
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1  
 «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկած արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարականի տիպային 
ձև (իրավաբանական անձ) 

«ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ թողարկած արժեկտրոնային 
պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտ-հանձնարարական 

իրավաբանական անձանց համար 
 

Լրացվում է Ներդրողի կողմից 
Հայտը  Բանկ ներկայացման ամսաթիվը և 
ժամը (օր, ամիս, տարի, ժամ) 

 

Իրավաբանական անձի անվանումը 
(ֆիրմային անվանում, 
կազմակերպաիրավական ձև) 

 

Պետական գրանցման տվյալները 
(գրանցման վկայականի համար, ամսաթիվ) 

 

Գրանցման և գտնվելու վայրը 
(գրանցման և գտնվելու վայրի հասցեները) 

 

ՀՎՀՀ  

Ռեզիդենտությունը 
(ռեզիդենտ/ ոչ ռեզիդենտ) 

 

 
Սույն հայտ-հանձնարարականի ներկայացմամբ ընդունում եմ «ԿՈՆՎԵՐՍ ԲԱՆԿ» 
ՓԲԸ (այսուհետ` Բանկ) առաջարկը, որով և ցանկություն եմ հայտնում ձեռք բերել 
թողարկած արժեկտրոնային պարտատոմսերը հետևյալ պայմաններով` 
 
Ձեռք բերվող պարտատոմսերի քանակը՝ հատ 
(թվերով/տառերով) 

 

Ձեռքբերվող պարտատոմսերի թողարկման 
արժույթ 

 

Ձեռքբերվող 1 պարտատոմսի ձեռքբերման 
գինը (թվերով/տառերով) 

 

Ձեռքբերվող պարտատոմսերի ձեռքբերման 
դիմաց վճարվելիք ընդհանուր գումարը 
(թվերով/տառերով) 

 

Անձի ԱՄՆ դոլարով բանկային հաշվի 
համարը 
Բանկի անվանումը 

 

Անձի Եվրոյով բանկային հաշվի համարը  



Բանկի անվանումը 
Անձի ՀՀ դրամով բանկային հաշվի համարը 
Բանկի անվանումը 

 

Արժեթղթերի հաշիվը հաշվառող անձի 
անունը 

 

Արժեթղթերի հաշվի համարը  

 
Սույնով, հավաստում եմ, որ հայտ-հանձնարարականը ներկայացնելուց առաջ, 
ծանոթացել եմ վերջինիս անբաժանելի մասը հանդիսացող Բանկի պարտատոմսերի 
հրապարակային առաջարկի Ծրագրային Ազդագրին, ընդունում և համաձայն եմ 
դրանում նշված պայմաններին, ստանձնում եմ այդ պարտատոմսերում 
ներդրումների հետ կապված պարտականությունները և հնարավոր ռիսկերը: 
Հաստատում եմ, որ ֆինանսական միջոցները, որոնք փոխանցվում են Բանկ 
ստացված են օրինական ճանապարհով և ոչ մի կերպ կապված չեն ահաբեկչության 
ֆինանսավորման, թմրանյութերի վաճառքի, մարդկանց վաճառքի, հարկերի 
վճարումից խուսափելու և այլ հանցավոր գործունեության հետ: 
Հաստատում եմ, որ սույն հայտ-հանձնարարականը Բանկի կողմից 
ընդունվելու/ակցեպտավորելու պահից, այն կհանդիսանա Կողմերի միջև կնքված և 
ուժի մեջ մտած պայմանագիր: 
 
Ներդրողի ստորագրություն -------------------------------    Կ.Տ 
 
Լրացվում է Բանկի կողմից 
Հայտի ընդունման ամսաթիվը և ժամը 
(օր, ամիս, տարի, ժամ) 

 

Հայտ ընդունող աշխատակցի 
ստորագրությունը և շտամպը 

 

 
Վաճառված պարտատոմսերի ընդհանուր 
քանակ  (թվերով/տառերով) 

 

Վաճառված Պարտատոմսերի դիմաց 
գանձված 
ընդհանուր գումարը (թվերով/տառերով) 

 

Դրամական միջոցների փոխանցման/ 
մուտքագրման ամսաթիվը*  
(օր, ամիս, տարի) 

 

Ստորագրություն 
(Բանկի լիազորված անձի պաշտոն, անուն, 
ազգանուն) 

 



Կ. Տ. 
 
Հիշեցում: Եթե ներդրողի կողմից պարտատոմսերի ձեռքբերման համար 
դրամական միջոցները 1930043129906501 (ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի 
համար), 1930043129823704 (Եվրոյով պարտատոմսերի համար), 
1930043123398600 (ՀՀ դրամով պարտատոմսերի համար) հատուկ բանկային 
հաշվին են փոխանցվում մինչև տվյալ աշխատանքային օրվա ժամը 16:30-ը, ապա 
այդ դրամական միջոցները ստացված են համարվում այդ օրը, իսկ եթե 
համապատասխան գումարները վճարվում են տվյալ աշխատանքային օրվա 16:30-
ից հետո, ապա դրանք ստացված են համարվում վճարման օրվան հաջորդող 
առաջին աշխատանքային օրը: 



 


