
 

 

ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ 
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ  ԱՆՁԻ  ԱՌԱՐԿԱՅԱԶՈՒՐԿ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ/ԽԶՄԱՆ, 

ԲԱՑՄԱՆ/ՓԱԿՄԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 
 

Ներկա փաստաթղթով ԵՍ`  

_______________________________________________________________________________________, 
                                     (ազգանուն, անուն, հայրանուն (առկայության դեպքում) ամբողջությամբ) 

_______________________________________________________________________________________, 
(ամսաթիվը և ծննդավայրը) 

բնակվող հետևյալ հասցեյով`______________________________________________________________________________ 
                                                     (բնակության(գրանցման) կամ ժամանման  վայրի հասցե) 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  
(անձը հաստատող փաստաթուղթ: անվանում, համար, սերիա, երբ և ում կողմից է տրված, ստորաբաժանման ծածկագիր (առկայության 

դեպքում) 
 

Լիազորում եմ պարոն/տիկին 

____________________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                (ազգանուն, անուն, հայրանուն (առկայության դեպքում) ամբողջությամբ) 

_______________________________________________________________________________________________,   

                                                                                                               (ամսաթիվը և ծննդավայրը)                                   

 

  ռեզիդենտ                   ոչ ռեզիդենտ                 ՀՀ քաղաքացի          արտասահմանյան պետության քաղաքացի         առանց քաղաքացիության անձ                                                                                                                              
 

բնակվող (բնակության (գրանցման) կամ ժամանման վայրի հասցե)________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________անձը հաստատող փաստաթուղթի անվանումը 
                   

____________________________________________________________________________________________________ 

(փաստաթղթի անվանումը, համարը, սերյան, կոդը) 

 Կնքել Բանկի հետ. 

առարկայազուրկ մետաղական հաշվի պայմանագիր ________________________,  
                                                                                                                                       (նշել մետաղի տեսակը) 

       Բացել հաշիվը և ներդնել նշված տեսակի թանկարժեք մետաղը: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Խզել Բանկի հետ առարկայազուրկ մետաղական հաշվի Պայմանագիրը, հաշիվը փակել  

 

    Պայմանագիր № _________________________ առ ________________ , հաշիվ № _____________________________________ 

    Պայմանագիր № _________________________ առ ________________ , հաշիվ № _____________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

     ԵՎ ՓՈԽԱՆՑԵԼ  թանկարժեք մետաղի ՀՀ դրամով համարժեք մնացորդը բանկային հաշվին` փակման պահին 

Բանկի ոսկու համար սահմանված գնանշումների հիման վրա: 

   պայմանագիր № __________________________ առ  ________________ , հաշիվ № _____________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 Գնել  իմ անունից համաձայն գնման օրը Բանկի կողմից սահմանված գնանշումների, ի հաշիվ Բանկում 

բացված իմ բանկային միջոցների. 

    Պայմանագիր №  __________________________ առ ________________, հաշիվ № _____________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Առարկայազուրկ մետաղ, առանց գումարի և գործարքների քանակի  սահմանափակման, այն փոխանցելով 



Բանկում իմ անվամբ բացված առարկայազուրկ մետաղական հաշվին:  

    պայմանագիր№  __________________________ առ ________________ , հաշիվ № _____________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 Վաճառել  իմ անունից առարկայազուրկ մետաղ` իմ  մետաղական հաշվից, համաձայն վաճառման օրը Բանկի 

կողմից սահմանված գնանշումների. 

    պայմանագիր№  __________________________ առ ________________, հաշիվ № _____________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

     Հաշվի մնացորդի սահմաններում 
_______________________________________________________________________________________ 

                                     
    քանակով ___________________________________________________________________________________________________ 

                                                             (քանակը գրամներով) 

ԵՎ փոխանցել վաճառված մետաղին համարժեք գումարը ՀՀ դրամով բանկում իմ անվամբ բանցված բանկային 

հաշվին. 

    պայմանագիր№  __________________________ առ ________________ , հաշիվ № _____________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Իմ անունից, իմ անվամբ Բանկում բացված մետաղական հաշվից (ներից)  փոխանցել թանկարժեք մետաղ` առանց 

գումարի և քանակի սահմանափակման Բանկի իմ անվամբ բացված այլ մասնաճյուղ. 

    պայմանագիր№  __________________________ առ ________________ , հաշիվ № _____________________________________ 

 

 Բանկում ստանալ իմ հաշիվների վերաբերյալ քաղվածքներ և փաստաթղթեր:  
                                 

Սույն լիազորագրով նախատեսված իրավասությունների իրականացման համար իմ ներկայացուցչին լիազորում եմ 

ստորագրել իմ փոխարեն և կատարել այլ անհրաժեշտ գործողությունները:  

Լիազորագիրը տրվել է առանց վերալիազորման իրավունքի  
 

 

Լիազորագրի տրման ամսաթիվը     ________      _______              

                                                                                                                                (նշել բառերով)  

 

Լիազորագիրը ուժի մեջ է մինչև                         

                                                                                                                                 (նշել բառերով)  

 

__________________________________________________________________________________________      _______________________
  

(Հաշվի տիրոջ ազգանուն, անուն, հայրանուն (ամբողջությամբ): Լրացվում է հաշվի տիրոջ կողմից լիազորագիրը ձևակերպելու ժամանակ անձամբ)/                               (Հաշվի տիրոջ ստորագրություն)   

 

__________________________________________________________________________________________      _______________________
  

 (Ներկայացուցչի ազգանուն, անուն, հայրանուն (ամբողջությամբ) Լրացվում է Ներկայացուցչի կողմից լիազորագիրը ձևակերպելու ժամանակ անձամբ)/                                              (Ներկայացուցչի ստորագրությունը) 

  
 

Սույն լիազորագիրը տրվել է             
             

                                     

( «ՎՏԲ- ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի  գլխամասային գրասենյակի/մասնաճյուղի անվանումը, որտեղ ձևակերպվել է լիազորագիրը)      
 

Ստորագրված է լիազորողի կողմից իմ ներկայությամբ  և հաստատված է իմ կողմից «ՎՏԲ- ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում: 

                                                                                                    

(պաշտոն, ազգանուն, անուն, հայրանուն և Բանկի կողմից լիազորված անձի լիազորագրի համարը և ամսաթիվը)  

Լիազորագիրը ստորագրողի իրավասությունները և անձը ստուգված են:
 

§______¦__________________20____թ./г.         

                                                                                                                        Բանկի կողմից լիազորված անձի ստորագրություն/    

Բանկի Կ.Տ.
 

 

 


