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Ամերիաբանկ ՓԲԸ 

+ (37410) 561111, office@ameriabank.am 

 

Նվեր քարտի ակտիվացման հայտ-պայմանագիր 

GIFT CARD ACTIVATION APPLICATION-AGREEMENT 

 

 

 
 

  
Նվեր քարտի համարը 

Card number 

 

 

                   

    

ՆՎԻՐԱՌՈՒԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

GIFT CARD RECIPIENT DETAILS 

 
 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն 

Surname, Name, Patronymic 

 
 

 

Անձը հաստատող փաստաթղթի համար 

Identification document number  

 
 

 

 

Ում կողմից է տրված 

Issuing authority 

 
 

 

 

Տրման ամսաթիվ 

Issuance date 
 

 
 

 

 

Վավերական է մինչև 

Valid until 

 
 

 

Բնակության հասցե  

Residence address 
 

 
 

Հեռախոսահամար 

Phone number 
 

 
 

Բջջային հեռախոս 

Mobile number 
 

 

Էլ. փոստ  

E-mail 
 

 

 

 
 

                      

4-20 նիշ /characters 

Գաղտնաբառ/ Password 

 

Հրաժարվում եմ ստանալ SMS հաղորդագրություն քարտով կատարված գործարքների մասին:  

     I refuse to receive SMS notifications about card transactions. 

 

 

ՔԱՐՏԻ ԴՐԱԿԱՆ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

CARD’S POSITIVE BALANCE TRANSFER ORDER 
 
Հանձնարարում եմ Բանկին նվեր քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո նվեր քարտին առկա դրական մնացորդը փոխանցել հետևյալ 
հաշվեհամարին: 

Hereby I order the Bank to transfer the positive balance available on the gift card account upon expiry of the card to the account specified below.  

 
Բանկի անվանում  

Name of the bank 

 

 

 

Շահառուի անվանում 

Beneficiary’s name 

 

 

Շահառուի հաշվեհամար 

Beneficiary’s account number 

 

 

Մասնաճյուղ, գրասենյակ* / Branch, office*   

 

 

 

Ամսաթիվ / Date ___/____/_______ 
 

   
*Լրացվում է Բանկի կողմից/ To be filled-in  by  the Bank   
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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ DECLARATION 

Սույնով ես հաստատում եմ, որ ստացել և ծանոթացել եմ սույն հայտ-

պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ՝ 

Բանկ) կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային ծառայությունների 

մատուցման հիմնական պայմաններին», «Բանկի վճարային քարտերի 

սպասարկման պայմաններին և օգտագործման կանոններին» և «Բանկի նվեր 

քարտերի տրամադրման և սպասարկման պայմաններին» (այսուհետ նշված 

իրավական ակտերը միասին` Պայմաններ1), ընդունում եմ դրանք և 

համաձայն եմ, որ Պայմանները Բանկի կողմից կարող են միակողմանիորեն 

փոփոխվել: 

Տեղեկացված եմ, որ սույն հայտում նշված բջջային հեռախոսահամարին 

ստանալու եմ  SMS հաղորդագրություն քարտով կատարված՝ 10,000 ՀՀ 

դրամը գերազանցող գործարքների մասին, եթե սույն հայտ-պայմանագրի 

համաձայն չեմ հրաժարվել SMS հաղորդագրություն ստանալուց: 

Գիտակցում եմ, որ քարտով կատարված գործարքների մասին SMS 

հաղորդագրություն ստանալուց հրաժարվելու դեպքում զգալիորեն նվազում 

են քարտի ապօրինի օգտագործման կանխարգելման հնարավորությունները: 

Սույն հայտ-պայմանագրի ստորագրությամբ հաստատում եմ Բանկի 

հայտարարած պայմաններով Բանկի հետ պայմանագրի կնքումը և 

հանձնարարաում եմ Բանկին ակտիվացնել իմ նվեր քարտը: 

Hereby I confirm that I have received and read 
“Ameriabank CJSC (hereinafter “Bank”) General Terms 
and Conditions of Provision of Banking Services to 
Individuals", “Bank’s Payment Cards Terms and 
Conditions” and “Bank’s Gift Card Terms and Conditions” 

(hereinafter jointly referred to as the “Terms and 

Conditions”1), forming an integral part of this application-

agreement. I accept the Terms and Conditions and agree 

that they may be changed by the Bank from time to time 

at its sole discretion. 
I am aware that I will receive SMS notifications on card 

transactions exceeding AMD 10,000 on the mobile number 
specified herein, unless I have refused to receive SMS 
notifications according to this Application-Agreement. I 
acknowledge that refusal from SMS notification service 
considerably reduces the possibilities of preventing 
unauthorized card use.  
By my signature hereunder I agree to be bound by terms 
and conditions declared by the Bank and I order the Bank 

to activate my gift card. 

 

Նվիրառուի ստորագրություն / Gift Card Recipient’s signature 

 

 

 

                                                                     Ամսաթիվ / Date 

 

          /             / 
 

 

 
 
 

ՄԻԱՅՆ ԲԱՆԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / FOR BANK USE ONLY 

 

Հայտի ընդունման 

ամսաթիվ   

 Ընդունող աշխատակցի 

անուն, ստոր., կնիք 

 

 

Տվյալները ստուգված են և հմպ. փոփոխ. կատարված են  

(ղեկավարի ստորագ.) 

 

 

                                                             
1 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ (11RBD RL 72-

01-01), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 04.02.2015թ. թիվ 02/03/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links 

Ameriabank CJSC General Terms and Conditions of Provision of Banking Services to Individuals (11RBD RL 72-01-01, approved by Management 

Board Resolution # 02/03/15 dated February 4, 2015). Available at https://ameriabank.am/en/useful-links 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային քարտերի սպասարկման պայմաններ և օգտագործման կանոններ (11RBD/12CIB RL 72-01-03), 

ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 08.07.2015թ. թիվ 03/17/15 որոշմամբ: Հղումը`  https://ameriabank.am/useful-links 

Ameriabank CJSC Payment Cards Terms and Conditions (11RBD/12CIB RL 72-01-03, approved by Management Board Resolution # 03/17/15 

dated July 8, 2015). Available at https://ameriabank.am/en/useful-links 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ նվեր քարտերի տրամադրման և սպասարկման պայմաններ (11RBD PL 72-56), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 

28.09.2011թ. թիվ 113/09/11 որոշմամբ: Հղումը`  https://ameriabank.am/useful-links 

Ameriabank CJSC Gift Cards Terms and Conditions (11RBD PL 72-51), approved by Management Board Resolution # 113/09/11 dated September 

28, 2011). Available at https://ameriabank.am/en/useful-links 

 

https://ameriabank.am/useful-links
https://ameriabank.am/en/useful-links
https://ameriabank.am/useful-links
https://ameriabank.am/en/useful-links
https://ameriabank.am/useful-links
https://ameriabank.am/en/useful-links

