ԴԻՄՈՒՄ-ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
Ընտանեկան դրամագլխի տնօրինման նպատակով պետական աջակցության հաշվի բացման և ընտանեկան
դրամագլխի սպասարկաման վերաբերյալ
(օրինակելի ձև)
Լրացման ամսաթիվ _________թ.
Մասնաճյուղ
_______________
Ես` ________________________ մի կողմից (այսուհետ Դիմող), խնդրում եմ «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ին, (այսուհետ`
Բանկ), ի դեմս Բանկի Վարչության նախագահ Ներսես Կարամանուկյանի, ով գործում է համաձայն Ընկերության
Կանոնադրության, ՀՀ Օրենսդրությանը և ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերին, ՀՀ կառավարության
06.03.2014թ. Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը սահմանելու, երեխայի միանվագ նպաստ նշանակելու կարգը
հաստատելու մասին, N 275-Ն որոշմանը (այսուհետ Որոշում) (հետագա փոփոխություններով), Բանկի և ՀՀ աշխատանքի և
սոցիալական հարցերի նախարարության միջև 25.04.2014թ. կնքված` երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի անկանխիկ վճարման,
պետական աջակցության հաշվի բացման և սպասարկման (Ընտանեկան դրամագլխի սպասարկման) պայմանագրին և հիմնական
կանոններին համապատասխան ընտանեկան դրամագլխի տնօրինման նպատակով, երեխայի (Հաշվետիրոջ) անվամբ բացել

պետական աջակցության հաշիվ (այսուհետ` հաշիվ):

1. Հաշվետիրոջ տվյալներ
Ա.Ա.Հ. (հայերեն)`

(անուն)

(ազգանուն)

(հայրանուն)

Ա.Ա.Հ. (լատիներեն
տպատառ)`

(անուն)

(ազգանուն)

(հայրանուն)

Ծննդյան վկայական`

(սերիա, համար)

Սեռ`

 Արական

Հանր. ծառ. համարանիշ`

( համար)

Ծննդյան ամսաթիվ`

Հաշվառման հասցե `

(մարզ)

(քաղաք/գյուղ)

 Իգական

(օր / ամիս / տարի)
(փողոց/տուն/բնակարան)

2. Դիմողի տվյալներ
Ա.Ա.Հ. (հայերեն)`

(անուն)

(ազգանուն)

(հայրանուն)

(անուն)

(ազգանուն)

(հայրանուն)

(սերիա, համար)

(ում կողմից)

(տրման ամսաթիվ)

(վավեր է մինչև)

Ծննդյան ամսաթիվ`

(օր / ամիս / տարի)

Սեռ`

 Արական

 Իգական

Հանր. ծառ. համարանիշ`

( համար)

Ռեզիդենտություն`

 ՀՀ ռեզիդենտ

 ՀՀ ոչ ռեզիդենտ

Քաղաքացիություն`

 ՀՀ քաղաքացի

 Այլ երկրի
քաղաքացի

(փողոց/տուն/բնակարան)

Ա.Ա.Հ. (լատիներեն
տպատառ)`
Անձնագրի տվյալներ`

Կապը հաշվետիրոջ հետ`
Գրանցման հասցե `

(մարզ)

(քաղաք/գյուղ)

Հեռախոսահամար `
Հաշվի քաղվածքը
ցանկանում եմ ստանալ `

(քաղաքային)

(բջջային)

 Բանկի տարածքում

Էլ. փոստի հասցե`
 էլեկտրոնային փոստի
 Փոստային կապի
միջոցով
միջոցով

Սույն դիմում-պայմանագրով ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 444 հոդվածով նախատեսված կարգով միանում եմ
սույն դիմում-պայմանագրի անբաժանելի մաս կազմող, Բանկում գործող, Որոշմամբ հաստատված ընտանեկան
դրամագլուխը տնօրինելու կարգի շրջանակներում ընտանեկան դրամագլխի տնօրինման նպատակով պետական
աջակցության հաշիվների բացման և ընտանեկան դրամագլխի սպասարկման հիմնական (ընդհանուր) կանոններին,
(այսուհետ` հիմնական կանոններ), և հաստատում եմ, որ հիմնական կանոնների բոլոր դրույթներն ինձ հայտնի են և
բացատրվել են լրիվ ծավալով, այդ թվում` կողմերի պատասխանատվությունը, Բանկի սակագները, դրանց չափերը և
Հիմնական Կանոններում և Բանկի սակագներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու կարգը:

3 . Այլ պայմանները

Ստորագրելով սույն դիմում-պայմանագիրը` հավաստում եմ, որ `
ա/ տեղեկացված եմ Որոշմամբ հաստատված ընտանեկան դրամագլուխը տնօրինելու կարգով սահմանված
պայմաններին և պահանջներին և ընդունում եմ դրանք.
բ/
տեղեկացված եմ, որ Բանկի կողմից հրապարակված Հիմնական կանոններին (այլ հավելվածներին),
տեղեկատվական ամփոփագրին և հաշվի սպասարկման սակագներին, այդ թվում` դրանց փոփոխություններին և

լրացումներին, կարող եմ ծանոթանալ Բանկի տնային ինտերնետային կայքէջում հետևյալ հղումով`
www.anelik.am.
գ/ սույն դիմում-պայմանագրի հիման վրա իմ և Բանկի միջև ծագած իրավահարաբերությունից բխող վեճերը
լուծվում են Հիմնական կանոններով նախատեսված կարգով և պայմաններով.
դ/ իմ կողմից Բանկին տրամադրված տեղեկությունները հանդիսանում են ամբողջական, հավաստի,
իրականության համապատասխանող և դրանց որևէ փոփոխության դեպքում պարտավորվում եմ տեղեկացնել
Բանկին Հիմնական կանոններով նախատեսված կարգով և ժամկետներում.
ե/ ծանոթացել եմ Ավանդների հատուցման երաշխավորման պայմանների և կարգի մասին ծանուցման
դրույթներին (Ծանուցման ստորագրված օրինակը ներկայացվում է սույն դիմում-պայմանագրին).
զ/ ստացել եմ դիմում-պայմանագրի մեկ օրինակ:

Ստորագրելով սույն դիմում-պայմանագիրը` հայտարարում եմ, որ`
ա/ իրավասու եմ ստորագրել սույն դիմում-պայմանագիրն առանց օրենքի, կամ պայմանագրային
սահմանափակումների, կամ այլ անձանց իրավունքների խախտման.
բ/ սույն դիմում-պայմանագիրն ուժի մեջ է և իրավաբանորեն պարտավորեցնում է ինձ և պարտադիր է ինձ
համար.
գ/ համաձայն եմ որ Հաշվետիրոջ և իմ վերաբերյալ հաշվի բացման և ընտանեկան դրամագլխի սպասարկման
պայմանագրի առարկան կազմող հարաբերությունների ընթացքում Բանկին հայտնի դարձած բանկային գաղտնիք
կազմող տեղեկությունները վերջինս տրամադրի/հայտնի`
 ընտանեկան դրամագլուխը տնօրինելու իրավունք ունեցող այլ անձինք
 որոշմամբ սահմանված ՀՀ պետական լիազոր մարմիններին
 որոշմամբ սահմանված դեպքերում և կարգով ծառայություններ մատուցող կազմակերպություներին, երբ
վերջինները ներկայացնում են պահանջագիր` հաշվով գործառնություններ իրականացնելու համար, այդ
թվում` ծառայության համար վճարված գումարների ճշգրտման գրություն ներկայացնելու դեպքում:

4. Բանկի նշումներ
Սույն դիմում-պայմանագիրը կազմված, լրացված և կնքված է հայերեն լեզվով, երկու օրինակներից` յուրաքանչյուր
կողմին մեկական օրինակ, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, որի մեկ օրինակը հանձնվել է Դիմողին:
Բանկը երաշխավորում է սույն դիմում-պայմանագրում ներկայացված տեղեկությունների գաղտնիությունը և
պարտավորվում է տեղեկություններ տրամադրել միայն Դիմողին և/կամ Հաշվետիրոջը, և նրա(նց) լիազոր
ներկայացուցչին, օրենքով և սույն դիմում-պայմանագրով նախատեսված/սահմանված անձանց:
Բանկը հաստատում է Դիմողի սույն դիմում-պայմանագրում նշված հաշվի բացումը և պարտավորվում է այն
սպասարկել Հիմնական կանոներին (ներառյալ Հավելվածներին) և Սակագներին համապատասխան:

Արժույթ
ՀՀ դրամ

Հաշվի համար

5. Կողմերի իրավաբանական հասցեները
Բանկ

Դիմող

§Անելիք Բանկ¦ ՓԲԸ

Ա.Ա.Հ.` _________________________________________

Հասցե` 0010 ºñ¨³Ý, ì³ñ¹³Ý³Ýó 13

Հասցե` _____________________________________________

ÂÕÃ. Ñ³ßÇí` 103002101188 ՀՀ ԿԲ

Անձնագիր`________________________________________

ÐìÐÐ` 2300005409

տրված ___________ -ի կողմից

Վարչության նախագահ`
Î.î.

Ն.Կարամանուկյան

_______________թ.

_________________________________________________
Ստորագրություն*

