«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
ЗАО «Америабанк»
+37410 561111, office@ameriabank.am

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ
СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ (физ. лице)
Մասնաճյուղ, գրասենյակ*/Филиал, офис*

Ամսաթիվ/Дата ___/____/_______

Հաճախորդի համարը*/Номер клиента*
*Լրացվում է Բանկի կողմից/ Заполняется Банком

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
Ազգանուն, անուն, հայրանուն
ФИО

Անձը հաստատող փաստաթղթի համար

Ում կողմից է տրված

Տրման ամսաթիվ

Վավերական է մինչև

Дата выдачи

Действителен до

Հանր. ծառ. համարանիշ

Ծննդյան ամսաթիվ

Ծննդավայր (երկիր)

Բնակության երկիր

Номер удостоверения личности

Орган, выдавший
документ

Номерной знак обществ. услуг

Дата рождения

Место рождения (страна)

Страна проживания

Քաղաքացիություն
Гражданство
2-րդ քաղաքացիություն (նշել միայն ԱՄՆ-ի, Կանադայի և եվրոպական երկրների դեպքում)
2-е гражданство (только в случае США, Канады и европейских стран)

Այլ երկրի կացության վկայական (նշել միայն ԱՄՆ-ի, Կանադայի և եվրոպական երկրների
դեպքում)
Вид на жительство в другой стране (только в случае США, Канады и европейских стран)

Դուք գտնվել եք ԱՄՆ-ում վերջին 3 տարվա ընթացքում 183 օր և ավել, ընդ որում՝ սույն տարվա
ընթացքում՝ առնվազն 31 օր

Այո/Да

Находились ли Вы в США в течение 31 дня и более в текущем году и 183 дней и более в совокупности в
течение 3 последних лет?

Ոչ/Нет

Կենսական շահերի կենտրոն
Центр жизненных интересов

Դուք հանդիսանու՞մ եք քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձ (պետական, քաղաքական կամ
հանրային բնույթի, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունում նշանակալից գործառույթներ

Այո/Да

______________________ Հաճախորդի ստորագրություն
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իրականացրած կամ իրականացնող անձ, այդ թվում՝ նրա ընտանիքի անդամ կամ նրա հետ
սերտորեն փոխկապակցված անձ):

Ոչ/Нет

Являетесь ли Вы политическим деятелем/лицом, имеющим политическое влияние (лицо, в прошлом
выполнявшее или в настоящем выполняющее значительные государственные, политические или
общественные функции или значительные функции в международной организации, в том числе члены
его семьи или лица, тесно взаимосвязанные с ним)?

Հաճախորդի հասցե(ներ /Адрес(а) клиента
Մշտական գրանցման հասցե/Адрес постоянной регистрации

Ներկայիս բնակության հասցե (եթե տարբեր է գրանցման հասցեից)
Текущий адрес проживания (если отличается от адреса регистрации)

Հեռախոս /Номер телефона

Բջջային հեռախոս /Номер мобильного телефона

Ֆաքս /Факс

Անձնական էլ. փոստի հասցե /Эл. почта

Ամուրի/Холост/не замужем

Ամուսնացած

Ամուսնական կարգավիճակ/Семейное

/Женат/замужем

положение

Ամուսնալուծված /В разводе

Այրի/Вдовец/вдова

Փոխկապակցված անձինք, որոնք «Ամերիաբանկ » ՓԲԸ-ի հաճախորդ են
Аффилированные лица, являющиеся клиентами ЗАО «Америабанк»
ԱԱՀ (կազմակերպության անվանում)

Ծննդյան ամսաթիվ

Կապ

ФИО (наименование компании)

Дата рождения

Связь

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ (ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ) ՏՎՅԱԼՆԵՐ
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАНЯТОСТИ (ФИНАНСОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ)
Զբաղմունք/Деятельность

______________________ Հաճախորդի ստորագրություն
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Ներկա աշխատավայր/Текущее место работы
Գործատուի անվանում /Наименование работодателя

Գործունեության ոլորտ/Сфера деятельности

Պաշտոն/Должность

Աշխատավայրի հասցե/Адрес работодателя

Աշխատում է սկսած/Работает с

Հեռախոս /Номер телефона

Տեղեկատվություն նախկին աշխատավայրերի վերաբերյալ / Информация о прежних работодателях1

Ամսական եկամուտ (ՀՀ դրամ)

Եկամտի աղբյուր

Monthly income (in AMD)

Источник дохода

Տեղեկատվություն ՀՀ-ում և արտերկրում գրանցված
կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության վերաբերյալ/
Информация о владении акциями организаций, зарегистрированных
в РА и в других странах1

Հաշվի նախատեսվող ամսական շրջանառություն (մուտքեր) (ՀՀ
դրամ)
Ожидаемый ежемесячный оборот средств на счете (поступления) в
драмах РА

Հաշվի գումարների ծագման աղբյուր

Աշխատավարձ

Շահաբաժին

Зарплата

Дивиденды

Վարկ /Кредит

Այլ (նշել)
Прочее (указать)

Источник зачисляемых на счет средств

1

______________________

Լրացվում է միայն ոչ ՀՀ քաղաքացիների դեպքում / Заполняется только гражданами РА

______________________ Հաճախորդի ստորագրություն
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Գործարար հարաբերության նպատակ
Цель сотрудничества с Банком

Քարտային գործարքներ

Խնայողություն

Карточные сделки

Сбережения

Վարկի ստացում

Աշխատավարձի ստացում

Получение кредита

Получение зарплаты

Այլ (նշել)
Прочее (указать)

_____

________________________

ՀՀ այցի նպատակը / կապը ՀՀ-ի հետ
Цель визита в РА /связь с РА1

ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Հաշիվներ այլ բանկերում/Счета в других банках
1. Բանկի անվանում /Наименование Банка

2. Բանկի անվանում /Наименование Банка

3. Բանկի անվանում /Наименование Банка

Հաշվի(ների) տեսակ(ներ)/Вид(ы) счета(ов)

Հաշիվ(ների) տեսակ(ներ)/ Вид(ы) счета(ов)

Հաշիվ(ների) տեսակ(ներ)/ Вид(ы) счета(ов)

Ընթացիկ
Текущий

Срочный вклад

Ժամկետային ավանդ

Ընթացիկ

Ժամկետային ավանդ

Ընթացիկ

Խնայողական

Այլ (նշել)
Другой (указать)

Խնայողական

Այլ (նշել)

Խնայողական

Сберегательный

Текущий

Срочный вклад

Текущий

Другой (указать)
Сберегательный

________________

Ժամկետային ավանդ
Срочный вклад

Այլ (նշել)
Другой (указать)

Сберегательный
________________

________________

Պարտավորություններ այլ բանկերի նկատմամբ /Задолженность другим банкам
1. Բանկի անվանում /Наименование Банка

2. Բանկի անվանում /Наименование Банка

3. Բանկի անվանում /Наименование Банка

Պարտավորության տեսակ

Պարտավորության տեսակ

Պարտավորության տեսակ

Тип задолженности

Հիփոթեքային
վարկ

Ипотечный
кредит

Վարկային
գիծ/օվերդրաֆտ

Кредитная линия
/овердрафт

Սպառողական
վարկ

Тип задолженности

Հիփոթեքային
վարկ

Սպառողական
վարկ

Потребительский
кредит

Ипотечный
кредит

Потребительский
кредит

Այլ (նշել)
Другое (указать)

Վարկային
գիծ/օվերդրաֆտ

Այլ (նշել)
Другое (указать)
________________

________________

Кредитная линия
/овердрафт

Тип задолженности

Հիփոթեքային
վարկ

Ипотечный
кредит

Վարկային
գիծ/օվերդրաֆտ

Սպառողական
վարկ
Потребительский
кредит

Այլ (նշել)
Другое (указать)

Кредитная линия
/овердрафт
________________

______________________ Հաճախորդի ստորագրություն
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Պարտավորության
չափը (ՀՀ դրամ)

Պարտավորության
մնացորդը (ՀՀ դրամ)

Պարտավորության
չափը (ՀՀ դրամ)

Պարտավորության
մնացորդը (ՀՀ դրամ)

Պարտավորության
չափը (ՀՀ դրամ)

Պարտավորության
մնացորդը (ՀՀ դրամ)

Сумма
задолженности (в
драмах РА)

Остаток
задолженности (в
драмах РА)

Сумма
задолженности (в
драмах РА)

Остаток
задолженности (в
драмах РА)

Сумма
задолженности (в
драмах РА)

Остаток
задолженности (в
драмах РА)

Տեղեկություններ հաշվ(ներ)ի իրական շահառու(ներ)ի մասին
Информация о подлинном(-ных) владельце(ах) счета(ов)
Անուն, ազգանուն/Имя, фамилия

Անձը հաստ. փաստ. համար/Номер удостоверения
личности

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Սույնով ես հաստատում եմ, որ իմ կողմից տրամադրված
տեղեկությունները ճիշտ են և ամբողջական, ինչը հաստատում եմ
իմ ստորագրությամբ: Պարտավորվում եմ «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ին
(այսուհետ՝ Բանկ) ողջամիտ ժամկետում ծանուցել ներկայացված
տեղեկություններում տեղ գտած բոլոր փոփոխությունների մասին
և ընդունում եմ, որ փոփոխությունների մասին Բանկին
չտեղեկացնելու հետևանքով իմ կրած վնասների համար Բանկը
պատասխանատվություն չի կրում:

Настоящим подтверждаю своей подписью, что предоставленная
мною информация является достоверной и полной. Также
обязуюсь в разумные сроки уведомлять ЗАО «Америабанк»
(далее «Банк») о любом изменении информации, представленной
в данном документе, и принимаю, что Банк не несет какой-либо
ответственности за убытки, понесенные мной в результате
непредставления соответствующих изменений Банку.

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

СОГЛАСИЕ

______________________ Հաճախորդի ստորագրություն
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** Սույնով տալիս եմ համաձայնություն առ այն, որ իմ
վարկավորման հնարավորությունները Բանկի կամ իմ
նախաձեռնությամբ դիտարկելու և Բանկի կամ իր
նախաձեռնությամբ
վարկավորման
առաջարկներ
ներկայացնելու և/կամ վարկերի սպասարկման ընթացիկ
մոնիթորինգ
իրականացնելու,
ինձ
հետ
կնքվող
փաստաթղթերում իմ վերաբերյալ տեղեկատվություն
գեներացնելու, նախկինում իմ մասին ստացված վարկային
զեկույցի տեղեկատվությունը թարմացնելու նպատակներից
ցանկացածից կամ միաժամանակ նշված նպատակներից մի
քանիսից կամ բոլորից ելնելով, Բանկն առանց ինձ
տեղեկացնելու հարցումներ կատարի և ստանա ներքոնշյալ
տեղեկությունները.

ՀՀ ԿԲ Վարկային Ռեգիստրից և/կամ «ԱՔՌԱ
Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ից իմ դրամական
պարտավորությունների մասին:

«Էլեկտրոնային
կառավարման
ենթակառուցվածքների
ներդրումների
գրասենյակից» Ամերիաբանկ ՓԲԸ <<Բանկի կողմից
ստացվող
անձնական
տվյալների
նկարագրություն>>
հրապարակային
փաստաթղթով2 սահմանված/դասակարգված իմ
անձնական տվյալների մասին:

** Настоящим даю свое согласие на отправку oтправку
Америабанком запросов, без уведомления об этом меня, и
получение информации для любой из, нескольких или всех
нижеперечисленных целей: (i) рассмотрение возможности моего
кредитования и представление кредитного предложения по
инициативе Банка или моей инициативе; (ii) осуществление
текущего
мониторинга
кредитов;
(iii)
vгенерирование
информации обо мне в заключаемых со мной документах, (iv)
обновление ранее полученной информации в моем кредитном
отчете:

Միաժամանակ տալիս եմ համաձայնություն, որպեսզի
Բանկը փոխանցի իմ դրամական պարտավորությունների
մասին իր ունեցած տեղեկատվությունը ՀՀ ԿԲ Վարկային
Ռեգիստր և/կամ «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ:
Սույնով հաստատում եմ նաև, որ վերոնշյալ տվյալների
աղբյուր
հանդիսացող
վերոնշյալ
մարմինները
վերանվանվելու,
վերակազմակերպվելու
կամ
այլ
մարմիններով/աղբյուրներով փոխարինվելու դեպքում սույն
համաձայնությունը համարվում է տրված, եթե սույն
համաձայնության հիման վրա ստացման ենթակա կամ
տրամադրվող տեղեկատվության ծավալը մնում է նույնը:
Սույն համաձայնությունը և Ամերիաբանկ ՓԲԸ <<Բանկի
կողմից ստացվող անձնական տվյալների նկարագրություն>>
հրապարակային փաստաթուղթը կարդացել եմ, սույնով
տրվող համաձայնության բովանդակությունն ինձ համար
ամբողջությամբ հասկանալի և ընդունելի է և հանդիսանում է
իմ ազատ կամահայտության արդյունքը:
Սույն համաձայնությունը կիրառելի է իմ և Բանկի միջև
ցանկացած
բանկային
ծառայության
գծով
հարաբերությունների ամբողջ ժամանակահատվածի համար,
քանի դեռ այն իմ կողմից գրավոր կերպով հետ չի կանչվել:
Տեղեկացված եմ իմ անձնական տվյալների ուղղման,
ոչնչացման, դրանց մշակման դադարեցման` Բանկի
Պայմաններով3 սահմանված կարգի մասին:

Также даю согласие на передачу Банком имеющейся в его
распоряжении информации о моих денежных обязательствах в
Кредитный регистр ЦБ РА и/или ЗАО «АКРА Кредит
Репортинг».
Подтверждаю, что в случае, если вышеперечисленные ведомства,
являющиеся источниками указанной информации, будут
переименованы, реорганизованы или заменены другими
ведомствами или источниками, данное согласие будет считаться
предоставленным, если объем информации, предоставляемой или
получаемой на его основании, остается неизменным.




В кредитный регистр ЦБ РА и/или ЗАО «АКРА» Кредит
Репортинг – для получения информации о моих
денежных обязательствах
В ЗАО «Офис по внедрению инфраструктур
электронного управления» для получения информации
согласно публичному документу ЗАО «Америабанк»
«Перечень персональных данных, получаемых Банком»
2

Я ознакомился/лась с настоящим согласием, а также с
публичным документом «Перечень персональных данных,
получаемых Банком», содержание согласия полностью понятно и
приемлемо для меня, и согласие является результатом моего
свободного волеизъявления.
Настоящее согласие действует в течение всего срока
взаимоотношений между мной и Банком в связи с любыми
банковскими услугами до тех пор, пока я не отзову его в
письменной форме.
Я также ознакомился с процедурой прекращения исправления,
удаления
и
обработки
моих
персональных
данных,
предусмотренной Условиями3 Банка.

2

Ամերիաբանկ ՓԲԸ <<Բանկի կողմից ստացվող անձնական տվյալների նկարագրություն>> հրապարակային փաստաթուղթ (11RBD/12CIB LI 72-0102), ընդունվել է Բանկի Տնօրինության 13.01.2021թ․ թիվ 01/01/21 որոշմամբ, https://ameriabank.am/useful-links
Публичный документ ЗАО «Америабанк» «Перечень персональных данных, получаемых Банком» (11RBD/12CIB LI 72-01-02), принятый решением
Директората Банка N 01/01/21 от 13.01.2021г., https://ameriabank.am/useful-links
3 «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, https://ameriabank.am/useful-links
Основные условия банковского обслуживания физических лиц ЗАО «Америабанк» (11RBD RL 72-01-01), принятые решением директората N 02/03/15 от
04.02.2015, https://ameriabank.am/useful-links
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Բանկը երաշխավորում է Ձեր վերաբերյալ ստացված
տեղեկությունների գաղտնիությունը («Բանկային գաղտնիքի
մասին» ՀՀ օրենքի շրջանակներում):

Банк гарантирует соблюдение конфиденциальности полученных
о Вас данных в соответствии с Законом РА «О банковском
секрете».

** Կիրառելի է, եթե առկա է նշում
** Применимо, если поставлена соответствующая отметка.
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Ամսաթիվ /Дата
/

/

ՄԻԱՅՆ ԲԱՆԿԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ/ОТМЕТКИ БАНКА

Հայտի ընդունման
ամսաթիվ

Ընդունող աշխատակցի
անուն, ստոր., կնիք

Անվտանգութայն
Դրական
ՖԴԾ կարծիք
ծառայության կարծիք
Բացաս.
(անհրաժ.
(անհրաժ. դեպքում)
դեպքում)
Տվյալները ստուգված են և հմպ. փոփոխ. կատարված են
(ղեկավարի ստորագ.)

Դրական
Բացաս.

Դեպարտամենտի
տնօրենի կարծիք
(անհրաժ. դեպքում)

Դրական
Բացաս.
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