
СЕРІКТЕСТІК ТУРАЛЫ ШАРТ
I. КІРІСПЕ

1. Төмендегі талаптар бұдан əрі “Компания” деп аталатын Advant Global Services Ltd. компаниясы
(P. O. Box 590, Suite 9, Henville Building, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis) жəне жеке
тұлға - Тəуелсіз ақпараттық серіктес (бұдан əрі: "Тəуелсіз серіктес") арасында жасалатын Шарт болып
табылады.

2. Компания Сайт жүйесіне толық қолжетімділік қызметтерін көрсетеді жəне Серіктестік туралы
шарт негізінде ғана Абонементтерге қатысты іскерлік қатынастарға түседі.

3. Қосылу шарты, сондай-ақ Құпиялылық саясаты, Сыйақы жоспары Серіктестік туралы шарттың
ажырамас бөлігі болып табылады (https://advant.club/documents/). Осы түрде ұсынылған, жоғарыда
аталған барлық құжаттар кез келген кейінгі өзгерістермен бірге Тəуелсіз серіктес пен Компания
арасындағы міндетті күші бар толық келісім мен уағдаластықты құрайды, оны толық қабылдамай,
Компания болашақ Тəуелсіз серіктеспен іскерлік жəне шарттық қатынастарға түспейді. Осы құжаттардың
барлығын анық жəне сөзсіз қабылдау Компаниямен шарттық қатынастарда тұрған Тəуелсіз серіктестер
үшін де міндетті болып табылады.

4. Осы құжаттардың кез келгенінің ережелерін сақтамау Компанияның Тəуелсіз серіктеспен
шарттық қатынастарды бұзуына əкелуі мүмкін.

5. Егер Шарттың қандай да бір бөлігі немесе Компания жариялаған қандай да бір құжат сотта
жарамсыз деп танылса, осы ережелердің, мəлімдемелердің немесе құжаттардың қалған бөлігі толық
күшін сақтайды.

II. ШАРТ МƏНІ

1. Компания Тəуелсіз серіктестер желісі арқылы Жеткізушілердің қызметтерін немесе тауарларын
Сайт/Жүйе арқылы сатып алу мақсатында өзінің сайттың онлайн-жүйесін (бұдан əрі - Жүйе) пайдалану
қызметін ұсынады. Тəуелсіз серіктес ақпараттық делдал ретінде əрекет етеді жəне Жүйеге кеңейтілген
қолжетімділікті ұсыну бойынша Компанияның қызметін сатып алуға басқа жеке тұлғаларды тартуды
жүзеге асырады.

2. Тəуелсіз серіктес өз қызметтері үшін Жеткізушілердің қызметтерін немесе тауарларын сатып алу
бойынша міндеттемесіз Сыйақылар жоспарына сəйкес сыйақы алады.

3. Тəуелсіз серіктес мəртебесін алу шарттары: 1) https://advant.club/ веб-сайтында тіркелу жəне 2)
Компанияның Абонементтерінің бірін сатып алу.

III. ТƏУЕЛСІЗ СЕРІКТЕС МƏРТЕБЕСІ

1. Барлық Тəуелсіз серіктестер тəуелсіз коммерциялық қызметімен айналысатын Компанияның
Тəуелсіз ақпараттық серіктестері болып табылады. Тəуелсіз серіктестер қызметкерлер болып
саналмайды, франшиза құқығын сатып алушылар болып саналмайды, сонымен қатар Компания мен
оның Тəуелсіз серіктесі арасындағы кез келген келісім қызметкердің/жұмыс
берушінің/орындаушының/мердігердің, ұйымның/фирманың қарым-қатынасын бекітпейді, серіктестік
немесе бірлескен кəсіпорын құрмайды.

2. Тəуелсіз серіктес осы шарт шеңберінде Компаниямен өзара əрекеттесуден алынған табыстардан
салықтар мен өзге де міндетті алымдарды төлеу үшін дербес толық жауапты болады. Тəуелсіз серіктес
өзінің табыстары туралы есеп беруі керек жəне сəйкесінше резиденттік елінің жəне/немесе Компания
елінің заңнамасына сəйкес табыстардан салықтарды/алымдарды дербес төлеуі керек.

3. Компания Тəуелсіз серіктестің тиісті сыйақысынан, егер бұл Компания тіркелген елдің заңнамасы
бойынша талап етілсе, салықтарды, міндетті алымдарды төлеу үшін қажетті соманы шегеру құқығын
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өзіне қалдырады. Өзге жағдайда Компания өзінің Тəуелсіз серіктестері үшін қандай да бір салықтарды,
жарналарды төлеуді жүзеге асырмайды.

4. Тəуелсіз серіктестерге тікелей немесе жанама түрде, ауызша немесе жазбаша түрде олардың
компаниямен қарым-қатынасы жоғарыда көрсетілгеннен өзгеше екенін мəлімдеуге қатаң тыйым
салынады.
Тəуелсіз серіктес өзінің Компанияның Тəуелсіз ақпараттық серіктесі/Тəуелсіз серіктесі екенін жария
түрде хабарлауға құқылы.

5. Əрбір Тəуелсіз серіктес Компанияны кез келген шағымдар бойынша жауапкершіліктен, сондай-ақ
Тəуелсіз серіктестің осы Шартта көзделген немесе көзделмеген бизнесті жүргізу əдістерін пайдалануы
нəтижесінде туындаған зияннан не міндеттемелерден босатады. Тəуелсіз серіктестер Жүйеге
кеңейтілген қолжетімділікті ұсынудан басқа, Компанияны қандай да бір міндеттемелермен
байланыстыруға құқылы емес.

6. Əрбір Тəуелсіз серіктес өз бетінше жəне өз қалауы бойынша өзінің жұмыс уақытын, өз қызметін
жүзеге асыратын орынды белгілеуге, егер бұл Шарттың талаптарына қайшы келмесе, сату жəне
маркетингтік іс-шаралар əдістерін айқындауға құқылы.

7. Компанияның Тəуелсіз серіктесі болу үшін жеке тұлға өзінің тұрғылықты елінде қабылданған
кəмелеттік жасқа жетуі керек.

IV. ТƏУЕЛСІЗ СЕРІКТЕСТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

1. Тəуелсіз серіктес Компания қызметін жəне Жеткізушілердің қызметтерін/тауарларын ілгерілетуге
құқылы.

2. Компанияның Тəуелсіз серіктестеріне өздері тұратын елдің аумағында, сондай-ақ Компания не
Жеткізушілер ұсынылған басқа елдерде Тəуелсіз серіктестерді өздерінің жеке бизнес-құрылымына басқа
тұлғаларды шақыру жəне оларды тарту құқығы беріледі.

3. Тəуелсіз серіктес өзінің Жеке серіктесінен басқа, үшінші тараптардың оның құпиясөздеріне жəне
есептік жазбаларына қолжетімділігінің болмауын қамтамасыз етуге міндетті.

4. Өз қызметі аясында Тəуелсіз серіктеске үшінші тұлғалардың құқықтарын бұзуға, оларды
алаңдатуға, озбыр жəне мезілегіш қызмет түрлерін қолдануға, қолданыстағы құқық нормаларын бұзуға
тыйым салынады.

5. Компания алушылардың келісімінсіз жіберілетін жағымсыз жарнамалық хабарламаларды
таратуға тыйым салады, бұл талап хабарламаларды электрондық пошта арқылы таратуға, сондай-ақ
жарнамалық факстерді таратуға, жарнамалық хабарламаларды таратуға жəне жарнамалық
қоңырауларды жүзеге асыруға, соның ішінде автоматты құрылғылардың көмегімен жарнама жасауға
таралады.

6. Тəуелсіз серіктестердің мүмкіндіктерді теріс пайдалануына немесе заңсыз əрекеттеріне, мысалы,
келісілмеген немесе жосықсыз жарнаманы қолдануға тыйым салынады.

7. Тəуелсіз серіктеске, атап айтқанда, Компанияның қызметтері немесе Жеткізушілердің
қызметтері/тауарлары туралы шындыққа сəйкес келмейтін немесе жаңылыстыратын мəлімдемелер
жасауға тыйым салынады.

8. Тəуелсіз серіктеске Компания бəсекелестерінің немесе Жеткізушілердің қызметтерін
жарнамалауға жəне/немесе сатуға тыйым салынады.

Тəуелсіз серіктеске Компанияның басқа Тəуелсіз серіктестеріне немесе Компания
Пайдаланушыларына басқа компаниялардың бəсекелес қызметтерін сатуға жəне ұсынуға тыйым
салынады.

Егер Тəуелсіз серіктес Компанияның/Жеткізушілердің бəсекелесі болып табылмайтын бірнеше
компаниямен бір уақытта жұмыс істесе/ынтымақтастықта болса, ол өз қызметін (сондай-ақ өзінің
Тəуелсіз серіктестерінің төмендемелі желісінің қызметін) Компанияға байланысты қызметтің басқа
компаниялар жүзеге асыратын қызметпен араласуы немесе қосылуы/шатасуы болмайтындай
ұйымдастыруға міндетті. Бұдан басқа, Тəуелсіз серіктеске басқа компаниялардың бəсекелес
қызметтерін сату үшін Компанияның басқа Тəуелсіз серіктестерін үгіттеуге тыйым салынады.
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9. Сайт арқылы ұсынылатын Компания қызметтерінің, тауарларының немесе басқа қызметтерінің
жарнамасына Компания ұсынған жарнамалық материалдар мен жарнамалық мазмұнды пайдалану
арқылы немесе support@advantclub мекенжайы бойынша Компаниямен жазбаша (соның ішінде
электронды) түрде алдын ала келісілген кескіндер мен мəтіндерді пайдалану арқылы рұқсат етіледі.

10. Сонымен қатар, Тəуелсіз серіктес Компаниямен алдын ала жазбаша келісуден кейін ғана
жəрмеңкелер мен көрмелерде қызметтердің тұсаукесерін өткізе алады. Сондай-ақ, бұл жағдайда
Тəуелсіз серіктес осы іс-шараларда бəсекелестердің қызметтерін ұсынуға құқылы емес деген шектеулер
бар.

11. Компанияның қызметтерін аукциондарда, жалпыға қолжетімді немесе жеке меншік сауда
алаңдарында, Интернеттегі хабарландыру порталдарында немесе сол сияқты сату орындарында сатуға
рұқсат етілмейді.

12. Өз қызметі шеңберінде Тəуелсіз серіктес Компанияның тапсырмасы бойынша немесе оның
атынан əрекет етеді деген əсер жасауға, сондай-ақ ол Компанияға тəуелді немесе оның нұсқауларын
орындауға міндетті деген əсер жасауға құқылы емес, сондай-ақ Компанияның сенім білдірілген/ уəкілетті
тұлғасының əсерін жасауға құқылы емес. Тəуелсіз серіктес Сайтта ұсынылатын қызметтерге ақы төлеу
үшін қолма-қол ақша қабылдауға құқылы емес жəне Компания атынан ешқандай мəлімдеме жасауға
немесе Сайтта ұсынылатын қызметтерді ұсыну бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдауға құқылы
емес.

13. Маркетингтік қызмет шеңберінде Тəуелсіз серіктес жосықсыз сауданың кез келген əдістерінен
қалыс қалуы тиіс. Тəуелсіз серіктес өзін Жүйенің Пайдаланушысы, Компанияның Тəуелсіз ақпараттық
серіктесі/Тəуелсіз серіктесі ретінде көрсетуге міндетті. Интернет парақшаларда, пошталық жіберілімде,
визит карточкаларында, хабарландыруларда, жарнамалық материалдарда жəне сол сияқты
материалдарда Тəуелсіз серіктестің жеке-дара жауапкершілігі көрсетілуі тиіс, сондай-ақ бұл
материалдарда "Пайдаланушы/Тəуелсіз коммерциялық серіктес /Компанияның Тəуелсіз серіктесі"
тұжырымы пайдаланылуы тиіс.

14. Тəуелсіз серіктеске Компания атынан кредит алуға сұрау салуға жəне кредит алуға,
шығындар жасауға, міндеттемелер қабылдауға, банктік шоттар ашуға, зияткерлік меншік объектілерін
тіркеуге, тұрғылықты елінде немесе кез келген басқа елде бірдей немесе ұқсас сауда маркаларын
тіркеуге, Компания атынан шарттар жасасуға немесе қандай да бір басқа міндеттемелерді орындауға
тыйым салынады.

15. Компанияның фирмалық атауын, брендтерін, тауар белгілерін, "Advant" сөзін немесе "Advant
Club" сөз тіркесін жəне өзге де коммерциялық белгілерін (бұдан əрі: "белгілер") тек Компанияның нақты
пайдалануға тікелей жазбаша келісімінен кейін пайдалануға болады. Бұл кез келген түрдегі қандай да
бір "Advant"/"Advant Club" белгілері бар интернет-домендер мен электрондық пошта мекенжайларын
тіркеуге де таралады. Компания Компаниядан пайдалануға жазбаша рұқсат алмаған, қандай да бір
"Advant"/"Advant Club" белгісі бар интернет-домендерді, интернет-сайттарды немесе электрондық пошта
мекенжайларын жоюды талап етуге құқылы, сондай-ақ оларды өз меншігіне өтеусіз негізде беруді талап
етуге құқылы. Бұл жағдайда берілетін интернет-объектіні беруге арналған шығындарды Компания
көтереді.

16. Тəуелсіз серіктес баспасөз/ журналистер, кəсіпорындар, мекемелер, ұйымдар, органдар
тарапынан Компанияға, оның қызметтеріне, сыйақылар жоспарына жəне Компания қызметінің өзге де
элементтеріне қатысты сұрауларға жауап беруге құқылы емес. Тəуелсіз серіктес барлық осындай
сұрауларды дереу Компанияға бағыттауы керек.

17. Тəуелсіз серіктестің Тəуелсіз серіктестердің басқа желісіне ауысуы мүмкін емес.
18. Тек Компанияның қалауы бойынша бағалануы мүмкін ерекше себеп болған жəне Компания

тиісті беруге жазбаша нысанда алдын ала келісім берген жағдайларды қоспағанда, Тəуелсіз серіктес
өзінің жеке бизнес-құрылымын (оның рефералдық құрылымындағы барлық серіктестердің ортақтығы)
беруге құқылы емес. Компания жоспарланған аударымдарды өз қалауы бойынша қабылдамауға құқылы.

V. СЫЙАҚЫЛАРДЫ ТӨЛЕУ

1. Бонустар мен қосымша сыйақылар осы Шарттың талаптары қабылданғаннан кейін ғана төленеді.
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2. Сыйақылардың кез келген төлемдері тиісті сəтте қолданыста болатын Сыйақылар жоспарымен
айқындалады.

3. Төлеуге жататын минималды сома жиырма АҚШ долларын ($20,00) немесе Компания жұмыс
істейтін қандай да бір елдің ұйғарымдарына сəйкес өзге соманы құрайды. Егер алынған сома
минималды мөлшерден аз болса, ол жиырма АҚШ долларынан ($20,00) асқанға дейін жинақталады.

4. Бір АҚШ доллары жəне елу центі ($1,50) мөлшерінде деректерді өңдегені үшін (сыйақыларды
есептеу, Қолдау қызметі жəне т.б.) комиссиялар əрбір есептік кезең үшін барлық сыйақылардан
алынады.

5. Сыйақылар мен басқа да төлемдерді төлеу кезіндегі қателіктер туралы Компанияны Тəуелсіз
серіктес қате төлем жасаған сəттен бастап 30 күн ішінде жазбаша нысанда хабардар етуі тиіс. Осы
мерзім өткеннен кейін сыйақы немесе өзге де төлемдер Тəуелсіз серіктеспен мақұлданған болып
есептеледі.

VI. БИЗНЕС-ҚҰРАЛДАР

1. Компания Тəуелсіз серіктеске бөлек төлем үшін серіктестік желімен жұмыс істеу үшін өзінің
онлайн-жүйесінің қосымша функцияларын (бұдан əрі - Бизнес-құралдар) Тəуелсіз серіктес
Бизнес-құралдарға жазылымға тапсырыс берген жағдайда Жүйеде көрсетілген мөлшерде жəне
мерзімде ұсынады:CRM-функциялық (жаңа Тəуелсіз серіктестерді тартуға арналған байланыс
ақпаратын есепке алу жүйесі) жəне Лендинг-функциялық (Тəуелсіз серіктес туралы ақпаратты
орналастыруға арналған сайттардың стандартты шаблондары).

2. Тəуелсіз серіктес Бизнес-құралдарды тек осы Шарт бойынша Тəуелсіз серіктес қызметінің
мақсаттары үшін пайдалануға міндеттенеді. Бұл шарт бұзылған жағдайда Компания тəуелсіз серіктестің
Аккаунтын жоюға/бұғаттауға құқылы.

VII. ТƏУЕЛСІЗ СЕРІКТЕСТІҢ ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТУ

1. Кез келген Тəуелсіз серіктес Компанияға жазбаша хабарлама жіберу арқылы, қажет болған кезде,
оны жаңартпай, өз мəртебесінен өз еркімен бас тарта алады. Ынтымақтастықтың тоқтатылуы Компания
мұндай хабарламаны алған сəттен бастап күшіне енеді.

2. Егер Тəуелсіз серіктес осы Шарттың ережелерін бұзуы мүмкін/бұзды деп есептесе, Компания кез
келген уақытта Тəуелсіз серіктестің Жүйеге қолжетімділігін уақытша бұғаттау құқығын өзіне қалдырады.
Компания Тəуелсіз серіктесті уақытша бұғаттау туралы оның Аккаунтында көрсетілген мекенжайға
жіберілген электрондық пошта арқылы хабарлайды. Осы Шарттың талаптарын елеулі / өрескел бұзған
жағдайда Компания алдын ала ескертусіз Тəуелсіз серіктестің аккаунтын бұғаттауға құқылы.

3. Тергеу кезеңінде, Аккаунтты уақытша бұғаттау кезінде, төлеуге жататын кез келген сыйақы
немесе бонустар Компания түпкілікті шешім қабылдағанға дейін кейінге қалдырылады. Егер бұзушылық
фактісі расталмаса, уақытша бұғаттау жойылады жəне кез келген сыйақы немесе бонустар Тəуелсіз
серіктестің шотына аударылады.

4. Тəуелсіз серіктес Шарттың кез келген талаптарын бұзған жағдайда оның қызметі тоқтатылуы
мүмкін. Серіктестіктің тоқтатылғаны туралы хабарлама, оның себебі (себептері) көрсетіле отырып,
Компаниямен Тəуелсіз серіктеске жазбаша нысанда беріледі жəне электрондық пошта арқылы
жеткізіледі.

5. Қызметі мəжбүрлі түрде тоқтатылған Тəуелсіз серіктес ынтымақтастықтың тоқтатылғаны туралы
хабарланған күннен бастап 10 (он) күн ішінде, апелляция үшін негіздемелерді көрсете отырып,
Компанияның электрондық пошта мекенжайына хат жіберіп, осы əрекетке наразылық білдіре алады.

6. Тəуелсіз серіктес қайтыс болған жағдайда, оның заңды мұрагерлері Компанияға электрондық
хабарламамен жіберілген мұрагерлердің тиісті өтінішінің скан-көшірмесі жəне мынадай құжаттардың
скан-көшірмелері негізінде оның Аккаунтына қолжетімділік алуға өтінім беруге құқылы: 1) Тəуелсіз
серіктестің қайтыс болуы туралы куəлік; 2) нотариусқа берілген мұраны қабылдау туралы өтініш; 3)
қайтыс болған күннен бастап 6 айдан кейінгі мұра қалдырушының мұрагерлерінің тобы туралы
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нотариустың анықтамасы не мұра қалдырушының мұраға берілетін меншігінің кез келген объектісіне
нотариус берген, мұрагер көрсетілген мұраға құқық туралы куəлік. Компания Тəуелсіз серіктестің мұра
қалдырушысы елінің тиісті заңнамасын назарға ала отырып, берілген құжаттарды өз қалауы бойынша
бағалау құқығын өзіне қалдырады. Компания Тəуелсіз серіктестің жеке деректеріне қатысты Аккаунт
деректеріне кейбір өзгерістер енгізбей, мұрагердің / мұрагерлердің мұра қалдырушының Аккаунтына
қолжетімділігіне рұқсат бере алады.

7. Тəуелсіз серіктес тарапынан Компанияға/ Компания беделіне жəне басқа да Тəуелсіз
серіктестерге, Жеткізушілерге қатысты деструктивті іс-əрекеттер түрінде күтпеген жəне Шартта
көзделмеген бұзушылықтар туындаған жағдайда, Компания Тəуелсіз серіктесті осындай шешімнің
себебі туралы жазбаша хабардар ете отырып, Шарттың қолданылуын тоқтата тұру не Тəуелсіз
серіктеспен Шартты бұзу құқығын өзіне қалдырады.

VIII. САУДА МАРКАСЫ, ИНТЕРНЕТ-КОНТЕНТ ЖƏНЕ ЖАРНАМА

1. "Advant", "Advant Club" коммерциялық белгісі, сондай-ақ логотиптер, Компанияның барлық
қызметтері мен бағдарламаларының атауы сауда маркалары болып табылады жəне тек Компаниямен
немесе Компанияның жазбаша алдын ала рұқсатымен пайдаланылады. Тек Компания осы сауда
маркаларымен тауарларды немесе əдебиеттерді өндіруге жəне нарықта ілгерілетуге құқылы. Бұл
мыналарды қамтиды: сайттар, слайдтар, брошюралар, бейнематериалдар, домен мекенжайлары, кез
келген əлеуметтік желілердегі парақшалар, сондай-ақ оқу жəне/немесе маркетингтік материалдар жəне
киімдерді, аксессуарларды, белгішелерді, магниттерді жəне т. б. қамтитын барлық жарнамалық
(брендтік) материалдар. Компания шығармайтын немесе рұқсат етпейтін кез келген затта немесе
сандық материалда "Advant", "Advant Club" белгілерін пайдалануға тыйым салынады.

2. Тəуелсіз серіктес "Advant", "Advant Club" белгілерін жəне авторлық құқықпен не зияткерлік меншік
құқығымен қорғалған материалдарды пайдалануға қатысты кез келген құқық айрықша болып
табылмайтынын жəне Компания өз қалауы бойынша басқаларға осы сауда белгілері мен авторлық
құқықпен қорғалған материалдарды пайдалану құқығын беруге құқылы екенін мойындайды.

3. Тəуелсіз серіктестер жоғарыда аталған белгілерді, сауда маркаларын, қызмет көрсету белгілерін,
авторлық құқықты жəне Компаниямен ынтымақтастыққа байланысты қолжетімді болған зияткерлік
меншік құқығының басқа да объектілерін дұрыс емес немесе заңсыз пайдалану себебінен кез келген
нысанда келтірілген кез келген залал үшін Компания алдында жауапты болады.

4. Тəуелсіз серіктестер Компанияның ресми рұқсатынсыз, өздерін Компанияның Тəуелсіз
коммерциялық серіктестері /Тəуелсіз серіктестері/ Пайдаланушылары ретінде таныстырмай, "Advant",
"Advant Club" белгілерін жəне логотиптерді телефон анықтамалықтарының "сары беттері" бөлімінде өз
телефонының /факсының /кеңсесінің мекенжайын немесе Интернет желісіндегі телефон дерекқорын
пайдалануға құқылы емес. Сондай-ақ Тəуелсіз серіктес Компанияның атауын, белгілерін жəне
символикасын пайдалана отырып, сайттар, əлеуметтік желілердегі парақшалар, хабарландырулар жəне
медиа-контент (аудио -, бейнежазбалар жəне т.б.) құруға құқылы емес. Интернет желісінде жоғарыда
көрсетілген белгілерді жария тəртіппен (1 артық адамның қолжетімділігі үшін) пайдаланудың барлық
жағдайлары Компаниямен алдын ала келісілуге жəне Компаниямен мақұлдануға тиіс. Мұндай жағдайда
тиісті материалдың жанында "Ақпарат Advant-пен келісілген" деген нұсқау орналастырылады. Компания
жоғарыда аталған нұсқаулары жоқ материалдар үшін ешқандай жауаптылықта болмайды. "Advant"
деген сөз тіркесін рұқсатсыз пайдалану немесе "Ақпарат Advant-пен келісілген" деген нұсқауды
рұқсатсыз пайдалану заң бойынша қудаланады.

5. Компанияның Тəуелсіз серіктестеріне Компанияның алдын ала жазбаша мақұлдауынсыз,
"Advant", "Advant Club" белгілерін немесе сауда маркасын пайдалана отырып, өздерінің визит
карточкаларын немесе фирмалық бланкілерін дайындауға рұқсат етілмейді.

6. Тəуелсіз серіктес Компанияға Тəуелсіз серіктес рөлінде оның бейнесі, дауысы, сөздері жəне
дəйексөздері бар фото жəне/ немесе аудиовизуалды материалдарды жазу құқығын тегін береді.
Осылайша, Шарттың талаптарын қабылдай отырып, Тəуелсіз серіктес оның дəйексөздерін, түсірілімдері
мен жазбаларын жариялауға, пайдалануға, көбейтуге жəне өзгертуге келіседі.
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IX. КЕЛТІРІЛГЕН ЗИЯН ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ

1. Адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды қоспағанда, Компания зиян үшін, егер мұндай
зиян Компания, оның қызметкерлері немесе оның тапсырмасы бойынша əрекет ететін адамдар
тарапынан қасақана немесе өрескел абайсызда жасалған іс-əрекеттермен не Шарт бойынша елеулі
міндеттемені бұзумен (мысалы, комиссиялық сыйақы төлемеу) байланысты туындаса ғана, жауапты
болады. Бұл заңсыз əрекеттер нəтижесінде туындаған зиянға да таралады. Осы шеңберден шығатын
зиянды өтеу жөніндегі кез келген жауапкершілік алып тасталады.

2. Жауапкершілік – адам өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды немесе Компания, оның
қызметкерлері немесе оның тапсырмасы бойынша əрекет ететін адамдар тарапынан қасақана немесе
өрескел абайсызда жасалған іс-əрекеттерді қоспағанда - осындай түрдегі шарт жасасу кезінде алдын
ала типтік ретінде болжауға болатын зиянмен шектеледі, ал өзінің мөлшері бойынша ол осындай түрдегі
шарттарға тəн зиянның орташа сомасымен шектеледі. Бұл жанама зиянға, атап айтқанда, айырылып
қалған пайдаға таралмайды.

3. Компания, оның қызметкерлері немесе оның тапсырмасы бойынша əрекет ететін тұлғалар
тарапынан өрескел абайсызды немесе қасақана жасалған іс-əрекеттер себебінен орын алған кінə
жағдайларын қоспағанда, Компания – зиянның сипатына қарамастан - серверлердегі деректердің
жоғалуынан туындаған зиян үшін жауапты болмайды.

X. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Шарттық ынтымақтастықтың өмірге қабілетті бағдарламасын сақтау мақсатында жəне заңдардағы
өзгерістерге сəйкес, сондай-ақ экономикалық талаптардың өзгеруі жағдайларында Компания осы
Шарттың, Сыйақы жоспарының, Қосылу шартының талаптарына мезгіл-мезгіл өзгерістер енгізу құқығын
өзіне қалдырады. Барлық өзгерістер Компания сайтында жарияланғаннан кейін күшіне енеді. Қарсылық
болған жағдайда, Тəуелсіз серіктес Компанияға бұл туралы дереу хабарлаған жағдайда, өзгертілген
немесе қосымша шарттар күшіне енген сəтте Шартты тоқтатуға құқылы. Компания Тəуелсіз серіктеске
Шарттың ағымдағы өзекті редакциясын немесе оның ажырамас бөліктерін ескеру міндетін қалдырады.

2. Тəуелсіз серіктес таңдаған Абонементтің əрекет ету мерзімі аяқталғаннан кейін автоматты түрде
Шарттың күші жойылады (10 күн өткен соң).

3. Тəуелсіз серіктестің құқықтары мен міндеттеріне қатысты барлық даулар мен талап қоюлар немесе
Компанияның Туелсіз серіктесінің қызметіне қатысты қандай да бір талап қоюлар немесе талап
қоюлардың негіздері осы Шартқа сəйкес Компания тіркелген елдің қолданыстағы заңнамасына сəйкес
толық шешіледі.
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