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«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) 
ЗАО «Америабанк» (далее − Банк) 

+37410 561111, office@ameriabank.am 

 
ԲԱՆԿԻ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ 

 

 
 

 

 

Հաղորդակցման լեզու1 
Язык общения         

 Հայերեն 
    Армянский 

 Անգլերեն 
     Английский       

 Ռուսերեն 
      Русский 
 

Նախընտրելի դիմելաձև         
Предпочитаемая форма обращения 

 
 

 

1  Որոշ տեղեկատվություն հնարավոր չէ ստանալ ռուսերենով, ուստի այդ լեզվի ընտրության դեպքում այդ 
տեղեկատվությունը կտրամադրվի անգլերեն լեզվով: Համապատասխան տեխնիկածրագրային հնարավորության 
առկայության պահից` նշված տեղեկատվությունը կտրամադրվի ռուսերենով:  
Некоторая информация недоступна на русском языке, поэтому в случае выбора русского в качестве языка общения, 
данная информация будет предоставлена на английском языке. При наличии соответствующей технической 
возможности, информация будет предоставлена на русском языке.  
 
 

                                                             

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն / Անվանում                   
ФИО / наименование компании 
 

 

 

Փոստային հասցե 
Почтовый адрес 
 

 

 

Էլեկտրոնային փոստի հասցե 
Адрес эл. почты 
 

 

 

Բջջային հեռախոսահամար 
Номер мобильного телефона 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Մասնաճյուղ, գրասենյակ* / Филиал, офис*   
 

 
 

Ամսաթիվ / Дата ___/____/___ 

Հաճախորդի համարը* / Номер клиента* 
 

 
 

 

*Լրացվում է Բանկի կողմից / Заполняется Банком   

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՆԱԽԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ПРЕДПОЧИТАЕМАЯ ФОРМА ОБЩЕНИЯ 
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Վայբեր (բջջ.հեռախոսահամարը) 
Viber (номер мобильного телефона) 

 
 

 

  
Վոթսափ (բջջ.հեռախոսահամարը) 
WhatsApp (номер мобильного телефона) 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ՆԱԽԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 2  
ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  
 

Հաշիվների քաղվածքների ստացման  նախընտրելի 
եղանակ 
Предпочитаемый способ получения выписок со счета 
 
 

  Էլ. փոստ (նշված էլ.փոստի հասցեով)  
      По эл. почте (на указанный адрес эл. 
почты) 
 

  Առաքում (նշված հասցեով)  
       Доставка (по указанному адресу) 

 
Քարտերի քաղվածքների ստացման  նախընտրելի 
եղանակ 
Предпочитаемый способ получения выписок с 
карточного счета 
 

 
  Էլ. փոստ (նշված էլ. փոստի հասցեով)  

      По эл. почте (на указанный адрес эл. 
почты) 
 

  Առաքում (նշված հասցեով)  
       Доставка (по указанному адресу) 

 
Ավանդների, վարկերի, երաշխավորության և գրավի 
պայմանագրերի ներքո քաղվածքների ստացման  
նախընտրելի եղանակ 
Предпочитаемый способ получения выписок с 
депозитного и кредитного счетов 
 

 
  Էլ. փոստ (նշված էլ. փոստի հասցեով)  

      По эл. почте (на указанный адрес эл. 
почты) 
 

  Առաքում (նշված հասցեով)  
       Доставка (по указанному адресу) 

 
Քաղվածքների պարբերականություն3 
Периодичность предоставления выписок  

 
  Ամսական/Ежемесячно     

   Այլ` ոչ ավել, քան 30 օր (նշել)  
Иное, не более 30 дней (указать)  
                     ________________ 
 

 
Բանկի պայմաններում և սակագներում 
փոփոխությունների մասին և այլ բնույթի 
ծանուցումների4 ստացման նախընտրելի եղանակ 
Предпочитаемый способ получения уведомлений об 
изменениях в условиях и тарифах Банка и прочих 
извещений 
 

 
  Էլ. փոստ (նշված էլ. փոստի հասցեով)  

      По эл. почте (на указанный адрес эл. 
почты) 
 

  Վայբեր/Վոթսափ5 

            Viber / WhatsApp 
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  Հեռախոսահամարին SMS 
հաղորդագրություն / SMS 

2  Առաջարկվող տարբերակներից ընտրելով այլ եղանակ, քան էլեկտրոնային կապի միջոցը` Հաճախորդը հրաժարվում է 
համապատասխան կետում նշված տեղեկատվությունը էլեկտրոնային կապի միջոցով ստանալու իր իրավունքից` այն պայմանագրերի 
ներքո, որոնց համար ՀՀ օրենսդրության համաձայն էլեկտրոնային կապը ծանուցման առաջնային եղանակն է: 

Выбрав из предлагаемых вариантов общения не электронную связь, а иной вариант, Клиент отказывается от своего права на 
получение информации по электронной связи в рамках договоров, для которых согласно законодательству РА первичным способом 
уведомления является электронная связь.   
3 Եթե այլ բան նախատեսված չէ ՀՀ օրենսդրությամբ: 
Если иное не предусмотрено законодательством РА 
4  Բացառությամբ պահանջագրերը, նախապահանջները, գրավի արտադատական բռնագանձման և դատական ծանուցումները, 
հայցադիմումները, վճարման կարգադրությունները, ինչպես նաև պետական մարմինների կամ վերջիններիս կողմից լիազորված 
կազմակերպությունների կողմից իրականացվող գործողություններին առնչվող ծանուցումները և փաստաթղթերը, որոնք Բանկն 
իրավասու է ուղարկել իր հայեցողությամբ` ստացման փաստը հավաստող որևէ եղանակով: 
За исключением требований, предварительных требований, уведомлений об обращении взыскании на залог во внесудебном порядке, 
судебных извещений, исковых заявлений, платежных поручений, а также извещений и документов, связанных с действиями, 
осуществляемыми государственными органами или уполномоченными организациями государственных органов, которые Банк 
имеет право отправить по своему усмотрению каким-либо способом, предусматривающим подтверждение факта получения.   

5 Վայբեր/Վոթսափն ընտրելու դեպքում կիրառվելու է Վայբերը, քանի դեռ Բանկում Վոթսափը որպես հաղորդակցման եղանակ կիրառելու 
տեխնիկածրագրային լուծումն առկա չէ: Բանկում համապատասխան տեխնիկածրագրային լուծման առկայության պահից` Բանկը կարող 
է որպես Հաճախորդի կողմից ընտրված հաղորդակցման եղանակ հավասարապես կիրառել Վայբեր և/կամ Վոթսափ բջջային 
հավելվածներից յուրաքանչյուրը` որպես համարժեք ընդունելի այլընտրանքներ: 

При выборе приложений Viber / WhatsApp будет применяться Viber до тех пор, пока в Банке не имеется программно-технического 
решения для отправки уведомлений через приложение WhatsApp. С момента внедрения соответствующего программно-
технического решения Банк может в равной степени использовать либо приложение Viber, либо WhatsApp в качестве способа 
общения, выбранного Клиентом, как равноценные альтернативные варианты коммуникации. 

 

                                                             



 

 

ՔԱՐՏԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՆԱԽԸՆՏՐԵԼԻ ԵՂԱՆԱԿ vi  
ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАРТ  
 

  Բանկի տարածքում առձեռն  
      Лично в руки на территории Банка  
 
 

Նշել մասնաճյուղը / Указать филиал 

 

        
  Առաքումvii (նշված հասցեով)  

      Доставка (по указанному адресу)  
 

 

        
 Առաքում պահատուփի միջոցով 

Доставка через постамат (локер) 
                         

Նշել պահատուփի հասցեն / Указать адрес постамата 

 

 

 
 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ЗАЯВЛЕНИЕ 

1. Սույնով Հաճախորդը հանձնարարում է Բանկին (այսուհետ՝ 
Բանկը և Հաճախորդը միասին` Կողմեր), և Բանկը համաձայնում 
է, որ սույն հանձնարարականում սահմանված 
տեղեկատվությունը, ինչպես նաև վճարային քարտերը, 
Հաճախորդին տրամադրվեն համաձայն սույն 
հանձնարարականի: 
2. Հաճախորդը հանձնարարում է Բանկին թարմացնել 
Հաճախորդի` Բանկում գրանցված կոնտակտային տվյալները` 
համաձայն սույն հանձնարարականի «Կոնտակտային 
տվյալներ» բաժնի:  
3. Սույն հանձնարարականի տրամադրման պահից` 
Հաճախորդի կողմից նախկինում Բանկին տրամադրված 
հանձնարարականները, որոնք կապված են սույն 
հանձնարարականում նշվածի հետ, համարվում են ուժը 
կորցրած և փոխարինված վերջինով:  
4. Հաճախորդը համարվում է պատշաճ ծանուցված. 

4.1. Հաճախորդի փոստային հասցեին, էլեկտրոնային 
փոստի հասցեին, Ինտերնետ բանկ համակարգի, 
հեռախոսակապի կամ էլեկտրոնային հաղորդակցության այլ 
միջոցներով Բանկի ծանուցումն ուղարկվելու դեպքում` 
անկախ այն հանգամանքից, թե Հաճախորդը փաստացի երբ 
է ստանում այն:   
4.2. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով 
Հաճախորդի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեինi 
ուղարկված ծանուցումը Հաճախորդի կողմից կարդալու 
մասին էլեկտրոնային հավաստման ամսաթվից, կամ 
ծանուցումն ստանալուն հաջորդող  5-րդ (հինգերորդ) 
օրվանից, եթե բացակայում է այն կարդալու մասին 
էլեկտրոնային հավաստումը:  

5. Հաճախորդը համաձայն է, որ անկախ սույն 
հանձնարարականով սահմանված նախընտրություններից` 
տեղեկատվությունը Հաճախորդին կամ վերջինիս իրավասու 

1. Настоящим Клиент поручает Банку (далее Банк и 
Клиент вместе именуемые Стороны), а Банк соглашается 
предоставлять Клиенту информацию, предусмотренную 
настоящей инструкцией, а также платежные карты в 
соответствии с настоящей инструкцией. 
2. Клиент поручает Банку обновить зарегистрированные 
контактные данные Клиента в соответствии с разделом 
«Контактные данные» настоящей инструкции. 
3. С момента представления настоящей инструкции все 
предыдущие инструкции, связанные с 
вышеперечисленными сведениями, считаются 
утратившими силу и замененными настоящей 
инструкцией.   
4. Клиент считается уведомленным надлежащим 
образом: 
4.1. В случае отправки уведомления Банка на почтовый 
адрес Клиента, адрес электронной почты Клиента, по 
системе «Интернет-Банк», телефонной связи или иными 
способами электронной коммуникации, вне зависимости 
от времени фактического получения уведомления 
Клиентом. 
4.2. С даты электронного подтверждения прочтения 
Клиентом уведомления, отправленного на официальный 
адресi электронной почты Клиента в порядке и в случаях, 
предусмотренных законодательством РА, или с 5-го дня 
после получения уведомления, если электронного 
подтверждения прочтения не имеется. 
5.   Клиент соглашается, что вне зависимости от 
предпочтений, указанных в настоящей инструкции, в 
случае передачи информации Клиенту или его 
уполномоченному лицу лично в руки Клиент считается 
уведомленным надлежащим образом, отказываясь от 

                                                             
i Ֆիզիկական անձին ՀՀ կառավարության սահմանած կարգով նույնականացման քարտի հետ տրված էլեկտրոնային փոստի հասցե:  

Адрес электронной почты, предоставленный физическому лицу вместе с идентификационной картой в порядке, установленном 
правительством РА. 



 

 

ներկայացուցչին առձեռն հանձնվելու պարագայում Հաճախորդը 
համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ հրաժարվելով սույն 
հանձնարարականում սահմանված որևէ այլ եղանակով 
լրացուցիչ ծանուցվելուց և Բանկին նշվածի հետ կապված որևէ 
պահանջ ներկայացնելուց, եթե այլ բան նախատեսված չէ ՀՀ 
օրենսդրությամբ: 
6. Հաճախորդին տեղեկատվության տրամադրման համար 
Բանկը կարող է կիրառել նաև Հաճախորդի ցանկացած այլ 
կոնտակտային տվյալ, ներառյալ էլեկտրոնային կամ այլ 
հեռահար կապի միջոց/հասցե, որը Հաճախորդը նշել է Բանկի 
հետ կնքված պայմանագրերում կամ Բանկին տրամադրել է 
Բանկի համար ընդունելի կապի միջոցներով: 
7. Հաճախորդը հաստատում է, որ կրում է իր էլեկտրոնային 
հաղորդակցության միջոցներին, ինչպես նաև իր կողմից Բանկին 
տրամադրված հաղորդակցման այլ միջոցներին ուղարկված 
ծանուցումները չկարդալու և/կամ երրորդ անձանց հասանելի 
դառնալու հետ կապված հետևանքների ռիսկը:  
8. Բանկը պատասխանատվություն չի կրում Հաճախորդին 
տրամադրման ենթակա տեղեկատվությունը փոստային 
առաքման ծառայության կամ էլեկտրոնային հաղորդակցության 
համակարգերի խափանումների պատճառով Հաճախորդի 
կողմից ուշ ստանալու արդյունքում Հաճախորդի համար վրա 
հասնող որևէ հետևանքի համար: 
9. Ի թիվս սույն հանձնարարականում նշված ծառայությունների 

և պայմանագրերի հետ կապված տեղեկատվության` Բանկը 

կարող է սույն հանձնարարականի Կոնտակտային տվյալները 

կիրառել Բանկի կողմից կամ Բանկի միջնորդությամբ 

Հաճախորդին տրամադրվող այլ ծառայությունների հետ 

կապված տեղեկատվության տրամադրման համար: 

10. Հաճախորդը համաձայն է, որ Կողմերի միջև ծագող վեճերի 
լուծման կամ Կողմերի իրավունքների ու 
պարտականությունների իրականացման ժամանակ 
դատարանը, պետական մարմինները և այլ իրավասու 
կազմակերպություններ Բանկի պահանջով կարող են կիրառել 
Հաճախորդի հետ հաղորդակցման սույն 
հանձնարարականով  սահմանված տվյալները և եղանակները:  
11. Հաճախորդը համաձայն է, որ Կողմերի միջև Բանկի 
տարածքում կամ իրական ժամանակի ռեժիմում հեռահար 
ցանկացած կապի միջոցի օգտագործմամբ զրույցը, 
անվտանգության և սպասարկման որակի բարելավման 
նկատառումներից ելնելով, կարող է ամբողջությամբ 
ձայնագրվել, և այդ ձայնագրությունը կարող է ունենալ 
ապացուցողական նշանակություն և օգտագործվել այդ թվում` 
Բանկի կողմից իր իրավունքների և օրինական շահերի 
պաշտպանության համար:  
12. Սույն հանձնարարականի համաձայն Կողմերի միջև 
հաղորդակցման համար անհրաժեշտ` Հաճախորդի որևէ տվյալի 
փոփոխության դեպքում վերջինս պարտավորվում է Բանկի 
համար ընդունելի կապի միջոցներով անհապաղ տեղեկացնել 
Բանկին և կրում է Բանկին չտեղեկացնելու հետ կապված 
հետևանքների, ինչպես նաև Հաճախորդի կրած վնասների 
ռիսկը:  

получения дополнительного уведомления иным 
способом, предусмотренным настоящей инструкцией, и 
предъявления Банку каких-либо претензий в связи с 
этим, если иное не предусмотрено законодательством 
РА. 
6. Банк может использовать любые иные контактные 
данные Клиента для предоставления информации 
последнему, в том числе средства (адрес) электронной 
или дистанционной связи, указанные Клиентом в 
договорах, заключенных с Банком, или предоставленные 
Банку иным способом связи, приемлемым для Банка. 
7. Клиент подтверждает, что несет риск неблагоприятных 
последствий, которые могут возникнуть вследствие 
непрочтения уведомлений, отправленных на 
электронный адрес Клиента или по другим реквизитам, 
предоставленным Клиентом Банку, и/или вследствие 
доступа к подобной информации третьими лицами. 
8. Банк не несет ответственности за последствия 
запоздалого получения информации, подлежащей 
предоставлению Клиенту, вследствие сбоев в работе 
почтовых служб или электронных средств коммуникации.  
9. Наряду с информацией, предусмотренной настоящей 
инструкцией в связи с услугами и договорами, Банк 
может применить контактные данные, указанные в 
настоящей инструкции, для предоставление информации 
в связи с прочими услугами, предоставляемыми Банком 
или при посредничестве Банка.  
10. Клиент соглашается, что во время разрешения споров 
между Сторонами или реализации прав и обязанностей 
Сторон, суд, государственные органы и прочие 
компетентные организации по требованию Банка могут 
использовать сведения и способы коммуникации с 
Клиентом, предусмотренные настоящей инструкцией. 
11. Клиент согласен, что по соображениям безопасности 
и для повышения качества обслуживания разговоры 
между Сторонами на территории Банка или посредством 
любого средства коммуникации в режиме реального 
времени могут быть полностью записаны, а записи в 
дальнейшем использованы Банком в качестве 
доказательства, в том числе с целью защиты законных 
прав и интересов Банка.   
12. В случае изменения каких-либо данных Клиента, 
необходимых для коммуникации с Клиентом согласно 
настоящей инструкции, Клиент обязуется 
незамедлительно уведомить об этом Банк способом, 
приемлемым для Банка, и несет риск последствий 
неуведомления Банка, а также убытки, понесенные 
Клиентом.    
13. Клиент может менять предпочтения, указанные в 
настоящей инструкции, с периодичностью, 
предусмотренной законодательством РА, по средствам 
коммуникации, приемлемым для Банка, с соблюдением 
условий, предусмотренных внутренними правовыми 



 

 

13. Սույն հանձնարարականով սահմանված հաղորդակցման 
նախընտրությունները Հաճախորդի կողմից կարող են 
փոփոխվել ՀՀ օրենսդրությամբ  սահմանված 
հաճախականությամբ` Բանկի համար ընդունելի կապի 
միջոցներով և Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված 
այլ պայմանների պահպանմամբ, ընդ որում այդ 
փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում ՀՀ օրենսդրությամբ 
սահմանված ժամկետում: 

актами Банка, при этом, указанные изменения вступают в 
силу в срок, предусмотренный законодательством РА.  

 
 
 
 
 

Հաճախորդի ստորագրություն և կնիք / Подпись и печать клиента 
 

 

 
 
 
 

                                          Ամսաթիվ / Дата 
 

          /             / 
 

ՄԻԱՅՆ ԲԱՆԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / ОТМЕТКИ БАНКА 

Հանձնարարականի 
ընդունման ամսաթիվ  

 Ընդունող աշխատակցի անուն, 
ստոր., կնիք  

 

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

 

vi Սույն հանձնարարականի իմաստով` Բանկի կողմից քարտի տրամադրումը Հաճախորդին ներառում է նաև անհատական ծածկագրի (PIN 
կոդ) տրամադրումը` բացառությամբ, եթե վերջինս ենթակա է ձևավորման Հաճախորդի կողմից: 
В контексте настоящей инструкции предоставление карты Банком Клиенту подразумевает также предоставление персонального 
идентификационного кода (PIN), за исключением случаев, когда последний подлежит установке Клиентом.   

vii  Առաքում (նշված հասցեով) տարբերակն ընտրելու դեպքում Հաճախորդը համաձայնում է, որ Բանկն իրավասու է նշված փոստային 
հասցեում գտնվող/բնակվող ցանկացած անձի տրամադրել Հաճախորդի քարտերը: 

Клиент соглашается, что при выборе варианта «Доставка (по указанному адресу)» Банк вправе предоставить карты Клиента любому 
лицу, находящемуся/проживающему по указанному почтовому адресу. 

 

 

 

 

                                                             


