ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ
Electronic Document Consent
Հաճախորդի տվյալներ
Customer Data
Հաճախորդի անվանում
Customer Name
Հաճախորդի համար
Customer Number
Սույն

համաձայնության

Էլեկտրոնային

շրջանակներում Within the scope of the this Consent, all

փաստաթուղթ

համարվում messages,

են

instructions,

Հաճախորդի Էլեկտրոնային հասցեից կամ հասցեին consents,
ուղարկված

բոլոր

պահանջները, are considered “Electronic Documents”.

հաստատումները և պայմանագրերը:
Սույնով ես՝ ներքոստորագրյալս, համաձայն եմ և
եմ

«Էյչ-Էս-Բի-Սի

ՓԲԸ-ին

(այսուհետ`

Բանկ
Բանկ),

Հաճախորդի անունից և կողմից էլեկտրոնային
փոստի միջոցով Բանկին սույն համաձայնությանը
կից հավելվածով նշված էլեկտրոնային փոստի
հասցեից/
հասցե/

հասցեներից
հասցեներ)

(ստորև

Էլեկտրոնային

ուղարկված

Էլեկտրոնային

փաստաթղթերը համարել Հաճախորդի լիազորված
անձի կողմից գրավոր կերպով տրված և պատշաճ
վավերացված/հաստատված փաստաթղթեր։ Ընդ
որում Բանկի
կողմից adobesign@adobesign.com,
hsbc.armenia.digital@hsbc.com,
glcmarmenia@hsbc.com,
Էլեկտրոնային
ուղարկված
համարվում

coprocessing@hsbc.com

հասցեներից
Էլեկտրոնային
են

Բանկի

Հաճախորդին
փաստաթղթերը

կողմից

պատշաճ

վավերացված/հաստատված փաստաթղթեր։

Էլեկտրոնային փաստաթղթերը տրվում են
միայն Հաճախորդի ռիսկով և Հաճախորդը
գիտակցում և ընդունում է, որ դրանք
ուղարկվելու

ընթացքում

կարող

By this Consent I, the undersigned, hereby
agree and instruct HSBC Bank Armenia
CJSC (hereinafter Bank) that the Electronic
Documents

են

sent

via

an

e-mail

address/addresses (hereinafter: Electronic
address/addresses) provided to the Bank
through the appendix of this Consent shall
be considered documents as properly
certified/confirmed and submitted by the
Customer’s Authorized Person in written
form.
Furthermore,
the
electronic
documents sent to the Customer from
adobesign@adobesign.com,
hsbc.armenia.digital@hsbc.com,
glcmarmenia@hsbc.com,
coprocessing@hsbc.com
Electronic

addresses,

considered
documents

Հաճախորդը սույնով ընդունում և գիտակցում է, որ
•

claims,

դիմումները, the Bank via the Customer’s e-mail address

համաձայնությունները,

Հայաստան»

complaints,

հաղորդագրությունները, acknowledgments and agreements sent to

հանձնարարությունները,

հանձնարարում

applications,

The

duly
by

the

Customer

will

be

certified/confirmed
Bank.

hereby

accepts

and

acknowledges that:
•

Electronic Documents are provided
only at the Customer’s risk, and that
the documents may be interrupted,
viewed, altered, corrupted, contain
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ընդհատվել, դիտվել, փոփոխվել, փչանալ
(corrupted), պարունակել վիրուսներ, կարող
են գաղտնի կամ ապահով չլինել, կամ
կարող

են

այլ

կերպ

միջամտության

ենթարկվել երրորդ անձանց կողմից

կամ

•

հասանելի դառնան երրորդ անձանց, և
•

Էլեկտրոնային

փաստաթղթերը՝

բացառությամբ

հաղորդագրությունների,

որոնք ուղարկվում են Բանկին, պետք է
լինեն

պատշաճ

ներառյալ

կերպով

էլեկտրոնային

ստորագրված,
հաստատմամբ

(օրինակ Adobe Sign-ի միջոցով կամ Բանկի
կողմից ընդունելի այլ համակարգի միջոցով)
և պետք է ուղարկվեն Pdf ֆորմատով`
ընթեռնելի որակով:

հասցեից,

ինչպես

նաև

Էլեկտրոնային համակարգի միջոցով ուղարկված
փաստաթղթերը Բանկի կողմից ընդունվում են
պայմանով որ`
1. Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում
Հաճախորդի կամ երրորդ անձանց առջև, և
Հաճախորդը որևէ պահանջ չի ներկայացնի
Բանկին Հաճախորդի կողմից Էլեկտրոնային
հասցեից

կամ

համակարգից

Բանկին

ուղարկված կամ ենթադրաբար ուղարկված կամ
Հաճախորդի
հասցեին

կողմից
Բանկից

իր

Էլեկտրոնային

ստացված

որևէ

Էլեկտրոնային փաստաթղթի կապակցությամբ
Բանկի կողմից կատարման կամ չկատարման
հետևանքով

առաջացած

Վնասները

փոխհատուցելու համար: Վնասները ներառում
են

գործողությունների

կատարման

կամ

չկատարման հետևանքով առաջացած բոլոր
տեսակի ուղղակի և անուղղակի առաջացած
պարտավորությունները,

կորուստները,

վճարումները, պահանջները, ծախսերը (այդ
թվում իրավաբանական ծախսերը և երրորդ
անձանց վճարները, տուրքերը, պահանջները,
պարտավորությունները
կողմից

Customer

acknowledges

Հաճախորդը սույնով ընդունում է և համաձայն է, որ
Էլեկտրոնային

The

viruses, may be breached in terms
of privacy be non- secure, may be
subjected to interference by third
parties or become available to
them;
Electronic Documents (except for
messages addressed to the Bank)
shall be properly signed including
by electronic confirmation (for
example through Adobe Sign or
through any other application
acceptable by the Bank) and shall
be sent in PDF format in readable
quality.

երրորդ

ամբողջությամբ

անձանց
հատուցման

Documents

sent

hereby
that
from

accepts

the
the

and

Electronic
Electronic

address, as well as through the electronic
system, are accepted by the Bank on
following conditions:
1. The Bank does not bear liability to the
Customer or to third parties, and the
Customer will not submit any claim to
the Bank requesting compensation for
losses incurred by either actions or
inaction on behalf of the Bank, with
regard to any Electronic Document
sent/presumably sent by the Customer
to the Bank via Electronic address or
electronic system, or with regard to any
Electronic Document received by the
Customer from the Bank via the
Electronic address. The losses include
all the liabilities, material damage,
payments, claims, expenses (including
legal expenses and third parties’ fees,
claims, liabilities on the basis of being
fully compensated by the third party),
damages incurred due to lawsuits,
actions or any other losses from other
consequences resulting from all types
of direct, indirect losses due to actions
or inaction that the Customer or the
third party may suffer.

|PUBLIC|

հիմունքներով)

դատական

վարույթների,

2. If the Customer instructs the Bank via

արդյունքում

Electronic Document to authorize the

վնասները, որոնք Հաճախորդը

beneficiary or any other person to also

գործողությունների
առաջացած

և

այլնի

send an Electronic Document, then the

կամ երրորդ անձինք կարող են կրել:
2. Եթե Հաճախորդը Էլեկտրոնային փաստաթղթի

Customer is obliged to compensate

միջոցով հանձնարարում է Բանկին թույլատրել

and to indemnify the Bank from all

շահառուին կամ որևէ այլ անձին նույնպես

losses the Bank may incur (including

Էլեկտրոնային փաստաթուղթ ուղարկել, ապա

the cases of any payment made when

Հաճախորդը

the respective instruction or claim was

պարտավորվում

է

Բանկի

պահանջով հատուցել և Բանկին զերծ պահել

submitted

բոլոր վնասներից, որոնք Բանկը կարող է կրել

authorization).

(ներառյալ` կատարված ցանկացած վճարման
մասով,

երբ

համապատասխան

-

-

3. Բանկը պարտավոր չէ `
-

ստուգելու Էլեկտրոնային փաստաթուղթն
ուղարկած որևէ անձի ինքնությունը կամ
լիազորությունները,

-

ստուգելու Էլեկտրոնային փաստաթղթում

-

առկա որևէ ստորագրության իսկությունը
(էլեկտրոնային կամ այլ կերպով),
-

Էլեկտրոնային փաստաթղթի հիման վրա
գործելուց

առաջ

լրացուցիչ

համաձայնեցնել Հաճախորդի հետ։
Բանկը կարող է, իր հայեցողությամբ ստուգել
Էլեկտրոնային

փաստաթղթի

վավերականությունը, իսկությունը և ծագումը (այդ
թվում`

յուրաքանչյուր

Էլեկտրոնային

փաստաթուղթը Հաճախորդի հետ հեռախոսային
կապի միջոցով լրացուցիչ հաստատելով) և այն
դեպքերում,

երբ

հնարավոր

չէ

Էլեկտրոնային

ճշտել

որևէ

փաստաթղթի

վավերականությունը,

լիազորությունները

կամ

ծագումը` Բանկը իրավասու է հետաձգել կամ
հրաժարվել որևէ Էլեկտրոնային փաստաթղթի
հիման վրա գործելուց, այն կատարելուց, կամ
դադարեցնել որևէ ծառայության տրամադրումը
կամ հանձնարարության կատարումը:
4. Հաճախորդը

համաձայն

է,

որ

սույն

համաձայնությունը`
-

հատուցման մասով տրվում է ի հավելումն
Հաճախորդի կողմից Բանկի օգտին տրված

relevant

3. The Bank is not obliged to:

հանձնարարությունը կամ պահանջը առանց
համապատասխան լիազորության էր):

without

verify the identity or authorities
of the person who has sent the
Electronic Document,
verify the authenticity of any
signature available on the
Electronic
Document
(electronic or otherwise),
get additional consent of the
Customer
prior
to
the
processing of an Electronic
document.

The Bank may at its own discretion
verify the validity, authenticity and
origins of an Electronic Document
(including receiving confirmation from
the Customer via telephone for each
Electronic Document), and in

cases

where it is not possible to verify the
validity, title or origin of the Electronic
Document, the Bank has the right to
postpone or refuse to act on the basis
of the Electronic document, or refuse
the processing of the Document, or to
terminate the provision of any service
or processing of a request.
4. The Customer acknowledges that the
subject agreement:
-

Compensation is granted in
addition
to
any
other
compensation provided by the
Customer in favor of the Bank
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որևէ այլ հատուցմանը և չի փոխարինում
նախկինում

այդպիսի

տրված

որևէ
-

համաձայնության, և
-

չի

սահմանափակում

Հաճախորդից

որոշակի փաստաթղթեր կամ տեղեկանքներ
բնօրինակի տեսքով Բանկին ներկայացնել
պահանջելու Բանկի իրավունքը։

Սույն

համաձայնության

հետ

կապված

հարաբերությունները կամ դրանից առաջացող որևէ
ոչ-պայմանագրային
կարգավորվում
Հայաստանի

են

պարտավորությունները
և

պետք

է

Հանրապետության

մեկնաբանվեն
օրենսդրության

and does not replace any
previously given consent,
Does not restrict the Bank’s
right to demand from the
Customer to provide the
original copies of certain
documents or advices to the
Bank.

Relations under this agreement or any noncontractual obligation arising from it shall
be regulated and interpreted in accordance
with the legislation of the Republic of
Armenia.

հիման վրա:
Հայտարարագիր / Disclaimer
Սույնով ես` Հաճախորդի ներկայացուցիչս, հաստատում եմ, որ ես պատշաճ կերպով լիազորված եմ կնքելու սույն
համաձայնությունը Հաճախորդի անունից և որ ես կարդացել եմ սույն համաձայնությունը, հասկանում և
համաձայնվում եմ սույնով նախատեսված Հաճախորդի պարտականություններին, պարտավորություններին և
իրավունքներին։
I , the Customer’s representative, hereby acknowledge that I am duly authorized to sign this Consent on behalf of the
Customer and that I have read this Consent, I fully understand and agree with obligations, rights and liabilities of the
Customer stated hereunder.

Լիազորված անձի անուն ազգանունը
Authorized person’s name surname
Լիազորված անձի ստորագրությունը
Authorized person’s signature
Կազմակերպության կնիք

S.V

Organization’s seal
Ամսաթիվ /Date
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Հավելված

Appendix

Հաճախորդը

տեղյակ

է

և

Հաճախորդի

Էլեկտրոնային

համաձայն,
փոստի

որ The Customer is informed and accepts, that in

միջոցով order for Electronic Documents sent via the

ուղարկված Էլեկտրոնային փաստաթղթերը Բանկի Customer’s email to be accepted by the Bank,
կողմից ընդունվելու համար դրանք պետք է those must be sent by persons duly authorized
ուղարկվեն

Հաճախորդի

լիազորված

անձանց

կողմից

պատշաճ by

the

Customer,

and

the

documents

որոնց evidencing their respective authorities must be

կողմից,

լիազորագրերը թղթային տարբերակով նախապես provided to the Bank in advance, in written
տրամադրվել

են

Բանկին՝

կողմից form and in accordance with the terms defined

Բանկի

by the Bank.

սահմանված կարգով։

Հաճախորդը հանձնարարում է Բանկին ընդունել The Customer instructs the Bank to accept
հետևյալ

Էլեկտրոնային

հասցեից/հասցեներից Electronic

ուղարկված Էլեկտրոնային փաստաթղթերը՝

Documents

received

from

the

following Electronic address/addresses.

Լրացուցիչ

Անուն ազգանուն Պաշտոն
Name Surname
Position

Հաճախորդը

տեղյակ է

հավելվածում
կողմից

Էլեկտրոնային փոստի հասցե
E-mail address

նշված

և

համաձայն,

տեղեկությունները

օգտագործվելու

հանձնարարականներ
ծառայություններ
պարտավորվում

են
համար,

նշված

սույն The Customer acknowledges and agrees,
Բանկի that the information provided in this

Հաճախորդի appendix should be used for instruction

կատարելու

մատուցելու
է

որ

Բջջային
տեղեկատվություն
հեռախոսահամար Additional
Mobile number
information

կամ fulfilment and service provision to the
և

վերջինս Customer, and the latter is obliged to

տեղեկությունների inform the Bank about changes in the

փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Բանկին և կնքել information and sign the consent for
համապատասխան

փոփոխությունների

հանձնարարական

հնարավորինս

մասին respective changes soonest possible.
սեղմ The Customer acknowledges and agrees,
that the information provided in this

ժամկետներում։
Հաճախորդը

տեղյակ է

և

համաձայն,

որ

սույն appendix may also be amended by the

հավելվածում նշված տեղեկությունները Հաճախորդի Customer

in

electronic

manner

in
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կողմից կարող են փոփոխվել նաև

Էլեկտրոնային accordance with the Electronic Document

եղանակով ՝ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի մասին Consent process.
համաձայնությամբ սահմանված կարգի համաձայն։

Լիազորված անձի անուն ազգանունը
Authorized person’s name surname
Լիազորված անձի ստորագրությունը
Authorized person’s signature
Կազմակերպության կնիք

S.V

Company’s seal
Ամսաթիվ / Date
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