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3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
3.1 Բանկն իրավունք ունի`
3.1.1 ինքնուրույնաբար օգտագործել Ավանդի գումարը ։
3.1.2. Ավանդատուի պահանջով ժամկետից շուտ Ավանդը կամ դրա մի մասը վերադարձնելու դեպքում լուծել սույն պայմանագիրը
և կատարել տոկոսների վերահաշվարկ, Ավանդի դիմաց տոկոսագումարը վճարել վճարման օրվա դրությամբ Բանկում գործող ցպահանջ
Ավանդի համար սահմանված տոկոսադրույքով և վերահաշվարկի արդյունքում գոյացած ու ավել վճարված գումարը գանձել Ավանդի
գումարից:
3.2 Բանկը պարտավոր է`
3.2.1 սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում վճարել Ավանդը և հավելագրված տոկոսները,
3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված կարգով և պայմաններով, Ավանդատուի առաջին իսկ պահանջով վաղաժամկետ հետ
վերադարձնել Ավանդի գումարը կամ դրա մի մասը,
3.2.3 ապահովել ավանդային գործառնությունների գաղտնիությունը:
3.3 Ավանդատուն իրավունք ունի`
3.3.1 տնօրինել իր ավանդային հաշիվը՝ ստանալ Ավանդը, տոկոսները և կատարել հաշվի հետ կապված այլ գործառնություններ՝
իր կողմից պատշաճ կարգով լիազորված անձանց միջոցով,
3.3.2. Բանկից պահանջել վերադարձնել Ավանդի գումարը և վճարել տոկոսներ` սույն պայմանագրով սահմանված չափով և
կարգով:
3.4.Ավանդատուն պարտավոր է`
3.4.1 պահպանել ավանդային գործառնությունների վերաբերյալ Բանկում գործող որոշումների և ընթացակարգերի պահանջները,
3.4.2 Պայմանագիրը կորցնելու, հասցեի, անվանման , Ավանդը տնօրինող իրավասու անձանց
կամ կանոնադրության
փոփոխության դեպքերում անմիջապես տեղյակ պահել Բանկին` ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթերը,
3.4.3. Ավանդը կամ տոկոսները ստանալիս Բանկ ներկայանալ համապատասխան ղեկավարի լիազորությունները և գումարը
ստացողի անձը հաստատող փաստաթղթերով և սույն պայմանագրով։

4.ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
4.1 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման և Ավանդի գումարը ավանդային հաշվին մուտքագրելու պահից։
4.2 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք
չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
4.3 Սույն պայմանագրով չնախատեսված դրույթները կարգավորվում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
4.4 Սույն պայմանագրում լրացումները և փոփոխությունները, կատարվում են Կողմերի համաձայնությամբ՝ գրավոր ձևով, որոնք
Կողմերի ստորագրման պահից կհամարվեն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը։
4.5 Սույն պայմանագիրը կնքված է 2 /երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական ուժ։ Յուրաքանչյուր կողմին`
մեկական օրինակ։
ԲԱՆԿ
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