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ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ/ POWER OF ATTORNEY 
 

«        »                             201__   
 

Նշել այն Բաժանորդային Պայամանագրի տվյալները, որի համար տրվում է լիազորագիրը/ 

To mention the details of the Subscription Agreement for which the power of attorney is granted 

            

              Ֆիքսված ծառայության դիմումի համար/  

             Fixed service application number 
 

              ________________________________________ 

 

             Ֆիքսված ծառայության մատուցման հասցե(ներ)/  

            Fixed service provision address(es)* 

    ________________________________________________________ 

   _________________________________________________________ 

 

Շարժական  ծառայության    

հեռախոսահամար(ներ)ը, ինտերնետ 

համար(ներ)ը/ Mobile Service 

Number(s) Internet number(s) 

         

      __________________________________________ 

 

      __________________________________________ 

  *Սույն լիազորագրում նշված լիազորությունները տարածվում են նաև լիազորագրում նշված Ֆիքսված ծառայության մատուցման հասցեի փոփոխության դեպքում /    

The powers listed in this power of attorney also apply in case of change of the Fixed service provision address indicted herein 

 

 

Ես`/I                                                                                                                                                                                                                         ,                                                                     
                                                     (բաժանորդի անուն, ազգանուն, հայրանուն/subscriber’s name, surname, patronymic) 

(անձը հաստատող փաստաթուղթ`/ID document ______________ տրված/ issued by ______-ի կողմից/on «____»________20_____ , 

 

կոնտակտային հեռախոսահամար`/ contact number                                                 
                                                                                                              (քաղաքային/բջջային/fixed/mobile)) 

 

այսուհետ` Լիազորող,/ hereinafter referred to as the Authorising Person, 
 

 

լիազորում  եմ/ authorise                                                                                                                                                                                     ,                                                                                
                                                              (լիազորված անձի անուն, ազգանուն, հայրանուն/authorised person’s name, surname, patronymic) 
 

(անձը հաստատող փաստաթուղթ`/ID document ____________ տրված/ issued by ______-ի կողմից / on «____»_________20____  , 

 

կոնտակտային հեռախոսահամար`/ contact number                                                 
                                                                                                                          (քաղաքային/բջջային/Fixed/mobile) 

 

 

բնակվող/  residing at                                                                                                                                                               հասցեում/address,                                             
                            (հաշվառման/փաստացի բնակության հասցե (ընդգծել ճիշտ տարբերակը)/registration/actual address (underline the correct one))                                    
                              

 

 

  այսուհետ` Լիազորված Անձ/ hereinafter referred to as the Authorised Person, 
 

իմ անունից հանդես գալ «Յուքոմ» ՍՊ ընկերությունում (այդ թվում Յուքոմի հետ կնքվող բոլոր Բաժանորդային 

պայմանագրերը և դրանցում կատարվող փոփոխությունները, լրացումները, դրանց վերաբերող այլ փաստաթղթերը ստորագրել 

Յուքոմի Վաճառքի և սպասարկման կենտրոններում տեղադրված Էլեկտրոնային (թվային) գրիչով)  և կատարել իմ և «Յուքոմ» 

ՍՊ ընկերության միջև կնքված Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված ներքոնշյալ այն գործողությունները, 

որոնց դիմաց ստորագրում եմ. / to act on my behalf in “Ucom” LLC (including, sign Subscription Agreements, amendments 

and supplements thereto and other related documents with an e-pen (digital pen) installed in Ucom sales and service centers) 

and perform the below-listed actions in connection with the Subscription Agreement, concluded between “Ucom” LLC and 

me, in front of which I sign:  
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Ֆիքսված և շարժական ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

գործողությունների ցանկ/ List of the actions performed in connection with the 

contract on provision of fixed and mobile services 

Ստորագրել 

Ֆիքսված 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/ To sign 

for authorization 

with regard to 

Fixed service 

Ստորագրել 

Շարժական 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/ To sign for 

authorization with 

regard to Mobile 

service 

1. Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված ցանկացած գործողություն 

(բացառությամբ Սիմ քարտի փոխարինման, որը կատարվում է 

համապատասխան դիմումի հիման վրա, տեսավարձույթի(VOD), ելքային և 

մուտքային զանգերի  քաղվածքի/հաշիվների/հաշվեկշռի քաղվածքի 

ստացման, սարքավորման (հեռախոս, պլանշետ և այլն) մասով 

պարտավորության կնքման, նոր պայմանագրի կնքման, Յուքոմի ցանց 

համարի տեղափոխման և բաժանորդային իրավունքներն ու 

պարտականությունները փոխանցելու դիմումի ներկայացման. վերջիններիս 

համար անհրաժեշտ է նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր)  / Any action 

in connection with the Subscription Agreement (except for SIM card replacement, 

which is done based on a relevant application, the receipt of VOD, outgoing and 

incoming calls itemization/bills/balance summary, undertaking a commitment with 

regard to a device (handset, tablet, etc.), conclusion of a new contract, submission of 

an application for number port-in and for transfer of subscriber`s rights and 

obligations: for the performance of these actions a notarized power of attorney is 

required)  

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

  ստորագրություն /  

        signature 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

  ստորագրություն /  

        signature 

 

 

 

 

կամ ստորագրել այն գործողության(ների) կողքին, որի(որոնց) համար տրվում է լիազորագիրը/  

or sign in front of the action(s) for which the power of attorney is granted 

 

Ֆիքսված և շարժական ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

գործողությունների ցանկ/  

List of the actions performed in connection with the contract on provision of fixed and 

mobile services 

Ստորագրել 

Ֆիքսված 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/ To sign 

for authorization 

with regard to 

Fixed service 

Ստորագրել 

Շարժական 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/ To sign for 

authorization with 

regard to Mobile 

service 

2. Բաժանորդային Պայմանագրի դադարեցում/Subscription Agreement termination 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն/  

         signature 
 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն/  

         signature 
 

3. Սակագնային պլանի փոփոխություն, բաժանորդագրման տեսակի 

փոփոխություն (միայն հետվճարայինից կանխավճարային) և ծառայության 

ակտիվացում կամ  ապաակտիվացում/ Tariff plan change, subscription type 

change (migration only from postpaid to prepaid) and service activation or 

deactivation 

 

 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն/  

       signature 

 
 
 
__________________ 

  ստորագրություն/  

        signature 

4. Սարքավորման (բջջային հեռախոսի, մոդեմի և այլն) և ֆիքսված ծառայության 

համար գնված սարքի (wifi router, PLC և այլն)  ներկայացում երաշխիքային 

սպասարկման և հետ ստացում, ինչպես նաև Երաշխիքային սպասարկման 

շրջանակում սարքավորման կամ սարքի փոխարինման ժամանակ Նոր 

սարքավորման կամ սարքի ստացում/Submission for Warranty service and return 

of a device (handset, modem, etc.) and an equipment acquired to have access to fixed 

services (wifi router, PLC, etc.), as well as receipt of a New device or equipment in the 

scope of the Warranty service or during the swap of a device or equipment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն/  

        signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն/  

        signature 
 

5. Համարափոխություն/ Number change 

 

_____________________ 

  ստորագրություն/  

          signature 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն/  

           signature 

6. Sim քարտի PIN/PUK կոդի պահանջում և կոնտակտային տվյալների 

ավելացում/փոփոխում (բացառությամբ էլեկտրոնային հասցեի)/ Request for 

SIM card PIN/PUK code and addition/change of contact details (except for e-mail) 

 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն/  

          signature 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն/  

          signature 
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7. Բաժանորդային Պայմանագրի փոփոխություն երկարաժամկետ (մեկ տարի և 

ավել) պայմանագրով (համաձայնագրով) (բացառությամբ սարքավորման 

(հեռախոս, պլանշետ և այլն) մասով կնքվող պարտավորության)/ Replacement 

of a Subscription Agreement with a long-term (1 year and more) contract (agreement) 

(except for the commitment undertaken with regard to a device (handset, tablet, etc.)) 

 

 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն/ 

          signature 

 

 

 

 

__________________ 

  ստորագրություն/  

         signature 

8. Ստորագրել համաձայնագիր առ այն, որ թույլատրվում է Յուքոմի հետ կնքվող  

բոլոր Բաժանորդային պայմանագրերը և դրանցում կատարվող 

փոփոխությունները, լրացումները, դրանց վերաբերող այլ փաստաթղթերը 

Բաժանորդի կողմից ստորագրվեն Յուքոմի Վաճառքի և սպասարկման 

կենտրոններում տեղադրված Էլեկտրոնային (թվային) գրիչի միջոցով/To sign 

an agreement allowing a Subscriber to sign all Subscription Agreements with Ucom, 

amendments and supplements thereto and other related documents with an e-pen 

(digital pen) installed in Ucom sales and service centers 

 

 

 

 

 

 

          _____________________________________ 

                      ստորագրություն/ signature 

                                

                                      

 

Ֆիքսված ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված գործողությունների 

ցանկ/ List of the actions performed in connection with the contract on provision of 

fixed services 

Ստորագրել Ֆիքսված ծառայության 

լիազորության համար/ To sign for 

authorization with regard to Fixed service 

9. Ֆիքսված ծառայությունների կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ 

դադարեցում (կասեցում) և ժամանակավոր դադարեցված (կասեցված) 

ծառայության վերաակտիվացում/ Short-term or long-term termination 

(suspension) of fixed services and reactivation of a temporarily terminated 

(suspended) service 

 
 
 
 
 

   _____________________________________ 

             ստորագրություն/ signature 

10. Ֆիքսված ծառայությունների ավելացում / դադարեցում գործող և այլ 

հասցեում և ֆիքսված ծառայությունների մատուցման հասցեի 

փոփոխություն, Սակագնային փաթեթի փոփոխություն/ Addition/ termination 

of fixed services at an acting and other address and change of fixed service provision 

address, change of Tariff plan 

 

 

 

 

      _____________________________________ 

             ստորագրություն / signature 

11. Հավելյալ ծառայության մատուցում (wifi սարքի կարգաբերում, GPON սարքի 

տեղափոխում բնակարանի/տան ներսում և այլն)  

(բացառությամբ ելքային զանգերի և տեսավարձույթի (VOD) 

քաղվածքի/հաշիվների/հաշվեկշռի քաղվածքի տրամադրման)/Additional 

service provision (wifi device setting, GPON device relocation within the 

apartment/house, etc.) (except for provision of outgoing call and VOD 

itemization/bills/balance summary) 

 

 

 

 

 

 

 

         ___________________________________ 

              ստորագրություն / signature 

 

12. Ծառայությունների մատուցման հասցեում իրականացվող վերանորոգման 

աշխատանքների ընթացքում համապատասխան մալուխներն անցկացնելու 

վերաբերյալ դիմումի ներկայացում/Submission of an application for laying 

relevant cables at the service provision address during repair works 

 

 

          ___________________________________ 

               ստորագրություն /  signature 

13.  Ծանուցման հասցեի և հեռախոսահամարի փոփոխություն/Change of the  

address and number to which notifications are sent 

 

 

          ___________________________________ 

               ստորագրություն / signature 

Լիազորողը հավաստիացնում է, որ սույն լիազորագրի բովանդակությունը, էությունը և նշանակությունը, ինչպես նաև իրավական հետևանքները 

պարզ և հասկանալի են իր համար և համապատասխանում են իր ցանկությանը:  

Լիազորողը հավաստիացնում է, որ իր գործունեության մեջ սահմանափակված չէ, իր նկատմամբ չկա սահմանված խնամակալություն և 

հոգաբարձություն, սույն լիազորագիրը տրված է կամավոր:   

Սույն լիազորագիրը ստորագրող անձը հավաստիացնում է, որ սույն լիազորագիրը ստորագրված է անձամբ Լիազորողի կողմից, և տեղեկացված է 

փաստաթղթեր և ստորագրություններ կեղծելու համար օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության մասին: / The Authorising Person assures 

that the content, essence and meaning of this power of attorney, as well as the legal consequences are clear and comprehensible to him/her and correspond to 

his/her wish.  

The Authorising Person assures that he/she is not limited in his/her actions, there is no guardianship and trusteeship set up over him/her and this power of attorney 

is granted voluntarily.   

The person, who signs this power of attorney, assures that this power of attorney is signed by the Authorising Person personally and he/she is aware of the 

responsibility stipulated by the law for falsification of documents and signatures.  

 

Սույն լիազորագիրը տրվում է մինչև «____»_______________20____թ.՝ առանց վերալիազորման իրավունքի 

(Լիազորագրի տրամադրման առավելագույն ժամկետը 3 (երեք) տարի է):/ This power of attorney is granted for a period 

until “____”_______________20____, without the right to delegate (the maximum validity of this power of attorney is 3 (three) 

years).          


