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ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻ ՀԱՅՏ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ 

ЗАЯВКА-ДОГОВОР НА ВЫПУСК ПЛАТЕЖНОЙ КАРТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
 

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ / СВЕДЕНИЯ О 

КЛИЕНТЕ 

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 

 
 

ՔԱՐՏԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ / ИНФОРМАЦИЯ О КАРТЕ 

** Քարտին անվանագրվող անունը պետք է համապատասխանի քարտապանի միջազգային անձնագրում բերված լատինատառ 

անվանը և առնվազն ներառի քարտապանի ազգանունը: Քարտապանի անունը և կոչումը անվանագրվում են, եթե ընդհանուր նիշերի 

քանակը չի գերազանցում 21-ը: 21 նիշը գերազանցելու դեպքում անունը, կոչումը, իսկ մեկից ավել անուն, ազգանուն կամ կոչում 

ունենալու դեպքում երկրորդական անուն(ներ)ը, ազգանուն(ներ)ը և կոչում(ներ)ը անվանագրվում են հապավումների ձևով:  

** Имя для нанесения на карту заполняется в латинской транслитерации, указанной в международном паспорте держателя карты, и должно 

содержать по меньшей мере фамилию клиента. Имя и форма обращения к клиенту могут быть нанесены на карту лишь в том случае, если 
общее количество символов не превышает 21. Если длина полного имени превышает 21 символ, имя и форма обращения могут быть 
сокращены, а при наличии более одного имени, фамилий и форм обращения, средние имена, фамилии и формы обращения также 
сокращаются. 

Քարտի տեսակ / Вид карты                   Դեբետային (օվերդրաֆտի հնարավորությամբ)         Վարկային (արտոնյալ ժամանակահատված)  

                                    Дебетовая (с возможностью овердрафта)                      Кредитная (с льготным периодом)                                                           

Քարտի ենթատեսակ / Подвид карты        
 

 

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 
ЗАО «Америабанк» 

+37410 561111, office@ameriabank.am 

Մասնաճյուղ, գրասենյակ* /  Филиал, офис *   

 

 

 

Ամսաթիվ /  Дата___/____/_______ 
 

Հաճախորդի համարը* /  Номер клиента * 

 

 
 

 

Քարտային հաշվեհամարը*/ Номер 

карточного счета * 
 

 
 

 

*Լրացվում է Բանկի կողմից/  Заполняется Банком   

Քարտին անվանագրվող անուն **  
Имя для нанесения на карту**    

         

ԱրՔա կլասիկ 

    ArCa Classic 

 ԱրՔա Քարֆուր Ժպիտ  
  ArCa Carrefour Smile  

Մաստեր քարտ   

ստանդատ     

    MasterCard Standard                          

Վիզա կլասիկ     

 VISA Classic 

Վիզա կլասիկ ուսանողական    

VISA Classic Student 

Վիզա կլասիկ Մունս 

VISA Classic Moons 
 

 Մաստեր քարտ գոլդ 

MasterCard Gold                

 Վիզա գոլդ 

      VISA Gold 

 Մաստեր քարտ   

պլատինում 

     MasterCard Platinum 

 Վիզա պլատինում 

      VISA Platinum 
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Քարտային փաթեթ/ Карточный пакет    

 

 

Այո /Да                       Ոչ/Нет           

Քարտի արժույթ / 

Валюта карты 
 ՀՀԴ / Драм РА          

ԱՄԴ/Доллар 

США          

 

ԵՎՐՈ/ Евро 

 
 

 

 

Սպասարկման վճարի վճարման պարբերականություն                 Ամսական / Ежемесячно                       Տարեկան/ Раз в год        
Периодичность уплаты комиссии за обслуживание 

 
Քարտի ապահովագրություն/Страхование карты      քարտը ենթակա է ապահովագրության     քարտը ենթակա չէ ապահովագրության 
                                                        Подлежит страхованию   Не подлежит страхованию 
 

 

  Հրաժարվում եմ ստանալ SMS հաղորդագրություն քարտով կատարված գործարքների մասին:  

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

 Ցանկանում եմ ստանալ քարտը՝ անկախ Բանկի կողմից վարկը հաստատվելուց/մերժվելուց*** 

Я хотел(а) бы получить карту вне зависимости от того, будет ли кредит утвержден или отклонен банком*** 
 

****Լրացվում է այն դեպքում, երբ քարտը տրամադրվում է վարկավորման նպատակով: 

Заполнить только в том случае, если карта выпускается с целью кредитования  

 
 

Հեռախոսահամար քարտի գաղտնաբառերը ստանալու 
 Номер телефона для получения паролей 

 

 
 

ՔԱՐՏԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ԵՂԱՆԱԿ**** 

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТЫ 

  Բանկի տարածքում առձեռն  

      Лично в руки на территории Банка 

  Առաքում (նշված հասցեով)  

      Доставка (по указанному адресу) 
 

Նշել մասնաճյուղը / Указать филиал 
 

 

 

 Առաքում պահատուփի միջոցով (նշված հասցեով) 
Доставка посредством локера (по указанному адресу)                         

 
 

 

ՔԱՐՏԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ԵՂԱՆԱԿ  
ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИН-КОДА 

 Բանկոմատի միջոցով հաճախորդի կողմից PIN կոդի ստեղծում` SMS հաղորդագրությամբ ուղարկվող մեկանգամյա գաղտնաբառի 
(OTP) կիրառմամբ  
Генерация ПИН-кода держателем карты посредством банкомата с использованием одноразового пароля, полученного по SMS 

  Բանկի տարածքում առձեռն  

      Лично в руки на территории Банка 

  Առաքում (նշված հասցեով) 

      Доставка (по указанному адресу) 

 

Նշել մասնաճյուղը / Указать филиал 

 

 

 

**** Հաղորդակցման հանձնարարականում նշված` քարտի ստացման եղանակից/հասցեից տարբերվող եղանակ/հասցե ընտրելու 

դեպքում այն կկիրառվի միայն որպես սույն հայտով թողարկվող քարտի ստացման եղանակ/հասցե:  
**** Если метод/адрес, указанный клиентом, отличается от метода/адреса, указанного в Инструкции по коммуникации и получению 
информации, указанный метод/адрес будет применен только для получения карты, выпущенной согласно данной заявке.  
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ДЕКЛАРАЦИЯ 

Սույնով ես հաստատում եմ, որ. 

 Բոլոր ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ում (այսուհետ՝ Բանկ) իմ հաշիվներին, 

ստացված են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն 

ահաբեկչության ֆինանսավորման, փողերի լվացման, 

Настоящим подтверждаю,  

 что все средства, переводимые на мои счета в ЗАО 
«Америабанк» (далее «Банк»), получены законным путем и 
никоим образом не связаны с финансированием терроризма, 
отмыванием денег, торговлей наркотиками, торговлей людьми, 
уклонением от налогов и прочей преступной деятельностью.   
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թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի 

վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ: 

  Ստացել և ծանոթացել եմ սույն հայտ-պայմանագրի անբաժանելի 

մաս կազմող «Բանկի կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային 

ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններին», 

«Բանկի վճարային քարտերի սպասարկման պայմաններին և 

օգտագործման կանոններին», «Բանկի վճարային քարտերի 

ապահովագրության պայմաններին», «Բանկի սակագներին 

ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար» և «Բանկի Քարտերի 

սակագներին» (այսուհետ նշված իրավական ակտերը միասին` 

«Պայմաններ»1), ընդունում եմ դրանք և համաձայն եմ, որ 

Պայմանները Բանկի կողմից կարող են միակողմանի փոփոխվել:  

 Տեղեկացված եմ, որ իմ կողմից Բանկին տրված Հաղորդակցման 

հանձնարարականում 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: 

 Հաստատում եմ, որ ստացել եմ Բանկից  թվային գաղտնաբառ` SMS 

հաղորդագրության միջոցով, և հաստատում եմ, որ սույն հայտի 

տրամադրման պահից այդ գաղտնաբառը կիրառվում է Բանկի 

կողմից ինձ տրամադրված բոլոր քարտերի և առկայության դեպքում 

հեռախոս-բանկ ծառայության համար, և Բանկի և իմ միջև 

նախկինում համաձայնեցված բոլոր քարտերի գաղտնաբառերը 

համարվում են ուժը կորցրած: 

 Սույն հայտ-պայմանագրի ստորագրությամբ հաստատում եմ 

Պայմաններում ներառված բոլոր  համաձայնությունները և Բանկի 

հայտարարած պայմաններով Բանկի հետ պայմանագրի կնքումը: 

 

 

 Я получил и ознакомился с «Основными условиями 
банковского обслуживания физических лиц», «Правилами и 
условиями использования и обслуживания платежных карт», 
«Условиями страхования карт», «Тарифами для физических 
лиц» и «Тарифами на платежные карты» ЗАО «Америабанк» 
(далее все вместе «Условия»1), являющимися неотъемлемой 
частью настоящей заявки-договора, безоговорочно принимаю 
их. Согласен, что Банк вправе изменять вышеуказанные 
Условия по своему усмотрению. 

 

 

 
 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 Инструкции по коммуникации и получению 
информации, представленной в Банк. Я осознаю, что отказ от 
услуги SMS-оповещения значительно снижает возможность 
предотвращения несанкционированного использования карты. 

 
 

 Настоящим подтверждаю, что получил от Банка цифровой 
пароль в SMS-сообщении и согласен с тем, чтобы с момента 
подачи настоящей заявки данный пароль использовался для 

всех карт, предоставленных мне Банком, а также для услуги 
телефонного банкинга (при наличии), а все карточные пароли, 
ранее согласованные между мной и Банком, были 
аннулированы. 
 

 Подписывая настоящую заявку-договор, я подтверждаю все 
согласия, указанные в Условиях, а также заключение с Банком 
договора на условиях, установленных 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, утверждены решением 

Директората № 02/03/15 от 04.02.2015). Ссылка: https://ameriabank.am/en/useful-links 

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային քարտերի սպասարկման պայմաններին 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, утверждены 

решением Директората № 03/17/15 от 08.07.2015). Ссылка: https://ameriabank.am/en/useful-links 

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Քարտերի ապահովագրության պայմանններ (11RBD/12CIB RL 72-01-07), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 

17.06.20թ.  թիվ 01/16/20 որոշմամբ: Հղումը`  https://ameriabank.am/useful-links 

«Условия страхования карт» ЗАО «Америабанк» (11RBD/12CIB RL 72-01-07, утверждены решением Директората №  01/16/20 от 17.06.2020    

Ссылка: https://ameriabank.am/en/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, утверждены решением Директората № 03/59/15 от 27.05.2015). 

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

 

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Քարտերի սակագներ» (11RBD PL 72-56), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 29.07.2015թ. թիվ 02/20/15 որոշմամբ: 

Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links 

«Тарифы на платежные карты» ЗАО «Америабанк» (11RBD PL 72-56, утверждены решением Директората № 02/20/15 от 29.07.2015) 

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

Հայտի ընդունման 

ամսաթիվ   

 Ընդունող աշխատակցի 

անուն, ստոր., կնիք 

 

 

Սակագնային պլան (լրացվում է, եթե տարբերվում է 

սահմանված սակագնից) 

 

Աշխատավարձային 

նախագիծ 

 

Զեղչված 

 

 

 

նշել սակագինը և զեղչի հիմքը 

Տվյալները ստուգված են, և հմպ. փոփոխ. կատարված են  

(ղեկավարի ստորագ.) 

 

 


