
 
 

 
 
 

Աշխատավարձային քարտի տեղեկատվական ամփոփագիր1

Դեկտեմբերի 25, 2014 

 

Քարտի անվանում Աշխատավարձային 

Քարտի տեսակ Դեբետ քարտ Կրեդիտ քարտ 

Համակարգ Visa, Master, ԱրՔա  

Սահմանափակումներ 

Տրամադրվում է միայն «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ հաճախորդ 
հանդիսացող գործատու կազմակերպությունների 
աշխատակիցներին, որոնց հետ կնքվել է Աշխատավարձային 
վճարային քարտերի տրամադրման կորպորատիվ պայմանագիր, ըստ 
որի կազմակերպության աշխատակիցների աշխատավարձերը 
վճարվում են քարտային հաշիվներին 

Քարտի գործողության ժամկետ 36 ամիս 

Արժույթ ՀՀ դրամ 

Վարկային սահմանաչափի 
գործողության ժամկետ  

Մինչև քարտի գործողության ժամկետի ավարտը, 
սակայն ոչ ավել, քան Կորպորատիվ քարտով 
վարկային սահմանաչափի տրամադրման 
պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) կնքման 
օրվանից 240 ամիս, եթե Պայմանագրով այլ բան 
նախատեսված չէ 

Վարկային սահմանաչափի 
գումարը  

Սահմանվում է համաձայն գործատուի հետ 
կնքված համագործակցության պայմանագրի 

Վարկային սահմանաչափի 
տրամադրման 

սահմանափակումները  

Սահմանաչափը որոշվում է՝ ելնելով հաճախորդի 
վարկունակությունից, բայց չի կարող 
գերազանցել գործատուի հետ կնքված 
պայմանագրով սահմանված սահմանաչափը: 

Վարկի տոկոսադրույք  Ըստ Պայմանագրի 

Վարկի մարման և տոկոսի հաշվարկման կարգ (կրեդիտ քարտերի համար) 
 
Տարբերակ 1. Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային քարտեր 

Աշխատավարձային քարտերի դեպքում քաղվածքի ձևավորման օր է համարվում յուրաքանչյուր ամսվա 
25-ը կամ 10-ը` կախված հաճախորդի ցանկությունից: /ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում հաջորդող 
աշխատանքային օրը/: 

Վարկային սահմանաչափը կարող է մարվել 2 տարբերակով՝ 

Հաճախորդին տրամադրվում է 15 օր տևողությամբ վճարման արտոնյալ ժամանակահատված` 
Քարտային հաշվի քաղվածքի ձևավորման օրվանից սկսած2

                                                           
Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխվել, հավելյալ տեղեկատվության համար այցելեք 

, որի ընթացքում քարտային հաշվի 

www.conversebank.am կամ զանգահարեք (+374 10) 511 211 

https://www.conversebank.am/�


 
 

 
 
 

ամսական քաղվածքում ձևավորված վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասը ամբողջությամբ 
մարելու դեպքում օգտագործված գումարի նկատմամբ տոկոս չի հաշվարկվում: 

Յուրաքանչյուր ամիս՝ Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում, Վարկառուն պարտավոր է մարել 
Օգտագործված գումարների առնվազն 10 /տաս/ տոկոսը /բայց ոչ պակաս, քան Բանկի Սակագներով 
սահմանված գումարի չափով/, ինչպես նաև մինչև վճարման պահը կուտակված Տոկոսները և 
տուժանքները (այսուհետ՝ Նվազագույն մարման գումարը): 

Տոկոսները համապատասխանաբար հաշվարկվում են այնքան ժամանակ, մինչև Վարկառուն 
ամբողջությամբ չմարի մարման օրվա դրությամբ ձևավորված պարտավորությունները (Օգտագործված 
գումարները ամբողջությամբ, դրանց վրա հաշվարկված Տոկոսները): 

Եթե Վարկառուն Քաղվածքում նշված Օգտագործված գումարները Վճարման արտոնյալ 
ժամանակահատվածում չի մարում, ապա օգտագործված գումարների վրա օգտագործման առաջին իսկ 
օրվանից հաշվարկվում է Պայմանագրով նախատեսված Տոկոսը, որը հաշվարկվում է նաև հետագայում 
Օգտագործվող/ված գումարների նկատմամբ: 

Մինչև Արտոնյալ ժամանակահատվածի վերջին օրը Վարկառուն պարտավոր է մարել Նվազագույն 
մարման գումարը: 

Նվազագույն մարման գումարը մարելուց հետո միայն Վարկառուն կարող է կրկին օգտվել Վճարման 
արտոնյալ ժամանակահատվածի իր իրավունքից: 

Վճարման արտոնյալ ժամանակահատված չի կարող կիրառվել, եթե տվյալ պահի դրությամբ առկա է 
Պայմանագրով սահմանված ժամկետների խախտում: 

Օգտագործված վարկային սահմանաչափը վերականգնվում է մարված գումարների չափով: 

Տարբերակ 2. Վճարման ոչ արտոնյալ ժամանակահատվածով վարկային քարտեր 
 
Եթե Վարկային սահմանաչափը տրամադրվում է վճարման ոչ արտոնյալ ժամանակահատվածով, 
տոկոսների հաշվեգրումը կատարվում է օգտագործված վարկային սահմանաչափի վրա օրական 
կտրվածքով: 
 
Հաճախորդը պարտավորվում է պայմանագրով սահմանված յուրաքանչյուր ամսվա իր նախընտրած օրը 
կատարել վարկային սահմանաչափի օգտագործված մասի վրա տվյալ օրվա դրությամբ կուտակված 
տոկոսների / և /կամ տուժանքի /մարում:  
 
Հաճախորդին տրվում է հնարավորություն նախօրոք՝ տոկոսների մարման ժամկետից 15 օր առաջ, 
կատարել կուտակված տոկոսների մարում: 
 
Հաշվարկված տոկոսը՝ գործարքը հաշվեգրվելու օրվանից մինչև այդ գործարքի գումարի մարման օրը 
ընկած ժամանակահատվածի համար առանձին գործարքների գծով կուտակված տոկոսների 
հանրագումարն է: 
 
Հաճախորդի կողմից կատարված պարբերական մուտքագրումները քարտային հաշվին ուղղվում են 
օգտագործված սահմանաչափի մարմանը, որից հետո սահմանաչափը վերականգնվում է նույն գումարի 
չափով: 

                                                                                                                                                                                                                          
2 Եթե 15-օրյա ժամկետի վերջին օրը ոչ աշխատանքային է, ապա վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածի 
վերջին օր է համարվում դրան նախորդող աշխատանքային օրը: 



 
 

 
 
 

Տուժանքներ 
 

Վարկի մարման ուշացման դեպքում՝ 
ժամկետանց վարկի 0.15 % չափով` ուշացման 

յուրաքանչյուր օրվա համար 
Տոկոսի վճարման ուշացման դեպքում` 

ժամկետանց տոկոսի 0.4 % չափով` ուշացման 
յուրաքանչյուր օրվա համար: 

Վճարային սահմանաչափի գերազանցման դեպքում 
հաշվարկվում է գերազանցող գումարի նկատմամբ 0.15% 

օրական տույժ 

Քարտի տրամադրման վճար 0 ՀՀ դրամ 

Սպասարկման վճար Պայմանագրային 

Գործարք առևտրային կետերում 0 ՀՀ դրամ 

Կանխիկացման կետերում և 
բանկոմատներում կանխիկի 

տրամադրման միջնորդավճար 

Կոնվերս Բանկի՝ պայմանագրային 
ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի՝ պայմանագրային 

ԱրՔա համակարգից դուրս՝ 1%, նվազագույնը 1500 ՀՀ դրամ 

«Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ-ի հետ Visa վճարային քարտերի 
սպասարկման գծով համագործակցող «ԲՏԱ Բանկ» ՓԲԸ-ի 

բանկոմատներում կատարված VISA քարտերով գործարքները 
դիտվում են որպես Կոնվերս Բանկի սեփական կետերում կատարված 

գործարքներ, և գործում է համապատասխան միջնորդավճարը: 

Կանխիկացման սահմանաչափ 

Ըստ քարտատեսակի 
Մինչև 10 անգամ օրական 

մեկ գործարքի առավելագույն սահմանաչափը ՝ միայն 
բանկոմատներից՝ մինչև 500 000 ՀՀ դրամ 

Բանկի բանկոմատներում 
կանխիկի մուտքագրում 

քարտային հաշվին 
0.1% 

ԱրՔա համակարգի այլ բանկերի 
բանկոմատներում կանխիկի 

մուտքագրում քարտային 
հաշվին 

0.6% 

Հավելյալ/Կից քարտի 
տրամադրում 1500 ՀՀ դրամ 

Քարտային հաշվի դրական 
մնացորդի դիմաց հաշվարկվող 

տարեկան տոկոս 
Պայմանագրային 

Քարտային հաշվից ամսական 
քաղվածքի տրամադրում 0 ՀՀ դրամ 



 
 

 
 
 

Քարտային հաշվից լրացուցիչ 
քաղվածքի տրամադրում 1000 ՀՀ դրամ 

Կորցրած /գողացված/ վնասված 
քարտի և ծածկագրի փոխարեն 

նոր քարտի և ծածկագրի 
տրամադրում 

2000 ՀՀ դրամ (նույն օրը՝ 3 000 ՀՀ դրամ) 

Արտերկրում քարտի կորստի 
դեպքում քարտային հաշվից 

կանխիկ դրամի տրամադրման 
միջնորդավճար 

գումարի 5% 

Հետգանձման անհիմն հայտի 
ներկայացում 5000 ՀՀ դրամ 

www.arca.am կայքի միջոցով և 
քարտային հաշիվներով քարտից 

քարտ փոխանցումներ 
0.5% 

VISA քարտերով բանկոմատների 
միջոցով քարտից քարտ 

փոխանցումներ 

1.5%, նվազագույնը 1000 ՀՀ դրամ 
(Սակագինը գործում է ԱրՔա համակարգից դուրս թողարկված VISA 

քարտերին փոխանցումներ կատարելիս) 
Մեկ փոխանցման առավելագույնը 1000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք 

գումար 
Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում առավելագույնը 5000 ԱՄՆ դոլար 

կամ համարժեք գումար 
Օրական առավելագույնը 5 գործարք 

Հաջորդական 4 օրերի ընթացքում առավելագույնը 15 գործարք 

Արտոնյալ ժամկետի ավարտին 
պարտադիր նվազագույն վճար  

Վարկային սահմանաչափի 
օգտագործված մասի 10% 

Արտոնյալ 
ժամանակահատվածով 

վարկային քարտերի դեպքում 
նվազագույն վճարը 

չկատարելու դեպքում 
ժամկետանց գումարի վրա 

հաշվարկվող տուգանք 

 
0.15 %-ի չափով՝ ուշացման 
յուրաքանչյուր օրվա համար 

Քարտին կատարված մուտքերի 
և ելքերի վերաբերյալ SMS 

հաղորդագրության 
ուղարկում(ներառյալ ԱԱՀ) 

ՀՀ բջջային օպերատոր՝ 20 ՀՀ դրամ 
Արտերկյա բջջային օպերատոր՝ 40 ՀՀ դրամ 



 
 

 
 
 

Քարտի ապաբլոկավորման 
վճար 500 ՀՀ դրամ 

Քարտի վարկային 
սահմանաչափի նվազեցում 

հաճախորդի դիմումի համաձայն 
0 ՀՀ դրամ 

Քարտի վարկային 
սահմանաչափի ավելացում 

հաճախորդի դիմումի համաձայն 
500 ՀՀ դրամ 

Արտասահմանյան 
ուղևորությունների ընթացքում 
բժշկական ապահովագրության 

տրամադրում 

Ըստ ապահովագրական ընկերության սակագների 

Փակված քարտային հաշվի մնացորդը երեք ամսվա ընթացքում չօգտագործելու դեպքում գանձվում է 
1000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր տարվա համար: Եթե մնացորդը փոքր է 1 000 ՀՀ դրամ գումարից, ապա 

գանձվում է ամբողջ մնացորդային գումարը և հաշիվը փակվում է: 

Պատրաստման և տրամադրման 
ժամկետը 

Առավելագույնը 10 աշխատանքային օր 
 

Քարտն ակտիվանում է 1 օրվա ընթացքում 

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ 
 

• Դիմում – հայտ 
• Անձը հաստատող փաստաթուղթ 
• Հանրային ծառայությունների համարանիշ կամ ՀԾՀ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանք 
• Այլ փաստաթղթեր՝ ըստ անհրաժեշտության 

 
Վարկային քարտերի տրամադրման դեպքում 

 
• Գործատուի ձևաթղթի վրա` տեղեկանք աշխատանքի վայրից, որտեղ պետք է նշված լինի 

զբաղեցրած պաշտոնը, աշխատանքի ստաժը և զուտ աշխատավարձի չափը (չի վերաբերվում 
դրամական միջոցներով ապահովված կամ կորպորատիվ վարկային քարտերին):  

Անհատ Ձեռնարկատերերին վարկային քարտերի տրամադրման դեպքում՝  

• ԱՁ վկայական 
• ՀՎՀՀ 
• ԱՖՎ կողմից հաստատված բիզնես վերլուծության արդյունքները համաձայն ««Կոնվերս Բանկ» 

ՓԲԸ Անհատական վարկերի տրամադրման կարգի»  
• Այլ եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթեր: 

* աշխատավարձի տեղեկանքի տրամադրման ժամկետը չպետք է գերազանցի 15 օրացուցային օրը: 



 
 

 
 
 

Բանկը հակված է տրամադրել վարկը, եթե՝ 
 

• Վարկառուն համապատասխանում է տվյալ վարկի տրամադրման պայմաններին և 
սահմանափակող դրույթներին: 

• Վարկառուն բանկի պահանջով իր վարկային պարտավորությունը ապահովում է գրավով, 
երաշխավորությամբ կամ այլ կերպ: 

• Վարկառուն գնահատման արդյունքում ճանաչվում է վարկունակ: Վարկունակությունը 
գնահատելիս հաշվի է առնվում Վարկառուի և իր ընտանիքի անդամների համատեղ եկամտի և 
վարկի մայր գումարի ու տոկոսագումարների մարման, վարկի սպասարկման, այլ ծախսերի 
հարաբերակցությունը (ամսական կտրվածքով), ինչպես նաև բոլոր պարտավորությունները 
մարելուց հետո մնացած եկամուտի՝ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին հասանելիք գումարի 
չափը: 

• Վարկառուի ներկայացրած փաստաթղթերը և տեղեկանքները արժանահավատ են և ներառում են 
բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները՝ վարկի նպատակային օգտագործման 
համապատասխանությունը և Վարկառուի վարկունակությունը ստուգելու համար: 

• Վարկառուն չունի ժամկետանց և/կամ դասակարգված պարտավորություններ: 

 
Վարկառուի՝ վերոնշյալ պայմաններից ցանկացածին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել վարկի 
տրամադրման մերժմանը: 

Քարտային հաշիվը և դրանում եղած դրամական միջոցները տնօրինելու հաշվետիրոջ 
իրավունքները կարող են սահմանափակվել դատարանի վճռով դատական ակտերի հարկադիր 

կատարումն ապահովող մարմինների կամ հարկային մարմինների կողմից ներկայացված հայտի 
հիման վրա: Դրանք արտացոլվում են հաճախորդի քարտային հաշիվների քաղվածքներում, որոնք 

Բանկի և հաճախորդի միջև համաձայնեցված կարգով տրամադրվում են հաճախորդին: 
Վճարային քարտերի տրամադրման և օգտագործման կանոններին կարող եք ծանոթանալ կայքում 

Բանկոմատների հասցեներին կարող եք ծանոթանալ կայքում 
Կանխիկացումը հնարավոր է նաև իրականացնել Բանկի մասնաճյուղերում, որոնց հասցեները նույնպես 

ներկայացված են կայքում 
Վաճառակետերի հասցեները տրված են կայքում 

Ծառայության ամբողջական պայմաններին կարող եք ծանոթանալ՝ 
Հեռախոս` (374 10) 511200, 511211 

www.conversebank.am 
Ծանուցում ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների եվ կարգի մասին 

 
Ձեր ավանդի հատուցման երաշխավորողն է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամը 

(այսուհետև` Հիմնադրամ): 
 

Ավանդի արժութային կառուցվածքը Ավանդի երաշխավորման առավելագույն չափը 
Եթե նույն բանկում ունեք միայն դրամային 
ավանդ 

4 միլիոն ՀՀ դրամ 

Եթե նույն բանկում ունեք միայն 
արտարժութային ավանդ 

2 միլիոն ՀՀ դրամ 

Եթե նույն բանկում 
ունեք և ՀՀ դրամով, և 
արտարժույթով ավանդ 

Եթե դրամային 
ավանդը 2 միլիոն 
դրամից ավելի է 

4 միլիոն ՀՀ դրամ /երաշխավորվում է միայն դրամային 
ավանդը/ 

https://conversebank.am/hy/cards�
https://conversebank.am/hy/atms/�
https://conversebank.am/hy/branches/�
https://conversebank.am/hy/cards�
https://www.conversebank.am/�


 
 

 
 
 

Եթե դրամային 
ավանդը 2 միլիոն 
դրամից պակաս է 

2 միլիոն ՀՀ դրամ /երաշխավորվում է դրամային 
ավանդն ամբողջությամբ և արտարժութային 
ավանդը` երկու միլիոն դրամի և հատուցման ենթակա 
դրամային ավանդի տարբերության չափով/ 

 
Հիմնադրամի գտնվելու վայրը` ՀՀ կենտրոնական բանկ /ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 6, հեռ. (+37410) 58-35-
14, (+37410) 59-26-64/ 

 
Ծանուցում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի վերաբերյալ 

 
Տեղեկացնում ենք, որ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենքի համաձայն` «Կոնվերս 

Բանկ» ՓԲԸ կողմից Ձեզ մատուցվող ծառայությունների հետ կապված տաuը միլիոն ՀՀ դրամը կամ 
դրան համարժեք արտարժույթով գումարը չգերազանցող գույքային պահանջի դեպքում ծագած վեճերն 
ու տարաձայնությունները կարող են լուծվել Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջոցով:Բանկի և 
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի միջև կնքված համաձայնագրի համաձայն՝ Բանկը 
հրաժարվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից միայն այն 
գույքային պահանջների մասով, որոնց չափը չի գերազանցում 250,000 (երկու հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ 

դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը, իսկ գործարքի գումարի չափը չի գերազանցում 500,000 
(հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը: 

 
Հասցե` 0010 ք. Երևան, Մ. Խորենացու փող., 15 Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոն 7-րդ հարկ 

Էլ. փոստ՝ info@fsm.am 
Հեռախոս` (+37460) 70-11-11 

Ֆաքս` (+37410) 58-24-21 
 

mailto:info@fsm.am�

