
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայտի ստորագրմամբ Հաճախորդը հաստատում է, որ ծանոթացել է և 

անվերապահորեն ընդունում է Հայտի անբաժանելի մասը հանդիսացող՝ «Բեստ Քարդ» 

ՍՊԸ AYO ծրագրին մասնակցության պայմանները և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ AYO 

քարտերի սակագները, համաձայն է, որ դրանք կարող են միակողմանիորեն փոփոխվել 
և համապատասխանաբար կիրառվել «Բեստ Քարդ» ՍՊԸ և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 

կողմից: 

Հայտի ստորագրմամբ Հաճախորդի և «Բեստ Քարդ» ՍՊԸ միջև պայմանագիրը 

համարվում է կնքված AYO ծրագրին մասնակցության պայմաններով: 

Հայտի ստորագրմամբ հաստատվում է Հաճախորդի համաձայնությունը, որ. 

• Հաճախորդի տվյալները/տեղեկությունները փոխանակվեն «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ և
«Բեստ Քարդ» ՍՊԸ միջև, օգտագործվեն քարտի սպասարկման, հետվճարների 

հաշվարկման համար, ինչպես նաև` մարքեթինգային միջոցառումների իրականացման 

նպատակով: 

• Բանկն առանց Հաճախորդին նախապես տեղեկացնելու.

✓ Հաճախորդի ֆինանսավարկային պարտավորությունների մասին հարցում կատարի 

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ին, ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր, ինչպես նաև նման 

ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպություններին և ստանա 

տեղեկություններ  

✓ Փոխանցի Հաճախորդի ֆինանսավարկային պարտավորությունների մասին իր 

ունեցած տեղեկատվությունը «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ, ՀՀ ԿԲ վարկային 

ռեգիստր, ինչպես նաև նման ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպություններ  

✓ «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ից, ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրից, ինչպես նաև 

նման ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպություններից ստանա Հաճախորդի 

ֆինանսավարկային պարտավորությունների մասին տեղեկություններ  

✓Հաճախորդի մասին (այդ թվում` վերջինիս անձնական տվյալներին վերաբերող) 

տեղեկություններ (անցյալ և ներկա) հավաքագրելու նպատակով հարցումներ կատարի 

այլ անձանց (իրավաբանական և ֆիզիկական), ճշտի ներկայացված տեղեկությունների 

արժանահավատությունը, ինչպես նաև պարզի Հաճախորդի անձնական տվյալներին 

վերաբերող տեղեկատվությունը: 

Հայտի ստորագրմամբ Հաճախորդը տալիս է իր համաձայնությունը, որ «Բեստ Քարդ» 

ՍՊԸ և «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ միջև կնքվող՝ դժբախտ պատահարներից 

ապահովագրության պայմանագրում հաճախորդը նշվի որպես Ապահովագրված անձ, 
և այդ նպատակով իր վերաբերյալ սույն հայտում նշված տեղեկությունները 

տրամադրվեն «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ-ին: 

Հայտի ստորագրմամբ Հաճախորդը հաստատում է իր մասին տեղեկություններն 

օգտագործելու և իր կողմից տրված համաձայնությունները կիրառելու 
թույլտվություն/ներ/ը, միաժամանակ ընդունում է, որ Հայտը Բանկի և իր միջև 

պայմանագրային հարաբերությունների ծագման հիմք չէ. բանկային ծառայության 

փաստացի տրամադրումն իրականացվում է Բանկի կողմից առաջարկված 

պայմաններով և կարգով` Բանկի տարածքում համապատասխան փաստաթղթերի 

ստորագրմամբ/կնքմամբ: 

http://ameriabank.am/userfiles/file/AyoProgram_participation_terms.pdf
http://ameriabank.am/userfiles/file/Retail/AYO_Card_Rates_and_Fees_arm.pdf


Հայտի ստորագրմամբ Հաճախորդը հաստատում է, որ ծանոթացել է և անվերապահորեն 

ընդունում է Հայտի անբաժանելի մասը հանդիսացող՝ «Բեստ Քարդ» ՍՊԸ AYO ծրագրին 

մասնակցության պայմանները և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ AYO քարտերի սակագները, 

համաձայն է, որ դրանք կարող են միակողմանիորեն փոփոխվել և 

համապատասխանաբար կիրառվել «Բեստ Քարդ» ՍՊԸ և «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ կողմից: 
 

Հայտի ստորագրմամբ Հաճախորդի և «Բեստ Քարդ» ՍՊԸ միջև պայմանագիրը համարվում 

է կնքված AYO ծրագրին մասնակցության պայմաններով: 
 

Հայտի ստորագրմամբ հաստատվում է Հաճախորդի համաձայնությունը, որ. 

• Հաճախորդի տվյալները/տեղեկությունները փոխանակվեն «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ և 

«Բեստ Քարդ» ՍՊԸ միջև, օգտագործվեն քարտի սպասարկման, հետվճարների 

հաշվարկման համար, ինչպես նաև` մարքեթինգային միջոցառումների իրականացման 

նպատակով: 

• Բանկն առանց Հաճախորդին նախապես տեղեկացնելու.  
✓ Հաճախորդի ֆինանսավարկային պարտավորությունների մասին հարցում կատարի 

«ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ին, ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստր, ինչպես նաև նման 

ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպություններին և ստանա տեղեկություններ  

✓ Փոխանցի Հաճախորդի ֆինանսավարկային պարտավորությունների մասին իր 

ունեցած տեղեկատվությունը «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ, ՀՀ ԿԲ վարկային 

ռեգիստր, ինչպես նաև նման ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպություններ  

✓ «ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորթինգ» ՓԲԸ-ից, ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրից, ինչպես նաև նման 

ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպություններից ստանա Հաճախորդի 

ֆինանսավարկային պարտավորությունների մասին տեղեկություններ  

✓Հաճախորդի մասին (այդ թվում` վերջինիս անձնական տվյալներին վերաբերող) 

տեղեկություններ (անցյալ և ներկա) հավաքագրելու նպատակով հարցումներ կատարի 

այլ անձանց (իրավաբանական և ֆիզիկական), ճշտի ներկայացված տեղեկությունների 

արժանահավատությունը, ինչպես նաև պարզի Հաճախորդի անձնական տվյալներին 

վերաբերող տեղեկատվությունը: 
 

Հայտի ստորագրմամբ Հաճախորդը տալիս է իր համաձայնությունը, որ «Բեստ Քարդ» ՍՊԸ 

և «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ միջև կնքվող՝ դժբախտ պատահարներից 

ապահովագրության պայմանագրում հաճախորդը նշվի որպես Ապահովագրված անձ, և 

այդ նպատակով իր վերաբերյալ սույն հայտում նշված տեղեկությունները տրամադրվեն 

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա» ԱՓԲԸ-ին: 
 

Հայտի ստորագրմամբ Հաճախորդը հաստատում է իր մասին տեղեկություններն 

օգտագործելու և իր կողմից տրված համաձայնությունները կիրառելու 
թույլտվություն/ներ/ը, միաժամանակ ընդունում է, որ Հայտը Բանկի և իր միջև 

պայմանագրային հարաբերությունների ծագման հիմք չէ. բանկային ծառայության 

փաստացի տրամադրումն իրականացվում է Բանկի կողմից առաջարկված պայմաններով 

և կարգով` Բանկի տարածքում համապատասխան փաստաթղթերի 

ստորագրմամբ/կնքմամբ: 
 
 
 
 

 


