
Հաճախորդի համար

Customer number

Հեռախոսային կապի միջոցով ներկայացված 

հանձնարարականների կատարման համաձայնագիր

(իրավաբանական անձանց համար)

Agreement on processing of instructions submitted via 

telephone (for legal entities)

1. Սույնով ներքոստորագրյալ Հաճախորդը հաստատում է, որ

անվերապահորեն ընդունում է ստորև շարադրված պայմանները

և հանձնարարում է Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան ՓԲԸ-ին

(հետագայում` Բանկ) գործել հեռախոսային կապի միջոցով

ստացված ստորև նշված Հաճախորդի հանձնարարականների

համաձայն.    

1. By this Agreement the undersigned Customer confirms the 

acceptance of the terms stated hereunder and instructs HSBC 

Bank Armenia cjsc (hereinafter the Bank) to act in accordance 

with instructions of the Customer submitted via telephone 

which are related to 

❒ Հաճախորդի հաշվի/հաշիվների մնացորդի, հաշվով

    /հաշիվներով գործարքների վերաբերյալ

    տեղեկությունների տրամադրում,

❒ provision of information on account(s) balance and

account(s) transactions,

❒ Հաճախորդի վերաբերյալ բանկային գաղտնիք կազմող այլ

տեղեկություններ:
❒ other information comprising banking secrecy of the

Customer.

2. Սույնով կողմերը համաձայնվում են, որ սույն համաձայնագրում

նշված Հաճախորդի լիազոր ներկայացուցիչ/ներ կարող են

հանդիսանալ միայն Հաճախորդի Բանկում սպասարկվող

հաշվին/հաշիվներին լիազորություններ ունեցող անձը/անձինք:

Լիազորված անձիª Բանկում սպասարկվող հաշվի/հաշիվների

նկատմամբ լիազորությունների դադարման դեպքում, դադարում

են նաև սույն համաձայնագրով սահմանված Հաճախորդի լիազոր

ներկայացուցչի լիազորությունները: 

Հաճախորդը պարտավորվում է ապահովել սույն համաձայնագրի

պայմանների պահպանումը իր լիազոր ներկայացուցչի/ների

կողմից և հաստատում է, որ Հաճախորդի լիազոր ներկայացուցչի

կողմից սույն համաձայնագրի սահմանված հեռախոսային կապի

միջոցով հանձնարարականի ներկայացումը համարվում է լիազոր

ներկայացուցչի կողմից սույն համաձայնագրի պայմանների

ընդունում:  


2. The parties hereby agree that the authorized

representative(s) under this agreement may only be

nominated from the authorized person(s) of Customer’s

account(s) held with the Bank. In case the authorities of the

authorized person’s authorities against the account(s) held

with the Bank are terminated the authorities of the Customer’s

authorized representative under this agreement are ceased as

well.  

The Customer hereby undertakes to ensure the observance of

the terms of this agreement by its authorized

representative(s) and confirms that submission of the

instructions via telephone by Customer’s authorized

representative will constitute an acceptance of the terms of

this agreement by the authorized representative(s). 

3.Հաճախորդի լիազոր ներկայացուցչի հանձնարարականները 

Բանկի կողմից ենթակա են կատարման` Հաճախորդի լիազոր 

ներկայացուցչին պատշաճ նույնականացնելուց հետո:  

Հաճախորդի լիազոր ներկայացուցչին նույնականացնելու 

նպատակով վերջինս պարտավոր է ճիշտ պատասխանել Բանկի 

աշխատակցի հարցերին և հայտնել ճիշտ գաղտնաբառը, որը 

Հաճախորդի կողմից մուտքագրվել է Բանկի գործառնական 

համակարգում: Ընդ որում, գաղտնաբառը պահպանվում է 

բացառապես էլեկտրոնային տարբերակով` Բանկի գործառնական 

համակարգում:   

Հաճախորդը և վերջինիս լիազոր ներկայացուցիչը պարտավոր են 

պատշաճ կերպով պահպանել գաղտնաբառի և նույնականացման 

այլ տվյալների գաղտնիությունը` երրորդ անձանց կողմից այդ 

տվյալների չթույլատրված օգտագործումը կանխելու նպատակով: 

3. The Bank shall process the instructions after making proper

identification of the Customer’s authorized representative. For

the purpose of proper identification the Customer’s authorized

representative shall correctly answer to the questions of the

Bank’s staff member and provide the correct password, which

shall be filled in by the Customer in the Bank’s operational

system. The password provided by the Customer shall be

maintained only in electronic manner in the Bank’s operational

system. 

The Customer and authorized representative of the latter

undertake to ensure the confidentiality of password and other

Identification details in order to prevent the unauthorized

usage.

Հաճախորդը և վերջինիս լիազոր ներկայացուցիչը գիտակցում են, 

որ գաղտնաբառի և  նույնականացման այլ տվյալների 

գաղտնիությունը պատշաճ կերպով չպահպանելու հետևանքով այդ 

տվյալները կարող են հասանելի դառնալ  երրորդ անձանց  և 

հանգեցնել այդ անձանց կողմից չլիազորված գործարքների 

կատարման, որոնց արդյունքում Հաճախորդը կարող է կրել 

վնասներ:  

The Customer and authorized representative of the latter

acknowledge that any failure in preserving the confidentiality

of password and other Identification details may result in

access to such details by third parties and unauthorized

implementation of transactions by such third parties, as a

result of which the Customer may incure loses. 



The Customer and authorized representative of the latter

acknowledge that any failure in preserving the confidentiality

of password and other Identification details may result in

access to such details by third parties and unauthorized

implementation of transactions by such third parties, as a

result of which the Customer may incure loses. 

Բանկը պարտավոր չէ փոխհատուցել Հաճախորդի գաղտնաբառը  

և  նույնականացման այլ տվյալները երրորդ անձանց հասանելի 

դառնալու հետևանքով Հաճախորդի կրած վնասները, եթե չի 

ապացուցվում, որ այդ տվյալները երրորդ անձանց հասանելի են 

դարձել Բանկի մեղքով:

The Bank shall not compensate the losses of the Customer 

suffered as a consequence of availability of Customer’s 

password and other identification details to third parties if it is 

not proven that such details became available to third parties 

by the fault of the Bank.

4. Բանկն իրավունք ունի մերժել հեռախոսային կապի միջոցով 

Հաճախորդի կողմից ներկայացված  հանձնարարականի 

կատարումը, եթե`

4. The Bank shall have the right to refuse to act upon the

Customer’s telephone instruction if:

ա) Հաճախորդի լիազոր ներկայացուցչը չի տրամադրում 

ճշգրիտ պատասխաններ` Հաճախորդին կամ վերջինիս 

լիազոր ներկայացուցչին նույնականացնելու նպատակով 

ներկայացվող հարցերին,

a) the Customer’s authorized representative does not

respond correctly to the enquiries for the purpose of

proper identification of the Customer or its authorized

representative,

բ) Հաճախորդի լիազոր ներկայացուցիչը չի հայտնում

գաղտնաբառը կամ հայտնում է սխալ գաղտնաբառ,
b) the Customer’s authorized representative does not

provide the password or provides incorrect one,

գ) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված այլ

դեպքերում:
c) on any other ground stipulated by the law and other

legal acts.

5. Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում սույն 

համաձայնագրով սահմանված պայմանների պահպանմամբ 

Հաճախորդի կողմից ներկայացված հանձնարարականների 

կատարման, ինչպես նաև հանձնարարականում առկա սխալի, 

երկիմաստության կամ անհստակության պատճառով 

հանձնարարականի թերի կամ սխալ մեկնաբանման հետևանքով 

Հաճախորդի կրած վնասների համար:

5. The Bank shall bear no liability for the loss incurred by the

Customer for processing instructions submitted in accordance

with the procedure stipulated in this Agreement and also as a

result of misinterpretation of an instruction due to any error,

ambiguity or inaccuracy of the instruction.

6. Հաճախորդը սույնով պարտավորվում է հատուցել Բանկին սույն 

համաձայնագրի շրջանակներում տրված հանձնարարականների 

ընդունման և/կամ դրանց համաձայն գործելու հետևանքով Բանկի 

կողմից կրած վնասները և կատարված ծախսերը` անկախ դրանց 

բնույթից, և զերծ պահել Բանկին այդ կապակցությամբ առաջացած 

բոլոր պահանջներից:

6. The Customer hereby irrevocably undertakes to indemnify 

the Bank against any losses or expenses incurred by the Bank 

of whatever nature due to acceptance and/or acting in 

accordance with the instructions given under this Agreement 

and keep the Bank indemnified against any claims arising 

therefrom.

7. Հաճախորդը սույնով տալիս է իր համաձայնությունը, որ Բանկին 

հասցեագրված իր հեռախոսազանգերը, ինչպես նաև Բանկի 

կողմից Հաճախորդին հասցեագրված հասցեագրված 

հեռախոսազանգերը ձայնագրվեն Բանկի կողմից:

Հաճախորդը սույնով տալիս է իր համաձայնությունը, որ Բանկի 

աշխատակիցները ժամանակ առ ժամանակ զանգահարեն 

Հաճախորդի հեռախոսահամար(ներ)ին` Բանկի կողմից 

մատուցվող ծառայությունների կամ դրանց պայմանների 

փոփոխությունների վերաբերյալ Հաճախորդին տեղեկացնելու և 

հաշիվների վերաբերյալ տեղեկություններ փոխանակելու 

նպատակով:

7. The Customer hereby gives its consent to the recording of

its telephone calls to the Bank, as well as calls made from the

Bank to Customer.

The Customer is aware and gives its consent that the Bank’s

employees may regularly contact at the phone number(s)

specified by the Customer for the purpose of advising the

Customer on services provided by the Bank, any changes

thereto as well as exchange of information on accounts.

8. Սույն Համաձայնագիրը կարող է դադարեցվել`

ա) Հաճախորդի կողմից Բանկին գրավոր  ծանուցելով: 

բ) Բանկի կողմից միակողմանիորեն, այդ մասին Հաճախորդին 

ծանուցելով:

8. This Agreement may be terminated:

a) by the Customer by filing a written notice to the Bank

thereon. 

b) unilaterally by the Bank by filing a  notice thereon.

9. Սույն Համաձայնագրի դադարեցումը որևէ կերպ չի ազդում սույն

Համաձայնագրի շրջանակներում տրված հանձնարարականների

համաձայն Հաճախորդի կողմից ստանձնած

պարտավորությունների վրա:

9 Termination of this Agreement shall not affect in any way 

the Customers liabilities assumed according to the instructions 

given under this Agreement.

10. Սույն Համաձայնագիրը գործում է ի լրումն Բանկի 

ՙՀաճախորդների բանկային հաշիվների, բանկային ավանդների, 

էլեկտրոնային բանկային ծառայությունների և բանկային այլ 

ծառայությունների մատուցման հիմնական պայմաններ՚-ի  

(կազմակերպությունների համար) (Հիմնական Պայմաններ): 

Կողմերի միջև սույն համաձայնագրի առնչությամբ ծագող և սույն 

համաձայնագրով չկարգավորված հարաբերությունները 

կարգավորվում են Հիմնական Պայմաններով:

10. This Agreement shall be effective in addition to the Bank’s 

“General Terms & Conditions for the Operation of Customer 

Bank Accounts, Bank Deposits, Electronic Banking and Other 

Banking services” (for legal entities) (General Terms and 

Conditions). The relations arising between the Parties in 

connection with this Agreement which are not regulated by 

this Agreement, shall be regulated by General Terms and 

Conditions. 



11. Սույն համաձայնագիրը կազմված է և կարգավորվում է ՀՀ 

օրենսդրությամբ: Սույն համաձայնագիրը կազմված է երկու 

օրինակից հայերեն և անգլերեն լեզուներով: Համաձայնագրի 

հայերեն և անգլերեն   տարբերակների միջև հակասության 

առկայության դեպքում` նախապատվությունը տրվում է 

հայերենին:

11. This Agreement is made and governed under the 

legislation of Republic of Armenia. This Agreement is made in 

two copies in Armenian and English. In case of discrepancies 

between English and Armenian versions of this Agreement the 

Armenian version shall prevail.

12. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է կնքման պահից հետո 3 

բանկային օրվա ընթացքում և գործում է անորոշ ժամկետով: Սույն 

համաձայնագիրը կարող է միակողմանիորեն փոփոխվել Բանկի 

կողմից այդ մասին Հաճախորդին հետագայում ծանուցելով:

12. This Agreement shall enter into force within 3 banking 

days upon signing and shall be effective for indefinite period. 

This Agreement may be amendment unilaterally by the Bank 

by sending further notification to Customer 

Լիազորված անձի ստորագրություն և կազմակերպության 

կնիքի տեղ (եթե կիրառելի է) / Authorized person's signature and 

Organization seal place

13.Կողմերի վավերապայմանները

Բանկի Լիազորված անձի Անուն ազգանուն / BANK's 

Authorized person's name surname

Բանկի լիազորված անձի ստորագրություն և 

կազմակերպության կնիքի տեղ (եթե կիրառելի է) / Banks 

Authorized person's signature and Organization seal place

13. Requisites of the Parties

Հաճախորդի լիազոր ներկայացուցիչ/ներ/ Customer’s 

authorized representative(s)

Լիազորված անձի Անուն ազգանուն, անձը հաստատող 

փաստաթղթի համար / Authorized person's name surname, ID 

document number 

Լիազոր ներկայացուցչի անուն

ազգանուն/ Authorized

representative's name surname

Անձը հաստատող 

փաստաթղթի համար / 

ID number

Լիազոր ներկայացուցչի ստորագրությունը/ Authorized 

representative's signature
S.V.
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