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Հաստատված է 

«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ վարչության 

2019 թվականի սեպտեմբերի 19-ի  N 399 Լ որոշմամբ 

 Գործում է սկսած  2019 թվականի սեպտեմբերի 23 –ից 
 

 
 

Ամփոփագրում նշված պայմանները կարող են փոփոխված լինել։  

Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի կայքում, խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել տեղեկատվական ամփոփագրի 

գործողության ամսաթվին։ 

Եթե Դուք ամփոփագրին ծանոթանում եք Բանկի տարածքում կամ թղթային տարբերակով, մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում 

ենք այցելել Բանկի ինտերնետային կայք` www.idbank.am հասցեով (ուշադրություն դարձնելով տեղեկատվական ամփոփագրի գործողության 

ամսաթվին), դիմել Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել Բանկի հեռախոսազանգերի կենտրոն` 010 59 33 33 , 060 27 33 33 

համարով։  

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

http://www.idbank.am/
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http://www.idbank.am/
https://www.idbank.am/content/handling-of-customer-complaints/
https://unistream.ru/

