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«SMS CONVERSE»  բանկային ծառայության  միջոցով 

խնայողական հաշիվներով կատարված գործարքների 
SMS ծանուցման դիմում-հայտ 
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SMS  CONVERSE ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԽՆԱՅՈՂԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐՈՎ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ SMS ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ_ՀԱՅՏ 

APPLICATION OF RECEIVING SMS REGARDING TO SAVING ACCOUNTS THROUGH SMS CONVERSE 
BANKING SERVICE 

Խնդրում ենք լրացնել տպատառերով 
/Please complete in BLOCK CAPITALS/ 

Դիմող/Requestor 
 

 

Անուն, ազգանուն/Name, surname 
Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ/Passport details 
  
 
սերիա/serial                         համար/number                                        տրված է/issued by 
 

Խնդրում եմ ակտիվացնել«SMS – CONVERSE» SMS-բանկային ծառայությունը` իմ բջջային հեռախոսահամարին 
իմ խնայողական/ընթացիկ հաշիվներով կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրություններ 
ստանալու համար: 
Please activate «SMS – CONVERSE» SMS-banking service by sending SMS messages related to  my account  transactions to 
my mobile phone number. 
Սույնով հավաստում եմ, որ իմ կողմից տրամադրված հեռախոսահամարը պատկանում է ինձ: 
Hereby I certify that the mobile phone number belongs to me.   
 
 
 

Եթե ցանկանում եք ստանալ ավտոմատ ծանուցում Խնայողական հաշիվներով կատարված գործարքների 
վերաբերյալ, լրացրեք ներքոնշյալ դաշտերը. 
If you wish to get an SMS regarding your account  transactions, please also fill-in the following fields 
 

Հաշվի համար  1                                                                Արժույթ                      Գործարքի գումարի ստորին սահման           
 
 

Հաշվի համար  2                                                                Արժույթ                      Գործարքի գումարի ստորին սահման           
 
 

Հաշվի համար  3                                                                Արժույթ                      Գործարքի գումարի ստորին սահման           
 
 

Համաձայն եմ, որ SMS ծառայության դիմաց գանձումները կատարվեն համաձայն Բանկի սակագների: 
I agree that for SMS service will be levied in accordance with the Bank tariffs. 
 

Լրացվում է Բանկի կողմից/Bank internal use only 
 

Հաճախորդի կոդ   
Customer  code 
 

Դիմումի ընդունման ամսաթիվ 
Application Date 
Ամսաթիվ/Date                                                                                                    Ստորագրություն/Signature 
 
 
օր/day         ամիս/month        տարի/year 
 

Դիմում ընդունող աշխատակից/Bank employee 
 

 
Անուն, ազգանուն/Name, surn
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Հավելված 2 
ø³ñïáí կատարված գործառնությունների 

վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ստացման, 
USSD ծառայության ակտիվացման դիմում հայտ   

Ամսաթիվ 
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ՔԱՐՏՈՎ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ SMS ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ՍՏԱՑՄԱՆ, USSD ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ ՀԱՅՏ 

Դիմող/Requestor 
 

 

Անուն, ազգանուն/Name, surname 
Քարտի համար/Card number 
 

 
 

 
Քարտի ժամկետ/Exp. Date                                                Քարտի արժույթ/Card account currency 
 
Խնդրում եմ ակտիվացնել SMS ծառայությունը` իմ բջջային հեռախոսահամարին SMS հաղորդագրություններ 
ստանալու համար: Please activate SMS service on my mobile phone number by sending SMS messages. 
Սույնով հավաստում եմ, որ իմ կողմից տրամադրված հեռախոսահամարը պատկանում է ինձ: 
Hereby I certify that the mobile phone number belongs to me. 
 

 
 

Խնդրում եմ ուղարկել SMS հաղորդագրություններ իմ քարտային բոլոր գործարքների վերաբերյալ, որոնք 
գերազանցում են ստորև նշված գումարը, ինչպես նաև բոլոր մերժումների վերաբերյալ, որոնց դեպքում գումարային 
սահմանափակում չկա: 
Please send SMS messages about my card transactions that are exceeding the above mentioned amount as well as about all the 
declines which are not limited by any amount.    

Նշել գումարը/Please indicate the amount 
 
ARCA, VISA, MasterCard 3D Secure 
 

Խնդրում եմ ուղարկել SMS հաղորդագրություններ միայն 3D Secure մեկանգամյա օգտագործման կոդերի 
վերաբերյալ: 
Please send SMS messages only about 3D Secure  one-time use security codes. 
 
ARCA, VISA, MasterCard 3D Secure էլ. փոստով 

                                                                                                                                Էլ. փոստ/Email 
Խնդրում եմ ուղարկել 3D Secure մեկանգամյա օգտագործման կոդերի վերաբերյալ հաղորդագրությունները էլ. 
փոստի հասցեին: Please send 3D Secure  one-time use security codes to the Email address. 
 
USSD ծառայություն 
Խնդրում եմ ակտիվացնել USSD ծառայությունը:Please activate  USSD  service. 
Համաձայն եմ, որ SMS և USSD  ծառայությունների դիմաց գանձումները կատարվեն համաձայն Բանկի սակագների: 
I agree that for SMS and USSD services will be levied in accordance with the Bank tariffs. 
Բանկը պատասխանատվություն չի կրում կարճ հաղորդագրության (SMS), էլ. փոստի հասցեին ուղարկվող 
հաղորդագրության՝ հաճախորդի կողմից չստացման կամ ուշ ստացման համար:   
The Bank assumes no responsibility for nonreceipt or late receipt of SMS or Email messages by the customer. 
 

Ամսաթիվ/Date                                                                                                    Ստորագրություն/Signature 
 
 

օր/day         ամիս/month        տարի/year 
Լրացվում է Բանկի կողմից/Bank internal use only 

Դիմում ընդունող աշխատակից/Bank employee                                              Ստորագրություն/Signature 
 
 

Անուն, ազգանուն/Name, surname 
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