
 

ՀԱՇՎԻ ԲԱՑՄԱՆ ՀԱՅՏ 
Իրավաբանական անձի համար 

 
 Լրացման ենթակա են բոլոր դաշտերը 
 Լրացման ենթակա են միայն աստղանիշով նշված դաշտերը 

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ* 

Անվանում  

Գտնվելու վայրը  
Փոստային հասցեն 
(եթե տարբերվում է գտնվելու 
վայրից) 

 

Կապի միջոցները 

Հեռախոս  Ֆաքս  

Էլ. փոստ  

CBANet հասցե  
Պետական գրանցման 
Երկիրը  ՀՎՀՀ  

Պետական գրանցման 
Համարը  Ամսաթիվը  

Վկայականի սերիան  Վկայականի համարը  

Գրանցող մարմինը  
Գործունեության 
տեսակը  

Կենսական շահերի կենտրոնի երկիրը 
(Եթե հաճախորդը օտարերկրյա անձ է) 

 

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ* 

Անունը, ազգանունը  ՀԾՀ-ն  
Անձը հաստատող 
փաստաթղթի 
տվյալները 

 

Մշտական Հասցեն  
Տվյալ պահին 
բնակության հասցեն 
(եթե տարբերվում է 
մշտական հասցեից) 

 

Կապի միջոցները 
Հեռախոս  Ֆաքս  

Էլ. փոստ  
Պաշտոնը/ 
կարգավիճակը  

Լիազորությունների 
շրջանակը  

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ* 

Անվանումը  

Գտնվելու վայրը  
Փոստային հասցեն 
(եթե տարբերվում է գտնվելու 
վայրից) 

 

Կապի միջոցները 

Հեռախոս  Ֆաքս  

Էլ. փոստ  

CBANet հասցե  
Պետական գրանցման 
Երկիրը  

Պետական գրանցման 
Համարը  Ամսաթիվը  

Վկայականի սերիան  Վկայականի համարը  

Գրանցող մարմինը  

Անձինք, որոնք լիազորված են գործել տվյալ իրավաբանական անձի անունից 

Անունը, ազգանունը Կարգավիճակը Անձը հաստատող 
փաստաթղթի տվյալները 

Հասցեն Կապի միջոցները 

     

     

Լիազորությունների  
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շրջանակը 

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 
 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ:  
ՀՀ գործող օրենսդրության համաձայն Ձեզ սպասարկող բրոքերային ընկերությունը պարտավոր է պարզել բացվող հաշվի 
առնչությամբ ունեցած ներդրումային նպատակները: Ստորև ներկայացված է ներդրումային հիմնական նպատակների թվարկումը` 
յուրաքանչյուրին առավել համապատասխան ներդրումների տեսակների նշմամբ: Խնդրում ենք դրանք դասակարգել ըստ 
կարևորության (1-5, առավել կարևորը = 1): Ժամանակի ընթացքում ներդրումային նպատակների փոփոխության դեպքում խնդրում 
ենք տեղյակ պահել հաշիվը սպասարկող բրոքերին:  

Հաշվետերը բացառիկ պատասխանատվություն է կրում իր ներդրումային նպատակներն առավել ճշգրիտ կերպով բնութագրելու 
համար: 

 Կապիտալի պահպանում 
Հաշվետերը ձգտում է պահպանել ներդրված մայր գումարը և հակված է այն տեղաբաշխելու ռիսկայնության ավանդաբար  առավել ցածր 
մակարդակ ունեցող գործիքներում: Դրանք են, հիմնականում` դրամական շուկայի գործիքներն ու ֆիքսված եկամուտ ապահովող բարձր 
որակի կարճաժամկետ գործիքները:  

 Եկամուտի ստացում 
Հաշվետերը ձգտում է ստանալ եկամուտ` միաժամանակ հակված լինելով ներդրումների մայր գումարը տեղաբաշխելու ռիսկայնության 
ավանդաբար առավել ցածր մակարդակ ունեցող գործիքներում: Այս դեպքում առավել հարմար են ֆիքսված եկամուտ ապահովող բարձր 
որակի կարճաժամկետ և միջին ժամկետայնության գործիքները, կարճաժամկետ պարտատոմսերն ու ապահովված քոլ օպցիոնները: 

 Կապիտալի ավելացում 
Հաշվետերը ձգտում է ավելացնել ներդրումների մայր գումարը` հակված լինելով ներդրումներ կատարելու ռիսկայնության չափավորից մինչև 
միջինից բարձր մակարդակ ունեցող գործիքներում: Այս դեպքում առավել հատուկ են սովորական բաժնետոմսերը, ֆիքսված եկամուտ 
ապահովող ավելի ցածր որակի միջին ժամկետայնության գործիքները, ինչպես նաև ներդրումային և այլ հիմնադրամների արժեթղթերը: 

 Թրեյդինգային եկամուտի ստացում 
Հաշվետերը ձգտում է օգտագործել թրեյդինգի կարճաժամկետ հնարավորությունները, ինչը կարող է ենթադրել դիրքերի օպերատիվ 
ստեղծում և վերացում: Այս նպատակին հատուկ է գների մեծ տատանումներ և ցածր գներ ունեցող սովորական բաժնետոմսերի, փութ կամ 
քոլ օպցիոնների, սփրեդների և այլ արժեթղթերի, կամ դրանց համակցությունների, արագ առք ու վաճառք: Սա բարձր ռիսկային 
ռազմավարություն է:   

 Սպեկուլյատիվ եկամուտի ստացում 
Հաշվետերը ձգտում է զգալիորեն ավելացնել մայր գումարը և պատրաստ է հանդուրժելու ռիսկի բարձր մակարդակ` գումարները ներդնելով 
ռիսկայնության ավանդաբար բարձր մակարակ ունեցող արժեթղթերում: Այս դեպքում առավել հատուկ է ֆիքսված եկամուտ ապահովող 
ցածր որակի երկարաժամկետ գործիքների, առաջնային տեղաբաշխումների, գների մեծ տատանումներ և ցածր գներ ունեցող սովորական 
բաժնետոմսերի, փութ կամ քոլ օպցիոնների, սփրեդների և այլ արժեթղթերի, կամ դրանց համակցությունների, արագ առքն ու վաճառքը, 
ինչպես նաև կարճաժամկետ և օրական ռազմավարությունների կիրառումը:   

 Այլ (նշել)  _______________________________________________ 
Ռիսկի ընդունելի չափը  Ցածր     Չափավոր     Բարձր    

Ներդրումների 
ժամկետայնությունը 

 Կարճաժամկետ (0-5 տարի)          Միջնաժամկետ (6-10 տարի) 
 Երկարաժամկետ (10-ից ավելի)     Դրանց համակցությունը 

Ներդրումների համար 
օգտագործվող գումարի 
ծագման աղբյուրը 

 

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ* 
(նշվում է տնօրենի կամ այն ֆիզիկական անձի փորձը, որը պետք է հանդես գա հաճախորդի անունից) 

Փորձի մակարդակը  Հարուստ    Բավարար    Կարճատև    Փորձը բացակայում է 

Այն ներդրումային 
ծառայությունները 
որոնցից օգտվել է 
հաճախորդը  

    արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականների ընդունում և 
        հաղորդում (այդ թվում հեռացված տերմինալների միջոցով) 

    արժեթղթերով բրոքերային գործարքներ 
    արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված խորհրդատվություն  
    արժեթղթերի փաթեթի կառավարում 
    արժեթղթերի երաշխավորված կամ չերաշխավորված տեղաբաշխում 

Այն արժեթղթերը, որոնց 
հետ որևէ կերպ առնչվել 
է հաճախորդը  

 բաժնետոմս    պարտատոմս    այլ (նշել)     

Հաճախորդի կողմից 
արժեթղթերով 
կատարված 
գործարքների  

բնույթը 
Ծավալը վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում  

(մլն. դրամ) 

քանակը վերջին մեկ 
տարվա ընթացքում 

(հատ) 

վերջին գործարքի 
ժամանակահատվածը 

(ամիս/տարի) 
 առքուվաճառք    

 տեղաբաշխում    

 այլ _______________    

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
Տարեկան եկամուտ (նշել 
բոլոր աղբյուրները, 

 Մինչև   US$ 5,000      US$ 5,000-US$ 10,000       US$ 10,000-US$ 25,000 
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համատեղ հաշվետերերի 
դեպքում նշել գումարային 
եկամուտի չափը) 

 US$ 25,000-US$ 100,000   US$ 100,000 - ից ավել (նշել չափը)____________ 

Կանոնավոր եկամտի 
աղբյուրները (կարելի է 
նշել մեկից ավելի 
վանդակներում) 

 վարձու աշխատանք  ձեռնարկատիրական գործունեություն 

 տոկոսներ  շահաբաժիններ 

 այլ (նշել) ______________________________________________________________ 

Ընդհանուր ակտիվների 
մոտավոր չափը 

 Մինչև US$ 10,000     US$ 10,000-US$ 25,000     US$ 25,000-US$ 100,000 

 US$ 100,000-ից ավել (նշել չափը)________________ 

Իրացվելի ակտիվների 
մոտավոր չափը 

 Մինչև US$ 10,000     US$ 10,000-US$ 25,000     US$ 25,000-US$ 100,000 

 US$ 100,000-ից ավել (նշել չափը)________________ 
Ներդրումների 
իրականացման համար 
պիտանի միջոցների 
չափը (այդ թվում 
դրամական միջոցներ և 
արժեթղթեր) 

 Մինչև US$ 10,000     US$ 10,000-US$ 25,000     US$ 25,000-US$ 100,000 

 US$ 100,000-ից ավել (նշել չափը)________________ 

Անշարժ գույքի  մասին 
տեղեկություններ 

Գույքի նկարագիրը Գույքի արժեքը 

  

  

  
Կանոնավոր 
ֆինանսական 
արտահոսքերի 
տարեկան գումարը 

 Մինչև US$ 5,000      US$ 5,000-US$ 10,000       US$ 10,000-US$ 25,000 

 US$ 25,000-US$ 100,000   US$ 100,000-ից ավել (նշել չափը)____________ 

ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ* 

Բանկի անվանումը  

Հաշվի համարը  

Այլ տվյալներ 
(S.W.I.F.T., հաշվի 
անվանումը և այլն) 

 

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունները արժանահավատ են և ամբողջական: Գիտակցում եմ, 
որ որևէ փաստի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության: 
Ես համաձայն եմ` իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել ‘ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ՚ ԲԲԸ-
ին: 

 
 

Հաճախորդի լիազորված անձի անուն, ազգանուն 
 

Ստորագրություն 
 / /201__թ. 


