
ТІРКЕУШІМЕН КЕЛІСІМ

Осы  келісім  ________________20__ж.  күні  "Қазақ  торап  ақпарат  орталығы"
Мекемесі мен, мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 071400, Семей қ.,  Ильяшев к-сі.,  47/2
(бұдан  әрі  KazNIC),  және   Тіркеуші  _______________________________,  мекен-жайы:
_______________________________________________________________________________
(бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталады) арасында жасалды. Осы келісімнің мәтінінде
KazNIC пен Тіркеушінің  жеке «Жақтары» мен ортақ «Жақтары» қарастырылған.

ЖАРЛЫҚ БӨЛІМІ

 .KZ,  .қаз  домендерінің  Әкімшілігімен  отырған  шартқа  сәйке  KazNIC
мекемесі  .KZ,  .қаз  домендері  (әрі  қарай  «Домен»)  атауымен  белгілі  Жоғары  Деңгейлі
Интернет Домендерінің («ЖДД») [Internet Top Level Domain «TLD»] Тіркеушілері үшін  дара
Тіркеу  бөлімі  болып  табылады,  және  Интернет  Нөмірлерін  Беру  Ұйымымен  («ҒНБҰ»)
[Internet Assigned Number Authority («IANA»)]  Қазақстан Республикасына арналған ISO KZ
Мемлекеттік Кодына сәйкес келетін Жоғары Деңгейлі Домен ретінде тағайындалды. Қандай
да  бір  себептермен  пайда  болған  өзгерістер  жайлы  KazNIC  дереу  хабарлап  отырады.
Доменнің бәсекелестік қабілетін одан әрі арттыру мақсатында  KazNIC пен Тіркеуші өзара,
Тіркеушінің Доменге арналған Ортақ тіркеуге (әрі қарай Тіркеу)  қатысуға құқылы екендігі,
ал  KazNIC  Тіркеуші  пайдаланушыларының  Домендік  есімдерін  тіркеу  мен  қызымет
көрсетуді ұсынатындығы жөнінде келісімге отырды.

ЖОҒАРЫДА  АЙТЫЛҒАНДАРДЫ  ЕСКЕРЕ  ОТЫРЫП,  сонымен  қатар  осында
көрсетілген өзара ортақ міндеттер мен басқа да заңдылық жарамды және барынша ортақ
қанағаттандыруларды алға қоя отырып, және  KazNIC  пен Тіркеуші келіскендерін осымен
растай отырып, Екі жақ

ТӨМЕНДЕ КӨРСЕТІЛГЕНДЕЙ КЕЛІСТІ:

1. Тіркеушінің міндеттері.

Тіркеуші Доменге  тұтынушыларды тарту барысында дәйекті күш жұмсауға және
Тіркеуші арқылы тіркелетін  Домен тұтынушыларына жоғары дәрежелі  (first-line  customer
support) тұтынушылардың  қолдауларымен  қамтамасыз  етуге  міндеттенеді.  Тіркеуші
Домендерді тіркеу туралы KazNIC бекіткен қаулыға сәйкес, KazNIC-ті және әр тұтынушыны
тіркеудің әр фактілерімен және оған қоса,  тіркелінгені  туралы толтырылған құжаттардың
көшірмесін  электрондық  почта  арқылы  жіберіп,  растап  отыруға  міндетті.  Тіркеуші
тұтынушыларға тұтынушы келісімін, есімін Доменге тіркеуге шешім қабылдамай тұрғанда,
алдын ала асықпай, ойланып, келісу үшін 15 күн бұрын ұсынуға келіседі. Тіркеуші өзінің
немесе  қызыметкерлерінің  жұмыс  барысында  тұтынушылармен  немесе  басқа  да
тұлғалармен  өз  қызыметін  KazNIC  агенттігі  ретінде  емес,  дербес  мердігерлер  ретінде
ұсынатындығын куәләндіреді.

2. KazNIC міндеттері.

KazNIC  өзінің  Тіркеу  бөліміне  қатысты  қызыметін  өкілетті  ұйымдар  арқылы
атқаруына сәйкес, осы Келісім бойынша көретін қанағаттандырулары және Тіркеушілердің
алатын пайдалары, жартылай Тіркеушінің  сенімділігіне негізделгенін мойындайды.

Тіркеуші қамтамасыз ететін тіркеулерді қабылдау мен өңдеуде, KazNIC Тіркеушімен
бірге қызымет ететін болады.  KazNIC  Тіркеушіге Домендік есімдерді тіркеудің, өзгертудің
және жаңартудың шұғыл әдістерін пайдалану мүмкіндігін ұсынуға келіседі, сонымен қатар
ағымдағы тіркелген Домендік есімдер туралы мәліметті іздеу құралына қосылу мүмкіндігін
беруге, және осы қызыметтер тәулік бойы қолжетімді болуы үшін, барынша тиімді істерді
атқаруға және өзіне қатысты шаруалардың бәрін орындауға келіседі.

KazNIC  тұтынушыларға  тіркеу  бағасын  3400  теңгеден  төменге  ұсыну  арқылы,
Тіркеушімен  бәсекеге  түспеуге  міндеттенеді.  KazNIC  Тіркеудің  даналық  бағасын



төмендеткен жағдайында, Тіркеуші сәйкесінше бөлшектік бағасын төмендетіп үлгеруі үшін,
Тіркеушіні алдын ала, кемінде отыз (30) күн бұрын ескертеді.  KazNIC Тіркеушіге қатысты
осы Келісім талаптарына қарағандағы сыйақының барынша тиімді жағдайларын басқа да кез
келген  тіркеушілерге  немесе  серіктестерге  ұсынбауға  және  мұндай  келісімге  отырмауға
міндеттенеді.  Сонымен  қатар,  Келісім  аясында  KazNIC  Тіркеушіге  .KZ  және  .ҚАЗ
Доменіндегі есім мекен-жайын ұсынады.

3. Қызымет өтемі.

Тіркеуші KazNIC қызыметінің өтемін, оның тіркеу мен қызымет көрсетуге арналған
есебінің  негізінде,  Доменге  әр  жаңа  есім  тіркелген  сайын  1820  теңгеден  және  тіркелген
тіркемелердің ұзартылуы жағдайында, жылына бір реттен жиі емес тәртіппен, 1820 теңгеден
төлеп отыруға міндеттенеді. Көрсетілген бағаларға КҚС үстемесі қосылмайды.

4. Жеке құқықтары.

Екі жақ, Тіркеуші қамтамасыз етіп отырған, тіркеулер мен тұтынушыларға қатысты
барлық мәліметтің,  KazNIC пен тіркеушіге ортақ меншік болатындығымен келіседі. Домен
тұтынушыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында,  KazNIC немесе оның атымен
жұмыс  істейтін  кез  келген  құқылы  мүше,  не  болмаса  заңды  тұлға,  алдын  ала  Тіркеу
бөлімімен  жасалған  жазбаша  келісімінсіз,  тұтынушыларға  ешқандайда  маркетингілік,  не
жарнамалық  сыйпатқа  тән  хабарламаларды  жасамауға  міндеттенеді.  Тіркеуші
тұтынушыларға  ақпараттарды  web  тораптарында  орналастыруды,  web  жүйелеріндегі
жолдаулар мен таратуларды және т.б. қоса, Интернеттің кәдімгі қызыметтерін, мұндай алдын
ала келісімсіз ұсына алады. Мұндай қызыметтер үшін төлем өндіру мен төлемнің деңгейін
анықтау  туралы  шешімді  Тіркеуші  өзінің  жеке  мүддесі  бойынша  қабылдайды  және  бұл
қызымет Тіркеушінің жеке сатылу заты болып табылады.

5. Өтемақы.

KazNIC  Тіркеушінің  өзінің  абайсыздық  қылығымен  немесе  дұрыс
қарамағандығының әсерінен болған айыптардан басқа, Тіркеушіге қарсы тұтыныушылардың
не  болмаса  тіркеушілердің  кез  келген  айытарының орнын толтырып,  өтеп  отыруға  және
қорғауға міндеттенеді.

Тіркеуші  осы  Келісімге  сәйкес  KazNIC-ті  Тіркеушінің  өзінің  абайсыздық  немесе
заңсыздық қылықтарымен, не болмаса дұрыс қарамағандығының әсерінен болған, кез келген
үшінші тұлғаның айыбынан қорғауға және айыппұл төлеп отыруға міндеттенеді.

6. Тұтынушылармен байланыс.

Осы келісім бойынша KazNIC Тіркеушінің тіркеген барлық тұтынушылармен еркін
байланыс жасауға  құқылы, алайда осы Келісімнің әрекет ету мерзімінде  KazNIC  үшінші
тұлғаның атынан, Тіркеушімен алдын ала,  30  (отыз)  күннен  кем емес  мерзімде  келіспей
тұрып, мұндай тұтынушылармен электрондық почта арқылы немесе басқадай да жолдармен
қызыметтер мен өнімдерді жарнамалау, не басқалай да әдістермен ұсыну мақсатында тура
байланысқа түспеуге міндеттенеді.

7. Әрекетін тоқтату

Осы  Келісімнің  әрекеті  екі  жақтың  кез  келгенінің  жазбаша  хабарламасы арқылы
тоқтатылады.  Бұл  жағдайда  Тіркеуші   KazNIC-ке  төленген  түсімнің  барлық  жинаулы
соммасын төлеп беруге міндеттенеді. Жоғарыда айтылғандарға қарамастан, Тіркеушінің осы
Келісімге қатысты ешқандай да қосымша міндеті болмайды.

8. Заңнамалылықты реттеу.

Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамалылығына сәйкес мағына береді



және реттеледі. Жоғарыда айтылғандардың дәлелі ретінде, Екі жақтың уәкілетті лауазымды
тұлғалары Осы Келісімнің бірінші бетіндегі көрсетілген мерзімді күні қол қойды.

KazNIC реквизиттері
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