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ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ/POWER OF ATTORNEY 
 

« ___  »_______________  202__թ. 

 

Նշել այն Բաժանորդային Պայմանագրի համարը (տվյալները), որի համար տրվում է լիազորագիրը/ 

To specify the number (details) of the Subscription Agreement for which the Power of Attorney is granted 
 

Ֆիքսված կապի ծառայության  

Դիմումի համարը/ Fixed service  Application N (ID)__________ 
    

 

Ֆիքսված կապի ծառայության մատուցման հասցե(ներ)/Fixed 

service address(es)* 

       Բոլոր հասցեները/All addresses 

       Նշված հասցե(ներ)ի համար/Specified address(es) only 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

 

      Շարժական կապի ծառայության   

              հեռախոսահամար(ներ)ը/ինտերնետ            

համար(ներ)ը/Phone/Internet number(s) of Mobile 

service 

 
 _________________________________________________ 

 _________________________________________________  

 

  *Սույն լիազորագրում նշված լիազորությունները գործում են նաև լիազորագրում նշված Ֆիքսված ծառայության մատուցման հասցե(ներ)ի 

փոփոխության դեպքում:/The powers granted by this Power of Attorney shall also be valid in the event of change of Fixed service address(es) specified herein. 

 

        

 

      

 Անուն, ազգանուն, հայրանուն/First name, middle name, last name _____________________________________________________________   

 Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ/ID details ________________ տրված է՝/issued on ____/____/____թ., ում կողմից՝/by________ 

 Գրանցման հասցե/Registration address_____________________________________________________________________________________ 

 Կոնտակտային հեռախոսահամար/Contact phone number ___________________________________________________________________ 

                                  
 

 

    Անուն, ազգանուն, հայրանուն/First name, middle name, last name ____________________________________________________________   

Անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ/ID details ________________ տրված է՝/issued on ____/____/____թ., ում կողմից՝/by_______ 

Գրանցման հասցե/Registration address ____________________________________________________________________________________ 

Կոնտակտային հեռախոսահամար/Contact phone number___________________________________________________________________ 

Սույնով Բաժանորդը լիազորում է Լիազորված անձին իր անունից հանդես գալ «Յուքոմ» ՓԲ ընկերությունում (այսուհետ՝ Ընկերություն) և կատարել 

Բաժանորդի և Ընկերության միջև կնքված Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված ներքոնշյալ այն գործողությունները, որոնց դիմաց առկա է 

Բաժանորդի ստորագրությունը:/The Subscriber hereby authorizes the Authorized person to act on his/her behalf at “Ucom” CJSC (hereinafter referred to as 

the “Company”) and perform the actions listed below with regard to the Subscription Agreement between the Subscriber and the Company for which the 

Subscriber has signed. 

Ֆիքսված և շարժական կապի ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

գործողությունների ցանկ/List of actions with regard to fixed and mobile service contracts 

Ստորագրել 

Ֆիքսված կապի 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/To be signed 

in the event of 

authorization for Fixed 

services 

Ստորագրել 

Շարժական կապի 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/To be 

signed in the event 

of authorization for 

Mobile services 

Բաժանորդի (այսուհետ Բաժանորդ կամ Լիազորող անձ) տվյալները/ 

Subscriber (hereinafter the “Subscriber” or “Authorizing person”) data 

 Լիազորված անձի տվյալները/Authorized person’s data 
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1. Բաժանորդային Պայմանագրի հետ կապված՝ սույն լիազորագրի մյուս կետերով 

նախատեսված ցանկացած գործողություն,  բացառությամբ ներքոնշյալ գործարքների (որոնց 

համար անհրաժեշտ է ներկայացնել նոտարական վավերացմամբ լիազորագիր)`/Any action, 

provided for by other clauses of this Power of Attorney, with regard to the Subscription Agreement, 

except for the undermentioned transactions (for which a notarized Power of Attorney must be 

presented):  

● «SIM» քարտի փոխարինման/SIM card replacement 

● «Real static/dynamic IP»-ի հետ կապված ցանկացած գործարքի/Any transactions in connection 

with Real static/dynamic IP  

● Տեսավարձույթի (VOD), ելքային և մուտքային զանգերի քաղվածքի, հաշիվների, հաշվեկշռի 

քաղվածքի ստացման/Provision of VOD, outgoing and incoming call itemization, bills and 

itemized balance 

● Սարքավորման (հեռախոս, պլանշետ և այլն) մասով պարտավորության կնքման, նոր 

պայմանագրի կնքման, այդ թվում՝ կանխավճարայինից անցում հետվճարային կամ 

հետվճարային ամսական բաժանորդագրության, ամսական բաժանորդագրությունից 

անցում հետվճարային ամսական բաժանորդագրության, հետվճարային ամսական 

բաժանորդագրությունից անցում  ՄՏՏ ԲԲԸ օպերատորի հետ համատեղ կրկնակի SIM 

քարտի օգտագործման վերաբերյալ ծառայությունների մատուցման պայմանագրի/Signing 

a device (handset, tablet, etc.) purchase commitment, executing a new contract, including 

migration from prepaid to postpaid or monthly postpaid subscription, migration from monthly 

subscription to monthly postpaid subscription, migration from monthly postpaid  subscription to a 

service contract for the use of dual SIM card together with MTT OJSC operator 

● Ֆիքսված կապի ծառայության նոր հասցեի ավելացման/Addition of a new fixed service 

address 

● Ընկերության ցանց համարի տեղափոխման/Mobile number portability to the Company’s 

network 

● Բաժանորդային իրավունքներն ու պարտականությունները երրորդ անձին 

փոխանցման/Assigning Subscriber’s rights and obligations to third parties  

● Բաժանորդի կողմից Ընկերության ծառայությունների համար վճարված ցանկացած 

գումարի վերադարձի/Refund of any amounts paid by the Subscriber for the services provided by 

the Company 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   __________________ 

     ստորագրություն/ 

signature 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

   __________________ 

     ստորագրություն/ 

signature 

Ֆիքսված և շարժական կապի ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

գործողությունների ցանկ/List of actions with regard to fixed and mobile service contracts 

Ստորագրել 

Ֆիքսված կապի 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/To be 

signed in the event of 

authorization for 

Fixed services 

Ստորագրել 

Շարժական կապի 

ծառայության 

լիազորության 

դեպքում/To be 

signed in the event 

of authorization for 

Mobile services 

2. Բաժանորդային Պայմանագրի լուծում, Շարժական ինտերնետ ծառայության «Wi-fi» 

մոդեմի 15 օրվա հետվերադարձ/Termination of the Subscription Agreement, return of "Wi-Fi" 

modem of Mobile Internet service  within 15 days 

 

 

_________________ 

ստորագրություն/ 

signature 

 

 

__________________ 

ստորագրություն/ 

signature 

3. Սակագնային պլանի (փաթեթի) փոփոխություն, բաժանորդագրման տեսակի 

փոփոխություն (միայն անցում դեպի կանխավճարային սակագնային պլանների), 

Շարժական կապի հավելյալ ծառայությունների ակտիվացում, ապաակտիվացում («SIM» 

քարտի «PIN/PUK» կոդի տրամադրում, ռոմինգ ծառայություն, ինտերնետ փաթեթների 

ավելացում և այլն)/Change of tariff plan (package), change of subscription type (migration to 

prepaid tariff plans only); 

Activation and deactivation of additional mobile services (provision of PIN/PUK code of a SIM card, 

roaming service, addition of Internet bundles, etc.) 

 

 

 

 

 

__________________ 

ստորագրություն/ 

signature 

 

 

 

 

 

__________________ 

ստորագրություն/ 

signature 

4. Ընկերությունից գնված սարքավորման (հեռախոս, «Wi-fi» մոդեմ և այլն) կամ սարքի («wifi» 

router, «PLC» և այլն) երաշխիքային սպասարկման շրջանակներում հանձնում, ընդունում 

կամ երաշխիքային սպասարկման շրջանակներում փոխարինում/Delivery, acceptance or 

replacement within the warranty period of a device (handset, Wi-Fi modem, etc.) or an equipment 

(Wi-Fi router, PLC, etc.) purchased from the Company 

 

 

__________________ 

ստորագրություն/ 

signature 

 

 

__________________ 

ստորագրություն/ 

signature 

5. Բաժանորդի կոնտակտային տվյալների ավելացում, փոփոխություն (հեռախոսահամարի 

ավելացում, ծանուցման հասցեի փոփոխություն) (բացառությամբ էլեկտրոնային հասցեի, 

քաղվածքի, հաշիվների, հաշվեկշռի քաղվածքի, «VOD» տրամադրման)/Addition and change  

of subscriber data (addition of a phone number, change of a notice address) (except for the provision 

of e-mail address, call itemization, bills, itemized balance and VOD)  

 

__________________ 

ստորագրություն/ 

signature 

 

_________________ 

ստորագրություն/ 

signature 

6. Բաժանորդային Պայմանագրում փոփոխության կատարում (վերակնքում մեկ տարի կամ 

ավելի ժամկետով)՝ սարքավորման տրամադրմամբ՝ uFI, (բացառությամբ` հեռախոսի, 

ժամացույցի, պլանշետի և այլնի մասով կնքվող պարտավորություններով 

համաձայնագրերի կամ պայմանագրերի)/Amendments to the Subscription Agreement 

(extension for one year or more) with provision of uFi device (except for commitment agreements 

and contracts for the purchase of phone, watch, tablet, etc.)  

 

 

 

_________________ 

ստորագրություն/ 

signature 

 

 

 

___________________ 

ստորագրություն/ 

signature 
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Ֆիքսված կապի ծառայությունների պայմանագրի հետ կապված 

 գործողությունների ցանկ/List of actions with regard to  fixed service contract 

 

Ստորագրել Ֆիքսված ծառայության 

լիազորության համար/To be signed in the 

event of authorization for Fixed services 

7. Ֆիքսված ծառայության կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ կասեցում (սառեցում) և 

ժամանակավորապես կասեցված (սառեցված) ծառայության վերաակտիվացում, 

Ֆիքսված կապի ծառայությունների ավելացում/դադարեցում Բաժանորդային 

պայմանագրում նշված հասցե(ներ)ում/Short-term or long-term suspension (freezing) of a fixed 

service and reactivation of a temporarily suspended (frozen) service; 

Addition/termination of fixed services at the address(es) defined in the Subscription Agreement. 

 

 

             __________________________ 
                           ստորագրություն/ 

signature 

 

    

8. Հավելյալ ծառայությունների մատուցում /ակտիվացում/ ապաակտիվացում («Mediaroom», 

«Web TV/Youtube», թեմատիկ փաթեթներ, «Wi-fi» սարքի տեղադրում, «Wi-fi» սարքի 

կարգաբերում, GPON սարքի տեղափոխում բնակարանի/տան ներսում և այլն)/Provision 

/activation/ deactivation of additional services (Mediaroom, Web TV/Youtube, thematic bundles, 

installation of Wi-Fi adapter, configuration of Wi-Fi adapter, GPON device relocation within the 

apartment/house, etc.) 

 

             __________________________ 
                           ստորագրություն/ 

signature 

9. Ծառայությունների մատուցման հասցեում իրականացվող վերանորոգման 

աշխատանքների ընթացքում համապատասխան մալուխներն անցկացնելու վերաբերյալ 

դիմումի ներկայացում/Submission of an application for laying corresponding cables during the 

repair works at the service address 

 

             __________________________ 
                           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 իր՝ Լիազորողի կողմից, և տեղեկացված 

է փաստաթղթեր և ստորագրություններ կեղծելու համար օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության մասին:/  

 

The Authorizing person assures that the content, essence and meaning of this Power of Attorney, as well as the legal consequences thereof are clear and 

understandable to him/her, and express his/her wish. The Authorizing person assures that he/she is not restricted in his/her activities, there is no established 

guardianship and trusteeship over him/her, and this Power of Attorney is granted of his/her own accord.  

The person signing this Power of Attorney assures that he/she, i.e. the Authorizing person, has personally signed this Power of Attorney, and that he/she has 

been informed about the liability established by law for forging documents and signatures. 

 

Սույն լիազորագիրը տրվում է մինչև «______»_______________202___թ.՝ առանց վերալիազորման իրավունքի (Լիազորագրի 

տրամադրման առավելագույն ժամկետը 3 (երեք) տարի է):/This Power of Attorney is granted for the period until 

«______»_______________202___, without the right of redelegation (The Power of Attorney shall be valid for the period of maximum three 

(3) years).  


