
27.04.2018 ж. № 187/18 бұйрыққа №1 қосымша  
 

«КаР-Тел» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Оператор)  

желісінің  

Корпоративтік клиенттерге қызмет көрсету ережелері 

 

1. Жалпы ережелер 
 

1. «КаР-Тел» ЖШС желісінің осы Корпоративтік клиенттерге қызмет көрсетудің ережелері 

(бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді және Оператордың 

Корпоративтік клиенттер үшін телекоммуникация қызметтерін және сервистерін (бұдан әрі – 
«Қызметтер») көрсету шарттары мен тәртібін анықтайды. 

2. Осы Ережелер Корпоративтік клиент пен Оператордың арасындағы Жеке Шарттың ажырамас 

бөлігі болып табылады және Корпоративтік клиент оны толықтай қабылдай алады. 

3. Корпоративтік клиенттің Жеке Шартқа қол қоюы, оның Ережелермен танысып, оның барлық 
талаптарымен келісетіндігін, сонымен қатар, Операторлардан SMS-хабарламалар алуға және 

Корпоративтік клиент Шартта, қосымша келісімдер мен қосымшаларда көрсеткен электрондық поштаға 

хабарламалар алуға келісетіндігін білдіреді. Корпоративтік клиенттің осы Ережелермен танысып, 
оларды қабылдау сәті болып тараптардың Жеке Шартқа қол қою күні табылады. 

4. Корпоративтік клиенттің Жария шарт талаптарына абонент ретінде қосылуы тараптардың 

Жеке Шартқа қол қою кезінде жүзеге асады. 
 

2. Негізгі түсініктер 

 

5. Осы Ережелерде келесі түсініктер пайдаланады:  
1) Абоненттік төлем – Корпоративтік клиент белгілі бір уақыт аралығында төлеуге міндетті 

және тұрақты шама болып табылатын белгіленген өлшем 

2) Алғытөлемдік абоненттік нөмірлер – алғытөлемдік есеп айырысу  тәртібінде қызмет 
көрсетілетін абоненттік нөмірлер.  

3) Қосудың базалық пакеті – Корпоративтік топтың барлық абоненттік нөмірлеріне Жеке 

Шартқа тұрған күннен бастап немесе Жеке Шартта көрсетілген күннен бастап қосылатын (егер 

қолданылса) ұялы байланыс қызметі. Қосылудың базалық пакетіне кіреді: ұялы байланыстың негізгі 
және қосымша қызметтері, соның ішінде Оператордың (GPRS) желілерінде Ғаламтор желісіне 

қолжетімді қызметтер, MMS, халықаралық қолжетімдік, Роуминг. 

4) Кепілді жарна – Корпоративтік клиент Қызмет көрсетудің алғашқы айында Корпоративтік 
топтың абоненттік нөмірлерінің жеке шотына белгілі бір ақшалай қаражатты жіберу әдісімен төлейтін, 

Жеке Шарттың пайдалануын қамтамасыз ету талаптары. Кепілді жарнаның көлемі Жеке Шарт 

талаптарымен анықталады. Кепілді жарнаға шот-фактура берілмейді, өйткені кепілді жарнаны осы 
Ережелердің талаптарына сәйкес абоненттік нөмірдің дербес шотына қайтаруға болмайды. 

5) Бірыңғай жеке шот – тиісті тіркелген мерзімде барлық Корпоративтік топқа көрсетілген 

Қызметтердің жалпы сомасы бойынша ақпаратты біріктіруге мүмкіндік беретін және төлеу үшін 

бірыңғай шотты жасауға, Корпоративтік клиентке бірыңғай төлем жасауға мүмкіндік беретін есептеудің 
кредитттік тәртібі бар Корпоративтік клиенттер үшін арналған қызмет. Опциялар Жеке Шартта 

көрсетілетін немесе Корпоративтік клиенттің хаты бойынша қосылатын Корпоративтік клиенттің 

ықыласы бойынша пайдаланады. Корпоративтік клиент осы қызметті таңдаған кезде Корпоративтік 
топтың әр абоненттік нөмірі үшін Жеке Шартпен бекітілген лимиттердің аяқталады. Сонымен қатар, 

Корпоративтік клиент барлық абоненттік нөмірлерге бір ортақ лимит бере алады немесе нақты 

көрсетілген қызметтердің барлық көлеміне төлем жасай алады. Көрсетілген қызметке абоненттік 
нөмірлер бойынша қосылған ортақ лимиттер асып кеткен кезде Қызмет көрсету осындай жеке шоттың 

барлық абоненттік нөмірлері бойынша тоқтатылады. 

6) Жеке Шарт (бұдан әрі – Шарт) – Корпоративтік клиенттің осы Ережелердің талаптарына 

қосылу фактісін растайтын, сонымен қатар, абонентті Жария шартының талаптарына және Шарт 
шегінде Тараптардың арақатынасының басқа да талаптарын анықтайтын Оператор мен Корпоративтік 

клиенттің арасындағы жазбаша келісім. 

7) Шоғырландырылған шот – Корпоративтік топтардың нөмірлерін бір жеке шотқа біріктіруге 
мүмкіндік беретін, Корпоративтік топтың әр абоненттік нөміріне жеке шектеуді ұсыну мүмкіндігі бар 

және бірыңғай төлемді қалыптастыратын, Корпоративтік клиентке арналған бірыңғай төлем жасауға 

рұқсат беретін кредиттік есептеу тәртібі бар қызмет. Опциялар Жеке Шартта көрсетілетін немесе 

Корпоративтік клиенттің хаты бойынша қосылады және Корпоративтік клиенттің ықыласы бойынша 
пайдаланады. Сонымен қатар, әр айдың бірінші күні абоненттік нөмірлердің жеке шектеулері 



төленбеген қарыз себебі бойынша абоненттік нөмірлерді бұғаттау факті болмаған жағдайда 
жаңартылады. 

8) Корпоративтік топ – Шартта белгіленген абоненттік нөмірлердің тобы.  

9) Корпоративтік клиент – Шарт жасасқан заңды тұлға немесе жеке кәсіпкер. 

10) Корпоративтік тарифтік жоспар – Шарт талаптарына сәйкес Корпоративтік топ үшін 
арнайы қызмет көрсетулер белгіленген тарифтік жоспар. Корпоративтік тарифтік жоспарға қосылу 

тәртібі туралы ақпарат және оның талаптары Оператордың ресми сайтында, сонымен қатар, сату 

кеңселерінде және Операторларға қызмет көрсету кеңселерінде қолжетімді. 
11) Кредиттік абоненттік нөмірлер – есептеудің кердиттік тәртібі бойынша қызмет көрсетілетін 

абоненттік нөмірлер.  

12) Лимит – Шарт шегінде бекітілетін немесе Корпоративтік клиенттің кепілдік хаты бойынша, 
немесе біржақты тәртіпте Оператормен Кредиттік абоненттік нөмірлері үшін белгіленетін ұялы 

байланыстың негізгі көрсетілетін қызметтің көлемі (Қазақстан Республикасы аумағында дыбыстық 

байланыс және SMS). Лимит роуминг және GPRS кіретін тізімге, Оператормен анықталатын қосымша 

қызметтерге, абоненттік төлемдерге таратылмайды. Роуминг және GPRS қызметтерінің құндарын 
есептеу көрсетілген қызметтердің Корпоративтік топтың абоненттік нөмірлерін пайдалану факті 

бойынша серіктестен түскен ақпарат шегінде жүзеге асады. Осыған орай, Оператор есептеулерді төлеуге 

үшін жіберуге құқылы, ал Корпоративтік клиент көрсетілген Қызметтердің құнын толық көлемде 
төлеуге міндетті. 

13) Халықаралық қолжетімділік – Қазақстан Республикасы шеқарасынан тысқары қоңырау 

шалуға мүмкіндік беретін және қосылудың базалық пакетіне қосылған қызмет. Егер Шартта өзгеше 
қарастырылмаса, Қоңыраудың құны туралы ақпарат (тарифтер) Оператордың www.beeline.kz / 

www.b2b.beeline.kz ресми сайтында жарияланады. Қызметті ажырату Корпоративтік Клиенттің хаты 

негізінде жүзеге асады. 

14) Оператордың кеңселері – Тізімі Оператордың ресми сайтында көрсетілген, Корпоративтік 
клиенттерге қызмет көрсету мәселелері бойынша уәкілетті, Операторлардың ресми өкілдерінің сауда 

орындары, «КаР-Тел» ЖШС сату және қызмет көрсету кеңселері. 

15) Жария шарты – оператордың www.beeline.kz ресми сайтында жарияланған, Оператордың 
желі абоненттеріне ұялы байланыс қызметін көрсетудің негізгі талаптарын белгілейтін шарт. 

16) Роуминг – ұялы байланыс операторларының арасындағы роумингтік келісім негізінде басқа 

ел (шетелдік мемлекет) операторының желісіндегі ұялы байланысын Оператордың абоненттеріне 

пайдалану мүмкіндігін беретін қосымша қызмет. 
17) Тараптар -  бірлесіп Оператор және Корпоративтік клиент деп аталады. 

18) Телеметрия (телеөлшеу) — телемеханизм бөлігін құрастыра отырып, оператор мен 

пайдаланушыға ұсыну үшін өшірілген өзгерістер мен ақпаратты жинауды жүзеге асыратын технология. 
19) Уәкілетті өкіл – Шартта қарастырылған әрекеттерді орындауға Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес өкілеттелген Шарт Тарапының өкілі. 

20) Телекоммуникация қызметтері – сымды, кабельдік, радио, оптикалық, жерсеріктік және 
өзге электрмагниттік байланыс жүйелері бойынша, соның ішінде телефондық және ұялы байланыс 

желілері бойынша белгілерді, дауыстық ақпаратты, жазбаша мәтінді, бейнелерді, дыбыстарды және өзге 

ақпараттық ағыстарды тарату немесе қабылдау жөніндегі қызметтер. 

21) 21) GPS-навигатор – құрылғының Жерде орналасқан орнын анықтау мақсатында 
жайғастырудың жаһандық жүйесінің дабылдарын қабылдайтын құрылғы. GPS құрылғысы көлім мен 

ұзақтылық туралы ақпаратпен қамтамасыз етеді, ал кейбіреулері биіктікті анықтай алады. 

22) 22) GSM шлюз – Оператордың SIM-картасы қосылатын және автоматты телефон 
станциясына (АТС) қосылатын жабдық. 

23) USSD-топ – сәйкес қосымша қызметті немесе қызметтер пакетін қосуға және/немесе өшіруге 

Оператормен анықталатын және Абоненттік нөмірден Корпоративтік топтың Абонентіне жіберілетін 
белгілі бір реттілікпен әріптерден/цифрлардан/таңбалардан тұратын пәрмен. Осы пәрмен Абонент 

және/немесе Корпоративтік клиенттің сәйкес қызметті қосуға және/немесе сөндіруіне жазбаша өтінішіне 

теңестіріледі. USSD-пәрмендері, қызметтер мен қызметтер пакетін қосу және/немесе сөндірудің 

шарттары мен бағасы, тарифтер, Шарт талаптарында қарастырылса, Оператордың www.beeline.kz / 

www.b2b.beeline.kz ресми сайттарында жарияланған. 

 

2. Оператордың және Корпоративтік клиенттің құқықтары және міндеттері 

 

6. Оператор: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жария шартының талаптарына, осы Шартқа және осы 

Ережеге сәйкес қызмет көрсетуге; 

http://www.b2b.beeline.kz/
http://www.beeline.kz/
http://www.b2b.beeline.kz/


2) Корпоративтік клиенттің көрсетілген Қызметтер үшін қарыздары болмаған жағдайда, келесі 
жағдайларда абоненттік нөмірдің жеке шотына Кепілді жарнаны қайтаруға міндетті (егер қолданылса): 

- абоненттік нөмірдің Корпоративтік топтан шыққан кезде; 

- Шарт бұзылған кезде. 

 

7. Оператор: 

1) Егер Шартта Кепілді жарна қарастырылса, Корпоративтік клиенттің келісімінсіз Корпоративтік 

топтың абоненттік нөмірінің кез-келген жеке шотына Корпоративтік топтың кез-келген абоненттік 
нөмірінің берешегін өтеу есебінде Кепілді жарнаның сомасын пайдалануға; 

2) Корпоративтік клиент Ережелерде және/немесе Шартта қарастырылған міндеттемелерді орындамаған 

жағдайда Корпоративтік клиенттің барлық Кредиттік абоненттік нөмірлері бойынша лимитін 
төмендетуге; 

3) Корпоративтік клиенттің алдын ала жазбаша хабарламасысыз, Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен, Жария шартта және осы Ережемен қарастырылған жағдайда және тәртіпте, 

Корпоративтік клиенттің берілген абоненттің нөмірін алуға және бір тараптық тәртіпте көрсетілген 
нөмір жөнінде Шартқа өзгерістер енгізуге құқылы; Алынған абоненттік нөмір Операторға жүгіну 

кезінде үшінші тұлғадан бос болып табылатын шартпен Корпоративтік клиентке қайтадан берілуі 

мүмкін. Бұл ретте, алынған абоненттік нөмірді бөлу, абоненттік нөмірді Оператормен бөлу кезіне (егер 
Оператордың шарттарына қолданылса), және Оператордың үлгісі бойынша Корпоративтік клиенттің 

өтінішін алу кезіне Корпоративтік клиенттің уәкілетті тұлғасы қол қойылған жағдайда, егер Шартпен 

өзгеше қарастырылмаса, қолданыстағы тарифтерге сәйкес Корпоративтік клиенттің болған қарыздарын 
және басқа төлемдерді төлегеннен кейін Оператормен жүзеге асады. Осы өтінішті ұсына отырып, 

Корпоративтік клиент Жария шарттың, Ереженің және осы Шарттың шарттарына қосылу фактін 

растайды, және олардың шарттарын толық көлемде орындауға міндетті болып табылады. 

4) Корпоративтік клиенттің алдын ала жазбаша хабарламасысыз, нөмір бойынша көрсетілген Қызметтің 
бағасы Лимиттен асып кеткен жағдайда Кредиттік абоненттік нөмірге қатысты Қызмет көрсетуді 

тоқтатуға; 

5) Корпоративтік клиенттің алдын ала жазбаша хабарламансыз, осы Ереженің 12, 17-тармақтарының, 8-
тармақтың 2), 6) тармақшаларының шарттарын Корпоративтік клиент орындамаған жағдайда барлық 

Корпоративтік топқа Қызмет көрсетуді тоқтатуға; 

6) Корпоративтік клиенттің алдын ала жазбаша хабарламасысыз, осы Ереженің 8-тармағының 8) -10) 

тармақшаларының шарттарын орындамаған жағдайда барлық Корпоративтік топқа Қызмет көрсетуді 
тоқатуға және/немесе Корпоративтік клиенттің абоненттік нөмірін оқшауландыруға;. 

7) Корпоративтік клиенттің алдын ала жазбаша хабарламасысыз, Шарт, Жария шарт және осы Ережелер 

бойынша міндеттемелерді Корпоративтік клиент орындамау және/немесе бұзу себептерінен бір 
тараптық тәртіпте Шартты орындаудан бас тартуға құқылы. 

8) Корпоративтік клиенттің алдын ала жазбаша хабарламасысыз, шығатын байланыс жөнінде Бірыңғай 

жеке шотымен біріккен Корпоративтік топқа және/немесе абоненттік нөмірлерге Корпоративтік клиент 
Оператордың көрсеткен Қызметтеріне есептерді уақытылы төлемеген жағдайда қызмет көрсетуді 

тоқтатуға құқылы. Тиісті абоненттік нөмір бойынша қызмет көрсетуді тоқтатқаннан кейін 30 (отыз) 

күнтізбелік күн ішінде Корпоративтік клиент қарыздарды өтемеген жағдайда Оператор көрсетілген 

абоненттік нөмірді алып тастауға және бір жақты тәртіпте Шартты бұзуға құқылы. Сонымен қатар, бұзу 
туралы тиісті келісімге қол қою жасалмайды. 

9) Алдын ала жазбаша хабарламасыз, Корпоративтік топтың құрамына кіретін абоненттік нөмірлерді 

бөліп (бос) сатылуы анықталған жағдайда барлық Корпоративтік топқа Қызмет көрсетуді тоқтатуға 
құқылы. 

10) Егер Корпоративтік клиенттің орналасқан жерін ауыстырғанына (шығып қалғанына) бір айдан атам 

уақыт өтсе және Корпоративтік клиент осы факт туралы хабарламаған болса, осы Ережелердің 8 
тармағының 12 т. сәйкес алдын-ала жазбаша хабарламасыз Шартты бұзуға. 

11) Осы Ережелердің шарттарына және/немесе Қызмет көрсету шарттарына өзгертулер мен 

толықтыруларды енгізу, осы Ережелерге өзгертулер мен толықтыруларды енгізу туралы 

Корпоративтік клиентті хабарлау немесе жариялау (көрсетілген оқиғаның қайсысы ерте жүзеге 
асатынына байланысты) кезінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен соң, егер басқасы Шартпен 

қарастырылмаған болса, Корпоративтік клиент Оператордың кеңсесіне хат жіберу арқылы алдағы 

Шартты орындаудан бас тартпаған жағдайда, Корпоративтік клиент қабылдады және келіскен болып 
есептеледі. 

12) Тарифтік жоспарлардың шарттарына және Оператордың өзге Қызметтеріне өзгерістер немесе 

толықтырулар енгізу немесе оларды бір жақты тәртіпте бұзу. Бұл ретте Оператор Қысқа мәтіндік 

хабарлама жіберу арқылы және (немесе) өзге қолжетімді әдіспен (соның ішінде: Опратордың 
сайтында хабарандыру жариялау арқылы және (немесе) Оператордың және (немесе) Серіктестерінің 



және (немесе) өкілінің сату және қызмет көрсету кеңсесіне барып кез-келген қолжетімді тәсілмен) 
алдын-ала хабарлайды. Корпоративтік клиентке жазбаша хабарлама жолданған кезде осы хабарлама 

осы шарттың ажырамас бөлігі болып табылады және осы Шарттың Қызметтерге және/немесе 

Жабдықта белгіленетін бастапқы бағалар мен тарифтер белгіленген алдыңғы Қосымшасының күшін 

жояды. Бұл ретте Қызметтің және (немесе) Жабдықтың ақысын төлеген кезде Тараптар алдағы 
уақытта Оператордың жазбаша хабарламасында көрсетілген бағаларды және тарифтерді басшылыққа 

алатын болады.   

13) Егер Корпоративтік клиенттің талаптары Оператордың техникалық мүмкіндіктерінен асып кеткен 
жағдайда Корпоративтік клиентке қызметтерді көрсетуден бас тартуға құқылы. 

 

8. Корпоративтік клиент:     
1) Егер Шарттың талаптары бойынша Оператор мен Корпоративтік клиенттің арасында Шарт 

бекітілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде кепілдік жарна енгізу қарастырылса;  

2) Тарифтер бойынша Шартта және осы Ережемен қарастырылған тәртіпте және талаптардағы 

қызметтерді төлеуге. Қызметтер Корпоративтік клиенттің қолданғанына немесе үшінші тұлғалардың 
қолданғанына қарамастан төленуі қажет; 

3) көрсетілген Қызметтер үшін төлемдерді ай сайын қолма-қол ақшасыз жүргізген кезде, 

төлемнің тағайындалымын осы Ереженің №1 қосымшасына (әрі қарай  мәтін бойынша осы тармақ 
«Құжат» деп аталады) талаптарына сәйкес толтырып және осы Ережелердің №1 қосымшасының 2 

тармағында көрсетілген Оператордың электрондық мекен-жайына жолдауға міндетті. Бұл ретте 

Құжаттың толтырылуына және оның мазмұнына Корпоративтік Клиент жауап береді және Шартқа 
сәйкес құжатта көрсетілген мазмұнды тексеруге Оператор міндетті емес. Корпоративтік Клиенттің 

Құжатта көрсеткен сомасын енгізуді Оператор Құжатта көрсетілген абоненттік нөмірлердің есеп 

шоттары бойынша жүргізеді.     

4) Бірыңғай есеп шотын немесе Шоғырландырылған есеп шотын пайдаланған жағдайда 
төлемдер жүргізген кезде төлем тапсырмасында Корпоративтік клиент пайдаланатын Бірыңғай есеп 

шоттың/Шоғырландырылған есеп шоттың нөмірі немесе сәйкес есептік кезеңде көрсетілген қызмет 

түрлері үшін шот-фактура нөмірін көрсетуге;    
5) Корпоративтік клиент абоненттік нөмірді Корпоративтік топтан шығару туралы шешім 

қабылдаған жағдайда, аталған факты басталардан бұрын 3 (үш) жұмыс күні ішінде Ереженің 10 

тармағында қарастырылған тәртіпте тиісті абоненттік нөмерді көрсетіп, ол жайында Операторға 

хабарлауға;     
6) Осындай шешім қабылданған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Корпоративтік 

клиенттің жойылуы туралы Операторды хабардар ету керек. Ережелердің осы тармағында көрсетілген 

іс-әрекеттерді орындамаған жағдайда Корпоративтік клиент Көрсетілген қызметтің құнын толық 
көлемде өтеуге жауапкершілік жүргізеді.   

7) Егер осы Ереженің талаптарын тиісті түрде орындамағанда және/немесе орындалмағандықтан 

Шартты орындаудан Оператор біржақты бас тартқан жағдайда Корпоративтік клиент нақты көрсетіген 
Қызметтерге толық көлемде төлем жасау керек.   

8) Абоненттік нөмірлерді ұялы телефондарда ғана қолданып және GSM-шлюз деп аталатын 

немесе оның функциялары/сипаттары бар аппаратурада пайдаланбауға міндетті. Осы тармақтың 

талаптары Корпоративтік клиент Шарт көлемінде USB-модем арқылы немесе GPS навигациясына 
немесе Алыстан өлшеуге арналған құралдардың көмегімен GPRS  қызметтерін пайдаланса, сонымен 

бірге GSM-шлюз арқылы Қызметті пайдалану үшін Оператор белгілеген тарифтік жоспарға сәйкес 

тарификациялау Қызметтерін көрсеткен жағдайларда осы шарттың талаптары қолданылмайды.   
9) Арнайы техникалық құрылғыларды/құралдарды/бағдарламаларды, жеке қолданыс құрал 

болып табылмайтын және/немесе үшінші тұлғаларға байланыс Қызметін ұсынуға арналған, соның 

ішінде өзге байланыс операторларымен, белгіленген байланыс және Ғыламтор/IP телефондарын 
пайдаланбауға міндетті. Корпоративтік клиентке Оператордың желісіне трафик тасымалдауға тыйым 

салынады.   

10) Абоненттік нөмірлерді SMS-таратуларға, ақпараттық және/немесе жарнамалық сипаттағы 

SMS-таратуларды қоса алғанда, Корпоративтік клиенттің Корпоративтік тобының ішкі таратуларын 
айтпағанда, өзге кез келген бұқаралық хабарламаларды тарату үшін қолдануға болмайды. Бұл жерде 

бұқаралық таратылым деген Корпоративтік нөмірден 1 сағаттың ішінде 500-ден (бес жүз) аса 

және/немесе бір айда 300-ден (үш жүз) аса SMS-хабарламаларды Оператордың желісіндегі абоненттерге 
және Қазақстан Республикасының және өзге де елдердің ұялы байланыс операторларының желілеріне 

бір уақытта жолдау. Егер Корпоративтік клиент Қызметі жаппай SMS-хабарлама тарату үшін қолдануды 

қаласа, онда ол Корпоративтік топтың абоненттік нөмірін (-лерді) тиісті қызмет түріне және/немесе 

тарифтік жоспарына Операторға хабарласуы керек.   



    11)    Корпоративтік Клиенттің, Шарт көлемінде пайдаланылатын және/немесе байланыс 
тұлғаларының атауы, мекенжайы (с.і.электрондық) өзгерген жағдайда, немесе Шартта қарастырылмаған 

өзге жағдайларда Оператормен белгіленген формада, Корпоративтік клиенттің уәкілетті тұлғасы қол 

қойған жазбаша хабарламаларды Оператордың кеңселеріне жолдайды.  Осы тармақта аталған 

фактілердің (хабарлама, хат, төлем құжаттары және Ережелер мен Жария шарттарда қарастырылған өзге 
де корреспонденциялар) болғаны туралы хабарламаған жағдайда, Шартта қарастырылған 

мекенжайлар/байланыстар бойынша Оператормен жолданған, орындауға тиісті қолдануға жарайтын 

болса, Корпоративтік клиент жолдаған және қабылдаған болып есептеледі. 
12) Егер одан басқасы Шарт талаптары бойынша қарастырылмаса, Корпоративтік клиент осы Ереже 

шарттарымен қарастырылған Корпоративтік клиенттің кепілдемелерін орындаған жағдайда, осы 

Ереженің 4-тарауында қарастырылған тәртіпте Корпоративтік клиенттің қызметтерді басқару 
жүйесі арқылы шотты егжей-тегжейлі ашуды сұрайды және алады. 

13) Корпоративтік клиенттің атауы өзгерген жағдайда, орналасқан орны, заңды мекен-жайы, мекен-

жайлары (с.і. электрондық) немесе Шарттың аясында пайдаланылатын банктік деректемелері 

және/немесе байланыс тұлғалары өзгерген жағдайда аталған жағдайлардың бірі орын алғанға 
дейін кем дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн қалған мерзімде Оператордың кеңсесінде, Оператор 

белгіліген нұсқа бойынша, Корпоративтік клиенттің уәкілетті өкілі қол қоя отырып, жазбаша 

түрде хабардауға міндетті, егер Шартта өзгеше қарастырылмаса. Осы тармақта аталған орын 
алған фактілер туралы хабарламаған жағдайда Оператор Шартта көрсетілген мекен-

жайлар/байланыстар бойынша жіберген хабарлама қағаздар (хабарламалар, хаттар, төлем 

құжаттары және Ережелерде және Жария шартта қарастырылған өзге корреспонденция) 
жөнелтілді деп және Корпоративтік клиент оларды алды деп есептеледі, және егер қажет болса, 

орындалуы тиіс деп есептеледі.  

14) Егер осы Шартта өзгеше көрсетілмесе, онда Корпоративтік клиент осы Ережелерде 

қарастырылған шарттарды орындаған жағдайда, осы ережелердің 6-тарауында белгіленген 
тәртіпте Корпоративтік клиенттің қызметтерін басқару жүйесі арқылы шотты детализациялауды 

сұратады және алады. 

15) Техникалық мамандардың, уәкілетті тұлғалардың немесе Оператордың мердігерлерінің Қызметті 
көрсету аясында эксплуатациялық-техникалық, жөндеу және профилактикалық жұмыстарын 

жүргізу үшін өз орынжайларына қолжетімдігін қамтамасыз етуге міндетті. 

16) Пайдалану тәртібіне қойылатын талаптарға сәйкес жұмысқа жарамды сертификатталған 

жабдықтар мен қызметтерді пайдалануға міндетті. Осы шартты бұзған жағдайда Оператор 
Корпоративтік клиенттің алдында көрсетілетін Қызметтің сапасы үшін жауапкершілік 

тартпайды.  

17) Оператор 54 т. сәйкес ұсынған Жабдықты қабылдау актіне ұсынылған күннен бастап 15 
күнтізбелік күннен аспайтын мерзім ішінде қол қоюға міндетті. 

18) Оператордың желісі бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарымен, 

сондай-ақ халықаралық заңнаманың талаптарына сәйкес тыйым салынған ақпаратты таратпау 
жөніндегі талаптың орындалуын қамтамасыз етуге міндетті. 

19) Қызметтерді адамның абыройына нұқсан келтіретін, зорлық-зомбылықты немесе экстремизмді 

насихаттайтын, нәсілдік, ұлттық немесе діни дұшпандықты тудыратын, бұзақылық немесе 

алаяқтық мақсаттарды көздейтін материалдарды тарату үшін пайдаланбауға міндетті. Оператор 
Корпоративтік клиентке табыстамаған жабдық қайтарылмаған жағдайда Операторға келтірілген 

залалдың құнын өтеуге міндетті. 

 
9. Егер одан басқасы Шарт талаптары бойынша қарастырылмаса, Корпоративтік Клиент:  

1) Корпоративтік топқа кіретін абоненттік нөмірлер санын көбейтуге немесе азайту арқылы 

өзгертуге;  
2) Корпоративтік топқа кіретін абоненттік нөмірлердің жеке шоттарын Бірыңғай жеке шотқа 

біріктіруге немесе бөлуге;  

3) Корпоративтік клиенттің, Корпоративтік топқа кіретін абоненттік нөмірлердің Лимиттің 

мөлшерін өзгертуге; 
4) Нөмірдің шоғырландырылған от қызметін қосуға;  

5) Корпоративтік топтың абоненттік нөмірлерінің бір бөлігінің саны өзгерген немесе Шартта 

қарастырылмаған өзге тарифтік жоспарға қосылуы арқылы көбеюі салдарынан абоненттік нөмірлердің 
саны өзгерген жағдайда, Корпоративтік тарифтік жоспарды өзгертуге немесе Шартты өзге тарифтік 

жоспардың шарттарымен толықтыруға;  

6) sim/usim-картаны ауыстыруды Оператордың ресми сайтында көрсетілген Оператордың 

шарттарына сәйкес жүргізуге; 



7) Абоненті Корпоративтік клиент болатын абоненттік нөмірді ауыстыруды Оператордың ресми 
сайтында көрсетілген Оператордың шарттарына сәйкес жүргізуге; 

8) Қызмет көрсетудің өткен айларына шот көшірмесін алуға; 

9) Абоненті Корпоративтік клиент болатын абоненттік нөмірлер бойынша Қызмет көрсетудің 

өткен айына егжей-тегжейлі көрсетілген бір жолғы шотты алуды Оператордың ресми сайтында 
көрсетілген Оператордың шарттарына сәйкес алуға; 

10) Абоненті Корпоративтік клиент болатын Корпоративтік топтың абоненттік нөмірін (-лерін) 

бұғаттауға/бұғаттауды ажыратуға құқылы. Бұл ретте, абоненттік нөмірді (-лерді) бұғаттаудан ажырату 
тиісті абоненттік нөмірдің (нөмірлердің) төлем бойынша берешегі болмаған және/немесе Корпоративтік 

клиент және/немесе Абонент тарапынан Ереженің және/немесе Жариялық шарттың талабын 

(талаптарын) бұзуды түзеткен жағдайда ғана мүмкін болады; 
11) Корпоративтік топтың абоненттік нөмірлеріне Оператордың ресми сайтында орналасқан 

және Несиелік қызмет көрсету тәртібі бойынша қызмет көрсетілетін абоненттерге таралатын өзге де 

қызметтерді және тарифтерді қосуға құқылы. Бұл ретте Корпоративтік клиент осы тармақшада 

көрсетілген қызметтің шоттарын төлеуге кепілдеме береді;  
12) Оператордың Шарттың талаптарымен қарастырылмаған қызметін алуға құқылы. Бұл ретте, 

Корпоративтік клиент берілген қызмет бойынша төлемді тиісті қызметті көрсету кезінде Оператор 

белгілеген құн/тариф бойынша толық көлемде жүргізеді. Берілген қызмет түріне Корпоративтік топқа 
енетін абоненттік нөмірден USSD-командасын теру арқылы қосылуға және/немесе ажыратуға 

(Оператормен белгіленсе), сонымен қатар Оператордың тиісті офертасында көрсетілген Оператордың 

web-ресурстары/сайттары арқылы, немесе Оператор ұсынатын өзге де техникалық мүмкіндіктер арқылы 
қосылуға болады, және Корпоративтік клиент мұндай қызмет түріне толық көлемде төлем төлейтіндігіне 

кепілдік береді.  

13)  Шартпен және осы Ережемен қарастырылған тәртіпте және жағдайларда Шартты бұзуға 

құқылы.  
10. Корпоративтік клиент Ереженің 9-тармағында айтылған Шартқа енгізілген өзгертулер мен 

қосымшаларды Корпоративтік клиенттің Уәкілетті тұлғасы қол қойған, Оператор белгілеген үлгі 

бойынша хатты Оператордың кеңсесіне жіберу арқылы бастамашылық етуге құқылы.  
Шарт талаптарына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар Корпоративтік клиенттің хатында 

көрсетілген шарттарды орындау үшін қажетті барлық деректер, соның ішінде Корпоративтік клиенттің 

уәкілетті тұлғасын куәландыратын құжатты қоса беріп, Корпоративтік клиенттің уәкілетті тұлғасының 

қолы және хатты алған күні болған жағдайда Оператордың тарапынан 3 (үш) жұмыс күннің ішінде 
орындалады.  

Корпоративтік клиенттің хаты белгіленген үлгіге сәйкес келмеген жағдайда Оператор оны 

орындаудан бас таруға құқылы. Оператордың белгіленген талаптарға сәйкес келмеген себебінен 
берілген хатты орындаудан бас тартуы оны қайта беру мүмкіндігінен айырмайды. 

Белгіленген нысандағы хаттардың үлгісі Оператордың www.beeline.kz /www.b2b.beeline.kz 

ресми сайтында жарияланған. 

3. Есеп айырысу тәртібі 

 

11. Аванстық абоненттік нөмірлерге қызмет көрсетуді Корпоративтік клиент Қызметтерді 

қолданбай тұрып және Шарттың талаптарына сәйкес ай сайын жүзеге асыруы тиіс. 
12. Кредиттік абоненттік нөмірлерге көрсетілген Қызметтерге төлем жүргізуді Корпоративтік 

клиент ай сайын есепке алудан кейін келетін айдың 30 (отыз) күні шот-фактураға сәйкес жүзеге 

асырады. Қызметтерге төлем жүргізу бойынша міндеттемелер Шартта қарастырылған жағдайлардан 
басқа, төлемнің Оператордың шотына түскен сәттен бастап орындалған деп саналады. 

  13. Роумингтегі ұялы байланыс қызметінің Кредиттік абоненттер нөмірлеріне тарифтелуі мұндай 

қызметті көрсету кезінде Оператормен белгіленген бағаны енгізуді кешіктіру арқылы болады. Егер 
аталған талап Шартта көрсетілсе, Роуминг Корпоративтік клиентке тіркелген Корпоративтік топтың 

абонеттік нөмірлеріне қосылады. Үшінші тұлғаларға рәсімделген Абоненттік нөмірлерге Роуминг 

қызметі аталған үшінші тұлғаның берген өтініші бойынша қосылады және ажыратылады, бұл ретте 

Корпоративтік клиент мұндай нөмірлерге Роумингті қосуды құптайды және келіседі, Роумингте 
көрсетілген қызметті төлеуге міндеттенеді. Роумингтегі қызметтің (тарифтің) тұрып жатқан тиісті елдің 

аймағындағы құны, сондай-ақ Роумингтің шарттың күші туралы ақпарат Оператордың www.beeline.kz 

ресми сайтында берілген. 
14. Кредиттік абоненттік нөмірлерге көрсетілген қызметтің шот-фактурасы есепті кезең 

аяқталған соң қалыптастырылады және Корпоративтік клиентке есепке алудан кейін келетін айдың 20 

(жиырмасына) дейін Корпоративтік клиенттің электрондық поштасына және/немесе Корпоративтік 

клиенттің Шарттағы деректемелерінде көрсетілген пошталық мекен-жайына жіберіледі.  

http://www.b2b.beeline.kz/
http://www.beeline.kz/


15. Корпоративтік клиентке Оператор берген шот Корпоративтік клиент үшін Қызметтердің 
көрсетілу факті мен көлемінің сөзсіз растамасы болып табылады, және егер Ережелердің 12 т. 

көрсетілген төлем мерзімі аяқталғанға дейін Корпоративтік клиент Операторға шот бойынша 

ескертпелерін жазбаша түрде ұсынбаса, онда төлем жүргізу үшін негіздеме болады.  

16. Корпоративтік клиент электронды/пошталық мекен-жайын нақты көрсетпеген жағдайда 
Операторға уақытында жіберілмеген құжаттар үшін жауапкершілік жүктелмейді.  

17. Шоттың егжей-тегжейін ашу тәртібі осы Ережелердің 4-тарауында белгіленген.  

18. Корпоративтік клиенттің ықтияры бойынша шоттарды Корпоративтік клиенттің не өзі, не 
жекеше түрде Корпоративтік топ қатысушылары төлеулеріне болады. Бұл ретте, Оператордың көрсеткен 

Қызметі үшін берілген төлемге Шарт бойынша Корпоративтік клиентке толық көлемде жауапкершілік 

жүктеледі.  
19. Корпоративтік клиент Оператордан Кредиттік абоненттік нөмірлерді, Кредиттік абоненттік 

нөмірлердің жеке шоттарын және төленбеген соманы көрсетіп, төлемді кешіктіргендігі туралы 

хабарлама алған жағдайда, Корпоративтік клиент хабарламада көрсетілген берешекті Корпоративтік 

клиенттің хабарламаны алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде төлеуге 
міндетті. 

  

4. Қосымша қызметтер мен сервистер 

 

18.  «Менің Beeline-ым» жеке кабинеті – өзіне өзі қызмет көрсету жүйесі:  

1) «Менің Beeline-ым» жеке кабинеті -  Корпоративтік клиентке web-интерфейс 
(httb://my.beeline.kz) арқылы сервистерді және қызметтерді басқаруға мүмкіндік беретін Оператордың 

жүйесі (бұдан әрі Ереженің осы бөліміндегі мәтін бойынша - ЖК).  ЖК пайдалану тәртібі және мүмкін 

болатын әрекеттер тізілімі Оператордың ресми сайтында берілген «Жеке кабинет» қызметті Сипаттауда 

белгіленген.   
2) ЖК пайдалану мақсатында Корпоративтік Ккиентке, Шартта көрсетілген Корпоративтік 

клиенттік Уәкілетті тұлғасына «Әкімші» рөлімен ЖК ену мүмкіндігі ұсынылады.  

3)  Корпоративтік клиенттің Уәкілетті тұлғасына «Әкімші» рөлімен ЖК енуді ұсыну, егер одан 
басқасы Шартпен қарастырылмаса, Оператордың кеңсесінде Оператор белгілеген үлгідегі хатты 

Корпоративтік Клиенттік Уәкілетті тұлғасының қолын қойып, беру жолымен жүзеге асырылады. Бұл 

орайда, хат 3 (үш) жұмыс күннің ішінде жіберілуі тиіс екенін айта кеткен жөн. Осы тармақта аталған 

өзгерістерді хабарламаған жағдайда, Корпоративтік клиент ЖК жасаған әрекеттері үшін толық жауап 
береді. 

4) Оператор Корпоративтік клиентке ЖК-ке ену үшін берілген деректерді (логин, құпиясөз) 

Корпоративтік клиенттің Шартта көрсетілген электронды мекенжайына жіберуге міндеттенеді.  
5) ЖК әрекеттерді орындау мәртебесі туралы ақпараттандыру үшін Оператор Корпоративтік 

клиенттің Шарттағы деректемелерінде көрсетілген электронды мекенжайын және/немесе ұялы 

телефонын қолданады.   
6) ЖК шегінде Оператор абоненті Корпоративтік клиент болатын барлық Абоненттік 

нөмірлердің деңгейінде ЖК-ке енуді ұсынады/өзгертеді/ажыратады. Үшінші тұлғаларға рәсімделген 

Оператор желісінің Абоненттік нөмілері бойынша ЖК арқылы қызметтерді басқаруға қол жетімдікті 

пайдалануды Корпоративтік клиент ҚР заңнамасына сәйкес рәсімделген мұндай үшінші тұлғадан 
соңғының сервистарды басқару құқығы болған жағдайда ғана жүзеге асырады.  

7) Корпоративтік клиент Жеке кабинетте Корпоративтік клиентке берілген ақпаратты алуға 

және/немесе кез келген абоненттік нөмірдегі сервисті өзгертуге бағытталған әрекеттер Корпоративтік 
клиенттің берілген әрекеттерді орындауда өзінің жеке қалауы бойынша даусыз дәлелі болатындығына 

келісетіндігін құптайды.  

8) ЖК енуді жабу туралы шешім қабылдаған жағдайда Корпоративтік клиент берілген факт 
туындамай тұрып, егер одан басқасы Шартта қарастырылмаса, Оператордың кеңсесінде Оператор 

белгілеген үлгідегі хатты 3 (үш) жұмыс күннің ішінде жіберу арқылы Операторды хабарландыруға 

міндеттенеді. Осы тармақта көрсетілген хабарламаны алған соң Оператор бұрын ұсынылған қол 

жетімдіктерді бұғаттайды.   
9) Оператор ЖК-ке заңсыз түрде енудің, тіркелмеген және/немесе ЖК тиісті профилі жоқ 

тұлғалардың енуіне жол бермеу үшін барлық мүмкін болатын шараларды қолануға міндеттенеді.   

10) Корпоративтік клиент ЖК-ке ену үшін берілген құпиясөздің құпиялығының сақталуына 
жауап береді. Құпия сөздің құпиялығын сақтамаған жағдайда Корпоративтік клиент ЖК орындаған 

әрекеттері үшін жауапкершілікке тартылады.   

11) Корпоративтік клиент ЖК ену арқылы ұсынылатын, Корпоративтік топтың барлық 

абоненттік нөмірлері бойынша құпия ақпаратты жарияламау үшін толық жауапқа тартылады (өз 
Корпоративтік тобының алдында да, Оператордың алдында да).  



12) Ереженің осы бөліміндегі 3), 8), 9), 11 тармақтармен қарастырылған өз міндеттемелерін 
орындамаған немесе бұзған жағдайда, мұндай заң бұзушылықтың салдарынан болған шығынды 

Оператор талап етуге құқылы, ал Корпоративтік клиент толық көлемде өтеуге міндетті.  

13) Шарттың әрекеті тоқтаған, Шартты орындаудан бір жақты бас тартқан жағдайда, ЖК-ке ену 

бұғатталады.  
 

21. PLE жүйесі. 

1 PLE жүйесі (Ереженің осы бөліміндегі мәтін бойынша әрі қарай - Жүйе) – Корпоративтік 
топтың Алғытөлемдік абоненттік нөмірлерінің есеп шоттары арасында Корпоративтік клиенттің 

Бірыңғай есеп шотына алдын ала төлем ретінде төленген ақшалай қаражатты бөлуге мүмкіндік беретін 

https://b2b.ple.beeline.kz мекенжайы бойынша Оператордың web-интерфейсі. Жүйеге қол жетімділіктің 
болуы Шарттың талаптарында белгіленеді. 

2) Корпоративтік клиент аванс ретінде Бірыңғай есеп шотына аударылған ақшаны бөлу бойынша 

Жүйедегі әрекеттері Корпоративтік клиенттің мұндай әрекеттерді орындауға жеке басының қалауы 

бойынша барғандығының даусыз дәлелі болатындығымен келіседі. 
3) Жүйені пайдалану бойынша Нұсқаулық Ереженің осы тармағында көрсетілген мекенжай 

бойынша берілген.  

 

22. Нөмірді ауыстыру бойынша қызмет (MNP). 

1) Оператор Корпоративті клиентке Шартта көрсетілген уақытша абоненттік нөмірлер бөледі 

және Корпоративтік клиентке Оператордың мекенжайына жіберілген Корпоративтік клиенттің өтініші 
негізінде Оператордың желісіне аударылатын абоненттік нөмірді жүзеге асыру сәтіне дейін Шартта 

көрсетілген уақытша абоненттік нөмірлер бойынша тарифтік жоспар бойынша Қызмет көрсетеді. 

2) Корпоративтік клиентке уақытша абоненттік нөмірлер бойынша қызмет көрсету 

ауыстырылатын абоненттік нөмірлердің Оператордың желісіне Қазақстан Республикасы заңнамасымен 
қарастырылған тәртіпте және мерзімде ғана жүзеге асырылады.   

3) Корпоративтік клиент уақытша абоненттік нөмірді қолданумен байланысты көрсетілген 

Оператордың қызметін Шартпен және осы Ережемен қарастырылған тәртіпте және мерзімде төлейді.  
4) Абоненттік нөмірді ауыстыру кезінде абоненттік нөмірді уақытша қолданумен байланысты 

көрсетілген Қызмет тоқтатылады және Шарттың абоненттік нөмірді (нөмірлерді) уақытша қолдану 

бөлігі, сондай-ақ өз әрекетін тоқтатады.  Егер Шартта одан басқасы қарастырылмаса, Корпоративтік 

клиент абоненттік нөмірлерді ауыстырудан немесе абоненттік нөмірден (нөмірлерден) Қазақстан 
Республикасы заңнамасымен қарастырылған негіздер бойынша бас тартқан жағдайда, Корпоративтік 

клиент уақытша абоненттік нөмір(-лер) бойынша Шартпен қарастырылған талаптар бойынша Қызмет 

көрсетуді жалғастыруға келіседі.     
5) Абоненттік нөмірді ауыстыру үрдісі аяқталған соң ауыстырылатын абоненттік нөмірге 

уақытша абоненттік нөмірді ауыстыру уақытша абоненттік нөмірді алу үшін берілген Корпоративтік 

клиенттің SIM-картасын ауыстырусыз жүзеге асырылады. Абоненттік нөмірді ауыстыру уақытша 
абоненттік нөмірдің  SIM-картасында жүзеге асырылады. Уақытша абоненттік нөмірдің ауыстырылатын 

абоненттік нөмірге сәйкес келуі Шарттың тиісті тармағында көрсетіледі. Уақытша абоненттік нөмірге  

(-лерге) қосылған Қызметтің қолданылмаған көлемі ауыстырылатын абоненттік нөмірге ауыстырылады.   

6) Абоненттік нөмірді көшіру туралы өтініште көрсетілген күннен бастап, немесе Қызмет 
көрсетуді бастау күні Корпоративтік клиентпен анықталмаған болса, Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен бекітілген мерзімде, көшірілетін абонеттік нөмірдің қолданылуымен Оператор Қызмет 

көрсетеді.  
7) Корпоративтік клиенттің абоненттік нөмірді көшіру шарттарын сақтамаған жағдайда, 

Оператор Абонентті «КаР-Тел» ЖШС желісіне көшіруге өтініш берілген абоненттік нөмірлер бойынша 

Қызмет көрсету мүмкіндігі болмағаны туралы себебін көрсетумен хабардар етеді. Корпоративтік клиент 
уақытша абоненттік нөмірді қолданумен Оператордың Қызметімен пайдалануды жалғастырмаған 

жағдайда, Шартта қарастырылған Тараптардың міндеттемелері тоқтатылады. 

8) Абоненттің немесе Корпоративтік клиенттің көрсетілген басқа байланыс операторының 

байланыс желісінің Абоненттік нөміріне бағытталатын хабарламаларды және хаттарды Абоненттің 
немесе Корпоративті клиенттің алмауына Оператор жауапкершілік алмайды. 

9) Оператор абоненттік нөмірді көшіруді жүзеге асыратынына және көрсетілген мерзімде 

техникалық мүмкіндіктер болған және Корпоративтік клиентпен, оператор-донормен, көшірілген 
нөмірлер дерекқорының операторымен немесе абоненттік нөмірді көшіруге қатысқан басқа үшінші 

тұлғамен Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған міндеттемелері тиісті орындалған 

жағдайда, көшірілетін абоненттік нөмірді қолданумен Қызмет көрсететінін бастайтынына 

Корпоративтік клиент келісімін береді. 
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5. Тараптардың жауапкершілігі 

 

23. Осы Ережелермен, Шартпен және (немесе) Жария шартымен қарастырылған міндеттемелерді тиісті 

атқармағаны немесе орындамағаны үшін Тараптар осы Ережелермен, Шартпен және (немесе) 

Жарияланған шартпен және (немесе) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған 
жауапкершілігін алады. 

24. Осы Ережемен қарастырылған Қызметтер үшін төлеу мерзімін бұзғаны үшін Оператор 

Корпоративтік Клиентке мерзімі өтіп кеткен әр күннің орындалмаған міндеттемелердің құнынан 0,1 
(нөл бүтін оннан бір) % көлемінде өсімақы қолдануға құқылы. 

25. Тараптармен осы Ережелермен қарастырылған кепілдік Шартын бұзу жағдайында, бұзған Тарап 

Шарттың басқа Тарапын тартпай бұзушылықтан шығатын дауларды реттеуге міндетті, сонымен қатар 
соңғының талаптары бойынша көрсетілген бұзушылықтың нәтижесінде пайда болған дәлелденген 

және/немесе құжатпен расталған шығындарын толық өтеу қажет. 

26. Тараптардың әркайсысы осы Ережелердің, Шарттың және/немесе Жария шарттың талаптарын 

бұзғаны үшін, егер ол қарсы тұруға болмайтын күш болса, келесі жағдайларды қосқанда, бірақ 
шектелмей: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, әскери әрекеттер, тосқауыл, мемлекеттік органдардың кез 

келген тыйым салынған шаралары, мемлекеттік төңкеріліс, ереуіл, сонымен қатар Тараптардың жүйелі 

бақылауынан тыс басқа жағдайлардың салдарынан болса жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, 
осындай жағдайларға тап болған Тарап басқа Тарапты сондай жағдайлар орын алған күннен бастап 7 

(жеті) күнтізбелік күн ішінде қарсы тұруға болмайтын күштің болғаны туралы жазбаша түрде хабардар 

етуге міндетті. 
27. Корпоративтік клиенттің Шарт бойынша құқықтары мен міндеттерін Оператордың жазбаша 

келісімінсіз, өзге заңды немесе жеке тұлғаларға табыстауға құқығы жоқ, егер осындай табыстау 

Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған және рұқсат етілген жағдайда. Аталған 

жағдайда Корпоративтік клиент Қызметтер үшін берілген шоттардың төленуі бойынша толық 
жауапкершілік тартады, сондай-ақ Корпоративтік клиенттердің Қызметті пайдалануы нәтижесінде 

үшінші тұлғаларға қойылатын кез-келген кінәрат-талаптары бойынша жауап береді.     

28. Байланыс құралдары мен желілерінің күйі үшін жауапкершілік оларға қызмет көрсетуді бөлу 
шекаралары бойынща (пәтер, ғимарат, қоршау, аумақ және т.с.с.) және/немесе теңгерімдік тиесілігі 

бойынша анықталады. Байланыс желілеріне бөлу шекаларалына дейін қызмет көрсетуді Корпоративтік 

клиент өз бетінде және өз қаражатының есебенін, ал бөлу шекарасынан тыс – Оператордың күшімен 

жүргізеді.  
29. Корпоративтік клиент Оператор табыстаған жабдықтың сақталуы үшін жауапкершілік 

тартады, сондай-ақ кез-келген Тараптың бастамасы бойынша осы Шарт бұзылған жағдайда табысталған 

жабдықты қайтаруға міндеттеледі.  
30. Қызметтерді көрсету аясында Оператор жауапкершілік тартпайды: 

- Корпоративтік клиентке дәл осындай қызметтерді көрсететін басқа ұйымдар көрсеткен 

телекоммуникациялық қызметтер үшін, сондай-ақ осындай байланыс арналары, жабдықтар немесе 
бағдарламалық қамтамасыздандыру арқылы таратылған немесе алынған ақпарат үшін; 

- Корпоративтік клиенттің желісіне рұқсат етілмеген қолжетімдіктен (вирустық және хакерлік 

шабуылдар және т.б.) қорғау үшін;  

- Корпоративтік клиенттің жергілікті желісі үшін; 
- Корпоративтік клиент орнатқан жабдық үшін; 

- қабылдау-тапсыру актіндегі тізілімге енбеген серверлерді, жеке компьютерлерді және өзге 

жабдықты күйлеу үшін; 
- Қызметті пайдалану нәтижесінде Корпоративтік клиент ұшыраған залалдар үшін; 

- Корпоративтік клиентке ұсынылатын Қызметтердің салдарынан Корпоративтік клиентке 

келтірілген ықтимал залалдар үшін; 
- Операторға тиесілі емес бағдарламалық қамтамасыздандыру немесе жабдықтар істен шыққан 

жағдайда туындаған үзілістер үшін; 

- үшінші тұлғалар әкімшілендіретін Ғаламтор жүниежүзілік желісінің жекелеген түйіндерінің 

немесе ресурстарының қолжетімді болмауы үшін;  
- Қызметті алу үшін Корпоративтік клиент пайдаланатын жабдықтың және бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың жұмысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін. 

31. Корпоративтік клиент үшінші тұлғалардың Қызметтерін пайдалану нәтижесінде 
Корпоративтік клиент пен үшінші тұлғалар арасында туындаған даулар бойынша жауапкершілік 

тартпайды және оларды шешпейді. 

32. Тараптар шынайы залал үшін ғана жауапкершілік тартады. Оператор Қызметтерді 

пайдаланудан немесе қызметтерді ұсыну арасындағы үзілістердің салдыранан Корпоративтік клиентке 



немесе үшінші тұлғаларға келтірілген жанама шығын үшін, не болмаса ұтылған пайда үшін 
жауапкершілік тартпайды.  

33. Оператор осы Шарт бойынша міндеттерін орындамауы немесе тиісті түрде орындамауы 

мынадай жағдайлардың кесірінен болғанын дәлелдесе, онда жауапкершіліктен босатылады: а) 

еңсерілмейтін күш жағдайлары (өрт, сұрапыл апаттар, әскери әрекеттер, ереуілдер, жаппай 
тәртіпсіздіктер, лаңкестік әрекеттер, ауа-райы құбылыстары, магниттік дауылдар және т.б.); б) 

Оператордың осы шарт бойынша өз міндеттерін орындауға мүмкіндік бермейтін актілерді мемлекеттік 

органдардың шығаруы; в) Абонент Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта 
белгіленген міндеттемелерді бұзса; г) Қызметті үшінші тұлғалар рұқсатсыз пайдаланса; д) үшінші 

тұлғалардың өзге әрекеттері (әрекетсіздік); е) байланыс желілеріндегі апаттар/кідірістер, ғимараттардың, 

құрылыстар мен техникалық құрылғылардың, телекоммуникациялық жабдықтың бұзылуы, сондай-ақ 
Оператор саналы түрде басқара алатын өзге жағдайлар. 

 

6.Өзге жағдайлар 

 
25. Корпоративтік клиент абоненті үшінші тұлға болып табылатын абоненттік нөмірдің (-лердің) 

Корпоративтік тобының құрамына қосуға, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның атынан осы Ереженің 6 

тармағымен қарастырылған іс-әрекеттерді жүзеге асыруға заңнаманың талаптарына сәйкес барлық 
рәсімделген өкілеттіктерге ие болғанына кепілдік береді. 

26. Тараптар арасында Шарт жасауға барлық қажетті өкілеттіктерге, мақұлдауларға және/немесе 

келісімдерге ие болғанына Тараптар кепілдік береді. 
27. Корпоративтік Клиентке қызмет көрсетудің арнайы тарифтік шарттар мен тәртіптерді ұсыну жөнінде 

Шарттың және осы Ереженің ережелері Оператордың Жария шартының ережелерінің алдында айрықша 

мағынаға ие. Бұл ретте, Оператордың Жария шартында көрсетілген, және осы Ережемен және Шартпен 

қозғалмаған Шарт Тараптарының міндеттемелері өз күшінде қалады. Шарттың және осы Ереженің 
ережелері арасындағы келіспеушіліктер, дау жағдайларында Шарттың ережелері айрықша мағынаға ие 

болып табылады. 

28. Осы Ережемен және Шартпен реттелмеген және Оператормен қызметтерді ұсыну шарттарына 
қатысты барлық сұрақтарда Тараптар Оператордың Жария шартымен және Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен басшылық ететін болады. 

29. Қызметтерді ұсыну/көрсету кезінде пайда болған кез келген дауларды Тараптар келіссөздер арқылы 

шешуге тырысатын болады, Тараптармен өзара келісімге қол жеткізбеген жағдайда, дау Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіпте Алматы қаласының Мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық сотында шешілетін болады.  

30. Корпоративтік топтың құрамын нөлге теңелген мерзімнен бастап Шарт өз әрекетін тоқтатқан болып 
есептеледі, бұл ретте Корпоративтік Клиент алдын ала хабардар болмайды. 

31. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен, осы Ержелермен және Шартпен қарастырылған 

негіздер бойынша бұзылуы мүмкін. Шарттың бұзылу себепкері Корпоративтік клиент болған жағдайда, 
соңғысы Операторға болжалды бұзу күніне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жазбаша хабарлама 

жіберуге міндетті. Шарт хабарлама мерзімінің соңғы күнінен кейінгі күні бұзылған болып есептеледі. 

32. Шарттың әрекетінің тоқтатылуы Шарттың Тараптарын Шарт бойынша қаржылық міндеттемелерді 

орындаудан және оны бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды. 
33. Шарт әрекетінің тоқтатылуы барлық Корпоративтік топқа қатысты осы Ереженің әрекетін тоқтатады, 

ал Шарттың шеңберінде Корпоративтік клиентке берілген Абоненттік нөмір жөнінде Оператордың 

Жарияланған шартының әрекетін тоқтатады. 
34. Осы Ережелер және оның қосымшалары Шарттың бөлігі болып табылады, және Оператордың ресми 

сайтында жарияланады. 

 
 

 

«КаР-Тел» ЖШС желісінің Корпоративтік Клиентке қызмет көсрету Ережелеріне  

№ 1 қосымша 
 

Корпоративтік клиенттің қолма-қол ақшасыз аударыммен төлеу кезінде төлем тапсырмасын 

тағайындауға толтыру тәртібі. 
1.Бір және одан көп, бірақ 15-тен көп емес, абоненттік нөмірді (жеке шот, немесе шот-фактура, немесе 

телефон нөмірі) төлеу кезінде нөмірдің төлемдік тағайындауға (ары қарай – «Р/Б) артық таңбасыз 

қысқаша үлгіде төлеу сомасымен бірге көрсету қажет. Төлемді тағайындауда көрсетілген бөлу төлемдік 

тағайындау сомасымен тең келу қажет. Жеке шотының, немесе абоненттік нөмірдің, немесе шот-
фактураның нөмірі және төлем сомасы бірге көрсетіледі, бұл ретте белгілер өзара бір аралықпен 



бөлінеді, ал әр бөлек жеке шот/боненттік нөмір/шот фактура және сол бойынша төлем сомасы өзара 
нүктелі үтірмен бөлінеді. Мысалы: 

А. ХХХХХХХХХ – сомасы; ХХХХХХХХХ – сомасы; ХХХХХХХХХ – сомасы; ХХХХХХХХХ – жеке 

шотының нөмірі болып табылады. 

Б. 1010ХХХХХХХХ – сомасы; 1010ХХХХХХХХ – сомасы; 1010ХХХХХХХХ – сомасы; ХХХХХХХХ – 
шот-фактура нөмірі болып табылады. Көрсетілген шот-фактураларға сәйкес төлем кезінде әр абоненттік 

нөмір бойынша төлемнің сомасы қатаң түрде шот-фактурада көрсетілген сомамен сәйкес келу қажет. 

С. 777ХХХХХХХ – сомасы; 705ХХХХХХХ – сомасы; 776ХХХХХХХ – сомасы; 777, 705, 776 – 
Оператор префиксі, ал ХХХХХХХ – абоненттік нөмірдің жеті саны болып табылады. 

2. 15 нөмір және одан көп нөмір үшін төлеу кезінде төлеу күні reestr@beeline.kz электронды поштасына 

(кесте түрінде, Excel үлгісінде) «Сіздің компанияңыздың атауы, төлем сомасы, р/б нөмірі» 
тақырыбымен, р/б тағайындауына тізілімге және электронды мекенжайға сәйкес тізілімнің қайдан 

жіберілгенін көрсетумен тізілім жіберу қажет. Тізімде көрсетілген бөлу төлемдік тағайындаудағы 

сомамен сәйкес келу қажет. 

 

# Нөмір  Сомасы 

1 777ХХХХХХ1 1 сома 

2 777ХХХХХХ2 2 сома 

3 777ХХХХХХ3 3 сома 

4 777ХХХХХХ4 4 сома 

5 777ХХХХХХ5 5 сома 

6 777ХХХХХХ6 6 сома 

7 777ХХХХХХ7 7 сома 

8 777ХХХХХХ8 8 сома 

9 777ХХХХХХ9 9 сома 

10 777ХХХХХХ10 10 сома 

11 777ХХХХХХ11 11 сома 

12 777ХХХХХХ12 12 сома 

13 777ХХХХХХ13 13 сома 

14 777ХХХХХХ14 14 сома 

15 777ХХХХХХ15 15 сома 

16 777ХХХХХХ16 16 сома 

17 777ХХХХХХ17 17 сома 

… … … 

  Қорытынды  Төлемнің жалпы 

сомасы 

 
3. Бірыңғай жеке шотының және/немесе Шоғырландырылған шоттың шеңберінде байланыс қызметі 

үшін төлеу Ережелерге сәйкес жүзеге асады. 

4. Осы Қосымшаның 1, 2, 3 тармақтарын сақтаған кезде төлем төлеген күні бөлінетін болады. 1, 2, 3 
тармақтарын сақтамаған кезде және/немесе р/б дұрыс толтырмаған кезде КаР-Тел Корпоративтік 

клиенттің есеп шотына соманы қайтаруға құқылы және Корпоративтік клиенттің төлем бойынша 

міндеттемелері орындалмаған болып есептеледі. 
5. төлемдік тағайындау немесе тізілім осы Қосымшаның 2 тармағында көрсетілген Оператордың 

электронды мекенжайына жіберіледі. Осы Қосымша «КаР-Тел» ЖШС желісінің Корпоративтік клиентке 

қызмет көрсету Ережесінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

mailto:reestr@beeline.kz

