ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԻ ՎԵՐԱԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՀԱՅՏ
CARD REISSUANCE APPLICATION
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
+37410 561111, office@ameriabank.am

Մասնաճյուղ, գրասենյակ* / Branch, office*

Ամսաթիվ / Date
___/____/_______

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

Քարտի համարը
Card number
Ազգանուն, անուն, հայրանուն /անվանում
Surname, Name, Patronymic /Company Name
Վերաթողարկման պատճառը
Card reissuance reason
Քարտի կորուստ,
զեղծարարության կասկած
Lost, Stolen, Compromised Card
PIN կոդի փոփոխություն
PIN change

Վնասված քարտ
Damaged Card

Առգրավված
քարտ
Retained card
Քարտի տեսակի փոփոխություն
Card type change

Ժամկետից շուտ վերաթողարկում
Early reissuance
Այլ (նշել)
Other (specify)

Քարտի ենթատեսակ** / Card subtype **

Լրացվում է Քարտերի սակագներից ընտրված քարտատեսակը:
Specify the card type selected from the Card Rates and Fees.
Քարտի ստացման նախընտրելի եղանակ***
Preferred means of receiving card ***
Բանկի տարածքում առձեռն
In person on the Bank premises

Առաքում
Delivery

Նշել մասնաճյուղը / Specify the Branch

Նշել հասցեն/Specify the address

Ցանկանու՞մ եք սահմանել PIN կոդը ինքնուրույն:
Do you want to set the PIN yourself?

Ցանկանու՞մ եք սահմանել PIN կոդը ինքնուրույն:
Do you want to set the PIN yourself?

Այո / Yes
Ոչ, ցանկանում եմ ստանալ Բանկից` Բանկի տարածքում առձեռն
No, I want to receive the PIN from the Bank in person on the Bank premises.

Այո / Yes
Ոչ, ցանկանում եմ ստանալ Բանկից` առաքումով
No, I want to have the PIN delivered to me by the Bank.

Առաքում պահատուփի միջոցով, PIN կոդի սահմանումը`
քարտապանի կողմից ինքնուրույն
Delivery via locker, PIN to be set by the cardholder

______________________ Հաճախորդի ստորագրություն
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Նշել պահատուփի հասցեն/Specify the locker
*** Հաղորդակցման հանձնարարականում նշված քարտի ստացման եղանակից/հասցեից տարբերվող եղանակ/ հասցե ընտրելու

դեպքում, այն կկիրառվի միայն որպես սույն հայտով վերաթողարկվող քարտի ստացման եղանակ/հասցե:
*** If the selected card delivery method/address differs from the method/address specified in the Communication Instruction, such
method/address will be used solely for the delivery of the card issued under this application.

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

DECLARATION

Սույնով ես հաստատում եմ, որ.
I hereby confirm that
 Բոլոր ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են «Ամերիաբանկ»  All the funds transferred to my accounts with Ameriabank
ՓԲԸ-ում (այսուհետ՝ Բանկ) իմ հաշիվներին, ստացված են օրինական CJSC (the Bank) have been obtained lawfully and are in no
ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության way related to terrorism financing, money laundering, drug
ֆինանսավորման, փողերի լվացման, թմրանյութերի վաճառքի, sale, trafficking, tax evasion or other illegal activities.
մարդկանց վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր  I have received and read the Bank’s Payment Cards Terms and
գործունեության հետ:
Conditions, the Bank’s Card Insurance Terms, as well as:
 Ստացել և ծանոթացել եմ «Բանկի վճարային քարտերի սպասարկման For Individuals: the Bank’s General Terms and Conditions of
պայմաններին և օգտագործման կանոններին», <<Բանկի վճարային Provision of Banking Services to Individuals and the Bank’s
քարտերի ապահովագրության պայմաններին>>, ինչպես նաև՝
Tariffs for Individuals,
Ֆիզիկական անձի դեպքում՝ «Բանկի կողմից ֆիզիկական անձանց For Legal Entities (Individual Entrepreneurs): General Terms
բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններին» և and Conditions of Provision of Banking Services to Legal
«Բանկի սակագներին ֆիզիկական անձ հաճախորդների համար»,
Entities (Individual Entrepreneurs) and Ameriabank CJSC
Իրավաբանական անձի (անհատ ձեռներեցի) դեպքում` «Բանկի կողմից Tariffs for Corporate Clients (hereinafter jointly referred to as
իրավաբանական անձանց (անհատ ձեռնարկատերերին) բանկային the “Terms and Conditions”1). I accept the Terms and
ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններին» և «Բանկի Conditions and agree that they may be changed by the Bank
սակագներին իրավաբանական անձ հաճախորդների համար» (այսուհետ from time to time at its sole discretion.
նշված իրավական ակտերը միասին` «Պայմաններ»1), ընդունում եմ

1

«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
Ameriabank CJSC Payment Cards Terms and Conditions (11RBD/12CIB RL 72-01-03, approved by Management Board Resolution # 03/17/15
dated July 8, 2015). Available at https://ameriabank.am/en/useful-links
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Քարտերի ապահովագրության պայմանններ (11RBD RL 72-01-08), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 17.06.20թ.
թիվ 01/16/20 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links
Ameriabank CJSC Card Insurance Terms (11RBD RL 72-01-08), approved by Management Board Resolution # 01/16/20 as of June 17, 2020.
Available at https://ameriabank.am/en/useful-links
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական անձանց բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ (11RBD RL 7201-01), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 04.02.2015թ. թիվ 02/03/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links
Ameriabank CJSC General Terms and Conditions of Provision of Banking Services to Individuals (11RBD RL 72-01-01, approved by
Management Board Resolution # 02/03/15 dated February 4, 2015). Available at 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
Ameriabank CJSC Tariffs for Individuals (11RBD PL 72-01-01, approved by Management Board Resolution # 03/59/15 as of May 27, 2015).
Available at https://ameriabank.am/en/useful-links
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից իրավաբանական անձանց (անհատ ձեռներեցներին) բանկային ծառայությունների մատուցման
հիմնական պայմաններ (11RBD/12CIB RL 72-01-02), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 04.02.2015թ. թիվ 02/03/15 որոշմամբ: Հղումը`
https://ameriabank.am/useful-links

______________________ Հաճախորդի ստորագրություն
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դրանք և համաձայն եմ, որ Պայմանները Բանկի կողմից կարող են  By signing this Application-Agreement, I confirm all the
միակողմանի փոփոխվել:
consents given in the Terms and Conditions, as well as
 Սույն հայտի ստորագրությամբ հաստատում եմ Պայմաններում entering into an agreement with the Bank on terms declared
ներառված բոլոր
համաձայնությունները և Բանկի հայտարարած by the Bank.
պայմաններով Բանկի հետ պայմանագրի կնքումը:

Հաճախորդի ստորագրություն և կնիք / Customer signature and seal

Ամսաթիվ / Date
/

ՄԻԱՅՆ ԲԱՆԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / FOR BANK USE ONLY
Հայտի ընդունման
Ընդունող աշխատակցի անուն,
ամսաթիվ
ստոր., կնիք
Սակագնային պլան (լրացվում է, եթե
Աշխատավարձային նախագիծ
տարբերվում է սահմանված սակագնից)
Զեղչված

/

նշել սակագինը և զեղչի հիմքը

Քարտը վերադարձվել է
Աշխատակիցների անունները և ստորագրությունները
Այո

Քարտը կտրված է մագնիսական ժապավենի մասում

Հաճախորդը օգտվելու է հին քարտից մինչև նորի տրամադրումը
Հաճախորդը հրաժարվել է հին քարտը վերադարձնել
Տվյալները ստուգված են, և հմպ. փոփոխ. կատարված են (ղեկավարի ստորագ.)
Ոչ

Ameriabank CJSC General Terms and Conditions of Provision of Banking Services to Legal Entities (Individual Entrepreneurs) (11RBD/12CIB
RL 72-01-02, approved by Management Board Resolution # 02/03/15 dated February 4, 2015). Available at https://ameriabank.am/en/usefullinks
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներ իրավաբանական անձ հաճախորդների համար (12CIB/11RBD PL 72-01-02), ընդունվել է Բանկի
Տնօրինության 20.05.2015թ. թիվ 03/11/15 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links
Ameriabank CJSC Tariffs for Corporate Clients (12CIB/11RBD PL 72-01-02, approved by Management Board Resolution # 03/11/15 dated May
20, 2015). Available at https://ameriabank.am/en/useful-links

______________________ Հաճախորդի ստորագրություն
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