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«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 
 «Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան,  
Գրիգոր Լուսավորչի փողոց, թիվ 13 վարչական շենք» 
Հեռ՝ (+37412) 22 22 22 
Էլ. փոստ՝ ashb@ardshinbank.am 
Կայք՝ www.ardshinbank.am 
 
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ                                                                

 (մասնաճյուղի անվանումը (ՀՍՎ)) 

Հաճախորդի անունը, ազգանունը                                                              

Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ                                                              

 (փաստաթղթի սերիան, համարը, երբ և ում կողմից է տրվել, ծննդյան ամսաթիվ) 

Հաշվառման հասցե                                                      

Փաստացի բնակության հասցե                                                     

Աշխատավայր                                                      

 (կազմակերպության անվանումը, զբաղեցրած պաշտոնը) 

հեռախոսահամար բջջային հեռ. էլ.հասցե (e- mail) 
                  

Ներկայացվել է՝ 

 անձնագիրը/նույնականացման քարտը  հանրային ծառայությունների համարանիշ(ՀԾՀ)/  
սոց. քարտի համար       

         
Հաշվի վերաբերյալ հեռախոսով տեղեկություն ստանալու գաղտնաբառը                           
 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում (այսուհետ՝ Բանկ) գործող Սոցիալական փաթեթի հաշիվների սպասարկման պայմաններին 
համաձայն խնդրում եմ բացել ՀՀ դրամով սոցիալական փաթեթի հատուկ հաշիվ (այսուհետ՝ Հաշիվ):  

 
Հաշվի քաղվածքները  և պարտադիր ներկայացման ենթակա տեղեկատվությունը ցանկանում եմ ստանալ 

        
 Առձեռն՝ Բանկի տարածքում,  էլեկտրոնային կապի միջոցով (SMS, էլեկտրոնային փոստ, I-Banking համակարգ և այլն),  

փոստային կապի միջոցով 
 
Սույն Դիմում-պայմանագրով Բանկը պարտավորվում է ընդունել և Հաճախորդի բացած Հաշվի վրա մուտքագրել մուտք եղող 

դրամական միջոցները, կատարել Հաշվից փոխանցումներ կատարելու, համապատասխան գումարներ տալու և Հաշվով այլ 
գործառնություններ իրականացնելու վերաբերյալ Հաճախորդի կարգադրությունները բացառապես ՀՀ կառավարության 2012թ-ի 
դեկտեմբերի 27-ի N1691-Ն որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) հաստատված սոցիալական փաթեթի հատկացման կարգին (այսուհետ՝ 
Կարգ) և Բանկի Սոցիալական փաթեթի հատուկ հաշիվների բացման և սպասարկման կանոններին համապատասխան:    

Սույն Դիմում-պայմանագիրը կնքելով հաստատում եմ, որ տեղեկացված եմ սոցիալական փաթեթի հաշիվների նկատմամբ 
Կարգով սահմանված պահանջներին և ընդունում եմ դրանք: Սույնով հավաստում եմ, որ ծանոթացել եմ սույն Դիմում-պայմանագրի 
անբաժանելի մասը կազմող Բանկի Սոցիալական փաթեթի հատուկ հաշիվների բացման և սպասարկման կանոններին, 
անվերապահորեն ընդունում եմ և պարտավորվում եմ ղեկավարվել դրանցով:   

Սույնով հաստատում եմ, որ ստացել եմ սույն Դիմում-պայմանագրի մեկ օրինակը: 
Բանկը կարող է միակողմանիորեն փոփոխել և/կամ լրացնել Սոցիալական փաթեթի հաշիվների բացման և սպասարկման 

կանոնները, որոնք չեն հակասում Որոշմամբ հաստատված պահանջներին, որոնք ուժի մեջ են մտնում դրանց հրապարակումից 
հետո՝ կանոններում սահմանված ժամկետներում, ընդ որում հրապարակման օր է համարվում Բանկի ինտերնետային կայքում դրանց 
տեղադրման ամսաթիվը: 

Դիմում-պայմանագրում ներկայացված իմ վերաբերյալ տեղեկությունները հանդիսանում են ամբողջական և հավաստի, իսկ 
դրանցից յուրաքանչյուրի փոփոխության դեպքում պարտավորվում եմ անմիջապես գրավոր տեղեկացնել Բանկին: Տեղեկացված եմ, 
որ Դիմում-պայմանագրից բխող բողոք-պահանջները իրավունք ունեմ ներկայացնելու ՀՀ ֆինանսական համակարգի հաշտարարին` 
«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով, դեպքերում և պայմաններով: Վարկառուն 
տեղեկացված է, որ Բանկը Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումները վիճարկելու իրավունքից հրաժարվելու վերաբերյալ 
համաձայնագիր է կնքել որոշակի սահմանափակումներով և չի վիճարկում հաշտարարի որոշումները, եթե գործարքի գումարը չի 
գերազանցում 500’000 ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը և գույքային պահանջի չափը չի գերազանցում 250’000 ՀՀ 
դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը: Նշված չափերը Բանկի և Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի միջև 
համաձայնագրի կնքմամբ կարող են փոփոխվել: 
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Սույնով հաստատում եմ, որ ծանոթացել եմ ստորև ներկայացված երաշխավորված ավանդների վերաբերյալ ծանուցմանը, որի 
համար ստորագրում եմ: 

Սույնով հաստատում եմ, որ ծանոթացել եմ «Ի՞նչ անել, եթե  բողոք ունեք» ձևաթղթին, հասկանում եմ դրա իրավական 
հետևանքները, ստացել եմ նշված փաստաթղթի մեկ օրինակ, ինչի համար ստորագրում եմ: 

Սույնով խնդրում եմ սույն դիմում-պայմանագրով ընտրված հաղորդակցման եղանակը տարածել իմ և Բանկի միջև կնքված և 
գործող բոլոր պայմանագրերի վրա (կիրառելիության դեպքում) դրանցով սահմանված հաղորդակցման եղանակը սույն դիմում-
պայմանագրով հիման վրա համարելով փոփոխված: 

Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որպեսզի Բանկի կողմից Դիմում-պայմանագրի գործողության ամբողջ ընթացքում 
հարցում կատարվի «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸին իմ ներկա և անցյալ ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ, 
ինչպես նաև այլ տվյալների, որոնք Բանկի կողմից կարող են հաշվի առնվել իմ հետ վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագիր 
կնքելու վերաբերյալ որոշում կայացնելիս: Ինչպես նաև տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որպեսզի Բանկի կողմից վարկային 
(փոխառության և այլն) պայմանագիր կնքելու դեպքում տվյալ վարկային (փոխառության և այլն) պայմանագրի գործողության ողջ 
ընթացքում ցանկացած պահին, առանց ինձ նախապես տեղյակ պահելու, «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸն Բանկին տրամադրի 
իմ ապագա ֆինանսական պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպես նաև այլ տվյալներ: 

 
 
 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ  
Ավանդների հատուցման երաշխավորման կարգի և պայմանների մասին 

ՀԱՐԳԵԼԻ  ԱՎԱՆԴԱՏՈՒ 
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Խնդրում ենք մինչև ավանդային պայմանագիրը ստորագրելը ծանոթանալ սույն փաստաթղթի 

դրույթներին: 
  Ձեր ավանդի հատուցման երաշխավորողն է Ավանդների հատուցումը երաշխավորող  հիմնադրամը (այսուհետև՝ 

Հիմնադրամ):  
 Հիմնադրամի գտնվելու վայրը՝ քաղաք Երևան, Վազգեն Սարգսյան 6, 375010 
 

       Հեռախոսը՝ 58-35-14 
        Ինտերնետային կայքը՝ WWW. adgf. am  

 Սույն ծանուցման բոլոր սահմանումները համապատասխանում են «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը 
երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) սահմանումներին: 

Հատուցման դեպքը  
Ձեր երաշխավորված ավանդը ենթակա է հատուցման հետևյալ դեպքերում.  
1. Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բանկը ճանաչվում է անվճարունակ և 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի (այսուհետ՝ Կենտրոնական բանկ) խորհրդի որոշմամբ հաստատվում է 
բանկի կողմից օրենքով և պայմանագրերով սահմանված ժամկետներում ավանդները վերադարձնելն ի վիճակի չլինելու փաստը կամ  

2. Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բանկը սնանկ է ճանաչվում (այսուհետ՝ 
անվճարունակ բանկ): 

Երաշխավորված ավանդի առավելագույն չափը և հաշվարկման կարգը 
Երաշխավորված ավանդների հաշվարկման կարգը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 

խորհրդի 2008 թվականի օգոստոսի 26-ի թիվ 261-Ն որոշմամբ:  
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ: Ձեր՝ նույն բանկում ունեցած բոլոր դրամային ավանդները համարվում են մեկ դրամային ավանդ, 

բացառությամբ չերաշխավորված ավանդների, և Ձեր՝ նույն բանկում ունեցած բոլոր արտարժութային ավանդները համարվում են մեկ 
արտարժութային ավանդ, բացառությամբ չերաշխավորված ավանդների: 

Այն դեպքում, երբ Բանկի նկատմամբ Ձեր բանկային ավանդը ձևավորվել է Բանկի՝ մեկ կամ մի քանի բանկերի միացման 
արդյունքում, ապա յուրաքանչյուր միացող բանկում Ձեր ունեցած բանկային ավանդը դիտվում է՝ որպես առանձին բանկային ավանդ: 
Ավանդների երաշխավորվող սահմանաչափերը հետևյալն են՝ 

 

Ավանդի 
արժութայի 
 կառուցվածքը 

Եթե նույն 
բանկում ունեք 
միայն դրամային 
ավանդ 

Եթե նույն բանկում 
ունեք միայն 
արտարժութային 
ավանդ 

Եթե նույն բանկում ունեք և ՀՀ դրամով և արտարժույթով ավանդ 

Եթե դրամային ավանդը 
5 միլիոն դրամից ավել է 

Եթե դրամային ավանդը 5 միլիոն 
դրամից պակաս է 

 
Ավանդի 

երաշխավորման 
առավելագույն 
չափը 

 
10 միլիոն 
ՀՀ դրամ 

 
5 միլիոն 
ՀՀ դրամ 

 

 
մինչև 10 միլիոն 
ՀՀ դրամ 
 
(երաշխավորվում է 
միայն 
դրամային ավանդը) 

 
 
երաշխավորվում է դրամային ավանդն
ամբողջութամբ և արտարժութային
ավանդը՝ հինգ միլիոն դրամի և հատուց-
ման ենթակա դրամային ավանդի տար-
բերության չափով 
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Եթե Դուք անվճարունակ բանկում ունեք առանձին բանկային ավանդ և միևնույն ժամանակ նույն բանկում ներդրված համատեղ 
բանկային ավանդի սեփականատեր եք, ապա երաշխավորվում է Ձեր առանձին բանկային ավանդի և համատեղ բանկային 
ավանդում Ձեր մասնաբաժնի հանրագումարը՝ Օրենքով սահմանված կարգով և չափով: 

Եթե դուք անվճարունակ բանկի նկատմամբ ունեք պարտավորություն, ապա հատուցման ենթակա գումարը կհաշվարկվի Ձեր 
բանկային ավանդի և պարտավորության դրական տարբերության հիման վրա՝ Օրենքով սահմանված կարգով և չափով: 

Երկու կամ ավելի ավանդատուների համատեղ բանկային ավանդը համարվում է յուրաքանչյուր անձի առանձին բանկային 
ավանդ, ավանդատուի՝ պայմանագրով սահմանված մասնաբաժնի չափով: Եթե պայմանագրով սահմանված չեն համատեղ 
բանկային ավանդի ավանդատուների մասնաբաժինները, ապա համատեղ բանկային ավանդն ավանդատուների միջև բաժանվում է 
հավասարաչափ:  

Բանկային ավանդի հատուցումը կատարվում է միայն հայկական դրամով: Արտարժութային բանկային ավանդի դրամական 
համարժեքությունը որոշվում է հատուցման դեպքը տեղի ունենալու օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի հրապարակած՝ 
արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով:  

Ձեր բանկային ավանդը չի հատուցվում, եթե հատուցման դեպքը տեղի ունենալու օրվա դրությամբ այդ ավանդը պակաս է 1000 
հայկական դրամից: 

 

Չերաշխավորված բանկային ավանդ 
Ձեր բանկային ավանդը երաշխավորված չէ, եթե՝ 
ա) Դուք հանդիսանում եք տվյալ բանկի ղեկավար և (կամ) վերջինիս ընտանիքի անդամ, 
բ) Դուք հանդիսանում եք տվյալ բանկում նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձ և (կամ) վերջինիս ընտանիքի անդամ, 
գ) Դուք, որպես ավանդի սեփականատեր (համասեփականատեր), հրաժարվել եք ավանդի` Ձեր մասի նկատմամբ 

սեփականության իրավունքից, 
դ) Ձեր ավանդն օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով ճանաչվել է հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված 

դրամական միջոց, քանի դեռ Դուք հակառակը չեք ապացուցել, 
ե) Ձեր ավանդը տվյալ բանկում ներդրվել է բանկային ավանդի ներդրման պահին տվյալ բանկի կողմից հրապարակային 

պայմանագիր կնքելու առաջարկով նախատեսված նմանատիպ բանկային ավանդների տոկոսադրույքն առնվազն 1,5 անգամ 
գերազանցող տոկոսադրույքով, 

զ) Ձեր ավանդը ներդրված է բանկի՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ստեղծված մասնաճյուղերում: 
 
Երաշխավորված ավանդների հատուցման կարգը և ժամկետները 
Հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Հիմնադրամը հայտարարություն է 

հրապարակում հատուցման դեպքի մասին: Հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող երեսնօրյա ժամկետում Հիմնադրամը 
անվճարունակ բանկի կամ այլ բանկի միջոցով, սկսում է իրականացնել Ձեր ավանդների հատուցման գործընթացը: Գործընթացը 
սկսվում է զանգվածային լրատվական միջոցներում հատուցման վերաբերյալ Հիմնադրամի կողմից լրացուցիչ հայտարարություն 
հրապարակելու պահից: Դուք կարող եք գրավոր պահանջ ներկայացնել ոչ ուշ, քան հատուցման դեպքի օրվան հաջորդող մեկ 
տարվա ընթացքում: Նշված ժամկետում Ձեր կողմից գրավոր պահանջ չներկայացնելու դեպքում Հիմնադրամի կողմից Ձեր 
երաշխավորված ավանդի հատուցում չի իրականացվի: Հիմնադրամը պարտավոր է իրականացնել ավանդատուների պահանջներով 
հատուցումները` գրավոր պահանջը ներկայացնելու oրվան հաջորդող երեք ամիuների ընթացքում, բացառությամբ Օրենքով 
նախատեuված դեպքերի:  

Երաշխավորված ավանդի գումարի հատուցումից հետո անվճարունակ բանկի հանդեպ Ձեր ունեցած դրամական պահանջը՝ 
հատուցված գումարի չափով համարվում է բավարարված: Հատուցման չափը գերազանցող գումարը համարվում է անվճարունակ 
բանկի պարտավորությունը Ձեր նկատմամբ: 

Ձեր բանկային ավանդը ներդրման պահին հանդիսանում է Օրենքով սահմանված չափով և կարգով՝ 

երաշխավորված ավանդ   (այն համատեղ ավանդների դեպքում, որոնց համատեղ ավանդատուներից մեկի կամ մի քանիսի 
բանկային ավանդները երաշխավորված ավանդ չեն համարվում, նշել ավանդի ընդհանուր գումարի մեջ երաշխավորված մասը՝ 
տոկոսային արտահայտությամբ)                     

չերաշխավորված ավանդ  
 
 

Հաճախորդ՝                  «    »  20 թ.
 (ստորագրություն) (Ա.Ա.Հ.)  

  

Հաշիվը բացելու փաստաթղթերը ստուգել եմ և հաշիվը բացել  

ՀԱՇՎԻ ՀԱՄԱՐԸ                         ԱՐԺՈՒՅԹԻ ԿՈԴԸ AMD
 

Մասնաճյուղի (ՀՍՎ) ՀՍԲ պետ`                      «    »         20  թ. 
 (ստորագրություն) (Ա.Ա.Հ.)  
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Մասնաճյուղի կառավարիչ (ՀՍՎպետ)`                      «    »        20  թ. 
 (ստորագրություն) (Ա.Ա.Հ.)  

 


