بانک مرکزی جمھوری ارمنستان

شماره  10) 5دسامبر  (2013شورای رسمی راھنمای توضيح
سری اطالعات ارايۀ بانک مرکزی جمھوری ارمنستان درباره
.ورثه مرحوم و بانکی به دفتر اسناد رسمی
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2014
مقدمه
ھدف راھنما بترتيب نشان دادن مراحل ارايۀ اطالعات سری بانکی
از طرف بانکھا به دفتر ثبت اسناد رسمی و ورثه مرحوم مقرر در
توضيح رسمی شماره  10 5دسامبر  2013شورای بانک مرکزی
جمھوری ارمنستان است.
اشخاص ذی نفع
اشخاص زير در امر ميراث افراد ذينفع ھستند :
 فرزندان مرحوم
 شوھر /زن مرحوم
 پدر /مادر مرحوم
 نوه ھای مرحوم
 قوم و خويشان مرحوم
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 خويشاوندان مرحوماشخاصی که قوم و خويش يا خويشاوند
مرحوم نيستند ولی فکر می کنند که می توانند اموال مرحوم يا
قسمتی از آن ارث ببرد.
در اين راھنما اشخاص ذينفع بطور مشروط خانم ژاننا و آقای
آرتاوازد ناميده می شوند.
راھنما ھم برای اشخاصی که در ارمنستان ھم برای کسانی که
خارج از ارمنستان زندگی می کنند استفاده می شود.

اشخاص ذينفع برای دريافت اطالعات از بانک/ھا
درباره مرحوم چه کارھايی بايد انجام دھد؟
گام اول :خانم ژاننا از اول بايد دفتراسناد رسمی محلی مرحوم
را پيدا کند.
ممکن است در يک محل چند دفاتر اسناد رسمی وجود داشته
باشند .خانم ژاننا بايد به ھمه آنھا در خواست کند تا معلوم شود
امر وراثت خودش پيش کدام يکی از آنھاست.
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گام دوم :خانم ژاننا بايد به دفتر اسناد رسمی محلی مراجعه
نمايد تا دفتر اسناد رسمی به بانک/ھا برای دريافت اطالعات
سری بانکی مرحوم درخواست دھد.
دفتراسناد رسمی به بانک/ھا درخواست می فرستاد برای
دريافت اطالعات درباره:
 مقدارپول مرحوم در حسابھای بانکی ھم با درام )واحد
پول ارمنستان( ھم با ارز خارجی
 سپرده ھای بانکی مرحوم ھم با درام ارمنستان ھم با
ارز خارجی



طال ،پول ،سنگھای گرانبھا و غيره که مرحوم در بانک
نگه
می داشت

ممکن است دفتر اسناد رسمی با توضيح رسمی شماره 10 5
دسامبر  2013بانک مرکزی جمھوری ارمنستان آشنا نباشد و از
انجام اين کارھا خودداری کند .در اين صورت خانم ژاننا می تواند
اين توضيح رسمی را که می شود در سايت اينترنتی  www.arlis.amبا
لينک  http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=87805و در خبرنامه
دپارتمان  (480)2014.01.08/1جمھوری ارمنستان پيدا کرد نشان
دھد.
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طبق مقررات قانونگذاری جمھوری ارمنستان دفتر اسناد رسمی می
تواند از خانم ژاننا مدارک تقاضا کند برای اينکه مطمئن شود که او
در امر وراثت شخص ذينفع است و بعدأ اسرار بانکی را در اختيار
او قرار دھد.
دفتر اسناد رسمی می تواند از خانم ژاننا مدارک زير تقاضا کند:
 مدرک تاييدکننده مرگ ارث گذار ) مثأل گواھی وفات(
 مدارک تاييدکننده زمان و محل باز کردن وصيت نامه ) مثأل
گواھی وفات که در آن زمان و محل باز کردن وصيت نامه
ذکر شده است (
 مدارک تاييد کننده روابط خويشاوندی يا وجود وصيت نامه
)گواھينامۀ تولد ،شناسنامه ،وصيت نامه و غيره (
 مدارک تاييد کننده ترکيب ميراث) مثأل گواھی انحصار
وراثت(
 مدارک ديگر
گام سوم :بعد از اينکه خانم ژاننا به دفتر اسناد رسمی مراجعه می
کند دفتر اسناد رسمی به بانک/ھا درخواست می دھد تا معلوم کند
مرحوم در بانک/ھا پول؛ سپرده ،طال و چيزھای ديگری دارد يا نه.
دفتر اسناد رسمی برای ارائۀ اين خدمات پرداخت می شود ) درباره
مبلغ دفتر اسناد رسمی در بند  37تصميم شماره  26 733 Նمه
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 2011دولت جمھوری ارمنستان بخوانيد(.
گام چھارم :بعد از اينکه دفتر اسناد رسمی به بانک/ھا درجواست
می دھد بانک وقتی مطمئن می شود که درخواست کننده دفتر اسناد
رسمی محلی مرحوم است اطالعات سری بانکی مرحوم را در
اختيار او قرار می دھد.بانک اطالعات می دھد درباره :
 مقدار پول مرحوم در حسابھای بانکی ھم با درام )واحد
پول ارمنستان( ھم با ارز خارجی
 سپرده ھای بانکی مرحوم ھم با درام ارمنستان ھم با
ارز خارجی



طال ،پول ،سنگھای گرانبھا و غيره که مرحوم در بانک
نگه

می داشت
طبق اطالعات دريافت شده از طرف بانک دفتر اسناد رسمی اموال
زيرمذکور مرحوم نيز در فھرست ميراث وارد می کند:
 پول مرحوم در حسابھای بانکی ھم با درام ارمنستان ھم با
نرخ خارحی
 سپرده ھای بانکی ھم با درام ارمنستان ھم با نرخ خارحی
 طال ،سنگھای گرانبھا و چيزھای ديگر که مرحوم به بانک

6

شپرده بود

ورثه برای دريافت اطالعات حسابھای بانکی و سپرده
ھای مرحوم چه کارھايی بايد انجام دھند؟
گام اول :اگر مرحوم چند اموال داشته و اشخاص مختلف مثأل خانم
ژاننا و آقای آرتاوازد اين اموال را به ارث می برند ھر يک از
آنھا به مدارک زيرنياز دارند:
 گواھی انحصار وراثت
 حکم دادگاه درباره وراثت
در اين صورت خانم ژاننا و آقای آرتاوازد می توانند برای دريافت
اطالعات سری بانکی مرحوم به بانک/ھا مراجعه نمايند.
بانک اين اطالعات را در اختيار خانم ژاننا و آقای آرتاوازد قرار
می دھد اگر آنھا مدارک زير را ارائه کنند:
 گواھی انحصار وراثت يا حکم دادگاه درباره وراثت
 اسناد ھويتی
اسناد ھويتی در جمھوری ارمنستان عبارتند از:
 شناسنامه )ھم برای شھروندان جمھوری ارمنستان ھم برای
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شھروندان خارجی و افراد بدون شھروندی(
 شناسنامه خصوصی جمھوری ارمنستان يا کارت اقامت )
برای شھروندان خارجی و برای کسانی که شھروندی ندارند (
 اسناد ھويتی شناخته شده در سطح بين المللی ) برای
شھروندان خارجی و اشخاص بدون شھروندی (
 کارت شناسايی ()  (ID cardبرای شھروندان جمھوری
ارمنستان(
 پايان خدمت )برای شھروندان ارمنستان(
 سند ھويتی موقت صادر شده توسط پليس جمھوری ارمنستان
) معموأل اين سند به شھروندان جمھوری ارمنستان صادر می
شود اگر شناسنامه گم شده است(
 گواھی والدت ) برای شھروندان زير  16سال جمھوری
ارمنستان(
 گواھی ھويت شخص تقاضا کننده اقامت ) برای تقاضا کنندگان
اقامت(
 مدرک سفر ) برای پناھندگان(
گام دوم :بانک/ھا موظف است/ھستند اطالعات کل مرحوم که
خودش)ان( دار)ن(د در اختيار خانم ژاننا و آقای آرتاوازد قرار ده
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)ن(د اگر آنھا مدارک زير را ارائه کنند:
 گواھی انحصار وراثت يا حکم دادگاه درباره وراثت که در آن
ذکر می شود که او وارث است
 اسناد ھويتی
در مورد ضرورت اطالعات بانکھای جمھوری ارمنستان در سايت
اينترنتی  www.cba.amقابل دسترسی می باشد.

9

