
 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ / ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 

 

«ԼԱՅԹ» 
«ԱՎՏՈ 

ԼԱՅԹ» 
«ԼԱՅԹ+» «ՍՏԱՆԴԱՐՏ» «ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ» 

 

«ԲԻԶՆԵՍ» 

 

Բանավոր իրավաբանական 

խորհրդատվություն 

 

Տարին 5 

անգամ 

 

Տարին 5 

անգամ 

 

Տարին 12 

անգամ 

 

Առանց սահմանափակումների 

  

Վստահիր բանակցությունները  իրավաբանին 1 1 1 4 Առանց սահմանափակումների 

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրում  և 

հրահանգներ  դրանց կազմման վերաբերյալ 

Առանց սահմանափակումների 

 

Գրավոր խորհրդատվություն 

 

Բանավոր իրավական խորհրդատվություն  

ձեռնարկատիրական գործունեության 

հարցերով 

ՈՉ ՈՉ ՈՉ 1 Տարեկան 4 Տարեկան 4 

 

ՈՉ ՈՉ ՈՉ ՈՉ ՈՉ 

 

Առանց 

սահմանափակումների 

Ավտոթեմատիկաի վերաբերյալ 

փաստաթղթերի կազմմում (դիմում, պահանջ, 

բողոք և այլն) 

 

ՈՉ 3 ՈՉ ՈՉ ՈՉ 

 

ՈՉ 

Օգտատերերի քանակ 1 1 1 1 Մինչև 3 Մինչև 3 

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար 5% 5% 5% 10% 15% 15% 

Փաթեթի արժեք (ՀՀ դրամ) 12,500 14,900 19,900 24,900 34,900 50,000 

 



Լայթ - սակագնային պլան՝ արժեքը  12.500  դրամ։  1. Տարվա ընթացքում 5 տարբեր հարցերին վերաբերվող բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն: Ամսեկան կարելի է ստանալ իրավաբանական 

խորհրդատվություն ոչ ավել, քան մեկ հարցի վերաբերյալ: Ամեն հարցի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն ստանալուց հետո, հաճախորդը  կարող է ստանալ այդ հարցին վերաբերվող 

խորհրդատվություններ և պարզաբանումներ անսահմանափակ՝ մինչև Հավաստագրի ժամկետի ավարտը: 2. Տարվա ընթացքում 1 անգամ կարելի է վստահել բանակցությունը իրավաբանին՝ այսինքն այն իրավիճակում, 

երբ Հավաստագրի սեփականատերը չի կարողանում ինքնուրույն բանակցել ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց հետ, ինչպես նաև պետական և ոչ պետական մարմինների հետ, ապա այդ դեպքում նա կարող է 

փոխանցել հեռախոսը երրորդ անձին, որպեսզի իրավաբանը իր փոխարեն վարի բանակցությունը: 3. Հավաստագրի գործողության ընթացքում ԻՐԱՎԱԲԱՆ 24 ծառայության կողմից հաճախորդին անհրաժեշտության 

դեպքում տրամադրվում են տիպային փաստաթղթեր և հրահանգներ դրանց կազմման վերաբերյալ: Այս ծառայությունը տրամադրվում է անսահմանափակ քանակությամբ: 4. Տվյալ սակագնային պլանի օգտատերերի 

քանակը – 1 հոգի՝ ֆիզիկական անձ որը անձամբ գնել է Հավաստագիրը։ 5. 5 % զեղչ լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց: 

Ավտո Լայթ - սակագնային պլան՝ արժեքը  14.900 դրամ։ 1. Տարվա ընթացքում 5 տարբեր հարցերին վերաբերվող բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն: Ամսեկան կարելի է ստանալ իրավաբանական 

խորհրդատվություն ոչ ավել, քան մեկ հարցի վերաբերյալ: Ամեն հարցի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն ստանալուց հետո, հաճախորդը  կարող է ստանալ այդ հարցին վերաբերվող 

խորհրդատվություններ և պարզաբանումներ անսահմանափակ՝ մինչև Հավաստագրի ժամկետի ավարտը: 2. Տարվա ընթացքում 1 անգամ կարելի է վստահել բանակցությունը իրավաբանին՝ այսինքն այն իրավիճակում, 

երբ Հավաստագրի սեփականատերը չի կարողանում ինքնուրույն բանակցել ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց հետ, ինչպես նաև պետական և ոչ պետական մարմինների հետ, ապա այդ դեպքում նա կարող է 

փոխանցել հեռախոսը երրորդ անձին, որպեսզի իրավաբանը իր փոխարեն վարի բանակցությունը:  3. Հավաստագրի գործողության ընթացքում ԻՐԱՎԱԲԱՆ 24 ծառայության կողմից հաճախորդին անհրաժեշտության 

դեպքում տրամադրվում են տիպային փաստաթղթեր և հրահանգներ դրանց կազմման վերաբերյալ: Այս ծառայությունը տրամադրվում է անսահմանափակ քանակությամբ: 4. Տարվա ընթացքում 3 անգամ 

ավտոթեմատիկայի վերաբերյալ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի կազմում (դիմում, պահանջ, բողոք և այլն): 5. Տվյալ սակագնային պլանի օգտատերերի քանակը – 1 հոգի՝ ֆիզիկական անձ, որը անձամբ գնել է 

Հավաստագիրը։ 6. 5 % զեղչ՝ լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց: 

Լայթ + - սակագնային պլան՝ արժեքը 19.900 դրամ։ 1. Տարվա ընթացքում 12 տարբեր հարցերին վերաբերվող բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն: Ամսեկան կարելի է ստանալ իրավաբանական 

խորհրդատվություն ոչ ավել, քան մեկ հարցի վերաբերյալ: Ամեն հարցի վերաբերյալ իրավաբանական խորհրդատվություն ստանալուց հետո, հաճախորդը  կարող է ստանալ այդ հարցին վերաբերվող 

խորհրդատվություններ և պարզաբանումներ անսահմանափակ՝ մինչև Հավաստագրի ժամկետի ավարտը: 2. Տարվա ընթացքում 1 անգամ կարելի է վստահել բանակցությունը իրավաբանին՝ այսինքն այն իրավիճակում, 

երբ Հավաստագրի սեփականատերը չի կարողանում ինքնուրույն բանակցել ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց հետ, ինչպես նաև պետական և ոչ պետական մարմինների հետ, ապա այդ դեպքում նա կարող է 

փոխանցել հեռախոսը երրորդ անձին, որպեսզի իրավաբանը իր փոխարեն վարի բանակցությունը: 3. Հավաստագրի գործողության ընթացքում ԻՐԱՎԱԲԱՆ 24 ծառայության կողմից հաճախորդին անհրաժեշտության 

դեպքում տրամադրվում են տիպային փաստաթղթեր և հրահանգներ դրանց կազմման վերաբերյալ: Այս ծառայությունը տրամադրվում է անսահմանափակ քանակությամբ: 4. Տվյալ սակագնային պլանի օգտատերերի 

քանակը – 1 հոգի՝ ֆիզիկական անձ, որը անձամբ գնել է Հավաստագիրը։ 5. 5 % զեղչ՝ լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց: 

Ստանդարտ - սակագնային պլան՝ արժեքը  24.900 դրամ։  1. Տարվա ընթացքում, առանց սահմանափակումների տարբեր հարցերին վերաբերվող բանավոր իրավաբանական խորհրդատվության տրամադրում: 

2. Տարվա ընթացքում 4 անգամ կարելի է վստահել բանակցությունները իրավաբանին՝ այսինքն այն իրավիճակում, երբ Հավաստագրի սեփականատերը չի կարողանում ինքնուրույն բանակցել ֆիզիկական, 

իրավաբանական անձանց հետ, ինչպես նաև պետական և ոչ պետական մարմինների հետ, ապա այդ դեպքում նա կարող է փոխանցել հեռախոսը երրորդ անձին, որպեսզի իրավաբանը իր փոխարեն վարի 

բանակցությունները: 3. Հավաստագրի գործողության ընթացքում ԻՐԱՎԱԲԱՆ 24 ծառայության կողմից հաճախորդին անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում են տիպային փաստաթղթեր և հրահանգներ դրանց 

կազմման վերաբերյալ: Այս ծառայությունը տրամադրվում է անսահմանափակ քանակությամբ: 4. Տվյալ սակագնային պլանի օգտատերերի քանակը – 1 հոգի՝ ֆիզիկական անձ, որը անձամբ գնել է Հավաստագիրը։ 5. 10 % 

զեղչ՝ լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց: 

Ընտանեկան - սակագնային պլան՝ արժեքը  34.900 դրամ։ 1. Տարվա ընթացքում, առանց սահմանափակումների տարբեր հարցերին վերաբերվող բանավոր իրավաբանական խորհրդատվությոան տրամադրում: 

2. Տարվա ընթացքում, առանց սահմանափակումների կարելի է վստահել բանակցությունները իրավաբանին՝ այսինքն այն իրավիճակում, երբ Հավաստագրի սեփականատերը չի կարողանում ինքնուրույն բանակցել 

ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց հետ, ինչպես նաև պետական և ոչ պետական մարմինների հետ, ապա այդ դեպքում նա կարող է փոխանցել հեռախոսը երրորդ անձին, որպեսզի իրավաբանը իր փոխարեն վարի 

բանակցությունները:  3. Հավաստագրի գործողության ընթացքում ԻՐԱՎԱԲԱՆ 24 ծառայության կողմից հաճախորդին անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում են տիպային փաստաթղթեր և հրահանգներ դրանց 

կազմման վերաբերյալ: Այս ծառայությունը տրամադրվում է անսահմանափակ քանակությամբ: 4. Տարվա ընթացքում 4 անգամ  կարելի է ստանալ գրավոր իրավաբանական խորհրդատվություն: 5. Տվյալ սակագնային 

պլանի օգտատերերի քանակը – 3 հոգի՝ ֆիզիկական անձ, որը անձամբ գնել է Հավաստագիրը և իր կողմից նշված ևս 2 անձ։ 6. 15 % զեղչ՝ լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց: 

Բիզնես - սակագնային պլան՝ արժեքը  50․000 դրամ։ 1. Տարվա ընթացքում, առանց սահմանափակումների տարբեր հարցերին վերաբերվող բանավոր իրավաբանական խորհրդատվությոան տրամադրում: 2. 

Տարվա ընթացքում, առանց սահմանափակումների կարելի է վստահել բանակցությունները իրավաբանին՝ այսինքն այն իրավիճակում, երբ Հավաստագրի սեփականատերը չի կարողանում ինքնուրույն բանակցել 

ֆիզիկական, իրավաբանական անձանց հետ, ինչպես նաև պետական և ոչ պետական մարմինների հետ, ապա այդ դեպքում նա կարող է փոխանցել հեռախոսը երրորդ անձին, որպեսզի իրավաբանը իր փոխարեն վարի 

բանակցությունները: 3. Հավաստագրի գործողության ընթացքում ԻՐԱՎԱԲԱՆ 24 ծառայության կողմից հաճախորդին անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում են տիպային փաստաթղթեր և հրահանգներ դրանց 

կազմման վերաբերյալ: Այս ծառայությունը տրամադրվում է անսահմանափակ քանակությամբ: 4. Տարվա ընթացքում 4 անգամ  կարելի է ստանալ գրավոր իրավաբանական խորհրդատվություն: 5. Տարվա ընթացքում, 

առանց սահմանափակումների ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատերի ձեռնարկատիրական գործունեությանը վերաբերվող տարբեր հարցերի շուրջ բանավոր իրավաբանական խորհրդատվությոան 

տրամադրում: 6. Տվյալ սակագնային պլանի օգտատերերի քանակը – 3 հոգի՝ ֆիզիկական անձ, որը անձամբ գնել է Հավաստագիրը և իր կողմից նշված ևս 2 անձ։ 7. 15 % զեղչ՝ լրացուցիչ ծառայությունների դիմաց: 


