List of Countries Falling under a Ban for Remote Account Opening Services for Individuals.
Follow the link: https://ameriabank.am/Portals/0/files/countries-with-ban-on-remote-accountopening-service_eng.pdf
Ամերիաբանկ ՓԲԸ
+ (37410) 561111, office@ameriabank.am

Հեռահար եղանակով ֆիզիկական անձի հաշվի բացման հայտ-պայմանագիր
ACCOUNT OPENING APPLICATION-AGREEMENT (SUBMITTED REMOTELY) FOR INDIVIDUALS

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

ՀԱՇՎԻ (ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ) ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ACCOUNT(S) DETAILS

Հաշվի տեսակ

Անհատական

Անչափահաս

Account type

Personal

Minor

1.Հաշվի ենթատեսակ
Account subtype

Ընթացիկ հաշիվ

Խնայողական հաշիվ

Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ1

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

3.Հաշվի ենթատեսակ
Account subtype

Այլ (նշել)
Other (specify)

_____________

Ընթացիկ հաշիվ

Խնայողական հաշիվ

Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշիվ

Current account

Savings account

Gold metal account

1

Ոսկով առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող
հիմնադրամի կողմից: Deposit Guarantee Fund does not remunerate gold metal accounts.

___________________ Հաճախորդի ստորագրություն

11RBD FO 72-01-62, Խմբ.1/Ed.1

Customer signature
1

Հաշվի արժույթ

ՀՀԴ/AMD

ՄՆԴ/USD

ԵՎՐՈ/EUR

ՌՈՒԲ/RUB

Account currency

Սույնով ես հաստատում եմ, որ
 Ստացել և ծանոթացել եմ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ)
ֆիզիկական անձանց ընթացիկ բանկային հաշվի, խնայողական
հաշվի ամփոփագրերին, ինչպես նաև Հայտ-պայմանագրի
անբաժանելի մասը կազմող` «Բանկի կողմից ֆիզիկական անձանց
բանկային
ծառայությունների
մատուցման
հիմնական
պայմաններ»,
«Բանկի
սակագներ
ֆիզիկական
անձ
հաճախորդների համար» և «Բանկի ֆիզիկական անձանց
ավանդների և խնայողական հաշվի նկարագրություն և
տոկոսադրույքներ» փաստաթղթերին
(այսուհետ նշված
իրավական ակտերը միասին` Պայմաններ),2 ընդունում եմ դրանք և
համաձայն եմ, որ Պայմանները Բանկի կողմից կարող են
միակողմանի փոփոխվել: Միաժամանակ Հայտ-պայմանագրի
ստորագրմամբ հաստատում եմ Պայմաններում ներառված բոլոր
համաձայնությունները:
 Բոլոր ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկում
իմ հաշիվներին, ստացված են օրինական ճանապարհով և ոչ մի
կերպ կապված չեն փողերի լվացման, ահաբեկչության
ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի,
հարկերի
վճարումից
խուսափելու
և
այլ
հանցավոր
գործունեության հետ:
 Համաձայն Պայմանների` Կողմերիս միջև պայմանագիրը
համարվում է կնքված սույն Հայտ-պայմանագրով ներկայացվող իմ
ակցեպտը Բանկի կողմից ընդունվելու պահից: Միաժամանակ
համաձայն եմ, որ Բանկն իրականացնի բոլոր անհրաժեշտ
գործողությունները, որոնք պահանջվում են ըստ ահաբեկչության
ֆինանսավորման և փողերի լվացման դեմ պայքարի մասին
օրենսդրական և Բանկի ներքին իրավական ակտերի, և միայն
հաշվի բացումն արգելող հիմքերի բացակայության դեպքում
բացի/ակտիվացնի նշված բանկային հաշիվ(ներ)ը:

Հաճախորդի անուն, ազգանուն
Customer name, surname

_____________

Hereby I confirm that
 I have received, read and I accept the Ameriabank CJSC
(hereinafter “Bank”) Bank Account, Savings Account
Opening and Servicing Guide for Individuals, also General
Terms and Conditions of Provision of Banking Services to
Individuals and Bank’s Tariffs for Individuals (both
hereinafter referred to as “the Terms”), which form an integral
part of this application-agreement and may be amended by
Bank from time to time. By signing this application-agreement
I confirm all contents contained in the Terms.
 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 money laundering, terrorism funding, drug
sale, trafficking, tax evasion or other illegal activities.
 According to the Terms, the application-agreement shall be
considered signed between the parties from the moment I sign
and submit it to the Bank and the Bank accepts it. I also agree
that the Bank should take all measures required under
AML/CTF legislation and internal regulations and
open/activate the mentioned bank account(s) only if there are
no restrictions thereunder.

Ստորագրություն
Signature

Մասնաճյուղ, գրասենյակ* / Branch, office*

Այլ (նշել)
Other (specify)

Ամսաթիվ
Date

Ամսաթիվ / Date ___/____/_______

«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
2

«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
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց ավանդների և խնայողական հաշվի նկարագրություն և տոկոսադրույքներ (/11RBD PL 7205), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 19.09.2019թ. թիվ 01/108/19 որոշմամբ: Հղումը` https://ameriabank.am/useful-links

___________________ Հաճախորդի ստորագրություն
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Customer signature
2

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

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
3

