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Ֆիզիկական անձ հաճախորդի մասին անհրաժեշտ տվյալների 
ցանկ 

Խմբագրություն: 

Ուժի մեջ է`  

 
Բանկի նշումների համար 
 
Ընդունվել է  «     »       20      թ. 

 - Առաջին ներկայացում 
 

 - Փոփոխությունների կատարում 
 
Հաճախորդի նշումների համար 
1. Ֆիզիկական անձի վավերապայմաններ 
Ազգանուն  
Անուն  
Հայրանուն  
Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)  
Ծննդավայր  
Անձնագիր  
Անձնագրի սերիա  
Անձնագրի համար  
Տրման ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)  
Վավեր է մինչև  
Ում կողմից է տրված  
Քաղաքացիություն  
Սեռ  
Այլ տեղեկություն  

1.1. Անհատ ձեռներեց համարվող ֆիզիկական անձի մասին տեղեկություններ 
Անհատ ձեռներեցի ՀՎՀՀ   
Գրանցման վկայագիր  
Պետական գրանցման ամսաթիվ  
Գրանցող անձի անվանում  

2. Ֆիզիկական անձի հասցեի վավերապայմաններ 
2.1. Գտնվելու վայրի հասցե  
Երկիր  
Փոստային հասցե  
Մարզ  
Շրջան  
Քաղաք  
Փողոց  
Շենք  
Բնակարան  

Բանկի հետ հաղորդագրությունների փոխանակման համար տվյալներ  
2.2. Փոստային հասցեն  
Երկիր  
Փոստային ինդեքս  
Մարզ  
Շրջան  
Քաղաք  
Փողոց  
Շենք  

Լրացման ամսաթիվը  
Պայմանագիր  N__________________________  կնքված ____________________________ 

Հաճախորդի կոդը ____________________________________ 
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Ֆիզիկական անձ հաճախորդի մասին անհրաժեշտ տվյալների 
ցանկ 

Խմբագրություն: 

Ուժի մեջ է`  

Բնակարան  
2.3. Կապի այլ միջոցներ  
Հեռախոս  
Ֆաքս  
E-mail  

3. Ֆիզիկական անձի բանկային վավերապայմանների մասին տեղեկություններ (Այս աղյուսակի տողերը կարող են 
կրկնվել տարբեր արժույթներով հաշիվների դեպքում) 
3.1. Դրամային հաշվի վավերապայմաններ 
Դրամային հաշվի համար  
Բանկի անվանում, որտեղ բացվել է դրամային 
հաշվի համարը 

 

3.2. Արտարժութային հաշվի վավերապայմաններ 
Արտարժույթ   
Արտարժութային հաշվի համար  
Բանկի անվանում, որտեղ բացվել է 
արտարժութային հաշիվը 

 

SWIFT CODE  
Թղթակցային հաշիվ  
Բանկի անվանում, որտեղ բացվել է թղթակցային 
հաշիվը 

 

4. Այլ տեղեկություններ 
Բանկի հաշվետվությունների, տեղեկանքների, 
քաղվածքների տրամադրման եղանակ 

Խնդրում եմ հաշվետվությունները, տեղեկանքները, քաղվածքները և 
այլ տեղեկատվություն տրամադրել հետևյալ կապի միջոցով՝ 

 - Անձամբ (ներկայացուցչի 
միջոցով) 

 - Փոստով հետևյալ հասցեով 
      

 - Ֆաքսով  - E-mail 

        

Հաճախորդի լիազորված ներկայացուցիչների 
ցանկ 

1._________________________________________________ 
2._________________________________________________ 
 

Սույնով հաստատում եմ, որ այս ցանկի տեղեկությունները հավաստի են, փաստաթղթերն իրական են տրման 
ժամանակ:  
Տալիս եմ իմ համաձայնությունը Բանկին՝ ստուգելու տեղեկությունները և փաստաթղթերի իսկությունը: 
 
Հաճախորդի ստորագրություն 
   
 Ստորագրությունը Ա.Ա.Հ. 

Կ.Տ. 
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