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Ամերիաբանկ ՓԲԸ 

+ (37410) 561111, office@ameriabank.am 

 

 

ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՅՏ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ 

 

 

 

     

ՆՎԻՐԱՏՈՒԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

СВЕДЕНИЯ О ДАРИТЕЛЕ 
 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն 

ФИО 

 
 

 

Անձը հաստատող փաստաթղթի 

համար 

Номер удостоверения личности 

 
 

 

 

Ում կողմից է տրված 

Орган, выдавший 
документ 

 
 

 

 

Տրման ամսաթիվ 

Дата выдачи  
 

 
 

 

 

Վավերական է մինչև 

Действителен до 

 
 

 

Բնակության հասցե  

Адрес проживания 

 

 
 

Հեռախոսահամար 

Номер телефона 
 

 

Էլ. փոստ 

Эл. почта 
 

 

Գաղտնաբառ / Пароль 
 

                      

4-20 նիշ / символов  

 

ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԻ ԵՎ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱԾԿԱԳՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ԵՂԱՆԱԿ***  

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ И ПИН-КОДА*** 
 

  Բանկի տարածքում առձեռն / Лично в руки, в Банке 

 

  Առաքում /Доставка 

Մասնաճյուղ, գրասենյակ* /  Филиал, офис*   

 

 

 

Ամսաթիվ /Дата___/____/____ 
 

*Լրացվում է Բանկի կողմից/ Заполняется Банком   

 

ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ  

ДАННЫЕ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ 
 
Գումար (ՀՀ դրամ /Сумма (драмы РА) 

 
 

 

Գումարի մուտքագրման եղանակ 

Метод внесения суммы 
 Կանխիկ / Наличные 

 

 Անկանխիկ / Безналичная 

форма 
 

 Սույնով լիազորում եմ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ  /այսուհետ՝ Բանկ/  իմ՝ Բանկում առկա  _____________________________________  

հաշվեհամարից փոխանցել սույն հայտում նշված գումարը Բանկի կողմից ինձ տրամադրված նվեր քարտի հաշվին, ինչպես նաև 

գանձել նվեր քարտի հետ կապված միջնորդավճարները**: 

Настоящим уполномачиваю Америабанк (далее «Банк») перевести указанную в настоящей заявке сумму с моего счета No. 

_______________________________________ на счет подарочной карты, открытый в Банке, а также удержать соответствующую 
комиссию**. 

**Սույն նշումը դրվում է, եթե նվիրատուն ընտրել է գումարի մուտքագրման անկանխիկ եղանակը և ցանկանում է, որ գումարը փոխանցվի Բանկի կողմից 

** Данный пункт следует отметить в случае, если даритель предпочитает безналичный способ внесения средств на счет и поручает Банку перевести сумму  
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Նշել մասնաճյուղը / Указать филиал 

 
Նշել առաքման հասցեն /Указать адрес доставки 

 

 

 

Նշել ստացողի անուն, ազգանունը 

Указать ФИО получателя 

 

Նշել ստացողի անուն, ազգանունը 

Указать ФИО получателя 
 

 

*** Սույն մասը լրացվում է միայն հեռահաղորադակցման կապի միջոցով հայտ ներկայացնելիս: Եթե նվիրատուն հայտի ներկայացման 

համար այցելել է Բանկ, ապա քարտը տրամադրվում է Բանկում՝ հայտը ներկայացնելու ժամանակ: Որպես ստացող նշվում է նվիրատուն 

կամ նվիրառուն: Քարտը և PIN-ը կարող է տրամադրվել առաքման միջոցով, ինչպես նաև անկախ ընտրված եղանակից՝ որպես ստացող 

կարող է նշվել նվիրառուն՝ միայն այն դեպքում, եթե հայտի ստացման ժամանակ Բանկը կարող է Նվիրատուին նույնականացնել Բանկի 

կողմից սահմանված կարգով: Առաքման տարբերակը չընտրելու կամ նշված հասցեով առաքման անհնարինության դեպքում նվեր քարտը 

ցպահանջ կպահվի Բանկում քարտի պատվիրման օրվանից 30 օրվա ընթացքում: Նշված ժամկետում նվեր քարտը չստանալու դեպքում 

սույն հայտը համարվում է չեղարկված, և գումարը հետ է փոխանցվում նվիրատուի կողմից սույն հայտում նշված հաշվեհամարին, իսկ 

վճարված միջնորդավճարները Բանկի կողմից չեն վերադարձվում: 

*** Данный раздел заполняется только при подаче заявки посредством телекоммуникационной связи. Если даритель посетил Банк для подачи 

заявки, карта предоставляется на территории Банка в момент подачи заявки. В качестве получаетеля указывается даритель или бенефициар. 

Карта и PIN-код могут быть доставлены получателю, а также, вне зависимости от выбранного способа, в качестве получателя может быть 

указан бенефициар, только в случае, если при получении заявки Банк сможет идентифицировать дарителя в установленном Банком порядке. В 

случае, если способ доставки не будет выбран и в случае невозможности доставки по указанному адресу подарочная карта будет храниться в 

Банке до востребования в течение 30 дней со дня заказа карты. В случае неполучения подарочной карты в указанный срок данная заявка 

считается аннулированной, и сумма со счета подарочной карты переводится обратно на счет, указанный дарителем в данной заявке, а 

уплаченные комиссии Банком не возвращаются. 

 
 

  

ՔԱՐՏԻ ԴՐԱԿԱՆ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ**** 

ПОРУЧЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОСТАТКА НА КАРТОЧНОМ СЧЕТЕ**** 
Հանձնարարում եմ Բանկին նվեր քարտը նվիրառուի կողմից  ակտիվացված չլինելու դեպքում՝ նվեր քարտի գործողության ժամկետի ավարտից 

հետո, ինչպես նաև քարտը պատվիրելուց հետո սահմանված ժամկետում այն չստանալու դեպքում՝ նվեր քարտին առկա դրական մնացորդը 

փոխանցել հետևյալ հաշվեհամարին: 

Настоящим поручаю Банку перевести положительный остаток на счете подарочной карты на нижеуказанный счет по истечении срока 

действия подарочной карты, если карта не была активирована получателем, а также если карта не была получена в установленные сроки 

после ее заказа: 

Բանկի անվանում  

Название банка 

 

 

Շահառուի անվանում 

Имя получателя 
 

 

 

Շահառուի հաշվեհամար 

Номер счета получателя 

 

 

 

    

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ДЕКЛАРАЦИЯ 

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: 

Настоящим подтверждаю, что получил и ознакомился с 
«Основными условиями банковского обслуживания 
физических лиц», «Правилами и условиями использования 
и обслуживания платежных карт» и «Условиями 
предоставления и обслуживания подарочных карт» ЗАО 

«Америабанк» (далее «Банк»), (далее все вместе 

“Условия”Error! Bookmark not defined.), являющимися неотъемлемой 

частью настоящей заявки-договора, принимаю их и даю 

свое согласие на их одностороннее изменение Банком. 

                                                             
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 

«Основные условия банковского обслуживания физических лиц ЗАО «Америабанк»» (11RBD RL 72-01-01), утвержденные решением 

Директората Банка No. 02/03/15 от 04.02.2015г. Ссылка: 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 

«Правила и условия использования и обслуживания платежных карт ЗАО «Америабанк»» (11RBD/12CIB RL 72-01-03), утвержденные 

решением Директората Банка No. 03/17/15 от 08.07.2015г. Ссылка: 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
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Սույն հայտ-պայմանագրի ստորագրությամբ հաստատում եմ Բանկի 

հայտարարած պայմաններով Բանկի հետ պայմանագրի կնքումը: 

Подписывая настоящую заявку-договор, я подтверждаю 
заключение с Банком договора на условиях, установленных 

Банком. 

 

Նվիրատուի ստորագրություն / Подпись получателя 

 

 

                                                                     Ամսաթիվ / Дата 

 

          /             / 
 

 

ՄԻԱՅՆ ԲԱՆԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

 

Հայտի ընդունման 

ամսաթիվ   

 Ընդունող աշխատակցի 

անուն, ստոր., կնիք 

 

 

Նվեր քարտի համարը 
 

                   

Նվեր քարտի հաշվեհամարը 
 

           

Տվյալները ստուգված են և հմպ. փոփոխ. կատարված են  

(ղեկավարի ստորագ.) 

 

 

                                                             

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ նվեր քարտերի տրամադրման և սպասարկման պայմաններ (11RBD PL 72-51), ընդունվել է Բանկի 

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

«Условия выдачи и обслуживания подарочных карт ЗАО «Америабанк»» (11RBD PL 72-51), утвержденные решением Директората 

Банка No. 113/09/11 от 28.09.2011г.). Ссылка: https://ameriabank.am/en/useful-links 

 

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

