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«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 тәртібі мен шарттарын анықтайды. 

2. Осы Ережелер Корпоративтік клиент пен Оператор 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 осы 

Ережелердің барлық шарттарымен танысқанын және келісетіндігін білдіреді, сондақ-ақ, Операторлардан 

SMS-хабарламалар алуға және/немесе Корпоративтік клиенттің Шартта, сондай-ақ қосымша келімідер 

мен оларды қосымшаларында көрсетілген электрондық поштаға хабарламалар алуға келісетіндігін 

білдіреді. Корпоративтік клиенттің осы Ережелермен танысып, оларды қабылдау сәті тараптардың Жеке 

Шартқа қол қою күні болып табылады. 

4. Корпоративтік клиенттің ұялы байланыс қызметтері шеңберінде абонент ретінде Жария 

шарттың талаптарына, «КаР-Тел» ЖШС қызметтерін көрсетуге Пайдаланушы келісімінің ақпараттық-

сауықтыру қызметтері шеңберінде және Телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсетуге арналған 

Қоғамдық келісімнің BeeTV қызметтері тараптардың Жеке келісімге қол қою сәтінде туындайды. 

 

2. Терминдер мен анықтамалар 

 

5. Осы Ережелерде мына терминдер мен анықтамалар қолданады:  

1) Абоненттік төлем – пайдаланылған қызмет көлемінен тәуелсіз тұрақты құн болып табылатын 

корпоративтік клиенттің белгілі бір уақыт кезеңі үшін міндетті тіркелген төлем сомасы. 

2) Корпоративті клиенттің үлестес тұлғалары – кез келген меншік иесі, лауазымды тұлға, 

директор, серіктес, басшы, жұмыскер, Корпоративтік Клиентті немесе сол меншік иесін бақылайтын 

немесе бақылауындағы кез келген заңды тұлға; немесе Корпоративтік клиенттің агенттері. 

3) Жеке шарт (бұдан әрі – Шарт) – Корпоративтік клиенттің осы Ережелердің шарттарына 

қосылу фактісін растайтын, сондай-ақ абонент ретінде ұялы байланыс қызметтері шеңберінде, «КаР-Тел» 

ЖШС қызметтерін көрсету туралы және Телерадио хабарларын тарату қызметтерін көрсету туралы 

Қоғамдық келісімнің BeeTV қызметтері бойынша Пайдаланушы келісімінің ақпараттық-сауықтыру 

қызметтері шеңберінде Қоғамдық келісімнің талаптары және Шарт бойынша Тараптардың қарым-

қатынасының басқа да шарттары Оператор мен Корпоративтік клиент арасындағы жазбаша келісім. 

4) ЭШФ АЖ – электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі. 

5) Оператордың кеңселері – Тізімі Оператордың ресми сайтында көрсетілген, Корпоративтік 

клиенттерге қызмет көрсету мәселелері бойынша уәкілетті, «КаР-Тел» ЖШС сату және қызмет көрсету 

кеңселері, Операторлардың ресми өкілдерінің сауда орындары. 

6) Санкциялар/экспорттық бақылау шаралары туралы қолданылатын заңнама – 

Санкциялар мен Экспорттық бақылау (оның ішінде секторалды санкцияларға түсетін Бұғатталған 

тұлғалар мен Субъектілерге қарсы). 

Санкциялар - тиiстi юрисдикцияның мемлекеттiк органдары салған, ұйғарған немесе қабылдаған 

экономикалық немесе қаржылық санкциялар немесе сауда эмбарголары (бірге "Үкіметтік құрылымдар" 

деп аталады). 

Бұғатталған тұлға - кез келген уақытта (а) мүлкі немесе мүлікке құқығы кез келген 

Санкциялармен бұғатталған кез келген тұлға, (b) Санкциялар бойынша активтерді бұғаттау объектісі 

ретінде белгіленген, (c) тиісті Санкциялар бойынша жұмыс істеуге тыйым салынған немесе Экспортты 

бақылау шаралары немесе (d) кез келген осындай тұлғаға тиесілі немесе бақыланатын. 

Салалық санкцияларға ұшыраған субъект - кез келген уақытта, мемлекеттік органдар 

қолданатын немесе орындайтын салалық санкцияларға ұшырайтын кез келген тұлға. 

Экспорттық бақылау – импортты, экспортты, реэкспортты, тасымалдауды, шығаруды, 

жөнелтуді, беруді немесе кез келген ұсынуды немесе тауарларды, технологияларды, техникалық 

деректерді, бағдарламалық қамтамасыз етуді немесе қызметтерді алуды реттеуге қатысты заңдар немесе 

ережелер, сондай-ақ кез келген заңдар немесе Үкіметтік органдар қолданатын және орындайтын ұқсас 

сипаттағы нормативтік құқықтық актілер. 



7) Тараптар - бірлесіп Оператор және Корпоративтік клиент деп аталады. 

8) Уәкілетті өкіл – Шартта қарастырылған әрекеттерді орындауға Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес өкілеттелген Шарт Тарапының өкілі. 

9) 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. 

 

Ұялы байланыс қызметтерін көрсету шеңберінде мына терминдер мен анықтамалар 

қолданылады: 

10) Аванстық абоненттік нөмірлер – алдын ала есеп айырысу тәртібіне сәйкес қызмет 

көрсетілетін абоненттік нөмірлер. 

11) Базалық қосылым топтамасы (мәтінде – Базалық) – Корпоративтік топтың барлық 

абоненттік нөмірлеріне Жеке шартқа қол қою уақыты немесе (болған жағдайда) жеке шартта көрсетілген 

күннен бастап қосылған қызметтер (егер Шарт талаптарында немесе Оператордың ресми сайтында 

орналастырылған тарифтік жоспар шарттарында қарастырылған болса). Қосудың базалық топтамасына 

мыналар кіреді: негізгі және қосымша ұялы байланыс қызметтері, соның ішінде 2G, 3G, 4G желілеріндегі 

Интернетке қол жеткізу қызметтері, MMS, халықаралық қолжетімділік, Роуминг. 

12) 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. 

13) 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. 

14) 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. 

15) Корпоративтік топ – Шартта белгіленген абоненттік нөмірлердің тобы.  

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

17) 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. 

18) Кредиттік абоненттік нөмірлер – есептеудің кердиттік тәртібі бойынша қызмет көрсетілетін 

абоненттік нөмірлер.  

19) Лимит – Шарт шеңберінде (егер қолданылса) немесе Корпоративтік клиенттің кепілдік 

хатымен, не Оператор біржақты тәртіппен белгіленген Кредиттік абоненттік нөмірлер үшін көрсетілетін 

негізгі ұялы байланыс қызметтерінің (Қазақстан Республикасының аумағында дауыстық және SMS 

қызметтері) көлемі. Лимит абоненттік төлем(дер)ге, Оператор анықтайтын қосымша қызметтерге 

қолданылмайды, олардың тізбесіне оның ішінде роуминг және топтамалық деректерді беру кіреді. 

Роуминг және топтамалық деректерді беру қызметтерінің құны (2G, 3G, 4G) серіктестерден 

Корпоративтік топтың абоненттік нөмірлерінің осы қызметтерді пайдаланатыны туралы ақпараттың 

түсуіне қарай есептеледі. Осыған байланысты Оператор төлемге қосымша шот-фактуралар беруге 

құқылы, ал Корпоративтік клиент көрсетілген Қызметтердің құнын толығымен төлеуге міндетті. 

Корпоративтік топтың абоненттік нөмірлері бойынша белгіленген лимитке жеткен жағдайда Оператор 



Корпоративтік клиентке қосымша қызметтерді көрсетуді тоқтатпайды, онымен Корпоративтік клиент 

келіседі және көрсетілген қосымша қызметтердің толық құнын төлеуге міндеттенеді. 

20) Халықаралық қолжетімділік – Қазақстан Республикасы шегінен тыс қоңырау шалуға 

мүмкіндік беретін қызмет. Корпоративтік клиенттер үшін Шарт және таңдалған тарифтік жоспар 

шеңберінде халықаралық қолжетімділік қызметі негізгі қызметтер топтамасына кіреді және әдепкі 

бойынша ұсынылады, онымен Корпоративтік клиент келіседі, бұл Шартқа қол қою арқылы расталады. 

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. 

21) Мобильді Интернет - Бұл ұялы байланыс желілерінде Интернет желісіне қолжетімділік 

қызмет. Корпоративтік клиенттер үшін Жеке шарт шеңберінде Мобильді интернет қызметі негізгі 

қызметтер топтамасына кіреді және әдепкі бойынша ұсынылады, онымен Корпоративтік клиент келіседі, 

бұл Жеке шартқа қол қою арқылы расталады. Егер жеке шарттың талаптарында өзгеше көзделмесе 

Қызмет құны туралы ақпарат Оператордың www.beeline.kz / www.b2b.beeline.kz ресми сайтында 

орналастырылған. 

22) Жария шарт – оператордың www.beeline.kz ресми сайтында жарияланған, Оператордың желі 

абоненттеріне ұялы байланыс қызметін көрсетудің негізгі талаптарын белгілейтін шарт. 

23) Роуминг – ұялы байланыс операторларының арасындағы роумингтік келісім негізінде басқа ел 

(шетелдік мемлекет) операторының желісіндегі ұялы байланысын Оператордың абоненттеріне пайдалану 

мүмкіндігін беретін қосымша қызмет. 

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

пайдаланушыға ұсыну үшін өшірілген өзгерістер мен ақпаратты жинауды жүзеге асыратын технология. 

25) GPS-навигатор – құрылғының Жерде орналасқан орнын анықтау мақсатында жайғастырудың 

жаһандық жүйесінің дабылдарын қабылдайтын құрылғы. GPS құрылғылары ендік пен бойлық туралы 

ақпаратпен қамтамасыз етеді, ал кейбіреулері биіктікті анықтай алады. 

26) GPRS –деректерді топтамалық беру технологиясы, ұялы байланыс желі пайдаланушысына 

GSM желісіндегі басқа құрылғылармен және сыртқы желілермен, соның ішінде Интернетпен деректер 

алмасуға мүмкіндік береді. 

27) GSM шлюз – Оператордың SIM-картасы қосылатын және автоматты телефон станциясымен 

(АТС) қосылған жабдық. 

28) EDGE – 2G желісіндегі деректерді топтамалық тасымалдау технологиясы, ұялы байланыс желі 

пайдаланушысына GSM желісіндегі басқа құрылғылармен және сыртқы желілермен, оның ішінде 

Интернетпен деректер алмасуға мүмкіндік береді. 

29) LTE – 4G желісіндегі деректерді топтамалық беру технологиялары 

30) UMTS, HSPA – 3G желісінде деректерді топтамалық беру технологиялары 

31) USSD-пәрмені – Оператормен анықталатын және Абоненттік нөмірден Корпоративтік топтың 

Абонентіне сәйкес қосымша қызметті немесе қызметтер топтамасын қосуға және/немесе өшіруге 

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 топтамасын қосу және/немесе 

сөндірудің шарттары мен бағасы, тарифтер, Шарт талаптарында қарастырылса, Оператордың 

www.beeline.kz / www.b2b.beeline.kz ресми сайттарында жарияланған. 

Осы Ережелерде сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ Оператордың 

Жария шартында ұялы байланыс қызметтері шеңберінде, «КаР-Тел» ЖШС қызметтерін көрсету туралы 

Пайдаланушы келісімінде және BeeTV қызметтері бойынша телерадио хабарларын тарату қызметтерін 

көрсету туралы Жария шарттағы ақпараттық-ойын-сауық қызметтері шеңберінде берілген басқа да 

терминдер мен анықтамаларды қолданады. 

 

 

3. Оператордың және Корпоративтік клиенттің құқықтары және міндеттері 

 

6. Оператор: 

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

осы Ережеге сәйкес қызмет көрсетуге; 

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. 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде бектіліген нысан бойынша 

көрсетілген қызметтер үшін шот-фактураларды жазып беруге міндетті.  

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


 

7. Оператор: 

1) Корпоративтік клиенттің алдын ала жазбаша хабарламасыз, Шартты орындаудан біртарапты 

тәртіпте мына жағдайларда бас тартуы мүмкін: 

 - Корпоративтік клиенттің Шарт және осы Ереже бойынша міндеттемелерді орындамауы 

және/немесе бұзуы салдарынан, сондай-ақ ұялы байланыс қызметтерін көрсету шеңберінде Қоғамдық 

келісім бойынша міндеттемелерді ақпараттық-ойын-сауық шеңберінде. «КаР-Тел» ЖШС қызметтерін 

көрсетуге арналған Пайдаланушы келісімі және BeeTV қызметтері бойынша телерадио хабарларын тарату 

қызметтерін көрсету туралы Қоғамдық келісімге және 

- ұялы байланыс қызметтерін көрсету шеңберінде Корпоративтік топтың абоненттік нөмірлерінің 

саны нөлге тең болғанда. 

 - Ұялы байланыс қызметтерін көрсету шеңберінде Қызметтер үшін, сондай-ақ тиісті абоненттік 

нөмір бойынша берешекті, оның ішінде көрсетілген абоненттік нөмірге қатысты және оны қайтарып алу 

Корпоративтік клиент ұсыну тоқтатылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде өтемесе. 

- Корпоративтік клиенттің орналасқан жері өзгергеннен (шығарылғаннан) кейін бір айдан астам 

уақыт өтсе және Корпоративтік клиент бұл факті туралы осы Қағидалардың 8-тармағының 7-тармағына 

сәйкес хабарламаса құқылы.  

Бұл ретте бұзу туралы тиісті келісімге қол қою жүргізілмейді. 

2) Корпоративтік Клиент Оператор көрсеткен Қызметтер үшін шот-фактураларды уақтылы 

төлемесе, коммуникациялар, Корпоративтік клиентке алдын ала жазбаша хабарлаусыз, шығыс бөлігінде 

бүкіл Корпоративтік топқа және/немесе абоненттік нөмір(лер) бойынша (біріктірілген Бірыңғай жеке 

кабинетті қоса алғанда) Қызметтерді, ұялы байланыс қызметтерін көрсетуді тоқтата тұру. 

3) Осы Қағидалардың шарттарына, сондай-ақ Қызметтерді көрсету шарттарына өзгерістер немесе 

толықтыруларды тиісті ақпаратты Оператордың веб-сайтында жариялау және/немесе қысқа мәтіндік 

хабарламалар жіберу және/немесе Шарттың деректемелерінде көрсетілген Корпоративтік Клиенттің 

электрондық поштасына жіберу арқылы енгізу. Осы Ережелердің шарттарына және/немесе Қызметтерді 

көрсету шарттарына өзгертулер немесе толықтырулар жарияланған немесе хабарлама жарияланған 

күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн өткен жағдайда Корпоративтік клиентпен қабылданған және 

келісілген болып есептеледі. көрсетілген оқиғалардың қайсысы бұрын болғанына байланысты) Клиенттің 

Корпорациясы осы Қағидаларға өзгерістер немесе толықтырулар енгізу туралы Оператор Қоғамдық 

келісімнің 9.2-тармағына сәйкес Корпоративтік клиенттен осы Ережелерден жазбаша бас тартуды 

алмайды (б. ұялы байланыс қызметтеріне қатысты) және/немесе егер Шартта өзгеше көзделмесе, 

Оператор кеңселеріне хат жіберу арқылы. 

4) Оператордың Тарифтік жоспарларының және басқа қызметтерінің шарттарына өзгерістер 

немесе толықтырулар енгізу немесе оларды біржақты тәртіппен, оның ішінде Қоғамдық келісімнің 

талаптарына сәйкес ұялы байланыс қызметтерін көрсету шеңберінде жою. Бұл ретте Шартқа қосымша 

келісімге қол қою талап етілмейді. Егер Корпоративтік клиентке жазбаша хабарлама жіберілсе, бұл 

хабарлама Шарттың ажырамас бөлігі болады және Қызметтерге және/немесе Жабдыққа бастапқы бағалар 

мен тарифтерді белгілейтін Шарттың алдыңғы Қосымшаларының ережелерін жояды. Бұл ретте, 

болашақта Қызметтерге және/немесе Жабдыққа ақы төлеу кезінде Тараптар Оператордың осындай 

жазбаша хабарламасында көрсетілген бағалар мен тарифтерді басшылыққа алады. 

5) Корпоративтік клиенттің талаптары Оператордың техникалық мүмкіндіктерінің шегінен 

шығатын болса, Корпоративтік клиентке қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы. 

 

7.1. Оператор ұялы байланыс қызметтерін көрсету шеңберінде: 

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) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жария шартта және осы Ережемен қарастырылған 

Корпоративтік клиенттің алдын ала жазбаша хабарламасысыз, 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 хабарлаусыз, Қызмет көрсетуді тоқтатуға: 

- Кредиттік абоненттік нөмірге қатысты, шығыс қоңыраулар бөлігінде, көрсетілген Қызметтердің 

құны осындай нөмірге арналған Лимиттен асып кеткен жағдайда. 

- Корпоративтік клиент осы Қағидалар 8-тармағы 1), 3) тармақшаларының, 12, 20-тармақтарының 

шарттарын орындамаған жағдайда бүкіл Корпоративтік топқа. 

- Корпоративтік клиент 8-тармақ 5), 6), 9) тармақшаларының, 8.1-тармақ 4), 5) тармақшаларының 

шарттарын бұзған жағдайда, бүкіл Корпоративтік топқа және/немесе Корпоративтік клиенттің абоненттік 

нөмірлерін бұғаттауға. Осы Ереженің 8.1. 

- Корпоративтік топқа кіретін абоненттік нөмірлерді бөлшек (тегін) сату кезінде анықталған 

жағдайда, бүкіл Корпоративтік топ. 

 

8. Корпоративтік клиент міндетті:     

1) Шартта көзделген тарифтер бойынша, сондай-ақ осы Ережеде және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен және шарттарда Қызметтерге ақы төлеуге. 

Қызметтер Корпоративтік Клиент немесе үшінші тұлғалар, соның ішінде автоматты қызмет көрсету 

жүйесі арқылы қосылғандар пайдаланғанына қарамастан төленуі тиіс. 

2) Ай сайынғы негізде банктік аударым арқылы көрсетілген Қызметтер үшін төлемді жүзеге асыру 

кезінде осы Қағидаларға № 1 қосымшаның (бұдан әрі – осы тармақта – «Құжат» деп аталатын) 

талаптарына сәйкес төлем мақсатын толтыру. және оны осы Қағидаларға №1 Қосымшаның 2-тармағында 

көрсетілген Оператордың электрондық поштасына жіберу. Бұл ретте Корпоративтік клиент Құжаттың 

толтырылуы мен мазмұнына жауапты, ал Оператор көрсетілген Құжат мазмұнының Шартқа сәйкестігін 

тексеруге міндетті емес. Корпоративтік клиент Құжатта көрсеткен соманы Оператор Құжатта көрсетілген 

абоненттік нөмірлердің жеке шоттарына аударады. 

3) Корпоративтік клиентті тарату немесе қайта ұйымдастыру туралы осындай шешім қабылданған 

күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Операторды жазбаша хабардар етуге. Қағидалардың осы 

тармағында көрсетілген әрекеттер орындалмаған жағдайда Корпоративтік клиент көрсетілген 

Қызметтердің құнын толығымен төлеуге жауапты болады. 

4) Корпоративтік клиенттің осы Қағидалардың талаптарын тиісінше орындамауы және/немесе 

орындамауы салдарынан Оператор Шартты орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда, нақты 

көрсетілген Қызметтер үшін төлемді толық көлемде жүзеге асыруға. 

5) жеке пайдалану құралы болып табылмайтын және/немесе үшінші тұлғаларға Байланыс 

қызметтеріне, оның ішінде басқа байланыс операторлары ұсынатын, тіркелген байланыс пен Интернетке 

қол жеткізуге арналған арнайы техникалық құрылғыларды/құралдарды/бағдарламаларды пайдаланбаңыз/ 

IP телефония. Корпоративтік клиентке трафикті Оператор желісінен өткізуге тыйым салынады. 

6) Қызметтерді коммерциялық мақсатта пайдаланбау, Қызметтер Корпоративтік Клиенттің жеке 

қажеттіліктері үшін ғана ұсынылады. 

7) Корпоративтік клиенттің атауы өзгерген, орналасқан жері, заңды мекенжайы, мекенжайлары 

(соның ішінде электрондық) немесе Шарт бойынша пайдаланылатын банктік деректемелері және/немесе 

байланысатын тұлғалары өзгерген жағдайда дереу кемінде 30 (отыз) күнтізбелік көрсетілген 

жағдайлардың бірі басталғанға дейін күн бұрын, егер Шартта өзгеше көзделмесе, Оператор белгілеген 

нысан бойынша Корпоративтік клиенттің уәкілетті өкілі қол қойған жазбаша хабарламаларды Оператор 

кеңселеріне жіберуге. Бұл ретте Шартқа қосымша келісімге қол қою талап етілмейді. Осы тармақта 

санамаланған фактілердің орын алғаны туралы хабардар етілмеген жағдайда Оператор белгіленген 

мекенжайларға/байланыстарға хабарламалар (хабарламалар, хаттар, төлем құжаттары және Қағидаларда 

және Қоғамдық келісімде көзделген басқа да хат-хабарлар) жіберіледі. Келісімшарт бойынша 

Корпоративтік Клиент жіберген және алған болып саналады, ал қажет болған жағдайда орындауға 

жатады. 

8) Егер Шарт талаптарында өзгеше көзделмесе, Корпоративтік клиент осы Ережеде белгіленген 

тәртіппен Корпоративтік клиенттің қызметтерін басқару жүйесі арқылы шоттың деректемелерін сұратады 

және алады. 

9) Қызметтерді адамның қадір-қасиетіне нұқсан келтіретін, зорлық-зомбылықты немесе 

экстремизмді насихаттайтын, нәсілдік, ұлттық немесе діни араздықты қоздыратын немесе бұзақылық 

немесе алаяқтық мақсаттарды көздейтін материалдарды тарату үшін пайдаланбауға. 

10) Байланыс желілері бойынша, оның ішінде телефон, факсимильді, ұялы байланысты пайдалану 

арқылы хабарламалар жіберу және қоңырау шалу жолымен жарнаманы тарату кезінде мынадай 

талаптарды сақтау: көрсетілген таратуға тек күндізгі сағат 9.00-ден 22.00-ге дейін рұқсат етіледі. Оператор 

жасаған қоңыраулар мен хабарламаларды қоспағанда, жарнаманы тұтынушы абонентінің немесе 



адресаттың жарнаманы алуға алдын ала келісімі. Бұл ретте, егер Корпоративтік клиент (жарнама 

таратушы) мұндай келісімнің алынғанын дәлелдемесе, жарнама жазылушының, жарнаманы 

тұтынушының немесе адресаттың жарнаманы алуға алдын ала келісімінсіз таратылды деп танылады. 

Корпоративтік клиент (жарнама таратушы) өзіне және (немесе) Операторға осындай өтінішпен жүгінген 

тұлғаның мекенжайы бойынша жарнаманы таратуды дереу тоқтатуға міндетті. 

Корпоративтік клиент (жарнама таратушы) абоненттің, жарнаманы тұтынушының немесе 

адресаттың жарнаманы алуға алдын ала келісімінсіз жарнаманы таратқан жағдайда. Оператор жарнаманы 

тұтынушының абонентінен немесе жарнаманы алуға адресаттың шағымын алғаннан кейін, жарнаманы 

тұтынушы абонентінің алдын ала келісімінсіз байланыс желілері арқылы қоңырау шалу және 

хабарламалар жіберу арқылы жарнаманы тарату фактісін тексереді. немесе адресаттың жарнаманы 

алуына, егер бұл факт расталса, Оператор бұзушылықтар туралы хабарлауға, мұндай Корпоративтік 

клиентті (жарнама таратушысын) өз желісінде бұғаттауды жүзеге асыруға және Корпоративтік Шарт 

бойынша Қызметтерді көрсетуді тоқтатуға құқылы. Клиент Қызметтерді көрсету тоқтатылған күннен 

бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Корпоративтік клиенттің бұзушылықты жойғаны туралы 

растаманың, оның ішінде көрсетілген келісімді бере отырып, келмеуі Оператордың Шартты біржақты 

тәртіпте тоқтатуы үшін негіз болып табылады.  

Байланыс желілерін адамның қатысуынсыз таңдау және (немесе) абоненттік нөмірді теру 

құралдарын пайдалана отырып, жарнаманы тарату үшін пайдалануға тыйым салынады (автоматты теру, 

поштаны автоматты түрде жіберу). 

11) Оператор Корпоративтік клиентке берген жабдықты қайтармаған жағдайда Оператор шеккен 

шығындардың құнын өтеуге. 

 

8.1. Ұялы байланыс қызметтерін көрсету шеңберінде Корпоративтік клиент міндетті:     

1) Егер Шарттың талаптары бойынша Оператор мен Корпоративтік клиенттің арасында Шарт 

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

2) 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;    

3) Корпоративтік клиент абоненттік нөмірді Корпоративтік топтан алу туралы шешім қабылдаған 

жағдайда, көрсетілген факті туындағанға дейін 3 (үш) жұмыс күні бұрын осы Ереженің 10-тармағында 

белгіленген тәртіппен тиісті абоненттік нөмірді көрсете отырып, бұл туралы Операторды хабардар етуге; 

ережелер. Бұл жағдайда абоненттік нөмір Оператор белгілеген тәртіпке сәйкес басқа Абонентке берілуі 

мүмкін. 

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

немесе оның функциялары/сипаттары бар аппаратурада пайдаланбауға. 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.   

5) Абоненттік нөмірлерді жаппай 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 3000-ден (үш мыңнан) 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.   

 

8.2. Тіркелген байланыс қызметтерін көрсету шеңберінде Корпоративтік клиент міндетті:     

1) Оператордың техникалық мамандарына, уәкілетті тұлғаларға немесе мердігерлеріне 

Қызметтерді көрсету шеңберінде пайдалану-техникалық, жөндеу және техникалық қызмет көрсету 

жұмыстарын жүргізу үшін олардың үй-жайларына кіруді қамтамасыз ету. 

2) Қызмет көрсетуге жарамды сертификатталған жабдықты және қызметтерді олардың жұмыс 

режиміне қойылатын талаптарға сәйкес пайдалануға. Осы шартты бұзған жағдайда Оператор 

Корпоративтік Клиент алдында көрсетілетін Қызметтердің сапасы үшін жауапкершілік көтермейді. 

3) Ұсынылған күннен бастап 15 күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде Оператор ұсынатын 

белгіленген нысандағы Жабдықты қабылдау-тапсыру актісіне қол қою. 



4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таратуға тыйым салынған ақпаратты 

Оператор желісі арқылы жіберуді болдырмау жөніндегі талаптардың, сондай-ақ халықаралық құқық 

талаптарының сақталуын қамтамасыз ету. 

 

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

1) Шартпен және осы Ережелермен көзделген тәртіпте және талаптарды Шартты үзуге құқылы. 

9.1. Ұялы байланыс қызметтерін көрсету шеңберінде 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 шот 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.  

9.2. Тіркелген байланыс қызметтерін көрсету шеңберінде Корпоративтік клиент құқылы: 

1) Операторды алдын ала белгіленген күнге дейін 10 қызметтің тоқтатылуынан (он) жұмыс күні 

бұрын жазбаша хабардар ете отырып, өз өтініші бойынша күнтізбелік 3 (үш) айдан аспайтын мерзімге 

Оператордың қызметтерін пайдалануды уақытша тоқтатуға құқылы. Бұл ретте Абонент телефон 

нөмірін/IP мекенжайын сақтау және желі сыйымдылығын резервтеу үшін Оператордың тарифтеріне 

сәйкес ай сайынғы абоненттік төлемнің 10%-ын төлейді. Бұл ретте өшіру және қайта қосу тегін. 3 (үш) 

күнтізбелік айдан кейін Абонент қосылу төлемін қайтадан төлеуі керек. 

2) Операторды ажыратудың немесе таратудың күтілетін күнінен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын 

алдын ала жазбаша хабардар ете отырып, қызметті уақытша ажыратуға және ішінара немесе толықтай 

таратуға құқығы бар. Егер Шарт Абоненттің бастамасы бойынша тарифтің өзгеруіне байланысты бұзылса, 

онда Шартты бұзу күні Оператордың Абоненттен жазбаша хабарлама алған күні болып белгіленеді. Шарт 

бойынша қаржылық міндеттемелер оларды тараптар толық орындағанға дейін күшінде қалады. 

 

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. 

4. 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. Қызмет көрсетудің Кредиттік нысаны бойынша көрсетілген қызметтің шот-фактурасы 

Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес ЭШФ АЖ порталы арқылы электрондық нысанда жазып 

беріледі.  

15. Корпоративтік клиентке Оператор ұсынылған шот Корпоративтік клиент үшін Қызметтердің 

көрсетілу факті мен көлемінің сөзсіз растамасы болып табылады, және егер Ережелердің 12 тармағында 

көрсетілген төлем мерзімі аяқталғанға дейін Корпоративтік клиент Операторға шот бойынша 

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

16. Корпоративтік клиенттің мекенжайына орындалған жұмыстар/көрсетілген қызметтер (АВР) 

актілерін беру және Тараптардың кейіннен қол қоюы ЭШФ АЖ пайдалана отырып, электрондық нысанда 

немесе Корпоративтік клиенттің өтініші бойынша қағаз жеткізгіште жүзеге асырылады. 

17. Шоттың есебін ашу тәртібі осы Ережелердің №2 Қосымшасында белгіленген.  

18. Корпоративтік клиенттің қалауы 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 тиісті қосымшаларда көрсетілген деректемелерде төлем жасауы тиіс 

және төлем тағайындауында шот-фактураның/төлеу шотының нөмірін көрсетуге міндетті. Осы тармақты 

орындамаған жағдайда, төлем Оператордың қарауымен таралады. Түзетулер Корпоративтік клиенттен 

жазбаша сұрау салу негізінде ғана жүргізіледі. 

20. 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. 

  

5. Меншік құқығы 

 

21. Егер Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Оператор Корпоративтік клиентке 

телекоммуникация қызметтерін көрсету мақсатында қандай да бір техникалық жабдықты уақытша 

пайдалануға/немесе жалға беруге берсе, Корпоративтік клиент мұндай жабдық үшін толық қаржылық 

жауапкершілікті көтереді, мұны растауға тараптар, онда Корпоративтік клиенттің жабдықтың бүлінуі 

немесе жоғалуы үшін жауапкершілігі, сондай-ақ жабдықтың құны көрсетілген Жабдықты қабылдау-

тапсыру актісін ресімдейді. 

22. Корпоративтік клиент Шарт бойынша Корпоративтік клиентке телекоммуникация қызметтерін 

көрсету үшін Оператор ұсынатын жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуге барлық мүліктік құқықтар 

мен өзге де мүліктік құқықтар Оператордың айрықша меншігі болып қалатынымен келіседі. 

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


Корпоративтік клиент Оператордың жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуге мүліктік құқықтарын 

бұзбауға немесе бұзуға жағдай жасамауға міндеттенеді. 

 

6. 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. 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.  

26. Корпоративтік клиент Уәкілетті өкілге берілген сенімхаттың уақтылы қайта ресімделуіне және 

сенімхаттың қолданылу мерзімі өткен жағдайда Корпоративтік клиенттің уәкілетті өкілінің жасаған 

барлық әрекеттеріне өздігінен жауапты болады. 

27. Корпоративтік клиент осы Ережелерде көзделген міндеттемелер мен кепілдіктерді бұзғаны 

үшін (осы Ережелердің 24-тармағынан басқа) осы Ережелерді бұзу нәтижесінде алынған кірістің 10 % 

мөлшерінде айыппұл түрінде жауапты болады. Ережелер. Айыппұлдың бұл түрі Корпоративтік клиенттен 

осы Ережелердің, Жария шарттың және Шарттың талаптарын бұзғаны үшін залалдарды өтеуге 

қарамастан өндіріп алынады. 

28. Корпоративтік клиент Оператор табыстаған жабдықтың сақталуы үшін жауапты болады, 

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

қайтаруға міндеттеледі. 

29. Корпоративтік клиенттің Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін Оператордың жазбаша 

келісімінсіз басқа заңды немесе жеке тұлғаларға беруге құқығы жоқ, мұндай беруге қол жеткізіледі, 

рұқсат етіледі және Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ осы Ережелердің немесе 

Келісімнің ережелерімен көзделген жағдайларда жол берілген. Көрсетілген жағдайда Корпоративтік 

Клиент Қызметтерге шот-фактураларды төлеуге толық жауап береді, сондай-ақ соңғы Қызметтерді 

пайдалану нәтижесінде туындайтын мұндай тұлғалардың кез келген шағымдары үшін жауап береді. 

30. Осы Ережелерде көзделген айыппұл, өсімпұл, айыпақы түріндегі жауапкершіліктен басқа, 

Корпоративтік клиент осы Ережелердің, Жария Шарттың, Шарттың талаптары мен ережелерін бұзғаны 

үшін шығындарды толық көлемде өтеуге міндетті. 

31. Қызметтерді көрсету шеңберінде Оператор мыналар үшін жауапты болмайды: 

- 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 тораптарының 

немесе ресурстарының қолжетімді болмағаны үшін;  

- Қызметті алу үшін Корпоративтік клиент пайдаланатын жабдықтың және бағдарламалық 

қамтамасыздандырудың жұмысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін. 

32. Оператор Корпоративтік Клиент пен үшінші тұлғалар арасында деректерді беру желісінде 

жұмыс істеу үшін үшінші тұлғалардың Корпоративтік Клиенттің Қызметтерін пайдалануы нәтижесінде 

туындайтын даулар үшін жауапты емес және оларды, егер Корпоративтік клиент және үшінші тұлғалар 

арасында бар болса шешпейді. 



33. 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.  

34. 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. 

35. Тараптар Шарттың осы Қағидаларда көзделген кепілдіктерді бұзған жағдайда, бұзушы Тарап 

бұзушылықтан туындайтын дауларды Шарттың екінші Тарапын тартпай реттеуге, сондай-ақ соңғысының 

өтініші бойынша: көрсетілген бұзушылықтың салдарынан дәлелденген және/немесе құжатталған 

залалдарды толық өтеуге міндетті. 

36. Тараптардың кез келгені осы Қағидалардың, Шарттың және (немесе) Қоғамдық келісімнің 

талаптарын бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатылады, егер бұл форс-мажорлық мән-жайлардың, 

соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, мыналарды қоса алғанда: өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, соғыс 

қимылдары, блокадалар, мемлекеттік органдардың кез келген тыйым салу шаралары, мемлекеттік 

төңкеріс, азаматтық толқулар немесе толқулар, ереуілдер, сондай-ақ Тараптардың ақылға қонымды 

бақылауынан тыс басқа да жағдайлар. Бұл ретте мұндай мән-жайларға сілтеме жасаған Тарап екінші 

Тарапты осындай жағдайлар туындаған күннен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күн ішінде форс-мажорлық 

мән-жайлардың басталғаны туралы жазбаша хабардар етуге міндетті. Хабарламау немесе уақтылы 

хабарламау, мұндай хабарламау немесе уақтылы хабарламау тікелей көрсетілген күш әсерінен туындаған 

жағдайларды қоспағанда, Тарапты міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босату үшін 

негіз ретінде жоғарыда аталған мән-жайлардың кез келгеніне сілтеме жасау құқығынан айырады. 

мажорлық жағдайлар. 

Еңсерілмейтін күш мән-жайларға сілтеме жасайтын тарап оларды растау үшін Қазақстан 

Республикасының тиісті уәкілетті органы берген құжатты ұсынуға міндетті. Егер форс-мажорлық мән-

жайлар жалпыға белгілі сипатта болса және бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен жарияланса, онда 

Оператордың жоғарыда аталған құжатты ұсынуы қажет емес. 

 

7. Хабарландырулар. Электрондық құжат айналымы. ЭЦҚ. 

  

 37. Шарт бойынша Тараптардың барлық хабарламалары және басқа да, оның ішінде электрондық 

хат-хабарлары Шарттың тиісті бөлімінде көрсетілген мекенжайларға жіберілуге тиіс және жіберілген 

болып есептеледі: 

1) курьерлік жөнелту кезінде – жеткізу туралы курьерлік хабарламада көрсетілген күннен бастап; 

2) тапсырыс хатпен жіберілген кезде – пошталық түбіртекте көрсетілген күннен бастап; 

3) телеграф арқылы жөнелту кезінде – телеграфтық немесе жеделхаттың қабылданғаны туралы 

электрондық растау алынған күннен бастап; 

4) электрондық поштамен (электрондық поштамен) жіберілген кезде – адресатқа электрондық 

пошта жеткізілген және/немесе электрондық поштаның қабылданғаны туралы электрондық растау 

алынған күннен бастап. 

38. Тараптардың хабарландыруларды және/немесе хабарламаларды, оның ішінде электрондық 

хабарларды жүзеге асыруы үшін мекенжайлар Шартта көрсетілген. 

39. Байланыс арналары арқылы берілетін электрондық құжат электрондық, магниттік, оптикалық 

немесе ұқсас құралдарды пайдалана отырып дайындалған, жіберілген, қабылданған және/немесе 

сақталған ақпарат, оның ішінде электрондық нысанда және электрондық поштаның өзінде ақпарат 

алмасуды қоса алғанда, ақпарат болып танылады. 

40. Тіркеу куәлігі – электрондық цифрлық қолтаңбаның (бұдан әрі – ЭЦҚ) «Электрондық цифрлық 

қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкестігін растау үшін 

куәландырушы орталық (бұдан әрі – КО) беретін қағаз тасығыштағы құжат немесе электрондық құжат. 

Тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімі шектеулі және осы мерзім өткеннен кейін ұзартуға жатады. Тіркеу 

куәлігінің қолданылу мерзімі КО ішкі құжаттарына сәйкес белгіленеді. 

41. Шарт талаптарын іске асыру мақсатында Тараптар КО-да ЭСҚ тіркеу куәліктерін алуды 

қамтамасыз етуге бағытталған іс-шараларды өз бетінше жүзеге асырады. 



42. Тараптар Шартқа және оның қосымшаларына Тараптардың уәкілетті өкілдерінің ЭСҚ арқылы 

қол қоюға құқылы. 

43. Тараптар қол қойылған және электрондық пошта арқылы жіберілген Шарт талаптарына сәйкес 

заңдық маңызы бар құжаттар Тарап және/немесе Тараптар өз қолдарымен немесе ЭСҚ арқылы қол қойған 

қағаз тасығыштағы нұсқаға теңестірілетінін мойындайды, атап айтқанда: 

1) заңдық маңызы бар құжаттың сканерленген нұсқасы, электрондық құжат; 

2) электрондық цифрлық қолтаңбамен (ЭЦҚ) куәландырылған электрондық құжат. 

 44. Тараптар осымен Ережелердің және Шарттың талаптарына сәйкес электрондық құжаттарға 

жататын заңды мәні бар құжаттардың сканерленген нұсқалары алынған / электрондық хабарламаны 

(және/немесе хабарламаны) жеткізу немесе құжаттардың түпнұсқасын қағаз тасығышта алған күнге дейін, 

қайсысы бірінші келеді сол күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күнге дейінгі мерзімде заңды күші бар 

екенін мойындайды.  

45. Шартқа кез келген өзгерістер және/немесе толықтырулар, егер олар жазбаша нысанда, Шарт 

талаптарына сәйкес заңды маңызы бар құжаттарды, оның ішінде электрондық құжаттарды электрондық 

пошта арқылы алмасу арқылы жасалған болса, жарамды болып табылады, бұл құжат Келісім бойынша 

Тараптан келгенін сенімді белгілеуге мүмкіндік береді. 

  46. Тараптар электрондық пошта арқылы жіберілген сканерленген нұсқаларды қоса алғанда, заңды 

маңызы бар құжаттарға Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолдарының қолмен жазылған күші бар екенін 

мойындайды. 

47. Шарт талаптарына сәйкес құқықтық маңызы бар құжаттар, электрондық құжаттар, 

Тараптардың хабарламалары және/немесе хабарламалары Шарттың тиісті бөлімінде көрсетілген 

электрондық пошта мекенжайларына жіберіледі. 

48. Шартқа енгізілген өзгерістер және/немесе толықтырулар уәкілетті тұлғалар заңдық маңызы 

бар құжаттарға қол қойған және қол қойылған көшірмелермен кез келген қолайлы тәсілмен, оның ішінде 

электрондық пошта арқылы жіберілген сканерленген нұсқаларымен алмасылған сәттен бастап күшіне 

енеді. 

49. Осы бөлімде сипатталған тәртіппен электрондық хабарламаларды және/немесе электрондық 

хабарламаларды алу үшін жауапкершілік қабылдаушы Тарапқа жүктеледі. Электрондық хабарламаны 

және/немесе электрондық хабарламаны жіберген тарап, егер мұндай кідіріс байланыс жүйелерінің дұрыс 

жұмыс істемеуінің, жеткізушінің әрекеті/әрекетсіздігінің салдары болса, немесе басқа форс-мажорлық 

жағдайлар электрондық хабарламаны және/немесе электрондық хабарламаны жеткізудің кез келген 

кешігуі үшін жауапты болмайды. 

50. Тараптар арасында ЭСҚ-ның дұрыс еместігі туралы, оның ішінде ЭСҚ-ның ымыраға келуі 

немесе құжатқа рұқсат етілмеген тұлғаның қол қоюы туралы дау туындаған жағдайда, мұндай мән-

жайларды дәлелдеуді мәлімдеме жасаған Тарап жүзеге асырады. 

 

8. Санкциялар және экспортты бақылау шаралары бойынша ережелер 

 

51. Оператордың алдын ала жазбаша келісімінсіз Корпоративтік Клиент Шарттың барлық немесе 

кез келген бөлігі бойынша қандай да бір құқықтарды немесе артықшылықтарды үшінші тұлғаларға 

бермеуге, беруге немесе басқа жолмен беруге болмайды. Оператор кез келген әлеуетті мұрагерге тиісті 

тексеру жүргізуге құқылы және Корпоративтік клиент осы процесте Оператормен ынтымақтасады. 

52. Корпоративтік клиент Қолданыстағы санкциялар/экспорттық бақылаулар туралы заңдарды 

сақтауға келіседі. Жоғарыда айтылғандарды шектемей, Корпоративтік клиент мыналарды білдіреді, 

кепілдік береді және міндеттенеді: 

1. Корпоративтік клиент те, оның кез келген лауазымды тұлғалары, директорлары немесе 

акционерлері де, Корпоративтік клиентке де, оның агенттерінің де, жұмыскерлеріне де немесе басқа 

аффилиирленген тұлғаларына да Бұғатталған тұлға немесе транзакциялар жасалатын салалық 

санкцияларға жататын ұйым болып табылмайды. тиісті Экспорттық санкциялармен немесе шаралармен 

тыйым салынған бақылау. 

2. Операторға немесе Шартқа қатысты кез келген қызметке байланысты Корпоративтік клиент кез 

келген өнімді, жабдықты, технологияны немесе бағдарламалық құралды экспорттауға, қайта 

экспорттауға, жөнелтуге, сатпауға, жеткізбеуге, түсіруге немесе кез келген басқа жолмен беруге, олардан 

немесе олар арқылы беруге міндетті емес. кез келген Санкциялар немесе Экспорттық бақылау талаптарын 

бұзу мақсатында тікелей немесе жанама ел немесе тұлға. 

3. Корпоративтік клиент Операторды қандай да бір қолданылатын Санкцияларды/Экспорттық 

бақылауларды бұзуға мәжбүрлемейді. 

4. Корпоративтік клиент кез келген күдікті немесе расталған бұзушылықтар немесе Оператор 

алдындағы шарттық міндеттемелерді орындамау мәселелері туралы Операторды дереу хабардар етуге 

міндетті. 



53. Оператордың құқығы бар: 

1. Оператордың корпоративтік клиенттерді басқару бағдарламасына сәйкес оның Корпоративтік 

клиенттеріне тұрақты мониторинг және қадағалау жүргізу. Оператор өз қалауы бойынша осы тармақта 

талап етілгендей тиісті тексеру жүргізу үшін тәуелсіз үшінші тарапты таңдай алады. Корпоративтік 

клиент және оның аффилиирленген тұлғалары тиісті тексеруді мезгіл-мезгіл қарау, жаңарту немесе 

жаңартуда толық және адал ынтымақтасады. Тиісті сараптама қорытындысының негізінде Оператор 

Шарттың талаптарын қайта қарауға немесе Шартты бұзуға құқылы. 

2. Корпоративтік клиенттің немесе оның аффилиирленген тұлғаларының осы Ережелердің 51 және 

52-тармақтарында және санкциялар/ экспорттық бақылау шаралары туралы қолданыстағы заңнамада 

көзделген талаптарды сақтауын тексеру үшін сауалнамалар мен аудиттер (тікелей немесе Оператор 

тартатын тәуелсіз үшінші тұлғалар арқылы өз қалауы бойынша) жүргізу. Мұндай сауалнамалар мен 

аудиттер көлемі, орны, күні мен уақыты бойынша ақылға қонымды болады. Корпоративтік клиент, оның 

аффилиирленген тұлғалары немесе Оператор атынан әрекет ететін үшінші тұлғалар мұндай сұрау салуда 

немесе аудитте толық және адал ынтымақтасады. 

3. Егер Оператор Корпоративтік клиент немесе оның аффилиирленген тұлғалары осы 

Қағидалардың 51 және 52-тармақтарының кез келген шарттарын бұзды немесе бұзуы мүмкін деп негізді 

түрде есептесе, Оператор Корпоративтік клиентке қызметтерді ұсынуды ақылға қонымды оның 

барысында Оператор аудитті талап ететін мерзімге дереу тоқтатуға құқылы. 

54. Оператордың негізді пікірі бойынша Оператор үшін жағымсыз салдарға әкеп соғуы мүмкін 

осы Қағидаларда көрсетілген қандай да бір мәлімдемелерді және/немесе міндеттемелерді орындамау 

Операторға елеулі бұзушылық ретінде қарастырылуы мүмкін. Корпоративтік клиентпен жасалған кез 

келген және барлық қолданыстағы Шартты біржақты тәртіпте және Шартта көрсетілген міндеттемелерсіз 

дереу бұзуға құқығы. 

55. Осы Ережелердің 51 және 52-тармақтарын, оның ішінде Корпоративтік клиенттің 

Қолданыстағы Заңның кез келген талаптарын бұзуын немесе болжамды бұзуды қоса, Корпоративтік 

клиент Операторды және оның өкілдерін барлық жауапкершіліктен толық өтеуге және кез келген 

залалдарды, шығындарды, залалдарды, міндеттемелерді, айыппұлдарды, өсімпұлдарды және/немесе 

шығыстарды (соның ішінде адвокаттық комиссияларды және комиссияларды) орындамағаны үшін өтеуге 

келіседі. 

 

9. Өзге жағдайлар 

 

56. Корпоративтік клиент абонент(тер)і үшінші тұлға(лар) болып табылатын абоненттік 

нөмір(лер)ді Корпоративтік топтың құрамына енгізуге заңнама талаптарына сәйкес рәсімделген барлық 

өкілеттіктерге ие екендігіне кепілдік береді, сондай-ақ көрсетілген тұлғаның/тұлғалардың атынан осы 

Ережелердің № 2 Қосымшасында көзделген іс-әрекеттерді жүзеге асыруға. 

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

келісімдерге ие болғанына Тараптар кепілдік береді. 

58. 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. 

59. Корпоративтік клиент осы Ережелерге қосыла отырып, Оператор, егер Қазақстан 

Республикасының заңнамасында немесе Шарт талаптарында өзгеше көзделмесе, Шартты орындау 

мақсатында Корпоративтік Клиент туралы ақпаратты және Келісімшарт талаптарын Серіктестіктің 

аффилиирленген тұлғаларына оның ішінде, бірақ олармен шектелмей, жұмыскерлер, директорлар, 

мердігерлер, провайдерлер қызметтері, бағдарламалық қамтамасыз ету және АТ жүйелерінің қызмет 

көрсетушілері, кәсіби кеңесшілерге ашуға өз келісімін білдіреді және Оператор ашуға құқығы бар екеніне 

қарсылық білдірмейді. 

60. Корпоративтік топтың құрамын нөлге теңелген мерзімнен бастап Шарт өз әрекетін тоқтатқан 

болып есептеледі, бұл ретте Корпоративтік Клиент алдын ала хабардар болмайды. 

61. 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. 

 62. Шартты бұзу Шарт Тараптарын Шарт бойынша қаржылық міндеттемелерді орындаудан және 

оны бұзғаны үшін жауапкершіліктен босатпайды. 



63. Шарт әрекетінің тоқтатылуы барлық Корпоративтік топқа қатысты осы Ереженің әрекетін 

тоқтатады, ал Шарттың шеңберінде Корпоративтік клиентке берілген Абоненттік нөмір жөнінде 

Оператордың Жария шартының әрекетін тоқтатады. 

64. Осы Ережелер және оның қосымшалары Шарттың бөлігі болып табылады, және Оператордың 

ресми сайтында жарияланады. 

65. Шарт бойынша барлық қаржылық міндеттемелер оларды тараптар толық орындағанға дейін, 

соның ішінде Шарт тоқтатылғаннан кейін де күшінде болады. 

66. 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 шешілетін болады. 

67. Корпоративтік клиент төлеу мерзімі келген міндеттемелерді тиісінше орындамаған жағдайда, 

оның ішінде төлемдерді кешіктіру туындаған жағдайда, Оператор нотариусқа орындау жазбасын алу үшін 

даусыз түрде жүгінуге құқылы. 

1) Нотариустың атқарушылық жазбасы Оператордың өтініші негізінде Оператордың таңдауы 

бойынша: 

- тіркелген жері бойынша (Корпоративтік клиенттің заңды мекенжайы); 

- Корпоративтік клиенттің тұрғылықты жері бойынша – жеке кәсіпкер болып табылатын жеке 

тұлға (шарт жасасқан кезде Абонент көрсеткен жеке тұлғаның нақты мекенжайы); 

- Оператордың және/немесе Корпоративтік клиенттің - дара кәсіпкер болып табылатын жеке 

тұлғаның тұрғылықты жеріне, орналасқан жеріне немесе тіркелген жеріне қарамастан Қазақстан 

Республикасының кез келген нотариусының орналасқан жері бойынша. 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Алматы қаласының 

мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында. 

68. Осы Ережемен және Шартпен реттелмеген және Оператормен қызметтерді ұсыну шарттарына 

қатысты барлық сұрақтарда Тараптар Оператордың Жария шартымен және Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен басшылық ететін болады. 

 69. Осы Ереже мен Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделуге және 

түсіндірілуге жатады. Тараптардың әрқайсысы осы Шартты орындауға байланысты екінші Тарапқа 

берілген ақпараттың дұрыстығы үшін жауапты болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«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: 

a. ХХХХХХХХХ – сомасы; ХХХХХХХХХ – сомасы; ХХХХХХХХХ – сомасы; ХХХХХХХХХ – жеке 

шотының нөмірі болып табылады. 



b. 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. 

c. 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. 

3. 

# 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 

 

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

төлеу Ережелерге сәйкес жүзеге асады. 

5. 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. 

6. Төлем тағайындауы 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. 
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«КаР-Тел» ЖШС желісінің Корпоративтік Клиентке қызмет көсрету Ережелеріне  

№ 2 қосымша 

 

Ұялы байланыс қызметтерін көрсету шеңберіндегі қосымша қызметтер мен сервистері 

 

1. Өзіне-өзі қызмет көрсету жүйесі – «Менің Beeline» жеке кабинеті бұдан әрі «ЖК»: 

 

1) «Менің Beeline» жеке кабинеті – Корпоративтік клиентке веб-интерфейс (httb://my.beeline.kz) 

арқылы қызметтер мен қызметтерді басқаруға мүмкіндік беретін Оператор жүйесі (бұдан әрі – 

Ереженің осы бөлімінде – ЖК). Жеке кабинетті пайдалану тәртібі және мүмкін болатын әрекеттер 

тізімі Оператордың ресми сайтында орналастырылған «Жеке кабинет» қызметінің 

Сипаттамасында анықталған. Ереже осы бөлімінің қағидалары абонент(лер) нөмірлері бойынша 

мобильді қосымшаға қолданылмайды. 

2) Жеке кабинетті пайдалану үшін Корпоративтік клиентке Шартта көрсетілген Корпоративтік 

клиенттің Уәкілетті өкіліне «Әкімші» рөлімен Жеке кабинетке кіру мүмкіндігі беріледі. 

3) Корпоративтік клиенттің басқа уәкілетті өкіліне «Әкімші» рөлімен Жеке кабинетке кіруге рұқсат 

беру Корпоративтік клиенттің Уәкілетті өкілі қол қойған Оператор белгілеген нысандағы хатты 



корпоративтік клиенттің кеңселеріне ұсыну арқылы жүзеге асырылады. Оператор, егер Шартта 

өзгеше көзделмесе. Бұл ретте хатты кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жіберу қажет. Осы тармақта 

көрсетілген өзгерістер туралы хабарламаған жағдайда, Корпоративтік клиент Шотта орындалған 

әрекеттер үшін толық жауапты болады. 

4) Оператор Корпоративтік клиентке Шартта көрсетілген Корпоративтік клиенттің электрондық 

мекенжайына Жеке кабинетке (логин, пароль) қол жеткізу үшін деректерді беруге міндеттенеді. 

5) Жеке кабинетте әрекеттердің орындалу күйі туралы хабарлау үшін Оператор Шарттың 

реквизиттерінде көрсетілген Корпоративтік клиенттің электрондық пошта мекенжайын 

және/немесе ұялы телефон нөмірін пайдаланады. 

6) Шот шеңберінде Оператор Корпоративтік клиент абоненті болып табылатын барлық Абоненттік 

нөмірлер деңгейінде Шотқа кіруді қамтамасыз етеді/өзгертеді/жоюды жүзеге асырады. Үшінші 

тұлғаларға берілген Оператор желісінің Абоненттік нөмірлері бойынша ЖК арқылы қызметтерді 

басқаруға қолжетімділікті пайдалануды Корпоративтік Клиент осы Шартқа сәйкес берілген 

үшінші тұлғаның қызметтерін басқаруға құқығы Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес рәсімделген жағдайда ғана жүзеге асырады.  

7) Корпоративтік клиент Дербес кабинетте Корпоративтік клиентке бөлінген кез келген абоненттік 

нөмірлер бойынша ақпаратты алуға және/немесе қызметті өзгертуге бағытталған әрекеттер 

Корпоративтік клиенттің осы әрекеттерді орындауға ерік-жігерінің даусыз дәлелі болып 

табылатынымен келіседі. 

8) ЖК-ға қолжетімділікті жабу туралы шешім қабылданған жағдайда, Корпоративтік клиент 

Операторды осы факті туындағанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Оператор белгілеген 

нысан бойынша хат жіберу арқылы хабардар етуге міндеттенеді. Егер Шартта өзгеше көзделмесе, 

оператордың кеңселері. Осы тармақта көрсетілген хабарламаны алғаннан кейін Оператор бұрын 

берілген рұқсаттарды бұғаттайды. 

9) Оператор тіркелмеген және/немесе ЖК тиісті кіру профилі жоқ ЖК рұқсатсыз кіруді болдырмау 

үшін барлық мүмкін шараларды қабылдауға міндеттенеді. 

10) Корпоративтік клиент ЖК кіру үшін оған берілген құпия сөздің құпиялылығы үшін жауапты 

болады. Құпия сөздің құпиялылығы сақталмаған жағдайда, Корпоративтік клиент ЖК-те 

орындалған әрекеттер үшін толық жауапкершілікте болады. 

11) Корпоративтік Клиент Корпоративтік Топтың барлық абоненттік нөмірлері үшін жеке кабинетке 

кіру арқылы берілетін құпия ақпаратты (оның Корпоративтік тобының абоненттеріне де, 

Операторға да) жария етпегені үшін толық жауапкершілікте болады. 

12) Корпоративтік клиент осы Қосымшаның 3), 8), 10), 11) тармақшаларында көзделген өз 

міндеттемелерінің кез келгенін бұзған жағдайда, Оператор ұсынуға құқылы, ал Корпоративтік 

клиент өтеуге міндетті. мұндай бұзушылықтан келтірілген залалдарды толтыру. 

13) Шарт бұзылған, Шартты орындаудан біржақты бас тартқан жағдайда ЖК кіру бұғатталады. 

 

 

2. 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.  

 

3. 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. 

https://b2b.ple.beeline.kz/


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. 

 

 


