ՀԵՌԱԽՈՍ-ԲԱՆԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ
PHONE BANKING APPLICATION-AGREEMENT FOR INDIVIDUALS
Մասնաճյուղ, գրասենյակ* / Branch, office*

Ամսաթիվ / Date ___/____/_______

Հաճախորդի համարը* / Customer number*
*Լրացվում է Բանկի կողմից/ To be filled in by the Bank

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
CUSTOMER DETAILS
Ազգանուն, անուն, հայրանուն
Surname, name, patronymic

Անձը հաստատող փաստաթղթի համար
Identification document number

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
PHONE BANKING DETAILS

Ծառայության տեսակ(ներ)ը`
Type(s) of service

Բանկում բացված և ապագայում բացվելիք իմ բոլոր տեսակի բանկային հաշիվների վերաբերյալ
ձայնային տեղեկատվության ստացում Բանկից` հեռախոսակապի միջոցով
Get verbal information by phone on all my current and future accounts with the Bank
Հեռախոս-բանկ ծառայության միջոցով հասանելի բանկային ծառայություններ
Bank services available by phone banking

Հեռախոսահամար գաղտնաբառը ստանալու համար
Phone number for receiving a password

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

DECLARATION

Սույնով ես հաստատում եմ, որ ստացել և ծանոթացել եմ սույն հայտպայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ`
Բանկ) կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային ծառայությունների
մատուցման հիմնական պայմաններին» և «Բանկի սակագներին
ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար», ընդունում եմ դրանք և
համաձայն եմ, որ դրանք Բանկի կողմից կարող են փոփոխվել:
Հ աստատում եմ, որ ստացել եմ Բանկի կողմից կարճ հաղորդագրություն՝
ութանիշ թվային գաղտնաբառով: Հաստատում եմ, որ այսուհետ նշված
գաղտնաբառը կիրառվելու է նաև իմ բոլոր քարտերի համար:
Սույն հայտ-պայմանագրի ստորագրությամբ հաստատում եմ Բանկի
հայտարարած պայմաններով Բանկի հետ պայմանագրի կնքումը:

Hereby I confirm that I have received, read and I
accept the Ameriabank CJSC (hereinafter “Bank”)
General Terms and Conditions of Provision of
Banking Services to Individuals and Bank’s Tariffs
for Individuals, which form an integral part of this
application-agreement and may be amended by Bank
from time to time. I confirm that I have received an
SMS from the Bank containing 8-character digital
password. I confirm that hereafter this password will
be used as password to my all cards available in
Bank.
I confirm that by signing this application-agreement
I enter into a legally binding agreement with the
Bank subject to the terms and conditions declared by
the latter.

Հաճախորդի ստորագրություն / Customer signature

ՄԻԱՅՆ ԲԱՆԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / FOR BANK USE ONLY
Հայտի ընդունման
Ընդունող աշխատակցի
ամսաթիվ
անուն, ստոր., կնիք
Տվյալները ստուգված են և հմպ. փոփոխ. կատարված են (ղեկավարի ստորագ)
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Ամսաթիվ / Date
/
/

