ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՅՏ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ACCOUNT OPENING APPLICATION-AGREEMENT FOR INDIVIDUALS

Մասնաճյուղ, գրասենյակ* / Branch, office*

Ամսաթիվ / Date ___/____/_______

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

ՀԱՃԱԽՈՐԴ(ՆԵՐ)Ի ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
CUSTOMER(S) PERSONAL DETAILS
Ազգանուն, անուն, հայրանուն
Surname, name, patronymic

Անձը հաստատող փաստաթղթի համար

Ում կողմից է տրված

Identification document number

Issuing authority

Տրման ամսաթիվ

Վավերական է մինչև

Issuance date

Valid until

Լրացվում է միայն համատեղ հաշվի բացման դեպքում /For joint accounts only
Ազգանուն, անուն, հայրանուն
Surname, name, patronymic

Անձը հաստատող փաստաթղթի համար

Ում կողմից է տրված

Identification document number

Issuing authority

Տրման ամսաթիվ

Վավերական է մինչև

Issuance date

Valid until

ՀԱՇՎԻ (ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ) ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ACCOUNT(S) DETAILS
Հաշվի տեսակ

Անհատական

Account type

Personal

Համատեղ

Անչափահաս

Joint

Minor

1.Հաշվի ենթատեսակ
Account subtype

Ընթացիկ հաշիվ

Խնայողական հաշիվ

Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ

Current account

Savings account

Gold metal account

Հաշվի արժույթ

ՀՀԴ/AMD

ՄՆԴ/USD

ԵՎՐՈ/EUR

ՌՈՒԲ/RUB

Account currency

Այլ (նշել)
Other (specify)

_____________

2.Հաշվի ենթատեսակ
Account subtype

Ընթացիկ հաշիվ

Խնայողական հաշիվ

Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ

Current account

Savings account

Gold metal account

Հաշվի արժույթ

ՀՀԴ/AMD

ՄՆԴ/USD

ԵՎՐՈ/EUR

ՌՈՒԲ/RUB

Account currency

Այլ (նշել)
Other (specify)

_____________

3.Հաշվի ենթատեսակ
Account subtype

Ընթացիկ հաշիվ

Խնայողական հաշիվ

Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ

Current account

Savings account

Gold metal account

Հաշվի արժույթ

ՀՀԴ/AMD

ՄՆԴ/USD

ԵՎՐՈ/EUR

Account currency

ՌՈՒԲ/RUB

Այլ (նշել)
Other (specify)

_____________

___________________ Հաճախորդի ստորագրություն
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Customer signature
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ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

DECLARATION

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, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց
վաճառքի, հարկերի վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր
գործունեության հետ: Ես ստացել և ծանոթացել եմ սույն հայտ-պայմանագրի
անբաժանելի մաս կազմող «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից ֆիզիկական
անձանց բանկային ծառայությունների մատուցման հիմնական
պայմաններին» և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ սակագներին ֆիզիկական անձ
հաճախորդների համար», ընդունում եմ դրանք և համաձայն եմ, որ դրանք
Բանկի կողմից կարող են փոփոխվել: Սույն հայտ-պայմանագրի
ստորագրությամբ հաստատում եմ Բանկի հայտարարած պայմաններով
Բանկի հետ պայմանագրի կնքումը:

Hereby I confirm that all the funds deposited now or in
future to my account(s) opened with “Ameriabank” CJSC
(hereinafter the Bank) have been obtained lawfully and
are in no way related to terrorism funding, drug sale,
trafficking, tax evasion or other illegal activities.
I have received and read the “Ameriabank CJSC General
Terms and Conditions of Provision of Banking Services to
Individuals” and “Ameriabank CJSC Tariffs for
Individuals” which constitute an integral part of this
application-agreement and which may be amended by the
Bank from time to time, and agree to be bound by them,
as evidenced by my signature hereunder binding my
agreement with the Bank subject to the terms and
conditions declared by the Bank.

Հաճախորդ(ներ)ի անուն, ազգանուն
Customer(s) name, surname

Ստորագրություն
Signature

Ամսաթիվ
Date

ՄԻԱՅՆ ԲԱՆԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ / FOR BANK USE ONLY
Հայտի ընդունման
Ընդունող աշխատակցի
ամսաթիվ
անուն, ստոր., կնիք
Տվյալները ստուգված են և հմպ. փոփոխ. կատարված են
(ղեկավարի ստորագ.)

___________________ Հաճախորդի ստորագրություն
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Customer signature
2

