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Приложение № 1 к договору № ____ от «__» _______201_ г. № ____Պայմանագրի Հավելված № 1  «__» ________201_ թ. 

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЭКСПРЕСС - 

ДОСТАВКЕ «ДАЙМЭКС» 

«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի ԷՔՍՊՐԵՍ-ԱՌԱՔՄԱՆ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 

1. Терминология 1.Տերմինաբանություն 

 

 «Вручение» - передача Отправления Получателю или его 

законному представителю под подпись в накладной 

и/или доставочном листе. 

 «Հանձնում» - ուղարկման փոխանցումը Ստացողին կամ նրա 

օրինական ներկայացուցչին ապրանքագրում կամ առաքման 

թերթիկում ստորագրելով:  

 «Действующие Тарифы Экспресс-Доставка» - цены на 

услуги,  сроки доставки отправления, действующие на 

момент оказания услуг. 

 «Էքսպրես-առաքման գործող սակագներ» - ծառայությունների, 

առաքման ժամկետների կատարման պահին գործող գները:  

 

 «Действующий Регламент» – Правила оказания услуг 

по доставке, действующие на момент  оказания услуг.  

 «Գործող Կանոնակարգ» – Առաքման ծառայությունների 

մատուցման կանոնները, որոնք գործում են ծառայությունների 

մատուցման պահին:  

 «Документы» – информация на бумажных носителях, 

соответствующих всем следующим требованиям: формат 

каждого бумажного листа не более А4, плотность 

каждого листа не более 100 г/м2, общий вес отправления 

не более 5 кг.   

 «Փաստաթղթեր» – տեղեկատվություն թղթային կրիչների վրա, 

որոնք համապատասխանում են հետևյալ պահանջներին՝ 

յուրաքանչյուր թերթիկ չի գերազանցում А4 ձևաչափը, 

յուրաքանչյուր թերթի խտությունը պետք է լինի  ոչ ավել քան 100 

գ/մ2,  ուղարկման ընդհանուր քաշը չպետք է լինի 5 կգ-ից ավելի: 

 «Доставка» - выезд курьера по адресу нахождения 

Получателя, указанному в накладной.  

 «Առաքում» -սուրհանդակ առաքչի այցելությունը Ստացողին՝ 

ապրանքագրում նշված հասցեով:  

 «Доставочный лист» - внутренний документ 

«ДАЙМЭКС»,  содержащий информацию, 

подтверждающую факт оказания услуги. Получатель  в 

обязательном порядке ставит свою подпись, ее 

расшифровку, указывает свою должность, а также  дату и 

время получения отправления. 

 «Առաքման թերթիկ» - «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի ներքին փաստաթուղթ, 

որը պարունակում է առաքման փաստը հաստատող 

տեղեկատվություն: Ստացողը պարտադիր կարգով 

ստորագրում է՝ նշելով իր լրիվ ազգանունը,  պաշտոնը, ինչպես 

նաև սուրհանդակային առաքման  ստացման ամսաթիվը և 

ժամը:   

 «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, 

которое делает заявку  на оказание услуг по доставке.  

 «Պատվիրատու» - ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որը 

տալիս  է առաքման ծառայություն կատարելու պատվեր:  

 «Заявка» -  устное или письменное  обращение клиента с 

целью оформления заказа  на услуги по доставке. 

 «Պատվեր» -  հաճախորդի բանավոր կամ գրավոր դիմումը 

առաքման ծառայություն ձևակերպելու համար: 

 «Клиент» - юридическое или физическое лицо, 

вступающее в договорные отношения с «ДАЙМЭКС», 

которое может выступать в роли Заказчика услуг по 

доставке, а также быть  Отправителем или Получателем. 

 «Հաճախորդ» - ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, ով 

մտնում է պայմանագրային հարաբերությւունների մեջ 

«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի հետ, ով կարող է հանդես գալ որպես առաքման 

ծառայությունների պատվիրատու, ինչպես նաև լինել 

սուրհանդակային առաքման Ուղարկող կամ Ստացող:  

 «Курьер» - сотрудник «ДАЙМЭКС»,  непосредственно 

осуществляющий как  прием и оформление отправления 

у Заказчика/Отправителя, так и доставку отправления 

Получателю. 

 «Սուրհանդակ-առաքիչ» - «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի աշխատակից, ով 

անմիջականորեն կատարում է ինչպես 

Պատվիրատուից/Ուղարկողից սուրհանդակային առաքման 

ընդունում և ձևակերպում, այնպես էլ Ստացողին 

սուրհանդակային առաքում:  

 «Накладная «ДАЙМЭКС» – обязательный 

сопроводительный документ, который оформляется на 

каждое отправление. Документ содержит  информацию 

об отправлении: координаты Отправителя и Получателя, 

вид услуги,   содержимое отправления, его габариты и 

вес,  а также иную информацию, необходимую для 

осуществления  услуги по доставке.  

 «ԴԱՅՄԵՔՍ Ապրանքագիր» – պարտադիր բեռնաուղեկցող 

փաստաթուղթ, որը ձևակերպվում է յուրաքանչյուր ուղարկման 

դեպքում:  

Փաստաթուղթը պարունակում է տեղեկատվության ուղարկման 

մասին՝ Ուղարկողի և Ստացողի տվյալները, ծառայության 

տեսակը, ուղարկման ներդրվածքը, դրա չափերը և քաշը, 

ինչպես նաև այլ տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է 

առաքման ծառայություն իրականացնելիս:  

 «Не документы»  – любые предметы и материалы, не 

соответствующие определению «Документы» 

 «Ոչ փաստաթղթեր» – ցանկացած իրեր, նյութեր, որոնք չեն 

համապատասխանում «Փաստաթղթեր» սահմանմանը: 

 «Объемный вес» - расчетная величина, отражающая 

плотность груза, выраженную в килограммах. 

 «Ընդհանուր քաշ» - հաշվարկային մեծություն, որն 

արտահայտում է սուրհանդակային առաքման խտությունը՝ 

արտահայտված կիլոգրամներով:   

 «Отправитель» (Заказчик или третье лицо)  «Ուղարկող» (Պատվիրատու կամ երրորդ անձ)  

 физическое лицо - лицо, фамилия и имя которого 

внесены в графу «Отправитель» накладной 

«ДАЙМЭКС», либо его законный представитель 

/представитель по доверенности; 

 Ֆիզիկական անձ - անձ, ում անուն ազգանունը 

մուտքագրված է «ԴԱՅՄԵՔՍ» ապրանքագրի «Ուղարկող» 

սյունակում, կամ նրա օրինական ներկայացուցիչ / 

լիազորված ներկայացուցիչ,  

 юридическое лицо - организация, реквизиты которой 

внесены в графу «Отправитель» в накладной 

«ДАЙМЭКС», в лице ее законного представителя 

либо представителя по доверенности. 

 Իրավաբանակ անձ - կազմակերպություն, որի տվյալները 

մուտքագրված են «ԴԱՅՄԵՔՍ» ապրանքագրի «Ուղարկող» 

սյունակում՝ ի դեմս նրա օրինական կամ լիազորված 

ներկայացուցչի:  

 «Отправление» - документы, корреспонденция, товары  «Ուղարկում» - փաստաթղթեր, թղթակցություն, ապրանքներ և  
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и иные предметы,  указанные в накладной «ДАЙМЭКС»,  

упакованные в  коробки, мешки, пакеты, конверты  и 

предназначенные к доставке. 

այլ իրեր, որոնք նշված են «ԴԱՅՄԵՔՍ» ապրանքագրում՝ 

փաթեթավորված առաքման համար նախատեսված  

տուփերով, պարկերով, փաթեթներով, ծրարներով: 

 «Получатель»:   «Ստացող»՝ 

 физическое лицо - лицо, фамилия и имя которого 

внесены в графу «Получатель» в накладной 

"ДАЙМЭКС", либо его законный 

представитель/представитель по доверенности; 

 Ֆիզիկական անձ - անձ, ում ազգանունը և անունը 

մուտքագրված են "ԴԱՅՄԵՔՍ" ապրանքագրի «Ստացող» 

սյունակում, կամ նրա օրինական 

ներկայացուցիչ/լիազորված ներկայացուցիչ,  

 юридическое лицо - организация, реквизиты которой 

внесены в графу «Получатель» в накладной 

«ДАЙМЭКС», в лице ее законного 

представителя/представителя по доверенности. 

 Իրավաբանական անձ - կազմակերպություն, որի տվյալներ 

մուտքագրված են «ԴԱՅՄԵՔՍ» ապրանքագրի «Ստացող» 

սյունակում, ի դեմս նրա օրինական ներկայացուցչի/լիազոր 

ներկայացուցչի:  

 «Представитель» - законный представитель,  либо лицо, 

имеющее доверенность, оформленную в установленном 

порядке, либо лицо, являющееся представителем 

юридического лица в силу своего должностного 

положения.  

 «Ներկայացուցիչ» - անձ, ով ունի սահմանված կարգով  

ձևակերպված լիազորագիր, կամ հանդես է  գալիս որպես 

իրավաբանական անձի ներկայացուցիչ`  ելնելով իր 

պաշտոնեական դիրքից:  

 «Услуги по доставке» – услуги, включающие прием, 

сортировку, транспортировку, хранение, доставку и 

вручение отправлений.  

 «Առաքման ծառայություններ»–ծառայություններ, որոնց մեջ 

մտնում է սուրհանդակային առաքումների ընդունումը, 

տեսակավորումը,տեղափոխումը, պահպանումը, առաքումը և 

հանձնումը:  

 «Упаковка» это  средство или комплекс средств, 

выполняющих следующие функции: 

 «Փաթեթավորում» -  միջոցների համալիր, որը կատարում  

է հետևյալ գործառույթները՝  

 защита содержимого отправления от действия 

окружающей среды, повреждений и потерь;  

 Սուրհանդակային առաքման  պաշտպանումը 

շրջակա միջավայրի պատճառած վնասներից և 

կորուստներից,  

 защита окружающей среды от загрязнения и 

негативного воздействия содержимого отправления. 

 Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը  

սուրհանդակային առաքման կողմից 

պատճառված աղտոտումից և վնասներից:  

2. Общая часть 2. Ընդհանուր մաս 

2.1. Регламент и Тарифы «Экспресс - Доставка» 

действуют с даты их утверждения генеральным директором                      

ООО «ДАЙМЭКС». 

2.1. «Էքսպրես առաքման»  կանոնակարգը և սակագները    

գործում են «ԴԱՅՄԵՔՍ» ՍՊԸ գլխավոր տնօրենի կողմից  

դրանց հաստատման օրվանից. 

2.2. Тарифы «Экспресс - Доставка» (в дальнейшем 

Тарифы) (Приложение № 2) являются неотъемлемой 

составной частью Договора.  

2.2. Էքսպրես առաքման սակագները/այսուհետ` սակագներ/  

/Հավելված № 2/ կազմում են Պայմանագրի անքակտելի մասը: 

2.3. Регламент предоставляется Клиенту 

(Заказчику/Отправителю) для ознакомления до момента 

возникновения договорных отношений по доставке.  

2.3.Կանոնակարգը տրամադրվում է  հաճախորդին 

/պատվիրատուին /ուղարկողին/ ծանոթանալու համար 

նախքան  առաքման հետ կապված պայմանագրային 

հարաբերությունների մեջ մտնելը.  

2.4. Действующий Регламент (Приложение № 1) 

является неотъемлемой частью Договора с Клиентом об 

оказании услуг по доставке.  

2.4.Գործող կանոնակարգը/հավելված № 1/ հանդիսանում է 

հաճախորդին առաքման ծառայություններ մատուցելու 

պայմանագրի անքակտելի մասը: 

2.5. Подпись Отправителя в накладной «ДАЙМЭКС» 

автоматически означает, что он ознакомлен и согласен с 

действующими Регламентом и Тарифами. Договорные 

отношения между Клиентом и Исполнителем возникают с 

момента подписи Отправителем накладной "ДАЙМЭКС". 

2.5.«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի ապրանքագրում Ուղարկողի 

ստորագրությունն ավտոմատ կերպով նշանակում է, որ նա  

ծանոթացել է և համաձայն է  գործող կանոնակարգի և 

սակագների հետ: Հաճախորդի և Կատարողի միջև 

պայմանագրային հարաբերությունները ծագում են Ուղարկողի 

կողմից «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի ապրանքագիրը ստորագրելու պահից:  

2.6. Заказчик предоставляет документальное 

подтверждение того, что он уполномочен выполнять 

условия настоящего Регламента также от имени третьих лиц.  

2.6.  Պատվիրատուն ներկայացնում է  փաստացի հաստատում 

այն մասին,որ նա  երրորդ անձանց անունից լիազորված է  

կատարել սույն կանոնակարգի պայմանները   

 

2.7. «ДАЙМЭКС» осуществляет доставку:  2.7.«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ն իրականացնում է ՝ 

2.7.1. отправлений Заказчика в города Республики 

Армения в границах зоны обслуживания «ДАЙМЭКС»;  

2.7.1. Պատվիրատուի  սուրհանդակային առաքման ուղարկում 

ՀՀ քաղաքներ «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի սպասարկման գոտու 

սահմաններում; 

2.7.2. международных отправлений Заказчика в 

страны мира, в границах зоны обслуживания «ДАЙМЭКС», 

отраженной в Тарифах. 

2.7.2.Պատվիրատուի սուրհանդակային առաքման միջազգային 

առաքում աշխարհի տարբեր երկրներ «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի 

սպասարկման գոտու սահմաններում, որն արտացոլված է 

սակագներում: 

2.8. «ДАЙМЭКС» берет на себя обязательство по 

оказанию услуг по доставке отправления Получателю, имя 

2.8.«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ն իր   վրա է վերցնում  սուրհանդակային 

առաքումը ստացողին կամ նրա ներկայացուցչին հասցնելու  
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которого указано в накладной «ДАЙМЭКС» либо его 

представителю, по адресу доставки, указанному в ней, в 

сроки, указанные в действующих Тарифах. При этом 

представителем Получателя - юридического лица считается 

любой представитель организации - Получателя, если только 

отправление не имеет статуса «Лично в руки».  

պարտականությունը  ապրանքագրում նշված հասցեով 

տարիֆով նշված ժամկետում: Ընդ որում Ստացողի՝ 

իրավաբանական անձի ներկայացուցիչ է համարվում 

կազմակերպության ցանկացած ներկայացուցիչ, եթե միայն 

ուղարկումը չունի  «Անձամբ Ստացողին» կարգավիճակ: 

2.9. «ДАЙМЭКС» не осуществляет доставку в 

почтовые ящики. Вручение производится под подпись 

Получателя или его законного представителя в накладной 

и/или доставочном листе. 

2.9. «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ը չի իրականացնում առաքում փոստարկղեր: 

Առաքումը կատարվում է Ստացողի կամ նրա օրինական 

ներկայացուցչի ստորագրությամբ ապրանքագրում կամ նրա 

առաքման թերթիկում:  

 

3. Прием заявок и получение отправлений у 

Заказчика для последующей доставки 

3. Առաքման կազմակերպման համար սուրհանդակային 

առաքման պատվերի ընդունման և ստացման կարգը 

 

3.1 Приём заявок офисами «ДАЙМЭКС» 

осуществляется шесть дней в неделю: с понедельника по 

пятницу                       с 9-00 до 18-00, в субботу - с 9-00 до 

16-00, выходной - воскресенье.  

3.1.Պատվերի ընդունումը Կատարողի կողմից իրականացվում է 

շաբաթը վեց օր՝ երկուշաբթիից ուրբաթ  9-00 - ից մինչև 18-00-ը, 

շաբաթ օրը՝ 9-00-ից մինչև 16-00-ը, հանգստյան օր՝ կիրակի: 

Ուղարկողից առաքման համար  նախատեսված սուրհանդակային 

առաքման ստացումը կատարվում է  1-2 օրվա ընթացքում, ներառյալ 

պատվերի օրը (եթե պատվիրատուի հետ չկան այլ 

պայմանավորվածություններ): 

3.2. Приём заявок осуществляется службой сервиса 

офиса «ДАЙМЭКС» в телефонном режиме, по электронной 

почте, через корпоративный сайт «ДАЙМЭКС» (закладки 

«Вызов курьера» или «Личный Кабинет»), а также   при 

непосредственном посещении Отправителем офиса 

«ДАЙМЭКС».  

3.2. Պատվերի ընդունումը կատարվում է կատարողի սպասարկման 

ծառայության կողմից հեռախոսով, ԴԱՅՄԵՔՍ կայքի միջոցով 

(«Կանչել սուրհանդակին»  կամ «անձնական կաբինետ» 

բաժիններում),  կամ Պատվիրատուի Կատարողին կատարած 

անմիջական այցի միջոցով:  

 

3.3. Передача отправлений сотруднику «ДАЙМЭКС» 

может происходить как по месту нахождения (в дальнейшем 

именуемом «офис») Отправителя  при выезде в адрес 

Отправителя курьера «ДАЙМЭКС», так и при 

непосредственном посещении Отправителем офиса 

«ДАЙМЭКС».  

3.3.Սուրհանդակային առաքման փոխանցումը «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի  

աշխատակցին կարող է կատարվել թե՛ ուղարկողի գտնվելու վայրից 

(այսուհետ «գրասենյակ»), և թե՛ Ուղարկողի անմիջական 

այցելությամբ «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի գրասենյակ: 

3.4. Заказчик должен незамедлительно известить 

сотрудника службы сервиса о любых изменениях в заявке. 

Изменения могут быть сделаны до конца рабочего дня, в 

который было принято отправление.  

3.4.Պատվիրատուն պետք է անմիջապես տեղյակ պահի 

ծառայության աշխատակցին պատվերում տեղի ունեցած բոլոր 

փոփոխությունների մասին: Փոփոխությունները կարող են 

կատարվել մինչև նույն աշխատանքային օրվա  ավարտը, երբ 

սուրհանդակային առաքումն ընդունվել է փոխադրման:  

 

3.5. Заказчик вправе отказаться от оказания услуги по 

доставке и отменить вызов курьера. В случае если Заказчик 

не отменил вызов курьера, а Отправитель отказался передать 

Отправление курьеру, прибывшему в адрес Отправителя, 

Заказчик оплачивает выезд курьера в размере, указанном в 

Тарифах. В данном случае выезд курьера оформляется 

отдельной накладной. 

3.5.Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել առաքման 

ծառայությունից և չեղարկել սուրհանդակի այցելությունը: Այն 

դեպքում, եթե պատվիրատուն չի չեղարկել սուրհանդակի կանչը, 

իսկ Ուղարկողը հրաժարվում է ուղարկումը հանձնել նշված 

հասցեով եկած սուրհանդակին, Պատվիրատուն փոխհատուցում է 

սուրհանդակի այցելությունը սակագնում նշված չափով: Տվյալ 

դեպքում սուրհանդակի այցը ձևակերպվում է առանձին 

ապրանքագրով:  

3.6. Курьер «ДАЙМЭКС» может ожидать получения 

отправления в офисе Отправителя не более 45 минут. Время 

ожидания до 15 минут не оплачивается, более 15 минут - 

подтверждается дополнительной записью  Отправителя  в 

накладной и оплачивается дополнительно согласно 

Тарифам.  

3.6.«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի սուրհանդակը Կատարողի գրասենյակում 

կարող է սպասել սուրհանդակային առաքմանը 45 րոպեից ոչ ավել:  

Մինչև 15 րոպե սպասելու ժամանակը չի վճարվում,  15 րոպեից 

ավել սպասելու դեպքում Ուղարկողի կողմից ապրանքագրում 

կատարվում է լրացուցիչ գրանցում և լրացուցիչ վճարում՝ ըստ 

սակագների: 

3.7. Отправитель должен заполнить накладную 

«ДАЙМЭКС», разборчиво указать свои полные адресные 

данные и данные Получателя:  

3.7.Ուղարկողը պետք է լրացնի «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի ապրանքագիրը 

ընթեռնելի՝ նշելով իր և ստացողի հասցեները. 

 

3.7.1. название организации;  3.7.1.Կազմակերպության անվանումը, 

3.7.2. имя и фамилию Отправителя и Получателя;  3.7.2.Ուղարկողի և Ստացողի անուն, ազգանունը, 

3.7.3. название улицы, номер дома, номер офиса или 

квартиры;  

3.7.3.Փողոցի անվանումը, շենքի, գրասենյակի և բնակարանի 

համարը, 

3.7.4. страну;  3.7.4.Երկիրը, 

3.7.5. городские номера телефонов, для 

международных отправлений - с указанием телефонного 

кода страны и города. 

3.7.5Միջազգային ուղարկումների համար քաղաքային 

հեռախոսահամարները՝ նշելով երկրի և քաղաքի 

հեռախոսային կոդը: 

Наличие вышеуказанных данных является обязательным 

условием осуществления доставки. Адрес может быть 

дополнен сведениями, которые, на взгляд Отправителя, 

Առաքումն իրականացնելու համար վերը նշված 

տվյալների առկայությունը պարտադիր է: Հասցեն կարող է 

լրացվել լրացուցիչ տվյալներով, որոնք ուղարկողի կարծիքով 

կարող են հեշտացնել հասցեատիրոջ գտնելը և արագացնել 
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облегчат поиск адресата и ускорят доставку: номер 

внутреннего телефона, номер подъезда и т. п.  

առաքման հանձնումը՝ներքին հեռախոսահամրը, շքամուտքի 

համարը և այլն: 

Во исполнение Законодательства Республики Армения «О 

персональных данных», на период с момента заключения 

Договора и до прекращения обязательств по Договору, 

Заказчик/Отправитель/Получатель выражает свое согласие 

на передачу Исполнителем третьим лицам сведений о 

Заказчике/Отправителе/Получателе, указанных в Законе «О 

почтовой связи» Республики Армения. 

Ի կատարումն «Անձնական տվյալների մասին» ՀՀ օրենքի, 

պայմանագրի կնքման պահից մինչև պարտավորությունների 

դադարեցումը Պատվիրատուն /Ուղարկողը/Ստացողը իր 

համաձայնությունն է տալիս, որ կատարողը երրորդ անձանց 

փոխանցի տեղեկություններ Պատվիրատուի/Ուղարկողի/Ստացողի 

մասին ըստ ՀՀ օրենսդրության  կապի մասին օրենքի: 

3.8. Отправитель обязан передать «ДАЙМЭКС» 

отправление в исправной упаковке, обеспечивающей 

полную сохранность содержимого отправления при 

транспортировке его в адрес Получателя. Предметы, 

требующие специальной упаковки (хрупкие, бьющиеся и 

т.д.), должны быть упакованы в жесткую упаковку, а так же 

иметь соответствующую маркировку. При этом 

потребительская и производственная упаковка не являются 

упаковкой, обеспечивающей сохранность отправления. 

3.8. Ուղարկողը պետք է սուրհանդակային առաքումը 

կատարողին հանձնի  փոխադրման համար պատրաստ 

վիճակում, որպեսզի ապահովի սուրհանդակային առաքման 

պաշտպանությունը և պահպանումը, փոխադրման 

ժամանակ: Հատուկ փաթեթավորում պահանջող 

առարկաները /փխրուն, կոտրվող և այլն/ պետք է ենթարկվեն 

կոշտ փաթեթավորման և ունենան համապատասխան 

մակնշում: Ընդ որում սպառողական և արտադրական 

փաթեթավորումները չեն կարող ապահովել 

սուրհանդակային առաքման ամբողջականությունը: 

3.9. Упаковка, предоставляемая «ДАЙМЭКС». 3.9. «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի կողմից տրամադրվող փաթեթավորումը:  

3.9.1. Предоставление фирменной упаковки 

«ДАЙМЭКС» включено в стоимость услуги: 

3.9.1. «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի կողմից տրամադրվող ֆիրմային 

փաթեթավորումը ներառված է ծառայությունների արժեքի մեջ՝  

 Конверт – картонная упаковка, которая защищает 

отправление весом до 0,5 кг от механического повреждения 

и изгибов. Конверты не обеспечивают надежную защиту в 

случае превышения веса содержимого -  более 0,5 кг., а 

также, если отправление содержит острые предметы, 

способные нарушить целостность конверта. Конверты 

используются обычно для упаковки документов. Габариты 

Конверта (мм) -  347х277; 

 Ծրար – ստվարաթղթե փաթեթավորում, որը պաշտպանում է 

մինչև 0,5 կգ սուրհանդակային առաքումը մեխանիկական 

վնասումից և ծալվելուց: Ուղարկման պարունակության քաշի 0,5 կգ 

ավել լինելու դեպքում ծրարները չեն ապահովում ուղարկման 

հուսալի պաշտպանությունը, ինչպես նաև, եթե ուղարկվող 

սուրհանդակային առաքումն ունի սուր անկյուններ, որոնք կարող 

են խախտել ծրարի ամբողջականությունը: Սովորաբար ծրարներն 

օգտագործվում են փաստաթղթեր փաթեթավորելու համար: Ծրարի 

չափերն են (մմ) - 347х277;  

 Пакет полиэтиленовый – полиэтиленовая упаковка, 

которая защищает отправление весом до 5 кг от 

механического повреждения и промокания.  Пакет не 

обеспечивает надежную защиту в случае превышения веса 

содержимого  - более 5 кг., а также, если содержимое 

отправления содержит острые предметы, способные 

нарушить целостность пакета. 

 Պոլիէթիլենային փաթեթ՝ պոլիէթիլենային փաթեթավորում, 

պաշտպանում է մինչև 5 կգ քաշ ոընեցող սուրհանդակային 

առաքումը մեխանիկական վնասումից և թրջվելուց: Հիմնական 

քաշից 5 կգ ավել  լինելու դեպքում փաթեթը չի ապահովում հուսալի 

պահպանում, ինչպես նաև եթե բեռն ունի սուր անկյուններ, որոնք 

կարող են խախտել փաթեթի ամբողջականությունը:   

Пакет оснащен дополнительными средствами защиты - 

двойной боковой прошивкой и скотчем, обеспечивающим 

защиту от несанкционированного вскрытия. Габариты 

Пакета (мм)  - 438х510; 

Փաթեթն ունի պահպանման  լրացուցիչ միջոցներ կողմնային 

կրկնակի կարեր և պատված է սկոտչով, որը կանխում է 

սուրհանդակային առաքման չթույլատրված բացումը:  Փաթեթի 

չափերը (մմ) - 438х510; 

 Конверт-пакет – полиэтиленовая упаковка, 

объединяющая в себе свойства пакета и конверта. Данный 

вид упаковки предназначен как для отправки мелких 

посылок весом до 3 кг, так и для документов. Габариты 

Конверт-пакета (мм)  - 347х277; 

 Փաթեթ-ծրար – պոլիէթիլենային փաթեթավորում, որն իր մեջ 

ներառում է փաթեթի և ծրարի գործառույթները: Փաթեթավորման 

տվյալ տեսակը նախատեսված է ինչպես մինչև 3կգ կշռող փոքր 

ծանրոցների, այնպես էլ փաստաթղթերի համար: Փաթեթ-ծրարի 

չափերն են  (մմ) - 347х277;  

 Коробки - упаковка, изготовленная из плотного 

гофрокартона. Конструкция коробок предусматривает 

усиленные (двойные) стенки. Каждая коробка опечатывается 

пломбой с уникальным номером. Коробки применяются для 

упаковки отправлений, которые невозможно упаковать в 

конверт или пакет полиэтиленовый (вес отправления 

превышает 5 кг и/или габариты не позволяют упаковать в 

конверт или пакет полиэтиленовый, и/или отправление 

требует дополнительной защиты при транспортировке). 

Коробки имеют различные габаритные размеры и 

используются в зависимости от габаритов отправления. Если 

при упаковке отправления в коробке остается много 

свободного места, необходимо чтобы клиент обеспечил 

плотное закрепление отправления в коробке. 

Տուփեր – փաթեթավորում, որը պատրաստված է ամուր ծալքավոր 

ստվարաթղթից: Տուփերի կառուցվածքը ներառում է ամրացված 

(կրկնակի) պատեր: Յուրաքանչյուր տուփ ապահովված է 

դրոշմակնիքով և յուրահատուկ համարով: Տուփերը կիրառվում են 

այնպիսի ուղեբեռ փաթեթավորելու համար, որն անհնար է 

տեղավորել ծրարում կամ պոլիէթիլենային փաթեթում(ուղարկման 

քաշը գերազանցում է 5 կգ-ը և/կամ չափերը թույլ չեն տալիս 

փաթեթավորել ծրարի կամ պոլիէթիլենային փաթեթի  մեջ, և /կամ/ 

ուղարկումը պահանջում է լրացուցիչ պաշտպանություն շարժի 

ընթացքում): Տուփերն ունեն տարատեսակ գաբարիտային չափեր և 

կիրառվում են ուղարկման  չափերից կախված: Եթե 

սուրհանդակային առաումը փաթեթավորելիս տուփում շատ ազատ 

տեղ է մնում, ապա անհրաժեշտ է, որ հաճախորդը  տուփի 

պարունակությունը  խտացնի և ամրացնի: 

3.9.2. Дополнительная платная  упаковка: 3.9.2. Լրացուցիչ վճարովի փաթեթավորում  

 Обрешетка – деревянный каркас (конструкция из 

брусков, досок), изготавливаемый как дополнительная 

упаковка, обеспечивающая сохранность отправления от 

динамических нагрузок в процессе доставки. Обрешетка 

может быть сделана вокруг всего отправления, или только 

для отдельных хрупких вещей в отправлении. Данный вид 

упаковки служит для защиты ценных и хрупких отправлений 

 Վանդակ  - փայտե կարկաս/գերաններից, փայտից/, 

պատրաստվում է  որպես լրացուցիչ փաթեթավորում,որն 

ապահովում է   ուղարկվող փաթեթի պահպանումը փոխադրման 

ընթացքում; Վանդակապատել կարելի է ինչպես ամբողջ 

սուրհանդակային առաքումը,այնպես էլ նրա առանձին մասերը: 

Փաթեթավորման այս տեսակն օգտագործվում է  շուտ կոտրվող և 

արժեքավոր իրեր տեղափոխելիս: 
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от повреждений при транспортировке;  

 Пена-трансформер - герметичный полиэтиленовый 

пакет, содержащий реакционные химические компоненты, 

при физическом воздействии на которые образуется 

пеномасса, принимающая при застывании форму 

упаковываемого предмета. Пена-трансформер предназначен 

для упаковки хрупких, бьющихся, сложных по форме 

предметов, требующих высокой степени защиты от 

разрушения, деформации, сотрясения, повреждения 

поверхностей, нарушения герметичности и т.п. при их 

транспортировке. 

 Փրփուր-տրանսֆորմեր – հերմետիկ պոլիէթիլենային 

տոպրակ,որը պարունակում է  ռեակցիոն քիմիական 

բաղադրիչներև որոնք ֆիզիկական ազդեցության դեպքում 

վերածվում են փրփրուն զանվածի: Սառելիս այն ընդունում է  

փաթեթավորվող  առարկայի ձևը: Փաթեթավորման այս տեսակը  

նախատեսված է  շուտ կոտրվող, բարդ ձև ունեցողառարկաների 

համար,որպեսզի փոխադրման ժամանակ դրանք ցնցումների 

չենթարկվեն, կոտրվեն կամ  դեֆորմացվեն:  

 

3.9.3. В случае несоответствия упаковки  

отправления требованиям транспортировки, отправление  

принимается к доставке на условиях освобождения 

«ДАЙМЭКС»  от ответственности за повреждение 

отправления. Сотрудником «ДАЙМЭКС»  в накладной 

«ДАЙМЭКС» ставится соответствующая  отметка.  

3.9.3.Եթե սուրհանդակային առաքման, փաթեթավորումը չի 

համապատասխանում փոխադրման պահանջներին,ապա այն 

ընդունվում է  առաքման, պայմանով, որ  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ը 

պատասխանատվություն չի կրում սուրհանդակային առաքման, 

վնասման համար:  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի աշխատակիցը 

ապրանքագրում կատարում է համապատասխան  նշում:  

 

3.10. Подлежащее доставке отправление принимается 

Сотрудником «ДАЙМЭКС» от Отправителя по весу и 

количеству мест. Взвешивание и измерение габаритов 

отправления производится в присутствии Отправителя, без 

досмотра содержимого.  

3.10. Առաքման ենթակա սուրհանդակային առաքումը 

աշխատակցի կողմից  ըստ քաշի և տեղերի քանակի: 

Սուրհանդակային առաքման կշռումը և ծավալի չափումը 

կատարվում է Ուղարկողի ներկայությամբ, առանց 

սուրհանդակային առաքման պարունակությունը ստուգելու:   

3.11. В случае если взвешивание отправления 

невозможно произвести на территории Отправителя, данная 

процедура осуществляется  в офисе «ДАЙМЭКС». В таком 

случае, в присутствии Отправителя в накладной 

указываются только габариты принятого отправления. 

3.11. Եթե սուրհանդակային առաքման կշռումը հնարավոր չէ 

կատարել Ուղարկողի տարածքում, ապա այդ պրոցեդուրան 

կատարվում է ԴԱՅՄԵՔՍԻ գրասենյակում: Այդ դեպքում 

Ուղարկողի ներկայությամբ ապրանքագրում նշվում են միայն 

սուրհանդակային առաքման չափերը:  

 

3.12. Графа накладной «ДАЙМЭКС» - «Краткое 

описание»  заполняется Отправителем собственноручно. 

Отправитель гарантирует, что указанное им в накладной 

«ДАЙМЭКС» описание отправления соответствует его  

содержимому.  Указанная графа не является описью 

вложения, соответственно, отправление считается принятым 

сотрудником «ДАЙМЭКС» без досмотра содержимого.  

3.12. «ԴԱՅՄԵՔՍ» ապրանքագրի «կարճ նկարագրություն» 

սյունակը լրացվում է Ուղարկողի կողմից անձամբ: Նա 

երաշխավորում է, որ սուրհանդակային առաքման 

նկարագրությունը համապատասխանում է իրականությանը: 

Աշխատակցի կողմից սուրհանդակային առաքումն ընդունվում է  

առանց ներդրվածքի ստուգման:.  

 

3.13. Если Заказчик объявляет своё отправление 

ценным - ему присваивается статус отправления с 

объявленной ценностью и с Заказчика взимается 

дополнительный сбор согласно Тарифам от заявленной 

суммы.  

3.13. Եթե պատվիրատուն իր սուրհանդակային առաքումը 

հայտարարում է արժեքավոր, ապա դրան տրվում է հայտարարված 

արժեքով սուրհանդակային առաքում կարգավիճակ և 

պատվիրատուից գանձվում է լրացուցիչ գումար հայտարարված 

գումարին համապատասխան սակագնով:  

3.14. Объявленная ценность Отправления 

ограничивается пределом 1 000 000 драмов для отправлений, 

содержащих «Не документы» и пределом 400 000 драмов 

для отправлений, содержащих  «Документы». 

3.14. Սուրհանդակային առաքման հայտարարված արժեքը   

վերին սահմանը կազմում է  1 000 000 դրամ «ոչ փաստաթղթային» 

ուղարկումների համար և 400 000  դրամ` փաստաթղթեր 

պարունակող ուղարկումների համար:  

3.15. «ДАЙМЭКС» не принимает к доставке предметы, 

материалы либо их части, перевозка которых запрещена 

действующими правилами перевозок или законодательством 

РА, в том числе: иностранная валюта и денежные знаки РА, 

живые или мертвые животные и растения, человеческие 

части тела или останки (в виде пепла), огнестрельное, 

пневматическое, газовое и холодное оружие и его части, 

боеприпасы, фейерверки, сигнальные ракеты и патроны, 

наркотические средства, психотропные, 

сильнодействующие, радиоактивные, взрывчатые, ядовитые, 

едкие, легковоспламеняющиеся и другие опасные вещества, 

находящиеся под давлением, взрывоопасные, горючие, 

токсичные, подверженные коррозии, скоропортящиеся 

продукты и материалы, продукты с неприятным запахом или 

способные каким-либо образом нанести ущерб другим 

отправлениям, золото, серебро, другие драгоценные и 

полудрагоценные металлы и камни, акции, облигации и 

другие ценные бумаги, материалы, которые могут быть 

идентифицированы как порнография или способные нанести 

урон морали и безопасности государства.  

 

3.15    Կատարողը առաքման համար չի ընդունում նյութեր, 

առարկաներ կամ դրանց մասեր, որոնց փոխադրումն արգելված է  

ՀՀ օրենսդրությամբ կամ փոխադրումների գործող 

կանոնադրությամբ, այդ թվում՝ արտարժույթ և ՀՀ դրամանիշներ, 

ողջ կամ սատկած կենդանիեր և բույսեր, մարդու մարմնի մասեր 

կամ մնացորդներ (մոխրի տեսքով), հրազենային, պնևմատիկ, 

գազային և սառը  զենք և դրա մասեր, զինամթերք, հրավառության 

նյութեր, ազդանշանային հրթիռներ և պարկուճներ, թմրանյութեր, 

հոգեմետ դեղեր, ռադիոակտիվ, պայթուցիկ, թունավոր, ուտիչ, 

դյուրավառ և ճնշման տակ գտնվող այլ վտանգավոր նյութեր, 

պայթյունավտանգ, վառելանյութեր, թունավոր, կոռոզիայի 

ենթարկվող նյութեր,  սուր ազդեցություն ունեցող նյութեր,շուտ 

փչացող  ապրանքներ և նյութեր,տհաճ հոտով իրեր,կամ իրեր,որոնք 

ինչ-որ ձևով կարող են վնաս հասցնել մյուս բեռներին, ոսկի, արծաթ 

այլ թանկարժեք և կիսաթանկարժեք մետաղներ և քարեր, 

արժեթղթեր, բաժնետոմսեր, նյութեր, որոնք կարող են համարվել 

պոռնոգրաֆիկ, կամ պետության բարոյականությանը և 

անվտանգությանը սպառնացող: 

3.16. Отправитель, преднамеренно или 

непреднамеренно передавший «ДАЙМЭКС» отправление, 

запрещенное к перевозке, освобождает «ДАЙМЭКС» от 

ответственности и компенсирует все документально 

3.16.Ուղարկողը, ով միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր 

«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ին է փոխանցել փոխադրման համար արգելված 

սուրհանդակային առաքում ազատում է «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ին 

պատասխանատվությունից և փոխհատուցում է  դրա հետ կապված 
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подтвержденные убытки «ДАЙМЭКС», связанные с этим.  բոլոր փաստացի հաստատված  կորուստները:  

 

3.17. Сотрудник «ДАЙМЭКС», принимающий 

отправление, оставляет за собой право удостовериться в 

присутствии Отправителя, что содержимое отправления 

соответствует указанным Отправителем в накладной 

"ДАЙМЭКС" данным и не содержит предметы, указанные в 

п. 3.15.  

3.17 Սուրհանդակային առաքումն ընդունող «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի 

աշխատակիցը իրեն իրավունք է վերապահում Ուղարկողի 

ներկայությամբ ստուգել, արդյոք սուրհանդակային առաքման 

պարունակությունը  համապատասխանում է  «ԴԱՅՄԵՔՍ» 

ապրանքագրի տվյալներին և արդյոք այն չի պարունակում 3.15-ում 

նշված առարկաներից: 

 

3.18. Вес одного места отправления не должен 

превышать 31,5 кг. Размеры одного места не должны 

превышать: 750х550х500 мм  

3.18 Սուրհանդակային առաքման մեկ տեղի կշիռը չպետք է 

գերազանցի 31,5 կգ, մեկ տեղի չափը չպետք է 

գերազանցի750х550х500 մմ 

3.19. Доставка отправлений содержащих места весом 

более 31,5 кг или имеющих габариты одного места, 

превышающие 750х550х500 мм, осуществляется в сроки, 

оговоренные дополнительно.  

3.19. 31,5կգ-ից ավելի բեռնատեղ ունեցող,կամ 750х550х500 մմ 

ավելի մեծ ծավալով սուրհանդակային առաքումների առաքումը 

կատարվում է լրացուցիչ համաձայնեցված ժամկետում: 

3.20. Отправитель после заполнения накладной 

«ДАЙМЭКС» ставит дату вручения отправления сотруднику 

«ДАЙМЭКС», свою фамилию и подпись. Своей подписью 

Отправитель подтверждает верность заполнения накладной 

и свое согласие с условиями Регламента и Тарифов.  

3.20.Ուղարկողը «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի ապրանքագիրը լրացնելուց 

հետո նշում է սուրհանդակային առաքումն աշխատակցին  

հանձնելու ժամը, իր ազգանունը և ստորագրում է, ինչով 

հաստատում է, որ  ապրանքագիրը ճիշտ է լրացված և ինքը 

համաձայն է  Կանոնակարգի և Սակագների պայմաններին: 

3.21. Выбор маршрута следования отправления, 

способа и средств его перевозки является исключительной 

компетенцией «ДАЙМЭКС». При доставке отправления 

«ДАЙМЭКС» имеет право привлекать третьих лиц.  

3.21 Սուրհանդակային առաքման երթուղու ընտրությունը, նրա 

փոխադրման ձևը և միջոցը ամբողջովին  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի 

իրավասացության մեջ է: Սուրհանդակային առաքումը 

փոխադրելիս նա կարող է ներգրավել նաև երրորդ անձանց:  

 

3.22. Курьеры «ДАЙМЭКС» не уполномочены вести 

переговоры и достигать каких-либо договоренностей с 

Заказчиками «ДАЙМЭКС», делать заявления и заверять 

документы от имени «ДАЙМЭКС». Отношения Заказчика с 

«ДАЙМЭКС» строятся на его телефонном, факсимильном 

или электронном общении с сотрудниками службы сервиса 

«ДАЙМЭКС» и обмене официальными документами.  

3.22«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի առաքիչները լիազորված չեն 

պատվիրատուի հետ բանակցություններ վարել և ինչ-որ  

պայմանավորվածություններ ձեռք  բերել, հայտարարություներ 

անել և «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի անունից փաստաթղթեր հաստատել: 

Պատվիրատուի  կապը «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի աշխատակիցների  հետ 

իրականանում է  հեռախոսային,ֆաքսիմիլային կամ էլեկտրոնային 

կապի միջոցով:  

 

4. Доставка по Республике Армения 4. Առաքում Հայաստանի Հանրապետությունով 

 

4.1. Сроки доставки из г. Ереван, указанные в 

Тарифах, являются гарантированными и действительны для 

доставки отправления по одному адресу. Сроки доставки 

указаны в рабочих днях, из расчёта пятидневной рабочей 

недели, не считая дня передачи отправления Отправителем 

сотруднику «ДАЙМЭКС». 

4.1. Երևան քաղաքից սուրհանդակային առաքման 

ժամկետները, որոնք նշված են սակագներում համարվում են վավեր 

և  երաշխավորված բեռը մեկ հասցեով  ուղարկելու դեպքում: 

Առաքման ժամկետները  նշված են  աշխատանքային օրերով, հիմք 

ընդունելով 5-օրյա աշխատանքային շաբաթը, չհաշված 

սուրհանդակային առաքումը ուղարկողից «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի 

աշխատակցին ուղարկելը:  

 

4.2. Сроки доставки при выполнении услуги  «Заказ на 

доставку Отправления из другого города» в город Ереван 

могут отличаться от сроков доставки из г. Ереван в города 

РА. 

4.2.Սուրհանդակային առաքումը այլ քաղաքից Երևան քաղաք 

տեղափոխելու ծառայության ժամկետները կարող են տարբերվել 

Երևան քաղաքից ՀՀ քաղաքներ փոխադրման ժամկետներից: 

4.3. Доставка отправлений производится в течение 

рабочего дня, с 9-00 до 18-00, с понедельника по пятницу 

включительно.  

4.3. Սուրհանդակային առաքումներն իրականացվում են 

աշխատանքային օրվա ընթացքում ժամը 9-00-ից մինչև 18-00-ը 

ներառյալ: 

4.4. Возможность и стоимость доставки отправлений в 

субботу, а также в выходные дни и во внеурочное время 

должны специально оговариваться с сотрудником службы 

сервиса «ДАЙМЭКС» в момент приема заявки.  

4.4. Շաբաթ օրը կամ հանգստյան օրերին ոչ աշխատանքային 

ժամերին  սուրհանդակային առաքման փոխադրման 

հնարավորությունը և արժեքը պետք է հատուկ համաձայնեցվեն 

«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի ծառայության աշխատակցի հետ պատվերն 

ընդունելիս:  

 

4.5. Доставка отправлений в праздничные дни, 

установленные правительством РА, правительствами 

субъектов РА, а также правительствами стран назначения - 

не осуществляется.  

4.5. ՀՀ օրենսդրությամբ ինչպես նաև նշանակման երկրների 

հաստատված,   տոնական օրերին սուրհանդակային առաքում չի 

կատարվում: 

4.6. Доставка осуществляется "до двери". В случае 

если Получатель не обеспечил беспрепятственный проход 

(проезд) курьера «ДАЙМЭКС» к месту доставки, доставка 

4.6. Սուրհանդակային առաքումն իրականացվում է «մինչև 

դուռը»: Եթե ստացողը «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի առաքչի համար չի 

ապահովել առանց խոչընդոտի ճանապարհ մինչև առաքման 
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осуществляется до подъезда.    վայրը,ապա առաքումն իրականացվում է մինչև շքամուտքը:  

4.7. В случае отсутствия Получателя сотрудник 

«ДАЙМЭКС» обязан сделать соответствующую пометку в 

доставочном листе "ДАЙМЭКС" и оставить Получателю 

извещение установленной формы, с последующим 

информированием об этом Отправителя. Попытка 

осуществить доставку такого отправления производится  

бесплатно в течение следующего рабочего дня после первой 

доставки. Не врученное отправление может быть 

возвращено Отправителю по его письменному заявлению и 

после предоплаты обратной доставки согласно Тарифам. 

4.7.Ստացողի բացակայության դեպքում Կատարողի 

ներկայացուցիչը պարտավոր է կատարել համապատասխան նշում 

առաքման թերթիկում և թողնել սահմանված կարգով ծանուցում այդ 

մասին հետագայում հայտնելով Ուղարկողին: Առաջին առաքումից 

հետո հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում դարձյալ անվճար 

փորձ է արվում կատարել սուրհանդակային առաքումը: Չհանձնված 

սուրհանդակային առաքումը կարող է վերադարձվել ուղարկողին 

նրա գրավոր դիմումի համաձայն և սուրհանդակային առաքումը 

վերադարձնելու համար համապատասխան  կանխավճարից հետո:  

4.8. Если в течение 30 суток, начиная со дня 

повторной доставки, Получатель или Отправитель/Заказчик 

не предоставили указаний о дальнейших действиях, которые 

необходимо произвести с отправлением,  отправление 

передается на хранение в архив «ДАЙМЭКС» как 

невостребованное. По истечении 6 месяцев «ДАЙМЭКС» 

имеет право распорядиться таким отправлением в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.8.Եթե երկրորդ անգամ առաքելու օրվանից հետո 30 օրվա 

ընթացքում  Ստացողը կամ Ուղարկողը/պատվիրատուն որևէ 

ցուցում չի տալիս սուրհանդակային առաքումների հետ 

կատարվելիք  հետագա գործողությունների մասին ապա 

սուրհանդակային առաքումն ուղարկվում է  պահպանման` 

«ԴԱՅՄԵՔՍ»-Ի  արխիվ որպես չպահանջված սուրհանդակային 

առաքում: 6 ամիս լրանալուց հետո «ԴԱՅՄԵՔՍ»-Ն իրավունք ունի 

սուրհանդակային առաքման հետ վարվել ըստ գործող 

օրենսդրության: 

4.9. В случае если отправление необходимо доставить 

по адресу, отличающемуся от первоначально указанного в 

накладной, Заказчик вправе заказать услугу по 

переадресации отправления. Заявка оформляется Заказчиком 

в письменном виде и оплачивается согласно Тарифам. 

4.9.Այն դեպքում, եթե առաքումը պետք է հասցնել 

ապրանքագրում նշված հասցեից տարբերվող հասցեով, ապա 

Պատվիրատուն իրավունք ունի պատվիրել վերահասցեագրման 

ծառայություն: Պատվիրատուի կողմից պատվերը ձևակերպվում է 

գրավոր ձևով և վճարվում է ըստ գործող ակագների:  

4.10. Получатель или его доверенное лицо может 

получить отправление только после того, как он 

собственноручно заполнит соответствующие графы 

накладной и/или доставочного листа: дату и время 

получения, свою фамилию, должность  и подпись, 

подтверждающую факт вручения предназначавшегося ему 

или его доверителю отправления. Наличие подписи 

Получателя в накладной и/или доставочном листе означает, 

что в момент подписания ответственность «ДАЙМЭКС» 

прекратилась.  

4.10.Ստացողը կամ նրա լիազորված անձը կարող է ստանալ 

առաքումը միայն այն բանից հետո, երբ անձամբ կլրացնի 

ապրանքագրի կամ առաքման թերթիկի համապատասխան 

սյունակները. նշի ամսաթիվը, սուրհանդակային առաքման 

ստացման ժամը, ազգանունը և պաշտոնը և ստորագրի, որն էլ 

կհաստատի իր կամ իր լիազորված անձի կողմից իր համար 

նախատեսված սուրհանդակային առաքման ստացումը: Ստացողի 

ստորագրության առկայությունը ապրանքագրի կամ առաքման 

թերթիկի վրա նշանակում է, որ ստորագրության պահից 

«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի պատասխանատվությունը դադարում է: 

4.11. Отказ Получателя подтвердить своей подписью 

получение отправления в накладной и/или доставочном 

листе «ДАЙМЭКС» приравнивается к отказу Получателя от 

получения предназначенного ему отправления.  

4.11.Ստացողի հրաժարվելը իր ստորագրությամբ հաստատել 

սուրհանդակային առաքման ստացումը ապրանքագրում և /կամ/ 

«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի առաքման թերթիկում հավասարազոր է իրեն 

ուղարկված սուրհանդակային առաքման ստացումից հրաժարման:  

 

4.12. Если оплату услуги по доставке производит 

Получатель, предназначенное ему отправление может быть 

вручено при наличной форме оплаты - после того, как он 

произведет полный расчет с сотрудником «ДАЙМЭКС». 

Отказ Получателя выполнить это условие приравнивается к 

отказу от получения предназначенного ему отправления.  

4.12.Եթե սուրհանդակային առաքումը կատարելիս 

ծառայության վճարումը կատարում է ստացողը, ապա նրա համար 

նախատեսված բեռը կարող է հանձնվել այն բանից հետո, երբ նա 

կկատարի լրիվ վճարում «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի աշխատակցին:Ստացողի 

հրաժարումը կատարել այդ պայմանը հավասարեցվում է իր համար 

նախատեսված առաքման ստացումից հրաժարվելուն:   

 

4.13. «ДАЙМЭКС» не несет ответственности за отказ 

Получателя в получении предназначенного ему отправления. 

В случае такого отказа ответственный сотрудник 

«ДАЙМЭКС» обязан известить об этом Отправителя и 

сообщить стоимость обратной доставки. Такое отправление 

может быть возвращено Отправителю по его письменному 

заявлению, и после оплаты всех услуг «ДАЙМЭКС», 

включая стоимость обратной доставки. Если в течение 30 

суток, начиная со дня извещения Отправителя, он не 

выполнил вышеперечисленных условий, отправление 

передается на хранение в архив «ДАЙМЭКС» как 

невостребованное. По истечении 6 месяцев «ДАЙМЭКС» 

имеет право распорядиться таким отправлением в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.13.«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ը պատասխանատվություն չի կրում 

Ստացողի`իրեն հասցեագրված սուրհանդակային առաքումը 

ստանալուց հրաժարվելու համար: Նման դեպքերում «ԴԱՅՄԵՔՍ»-

ի պատասխանատու աշխատակիցը պարտավոր է այդ մասին 

տեղյակ պահել  Ուղարկողին և հայտնել սուրհանդակային 

առաքումը հետ վերադարձնելու համար պահանջվող արժեքը: 

Սուրհանդակային առաքումը կարող է վերադարձվել Ուղարկողին 

նրա գրավոր դիմումի համաձայն և  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի բոլոր 

ծառայությունների համար, ներառյալ սուրհանդակային առաքման 

վերադարձման արժեքը վճարելուց հետո:Եթե Ուղարկողին 

տեղեկացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում, նա չի կատարում վերը 

նշված պահանջները, ապա սուրհանդակային առաքումը 

փոխանցվում է  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի արխիվ`որպես չպահանջված 

սուրհանդակային առաքում: 6 ամիս անց «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ն իրավունք 

ունի սուրհանդակային առաքման հետ վարվել  գործող 

օրենսդրության համաձայն:  



8 

 

4.14.  «ДАЙМЭКС» сообщает Отправителю 

информацию о произведенной доставке отправления в 

устной форме по телефону, указанному Отправителем в 

накладной «ДАЙМЭКС», либо в виде электронного 

сообщения на электронный почтовый ящик Отправителя. 

Отправителю по его требованию может быть предоставлено 

письменное уведомление о доставке в виде официального 

письма, оформленного на фирменном бланке «ДАЙМЭКС». 

Также Отправитель может самостоятельно ознакомиться с 

информацией о произведенной доставке на официальном 

сайте «ДАЙМЭКС». 

4.14.«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ը ապրանքագրում նշված հեռախոսահամրով 

հեռախոսով բանավոր ձևով տեղեկացնում է ուղարկողին 

սուրհանդակային առաքման կողմից մասին կամ Ուղարկողի 

էլեկտրոնային փոստին ուղարկելով էլեկտրոնային 

հաղորդագրություն: Ուղարկողի պահանջով նրան կարող է 

ներկայացվել գրավոր ծանուցում՝ պաշտոնական նամակի ձևով՝ 

ձևակերպված «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի ֆիրմային ձևաթղթի վրա: Ուղարկողը 

կարող է նաև ինքնուրույն ծանոթանալ կատարված առաքման 

մասին տեղեկատվությանը  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի պաշտոնական կայքում:  

4.15. Если по независящим от «ДАЙМЭКС» 

обстоятельствам доставка и вручение отправления 

невозможны без дополнительных указаний Отправителя, 

отправление принимается «ДАЙМЭКС» на хранение. Если в 

течение 3-х дней с момента повторной попытки доставки от 

Отправителя/Заказчика не поступило необходимых 

указаний, то, начиная с 4-го календарного дня, взимается 

оплата за хранение отправления согласно Тарифам. 

4.15.Եթե «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ից անկախ հանգամանքներով բեռի 

առաքումը և հանձնումը անհնար է առանց ուղարկողի կողմից 

լրացուցիչ ցուցումների, ապա սուրհանդակային առաքումն 

ընդունվում է «ԴԱՅՄԵՔՍ» պահպանման համար: Եթե երկրորդ 

անգամ առաքումը կատարելու պահից 3 օրվա ընթացքում 

Ուղարկողից/Պատվիրատուից սուրհանդակային առաքման մասին 

անհրաժեշտ ցուցումներ չեն ստացվել, ապա 4-րդ օրացուցային 

օրվանից սկսած սուրհանդակային առաքման պահպանման համար 

պահանջվում է վճարում ըստ սակագների: 

5. Дополнительные услуги 5. Հավելյալ ծառայություններ  

 

5.1. В рамках оказания услуг по  доставке  

«ДАЙМЭКС» осуществляет ряд дополнительных услуг:  

5.1. Առաքման ծառայություններ մատուցելու շրջանակում 

«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ն իրականացնում է  մի  շարք լրացուցիչ 

ծառայություններ:  

5.1.1. Приоритетная доставка - доставка отправления, 

осуществляемая в кратчайшие сроки с момента его 

прибытия в город нахождения Получателя;  

5.1.1.Առաջնահերթ առաքումը - սուրհանդակային առաքման 

առաքումն է  ամենակարճ ժամկետում  Ստացողի գտնվելու քաղաք  

սուրհանդակային առաքման հասնելու պահից սկսած:   

5.1.2. Доставка в нерабочее время - доставка, 

осуществляемая в период местного времени с 18-00 до 22-00 

и с 6-00  до 9-00 в рабочие дни, с понедельника по пятницу 

включительно;  

5.1.2Առաքում ոչ աշխատանքային  ժամին-առաքում, որը 

կատարվում է  տեղական ժամանակով ժամը 18-00-ից մինչև 22-00  և 

ժամը 6-00-ից  մինչև 9-00-ն  աշխատանքային օրերին երկուշաբթիից   

մինչև  ուրբաթ ներառյալ: 

5.1.3. Субботняя доставка - доставка, осуществляемая 

в субботу с 9-00 до 16-00 по местному времени;  

5.1.3.Շաբաթօրյա առաքում - առաքում, որն իրականցվում է 

շաբաթ օրը տեղական ժամանակով 9-00 –ից մինչև16-00-ն, 

5.1.4. Доставка "лично в руки" - доставка отправления 

исключительно физическому лицу, указанному в накладной 

«ДАЙМЭКС» в графе «Получатель»;  

5.1.4."Ձեռքից ձեռք" առաքում – ուղարկված սուրհանդակային 

առաքման  առաքում բացառապես ֆիզիկական անձին, որը նշված է  

«ԴԱՅՄԵՔՍ» -ի ապրանքագրում  «Ստացող» բաժնում: 

5.1.5. Доставка с уведомлением о вручении – оказание 

услуги по доставке, с последующим предоставлением 

Заказчику/Отправителю документа (индивидуального 

доставочного листа) подписанного Получателем, 

подтверждающего факт доставки: 

5.1.5.Առաքում հանձնման մասին ծանուցումով – առաքման 

ծառայության մատուցում հետագայում Պատվիրատուին 

/Ուղարկողին տրամադրելով փաստաթուղթ(առաքման 

անհատական թերթիկ) ստորագրված Ստացողի կողմից որպես 

առաքման փաստի հաստատում. 

а) Предоставление копии ИДЛ (индивидуального 

доставочного листа) - предоставление 

Заказчику/Отправителю копии документа, 

отражающего информацию о дате, времени доставки 

отправления, фамилии, должности  и подписи 

Получателя;  

ա) ԱԱԹ-ի (առաքման անհատական թերթիկ) պատճենի 

տրամադրում – Պատվիրատուին/Ուղարկողին այն 

փաստաթղթի պատճենի տրամադրումը, որում նշված է 

առաքման ամսաթիվը և ժամը, ինչպես նաև Ստացողի 

ազգանունը, պաշտոնւ և ստորագրությունը,  

 

б) Предоставление оригинала ИДЛ 

(индивидуального доставочного листа) –  

предоставление Заказчику/Отправителю оригинала 

документа, отражающего информацию о   дате и  

времени доставки отправления, фамилии Получателя, 

должности,  его подпись или печать организации - 

Получателя;  

բ)  Պատվիրատուին  ԱԱԹ-ի բնօրինակի տրամադրում, որը 

պարունակում է տեղեկատվություն սուրհանդակային 

առաքման ամսաթվի, ժամի մասին, նշվում է նաև Ստացողի 

ազգանունը, պաշտոնը, ստորագրությունը և նրա 

կազմակերպության կնիքը:  

в) Предоставление письма-подтверждения 

доставки Отправления. Предоставление 

Заказчику/Отправителю официального письма 

содержащего информацию об оказанной услуге. К 

письму обязательно прилагается копия документа, 

подтверждающего факт вручения Отправления 

Получателю. 

գ)Պատվիրատուին հաստատման նամակի տրամադրում, 

որը պարունակում է տեղեկատվություն մատուցված 

ծառայությունների մասին: Նամակին անպայման կցվում է 

Ստացողին առաքման մասին վկայող փաստաթղթի պատճեն:  

 

5.1.6. Повторная экспресс-доставка - доставка в 

течение текущего дня после первой попытки доставки, 

осуществить которую не представилось возможным  по 

независящим от «ДАЙМЭКС» причинам. 

5.1.6. Կրկնակի Էքսպրես-առաքում – «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի անկախ 

պատճառներով առաքման առաջին չհաջողված փորձից հետո 

կրկնակի առաքում ընթացիկ օրվա ընթացքում:   

5.2. Возможность оказания дополнительных услуг 5.2. Լրացուցիչ ծառայությունների մատուցման 
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зависит от адреса доставки, содержимого отправления, его 

веса и  габаритов и согласовывается в каждом отдельном 

случае в момент оформления Заказчиком заявки на оказание 

услуги, за исключением оказания дополнительных услуг, 

указанных в п. 5.1.5 (в); 5.1.6. 

հնարավորությունը կախված է առաքման հասցեից, 

սուրհանդակային առաքման պարունակությունից, նրա քաշից և 

ծավալից և յուրաքանչյուր առանձին դեպքում համաձայնեցվում է 

Պատվիրատուի կողմից ծառայության մատուցման պատվերի 

ձևակերպման պահին, բացառությամբ 5.1.5(գ), 5.1.6. կետերում 

նշված լրացուցիչ ծառայություններից:  

5.3. Необходимость оказания дополнительной услуги 

в обязательном порядке указывается Отправителем в 

накладной в момент приема отправления курьером 

«ДАЙМЭКС», за исключением оказания дополнительных 

услуг, указанных в п. 5.1.5 (в); 5.1.6. 

5.3. Լրացուցիչ ծառայություններ մատուցելու 

անհրաժեշտությունը Ուղարկողի կողմից պարտադիր կերպով 

նշվում է ապրանքագրում «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի սուրհանդակի կողմից 

սուրհանդակային առաքման պահին, բացառությամբ  5.1.5(գ),  5.1.6 

կետերում նշված ծառայությունների:  

 

5.4. Стоимость вышеуказанных дополнительных услуг 

рассчитывается в соответствии с Тарифами. 

5.4. Վերը նշված ծառայությունների արժեքը հաշվարկվում է 

սակագների համաձայն:  

6. Международная доставка 6. Միջազգային առաքում  

 

6.1. При оказании услуг по  международной доставке 

в обязательном порядке производится процедура 

таможенного оформления отправления. Таможенное 

оформление производится в стране приема отправления, 

транзита и получения.  

6.1. Միջազգային առաքման ծառայություններ մատուցելիս 

պարտադիր կարգով կատարվում է  սուրհանդակային առաքման 

մաքսային ձևակերպում:  Մաքսային ձևակերպումը կատարվում է 

սուրհանդակային առաքման ընդունման, տարանցման և ստացման 

երկրում: 

6.1.1. При отправке «Документов» процедура 

таможенного оформления  производится в упрощенном 

порядке согласно таможенному законодательству стран. 

6.1.1.Երկրների մաքսային օրենսդրություն: Փաստաթղթեր 

ուղարկելիս մաքսային ձևակերպումը կատարվում է պարզեցված 

կարգով` ըստ   այդ երկրների մաքսային օրենսդրության: 

6.1.2. При отправке «Не документов» процедура 

таможенного оформления производится  в обычном порядке 

согласно таможенному законодательству стран. 

6.1.2. Ոչ փաստաթղթային առաքումների դեպքում  

սուրհանդակային առաքման մաքսային ձևակերպումը կատարվում 

է  ընդունված կարգով `ըստ տվյալ երկրի մաքսային օրենսդրության:  

 

6.2. Сроки доставки международного отправления 

установлены в рабочих днях, из расчёта пятидневной 

рабочей недели, не считая дня получения отправления от 

Отправителя. Сроки отражают транзитное время 

нахождения отправления в пути и не учитывают временные 

издержки на  таможенное оформление в  стране 

отправления, получения, а также в  транзитных странах. 

6.2.Միջազգային առաքումների ժամկետները նշվում են 

աշխատանքային օրերով հիմք ընդունելով հնգօրյա 

աշխատանքային շաբաթը՝ չհաշված Ուղարկողից սուրհանդակային 

առաքման ստացման օրը: Ժամկետներն արտացոլում են 

ուղարկման գտնվելու վայրի տարանցիկ ժամը և հաշվի չեն առնում 

ժամանակի կորուստը ուղարկման, ստացման, ինչպես նաև 

տարանցիկ երկրների մաքսային ձևակերպման ընթացքում: 

6.3. Сроки доставки и цены на международную 

доставку указаны в Тарифах. 

6.3. Միջազգային առաքման ժամկետները և գները նշված են 

սակագնում:  

6.4. Цены на международные услуги «ДАЙМЭКС» не 

включают в себя налоги и таможенные пошлины страны 

получателя или страны транзита. Соответственно, 

Заказчик/Отравитель/Получатель налоги и пошлины 

оплачивает самостоятельно. 

6.4.«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի միջազգային ծառայությունների գները  

իրենց մեջ չեն ներառում տարանցման կամ սուրհանդակային 

առաքումը ստացող  երկրի մաքսային տուրքը: Հետևաբար 

Պատվիրատուն/Ուղարկողը/Ստացողը ինքն է վճարում հարկերը և 

տուրքերը: 

6.5. Список запрещённых к пересылке предметов п. 

3.15 может быть дополнен в зависимости от мер принятых 

правительством той или иной страны. 

6.5. 3.15 կետում նշված փոխադրման համար արգելված 

ապրանքների ցուցակը կարող է ավելանալ կախված այս կամ այն 

երկրի Կառավարության ձեռնարկած միջոցներից:   

7. Оплата услуг «ДАЙМЭКС» 7.  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի  ծառայությունների  դիմաց  վճարում 

 

7.1. Цены на услуги «ДАЙМЭКС» отражены в 

действующих Тарифах. Каждая цена предусматривает 

доставку одного отправления по одному адресу.  

7.1. «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի մատուցած ծառայություններ դիմաց 

գները  ներկայացված են գործող սակագներում: Յուրաքանչյուր գին 

ենթադրում է մեկ ուղարկման առաքում մեկ հասցեով:  

7.2. Расчет стоимости доставки производится по 

физическому весу отправления с упаковкой. Если объемный 

вес отправления превышает физический - расчет стоимости 

доставки производится по объемному весу. Превышение 

каждой категории веса означает оплату по тарифу 

следующей ступени. Формула  расчета объемного веса 

указана в Тарифах. 

7.2. Առաքման արժեքի հաշվարկը կատարվում է ըստ  

փաթեթավորված սուրհանդակային առաքման ֆիզիկական քաշի: 

Եթե սուրհանդակային առաքման ծավալային քաշը գերազանցում է  

ֆիզիկական քաշը, ապա  առաքման արժեքի հաշվարկը 

կատարվում է  հիմք ընդունելով սուրհանդակային առաքման 

ծավալային քաշը: Կշռի կատեգորիայի բարձրացումը նշանակում է  

վճարման կատարում հաջոդ կատեգորիայով: Ծավալային կշռի 

հաշվարկման բանաձևը  ներկայացված է «սակագներ» բաժնում:  

 

7.3. В случае если вес и/или размеры  отправления 

превышают установленные в п. 3.18, стоимость услуги по 

7.3.Այն դեպքում, եթե սուրհանդակային առաքման քաշը 

և/կամ/ չափերը գերազանցում են 3.18 կետում նշված առաքման 

ծառայության արժեքը, ապա այդպիսի առաքման ծառայության 
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доставке такого отправления является договорной.  արժեքը որոշվում է փոխադարձ պայմանավորվածությամբ: 

8. Ответственность Сторон 
8. Կողմերի պատասղանատվությունը  

 

8.1. Ответственность «ДАЙМЭКС». 8.1. «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի պատասխանատվությունը:  

8.1.1. «ДАЙМЭКС» отвечает за отправление с 

момента его приема до момента его вручения Получателю и 

несет ответственность перед Клиентом в пределах 

действующего законодательства, настоящего Регламента и 

Договора на оказание услуг по экспресс-доставке, а именно:  

8.1.1. «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ը պատասխանատու է  

սուրհանդակային առաքման համար նրա  ընդունման պահից մինչև 

ստացողին հանձնելու պահը և  հաճախորդի առաջ 

պատասխանատվություն է կրում գործող օրենսդրության, սույն 

Կանոնակարգի և Պայմանագրի սահմաններում՝ էքսպրես-

առաքման ծառայությունների մասով:  

Убытки, причиненные при оказании услуг доставки, 

возмещаются «ДАЙМЭКС»  в следующих размерах: 

Դրանք հետևյալն են.  

Ծառայություններ մատուցելիս պատճառած վնասները 

փոխհատուցվում են «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի կողմից հետևյալ չափերով՝  

а) в случае утраты или порчи (повреждения) всего 

отправления с объявленной ценностью - в размере 

объявленной ценности и суммы платы за доставку, за 

исключением дополнительного сбора за объявленную 

ценность; 

ա) առաքման ենթակա հայտարարագրված արժեքով 

սուրհանդակային առաքման ամբողջությամբ վնասվելու կամ 

ոչնչանալու դեպքում ընկերությունը վճարում է հայտարարված 

արժեքի և առաքման համար պահանջվող վճարի  չափով, 

բացառությամբ հայտարարված արժեքի համար լրացուցիչ 

գանձվող գումարի:  

 

б) в случае утраты или порчи (повреждения) части 

отправления с объявленной ценностью - в размере 

части объявленной ценности отправления, 

определяемой пропорционально отношению веса 

недостающей или испорченной (поврежденной) части 

отправления к  общему весу отправления; 

բ) հայտարարագրված արժեքով սուրհանդակային 

առաքման մասնակի վնասվելու կամ ոչնչանալու դեպքում 

ընկերությունը վճարում է հայտարարված արժեքի մի մասը, որը 

հավասարազոր է սուրհանդակային առաքման վնասված և 

ամբողջական մասերի հարաբերակցությամբ որոշված 

արժեքին:  

в) в случае утраты или порчи (повреждения) 

отправления, следующего без объявленной ценности - в 

двукратном размере суммы платы за доставку, в случае 

утраты или порчи (повреждения) части отправления - в 

размере платы за доставку. 

գ) առանց հայտարարված արժեքի սուրհանդակային 

առաքման վնասման դեպքում ընկերությունը վճարում է 

առաքման համար պահանջվող վճարի կրկնակի չափով, իսկ 

սուրհանդակային առաքման մասնակի վնասման դեպքում 

առաքման վճարի չափով:  

Расчет компенсации рассчитывается от суммы 

документально подтвержденного фактического убытка без 

учета НДС. 

Փոխհատուցման գումարը հաշվարկվում է փաստացի 

հաստատված կորստի գումարից՝ առանց ԱԱՀ-ի: 

8.1.2. В случае нарушения по вине «ДАЙМЭКС» 

гарантированных сроков доставки отправления, 

«ДАЙМЭКС» выплачивает Клиенту неустойку в размере 5% 

стоимости услуги доставки за каждый день превышения 

гарантированного срока доставки, но не более 100% 

стоимости услуги. Гарантированные сроки доставки 

определены в Тарифах. 

8.1.2.«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի պատճառով բեռների առաքման 

երաշխավորված ժամկետների խախտման դեպքում ընկերությունը 

հաճախորդին վճարում է կրած վնասի դիմաց ծամկետից ուշացման 

ամեն օրվա համար գանձվող գումարի  5%-ի չափով, բայց 

ծառայության արժեքի 100%-ից ոչ ավել: Առաքման երաշխավորված 

ժամկետները նշված են սակագներ բաժնում:  

Расчет неустойки производится от суммы тарифа за оказание 

услуги по доставке без учета НДС. 

Վնասների կորուստը հաշվարկվում է ծառայության մատուցման 

սակագնից առանց ԱԱՀ-ի: 

8.1.3. «ДАЙМЭКС» не несет ответственности за: 8.1.3.«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ը պատասխանատվություն չի կրում՝  

 

а) утрату, порчу (повреждение), недоставку 

отправления или нарушение гарантированных сроков 

доставки отправления, если будет доказано, что 

таковые произошли вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе 

действий властей или государственных органов, 

забастовок, стихийных бедствий, военных действий, 

катастроф и других обстоятельств непреодолимой 

силы, а так же явлений природного или техногенного 

характера; 

ա) առաքման կորստի, վնասվելու կամ երաշխավորված 

ժամկետի խախտման համար, եթե ապացուցվի, որ դա տեղի է 

ունեցել ֆորսմաժորային իրավիճակի պատճառով, այդ թվում նաև 

իշխանությունների և պետական մարմինների 

գործողությունների, գործադուլների, բնական աղետների, 

ռազմական գործողությունների, աղետների և անհաղթահարելի 

ուժի այլ դրսևորումների, ինչպես նաև բնական և տեխնոգեն 

բնույթի երևույթների պատճառով:  

 

б) повреждение содержимого отправления, 

принятого Получателем в закрытом виде, при 

отсутствии  внешних повреждений его упаковки и 

соответствии веса отправления весу, определенному 

при его приеме Получателем; 

բ)  Ստացողից փակ վիճակում ընդուված սուրհանդակային 

առաքման  պարունակության վնասման համար, երբ  

փաթեթավորման արտաքին մասը վնասված չի եղել, իսկ քաշը 

համապատասխանել է  ընդունողի կողմից սուրհանդակային 

առաքման ընդունման ժամանակ  գրանցված քաշին: 

 

в) задержку, изъятие или уничтожение 

отправления или его части в порядке, установленном 

законодательством Республики Армения;  

գ) սուրհանդակային առաքման կամ դրա մի մասի առաքման 

ուշացման, առգրավման կամ ոչնչացման համար՝  ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

 

г) содержание таможенных деклараций, в какой бы 

форме они ни были составлены Отправителем, и 

решения, принятые таможенными органами при 

դ)  մաքսային հռչակագրերի բովանդակության, ինչպես էլ որ 

դրանք կազմված լինեն ուղարկողի կողմից, միջազգային 

փոխադրումների մաքսային վերահսկման ընթացքում մաքսային 
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таможенном контроле международных отправлений; մարմինների ընդունած որոշումների համար, 

 

д) нарушение исполнения обязательств, 

являющихся следствием  неточной, неполной или 

недостоверной информации, указанной Отправителем в 

накладной «ДАЙМЭКС»;  

ե)  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի ապրանքագրում Ուղարկողի կողմից 

նշված ոչ ճիշտ և ոչ լրիվ տեղեկատվության պատճառով 

պարտականությունների կատարման խախտման համար  

 

е) повреждение отправлений, переданных  

Отправителем  без надлежащей упаковки либо в 

неисправной упаковке; 

զ)  Ուղարկողի կողմից սուրհանդակային առաքումը ոչ 

պատշաճ փաթեթավորումով հանձնելու համար, 

 

ж) преднамеренно или непреднамеренно 

переданные Отправителем сотруднику «ДАЙМЭКС» 

отправления, запрещенные к перевозке; 

է) Ուղարկողի կողմից միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր 

կերպով  «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի աշխատակցին փոխադրման համար 

արգելված ապրանքներ հանձնելու համար, 

 

з) не извещение или несвоевременное извещение 

Отправителем/Заказчиком сотрудника «ДАЙМЭКС» об 

изменениях в заявке; 

ը) Ուղարկողի/Պատվիրատուի կողմից «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի 

աշխատակցին պատվերում կատարված փոփոխությունների 

մասին  չտեղեկացնելու կամ ժամանակին չտեղեկացնելու համար, 

 

и) невозможность оказания услуги по доставке в 

связи с отсутствием Отправителей и Получателей по 

предоставленным Клиентом/Заказчиком адресам; 

թ) ծառայության մատուցման անհնարին լինելը 

Հաճախորդի/Պատվիրատուի նշած հասցեներով Ուղարկողների և 

Ստացողների բացակայության պատճառով, 

 

к) вскрытие, задержку, изъятие или уничтожение 

отправления или его части  по требованию 

государственных органов, в случае проведения 

последними оперативных мероприятий. 

ժ)  պետական մարմինների պահանջով օպերատիվ 

միջոցառումներ կազմակերպելու դեպքում սուրհանդակային 

առաքման բացման, ուշացման, առգրավման և բեռիկամ դրա մի 

մասի ոչնչացման համար: 

 

8.1.4. По желанию Отправителя/Заказчика 

«ДАЙМЭКС» может оказать содействие в страховании 

отправления в целях покрытия полной стоимости 

отправления, в связи с риском потери или порчи 

содержимого отправления по независящим от «ДАЙМЭКС» 

обстоятельствам.  

8.1.4. Ուղարկողի/Պատվիրատուի ցանկությամբ «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ը 

կարող է օժանդակել ապահովագրության մեջ, որպեսզի ուղարկման 

ամբողջ արժեքը փոխհատուցվի «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ից անկախ 

պատճառներով առաքման կորստի ռիսկի  դեպքում:  

 

8.2. Ответственность Клиента: 8.2. Հաճախորդի պատասխանատվությունը՝ 

8.2.1. Независимо от того является ли Клиент 

Заказчиком, Отправителем и/или Получателем отправления, 

он обеспечивает исполнение условий Договора оказания 

услуг по доставке отправлений и настоящего Регламента и 

несет ответственность за действия указанных лиц и оплату 

услуг Исполнителя. 

8.2.1. Անկախ այն բանից համարվում է արդյոք Հաճախորդը 

ուղարկման Պատվիրատու, Ուղարկող և/կամ Ստացող, նա 

ապահովում է առաքման ծառայությունների Պայմանագրի և սույն 

Կանոնակարգի կատարումը և կրում է պատասխանատվություն 

նշված անձանց, ինչպես նաև Կատարողի ծառայությունների դիմաց 

վճարման համար:  

 

8.2.2. Клиент несет ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Армения за вред, 

причиненный другим отправлениям, пользователям услуги 

или лицам, занятым обработкой, транспортировкой 

отправлений, вследствие вложения в отправления предметов 

и веществ, запрещенных к пересылке, или в результате 

ненадлежащей упаковки пересылаемого вложения. 

8.2.2. Հաճախորդը ՀՀ օրենսդրությամբ պատասխանատվություն 

է կրում մյուս սուրհանդակային առաքումների և տրանսպորտային    

փոխադրմամբ զբաղվող մարդկանց  վնաս պատճառելու համար 

բեռների ոչ պատշաճ փաթեթավորման և արգելված 

սուրհանդակային առաքումներ  տեղափոխելու պատճառով:  

 

8.2.3. Клиент несет ответственность за упаковку 

отправления, обеспечивающую его целостность и 

сохранность при его транспортировке и хранении. Клиент 

несет ответственность за последствия неправильной 

внутренней упаковки содержимого отправлений (бой, 

поломку, деформацию, течь и т.д.). 

8.2.3. Հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում 

սուրհանդակային առաքման փաթեթավորման համար, որն 

ապահովում է սուրհանդակային առաքման ամբողջականության 

պահպանումը փոխադրման և պահպանման ընթացքում: 

Հաճախորդը պատասխանատվություն է կրում սուրհանդակային 

առաքման ոչ ճիշտ ներքին փաթեթավորման հետևանքների 

համար(կոտրում, դեֆորմացիա, արտահոսք և այլն):  

 

8.2.4. Клиент несет ответственность за правильность 

информации об Отправителе, Получателе, стоимости и 

содержании отправления. 

8.2.4.Հաճախորդը պատասխանատու է Ուղարկողի, Ստացողի, 

սուրհանդակային առաքման պարունակության մասին ճշգրիտ 

տեղեկատվություն տրամադրելու համար:   

8.2.5. В случае несвоевременной или неполной оплаты 

оказанных услуг  «ДАЙМЭКС» имеет право потребовать от 

Клиента уплаты пени в размере 0,5 % от неоплаченной 

суммы за каждый день просрочки платежа. 

8.2.5.«ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի մատուցած ծառայությունների դիմաց ոչ 

ժամանակին և ոչ լրիվ վճարման դեպքում ընկերությունն իրավունք 

ունի հաճախորդից պահանջել տույժ վճարման ուշացման ամեն 

օրվա դիմաց գանձվող վճարի 0,5 %-ի չափով:  

 

8.2.6. Клиент обязуется возместить все документально 

подтвержденные расходы «ДАЙМЭКС», возникшие 

вследствие действий, указанных в п. 8.1.3 п.п. «д», «е», «ж», 

«з», «и». 

8.2.4. Հաճախորդը պարտավորվում է կցել «ԴԱՅՄԵՔՍ»-ի  բոլոր 

այն ծախսերը հաստատող փաստաթղթերը, որոնք առաջացել են 

8.1.3 կետի «ե», «զ», «է», «ը», «թ» կետերում նշված 

գործողությունների արդյունքում: 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ООО «ДАЙМЕКС»  

 

Пр. Аршакуняц 53/13, г. Ереван 

,,ВТБ Армения,,  Банк 

Р/с 16063009422700 

ИНН 04227576 

 

 

 

Генеральный директор ________  

 

                    Арутюнян Славик Норикович 

ԿԱՏԱՐՈՂ 

«ԴԱՅՄԵՔՍ» ՍՊԸ 

 

Արշակունյաց պող. 53/13, ք. Երևան 

,,ՎՏԲ Հայաստան,, Բանկ 

Հ/հ 16063009422700 

ՀՎՀՀ 04227576 

 

 

Գլխավոր տնօրեն--------------------------------- 

                       Հարությունյան Սլավիկ Նորիկի 
 
 

 
 

 

  

 

 

КЛИЕНТ ՀԱՃԱԽՈՐԴ 

 


