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Հաճախորդ
Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն (անվանում)

Հաճախորդ կոդ

Ֆիզ. անձ

Իրավ. անձ
ՀՎՀՀ

Իրավ. անձի անունից հանդես եկող անձ
Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն

Անձնագիր
սերիա, համար

ում կողմից

երբ է տրվել

Հասցե
Աշխատավայր, զբաղմունք, պաշտոն,
Իրավաբանական անձանց դեպքում
գործունեության ոլորտ
Ամսական միջին եկամուտ
Ավանդներ, խնայողություններ /այլ եկամուտ/
Սեփականության իրավունքով պատկանող գույք
(անշարժ (հասցե) / շարժական(մակնիշ,
արտ.տարեթիվ))
Խնդրում եմ բացել

Բրոքերային հաշիվ

Արտարժույթով(ներով)

Դեպո/արժեթղթերի հաշիվ

AMD

USD

RUB

EUR

Խնդրում եմ տրամադրել “Ameria Global Trading” առևտրային համակարգը

Ստանդարտ
Ծավալային

Սակագնային պլան

Գիտելիքներ և փորձ ներդրումային բնագավառում
Կրթությունը
Ձեր գիտելիքները կապիտալի շուկայի
վերաբերյալ

Միջնակարգ

Թերի բարձրագույն

Ցածր

Միջին

Բարձրագույն
Առաջատար

Ֆինանսական գործիքները և արժեթղթերը,
որոնց հետ որևէ կերպ առնչվել եք

Բաժնետոմսեր
Ֆյուչերսներ

Ներդրումային ծառայությունները, որոնց հետ
երբևէ առնչվել եք

Բրոքերային ծառայություն
Հավատարմագրային կառավարման
ծառայություն

Ինչպիսին է Ձեր կողմից ռիսկի ընդունելի
առավելագույն մակարդակը

5-10%

Պարտատոմսեր
Օպցիոններ

10-15%

Մասնագիտական
Այլ(նշել)

Ներդրումային
խորհրդատվական ծառայություն
Այլ
15-50%

50% և ավել

Արժեթղթերով իրականացրած գործարքներ
Գործարքի բնույթը
Քանակ/ծավալ
Հաճախականությունը
(տարվա կտրվածքով)
Ժամանակահատվածը

Առք/վաճառք

Ածանցյալների իրականացում

Այլ(նշել)
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Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որպեսզի`
1.

«Ամերիաբանկ»

ՓԲԸ-ն,

առանց

ինձ

նախապես

տեղյակ

պահելու,

իմ

ֆինանսավարկային

պարտավորությունների և եկամուտների վերաբերյալ հարցում կատարի «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ»
ՓԲԸ-ին, ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր, «Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն ՓԲԸ, ինչպես նաև նման
ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերություններին և ստանա տեղեկություններ:
2.

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ն, ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրը, «Նորք» տեղեկատվավերլուծական
կենտրոն ՓԲԸ-ն, ինչպես նաև նման ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերությունները, առանց ինձ
նախապես

տեղյակ

պահելու,

«Ամերիաբանկ»

ՓԲԸ-ին

տրամադրեն

իմ

ֆինանսավարկային

պարտավորությունների մասին տեղեկություններ:
3.

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն իմ մասին (այդ թվում` իմ անձնական տվյալներին վերաբերվող) տեղեկություններ
(անցյալ և ներկա) հավաքագրելու նպատակով հարցումներ կատարի այլ անձանց (իրավաբանական և
ֆիզիկական), ճշտի իմ կողմից ներկայացված տեղեկությունների արժանահավատությունը, ինչպես նաև
պարզի իմ անձնական տվյալներին վերաբերվող տեղեկատվություն:

4.

Վերը նշված համաձայնությունը կիրառելի է միայն լծակի հնարավորությամբ հաշիվ բացելու
պարագայում:

Կ.Տ.

Հաճախորդ
/Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն/

/ստորագրություն/

/ամսաթիվ/

