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Удаленное открытие счета недоступно для физических лиц из стран, внесенных в список, с которым можно 

ознакомиться по следующей ссылке: https://ameriabank.am/Portals/0/files/countries-with-ban-on-remote-account-

opening-service_rus.pdf 

 

ЗАО «Америабанк» 

+ (37410) 561111, office@ameriabank.am 

 

 

ՀԵՌԱՀԱՐ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՅՏ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА (ПОДАЕТСЯ УДАЛЕННО) ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 

 
                                                                              

 

 

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 

 

 
 

 
 
ՀԱՇՎԻ (ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ) ՏՎՅԱԼՆԵՐ  

ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЕ(АХ) 

 

 

 

                                                             
1 Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի 

կողմից:  

Фонд гарантирования возмещения вкладов не возмещает средства на обезличенных металлических счетах в золоте. 

ՀԱՃԱԽՈՐԴ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ                                     
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ  

Հաշվի տեսակ      

Вид счета                        
Անհատական  

    Лицевой 

 Անչափահաս  

      На имя несовершеннолетнего 

 

1.Հաշվի ենթատեսակ 
Подвид счета                                                   

 

 Ընթացիկ հաշիվ   
     Текущий счет    

                                                                                          

 Խնայողական հաշիվ     
      Сберегательный счет 

      

 Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական  հաշիվ1    
       Обезличенный металлический счет в золоте 

 
Հաշվի արժույթ  
Валюта счета 

  
ՀՀԴ/драмы 

  ՄՆԴ 
/доллары    

  
ԵՎՐՈ/Евро 

 ՌՈՒԲ/рубли  Այլ (նշել) 
      Другая (указать)       

           
_____________   
                           

2.Հաշվի ենթատեսակ 
Подвид счета                                                   

 

 Ընթացիկ հաշիվ   
      Текущий счет     

                                                                                          

 Խնայողական հաշիվ     
       Сберегательный счет 

      

 Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ    
       Обезличенный металлический счет в золоте 

 
Հաշվի արժույթ  
Валюта счета 

 ՀՀԴ/драмы  ՄՆԴ 
/доллары    

 ԵՎՐՈ/Евро ՌՈՒԲ/рубли  Այլ (նշել) 
     Другая (указать)       

           
_____________   
                           

3.Հաշվի ենթատեսակ 
Подвид счета                                                    

 

 Ընթացիկ հաշիվ   
      Текущий счет     

                                                                                          

 Խնայողական հաշիվ     
       Сберегательный счет 

      

 Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ    
       Обезличенный металлический счет в золоте 

 

https://ameriabank.am/Portals/0/files/countries-with-ban-on-remote-account-opening-service_rus.pdf
https://ameriabank.am/Portals/0/files/countries-with-ban-on-remote-account-opening-service_rus.pdf
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Սույնով ես հաստատում եմ, որ  

 Ստացել և ծանոթացել եմ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ  ̀ Բանկ) 

ֆիզիկական անձանց ընթացիկ բանկային հաշվի, խնայողական հաշվի 
ամփոփագրերին, ինչպես նաև Հայտ-պայմանագրի անբաժանելի մասը 
կազմող` «Բանկի կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային 
ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ», «Բանկի 
սակագներ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար» և «Բանկի 
ֆիզիկական անձանց ավանդների և խնայողական հաշվի 
նկարագրություն և տոկոսադրույքներ» փաստաթղթերին  (այսուհետ 

նշված իրավական ակտերը միասին` Պայմաններ),2 ընդունում եմ 
դրանք և համաձայն եմ, որ Պայմանները Բանկի կողմից կարող են 
միակողմանի փոփոխվել: Միաժամանակ Հայտ-պայմանագրի 
ստորագրմամբ հաստատում եմ Պայմաններում ներառված բոլոր  
համաձայնությունները: 

 Բոլոր ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են  Բանկում իմ 

հաշիվներին, ստացված են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ 
կապված չեն փողերի լվացման, ահաբեկչության ֆինանսավորման, 
թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից 
խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ:  

 Համաձայն Պայմանների` Կողմերիս միջև պայմանագիրը համարվում 

է կնքված սույն Հայտ-պայմանագրով ներկայացվող իմ ակցեպտը 
Բանկի կողմից ընդունվելու պահից: Միաժամանակ համաձայն եմ, որ 

Բանկն իրականացնի բոլոր անհրաժեշտ գործողությունները, որոնք 
պահանջվում են ըստ ահաբեկչության ֆինանսավորման և փողերի 
լվացման դեմ պայքարի մասին  օրենսդրական և Բանկի ներքին 
իրավական ակտերի, և միայն հաշվի բացումն արգելող հիմքերի 
բացակայության դեպքում բացի/ակտիվացնի նշված բանկային 
հաշիվ(ներ)ը: 

 

Настоящим подтверждаю, что 

 получил и ознакомился со справочниками ЗАО 

«Америабанк» (далее «Банк») об открытии и 
обслуживании банковских счетов и сберегательных 
счетов для физических лиц, а также с «Основными 
условиями банковского обслуживания физических лиц», 
«Тарифами для физических лиц» и «Описанием и 
процентными ставками по вкладам и сберегательным 
счетам для физических лиц» Банка (далее вместе 

«Условия»)2, являющимися неотъемлемой частью 
настоящей Заявки-договора, принимаю их и согласен, что 
Банк вправе изменить Условия в одностороннем порядке. 
Одновременно, подписывая Заявку-договор, 
подтверждаю все согласия, указанные в Условиях. 
 

 Все финансовые средства, перечисляемые на мои счета в 

Банке, получены законным путем и никоим образом не 
связаны с отмыванием денег, финансированием 
терроризма, торговлей наркотиками, трафикингом, 
уклонением от налогов и прочей преступной 

деятельностью.  

 Согласно Условиям, договор считается заключенным 

между мной и Банком с момента принятия Банком моего 
согласия, представленного в Заявке-договоре. 
Одновременно даю свое согласие на осуществление 
Банком всех действий, необходимых согласно закону по 
борьбе с финансированием терроризма и отмыванием 
денег и внутренним правовым актам Банка и на 
открытие/активацию данных банковских счетов только 
при отсутствии оснований, запрещающих открытие счета. 

 
 

Հաճախորդի անուն, ազգանուն 
ФИО клиента 

 
Ստորագրություն 

Подпись 

 Ամսաթիվ 
Дата 

     

     
     

 

                                                             
2 «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 04.02.2015. Ссылка: https://ameriabank.am/useful-links 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար (11RBD PL 72-01-01), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 
27.05.2015թ. թիվ 03/59/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links 

Тарифы ЗАО «Америабанк» для физических лиц (11RBD PL 72-01-01), утвержденные решением Директората Банка No.  03/59/15 от 
27.05.2015. Ссылка: https://ameriabank.am/useful-links  

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց ավանդների և խնայողական հաշվի նկարագրություն և տոկոսադրույքներ (/11RBD PL 72-05), 
ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 19.09.2019թ. թիվ 01/108/19 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links 

Описание и процентные ставки по вкладам и сберегательным счетам для физических лиц ЗАО «Америабанк» /(11RBD PL 72-05), 
утвержденные решением Директората Банка No. 01/108/19 от 19.09.2019). Ссылка: https://ameriabank.am/useful-links 

 

Հաշվի արժույթ  
Валюта счета 

  
ՀՀԴ/драмы 

  ՄՆԴ 
/доллары    

  
ԵՎՐՈ/Евро 

 ՌՈՒԲ/рубли  Այլ (նշել) 
      Другая (указать)       

           
_____________   
                           

Մասնաճյուղ, գրասենյակ* / Филиал, офис*   
 

 
 

Ամսաթիվ /Дата ___/____/_______ 
 

https://ameriabank.am/useful-links
https://ameriabank.am/useful-links
https://ameriabank.am/useful-links
https://ameriabank.am/useful-links
https://ameriabank.am/useful-links
https://ameriabank.am/useful-links
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ՄԻԱՅՆ ԲԱՆԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / ЗАПОЛНЯЕТСЯ БАНКОМ 
 

Հայտի ընդունման 

ամսաթիվ   

 Ընդունող աշխատակցի 

անուն, ստոր., կնիք 

 

Տվյալները ստուգված են և հմպ. փոփոխ. կատարված են  
(ղեկավարի ստորագ.) 

 

 

Հաճախորդի համարը* / Номер клиента* 
 

 

 

 

*Լրացվում է Բանկի կողմից/Заполняется Банком 


