«QIWI Kazakhstan» (КИВИ Қазақстан) ЖШС төлем ұйымының
Директоры
24.10.2017ж. №24П бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН
«Аренда +» бонустық бағдарламасына қатысу туралы келісім
«QIWI Kazakhstan» (КИВИ Қазақстан) ЖШС Төлем ұйымы және Төлем агенті және/немесе қосалқы
агенті арасындағы «Аренда+» бонустық бағдарламасына қатысу туралы осы келісім (бұдан әрі мәтін
бойынша Келісім) стандартты жалпы ережелерден және бонустық бағдарламаға қатысу туралы бірыңғай
шарттардан құралған, және Тараптардың стандартты құқықтарын және міндеттемелерін орнатады.
Келісімнің Тараптары Төлем ұйымы және Төлем ұйымының Төлем агенті және/немесе қосалқы агент
болып табылады. Осы тұлғаның Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес бұл
Келісімді қабылдау шартында «Аренда+» бонустық бағдарламасының қатысушысы ретінде осы
Келісімге қосылу туралы өтінімге қол қою арқылы осы Келісімге қосылу туралы мәлімдеген «QIWI
Kazakhstan» (КИВИ Қазақстан) ЖШС Төлем ұйымының Төлем агенті және/немесе қосалқы агент бола
алады.
Әрбір тарап басқа тарапқа қажетті құқықтық қабілеті, яғни, осы Келісімге қосылу және олардың
шарттарына сәйкес міндеттемелерді орындау үшін қажетті және жеткілікті барлық құқықтары және
өкілеттіктері бар екендігіне кепілдік береді.
1. ТӨЛЕМ ҰЙЫМЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
1.1. Төлем ұйымы ретінде төлем ұйымдарының тізілімінде төлем қызметтерінің 02-17-004 тіркеу
нөмірімен тіркелген «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Қазақстан) ЖШС болып табылады.
1.2. Пошталық және заңды мекенжайы: 050059, Алматы қ., Панфилов көшесі, 212-үй.
Веб-сайт: http://www.qiwi.kz.
1.3. Телефон нөмірі: 8(727) 356-12-12. Электрондық пошта: info@qiwi.kz

2.

ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАМАЛАР

2.1. Төлем ұйымы - «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Заңға сәйкес коммерциялық ұйым болып
табылатын «QIWI Kazakhstan» (КИВИ Қазақстан) ЖШС төлем қызметтерін көрсету бойынша қызметті
жүзеге асыруға құқылы.
2.2. Төлем агенті және/немесе қосалқы агент – «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Заңға сәйкес
Төлем ұйымымен жасалған шарт негізінде ақшаны жөнелтушінің банк шотын ашпай-ақ, төлемді жүзеге
асыру үшін қолма-қол ақша қабылдау бойынша төлем қызметтерін көрсететін заңды тұлға немесе жеке
кәсіпкер.
2.3. Қызмет жеткізушісі – тұтынушыларға өз атынан қызмет көрсететін немесе Тауарларды сататын
коммерциялық ұйым, сондай-ақ, ұйым қайырымдылық қызметті жүзеге асыру үшін құрылған
қайырымдылық.
2.4. Минималды табыс – Төлем агентінің және/немесе қосалқы агенттің терминалдың жұмыс жасау
күндер санына көбейтілген айдағы күндер санына бөлінген плюс айына бонустық бағдарламаға
қатысатын барлық провайдерлер бойынша,терминалдан қабылданған төлемдер сомасынан 0,5%.шегі
айына 20 000 теңгені құрайтын ретро бонусын есептеу үшін қолданылатын бонустық бағдарламаға
қатысатын қызметтер үшін төлем терминалы бойынша табыстың шартты есептелген мәні.
2.5. Нақты табыс – Бағдарламалық жасақтама үшін төлеумен байланысты шығындарды шегеріп
тастағандағы, Төлем агентінің және/немесе қосалқы агенттің Төлем ұйымымен төлем қызметтерін
көрсету Шарты бойынша жоғарғы комиссия және сыйақысының сомасы ретінде есептелетін Төлем
агентінің және/немесе қосалқы агенттің терминалдан түсетін табысының ай сайынғы сомасы.
2.6. Ретро-бонус – Төлем агенті және/немесе қосалқы агент «Аренда +» бонустық бағдарламаға қатысу
туралы Келісімнің шарттарын тиісті түрде орындаған жағдайда Төлем ұйымымен төленетін бонус.
Ретро-бонус терминалдың бос тұру сомасын шегеріп тастап, Төлем агентінің және/немесе қосалқы
агенттің Минималды және Нақты табыстарының айырмашылығына тең болады.
2.7. Мекенжай бағдарламасы – Төлем ұйымымен ұсынылған қызметтер Жеткізушілерінің
мекенжайлар тізімі, олар бойынша Төлем агенті және/немесе қосалқы агент өткізілетін бонустық
бағдарлама шеңберінде қызметтерді төлеу терминалдарын орналастыруға міндеттеледі.

2.8. Жоғарғы Комиссия – Төлем агентімен және/немесе қосалқы агентпен төлеушінің әрбір төлемінен
алынатын комиссия.
2.9. Бағдарламалық жасақтама, Бағдарлама - Терминалдарда жұмыс жасауға арналған деректердің
және пәрмендердің объективті жиынтығы.
2.10. Сынақ мерзімі - оның ішінде Төлем ұйымы терминалды осы бағдарламаның шарттарына сай
келуіне қатысты тексеретін үш күнтізбелік айға тең уақыт кезеңі.
2.11. Орташа айлық айналым - бұл терминалдың соңғы алты ай ішінде қабылданған төлемдер
бойынша алтыға бөлінген жиынтық айналымы.
2.12 Терминалдың бос тұру сомасы – бұл терминалдың төлем ұйымының бақылауынан тыс себептер
бойынша жұмыс істемей және/немесе бұзылған күйде тұрған кезде бос тұру уақытында жинақталатын
сома.
3. КЕЛІСІМНІҢ ПӘНІ
3.1. Төлем агенті және/немесе қосалқы агент осы Келісімнің №2 Қосымшасында көрсетілген шарттарға
сәйкес Қызмет жеткізушілерінің аумағында Төлем ұйымымен ұсынылған Мекенжай бағдарламасы
бойынша (осы Келісімнің №1 Қосымшасы) қызметтерге ақы төлеу терминалын (бұдан әрі – терминал)
орналастыруға міндеттеледі.
3.2 Төлем ұйымы осы Келісімнің шарттарына сәйкес Төлем агентіне және/немесе қосалқы агентке ретробонусты төлеуге міндеттеледі.
3.3 Толық күнтізбелік ай ішінде қабылданған төлемдер сомасы бойынша айналым сынақ мерзімінің
соңында кем дегенде 1 200 000 (бір миллион екі жүз мың) теңге болуы тиіс.
4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1. Төлем агенті және/немесе қосалқы агент міндеттеледі:
4.1.1. Терминалды №1 Қосымшада көрсетілген Мекенжай бағдарламасына сәйкес орнатуға;
4.1.2. Бөлменің ішінде орналасқан терминалды Төлем ұйымының жарнамалық материалдарымен
безендіруге және фото есепті Төлем ұйымының уәкілетті өкілінің A.Bainogayeva@qiwi.kz электрондық пошта
мекенжайына жарнамалық материалды Төлем ұйымының уәкілетті өкілінен алған күннен бастап 7 (жеті)
күнтізбелік күн ішінде жіберуге.
4.1.3. Терминалдың тәулік уақытына қарамастан тиісті түрде және үздіксіз жұмыс жасауын қамтамасыз
ету мақсатында, оның, соның ішінде термопринтердің, купюра/тиын қабылдағыштың, монитордың,
модемнің және басқа түйіндік құраушылардың жұмысқа жарамды техникалық күйін сақтауға.
4.1.4. Техникалық ақаулықтардың, жарамсыздықтардың және терминалдың тиісті түрде және үздіксіз
жұмыс жасауына кедергі жасайтын өзге де себептердің барлық түрлерін (бағдарламалық жасақтамадағы
жаңылыстарды, интернет қосылысының, чектік таспаның, кепілдік жарна қалдығында қаражат
құралдарының болмауын, купюраның тұрып қалуын) оларды анықтау сәтінен бастап күндізгі уақытта
дереу шешуге.
4.1.5. Принтерде чектік таспаның бар болуын қамтамасыз етуге;
4.1.6. Кепілдік жарнасы қаражат құралдарының төлемдерді қабылдау бойынша міндеттемелерді тиісті
түрде орындау үшін жеткілікті төмендетілмейтін қалдығын қамтамасыз етуге.
4.1.7. Қызмет жеткізушілерінің пайдасына Төлем ұйымына көрсетілген қызметтер үшін төлемдер
қабылдауды шектемеуге (мысалға, жеке кабинетте терминалдағы Қызмет жеткізушілерін өшірмеуге.).
4.1.8. Терминал интерфейсінде жаңа Қызмет көрсетушілерді көрсету үшін бағдарламалық
жасақтаманың жаңартылуын апта сайын жүзеге асыру.
4.2. Төлем агенті және/немесе қосалқы агент құқылы:
4.2.1. «Аренда+» бонустық бағдарламасына қатысатын терминалда Қызметтердің түрлі
жеткізушілерінің пайдасына төлемдерді қабылдау үшін төлеушінің төлемінен комиссияны осы
келісімнің №1 Қосымшасында көрсетілген мөлшерде ұстап қалуға.
4.3. Төлем ұйымы міндеттеледі:
4.3.1. Төлем агентіне және/немесе қосалқы агентке олардың аумақтарында терминалдарды орналастыру
үшін Қызмет жеткізушілерінің мекенжай бағдарламасын ұсынуға (осы Келісімнің №1 Қосымшасы).
4.3.2. Төлем ұйымы Төлем агенттеріне және/немесе қосалқы агенттерге кеңес берушілік және
әдістемелік көмек көрсетуге міндеттеледі.
4.3.3. Төлем агентіне және/немесе қосалқы агентке ретро-бонустарды осы Келісімде көзделген тәртіппен
және мөлшерде төлеуге;
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4.4. Төлем ұйымы құқылы:
4.4.1. Қызмет жеткізушісінің аумағында орнатылған терминалдың жұмыс сапасын кез келген уақытта
тексеруге.
4.4.2. Төлем агентінен және\немесе қосалқы агенттен Келісімнің шарттарына сәйкес міндеттемелерді
орындау барысы туралы қажетті ақпаратты ұсынуды сұратуға;
4.4.3. №1 Қосымшаға сәйкес Төлем агенттерімен және/немесе қосалқы агенттермен алынатын
комиссияның мөлшерін бір жақты тәртіпте өзгертуге.
5. Ретро-бонусты төлеу тәртібі
5.1. Ретро-бонусты төлеу Төлем агенті және/немесе қосалқы агент есептілік құжатына қол қойған соң
есепті кезең аяқталғаннан кейін келесі айда жүзеге асырылады.
Мысалы: Маусым айындағы ретро-бонус шілде айындағы есептілік құжатына бекітіледі және шілде
айындағы есептілік құжатына қол қойған соң тамыз айында төленеді.
5.2 Егер Төлем агентінің және/немесе қосалқы агенттің Нақты табысы Минималды табыстан асып кетсе
немесе оған тең болса, онда ретро бонус төленбейді.
5.3. Бос терминал жұмыс жасамайтын және/немесе істен шыққан күйде тұрған жағдайда, 4.1.3. және
4.1.4. тармақтарына сәйкес Астана уақыты бойынша 8.00-19.00 аралығындағы жұмыс уақытында бос
тұрудың әрбір сағаты үшін Төлем ұйымы Төлем агентіне және/немесе қосалқы агентке ретро-бонус
төленуі тиіс сомадан 100 (жүз) теңге мөлшеріндегі соманы ұстап қалады.
5.4 Егер терминалдың бос тұру сомасы минималды және нақты табыс арасында айырмасынан асып
кетсе, онда ретро-бонус төленбейді.
6.

ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

6.1. Келісім бойынша қабылданған міндеттемелерді бұзғаны үшін Тараптар Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.
6.2. 4.1.2., 4.1.7., 4.1.8., 4.2.1 тармақтарда көрсетілген міндеттемелерді бұзғаны үшін Төлем ұйымы
Төлем агентінен және/немесе қосалқы агенттен әрбір бұзушылық жайты үшін 5000 (бес мың) теңге
мөлшеріндегі айыппұлды өндіріп алуға құқылы.
7.

КЕЛІСІМНІҢ ӘРЕКЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ОНЫ ТОҚТАТУ

7.1. Келісім Төлем агентінің және/немесе қосалқы агенттің Жүйеде тіркеу туралы ақпаратты көрсете
отырып, Тараптардың уәкілетті өкілдері осы Келісімге Қосылу туралы өтінішке қол қойған күннен
бастап күшіне енеді, және Тараптар өзара есеп айырысуды жүзеге асырған жағдайда, басқа Тарапқа
болжалған бұзу күніне дейін 10 (он) күн бұрын алдын ала хабарлай отырып, кез келген Тараптың
бастамасы бойынша оны бұзу күніне дейін әрекет етеді.
7.2. Егер Келісімді бұзудың негізі ретінде тараптардың біреуінің оны айтарлықтай бұзуы болса, басқа
тарап бұзу салдарынан келтірілген шығындарды өтеуді талап етуге құқылы.
7.3. Тараптардың ақша мiндеттемелері, сондай-ақ, Келісімді бұзғаны үшін тараптардың
жауапкершілігін анықтайтын міндеттемелер оларды толық орындамайынша сақталады.
8.

ФОРС МАЖОР

8.1. Тараптар осы Келісім бойынша міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті орындамағаны үшін
жауап бермейді, егер осындай орындамау тараптардың еркінен тыс еңсерілмейтін күш (форс-мажор)
жағдайларынан туындаған болса, атап айтқанда: сұрапыл табиғат апаттары, апаттар, өрттер, жаппай
тәртіпсіздіктер, төңкеріс, әскери әрекеттер, карантин туралы жариялау немесе жоғарыда аталған
жағдайлар әсерінде тұрған ретінде ресми түрде танылған аудандарда орын алатын басқа да
ауыртпалықтар.
8.2. Егер ол үшін осы жағдайларға орай Келісімнің шарттарын орындау мүмкін емес болса,
Тараптардың бірі форс-мажор жағдайларының басталуы және тоқтауы туралы басқа Тарапты жазбаша
түрде 10 (он) күн ішінде хабардар етуге міндетті.
8.3. Форс-мажор жағдайларының бар болуының және ұзақтығының дәлелі ретінде құзыретті
органдармен берілетін құжаттар болуы мүмкін.
9. БАСҚА ШАРТТАР
3

9.1. Төлем ұйымы Төлем агентіне және/немесе қосалқы агентке қосымша жазбаша ескертусіз осы
Келісімге өзгертулерді немесе толықтыруларды Келісімнің және оның Қосымшасының осындай
өзгертулері туралы ақпаратты қамтитын Келісімнің жаңа редакциясын басып шығару арқылы кез келген
уақытта бір жақты тәртіппен енгізуге құқылы. Келісімге енгізілетін өзгертулер немесе толықтырулар,
егер өзгертулердің күшке енудің басқа мерзімі оларды басып шығару кезінде қосымша түрде
анықталмаған болса, өзгертулері қамтылған құжаттың жаңа редакциясын басып шығару күні күшіне
енеді. Төлем ұйымы Келісімге енгізілетін өзгертулер және/немесе толықтырулар осындай өзгертулерді
басып шығарғанға дейін қалыптасқан қатынастарға қатысты қолданылатындығын белгілеуге құқылы.
9.2. Келісімнен туындаған немесе одан туындауы мүмкін барлық даулар және келіспеушіліктер Төлем
агентінің және/немесе қосалқы агенттің жазбаша өтініші негізінде келіссөздер арқылы шешілуі тиіс.
Тараптардың әрқайсысы басқа тараптан шағым алғаннан кейін 15 (он бес) күн ішінде шағымда
мәлімделген талаптарды қанағаттандыруға, не болмаса дәлелді бас тартуды жолдауға міндетті. Егер
туындаған дау шағымдану тәртібінде 15 (он бес) күн ішінде шешілмесе, бұл дау Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібінде шешіледі.
9.3. Келісімге қосылған Төлем агенті және/немесе қосалқы агент Келісімнің барлық шарттарын оған
түсінікті екендігіне, сондай-ақ, Төлем агенті және/немесе қосалқы агент оның шарттарын ескертпелерсіз
және толық көлемде қабылдайтындығына кепілдік береді. Осы Келісімде көзделмеген барлық басқа
нәрселерде Төлем агенті және/немесе қосалқы агент Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасын басшылыққа алады.
9.4. Төлем агенті және/немесе қосалқы агент Төлем ұйымымен ұсынылған құқықты және мүмкіндікті
осы Келісімде көрсетілген мақсаттардан басқа мақсатта қолданбайтындығына кепілдік береді.
9.5. Мекен-жайларды және банк деректемелерін өзгерткен кезде, Төлем агенті және/немесе қосалқы
агент осындай өзгерістер туралы үш күн ішінде жазбаша түрде хабарлауға міндеттеледі. Төлем агенті
және/немесе қосалқы төлем агенті осындай өзгерістер туралы дер кезінде хабарламаған жағдайда, Төлем
ұйымы жауапты емес.
9.6. Төлем ұйымы және Төлем агенті және/немесе қосалқы агент арасында жасалған және осы Келісімге
қатыстылығы жоқ Төлем қызметтерін ұсыну Келісімінде көзделген Тараптардың барлық құқықтары мен
міндеттері өзгеріссіз күйде қалады.
9.7. №1, №2 Қосымшалары осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады.
9.8. Осы Келісім бірдей заңды күші бар орыс және қазақ тілдерінде жасалды. Тілдер арасында
келіспеушіліктер бар болған жағдайда артықшылық Келісімнің орыс тілінде құрастырылған мәтініне
беріледі.
9.9. Осы Келісімге қосылу туралы өтінішке қол қою кезінде Төлем агентімен және/немесе қосалқы
агентпен бұрын жасалған «Аренда+» бонустық бағдарламасына қатысу туралы Келісім өз әрекет етуін
тоқтатады. «Аренда+» бонустық бағдарламаға қатысу туралы осыған дейін жасалған Келісім бойынша
Тараптардың барлық өзара есеп айырысулары 1 сәуір 2018 жылға дейінгі мерзім ішінде орындалуы тиіс.
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«01» қазан 2019 ж. «Аренда +»
бонустық бағдарламасына қатысу туралы Келісімге
№1 Қосымша
Қызмет жеткізушілерінің мекенжай бағдарламасы

Төлеушіден алынатын
комиссия сомасы (төлем
сомасынан)

р/б №

ID
Терминала

Өңір/Қызмет Жеткізуші
Атауы/Мекенжайы

1

10047957

Рудный РЭК ул. Горников
78 головной офис
компании

01.10.2019

4517 РЭК - За
электроэнергию - 0 тг.

2

9763748

Кызылорда Кызылорда
Энергосервис ул. Ауэзова
19 (Головной офис)

25.08.2015

4205 Кызылорда
Энергосервис - 0 тг.

3

9920754

Атырау КТГ Аймак
Основной офис ул.
Утемисова/ Махамбета

01.06.2015

53377 Единый платежный
документ г.Атырау - 50 тг.

4

9946808

Атырау КТГ Аймак
Основной офис ул.
Утемисова/ Махамбета

01.06.2015

53377 Единый платежный
документ г.Атырау - 50 тг.

5

9889147

Алматы K-Cell ТРЦ "Мега"
Алматы

01.10.2015

643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.

6

9132776

Шымкент K-Cell угол
ул.Туркестанская и
просп.Кунаева

01.01.2016

643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.

7

9789495

Абай ТОО "РСЦ"
Центральный участок
ул.Абая 32А

28.01.2016

7569 ТОО "РСЦ" Абайский
участок - 0 тг.

8

10186515

Астана HILTI Астанинский
офис провайдера

05.04.2016

65335 HILTI - 0 тг.

9

9596949

Костанай ТОО «КЭЦ»
Федоровское РЭС,
п.Федоровка

12.07.2016

10

9619648

Костанай ТОО «КЭЦ»
Карабалыкский РЭС,
п.Карабалык

12.07.2016

11

9597539

Костанай ТОО «КЭЦ»
ул.Курганская д.8

12.07.2016

12

9600234

Костанай ТОО «КЭЦ»
п.Аулиеколь
ул.Пролетарская д.6

27.07.2016

13

10255014

Актобе КТГ Аймак КТГ
Макаренко

18.07.2016

2083 ТОО «КЭЦ» - физ.
Лица - 0 тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр.
Лица-0 тг.
2083 ТОО «КЭЦ» - физ.
Лица - 0 тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр.
Лица-0 тг.
2083 ТОО «КЭЦ» - физ.
Лица - 0 тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр.
Лица-0 тг.
2083 ТОО «КЭЦ» - физ.
Лица - 0 тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр.
Лица-0 тг.
52997 Единый Платежный
Документ г. Актоб - 0 тг.

Орнатқан күні

5

14

10255016

Актобе КТГ Аймак КТГ
Тургенева

18.07.2016

52997 Единый Платежный
Документ г. Актоб - 0 тг.

15

10255017

Актобе КТГ Аймак КТГ
Потоличева

18.07.2016

52997 Единый Платежный
Документ г. Актоб - 0 тг.

16

10255022

Актобе КТГ Аймак КТГ 11
микрорайон

18.07.2016

52997 Единый Платежный
Документ г. Актоб - 0 тг.

17

9353831

Жаркент ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд" ул.
Головацкого 53

26.09.2016

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

18

10291850

Текели ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
ул.Гагарина 16 офис

01.12.2016

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

19

9622399

Кызылорда K-Cell ул.
Коркыт ата 21

01.12.2016

643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.

20

10038657

Костанай K-Cell
ул.Алтынсарина д.121

15.12.2016

643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.

21

10297514

Жаркент Панфилов Су
кубыры ул. Иванова, дом
25.

22.12.2016

68890 Панфилов Су кубыры
- 0 тг.

22

10302933

Актобе КТГ Аймак ул.
Макаренко, 1-38

10.01.2017

52997 Единый Платежный
Документ г. Актобе - 0 тг.

23

10267016

Тараз Beeline Казыбек би
103

01.11.2016

142 Билайн Казахстан - 0 тг.

24

10138539

Тараз Beeline Казыбек би
103

01.11.2016

142 Билайн Казахстан - 0 тг.

25

9597530

Костанай ТОО «КЭЦ»
п.Федоровка
ул.Шевченко д.65

10.02.2017

26

10323132

Актобе КТГ Аймак 11
мкр., д. 115

14.03.2017

2083 ТОО «КЭЦ» - физ.
Лица - 0 тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр.
Лица-0 тг.
52997 Единый Платежный
Документ г. Актобе - 0 тг.

27

10323131

Актобе КТГ Аймак
ул.Патоличева, 22/1

14.03.2017

52997 Единый Платежный
Документ г. Актобе

28

10351495

Кандыгаш КТГ Аймак ул.
Железнодорожников

04.07.2017

52997 Единый Платежный
Документ г. Актобе - 50 тг.

29

9755880

Костанай ТОО «КЭЦ»
ул.Джамбула

01.08.2017

30

10064462

Костанай ТОО «КЭЦ»
ул.Гоголя д.62

16.08.2017

31

10408361

Хромтау КТГ
Аймак ул.Джамбула,2 /
Актюб.обл., г.Хромтау

14.12.2017

2083 ТОО «КЭЦ» - физ.
Лица - 0 тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр.
Лица-0 тг.
2083 ТОО «КЭЦ» - физ.
Лица - 0 тг.
73863 ТОО «КЭЦ» - юр.
Лица-0 тг.
52997 Единый Платежный
Документ г. Актобе-50 тг.

32

10428561

Шымкент K-Cell
ул.Туркестанская д.11А.

27.03.2018

643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.
6

33

10366113

Жаркент APL Construction
ул. Юлдашева, дом 7/1.

20.04.2018

34

9644383

Талдыкорган ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
ул.Жабаева 97
ТОО”Жетысу Энерго
Трейд

27.04.2018

35

10441580

Талдыкорган ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
ул.Жабаева 97
ТОО”Жетысу Энерго
Трейд

27.04.2018

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

36

10446135

Талдыкорган ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
Талдыкорган ул.Жабаева
97

16.05.2018

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

37

10335525

Туркестан K-Cell ул.Тауке
Хана, 243, ТД “Керуен
Сарай”, 2 этаж, бутик 245,
офис Kcell

07.06.2018

643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.

38

10456656

Уштобе ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд" 6-й
м-он. Здание РЭС

22.06.2018

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

39

10462069

Талдыкорган ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд" ул.
Жабаева, 97. здание РЭС
улица.

12.07.2018

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

40

9995891

Риддер Риддер ТЭЦ ул.
Кунаева 36

28.11.2018

10961 Риддер ТЭЦ-0 тг.

41

10342985

Тараз Tele2 пр.
Жамбыла, дом 172,2

10.12.2018

431 Tele2 & NEO, 240
Dalacom & Pathword - 0 тг.

42

9073480

Атырау Tele2 пр.
Сатпаева, д. 32, кв. 76

01.01.2019

431 Tele2 & NEO, 240
Dalacom & Pathword - 0 тг.

43

9060590

Атырау Tele2 пр. Сатпаева
36/70

01.01.2019

431 Tele2 & NEO, 240
Dalacom & Pathword - 0 тг.

44

10519591

Есик APL Construction
Маметова 17Б

06.03.2019

45

10521193

c. Чилик APL Construction
Алматинская область,
Енбекшиказахский район,
с.Чилик, пр. Жибек-Жолы,
№17Б, АПЛ-Чилик

18.03.2019

ТОО «APL Construction» Оплата за газ -0 тг.
77531 ТОО «APL
Construction» - Прочие
платежи - 0 тг.
ТОО «APL Construction» Оплата за газ -0 тг.
77531 ТОО «APL
Construction» - Прочие
платежи - 0 тг.

ТОО «APL Construction» Оплата за газ -0 тг.
77531 ТОО «APL
Construction» - Прочие
платежи - 0 тг.
9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.
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46

10342569

Тараз Tele2 г.Тараз
ул.Казыбек би 141 а, ТЦ
Олжа

24.04.2019

431 Tele2 & NEO, 240
Dalacom & Pathword - 0 тг.

47

10484252

Кентау Tele2 г.Кентау, ул.
Момышулы, 59

11.06.2019

431 Tele2 & NEO, 240
Dalacom & Pathword - 0 тг.

48

10550605

Ушарал ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
Алматинская обл.
Алакольский р-н.
г.Ушарал ул.Конаева б/н
“РЭС”

11.06.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

49

10509328

Талдыкорган КазТрансГаз
Аймак г.Талдыкорган ул.
Толебаева 39/41

01.06.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

50

10551905

п. Отеген батыра
КазТрансГаз Аймак п.
Отеген батыр мкр. Куат
ул. Сартай батыра 23

01.06.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

51

10526621

Астана АРЭК - Энергосбыт
Аккмолинская область

01.06.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

52

10526923

Астана АРЭК - Энергосбыт
с. Интернациональная ул.
Кентубек д.10

01.06.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

53

10523619

Талдыкорган ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
Аксуский р-н.
п.Жансугуров
ул.Еркинбекова 41 РЭС

01.06.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

54

10529220

Саркан ТОО
“ЖетысуЭнергоТрейд"
Алматинская обл,
Сарканский р-н, г.Саркан,
Лермонтова, 2. Здание
РЭС.

01.07.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

55

10510546

Талдыкорган Tele2
г.Талдыкорган,
ул.Шевченко 128

01.07.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

56

10510564

Чилик Tele2 п.Чилик,
ул.Каипова 24

01.07.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.
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57

10510545

Талдыкорган Tele2
г.Талдыкорган,
ул.Назарбаева 53

01.07.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

58

9647481

Павлодар Tele2 г.
Павлодар ул. Толстого 84

01.09.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

59

10137537

Павлодар Tele2 г.
Павлодар ул.
Торайгырова 115

01.09.2019

9077 Жетысу Энерготрейд –
физ. Лица-0 тг.
13479 Жетысу
Энерготрейд-юр. Лица-0 тг.

60

9482814

Экибастуз Tele2 г.
Экибастуз ул. Ауэзова 49Б

01.09.2019

431 Tele2 & NEO, 240
Dalacom & Pathword - 0 тг.

61

10573299

Жаркент APL Construction
г. Жаркент , ул. Пушкина
16В

11.09.2019

62

10545285

Шымкент K-Cell
г.Шымкент,
ул.Туркестанская д.11А.

27.09.2019

ТОО «APL Construction» Оплата за газ -0 тг.
77531 ТОО «APL
Construction» - Прочие
платежи - 0 тг.
643 K-Cell-0 тг.
644 Activ- 0 тг.
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«06» Наурыз 2018 ж. «Аренда +»
бонустық бағдарламасына қатысу туралы Келісімге
№2 Қосымша
«Аренда +» бонустық бағдарламасына қатысудың шарттары
1.
- бағдарламада Қызмет жеткізушісінің аумағында орналасқан терминалдар қатысады.
- Төлем агенті және/немесе қосалқы агент жайлардың ішінде орналасқан терминалдарды «QIWI
Kazakhstan» (КИВИ Қазақстан) ЖШС ұсынылған жарнамалық материалмен безендіреді
- бағдарламаның әрекет ету мерзімі ішінде Төлем ұйымы Төлем агентіне және/немесе қосалқы агентке
ретро-бонусты төмендегі формула бойынша өтейді:
Ретро-бонус «Минималды табыстан» «Нақты табысты» шегеріп, Төлем агентінің және/немесе қосалқы
агенттің «Терминалдың бос тұру сомасы» шегеріп тастаған сомаға тең
- Егер сынақ мерзімінің аяқталуынан кейін терминал бағдарламаның шарттарына сай келмесе, Төлем
ұйымы терминалды бағдарламада қатысудан шығарып тастауға құқылы, егер соңғы 6 (алты) айдағы
қабылданған төлемдер сомасы бойынша орташа айлық айналым 1 200 000 (бір миллион екі жүз мың)
теңгеден кем соманы құраса, терминал бағдарламадан шығарылады.
- Төлем ұйымы есептік айдағы орташа айлық айналымға қарамастан Төлем агентіне және/немесе
қосалқы агентке әрбір терминал бойынша сыйақыны өтейді.
2. Агентті бағдарламаға қосу процедурасы:
- бағдарламада қатысу үшін Төлем агенті және/немесе қосалқы агент терминалдың сауда нүктесінде бар
болуының растауы ретінде сауда нүктесінің фото есебін, терминалдың «QIWI Kazakhstan» (КИВИ
Қазақстан) ЖШС жүйесіндегі мекенжайларын және ID деректерін ұсынады.
- бақылаушы менеджер сауда нүктесін бағдарламаға сәйкес шарттарды сақтауға қатысты тексереді, және
сай келген жағдайда нүктені бағдарламаға қосуға өтініш береді.
-бұдан әрі Төлем ұйымы терминалды бағдарламаға қосады.
3. Бағдарламаға қатысатын Төлем агенті және/немесе қосалқы агент үшін сыйақыны есептеу
үлгісі:
Терминал 18-ші шілде күні орнатылды – бағдарлама бойынша 14 күн жұмыс жасады. Осы кезеңдегі
айналым 842 000 теңгені құрайды. Осыған қоса терминал агенттің теңгерімінде ақшаның болмауына
байланысты 3 сағатқа тоқтады. Агенттің нақты табысы 4000 теңгені құрайды.
Шарттар:
Айдағы күндер саны – 31.
Терминал жұмыс жасаған күндер саны -14.
Төлем агентінің және/немесе қосалқы агенттің нақты табысы– 4000тг.
Айналым - 842 000 тг
3 сағат бос тұру
Шешім:
Ретро- бонус= Минималды табыс - Төлем агентінің және/немесе қосалқы агенттің Нақты табысы
Минималды табыс = (20000*14) /31+ 0,5%*842000 =13 242 тг
Терминалдың бос тұруын ескермегенде Ретро- бонус =13 242-4 000=9 242 тг.
Терминалдың бос тұруын ескере отырып Ретро-бонус =9 242- 3*100=8942 тг
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