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«ԱրմենՏելՙ» ՓԲԸ շարժական կապի հետվճարային համակարգի ծառայությունների մատուցման պայմանները
(այսուհետ` Պայմաններ)
1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Սույն Պայմանները մշակվել են ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքին, “Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին” ՀՀ օրենքին, ՀՀ հանրային
ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումներին և առարկային առնչվող այլ իրավական ակտերին համապատասխան: Դրանք
կարգավորում են “ԱրմենՏել" ՓԲԸ (այսուհետ` Օպերատոր) կողմից հետվճարային համակարգի բաժանորդներին (այսուհետ` Բաժանորդ)
շարժական կապի ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ առնչվող այլ ծառայությունների մատուցման հետ կապված հարաբերությունները:
Սույն Պայմանները Օպերատորի կողմից սահմանվում են ինքնուրույն, հանդիսանում են հրապարակային օֆերտա (առաջարկ) և կարող են
Բաժանորդի կողմից ընդունվել ոչ այլ կերպ, քան ամբողջապես դրանց հետ համաձայնվելու պայմանով:Սույն Պայմանները և դրանցում կատարված
փոփոխությունները զետեղվում են Օպերատորի ինտերնետային կայքում:
1.2 Սույն Պայմանները` Օպերատորի կողմից շարժական կապի հետվճարային համակարգի ծառայությունների, հավելավճարով և շարժական
կապի ցանցով մատուցվող այլ ծառայությունների մատուցման համար Օպերատորի կողմից սահմանված և Օպերատորի պաշտոնական beeline.am
կայքում ներկայացվող սակագների, ծառայությունների մատուցման պայմանների (ըստ Բաժանորդի կողմից ընտրված Սակագնային Պլանի) և
Պատվեր-Դիմումի հետ միասին հանդիսանում են Օպերատորի և Բաժանորդի միջև կնքված շարժական կապի հետվճարային համակարգի
ծառայությունների (այսուհետ` Ծառայություններ) մատուցման Պայմանագիր (այսուհետ` բոլորը միասին Պայմանագիր) :
1.3. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում այն ստորագրելու օրվանից:
1.4. Եթե Պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ, ապա Կողմերի միջև Պայմանագիրը համարվում է կնքված անժամկետ: Կողմերի միջև
ժամկետային Պայմանագրի կնքման դեպքում վերջինիս ժամկետը յուրաքանչյուր անգամ համարվում է երկարաձգված հերթական ժամկետով
(այսուհետ` Հերթական Ժամկետ):
1.5. Պայմանագիրը չի տարածվում Կողմերի հարաբերությունների վրա` կապված Բաժանորդային սարքավորումների ձեռքբերման հետ:
1.6. Օպերատորը կարող է հրաժարվել Պայմանագրի կնքումից կամ Ծառայությունների մատուցումից, եթե`
ա) բացակայում են տեխնիկական հնարավորությունները
բ) Բաժանորդը չի ներկայացրել սույն Պայմանագրում նշված փաստաթղթերը,
գ) Բաժանորդն ունի ժամկետանց պարտք Օպերատորի հանդեպ, որն առաջացել է Օպերատորի և Բաժանորդի միջև կնքված կապի
ծառայությունների մատուցման նախկին պայմանագրերից:
1.7. Ծառայությունները չեն կարող օգտագործվել Բաժանորդի կողմից վիճակախաղերի, քվեարկությունների, վիկտորինաների, մրցույթների,
գովազդի, հարցումների անցկացման, զանգվածային հաղորդագրությունների ուղարկման, և նմանատիպ այլ նպատակներով` առանց Օպերատորի
գրավոր համաձայնության:
Ծառայությունները չեն կարող օգտագործվել Բաժանորդի կողմից այլ անձանց տեղական կամ միջազգային հեռահաղորդակցության
ծառայությունների մատուցման նպատակով, ներառյալ` բայց չսահմանափակված Ինտերնետ հեռախոսակապով, զանգի վերջնավորման
ծառայությամբ և նմանատիպ այլ ծառայություններով:

2. Բաժանորդի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը
2.1. Պայմանագիրը կնքելիս, նման մտադրություն ունեցող անձը պարտավոր է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝
2.1.1 Իրավաբանական անձ՝
ա) պետական գրանցման վկայականի պատճենը հաստատված իրավաբանական անձի կնիքով
բ) պայմանագիրը ստորագրելու համար իր անունից հանդես եկող անձի լիազորությունները և անձը հաստատող փաստաթղթերը
2.1.2. Անհատ ձեռնարկատեր՝ պետական գրանցման վկայականի պատճենը, անձը հաստատող փաստաթուղթը.
2.1.3. Ֆիզիկական անձ՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված
անձը հաստատող փաստաթուղթ
2.2. Բաժանորդի կողմից Օպերատորին տրամադրված 2.1 կետում նշված փաստաթղթերի տվյալների փոփոխության դեպքում (ֆիզիկական անձի`
անվան, հայրանվան, անձնագրային տվյալների, բնակության վայրի փոփոխության, իրավաբանական անձի` անվանման, գտնվելու վայրի հասցեի և
այլն), Բաժանորդը պարտավոր է գրավոր տեղեկացնել Օպերատորին` փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 30-օրյա ժամկետում:
2.3 Բաժանորդ-իրավաբանական անձը պարտավորվում է Օպերատորին տեղեկացնել `իր հանդեպ անվճարունակության վարույթ հարուցելու կամ
իրավաբանական անձի կամավոր լուծարման մասին որոշում կայացնելու վերաբերյալ` նշված իրադարձության մասին հայտնի դառնալու օրվանից
սկսած 3 օրացուցային օրվա ընթացքում:

3. Ծառայությունների մատուցումը
3.1. Ծառայությունների մատուցման ժամանակաշրջանում Օպերատորը Բաժանորդին օգտագործման նպատակով տրամադրում SIM քարտին
վերագրված հեռախոսահամար, որը չի կարող փոխանցվել այլ անձի` առանց Օպերատորի գրավոր համաձայնության:
3.2. Մատուցվող Ծառայությունների ցանկը որոշվում է Բաժանորդի կողմից ընտրված Սակագնային Պլանով և այն լրացուցիչ ծառայություններով,
որոնք պատվիրված են և/կամ պատվիրվում և օգտագործվում են Բաժանորդի կողմից՝ համաձայն Օպերատորի կողմից ժամանակ առ ժամանակ
ներկայացվող առաջարկների (պաշտոնական կայքում կամ այլ կերպ): Միևնույն ժամանակ, մատուցվող ծառայությունների ցանկը կարող է
սահմանափակվել բաժանորդային սարքավորման հնարավորություններով, իսկ ռոումինգի դեպքում`նաև ռոումինգային օպերատորի ցանցի
հնարավորություններով և այդ օպերատորի կողմից մատուցվող ծառայությունների ցանկով:
3.3. Բաժանորդը ծառայությունների ցանկի, մատուցման պայմանների, սակագնային պլանների, ցանցի ծածկույթի վերաբերյալ, ինչպես նաև
Ծառայությունների մատուցման հետ կապված այլ տեղեկատվությունը կարող է ստանալ Օպերատորի պաշտոնական կայքից` beeline.am
3.4. Ծառայությունները մատուցվում են Օպերատորի ցանցի և Ծառայությունների մատուցումն ապահովելու համար ներգրավված այլ ցանցերի
առկա տեխնիկական հնարավորությունների շրջանակներում:
3.5. Ծառայությունները Օպերատորի կողմից մատուցվում են շուրջօրյա, առանց ընդմիջումների, բացառությամբ վերանորոգման և պրոֆիլակտիկ
աշխատանքներով պայմանավորված ընդհատումների:
3.6. Բաժանորդին մատուցվող շարժական կապը կարող է վատթարանալ, ընդհատվել կամ ուղեկցվել խանգարումներով շինությունների
հարևանությամբ կամ դրանց ներսում, թունելներում, նկուղներում կամ ստորգետնյա այլ շինություններում, կապված տեղանքի
առանձնահատկությունների, օդերևութաբանական պայմանների հետ, ինչպես նաև Օպերատորի կամքից անկախ և մեղքը բացառող այլ
պատճառներով:
3.7.Օպերատորը պատասխանատվություն չի կրում հեռահաղորդակցության ծառայությունների թերությունների համար, որոնք պայմանավորված
են Բաժանորդի կողմից անսարք կամ չսերտիֆիկացված բաժանորդային սարքավորման օգտագործմամբ:
3.8. Բաժանորդին տրամադրվող բջջային շարժական կապի որակը կարող է պայմանավորվել ներպետական և միջազգային հեռախոսակապի
օպերատորների սարքավորումների որակով և վերջիններիս հեռահաղորդակցության ցանցերի առանձնահատկություններով, որոնք Օպերատորի
հսկողությունից դուրս են:
3.9. Մատուցված Ծառայությունների ծավալը որոշվում է Օպերատորի բիլինգային համակարգի գրանցումների հիման վրա և/կամ
հեռահաղորդակցության այլ օպերատորների բիլինգային համակարգերի գրանցումների հիման վրա, մասնավորապես` Բաժանորդին ռոումինգի
ծառայությունների մատուցման դեպքում: Նշված գրանցումները/տվյալները հանդիսանում են Բաժանորդին մատուցվող Ծառայությունների և
դրանց ծավալների մասին անժխտելի ապացույց:
3.10. Հեռախոսազանգի (միացման) տևողությունը Օպերատորի բիլինգային համակարգում հաշվարկվում է զանգող անձի կամ բաժանորդային
սարքավորման կողմից պատասխանի ստացման առաջին վայրկյանից մինչև զանգող և զանգը ստացող անձի կամ բաժանորդային սարքավորման
կողմից միացման դադարեցման պահը:
3.11. Կապի որոշ ծառայություններից օգտվելու դեպքում ծառայությունների օգտագործման հատուկ պայմանների մասին Բաժանորդը կարող է
տեղեկացվել կապի սեանսը սկսվելու պահին: Կապի սեանսը շարունակելուն ուղղված Բաժանորդի հետագա գործողությունները համարվում են
տվյալ պայմաններն ընդունելու` վերջինիս անվերապահ համաձայնություն: Ծառայությունների մատուցման պայմանների հետ համաձայն չլինելու
դեպքում Բաժանորդը պետք է դադարեցնի կապի սեանսը:

4. Սակագները
4.1. Ծառայությունների սակագները (այսուհետ` Սակագներ), Սակագների կիրարկման պայմանները (այդ թվում`
ժամկետները և գործողության տարածքները), երաշխիքային գումարները և դրանց վճարման և մարման կարգը
Օպերատորի կողմից սահմանվում են ինքնուրույն: Սակագները Օպերատորի կողմից կարող են սահմանվել Սակագնային
պլանների տեսքով, ինչպես նաև ցանկացած սակագնային պլանի դեպքում գործող առանձին սակագների տեսքով:
4.2. Գործող և նոր սակագների, ինչպես նաև երաշխիքային գումարների և դրանց վճարման և մարման մասին
տեղեկատվությունը ներկայացվում է Օպերատորի Բաժանորդների սպասարկման կետերում, Ինտերնետային կայքում:
Այն կարող է տրամադրվել նաև այլ եղանակներով և ձևերով:
4.3 Բաժանորդը Պատվեր-Դիմումում նշում է իր նախընտրված Սակագնային պլանը: Բաժանորդն իրավունք ունի
սահմանված կարգով փոխել իր սակագնային պլանը այլ Սակագնային պլանով: Սույն կետում նշված բոլոր դեպքերում
Բաժանորդի կողմից նախընտրված Սակագնային պլանը, ինչպես նաև ցանկացած սակագնային պլանի դեպքում գործող
առանձին Սակագները հանդիսանում են Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

5. Հաշվարկները, հաշիվների ներկայացումը և վճարումները
5.1. Վճարումները Բաժանորդի կողմից կատարվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում իրեն մատուցված փաստացի
ծառայությունների դիմաց համաձայն սույն Պայմանագրով սահմանված պայմանների, Բաժանորդի կողմից ընտրված
սակագնային պլանի, օգտագործած ծառայությունների ցանկի և ծավալների: Հաշվետու ժամանակաշրջանը հավասար
է օրացուցային ամսվան:
5.2. Փաստացի մատուցված Ծառայությունների դիմաց վճարման ենթակա գումարը որոշվում է Օպերատորի բիլինգային
համակարգի գրանցումների հիման վրա և նշվում է Բաժանորդին ներկայացվող ծառայությունների մատուցման հաշվում,
որը հանդիսանում է Բաժանորդին ծառայությունների մատուցման փաստի և ծավալների վերաբերյալ ապացույց:
5.3. Ծառայությունների մատուցման հաշիվը Օպերատորի կողմից, որպես կանոն, Բաժանորդին է ներկայացվում
հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտից հետո 10 օրվա ընթացքում: Ռոումինգի ծառայությունների դիմաց վճարման
ենթակա գումարները հերթական հաշվի մեջ ընդգրկվում են այլ օպերատորներից մատուցված ծառայությունների
վերաբերյալ տեղեկությունների ստացումից հետո: Հաշիվը համարվում է Բաժանորդին պատշաճ ներկայացված, եթե
Օպերատորը հնարավորություն է ստեղծել Օպերատորի բաժանորդների սպասարկման կետերում կամ փոստային
առաքման կամ այլ միջոցներով
այն ստանալու համար:
5.4. Ծառայությունների մատուցման հաշիվը ենթակա է վճարման հաշվի վրա նշված ժամկետից ոչ ուշ: Բաժանորդի
փոխարեն այլ անձի կողմից կատարված վճարումը համարվում է Բաժանորդի կողմից կատարված վճարում:
5.5. Բաժանորդի կողմից հաշվի չստանալը կամ ստացման ուշացումը չի կարող հիմք հանդիսանալ Բաժանորդի կողմից
ծառայությունների դիմաց վճարումները չկատարելու, կամ վճարման ժամկետները հետաձգելու համար:
5.6. Բաժանորդի կողմից իր վճարման պարտավորությունների ամբողջությամբ կամ մասամբ չկատարելու դեպքում
Օպերատորն իրավունք ունի Բաժանորդի կողմից վճարված երաշխիքային և/կամ կանխավճարային գումարներից
կատարել հաշվանց առաջացած պարտքի մարման նպատակով:
Օպերատորն իրավունք ունի սահմանել Բաժանորդի վարկավորման առավելագույն սահմանաչափ, որին` Բաժանորդին
մատուցված ծառայությունները ՝ գումարային արտահայտությամբ, հասնելու դեպքում կարող է սահմանափակել կամ
դադարեցնել ծառայությունների մատուցումը և/կամ ներկայացնել արտահերթ հաշիվ փաստացի մատուցված
ծառայությունների դիմաց, որը ենթակա է վճարման մինչև այդ հաշվում նշված ժամկետը: Արտահերթ հաշիվը կարող է
ներկայացվել հաշվետու ժամանակաշրջանից պակաս ժամանակահատվածի համար: Օպերատորն իրավունք ունի
սահմանափակել կամ դադարեցնել ծառայությունների մատուցումը մինչև Բաժանորդի կողմից արտահերթ հաշվի դիմաց
վճարումների ամբողջությամբ կատարումը: Վարկավորման առավելագույն սահմանաչափը կարող է սահմանվել ինչպես
բոլոր Բաժանորդների, այնպես էլ Բաժանորդների խմբերի և առանձին Բաժանորդների նկատմամբ` կախված
վերջիններիս կողմից իրենց վճարման պարտավորությունների կատարման պատմությունից:
5.7. Օպերատորի հաշվին Բաժանորդի կողմից ծառայությունների մատուցման հաշվի գումարը գերազանցող գումարների
վճարման դեպքում ավել վճարված գումարների հաշվին կմարվեն Օպերատորի կողմից Բաժանորդին հետագա
հաշվետու ժամանակաշրջաններում մատուցվելիք ծառայությունների դիմաց պարտքերը:
5.8. Բաժանորդի կողմից հաշվում նշված ժամկետում վճարումների չկատարման, կամ սույն պայմանագրի պայմանները
խախտելու կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ դեպքերում դեպքում Օպերատորն իրավունք ունի
ժամանակավորապես դադարեցնել իր կողմից բաժանորդին այլ պայմանագրերով մատուցվող էլեկտրոնային
հաղորդակցության բոլոր ծառայությունների մատուցումը, կամ թույլատրել միայն մտից զանգերի ընդունումը:
Ծառայությունների ժամանակավորապես դադարեցման կամ միայն մտից զանգերի ընդունման ռեժիմի ապահովման
ժամանակահատվածում բաժանորդային վարձը կհաշվարկվի ըստ գործող սակագների, ընդհուպ մինչև ցանցից
հեռախոսահամարի միակողմանի անջատումը:
Հաշվում նշված վճարման ժամկետի ավարտից հետո Բաժանորդի կողմից վճարումն ամբողջությամբ չկատարելու
դեպքում Օպերատորն իրավունք ունի միակողմանի լուծել Պայմանագիրը:

6. Պայմանագրի պայմանների, ծառայությունների և սույն Պայմանների փոփոխությունները
6.1. Բաժանորդն իրավունք ունի Օպերատորի սահմանած կարգով փոփոխել իր կողմից օգտագործվող Ծառայությունների
ցանկը, հեռախոսահամարը և/կամ սակագնային պլանը,
6.2. Օպերատորն իրավունք ունի առաջարկություններ ներկայացնել սույն Պայմաններում, Սակագնային պլաններում
և/կամ առանձին սակագներում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ` Օպերատորի
բաժանորդների սպասարկման կետերում և Օպերատորի Ինտերնետ կայքում, և/կամ կարճ հաղորդագրությունների
միջոցով, կամ
զանգվածային լրատվության միջոցներում համապատասխան հայտարարությունների հրապարակման ճանապարհով:
Պայմաններում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ հայտարարության հրապարակմանը
հաջորդող 10 օրվա ընթացքում առաջարկված փոփոխությունների և/կամ լրացումների վերաբերյալ Բաժանորդից գրավոր
մերժում չստանալու կամ վերջինիս կողմից հայտարարության հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրվանից հետո
Ծառայություններից օգտվելը շարունակելու դեպքում այդպիսի փոփոխությունները և/կամ լրացումները կհամարվեն
Բաժանորդի կողմից ընդունված (ակցեպտավորված)և նրա հետ համաձայնեցված: Սակագնային պլաններում և/կամ
առանձին Սակագներում փոփոխությունները և/կամ լրացումները ուժի մեջ են մտնում դրանց մասին հրապարակված
հայտարարության մեջ նշված ժամկետում:
Մինչև հայտարարության մեջ նշված ժամկետը առաջարկված փոփոխությունների և/կամ լրացումների վերաբերյալ
Բաժանորդից գրավոր մերժում չստանալու, կամ վերջինիս կողմից Ծառայություններից օգտվելը շարունակելու դեպքում
այդպիսի փոփոխությունները և/կամ լրացումները կհամարվեն Բաժանորդի կողմից ընդունված և նրա հետ
համաձայնեցված:

7. Պայմանագրի լուծումը
7.1. Բաժանորդն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծել անժամկետ կամ ժամկետային Պայմանագիրը` նախքան դրա
ժամկետը լրանալը, ներկայացնելով գրավոր դիմում Պայմանագրի լուծման առաջարկվող ամսաթվից 7 օրացուցային օր
առաջ և կատարելով վերջնահաշվարկ Օպերատորի հետ` վերջինիս կողմից փաստացի մատուցված ծառայությունների
համար:
Ժամկետային Պայմանագիրը` նախքան դրա ժամկետը լրանալը, Բաժանորդի նախաձեռնությամբ լուծվելու դեպքում
Օպերատորն իրավունք ունի կատարել վերահաշվարկ` Պայմանագրի Սկզբնական կամ Հերթական Ժամկետներից
վերջինի նկատմամբ կիրառելով անժամկետ Պայմանագրերի համար նախատեսված և համապատասխան Սակագնային
պլանով սահմանված դրույքաչափերը:

7.2. Օպերատորն իրավունք ունի առանց նախնական ծանուցման սահմանափակել կամ կասեցնել
Ծառայությունների մատուցումը Բաժանորդի կողմից սույն Պայմանների դրույթներից որևէ մեկի խախտման
դեպքում:
7.3. Անկախ Պայմանագրի լուծման պատճառից, սկսած Պայմանագրի լուծման օրվանից Կողմերի
պարտավորությունները համարվում են դադարեցված` բացառությամբ մատուցված, բայց ամբողջովին չվճարված
ծառայությունների դիմաց վճարումներ կատարելու Բաժանորդի պարտավորություններից: Բաժանորդի կողմից
իր վճարման պարտավորությունները կատարելուց հետո Օպերատորի մոտ մնացած մնացորդային գումարները
Բաժանորդին են վերադարձվում վերջինիս կողմից համապատասխան դիմումը ներկայացնելուց հետո ոչ ուշ քան
հաշվետու ժամանակահատվածի համար հաշվի ներկայացման օրվանից 7 օրացուցային օրվա ընթացքում:

8. Կողմերի պատասխանատվությունը
8.1. Պայմանագրում ամրագրված իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու
դեպքում Կողմերը պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրության համաձայն:
8.2. Օպերատորի պատասխանատվությունը կապված կապի խափանումների, այդ թվում` կապի որակի
վատացման և ցանցային սարքավորումների շարքից դուրս գալու հետ, առաջանում է միայն այն դեպքում, եթե
ապացուցված է, որ խափանումները տեղի են ունեցել Օպերատորի մեղքով:
8.3. Օպերատորը պատասխպանատվություն չի կրում սույն կետի 10.2 և 10.3 ենթակետերում նշված
տեղեկությունների բացահայտման հետևանքով պատճառած որևէ վնասի համար:
8.4. SIM քարտի գողության, հափշտակության կամ կորստի դեպքում Բաժանորդը պարտավոր է այդ մասին
գրավոր տեղեկացնել Օպերատորին, իսկ Օպերատորը պարտավոր է ձեռնարկել անհրաժեշտ գործողություններ
Բաժանորդի կողմից պատշաճ ձևով ներկայացված ծանուցումը ստանալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում
մատուցվող ծառայությունները կասեցնելու համար: Այնուամենայնիվ, Բաժանորդը շարունակում է
պատասխանատվություն կրել նշված իրադարձությունից հետո մինչև Ծառայությունների մատուցման
կասեցումը ծագած և Պայմանագրով ամրագրված պարտավորությունների համար:
8.5.Բաժանորդը պատասխանատվություն է կրում բոլոր այն ռիսկերի համար, որոնք կապված են Ինտերնետ
ցանցում տեղադրված նյութերը, տեղեկատվությունը, ծառայությունները և ապրանքները/ արտադրանքները
օգտագործելու արդյունքում ծագած հետևանքների հետ: Բաժանորդի չիմացությունը կամ մոլորությունը չի
ազատում նրան սույն կետում նշված պատասխանատվությունից:

9. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ֆորս մաժոր)
9.1. Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն
ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որոնք
են՝ երկրաշարժը, պատերազմը, ռազմական գործողությունները, գործադուլը, բնակլիմայական աղետները,
անբարենպաստ բնակլիմայական պայմանները, պետական մարմնի կողմից ընդունված իրավական ակտերը և
այլ նմանատիպ իրադարձությունները, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով կողմերի ստանձնած
պարտավորությունների կատարումը և դուրս են կողմերի վերահսկողությունից:
9.2. Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է երեք ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն
իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը՝ այդ մասին ծանուցելով մյուս կողմին:
9.3. Արտակարգ իրավիճակներում Օպերատորն իրավունք ունի ժամանակավորապես կասեցնել կամ
սահմանափակել Ծառայությունների մատուցումը համաձայն ՀՀ օրենսդրության:

10. Բաժանորդի տեղեկությունների գաղտնիության և անձնական տվյալների
պաշտպանության մասին
10.1 Օպերատորը պարտավոր է բաժանորդի կողմից օգտագործվող ծառայությունների տեսակի, վայրի,
նպատակի, նպատակակետի, քանակի և տեխնիկական պայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները համարել և
պահել գաղտնի: Օպերատորը իրավասու է բացահայտել այդ տեղեկությունները օրենքով նախատեսված
դեպքերում և կարգով:
10.2. Սույնով Բաժանորդը տալիս է իր համաձայնությունը պայմանագորվ նախատեսված ծառայությունները
մատուցելու նպատակով Օպերատորի կողմից իր անձնական տվյալները մշակելու, օգտագործելու, ինչպես նաև
դրանք և 10.1 կետում նշված տվյալները երրորդ անձանց /ներառյալ` այլ երկրներ/ փոխանցելու վերաբերյալ:
Սույն պայմանագիրը կնքելով Բաժանորդը հավաստում է, որ Օպերատորի կողմից ծանուցված է Բաժանորդի
անձնական տվյալները մշակելու Օպերատորի մտադրության, մշակման իրավական հիմքերի, նպատակի ինչպես
նաև “Անձնական տվյալների մասին” ՀՀ օրենքով նախատեսված ծանուցմանը վերաբերող այլ տեղեկությունների
մասին:
10.3. Սույն Պայմանագիրը կնքելով Բաժանորդը տեղեկացվում է, որ Օպերատորը ՀՀ օրենսդրությամբ
նախատեսված կարգով կարող է վարկային բյուրոներին տրամադրել Բաժանորդին վերաբերող սույն
պայմանագրից բխող վարկային տեղեկատվությունը:
10.4 Սույն Պայմանագիրը կնքելով Բաժանորդը տալիս է իր համաձայնությունը կարճ հաղորդագրությունների
(sms) և/կամ զանգերի, կամ կապի այլ միջոցներով ստանալու Օպերատորի կողմից ներդրվող նոր
ծառայությունների, սակագնային պլանների, առանձին ծառայությունների նոր և գործող սակագների
փոփոխությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն, ինչպես նաև Օպերատորի կողմից մատուցվող
տարաբնույթ կապի ծառայություններին առնչվող այլ ծանուցումներ:
10.5. Սույնով բաժանորդը համաձայնվում է, որ իր հեռախոսահամարը կարող է օգտագործվել մարքետինգային
նպատակով նաև երրորդ անձանց կողմից, որը կարող է արտահայտվել գովազդային բնույթի կարճ SMS
հաղորդագրությունների ստացման, սոցիալական հարցումների ձևով: Օպերատորը պատասխանատվություն չի
կրում սույն կետում նշված հաղորդագրությունների իրավական հետևանքների համար:
10.6. Բաժանորդը իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվել 10.4 և 10.5 կետերում նշված
համաձայնությունից(ներից), այդ մասին գրավոր կամ Օպերատորի կողմից սահմանված այլ ձևով իր
կամարտահայտումը հասցնելու միջոցով:
10.7 Օպերատորի կողմից կձեռնարկվեն կազմակերպչական, տեխնիկական, ծրագրային միջոցներ սույն
պայմանագրի 10.6 կետի ապահովման ուղղությամբ:

11. Վեճերի կարգավորումը
Օպերատորի ու Բաժանորդի միջև ծագած վեճերը Կողմերը պարտավորվում են քննարկել ու կարգավորել
բանակցությունների միջոցով: Եթե Կողմերը համաձայնության չեն հասնում, ապա վեճերը ենթակա են
կարգավորման ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Բաժանորդի կողմից սույն պայմանագրից առաջացած
դրամային պարտավորությունները սահմանաված կարգով և ժամկետներում չկատարելու դեպքում Օպերատորն
իրավունք ունի Բաժանորդի պարտքերը բռնագանձելու ուղղությամբ ձեռնարկել ՀՀ օրենսդրությամբ
նախատեսված միջոցները, ներառյալ դիմել դատարան` գումարի բռնագանձման պահանջով: Օպերատորն
իրավունք ունի սույն կետում նշված պահանջի իրավունքը զիջել կամ իրավունքի իրագործումը հանձնարարել
երրորդ անձանց: Ընդ որում, սույն Պայմանագիրը կնքելով, Բաժանորդը ընդունում և համաձայնվում է, որ
պահանջի իրավունքը զիջելու կամ իրավունքի իրագործումը երրորդ անձանց հանձնարարելու դեպքում
Օպերատորը կփոխանցի պահանջի իրավունքը հաստատող փաստաթղթերը և կհաղորդի պահանջի
իրականացման համար նշանակություն ունեցող Բաժանորդին վերաբերող այլ ցանկացած տեղեկությունները
/ներառյալ անձնական տվյալներ/ երրորդ անձանց, ի օգուտ որոնց զիջվել է պահանջի իրավունքը և/կամ
հանձնարարվել է իրավունքի իրագործումը:
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