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«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» Փ ԲԸ

Էջ 1/4

Խմբագրություն 6
Ուժի մեջ է`19.09.2019թ-ից

ԲՐՈՔ ԵՐԱՅԻՆ/ԴԵՊՈ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑ ՄԱՆ ՀԱՅՏ -ՀԱՐՑ ԱԹԵՐԹԻԿ

Հաճ ախորդ
Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն (անվանում)

Հաճ ախորդ կոդ

Ֆիզ. անձ

Ի րավ. անձ
ՀՎՀՀ

Իրավ. անձի անունից հանդես եկող անձ
Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն

Անձ նագիր
սերիա, համար

ում կողմից

Հասցե

երբ է տրվել

Հեռ ախոսահամար

Աշ խատավայր, զբաղմունք, պաշտոն,
Ի րավաբանական անձանց դեպքում
գործունեության ոլորտ
Ամսական միջին եկամուտ
Ավանդներ, խնայողություններ /այլ եկամուտ/
Սեփականության իրավունքով պատկանող գույք
(անշարժ (հասցե) / շարժական(մակնիշ,
արտ.տարեթիվ))
Խնդրում եմ բացել
Արժ ույթով(ներով)

Բրոքերային հաշիվ

Դեպո/արժեթղթերի հաշիվ

AMD

USD

RUB

EUR

Խնդրում եմ տրամադրել “Ameria Global Trading” առևտրային համակարգը

Ստանդարտ
Ծավալային

Սակագնային պլան

Ներդրովող դեպոզիտի չափը
Նշ ել այն Ֆինանսական գործիքները, որոնցով
պատրաստվում եք կնքել գործարքները

Բաժնետոմսեր
Ֆյուչերսներ

Պարտատոմսեր
Օպցիոններ

Ֆորեքս
Այլ(նշել)

* Ֆո րեքս հ աս անելիություն ունենալու դեպքո ւմ պարտադիր է լրացնել կ ապիտալի շո ւկաների վեր աբերյալ հ արցերի հ ատվածը

Գ իտ ելիքներ և փ որձ ներդրում ային բնագավառում

☐ Այո

☐ Ոչ

☐ Այո

☐ Ոչ

☐ Այո

☐ Ոչ

☐ Այո

☐ Ոչ
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Խմբագրություն 6
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☐ Այո
Կ րթ ու թ յու նը

☐ Այո

☐ Ոչ
Միջնակարգ

☐ Ոչ

Թերի բարձրագույն

Ձ եր գիտելիքները կապիտալի շուկայի
վերաբերյալ

Ցածր

Ֆինանսական գործիքները և արժեթղթերը,
որոնց հետ որևէ կերպ առնչվել եք

Բաժնետոմսեր
Ֆյուչերսներ

Ներդրումային ծառայությունները, որոնց հետ
երբևէ առնչվել եք

Բրոքերային ծառայություն
Հավատարմագրային կառավարման
ծառայություն

Ի նչպիսին է Ձեր կողմից ռիսկի ընդունելի
առ ավելագույն մակարդակը

5-10%

Միջին

Էջ 2/4

Բարձրագույն

Առաջատար
Պարտատոմսեր
Օպցիոններ

Մասնագիտական
Այլ(նշել)

Ներդրումային
խորհրդատվական ծառայություն
Այլ

10-15%

15-50%

50% և ավել
Այո

Ոչ

Պատկերացնում եք, թե ինչ է արտարժույթով (forex) թրեյդինգը։
Ծանոթ եք արդյոք ֆորեքս-թրեյդինգի, այդ թվում լեվերիջով գործարքների հետ կապված ռիսկերին։
Գիտեք, թե ինչ իրավունքներ/պարտավորություններ է տալիս օպցիոնը։
Գիտեք, թե ինչ եք գնում և վաճառում արժութային (forex) շուկայում։
Հասկանում եք, թե ինչպես է կատարվում մարժայով գործարքների հաշվարկը։
Գիտեք արդյոք ֆինանսական ակտիվների գնի ովրա ազդող գործոններևևի ֆունդամենտալ և
տեխնիկական վերլուծությունների մասին
Տարբերում եք արդյոք հեջավորումը սպեկուլյատիվ թրեյդինգից
Գիտեք արդյոք Ֆյուչերսային պայմանագրի բնութագրիչները
գիտեք արդյոք թե ինչ է ածանցյալը
Գիտեք արդյոք բաժնետոմսից ծագող իրավունքի մասին
Գիտեք, թե ինչքան գումար է հարկավոր ամերիկյան բաժնետոմսերով day trading-ով զբաղվելու համար
Գիտեք պարտատոմսերի և բաժնետոմսերի միջև տարբերությունները
Գիտեք, թե ինչով է տարբերվում short sell-ը ակտիվի վաճառքի սովորական գործարքից
Հասկանում եք, թե ինչ է margin call-ը և ինչ պայմաններում է այն կիրառվում
Ծանո՞թ եք «բաց» և «փակ» դիրքեր (դիրքի փակում, դիքրի բացում) հասկացություններին,
Պատկերացնու՞մ եք, թե ինչ է նշանակում «երկար» դիրքը
Գիտե՞ք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում CFD-ն (Contract for difference)

Գիտակցելով և հասկանալով թե ինչ են իրենցից ներկայացնում լեվերիջով գործարքները, հավաստ ում եմ , որ
տ եղյակ եմ լեվերիջով գործարքների, այդ թվում՝ ֆորեքս գործ արքներ բարձր ռիսկայ ին բնույթին, և որ այս
գործարքների կնքումը համապատասխանում է միայն այն հաճախորդներին, որոնք պատրաստ են գնալ ռիսկի
կորց նելու իրենց կողմից նախապես ներդրված ապահովվածության գումարը (մարժան): Գիտակց ում եմ նաև,
որ այս գործարքներին բնորոշ են զգալի գնային տատանումներ, որոնց արդյուն քում կարող եմ ինչպես բարձր
եկամուտներ ստանալ, այնպես էլ զգալի (ներդրամ անը հավասար կամ ավելի մ եծ ) կորուստ ներ կրել:
------------------------------------ստ որագրություն
Տեղեկացված եմ, որ Պրոֆեսիոնալ հաճախորդ դասակարգվելու դեպքում 1 .Հայաստ անի
Հանրապետ ության կենտ րոնական բանկի խորհրդի 2 0 0 8 թվականի ապրիլի 8 -ի ««Ներդրում ային
ծ առայություններ մատուցող անձանց գործ ունեության նկատ մ ամ բ պահանջ ները» կանոնակարգ 4 /0 7 -ը
հաստատելու մասին» թիվ 113-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց
գործունեության նկատմամբ պահանջները» կանոնակարգ 4 /0 7 -ում /Կանոկարգ/ սահմ անված որոշ ակի
պահանջներ չեն գործելու, մասնավորապես` «Ամ երիաբանկ» Փ ԲԸ -ն կարող է չպահպանել հաճախորդին
տ եղեկատ վություն տ րամ ադրելու որոշ ակի պահանջ ներ /Կանոնակարգի գլուխ 4 / չտ րա մ ադրել
տ եղեկություններ ներդրում ային ծ առայությունների առարկա հանդիսաց ող արժեթղթերի մ ասին
/Կանոնակարգի 5 -րդ գլուխ/, սահմ անափ ակել տ եղեկատ վությունը իր և իր կողմ ից մ ատ ուց վող
ծ առայությունների մասին, ծախսերի և միջնորդավճարների կամ դրանց հաշվարկման կարգի մասին, համարել,
որ պրոֆեսիոնալ հաճախորդը ունի անրաժեշ տ գիտ ելիքներն ու փ որձը և այլն:
-------------------------------------

14TRD FO 72-20-10

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» Փ ԲԸ

Էջ 3/4

Խմբագրություն 6
Ուժի մեջ է`19.09.2019թ-ից

ԲՐՈՔ ԵՐԱՅԻՆ/ԴԵՊՈ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑ ՄԱՆ ՀԱՅՏ -ՀԱՐՑ ԱԹԵՐԹԻԿ

ստ որագրություն

☐ համաձայն եմ դասակարգվել որպես պրոֆեսիոնալ հաճախորդ,
☐ համաձայն եմ դասակարգվել որպես որակավորված ներդրող։
Սույնով տալիս եմ իմ համ աձայնությունը, որ`
1. «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն, առանց ինձ նախապես

տեղյակ

պահելու,

իմ

ֆինանսավարկային

պարտավորությունների և եկամուտների վերաբերյալ հարցում կատարի «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ»
ՓԲԸ-ին, ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր, «Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտրոն Փ ԲԸ, ինչպես նաև նման
ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերություններին և ստանա տեղեկություններ:
2.

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ն, ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրը, «Նորք» տեղեկատվավերլուծական
կենտրոն ՓԲԸ-ն, ինչպես նաև նման ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերությունները, առանց ինձ
նախապես

տեղյակ

պահելու,

«Ամերիաբանկ»

Փ ԲԸ-ին

տրամադրեն

իմ

ֆինանսավարկային

պարտավորությունների մասին տեղեկություններ:
3.

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ն իմ մասին (այդ թվում` իմ անձնական տվյալներին վերաբերվող) տեղեկություններ
(անցյալ և ներկա) հավաքագրելու նպատակով հարցումներ կատարի այլ անձանց (իրավաբանական և
ֆիզիկական), ճշտի իմ կողմից ներկայացված տեղեկությունների արժանահավատությունը, ինչպես նաև
պարզի իմ անձնական տվյալներին վերաբերվող տեղեկատվություն:

4.

Վերը նշված 1-ից 4 կետերի համ աձա յնությունը կիրառելի է միայն լծակի հնարավորությամբ հաշիվ
բացելու պարագայում:

------------------------------------ստ որագրություն

Կ.Տ.

Հաճախորդ
/Անուն, Ազգանուն, Հայրանուն/

/ստորագրություն/

/ամսաթիվ/

«ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» Փ ԲԸ
ԲՐՈՔ ԵՐԱՅԻՆ/ԴԵՊՈ ՀԱՇՎԻ ԲԱՑ ՄԱՆ ՀԱՅՏ -ՀԱՐՑ ԱԹԵՐԹԻԿ
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Խմբագրություն 6
Ուժի մեջ է`19.09.2019թ-ից

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Թեմա

Ճիշտ պատասխաններ
Քանակ

Հարցերի
քանակ

Տոկոս

Պրոֆեսիոնալ հաճախորդ
դասակարգվելու
չափանիշներին բավարարում

3

Գիտելիքների ստուգում
Ընդամենը
Դասակարգել պրոֆեսիոնալ
Բրոքերի եզրակացություն
հաշվի բացման վերաբերյալ

17
20
☐ Այո

☐ Ոչ

☐ Դրական

☐ Բացասական

Մեկնաբանություն

Կազմված է ՝

