
Ucom Premier 

Հատուկ դրույթներ և պայմաններ 

 

Ucom Պրեմիերը «ՅՈՒՔՈՄ» ՍՊ ընկերության 

(Ucom) ծառայությունների նկատմամբ 

բաժանորդների հավատարմությունն 

ամրապնդելու  և նրանց գոհունակությանն 

առավել նպաստելու նպատակով 

իրականացվող ծրագիր է (Ծրագիր), որն 

ուղղված է ապահովելու բարձրակարգ 

սպասարկում և անհատական մոտեցում:  

 

1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1. Ծրագիրը մեկնարկել է 2016 

թվականից և գործելու է անորոշ ժամկետով: 

1.2. Ucom-ն իրեն իրավունք է 

վերապահում ցանկացած ժամանակ 

միակողմանիորեն դադարեցնել Ծրագիրը՝ 

նախքան Ծրագրի դադարեցման օրը այդ 

մասին տեղեկություններ հրապարակելով 

Ucom-ի վեբ կայքում: 

1.3. Ծրագրին մասնակցությունն անվճար 

է: 

1.4. Ծրագիրը բաղկացած է երկու 

տարբերակից՝ Ucom Premier ադամանդ և 

Ucom Premier սև ադամանդ, որոնք 

բաժանորդներին տարբեր 

արտոնություններից օգտվելու 

հնարավորություն են ընձեռում, ինչպես 

նկարագրված է ստորև սահմանված հատուկ 

դրույթներում և պայմաններում (Դրույթներ) և 

Ծրագրի վեբ կայքում:  

   

2. Մասնակցության չափանիշներ 

2.1. Ucom Premier ադամանդը ծրագրի 

տարբերակ է՝ նախատեսված.  

 Ucom-ի կանխավճարային շարժական 

հեռախոսակապի, հետվճարային 

շարժական հեռախոսահակապի և 

ամսական բաժանորդագրությամբ 

շարժական հեռախոսակապի 

բաժանորդների համար, ովքեր 

վերոհիշյալ շարժական 

Ucom Premier 

Special Terms and Conditions 

 

Ucom Premier is a program, implemented by 

“UCOM” LLC (Ucom) with a view to reinforcing 

customer loyalty and contributing to customer 

satisfaction (Program), which aims at ensuring 

premium customer service and individual 

approach. 

 

 

 

1. General Terms 

1.1. The Program has been kicked off since 2016 

and will last for an indefinite period. 

1.2. Ucom reserves itself the right to unilaterally 

terminate the Program any time, by posting 

relevant information on Ucom website before the 

termination date.  

 

 

1.3. Participation in the Program is free of 

charge. 

1.4. The Program is comprised of two options – 

Ucom Premier Diamond and Ucom Premier 

Black Diamond offering different benefits to 

subscribers, as described in special terms and 

conditions (Terms) hereinbelow and on ad hoc 

website.  

 

 

 

 

2. Eligibility Criteria 

2.1. Ucom Premier Diamond is a Program option 

designed for: 

- subscribers of Ucom prepaid mobile, 

postpaid mobile and monthly mobile 

subscriptions, who have paid on average 

more than 10000 AMD monthly for the 

above-mentioned mobile services 12 

calendar months in a row (calculated for 

the months preceding the day of 



հեռախոսակապի ծառայությունների 

դիմաց 12 օրացուցային ամիս 

անընդմեջ վճարել են ամսական 

միջինն ավելի քան 10000 ՀՀ դրամ 

(հաշվարկվում է Ծրագրին 

ներգրավվելու օրվան նախորդող 

ամիսների համար), ում վերոնշյալ 

ծառայությունները նշված 

ժամանակահատվածում վճարման 

կետանցի հիմքով չեն կասեցվել 

(ապաակտիվացվել), և ովքեր Ucom-ի 

նկատմամբ չունեն կուտակված 

պարտք, և 

 Շարժական Ինտերնետ ծառայության  

բաժանորդների համար՝ ովքեր 

վերոհիշյալ շարժական ինտերնետ 

ծառայությունների դիմաց 12 

օրացուցային ամիս անընդմեջ վճարել 

են ամսական միջինն ավելի քան 

11000 ՀՀ դրամ (հաշվարկվում է 

Ծրագրին ներգրավվելու օրվան 

նախորդող ամիսների համար), ում 

վերոնշյալ ծառայությունները նշված 

ժամանակահատվածում վճարման 

կետանցի հիմքով չեն կասեցվել 

(ապաակտիվացվել), և ովքեր Ucom-ի 

նկատմամբ չունեն կուտակված 

պարտք, և 

 Ֆիքսված կապի բաժանորդների 

համար, ովքեր ֆիքսված 

հեռուստատեսության և/կամ ֆիքսված 

ինտերնետի և/կամ ֆիքսված 

հեռախոսակապի ծառայությունների 

դիմաց 12 օրացուցային ամիս 

անընդմեջ վճարել են ամսական 

միջինն ավելի քան 25000 ՀՀ դրամ 

(հաշվարկվում է Ծրագրին 

ներգրավվելու օրվան նախորդող 

ամիսների համար), ում վերոնշյալ 

ծառայությունները նշված 

ժամանակահատվածում վճարման 

կետանցի հիմքով չեն կասեցվել 

(ապաակտիվացվել), և ովքեր Ucom-ի 

enrollment in the Program), whose 

above-listed services have not been 

suspended (deactivated) during the 

mentioned period due to delayed 

payment, and who have not accrued debt 

to Ucom, and 

 

 

 

 

 

 

  

- subscribers of mobile Internet service, 

who have paid on average more than 

11000 AMD monthly for the above-

mentioned mobile Internet services 12 

calendar months in a row (calculated for 

the months preceding the day of 

enrollment in the Program), whose 

above-mentioned services have not been 

suspended (deactivated) during the 

mentioned period due to delayed 

payment, and who have not accrued debt 

to Ucom, and 

 

 

 

- subscribers of fixed services, who have 

paid on average more than 25000 AMD 

monthly for fixed TV and/or fixed 

Internet and/or fixed telephony services 

12 calendar months in a row (calculated 

for the months preceding the day of 

enrollment in the Program), whose 

above-listed services have not been 

suspended (deactivated) during the 

mentioned period due to delayed 

payment, and who have not accrued debt 

to Ucom, and 

 

 

 



նկատմամբ չունեն կուտակված 

պարտք,  և 

 Ucom Բիզնես ծառայության՝ 

իրավաբանական անձ հանդիսացող 

բաժանորդների համար, ովքեր նշված 

ծառայության դիմաց 12 օրացուցային 

ամիս անընդմեջ վճարել են ամսական 

միջինը մինչև 300000 ՀՀ դրամ գումար 

(հաշվարկվում է Ծրագրին 

ներգրավվելու օրվան նախորդող 

ամիսների համար) և Ucom-ի 

նկատմամբ չունեն կուտակված 

պարտք: 

2.2. Ucom Premier սև ադամանդը ծրագրի 

տարբերակ է՝ նախատեսված.   

 Ucom-ի կանխավճարային շարժական 

հեռախոսակապի, հետվճարային 

շարժական հեռախոսահակապի և 

ամսական բաժանորդագրությամբ 

շարժական հեռախոսակապի 

բաժանորդների համար, ովքեր 

վերոհիշյալ շարժական 

հեռախոսակապի ծառայությունների 

դիմաց 12 օրացուցային ամիս 

անընդմեջ վճարել են ամսական 

միջինն ավելի քան 20000 ՀՀ դրամ 

(հաշվարկվում է Ծրագրին 

ներգրավվելու օրվան նախորդող 

ամիսների համար), ում վերոնշյալ 

ծառայությունները նշված 

ժամանակահատվածում վճարման 

կետանցի հիմքով չեն կասեցվել 

(ապաակտիվացվել), և ովքեր Ucom-ի 

նկատմամբ չունեն կուտակված 

պարտք, և 

 Շարժական Ինտերնետ ծառայության  

բաժանորդների համար՝ ովքեր 

վերոհիշյալ շարժական ինտերնետ 

ծառայությունների դիմաց 12 

օրացուցային ամիս անընդմեջ վճարել 

են ամսական միջինն ավելին քան 

15000 ՀՀ դրամ (հաշվարկվում է 

Ծրագրին ներգրավվելու օրվան 

 

 

- legal entity subscribers of Ucom Business 

service, who have paid on average up to 

300000 AMD monthly for the above-

mentioned service 12 calendar months in 

a row (calculated for the months 

preceding the day of enrollment in the 

Program) and who have not accrued debt 

to Ucom. 

 

 

 

2.2. Ucom Premier Black Diamond is a Program 

option designed for: 

- subscribers of Ucom prepaid mobile, 

postpaid mobile and monthly mobile 

subscriptions, who have paid on average 

more than 20000 AMD monthly for the 

above-mentioned mobile services 12 

calendar months in a row (calculated for 

the months preceding the day of 

enrollment in the Program), whose 

above-listed services have not been 

suspended (deactivated) during the 

mentioned period due to delayed 

payment, and who have not accrued debt 

to Ucom, and 

 

 

 

 

 

 

 

- subscribers of mobile Internet service, 

who have paid on average more than 

15000 AMD monthly for the above-

mentioned mobile Internet services 12 

calendar months in a row (calculated for 

the months preceding the day of 

enrollment in the Program), whose 

above-mentioned services have not been 



նախորդող ամիսների համար), ում 

վերոնշյալ ծառայությունները նշված 

ժամանակահատվածում վճարման 

կետանցի հիմքով չեն կասեցվել 

(ապաակտիվացվել), և ովքեր Ucom-ի 

նկատմամբ չունեն կուտակված 

պարտք, և 

 Ֆիքսված կապի բաժանորդների 

համար, ովքեր ֆիքսված 

հեռուստատեսության և/կամ ֆիքսված 

ինտերնետի և/կամ ֆիքսված 

հեռախոսակապի ծառայությունների 

դիմաց 12 օրացուցային ամիս 

անընդմեջ վճարել են ամսական 

միջինն ավելի քան 35000 ՀՀ դրամ 

(հաշվարկվում է Ծրագրին 

ներգրավվելու օրվան նախորդող 

ամիսների համար), ում վերոնշյալ 

ծառայությունները նշված 

ժամանակահատվածում վճարման 

կետանցի հիմքով չեն կասեցվել 

(ապաակտիվացվել), և ովքեր Ucom-ի 

նկատմամբ չունեն կուտակված 

պարտք,  

 Ucom Բիզնես ծառայության՝ 

իրավաբանական անձ հանդիսացող 

բաժանորդների համար, ովքեր նշված 

ծառայության դիմաց 12 օրացուցային 

ամիս անընդմեջ վճարել են ամսական 

միջինը մինչև 300000 ՀՀ դրամ գումար 

(հաշվարկվում է Ծրագրին 

ներգրավվելու օրվան նախորդող 

ամիսների համար) և Ucom-ի 

նկատմամբ չունեն կուտակված 

պարտք: 

2.3. Այն բաժանորդները, ովքեր սույն 

Դրույթների համաձայն կարող են Ծրագրին 

մասնակցել 2.1 և 2.2 կետերով սահմանված 

շարժական հեռախոսակապի, շարժական 

ինտերնետի, ֆիքսված կապի կամ Ucom 

բիզնես ծառայությունների մեկից ավելի 

առաջարկների շրջանակներում, Ծրագրին 

կմասնակցեն պատահականության 

suspended (deactivated) during the 

mentioned period due to delayed 

payment, and who have not accrued debt 

to Ucom, and 

 

 

 

- subscribers of fixed services, who have 

paid on average more than 35000 AMD 

monthly for fixed TV and/or fixed 

Internet and/or fixed telephony services 

12 calendar months in a row (calculated 

for the months preceding the day of 

enrollment in the Program), whose 

above-listed services have not been 

suspended (deactivated) during the 

mentioned period due to delayed 

payment, and who have not accrued debt 

to Ucom, and 

 

 

 

 

 

- legal entity subscribers of Ucom Business 

service, who have paid on average up to 

300000 AMD monthly for the above-

mentioned service 12 calendar months in 

a row (calculated for the months 

preceding the day of enrollment in the 

Program) and who have not accrued debt 

to Ucom. 

 

 

 

2.3. Subscribers, who are eligible for the 

Program within the frame of more than one 

Ucom mobile, mobile Internet, fixed telephony 

or Ucom Business service offer, specified in 

points 2.1 and 2.2 hereinabove, will participate in 

the Program on the basis of only one offer chosen 

at random. If subscribers cease to be eligible for 

the Program within the frame of the offer on the 



սկզբունքով ընտրված միայն մեկ առաջարկի  

հիման վրա: Նշված առաջարկի մասով 

բաժանորդների՝ Ծրագրին մասնակցության 

իրավունքի դադարման դեպքում, նման 

բաժանորդները կարող են ներգրավվել 

Ծրագրում մասնակիցների ընտրության 

միայն հաջորդ փուլի ընթացքում: 

2.4. Ucom Premier-ի մասնակիցներն 

ընտրվում են Ucom-ի կողմից Ծրագրի 

մասնակիցների ընտրության յուրաքանչյուր 

փուլի ընթացքում` սույն Դրույթներով 

սահմանված չափանիշների հիման վրա: 

Ծրագրի մասնակիցների ընտրությունն 

իրականացվում է տարեկան մեկ փուլով: 

Բաժանորդների դիմում-հայտերի հիման 

վրա մասնակիցների ընտրություն չի 

կատարվում:  

      

3. Արտոնություններ 

3.1. Ucom Premier ադամանդ տարբերակի 

մասնակիցները կարող են օգտվել հետևյալ 

արտոնություններից՝ 

- Անհատականացված Ucom Premier 

քարտ, 

- Սպասարկման նախապատվություն 

հաճախորդների սպասարկման 444 

կարճ համարին զանգահարելու 

դեպքում. հասանելի չէ Ինտերնետ 

Հիմա-ի բաժանորդներին, ֆիքսված 

ծառայության բաժանորդների ոչ Ucom 

կոնտակտային 

հեռախոսահամարների համար:  

- Ucom վաճառակետերից ձեռք բերված 

հեռախոսների համար տրվող 

երաշխիքային ժամկետի ավարտից 

հետո 6 ամիս ժամկետով անվճար 

հետերաշխիքային սպասարկում` 

համաձայն անվճար 

հետերաշխիքային սպասարկման 

կտրոնի,  

- Ucom Care անվճար ծառայություններ 

Ucom Care պիտակավորում ունեցող 

վաճառակետերում, 

basis of which they were participating in the 

Program, such subscribers can be enrolled in the 

Program only during the next enrollment wave. 

 

 

 

 

2.4. The participants of Ucom Premier are 

chosen by Ucom during each enrollment wave, 

based on criteria defined in these Terms. 

Enrollment waves take place once a year. 

Participation is not based on individual 

applications of subscribers.  

 

 

 

 

 

3. Benefits 

3.1. Participants of Ucom Premier Diamond 

option can avail themselves of the following 

benefits:  

- Personalized Ucom Premier card, 

 

- Service preference when calling 444 

short number, which is not available to 

Internet Now subscribers, as well as for 

non-Ucom numbers of fixed service 

subscribers, 

 

 

 

- 6-month free of charge post-warranty 

service after expiry of the warranty 

period, provided for handsets purchased 

from Ucom sales and service centers, in 

accordance with the Free of charge post-

warranty service ticket, 

 

 

- Ucom Care free of charge services in sales 

and service centers with Ucom Care 

labeling, 



- Առանձնացված սպասարկում ք. 

Երևան, Ամիրյան 4/7 հասցեում 

գտնվող սպասարկման սրահի 

երկրորդ հարկում, աշխատանքային 

օրերին 9:00-18:00,  

- Ucom Premier ծրագրի գործընկերների 

կողմից առաջարկվող զեղչեր և 

հատուկ առաջարկներ: 

Գործընկերների ցանկը 

կհրապարակվի Ծրագրի վեբ կայքում, 

- Լրացուցիչ SIM քարտի տրամադրում՝ 

սկզբնական SIM քարտի կորստի կամ 

վնասվածքի դեպքում, 

- Այլ հատուկ առաջարկներ, որոնք 

Ucom-ի բացառիկ հայեցողությամբ 

կարող են ժամանակ առ ժամանակ 

փոփոխվել, և որոնց ցանկը 

կհրապարակվի Ծրագրի վեբ կայքում: 

3.2. Ucom Premier սև ադամանդ 

տարբերակի մասնակիցները կարող են 

օգտվել հետևյալ արտոնություններից՝ 

- Անհատականացված Ucom Premier սև 

ադամանդ քարտ, 

- Հաճախորդների սպասարկման 

համար նախատեսված հատուկ 

համար՝ 777. հասանելի չէ Ինտերնետ 

Հիմա-ի բաժանորդներին, ֆիքսված 

ծառայության բաժանորդների ոչ Ucom 

կոնտակտային 

հեռախոսահամարների համար:  

- Առանձնացված սպասարկում ք. 

Երևան, Ամիրյան 4/7 հասցեում 

գտնվող սպասարկման սրահի 

երկրորդ հարկում, աշխատանքային 

օրերին 9:00-18:00.  

- Ucomի վաճառակետերից ձեռք 

բերված հեռախոսների համար տրվող 

երաշխիքային ժամկետի ավարտից 

հետո 12 ամիս ժամկետով անվճար 

հետերաշխիքային սպասարկում` 

համաձայն անվճար 

հետերաշխիքային սպասարկման 

կտրոնի: 

- Dedicated service on the 2nd floor of the 

sales and service center, situated on 4/7 

Amiryan Street, Yerevan, on working 

days, from 9am to 6pm, 

 

- Discounts and special offers from Ucom 

Premier partners; the list of partners will 

be published on Program website, 

 

 

- Additional SIM card, in case of loss of or 

damage to initial SIM card, 

 

- Other special offers, which may be 

changed from time to time at sole 

discretion of Ucom, and the list of which 

will be published on Program website. 

 

3.2 Participants of Ucom Premier Black 

Diamond option can avail themselves of the 

following benefits:  

- Personalized Ucom Premier Black 

Diamond card; 

- Dedicated customer service number 777, 

which is not available to Internet Now 

subscribers, as well as for non-Ucom 

numbers of fixed service subscribers, 

 

 

 

- Dedicated service on the 2nd floor of the 

sales and service center, situated on 4/7 

Amiryan Street, Yerevan, on working 

days, from 9am to 6pm, 

 

- 12-month free of charge post-warranty 

service after expiry of the warranty 

period, provided for handsets purchased 

from Ucom sales and service centers, in 

accordance with the Free of charge post-

warranty service ticket, 

 



- Ucom Care անվճար ծառայություններ 

Ucom Care պիտակավորում ունեցող 

վաճառակետերում, 

- Անվճար զանգեր Ucom Care 

հեռախոսային ծառայությանը, 

- Լրացուցիչ SIM քարտի տրամադրում` 

սկզբնական SIM քարտի կորստի կամ 

վնասվածքի դեպքում օգտագործելու 

նպատակով, 

- Ucom Premier ծրագրի գործընկերների 

կողմից առաջարկվող զեղչեր և 

հատուկ առաջարկներ: 

Գործընկերների ցանկը 

կհրապարակվի Ծրագրի վեբ կայքում, 

- Այլ հատուկ առաջարկներ, որոնք 

Ucom-ի բացառիկ հայեցողությամբ 

կարող են ժամանակ առ ժամանակ 

փոփոխվել, և որոնց ցանկը 

կհրապարակվի Ծրագրի վեբ կայքում: 

3.3. Ucom-ն իրեն իրավունք է 

վերապահում ցանկացած ժամանակ 

միակողմանիորեն փոփոխել Ծրագրի 

շրջանակներում առաջարկվող 

արտոնությունների ցանկը՝ այդ մասին 

տեղեկություններ հրապարակելով Ծրագրի 

վեբ կայքում: 

 

4. Անվանական քարտեր 

4.1. Ծրագրին մասնակից յուրաքանչյուր 

բաժանորդի առաջարկվում է Ucom Premier 

ադամանդ կամ Ucom Premier սև ադամանդ 

անհատականացված քարտ (Անվանական 

Քարտ) ըստ Ucom-ի կողմից սահմանված 

չափանիշների, որը հավաստում է 

բաժանորդի կողմից Ծրագրի այս կամ այն 

տարբերակից օգտվելու հանգամանքը: 

Իրավաբանական անձ բաժանորդների 

դեպքում Անվանական Քարտը տրվում է 

բաժանորդ հանդիսացող ընկերության 

տնօրենի կամ այլ անձի անունով` ըստ 

ընկերության պահանջի: 

4.2. Անվանական քարտերը կարող են 

լինել էլեկտրոնային քարտի տեսքով` Ucom 

- Ucom Care free of charge services in sales 

and service centers with Ucom Care 

labeling, 

- Free calls to Ucom Care phone service, 

 

- Extra SIM card, in case of loss of or 

damage to initial SIM card, 

 

 

- Discounts and special offers from Ucom 

Premier partners; the list of partners will 

be published on Program website, 

 

 

- Other special offers, which may be 

changed from time to time at sole 

discretion of Ucom, and the list of which 

will be published on Program website. 

  

3.2. Ucom reserves itself the right to modify 

unilaterally the list of benefits offered within the 

frame of the Program any time, by publishing 

information on such changes on Program 

website. 

 

 

 

4. Personalized Cards 

4.1. Every subscriber participating in the 

Program is offered a personalized Ucom Premier 

Diamond or Ucom Premier Black Diamond card 

(Personalized Card), based on criteria established 

by Ucom, which certifies participation of the 

subscriber in this or that Program option. For 

legal entity subscribers, the Personalized Card is 

issued on the name of the subscribed company’s 

director or of other person, as required by 

company. 

 

 

 

4.2. Personalized cards can be in a form of an 

electronic card available in Premier section of 



բջջային հավելվածի պրեմիեր հատվածում, 

որը հասանելի է միայն Պրեմիեր 

բաժանորդների համար: 

4.3. Ucom Գործընկերների մոտ 

էլեկտրոնային քարտերը կարող են 

փոխարինել տպագրված քարտերինը  միայն 

այն դեպքում, երբ Ucom կայքում նշված է որ 

համապատասխան գործընկերոջ առաջարկը 

հասանելի է նաև էլեկտրոնային քարտի 

միջոցով:  

4.4. Անվանական Քարտի 

վավերականության ժամկետը մեկ տարի է: 

Անվանական Քարտի վավերականության 

ժամկետը լրանալուն պես Ucom-ը 

բաժանորդին տրամադրում է նոր 

Անվանական Քարտ, եթե բաժանորդը 

բավարարում է սույն Դրույթներով 

սահմանված պայմանները: 

4.5. Յուրաքանչյուր բաժանորդ կարող է 

ունենալ միայն մեկ Անվանական Քարտ: 

Ucom-ն իր բացառիկ հայեցողությամբ կարող 

է լրացուցիչ Անվանական Քարտ տրամադրել 

Ucom Premier սև ադամանդ տարբերակի 

մասնակից իրավաբանական անձանց՝ 

պայմանավորված Ucom-ի ծառայությունների 

դիմաց վերջիններիս կողմից վճարվող 

հաշիվների գումարով: Այս դեպքում 

լրացուցիչ Անվանական Քարտերը տրվում են 

բաժանորդ հանդիսացող ընկերության 

կողմից մատնանշված անձի անունով: 

4.6. Անվանական Քարտը պետք է 

օգտագործվի բացառապես քարտապանի 

կողմից (բաժանորդի, ում անունով տրվել է 

քարտը): Այլ անձի կողմից Անվանական 

Քարտն օգտագործելու դեպքում Ucom-ը և իր 

գործընկերներն իրավասու են տվյալ անձին 

չտրամադրել արտոնություններ, և Ucom-ն 

իրավասու է քարտապանին հեռացնել 

Ծրագրից: 

4.7. Անվանական Քարտի` խաբեությամբ 

կամ անօրինական օգտագործման, ներառյալ՝ 

Ucom-ին, վերջինիս գործընկերներին կամ այլ 

բաժանորդներին խաբելու ցանկացած փորձի 

Ucom mobile app, which is only accessible to 

Premier subscribers. 

 

4.3. With Ucom partners the electronic cards 

can replace printed cards only in case when it is 

stated on Ucom website that the offer of a 

relevant partner is also available through 

electronic card. 

 

 

4.4. Personalized Cards are valid for one year. 

Upon expiry of validity period of the 

Personalized Card, Ucom provides a new 

Personalized Card to subscriber, if the latter 

complies with the conditions stipulated in these 

Terms. 

 

 

4.5. Each subscriber can have only one 

Personalized Card. Ucom at its sole discretion 

may provide an extra Personalized Card to legal 

entities participating in Ucom Premier Black 

Diamond option, based on the sum of bills paid 

by them for Ucom services. In this case extra 

Personalized Cards are issued on the name of a 

person nominated by the subscribed company. 

 

 

 

 

4.6. The Personalized Card shall be used 

solely by the cardholder (the subscriber, on 

whose name the card has been issued). If the 

Personalized Card is used by a person other than 

the subscriber, Ucom and its partners will have 

the right to refuse to provide benefits to that 

person, and Ucom will be entitled to exclude the 

cardholder from the Program. 

 

4.7. Any fraudulent or illegal use of the 

Personalized Card, including attempts to deceive 

Ucom, its partners or other subscribers, will lead 

to cancellation of the Personalized Card by 



դեպքում, Անվանական Քարտի 

գործողությունը Ucom-ի որոշմամբ 

դադարեցվում է և քարտապանը հեռացվում է 

Ծրագրից՝ առանց Ucom-ի կողմից իր 

որոշումը հիմնավորելու կամ 

պարզաբանումներ ներկայացնելու 

պարտավորության: 

4.8. Մասնակցի կողմից վնասված 

Անվանական Քարտ ներկայացնելու 

դեպքում, Ucom-ը և վերջինիս գործընկերներն 

իրավասու են չընդունել այն: Վնասված 

Անվանական Քարտը Ucom-ի կողմից 

փոխարինվում է մասնակցի գրավոր 

պահանջի հիման վրա՝ վերջինիս անձը 

հաստատելուց հետո: 

4.9. Անվանական Քարտը հանդիսանում է 

Ucom-ի սեփականությունը և ենթակա է 

վերադարձման Ucom քարտապանի 

բաժանորդային պայմանագրի դադարեցման 

պահին՝ անկախ դադարեցման 

պատճառներից, կամ, եթե քարտապանը 

ցանկություն է հայտնում դադարեցնել իր 

մասնակցությունը Ծրագրին: Քարտապանի 

բաժանորդային պայմանագրի կամ Ծրագրին 

մասնակցության դադարեցման պահից 

Անվանական Քարտը համարվում է 

անվավեր:  

      

5. Անհատական տվյալներ 

5.1. Անվանական Քարտի 

քարտապանները պարտավոր են անհապաղ 

տեղեկացնել Ucom-ին իրենց անհատական 

տվյալների ցանկացած փոփոխության, 

ներառյալ՝ հասցեի փոփոխության մասին, 

ինչպես նաև իրենց Անվանական Քարտի 

կորստի կամ վնասման մասին՝ 

կորստի/վնասման օրվանից 14 օրվա 

ընթացքում: 

5.2. Ծրագրի մասնակիցների 

անհատական տվյալների պաշտպանության 

նպատակով Ucom-ի, ինչպես նաև վերջինիս 

գործընկերների աշխատակիցները Ծրագրի 

շրջանակներում ծառայություններ 

decision of Ucom and exclusion of the cardholder 

from the Program, without Ucom being obliged 

to provide grounds for or give explanations on 

taking such decision. 

 

 

 

4.8. If the participant presents a damaged 

Personalized Card, Ucom and its partners will 

have the right not to accept it. The damaged 

Personalized Card is replaced by Ucom based on 

participant’s written request, after identifying the 

participant. 

 

 

4.9. The Personalized Card is the property of 

Ucom and must be returned to Ucom upon 

termination of cardholder’s Subscription 

Agreement, for whatever reason, or, if the 

cardholder wishes to cease its participation in the 

Program. Upon termination of cardholder’s 

Subscription Agreement or participation in the 

Program, the Personalized Card is deemed 

invalid. 

 

 

 

 

5. Personal Data 

5.1. Cardholders of Personalized Cards shall 

immediately inform Ucom about any changes of 

their personal data, including change of address, 

as well as about loss of/damage to their 

Personalized Card, within 14 days from the date 

of loss/damage. 

 

 

 

5.2. With a view to protecting Program 

participants’ personal data, Ucom and its 

partners’ employees may request certain 

information, in order to identify the cardholder 

when providing services within the frame of the 



մատուցելիս քարտապանի  անձը 

հաստատելու նպատակով կարող են 

պահանջել որոշ տվյալներ: Եթե չի 

հաջողվում հաստատել քարտապանի անձը, 

ապա աշխատակիցներն իրավասու են 

հրաժարվել ծառայություններ մատուցելուց 

և/կամ տեղեկություններ տրամադրելուց:  

 

6. Մասնակցության համաձայնություն 

6.1. Անվանական Քարտն ստանալով 

և/կամ օգտագործելով՝ մասնակիցը տալիս է 

Ծրագրին մասնակցության իր 

համաձայնությունը: 

6.2. Ծրագիրն իրականացվում է Ucom-ի 

գործընկերների հետ համատեղ: Անվանական 

Քարտն ստանալով և/կամ օգտագործելով՝ 

մասնակիցը համաձայնում է օգտվել Ծրագրի 

շրջանակներում Ucom-ի գործընկերների 

կողմից առաջարկվող արտոնություններից 

և/կամ ծառայություններից` պահպանելով 

նրանց կողմից սահմանված կանոնները: 

Ucom-ի գործընկերներն ընտրվում են Ucom-ի 

բացառիկ հայեցողությամբ: 

6.3. Անվանական Քարտն ստանալով 

և/կամ օգտագործելով՝ մասնակիցը 

համաձայնում է Ծրագրի շրջանակներում 

Ucom-ից և/կամ վերջինիս գործընկերներից 

ստանալ առևտրային, գովազդային կամ 

տեղեկատվական բնույթի  ամսագրեր և/կամ 

էլեկտրոնային նյութեր և/կամ կարճ 

հաղորդագրություններ և/կամ զանգեր: 

6.4. Ծրագրին մասնակցելով՝ բաժանորդը 

Ucom-ին թույլ է տալիս Ծրագրի 

շրջանակներում Ucom-ի գործընկերներին 

փոխանցել իր անհատական տվյալները, 

ներառյալ, առանց սահմանափակման՝ 

անունը և ազգանունը, հեռախոսահամարը, 

Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ 

այլ տվյալները: 

6.5. Ծրագրին մասնակցելով՝ բաժանորդն 

ամբողջությամբ ընդունում է սույն 

Դրույթները: 

 

Program. In case of failure to identify the 

cardholder, employees have the right to refuse to 

provide services and/or information. 

 

 

 

 

 

6. Consent to Participation 

6.1. By receiving and/or using the 

Personalized Card, the participant gives his/her 

consent to participation in the Program. 

 

6.2. The Program is implemented jointly with 

Ucom partners. By receiving and/or using the 

Personalized Card, the participant agrees to use 

the benefits and/or services offered by Ucom 

partners within the frame of the Program, by 

following the rules defined by the latter. Ucom 

partners are chosen at sole discretion of Ucom. 

 

 

6.3. By receiving and/or using the 

Personalized Card, the participant agrees to 

receive commercial, advertising or informational 

monthly newsletters and/or electronic materials 

and/or SMSs and/or calls from Ucom and/or its 

partners within the frame of the Program. 

 

 

6.4. By participating in the Program, the 

subscriber allows Ucom to provide his/her 

personal data, including, but not limited to, 

his/her name and surname, phone number, other 

data necessary for the implementation of 

Program, to Ucom partners within the frame of 

the Program.  

 

6.5. By participating in the Program, the 

subscriber fully accepts these Terms. 

 



7. Ծրագրից հեռացում 

Ucom-ի միանձնյա որոշմամբ ցանկացած 

մասնակից կարող է ցանկացած ժամանակ 

հեռացվել Ծրագրից, եթե վերջինս խախտել է 

սույն Դրույթները և/կամ չի բավարարում 

դրանցով սահմանված պահանջները: 

 

8. Դրույթների փոփոխություն 

Ucom-ն իրեն իրավունք է վերապահում 

միակողմանիորեն փոփոխել սույն 

Դրույթներն առանց նախնական ծանուցման՝ 

փոփոխությունները և/կամ նոր կանոնները 

Ծրագրի վեբ կայքում հրապարակելու 

միջոցով:  

 

9. Գերակայող լեզուն 

Սույն Դրույթները հայերենից բացի այլ 

լեզուներով թարգմանելու դեպքում 

գերակայում է հայերենը: 

7. Exclusion from Program 

Any participant can be excluded from the 

Program any time by unilateral decision of 

Ucom, if the participant fails to follow these 

Terms and/or meet the requirements hereof. 

 

 

8. Change of Terms 

Ucom reserves itself the right to change 

unilaterally the present Terms without prior 

notice, through publication of changes and/or 

new rules on Program website. 

 

 

 

9. Prevailing Language 

In case of translation of these Terms into any 

languages other than Armenian, the Armenian 

version shall prevail. 

 


