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Ամերիաբանկ ՓԲԸ 

+ (37410) 561111, office@ameriabank.am 

 

ՆՎԵՐ ՔԱՐՏԻ ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ՀԱՅՏ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР ОБ АКТИВАЦИИ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ 

 

 

 

 
 

  
Նվեր քարտի համարը 

Номер карты 

 

 

 

                   

    

ՆՎԻՐԱՌՈՒԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ  

 
 

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 

 

 
 

Բջջային հեռախոս 

Номер мобильного 
 

 

Էլ. փոստ  

Эл. почта 
 

 

 

 
 

                      

4-20 նիշ / символов 

Գաղտնաբառ/ Password 

 

Հրաժարվում եմ ստանալ SMS հաղորդագրություն քարտով կատարված գործարքների մասին:  

     Я отказываюсь получать SMS-оповещения об операциях по моему карточному счету. 

 

 

ՔԱՐՏԻ ԴՐԱԿԱՆ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 

ПОРУЧЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОСТАТКА НА КАРТОЧНОМ СЧЕТЕ 
 
Հանձնարարում եմ Բանկին նվեր քարտի գործողության ժամկետի ավարտից հետո 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: 

 

Մասնաճյուղ, գրասենյակ* /  Филиал, офис*   

 

 

 

Ամսաթիվ / Дата ___/____/_______ 
 

   
*Լրացվում է Բանկի կողմից/ Заполняется Банком   
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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: 

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: 

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”1), являющимися 

неотъемлемой частью настоящей заявки-договора, 
принимаю их и даю свое согласие на их одностороннее 

изменение Банком. 
Я осведомлен о том, что если я не отказался от услуги 
SMS-оповещения в настоящей заявке-договоре, то я 
буду получать SMS-оповещения о любых операциях по 
карте на сумму, превышающую 10 000 драмов РА, на 
мобильный номер, указанный мной в настоящей заявке. 
Я осознаю, что отказ от услуги SMS-оповещения 
значительно снижает возможность предотвращения 
несанкционированного использования карты.  

Подписывая настоящую заявку-договор, я подтверждаю 
заключение с Банком договора на условиях, 
установленных Банком, и поручаю Банку активировать 
мою подарочную карту. 

 

Նվիրառուի ստորագրություն / Подпись получателя 

 

 

 

                                                                     Ամսաթիվ / Дата 

 

          /             / 
 

 
 
 
 

ՄԻԱՅՆ ԲԱՆԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 

 

Հայտի ընդունման 

ամսաթիվ   

 Ընդունող աշխատակցի 

անուն, ստոր., կնիք 

 

                                                             
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 

«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
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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Տվյալները ստուգված են և հմպ. փոփոխ. կատարված են  

(ղեկավարի ստորագ.) 

 

 


