
Бұл Жалпы шарттар мен талаптар Біз Cізге көрсететін қызметтердің Кеңсе/Бірлесіп жұмыс істеу, Виртуалды 
кеңсе және Мүшелік келісімдеріне қолданылады.  

1. Жалпы келісім 

1.1. Келісім табиғаты: әрбір Орталық барлық уақытта иелікте және бақылауда қалады. КЕЛІСІМ 
ОРНАЛАСТЫРУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ЕШБІР ИЕЛІК ЕТУ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН, ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІ ЖАЛҒА АЛУ 
НЕМЕСЕ БАСҚА ШЫНАЙЫ ЖЕКЕМЕНШІК ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ТУДЫРМАЙТЫНЫН ҚАБЫЛДАЙСЫЗ.  

1.2. Жергілікті ережелер: осы шарттар мен талаптарға кірістірілген жергілікті ережелер бірінші қолданылады 
және барлық клиенттердің кәсіби ортада жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. 

1.3. Компания және байланыс ақпараты: Қолданба немесе Онлайн тіркелгі (немесе сізге кейде ұсынылатын 
басқа тұтынушы порталы) арқылы сізбен байланысу үшін пайдаланатын ақпарат пен негізгі байланыс 
ақпаратын жаңартып отыруға жауаптысыз. Бұған электрондық пошта мекенжайлары, телефон нөмірлері 
және компания мекенжайы кіреді, бірақ олармен шектелмейді. Байланыс мекенжайыңыздың 
мәліметтері негізгі контактінің заңды ресми мекенжайы немесе тұрғылықты мекенжайы болуы керек; ол 
IWG орталығының мекенжайы (немесе басқа бизнес орталықтың мекенжайы) болмауы керек. 

1.4. Келісім басындағы қолжетімділік: белгілі бір қайғылы себепке байланысты басталу күні келісімде 
мәлімденген Орталықтан Виртуалды кеңсе қызметтерін немесе Кеңсе/Бірлесіп жұмыс істеу орнын 
қамтамасыз ете алмасақ, Біз Сіздің алдыңызда шығын немесе залал үшін жауапты болмаймыз, бірақ 
Біздің басқа орталықтарымыздың біріне (қолжетімділігіне байланысты) өтіп, келісімнің басталу күнін кейінге 
қалдыра аласыз немесе одан бас тарта аласыз. 

1.5. АВТОМАТТЫ ЖАҢАРТУ: ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТИІМДІ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ОСЫ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҮЗДІКСІЗ КӨРСЕТІЛУІН 
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МАҚСАТЫНДА СІЗ НЕМЕСЕ БІЗ САТҚАНҒА ДЕЙІН АҒЫМДАҒЫ МЕРЗІМГЕ ТЕҢ КЕЙІНГІ 
МЕРЗІМДЕ БАРЛЫҚ КЕЛІСІМДЕР АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖАҢАРТЫЛАДЫ. БАРЛЫҚ МЕРЗІМДЕР СОҢҒЫ АЙДЫҢ 
СОҢҒЫ КҮНІНЕ ДЕЙІН ЖҮРУІ КЕРЕК. КЕЗ КЕЛГЕН ЖАҢАРТУ АҚЫСЫ БҰРЫНҒЫ НАРЫҚТЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕДЕ 
БОЛАДЫ. ЕГЕР КЕЛІСІМДІ ЖАҢАРТУДЫ ҚАЛАМАСАҢЫЗ, КӨРСЕТІЛГЕН АЯҚТАЛУ КҮНІНЕН БАСТАП НЕМЕСЕ КЕЗ 
КЕЛГЕН ҰЗАРТУ НЕ ЖАҢАРТУ МЕРЗІМІ СОҢЫНДА АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУ АРҚЫЛЫ КЕЛІСІМНЕН БАС ТАРТА 
АЛАСЫЗ. ЕСКЕРТУ ОНЛАЙН ТІРКЕЛГІ НЕМЕСЕ ҚОЛДАНБА АРҚЫЛЫ БЕРІЛУІ КЕРЕК. ТАЛАП ЕТІЛЕТІН ЕСКЕРТУ 
МЕРЗІМДЕРІ: 

 Шартты   ескерту мерзімі                                                     

Ай сайын күнтізбелік айдың 1-ші күнінен бастап кемінде 1 ай бұрын ескерту 

3 ай  мерзім соңына дейін кемінде 2 ай бұрын ескерту 

3 айдан көп мерзім соңына дейін кемінде 3 ай бұрын ескерту 

1.6. Келісімді жаңартпауды таңдауымыз мүмкін. Егер ондай болмаса, жоғарыда көрсетілген ескерту 
мерзімдеріне сәйкес электрондық пошта, қолданба немесе онлайн тіркелгіңіз арқылы хабарлаймыз.  

1.7. Орталық енді қолжетімсіз болса: біз Келісімде көрсетілген Орталықта қызметтер мен жұмыс жайын мүлде 
қамтамасыз ете алмаған жағдайда, жұмыс жайын сізге басқа орталықтардың бірінен ұсынамыз. Жақын 
жерден соған тең жұмыс жайы табылмаса, сіздің келісіміңіз аяқталады және сол күнге дейінгі айлық 
төлемдерді және қосымша пайдаланған қызметтеріңіздің ақысын ғана төлеуге тиіс боласыз.  

1.8. Келісімді бірден аяқтау: Келесі жағдайларда ескерту беру арқылы келісімді бірден аяқтаймыз: (a) Сіз 
дәрменсізсіз немесе банкротсыз; (ә) Түзетілмейтін немесе түзету ескертуі берілген және осы ескертуді 
алғаннан кейін 14 күн ішінде түзетілмеген міндеттемелердің бірін бұздыңыз; (б) Сіздің іс-қимылыңыз немесе 
Орталықтағы Сіздің рұқсатыңыз не шақыртуыңыз бар әлдекім қарапайым кеңсе қолданысын сақтамаса 
және (i) ескерту бергеніңізге қарамастан осы іс-қимыл жалғасса немесе (ii) осы іс-қимыл бірден тоқтатуға 
материалдық тұрғыдан жеткілікті болса (Біздің пікірімізге сәйкес); (в) Сіз төмендегі "Заңға сәйкестік" пунктін 
бұздыңыз.  Біз осы пунктте көрсетілген себептердің кез келгеніне байланысты келісімді бұзатын болсақ, Сіз 
бұзу туралы хабарды алған күннен бастап 30 күн ішінде Бізге мерзімі өтіп кеткен және төлеуге тиісті барлық 
сомаларды Біздің тараптан тоқтатылмаған келісіміңіздің қызмет ету мерзімнің қалған бөлігінде біржолғы 
төлем ретінде төлеуіңіз керек.  Мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда Біз шығындайтын нақты 
залалдардың ақылға қонымды бағасын көрсететінімен келісесіз. 

1.9. Кеңсе келісімі аяқталғанда: келісім аяқталғанда Сіз орныңызды сол күйінде және оны алған күйінде 
қалдыра отырып босатуыңыз керек. Орталықтағы белгілі бір жекеменшіктен кетсеңіз, оны Сіздің бағаңызда 
кез келген жолмен пайдалана аламыз және Сізге хабардар етпей сата аламыз. Келісім аяқталған кезде 



орынды пайдалануды жалғастырсаңыз, уақытылы босата алмауыңыз салдарынан болған жоғалту, шағым 
немесе міндеттеме жағдайына жауапты боласыз.  

1.10. Тасымалдау мүмкіндігі: қолжетімділікке байланысты (біздің жеке қалауымызға қарай анықталуы керек) 
Келісіміңізді IWG орталықтар желісіндегі балама орынға тасымалдай аласыз, бұл орайда қаржылық 
міндеттемеңіз өзгеріссіз қалады (немесе артады) және бұрыннан бар келісімді ұзарту немесе жаңарту 
үшін бұндай тасымал қолданылмайды. Бұндай тасымал жаңа келісім жасауды талап етуі мүмкін. 

2. Орталықтарды пайдалану: 

2.1. Бизнес операциялар: қызмет көрсетілетін кеңселер мен икемді жұмысты беретін Бизнеспен бәсекелесетін 
бизнесті жүргізбеуіңіз мүмкін. Сіз Біздің атымызды (немесе Біздің еншілес компанияларымызды) 
бизнесіңізбен байланысты жолмен пайдалана алмауыңыз мүмкін. Заңмен рұқсат етілсе және Сізге алдын 
ала жазбаша келісім берсек, Орталық мекенжайын тіркелген кеңсе мекенжайыңыз ретінде пайдалануға 
рұқсат беріледі (әкімшілік қызметі үшін қосымша ақы алынады). Орынды тек кеңсе бизнесі мақсаттарына 
пайдалануыңыз қажет. Белгілі бір қызмет сұрауы артық деп есептесек, сол қызмет үшін қосымша ақы 
сұрауға құқылымыз. Орталықта барлығы үшін керемет жұмыс ортасын қамтамасыз ету үшін, қоғамдық 
мүшелердің шамадан тыс көп келуін шектеуді сұраймыз. 

2.2. Орын 

2.2.1. Өзгерістер немесе залал: Сізге немесе Орталықтағы Сіздің рұқсатыңыз бар тұлғаға (оның ішінде 
барлық қызметкерлер, мердігерлер және/немесе агенттер) байланысты орын алған залалға 
жауапты боласыз.  

2.2.2. АТ қондырғылары: АТ инфрақұрылымымызды және оның қолдауын мақтан тұтамыз, сол себепті Біздің 
келісімсіз (біз толығымен бас тарта алатын) кабельдерді, АТ немесе телекоммуникация 
байланыстарын орнатпауыңыз керек. Біздің келісім шарты ретінде қондырғыларды (мысалы, АТ 
немесе электр жүйелері) бақылауға және осындай қондырғылары басқа клиенттердің немесе Біздің 
және ғимарат иесінің орын қолданысына кедергі келтірмейтінін тексеруге рұқсат беруіңіз қажет. 
Орнату және жою ақыларын Сіз төлейсіз.  

2.2.3. Орынды пайдалану: келісімде бастапқыда Сіздің қолданысыңызға тағайындалған орындар тізімі 
көрсетіледі. Сізге тағайындалған бөлмелерге ерекше емес құқығыңыз болады. Орын бірлесіп жұмыс 
істеу үстелі болса, оны тек бір жеке тұлға пайдалана алады, оны бірнеше жеке тұлға ортақ пайдалана 
алмайды. Орталықтың тиімді жүргізілуін қамтамасыз ету үшін, Сізге басқа орын тағайындауымыз 
керек, бірақ оның өлшемі ұқсас болады және бұндай орын туралы алдын ала хабарлайтын боламыз.  

2.2.4. Орынға қатынасу: қызметтің жоғары деңгейін қамтамасыз ету үшін, Сіздің орныңызға еніп, кез келген 
уақытта, төтенше жағдайда, тазалау, тексеру немесе Сіз келісімді тоқтату туралы ескерту берген 
жағдайда орынды қайта сату мақсатында белгілі бір іс-әрекеттер орындауымыз мүмкін. Бизнесіңіздің 
құпиялығын қорғау бойынша сақтық шараларды үнемі сақтауға тырысамыз.  

2.2.5. Гибридті жұмыс: Сіз гибридті жұмыс үшін тағайындалған кеңсені пайдалана аласыз (Бірлесіп жұмыс 
істеу үстелдерін қоспағанда). Гибридті жұмыс кез келген уақытта сол кеңсе үшін рұқсат етілген ең көп 
адамдар санына қарағанда кеңсеңізге кіру рұқсаты бар тіркелген жеке тұлғалардың көбірек 
болуымен анықталады. Кеңсеңізге кіретін жеке тұлғаларды басқаруға Сіз жауаптысыз әрі Сіздің онлайн 
тіркелгіңіз арқылы басқарылуы керек. Сіздің орныңызда жұмыс істейтін жеке тұлғалар саны еш уақытта 
рұқсат етілген ең көп адамдар санынан аспауы керек. Рұқсат етілген ең көп адамдар санынан асқан 
әрбір тіркелген жеке тұлға үшін гибридті қосымша ай сайынғы төлемді Сіз төлейсіз. Бұл төлемді 
Жергілікті ережелерден табуға болады.  

2.3. Мүшелік: 

2.3.1. Мүшелік келісіміне жазылсаңыз, стандартты бизнестің жұмыс уақыты барысында және қолжетімділігіне 
сәйкес дүние жүзіндегі барлық қатысушы орталықтарға қатынаса аласыз.  

2.3.2. Мүшелік қолданысы: қолданыс толық күнмен өлшенеді және пайдаланылмаған күндер келесі айға 
аударылмайды. Мүшелік толық уақыттық жұмыс орнын ауыстырмайды және барлық жұмыс орындары 
әрбір күн соңында тазалануы керек. Орталықтағы иеліктеріңізге барлық уақытта өзіңіз ғана жауапты 
боласыз. Біз назарсыз қалдырылған жекеменшікке жауапты болмаймыз. Мүшелік құқығыңыздан артық 
пайдалансаңыз, қосымша қолданыс ақысын аламыз. 1 қонақты тегін алып келе аласыз (адал 
қолданған жағдайда). Басқа қосымша қонақтар күндізгі билет сатып алуы керек.  



2.3.3. Сіз Мүше ретінде ешбір Орталықты ілеспе кеңсе немесе виртуалды кеңсе келісімінсіз ресми 
мекенжай ретінде пайдалана алмайсыз. Орталық мекенжайын осындай жолмен пайдалансаңыз, 
Виртуалды кеңсе өнімінің мерзімі Сіздің мүшелік мерзіміңізбен бірдей болып автоматты түрде тіркеледі 
және шот-фактура ұсынылады. 

2.4. Заңды ұстану: бизнес жүргізгенде барлық тиісті заңдар мен ережелерді ұстануыңыз керек. Орталықты Бізге 
немесе басқаларға (оның ішінде саяси науқан немесе адамгершілікке жатпайтын әрекет) кедергі 
келтіретін, жайсыздыққа немесе тітіркенуге себеп болатын не Бізге (оның ішінде беделге нұқсан келтіру) 
немесе ғимараттың пай иесінің шығындануына себеп болатын немесе залал келтіретін жолмен 
пайдаланбауыңыз керек. Мемлекеттік орган немесе басқа заңнамалық орган Орталықтан немесе өз 
тарапыңыздан қылмыстық әрекеттер жүргізуіңізге байланысты күдікті болса немесе Сізге мемлекеттік 
санкциялар салынса, онда Біз Сіздің келісімдеріңізді бірден тоқтататын боламыз. Сіздің осы пунктті бұзу 
әрекетіңіз материалдық дефолт болып есептеліп, келісімді қосымша ескертусіз тоқтатуымызға түрткі 
болады.  

2.5. Этикалық сауда-саттық: Біз де, Сіз де құлдыққа, парақорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
заңдарды ұстануымыз керек.   

2.6. Деректер қорғанысы:  

2.6.1. Әрбір тарап барлық қолданбалы деректерді қорғау заңнамасын ұстануы керек. Жеке деректеріңізді 
өңдеу негізі құпиялық саясаттарымызда баяндалған (біздің веб-сайтта қолжетімді: 
www.iwgplc.com/clientprivacypolicy.  

2.6.2. Сізге көрсетілетін қызметтер бойынша келісімімізге байланысты Сізге және/немесе сіздің 
қызметкерлерге қатысты жеке деректерді жинап өңдейтінімізді растап қабылдайсыз. Бұндай жеке 
деректер құпиялық саясатымызға сәйкес өңделеді. Бізге осы деректерді берген кезде сізде бұған 
рұқсат беруге қажетті келісімдер мен ескертпелер бар екендігіне кепілдік бересіз.  

2.7. Қызметкерлер: Біз қызметкерлерімізді оқытуға көп үлес қостық, сол себепті ешкім кез келген Орталықта 
жұмыс істейтін басқа қызметкерлерге жұмыс ұсына немесе сұрай алмайды (немесе жұмысынан 
кеткеннен кейін 3 айдан кейін). Осы пунктті біздің біреуіміз бұзсақ, қызметкерлерді оқыту және инвестиция 
шығындары орнын толтыру үшін, бұзушы тарап басқа тараптың талабы бойынша кез келген қызметкердің 
6 айлық жалақысына пара-пар соманы төлейді.  

2.8. Құпиялық: келісім шарттары құпия. Заңмен немесе ресми органмен талап етілмейінше, ешбір тарап 
басқа тараптың келісімінсіз жариялай алмайды. Келісім аяқталғаннан кейін осы міндеттеме 3 жылдық 
мерзімге жалғасады. 

2.9. Тағайындау: келісім тек сізге арналған және Біздің алдын ала келісімсіз ешкімге тасымалданбайды 
(бұндай тасымал заңмен талап етілмесе). Дегенмен, Сіз біздің стандартты тағайындау пішінін орындаған 
жағдайда еншілес компанияға тағайындау келісімінен бас тартпаймыз. Біз келісімді және келісімге сәйкес 
төленетін барлық соманы не белгілі бір бөлігін Біздің топтың басқа мүшесіне аударамыз. 

2.10. Қолданбалы заң: келісім Орталық орналасқан орын заңына сәйкес түсіндіріліп қолданылады (Жергілікті 
ережелер ішінде көрсетілген бірнеше құзырет ескерілмейді). Біз бен Сіз соттардың ерекше құзыретін 
қабылдаймыз. Қолданбалы заңға сәйкес осы шарттар мен талаптардың кез келген жағдайы жарамсыз 
болса немесе заңды күші болмаса, басқа жағдайлары өз күшінде қалады.  

3. Сіздің алдыңыздағы міндеттемеміз және сақтандыру 

3.1. Біздің міндеттеменің дәрежесі: Біз қолданбалы заңмен рұқсат етілетін ең жоғары дәрежеге сәйкес келісім 
бойынша Сізбен орын алған шығынға немесе залалға жауапты болмаймыз, оның ішінде механикалық 
үзіліс салдарынан қызметті көрсете алмау ақаулығы, ереуіл немесе Біздің бақылауымыздан тыс орын 
алған басқа жағдай (Біздің салғырттығымыздан немесе ұқыпсыздығымыздан орын алмаса).  Сіз жазбаша 
ескерту бермейінше және бізге түзетуге уақыт берілмейінше, ешбір жағдайда кез келген шығынға 
немесе залалға жауапты болмаймыз. Біз келісімге сәйкес Сізге қызмет көрсете алмасақ, онда төменде 
орнатылған ерекшеліктер мен шектеулерге сәйкес көрсетілген қызмет салдарынан орын алған нақты 
және қосымша шығынды төлейтін боламыз.  

3.2. Сіздің сақтандыруыңыз: Орталыққа әкелінген жекеменшікті, Сіз жіберген немесе алған хабарды 
сақтандыруға және қызметкерлеріңіз бен үшінші тараптар алдында жауаптысыз. Осында сақтандыру 
шараларын орнында орындауды ұсынамыз. 



3.3. АТ қызметтері мен міндеттемелері: қауіпсіз Интернет протоколдары орнында болса және бүтін Интернет 
қосылымын жасауға әрекет жасасақ, БІЗ ЕШБІР КӨРСЕТІЛІМ ЖАСАМАЙМЫЗ ЖӘНЕ ЖЕЛІМІЗГЕ НЕМЕСЕ 
ИНТЕРНЕТКЕ ЕШБІР ҚОСЫЛЫМ ДЕҢГЕЙІНЕ, АТ АҚПАРАТЫ МЕН ДЕРЕКТЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІК ДЕҢГЕЙІНЕ КЕПІЛДІК 
БЕРМЕЙМІЗ. Бизнесіңіз үшін дұрыс деп тапқан сақтандыру шараларын (мысалы, шифрлау) орындауыңыз 
керек. Біздің бақылауымыздағы қысқартылған қосылым мәселелеріне байланысты Сіздің бізге берген 
жеке және ерекше ескертуіңіз бойынша мәселені сенімді уақыт ішінде шешуге әрекет жасаймыз.  

3.4. ЖҮЙЕЛІ ШЫҒЫНДАР ЕРЕКШЕЛІГІ: БІЗ ЕШБІР ЖАҒДАЙДА БИЗНЕС ШЫҒЫНЫНА, ТАБЫСТЫ ЖОҒАЛТУҒА, ЖИНАҚ 
ШЫҒЫНЫНА, ДЕРЕКТЕРДІ ЖОҒАЛТУҒА НЕМЕСЕ ЗАЛАЛЫНА, ҮШІНШІ ТАРАП ШАҒЫМДАРЫНА НЕМЕСЕ КЕЗ 
КЕЛГЕН ЖҮЙЕЛІ ШЫҒЫНҒА ЖАУАПТЫ БОЛМАЙМЫЗ. БАРЛЫҚ ЫҚТИМАЛ ШЫҒЫНҒА, ЗАЛАЛҒА, ШЫҒЫСҚА 
НЕМЕСЕ МІНДЕТТЕМЕГЕ ҚАРСЫ САҚТАНДЫРУДЫ ҰСЫНАМЫЗ. 

3.5. Біздің міндеттеменің қаржылық шектеулері: Сіздің алдыңыздағы біздің міндеттемеміз барлық жағдайда 
келесі шектеулерге байланысты болады: 

3.5.1. жеке жарақат немесе өлім; 

3.5.2. Сіздің жекеменшігіңізге келтірілген залал оқиғасы немесе оқиғаларының қатары үшін ең көбі 1 
миллион фунт стерлингке (не 1,5 миллион АҚШ доллары, не 1 миллион Еуро, не балама валюта 
сомасы) дейін; 

3.5.3. басқа шығынды немесе залалды ескере отырып, келісім бойынша қызметтер көрсетілген күн мен 
талап туындаған күн арасында төленген жалпы ақылар сомасының ең көбі 125%-на дейін; немесе тек 
кеңсе келісімдері үшін 50 000 фунт стерлинг / 100 000 АҚШ доллары / 66 000 Еуро (немесе жергілікті 
валюта баламасы). 

4. Ақылар 

4.1. Қызметтің шегерілген сомасы/депозиті: Сіздің қызметіңіздің шегерілген сомасы/депозиті келісім бойынша 
барлық міндеттемелеріңіздің орындалу қауіпсіздігі ретінде ешбір пайызсыз Біздің тараптан ұсталады. 
Барлық қайтару сұраулары Сіздің онлайн тіркелгіңіз немесе Қолданбаңыз арқылы жасалуы керек, 
сондай-ақ келісіміңіз аяқталып, Сіз тіркелгіңізді орнатқан кезде қызметтің шегерілген сомасы/депозиті 
немесе кез келген баланс 30 күн ішінде өзіңізге қайтарылады. Біз Сізге балансты қайтару алдында 
төленбеген алымдарды және басқа шығындарды ұстап қаламыз. Жаңартудан кейін кеңсенің немесе 
виртуалды кеңсенің айлық ақысы артса, төленбеген ақылар ұсталған қызметтің шегерілген 
сомасынан/депозитінен асып кетсе және Сіз шот-фактураларды жиі мерзімінде төлей алмасаңыз, Біз 
Сізден қосымша сома төлеуді талап етеміз. 

4.2. Салықтар және міндетті алымдар: Сіз келесі төлемдерді төлеуге келісесіз: (i) мемлекеттік органға төлеу 
керек барлық сату, пайдалану, қолданыс, тұтыныс және басқа салықтар мен лицензия алымдары және 
(ii) Біз Орныңызға байланысты мемлекеттік органға төлейтін салықтар, оның ішінде жалпы түсімдер, 
жалдау және тұрғын үй салығы, жекеменшік салықтары, мөр салығы/міндеттемесі немесе басқа 
құжаттық салықтар мен алымдар. 

4.3. Төлем: Біз қоршаған орта әсерін азайтуға және Сіздің ісіңізге қолдау көрсетуге әрекет жасаудамыз. Сол 
себепті, Біз барлық шот-фактураларды электрондық түрде жібереміз және Сіз төлемдерді Тікелей дебет 
немесе Несие картасы сияқты автоматты әдіс арқылы жасайсыз (жергілікті банк жүйелері рұқсат етсе). 
Автоматты төлем пішінін реттемесеңіз, Сізден ай сайынғы өнім ақысының бір есесіне тең қайтарылатын 
алдын ала төлем алынады. Шот-фактуралар оларда көрсетілген күнге дейін төленуі қажет. 

4.4. Кешіктірілген төлем: егер алымдарды мерзімінде төлемесеңіз, барлық мерзімі өткен баланстар үшін 
алым алынады. Бұл алым ел бойынша әр түрлі болады және Жергілікті ережелер ішінде тізімделеді. Шот-
фактураның кез келген бөлігі заңды түрде дауланса, Сіз Бізге дереу жазбаша ескертпе жібересіз, 
Жергілікті ережелердегі Даулар тармағының талаптарын орындайсыз және даулы емес соманы 
белгіленген мерзімде төлейсіз немесе кешіктірілген ақыларды төлейсіз. Сонымен қатар төленбеген 
алымдар немесе пайыз болған немесе Сіз келісімді бұзған жағдайда қызметтерді көрсетуден бас 
тартуға (оның ішінде күдікті болдырмау үшін, Сіздің Орталыққа қатынасуыңыз тыйым салуға) құқылымыз.  

4.5. Жеткіліксіз қаражат: жеткілікті қаражатқа байланысты төлемдерді қайтару немесе қабылдамау ақысын 
қосымша әкімшілік қызмет ретінде Сіз төлейтін боласыз. Бұл ақы ел бойынша әр түрлі болады және 
Жергілікті ережелер ішінде тізімделеді.  

4.6. Белсендіру: бізбен жасалған әрбір келісімге қатысты белсендіру ақысы төленеді (оның ішінде жоғарыдағы 
1.10 пунктіне енгізілген жаңа келісімдер). Бұл ақы клиентті тіркеу процесі мен есептік жазбасын орнатуға 
қатысты әкімшілік шығынды қамтиды. Бұл ақы әрбір Жергілікті қызметтер келісімінде көрсетіледі және ақысы 



Қызмет көрсетілетін кеңсе мен Бірлесіп жұмыс істеу орны (арнайы үстел) үшін әрбір тұтынушы негізінде, 
Виртуалды кеңсе үшін әрбір орын негізінде және Мүшелік үшін әрбір адам негізінде алынады. Жергілікті 
ережелерде қосымша ақпарат орнатылады.  

4.7. Индекстеу: келісімнің, соның ішінде айлық келісімдердің мерзімі 12 айдан асса, Біз ағымдағы Жергілікті 
ережелерде көрсетілген тиісті инфляция индексіне сәйкес басталу күнінен бір жыл өткен сайын айлық 
алымды арттырамыз.  Егер ел гиперинфляцияның жоғары деңгейлеріне ұшыраған болса, индекстеу одан 
да жиі қолданылуы мүмкін және бұл жөнінде ағымдағы Жергілікті ережелерде толық мәлімет берілген.   

4.8. Кеңсені қалпына келтіру: Сіз кеткеннен кейін немесе Орталықтағы басқа бөлмеге орын ауыстыруды 
таңдасаңыз, орынды бастапқы күйіне қалпына келтіруге кеткен шығындарды және қалыпты тазалау 
бойынша бекітілген кеңсені қалпына келтіру қызметінің ақысын аламыз. Бұл ақы ел бойынша әр түрлі 
болады және Жергілікті ережелер ішінде тізімделеді. Қалыпты тозудан асқанда қажет жөндеу 
жұмыстарына қосымша ақы алу құқығын сақтаймыз.  

4.9. Стандартты қызметтер: айлық алымдар плюс қолданбалы салықтар және Сіз сұраған қайталанатын 
қызметтер ай сайын алдын ала төленеді. Күнделікті мөлшерлеме қолданылса, осындай айлық төлем 
күнделікті алымнан 30 есе үлкен болады. Бір айдан аз мерзім үшін алым күнделікті негізде қолданылады. 

4.10. Пайдаланғанда төлеу және қосымша айнымалы қызметтер: қызметтерді пайдаланғанда төлеу алымдары 
плюс қолданбалы салықтар аймақтарда ай сайын стандартты мөлшерлемелерде төленеді және сұрау 
бойынша қолжетімді болады. 

4.11. Қосымша төлемдер: орынды пайдалануыңыз немесе орынды өңдеуіңіз Бізден терең тазалауға, әдеттен 
тыс қоқыстарды шығаруға, зиянкестерді жоюға немесе қосымша қауіпсіздікке қоса, бірақ олармен 
шектелмейтін, стандартты емес қызметтерді көрсету үшін қосымша шығындарды талап етсе, Сізден осы 
қызметтердің құнын және қосымша 20% әкімшілік төлем алу құқығын өзімізде сақтаймыз  

4.12. Жеңілдіктер, акциялар және ұсыныстар: арнайы жеңілдікті, акцияны немесе ұсынысты пайдалансаңыз, 
келісімді материалдық тұрғыдан бұзған жағдайда бұл жеңілдікті, акцияны немесе ұсынысты ешбір 
ескертусіз тоқтатамыз.  

 

 

Глобалды шарттар, Ақпан, 2023 жыл 


