Серіктестік шарты

жеке тұлға

«ЛР РУС» ЖШҚ-ның Қазақстан Республикасындағы филиалының
Бизнесті жүргізу саясаты
1.
Негізгі ұғымдар
1.1. Серіктес – «ЛР РУС» ЖШҚ-ның Қазақстан Республикасындағы филиалымен серіктес
шартына отырған тұлға (бұдан әрі ЛР компаниясы немесе ЛР). Кәсіпкерлік қызмет
субъектісі (жеке кәсіпкер, шаруашылық қоғам), сондай-ақ жеке тұлға Серіктес шартының
тараптары бола алады.
1.2. Қосалқы серіктес – серіктеске оның бизнесін жүргізген кезде әрекеттесуші тұлға. Осы
ретте қосалқы серіктесте серіктес шартына отырған серіктестің құқықтары болмайды.
1.3.	Жеке сатылым көлемі – серіктес өзі жеке жасаған сатып алу көлемі.
1.4.	Топтық сатылым көлемі – серіктес құрылымының сатылым көлемі.
1.5. Маркетингтік жоспар – жеңілдікті және/немесе сыйақыны есептеу және алу тәртібін
белгілейтін, сондай-ақ белгілі бір біліктіліктегі серіктес мәртебесін алу тәртібін реттейтін
ережелер жиынтығы.
1.6. Серіктес (тіркеу) нөмірі – серіктеске серіктес шартын жасасқан кезде берілген нөмір,
мұндай нөмір бірегей болып табылады. Серіктес өзінің серіктес нөмірін үшінші тұлғалар
қасақана пайдаланбас үшін, соның ішінде маркетингтік саясат пен бизнес жүргізу
саясатына сәйкес есептелген жеңілдіктер мен балдарды пайдаланған кезде құпияда
сақтауға өзі жауапты болады. Серіктес дәлелдемеген жағдайда, ЛР компаниясы серіктес
нөмірін құпияда сақтауға жауапты болмайды.
2.
Бизнес жүргізу ережесі
2.1. Серіктес ЛР компаниясының қызметкері емес. Серіктес тауарды сатып алғаннан кейін
онымен жасайтын кез келген әрекетті өз атынан және өз есебінен жүргізеді. Серіктеске
іскери қарым-қатынаста ЛР компаниясының атынан және тапсырмасы бойынша әрекет
жасап тұрғандай, ЛР компаниясына тәуелді немесе оның қызметкері болып көрінуге,
сондай-ақ фирмалық атауында және өзінің басқа да сәйкестендіру құралдарында LR
Health & Beauty Systems GmbH компаниясының тауар белгілерін толықтай немесе ішінара
қолдануға тыйым салынған.
2.2. Серіктес бағаларымен (ЛР серіктестеріне арналған ресми бағалар тізімінде көрсетілген
бағалармен) сатып алу құқығы тек серіктес шартына отырған және серіктес нөмірін
алған серіктеске беріледі. Серіктестің өз бастамасы бойынша ұсынылған бөлшек сауда
бағаларын түсіруге немесе көтеруге құқығы жоқ.
2.3. Маркетингтік жоспарға сәйкес сыйақы алуға үміткер серіктес кәсіпкерлік қызметтің
субъектісі ретінде жұмыс істейтін елдің қолданыстағы заңнамасына тиісінше тіркелгеніне
кепілдік береді. Серіктес өзінің кәсіпкерлік қызметін жүзеге асырып, өзінде кәсіпкерлік
қызметті жүзеге асыруға берілген қажетті шешімдерінің болуын қадағалайды,
салықтарды төлеп, бухгалтерлік және салықтық есепті тиісінше жүргізеді. Серіктес
өзінің ақшалай міндеттемелеріне, басқа серіктестер мен үшінші тұлғалар алдындағы
қарым-қатынастарына қатысты барлық тәуекелдерді өзі көтереді. Серіктес серіктес
шартында көрсетілген өз деректемелерінің өзгергені туралы ЛР компаниясына уақытылы
хабарламауы салдарынан зиян шегеді.
2.4.	ЛР компаниясы Ресей мен ТМД елдері аумағындағы LR тауар белгісімен белгіленген
өнімдердің жалғыз дистрибуторы болып табылады. Аталған аумақта LR тауар белгісімен
белгіленген тауарды, соның ішінде баспа өнімдерін сатып алуды серіктес тек ЛР
компаниясында жүргізеді. Серіктестің LR атауымен немесе тауар белгісімен белгіленген
кез келген тауарды немесе өзге де бұйымдарды, соның ішінде баспа өнімдерін ЛР
компаниясынан басқа қандайда бір көзден сатып алуға құқығы жоқ. Серіктеске ЛР
өнімдерін ЛР компаниясының басқа құрылымдарының серіктестеріне сатуға тыйым
салынған.
2.5. Серіктес ЛР компаниясынан сатып алған тауарларды тек тікелей өткізу, яғни
стационарлық сауда, нарық, жәрмеңкелерге шығармай сатуға міндетті. Тауарды интернет
арқылы сату үшін «LR серіктестеріне арналған Интернет-директивада» белгіленген
ережелерді сақтау қажет.
2.6. Серіктес адастыратын, алдайтын немесе жалған сату әдістерін қолданбауы керек. ЛР
серіктесі өнімді алғаш көрсеткеннен бастап, тұтынушы тарапынан еш сұрақ тудырмай,
өзі туралы толық, анық және шынайы ақпарат беріп, ЛР компаниясының атын атап, оның
өнімін сипаттайды әрі өзінің тұтынушымен сөйлесу мақсатын көрсетеді.
ЛР компаниясының өнімін нақты әрі толық, көбінесе бағасы, төлеу шарттары, тауарды
қайтару ережелері, тауарды жеткізу шарттарына қатысты сипаттап көрсетуі керек.
Серіктес тұтынушының сұрақтарына нақты әрі түсінікті жауап қайыруы керек. ЛР
компаниясы өнімінің тиімділік деңгейіне қатысты сұрақтар бойынша серіктес тек ЛР
компаниясы ресми түрде бекіткен ауызша немесе жазбаша ақпаратты беруге құқылы.
Серіктес тұтынушының сеніміне қиянат жасамауы керек, тұтынушының сауда-саттық
мәмілелерді жасаудағы тәжірибесінің жоқтығына түсіністікпен қарап, тұтынушының жасын,
денсаулық жағдайын, тілді түсінбеуін немесе білмеуін өз мүддесіне пайдаланбауы керек.
	Жеке байланыс немесе телефон арқылы байланыс серіктес пен тұтынушы арасында
дұрыс формада әрі қолайлы уақытта орнатылады және ол жалықтыратындай болмауы
керек. Тұтынушы талап еткенде серіктес өнімді көрсетуді немесе таныстыруды тоқтатуға
міндетті.
Серіктес басқа компаниялардың өнімдеріне, сатылым көлеміне және маркетингілік
жоспарларына нұқсан келтіретін мәліметтер және басқа компаниялардың өзге де
сипаттамаларын таратпауы керек.
2.7.	ЛР серіктесі әлеуетті серіктестерді тартқан кезде оларды табыс деңгейіне оңай қол
жеткізуге болады деген қате ақпарат бермеуі керек.
2.8. Серіктес бүкіл жеке ақпараттың, сондай-ақ тұтынушы/әлеуетті тұтынушы және басқа да
серіктестер берген ақпараттың қорғанысын қамтамасыз ету үшін тиісті шаралар қолдануы
керек.
2.9. Серіктес ЛР компаниясы бекіткен және берген сату құралдарын ғана (құжаттар,
бағалар тізімі, каталогтар, таныстыру үлгілері және т.б.) пайдалануға міндетті. Серіктес
өзінің меншікті және заңсыз материалдарын, сатуға арналған баспа құралдарын
пайдаланса, онда ЛР компаниясы серіктеспен жасалған шартты дереу бұзуға құқылы
болады.
2.10. Серіктеске нарықта басқа компаниялардың тауарлары мен қызметтерін ұсынуға
рұқсат етілген, бірақ олар ЛР компаниясы ұсынған тауарлармен бәсекелесетін немесе
сол сату жолдарымен (тікелей сату) сатылатын тауарлар болмауы керек. Қандай жағдай
болса да, серіктес басқа компаниялардың тауарлары мен қызметтерін ЛР компаниясының
серіктестеріне сатпау міндетін алады.
2.11. Серіктес тұтынушыларды жаңылыстыруы мүмкін салыстырмаларды пайдаланудан аулақ
болуы керек. Салыстыру өлшемдері дәлелдермен расталған фактілерге негізделуі керек.
Серіктес қандай да бір компания мен оның өнімдеріне қатысты жалған мәліметтерді
тікелей немесе жанама түрде хабарламауы тиіс. Серіктес басқа компанияның немесе
оның өнімінің атын немесе беделін, фирмалық атауын және тауар белгісін кез келген жөнжосықсыз пайдаланудан аулақ болуы тиіс.
2.12.	ЛР серіктесі өз қызметінде LR Health & Beauty Systems GmbH компаниялар тобында
қабылданған бизнес стандарттарын, соның ішінде ЛР серіктестеріне арналған жаһандық
интернет желісінде жұмыс істеу ережелерін, ЛР серіктестерінің жұмыс істеу ережелерін,
ЛР серіктестерінің кеңселерін рәсімдеуге қойылатын талаптарды, этикалық кодексті
және т.б. басшылыққа алады. Аталған құжаттармен серіктес ЛР компаниясының ресми
сайтында немесе ЛР компаниясының кеңселерінде/сату орталықтарында таныса алады.
2.13.	ЛР компаниясы өз өнімін жарнамалау үшін пайдаланатын шоу-бизнес және спорт
өкілдерінің суреттерін, кейіпкерлерді, ЛР өнімінің фотосуреттерін жариялау, LR Health &
Beauty Systems GmbH компаниялар тобы құқық мирасқоры болып табылатын тіркелген
тауар белгілерін пайдалану тек ЛР компаниясының алдын ала жазбаша келісімімен
мүмкін болады. Бұл талап интернетке де қатысты. ЛР компаниясына серіктестің жоғарыда
аталған объектілерді пайдалануына қатысты үшінші тұлғалар тарапынан болған даулар
мен шағымдар түспеуі керек.
2.14.	Жарнамалық науқан өткізгісі келген серіктес ЛР компаниясының мекенжайына өзінің
ниетін мақұлдау үшін жазбаша сұраухат жіберуі керек.
2.15.	ЛР компаниясының тәуелсіз серіктесінің кеңсесін және интернет желісінде ЛР
компаниясының тәуелсіз серіктесінің сайтын ашқысы келген серіктес ЛР компаниясымен
осындай ниетті алдын ала келісіп алуға міндетті.

2.16. Серіктес өз қызметінде өз әрекеттерімен ЛР компаниясына, LR Health & Beauty Systems
GmbH компаниялар тобына нұқсан келтірмеуге және олардың беделін түсірмеуге міндетті.
3.
Маркетингтік жоспар. Ақшалай сыйақы
3.1. Маркетингтік жоспарға сәйкес онда белгіленген талаптарды серіктес орындағанда ол
жеке сатылымдары мен өз құрылымының сатылымдары үшін сыйақы алуға құқылы.
3.2. Серіктеске ақша сыйақысы есептелетін шарт ретінде серіктестің жеке сатылым көлемі
100 балдан және жалпы сатылым көлемі 250 балдан кем болмауы керек және ол
серіктестің құрылымының сатылым көлеміне байланысты болады.
3.3.	Есептік кезең ішіндегі сыйақы сомасы 5000 (бес мың) теңгеге тең немесе одан жоғары
болған жағдайда серіктеске сыйақы төленеді. Сыйақы серіктестерге - кәсіпкерлік қызмет
субъектілеріне төленеді. Есептелген сыйақы серіктеске – жеке тұлғаға (кәсіпкерлік қызмет
субъектілері емес) төленбейді, ол тек серіктес шартында көрсетілген талаптарға сай
жеңілдік түрінде тауар құнын төлеу үшін ғана пайдаланылады.
3.4.	Жеке және топтық айналымға есептелген сыйақы маркетингілік жоспарға сәйкес,
серіктеске – жеке тұлғаға төленбейді, ол тек тауар құнын төлеген кезде жеңілдік түрінде
пайдаланыла алады. Жеңілдік серіктеске – жеке тұлғаға тек маркетингілік жоспарға
сай жеке сатылым көлеміне қол жеткізгенде ғана беріледі. Серіктес аталған жеке және
топтық айналымға есептелген сыйақыны келесі тапсырыс сомасының 50%-нан аспайтын
мөлшердегі (айына 35000) жеңілдік түрінде ғана пайдалана алады. Жеңілдік келесі айдан
бастап тапсырыс құнын төлеген кезде ғана есепке алынады.
3.5.	Есептік кезеңнің – айдың сыйақысы ЛР компаниясы серіктес қол қойған есептік ай
ішіндегі қызметтерді қабылдау-өткізу актісін (бұдан әрі - Акт) алған жағдайда келесі айдың
15 мен соңғы күніне дейінгі аралықта серіктеске төленуі тиіс.
3.6. Серіктес төлен күні ЛР серіктесі болған жағдайда, бір жыл ішіндегі сыйақы (жылдық
сыйақы) серіктеске келесі жылдың 31 наурызына дейін төленуі тиіс.
3.7. Серіктес біліктілікті орындаған кезде, маркетингтік жоспарға сай «Автотұжырым»
бағдарламасына қосылу үшін тараптар осы шарттың қосымша келісімін жасасады.
Тараптар осы шарттың тиісті қосымша келісімін жасасқан жағдайда ғана және серіктес
осы шарт және оның қосымша келісімі бойынша өз міндеттемелерін орындаған кезде ғана
серіктеске арнайы «автобонус» сыйақысы төленеді.
Қазақстан Республикасындағы серіктестер үшін арнайы «Автотұжырым» бағдарламасына
қатысу және арнайы «автобонус» сыйақы төлемін алу, «Тұрғын үй бағдарламасына»
қатысуға және арнайы «тұрғын үй бонус» төлемін алуға мүмкіндігі бар. Бизнесті жүргізу
саясаты мен Маркетингтік жоспарда қарастырылғандай, «автобонус» төлемі, Ұйым
көшбасшысы біліктілігі және одан жоғары біліктілік деңгейінің төлемақы мөлшерімен және
талаптарына сәйкес келеді. Арнайы «Тұрғын үй бонус» сыйақысы серіктеске екі жақты
тараптардың келісуімен серіктестік шартқа қосымша келісім жасалған жағдайда және
серіктес өз міндетін серіктестік шарт бойынша, сонымен қатар оның қосымша келісімі
бойынша орындаған жағдайда төлем жүзеге асырылады. Серіктес бір уақытта өз таңдауы
бойынша тек қана бір бағдарламаны қолдануға құқығы бар. («Автотұжырым» немесе
«Тұрғын үй бонусы»), серіктеске таңдау бір рет беріледі.
3.8.	ЛР компаниясы серіктеске сыйақы төлегенде бір жақты тәртіппен серіктестің ЛР
компаниясына берешегін, соның ішінде тауар төлемі мен басқа да жағдайларда өтеді
деуге құқылы.
4.
Демеушілер тізбегін қорғау
4.1. Демеушілер тізбегін қорғау ЛР компаниясының қағидасы болып табылады және
барлық серіктестерді қорғауға міндетті негіз болып қызмет етеді. Белсенді серіктес
төмендегі жағдайдан басқа кезде басқа тізбекке кете алмайды: серіктес өз қызметін
аяқтағаннан кейін, дәлірек айтқанда, төленген соңғы шот немесе сыйақының соңғы
төленген күннен бастап 12 ай ішінде тізбекті ауыстыра алмайды. Демеушілер тізбегін
қорғау ЛР компаниясы серіктестің қолы қойылған серіктес шартының түпнұсқасын/
көшірмесін алған күннен бастап күшіне енеді. Бәрібір, серіктестің басқа тізбекке кетуі ЛР
компаниясының алдын ала келісімімен ғана орындалады.
4.2.	Егер серіктес жалған тұлға арқылы тізбекті ауыстырмақ болса, бұл серіктес шартының
автоматты түрде тоқтауына алып келеді.
4.3.	Ерлі-зайыптылар әртүрлі құрылымда (әртүрлі демеушіде болуға) бизнес жүргізуге
құқылы емес. Ерлі-зайыптылар бір демеушінің астында немесе бір біріне демеуші болу
арқылы бизнесті жүргізе алады. Бұл кезде ерлі-зайыптылардың бизнесі бір-біріне демеуші
болуымен немесе бір демеушінің астында орналасуымен жүргізілген жағдайда олардың
серіктес нөмірлері әртүрлі болуы мүмкін. Жоғарыда аталған талаптар некеге тұрғанға
шейін әртүрлі құрылымдарда жұмыс істеген ерлі-зайыптыларға қолданылмайды.
4.4. Серіктес шарты бұзылған серіктес қайтадан ЛР компаниясымен тек 12 айдан
кейін серіктес ретінде қызметі аяқталған соң шартқа отыра алады. Егер делдал (демеуші)
бұрынғы серіктес болса, серіктес шартына отыру туралы өтініш осы мерзім аяқталғанға
дейін берілуі мүмкін. ЛР компаниясы осы шартта көрсетілген мерзім аяқталғанша серіктес
шартына отырудан бас тарту құқығына ие болып қалады.
5.
Заңды тұлғалармен бизнес жүргізу ерекшеліктері
5.1. Шарттың жеке сипатын назарға алып, ЛР компаниясы заңды тұлғалармен тек ерекше
жағдайларда ғана серіктес шартын жасасады, атап айтқанда, жеке тұлға белгілі бір
себептермен жеке кәсіпкер мәртебесін ала алмаған жағдайда.
5.2.	ЛР компаниясы себептерді түсіндірмей заңды тұлғамен шартқа отырудан бас
тартуға құқылы. Бұл бас тарту ЛР компаниясының заңды тұлға алдындағы қандайда бір
міндеттемелер мен жауапкершіліктерін тудырмайды.
5.3.	ЛР компаниясы төмендегі критерийлерге сай болған заңды тұлғамен серіктес шартына
отыруға келісім береді: ЛР компаниясымен тікелей бизнес жүргізуге ниетті жеке тұлға
осындай заңды тұлғаның жалғыз қатысушысы және жеке-дара орындаушы органы болуы
керек.
5.4. Заңды тұлға – ЛР компаниясының серіктесі – тоқсан сайын, қызметтерді қабылдауөткізу актілеріне қол қойған кезде, ЛР компаниясына ЗТБМТ-ның үзінді көшірмесін беруге
міндетті (немесе серіктес өз қызметін жүзеге асыратын елдің заңнамасына сәйкес ұқсас
құжат), оның берілген мерзімі ұсынылған күнге дейін 7 күнтізбелік күннен аспауы керек.
5.5. Заңды тұлға – серіктес Бизнесті жүргізу саясатының 5.3-тармағында көрсетілген
талаптарға сай болмаса, ЛР компаниясы осындай заңды тұлғамен жасасқан серіктес
шартын бір жақты тәртіппен бұзуға құқылы. Көрсетілген ереже қатысушыларды сандық
құрамына да, қатысушының және/немесе жеке-дара атқарушы органның ауысуына да
қатысты қолданылады.
6.
Серіктестің серіктес шарты талаптарын және Бизнесті жүргізу саясатын бұзу салдары
6.1. Серіктес, сондай-ақ серіктеске қатысы бар тұлғалар (соның ішінде серіктестің жекедара атқарушы органы, оның қатысушылары (акционерлері), серіктес берген сенімхатпен
әрекет ететін тұлғалар) серіктес шартын, бизнес жүргізу саясатын, ЛР компаниясының
этикалық кодексін және ЛР компаниялар тобында қолданылатын басқа да бизнес
стандарттарын өрескел бұзған жағдайда «ЛР РУС» ЖШҚ бір жақты соттық емес тәртіппен
серіктес шартын бұзуға құқылы болатынымен серіктес танысты әрі келісті. Осы тармақта
көрсетілген жағдайларда, серіктес серіктес шартында көрсетілген электрондық пошта
арқылы (электрондық пошта болмаса – серіктес шартында көрсетілген мекенжай
бойынша) тиісті хабарлама алған күннен бастап шарт бұзылған болып есептеледі.
6.2.	ЛР компаниясы серіктестің серіктес шартын және бизнесті жүргізу саясатын бұзғанын
байқаған жағдайда ЛР компаниясы серіктес шартында көрсетілген деректемелер бойынша
серіктеске осындай кемшіліктерді түзету мерзімі көрсетілген тиісті шағымды жолдайды.
Егер шағымда көрсетілген мерзім аяқталған соң серіктес кемшіліктерді түзетпесе, ЛР
өз қалауы бойынша анықталған кемшіліктерді серіктес жоймайынша серіктес нөміріне
құлып салады немесе бір жақты соттық емес тәртіппен серіктес шартын бұзады. Шағым
серіктес шартында көрсетілген электрондық пошта мекенжайына жолданады (электрондық
поштасы болмаса, серіктес шартында көрсетілген мекенжайға жіберіледі).
Бизнес жүргізу саясатымен танысқан:
Қолы _______________________________________
Аты-жөні _______________________________________

Серіктестік шарты

жеке тұлға

Толтырылған күні

Тіркеу нөмірі

«ЛР РУС» жауапкершiлiгi шектеулi қоғамының Қазақстан Республикасындағы филиалы. Қазақстан Республикасы, Астана 010000 қ-сы, Орынбор к-сі, 20 үй, “Г” блок
БСН: 120 641 016 929, Есеп айырысу шоты KZ289490002057073020, Алушы банкі АО «Altyn Bank» ДБ АО «Народный Банк Казахстана», БИК: ATYNKZKA

Серіктестің жеке деректері (жеке тұлға, жеке кәсіпкер, заңды тұлға)
(баспа әріптермен анық етіп толтыру керек)
Ұйымның атауы
Басшының тегі, аты, әкесінің аты 						
Жеке бас куәлігі, нөмір

Берілген жері және күні

Үйдегі телефон

Мобильді телефон		Туған күні

E-mail			

СТСН

Банк атауы
Корреспонденттік шот			

Банктің БСК-і /

Есеп айырысу шоты 			

Банк СТСН-і

Тұрғылықты елі 		Азаматтығы

Тіркелген мекенжайы
Облыс / аудан
Қала / кент 			Көше
Үй 	Корпус

Пәтер

Пошталық индекс

		
Жеткізу мекенжайы
Облыс / аудан
Қала / кент 			Көше
Үй	Корпус

Пәтер

Пошталық индекс

Демеушінің деректері
Тегі, аты, әкесінің аты / Ұйым атауы
Демеушінің нөмірі

СТСН

Үйдегі телефон

Мобильді телефон

92846-742

E-mail

KZ

Осымен, жоғарыда келтірілген деректердің дұрыс болып табылатынын, сондай-ақ мен /біз кәмелеттік жасқа толғаным(ыз)ды және осы шартты жасасуға құқылы
екенім(із)ді растаймын/растаймыз. Менің/ біздің қолым(ыз) осы Серіктестік шартының талаптарымен және «ЛР РУС» ЖШҚ-ның бизнес жүргізу саясатымен
танысқанымның/танысқанымыздың растауы болып табылады; мен/біз осы шарт бойынша сатушы болып табылатын Қазақстан Республикасындағы филиалы
«ЛР РУС» ЖШҚ-ға жоғарыда көрсетілген менің/біздің жеке деректерім(із)ді шарт бойынша қызметті басқару және үйлестіру және міндеттемелерді орындау
мақсатында серіктестердің деректер қорын қалыптастыру үшін өңдеуге, сондай-ақ қызметті басқару және үйлестіру мақсатында LR Health & Beauty Systems
(Германия) компаниясына деректерді трансшекаралық беруге келісім беремін/береміз. Осы келісім шарттың қолданылу мерзіміне беріледі.

Серіктестің қолы 	Күні
		

Қазақстан Республикасындағы ЖШҚ „ЛР РУС“ 	Күні
филиалының атынан қолтаңба

Серіктестік шарты

жеке тұлға

Толтырылған күні

Тіркеу нөмірі
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Осымен, жоғарыда келтірілген деректердің дұрыс болып табылатынын, сондай-ақ мен /біз кәмелеттік жасқа толғаным(ыз)ды және осы шартты жасасуға құқылы
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Үйдегі телефон

Мобильді телефон		Туған күні

E-mail			

СТСН

Банк атауы
Корреспонденттік шот			

Банктің БСК-і /

Есеп айырысу шоты 			

Банк СТСН-і

Тұрғылықты елі 		Азаматтығы

Тіркелген мекенжайы
Облыс / аудан
Қала / кент 			Көше
Үй 	Корпус

Пәтер

Пошталық индекс

		
Жеткізу мекенжайы
Облыс / аудан
Қала / кент 			Көше
Үй	Корпус

Пәтер

Пошталық индекс

Демеушінің деректері
Тегі, аты, әкесінің аты / Ұйым атауы
Демеушінің нөмірі

СТСН

Үйдегі телефон

Мобильді телефон

92846-742

E-mail

KZ

Осымен, жоғарыда келтірілген деректердің дұрыс болып табылатынын, сондай-ақ мен /біз кәмелеттік жасқа толғаным(ыз)ды және осы шартты жасасуға құқылы
екенім(із)ді растаймын/растаймыз. Менің/ біздің қолым(ыз) осы Серіктестік шартының талаптарымен және «ЛР РУС» ЖШҚ-ның бизнес жүргізу саясатымен
танысқанымның/танысқанымыздың растауы болып табылады; мен/біз осы шарт бойынша сатушы болып табылатын Қазақстан Республикасындағы филиалы
«ЛР РУС» ЖШҚ-ға жоғарыда көрсетілген менің/біздің жеке деректерім(із)ді шарт бойынша қызметті басқару және үйлестіру және міндеттемелерді орындау
мақсатында серіктестердің деректер қорын қалыптастыру үшін өңдеуге, сондай-ақ қызметті басқару және үйлестіру мақсатында LR Health & Beauty Systems
(Германия) компаниясына деректерді трансшекаралық беруге келісім беремін/береміз. Осы келісім шарттың қолданылу мерзіміне беріледі.

Серіктестің қолы 	Күні
		

Қазақстан Республикасындағы ЖШҚ „ЛР РУС“ 	Күні
филиалының атынан қолтаңба

Серіктестік шарты Қазақстан Республикасындағы жеке тұлға мен «ЛР РУС» ЖШҚ арасында жасалды (серіктестер үшін)
Бұдан әрі «ЛР компаниясы» немесе «ЛР» деп аталатын «ЛР РУС» жауапкершілігі шектеулі қоғамның Қазақстан Республикасындағы филиалы бір тараптан және
бұдан әрі «Серіктес» деп аталатын, «Жеке деректер» бөлімінде серіктес ретінде көрсетілген тұлға екінші тараптан осы Шартты төмендегілер туралы жасасты:
1.
Жалпы ережелер
1.1. Осы шарт қосылу шарты болып табылады және серіктес шартқа тұтастай қосылу жолымен
қабылдайды. Серіктес өнімді сатып алғаннан кейін оған қатысты жасайтын кез келген әрекетті өз
атынан және өз есебінен жасайды. Серіктес ЛР компаниясының атынан әрекет жасап тұрғандай
немесе оның қызметкері болып көрінуге құқылы емес.
1.2. Осы Шартқа сәйкес ЛР компаниясы, серіктес тапсырыстарының негізінде, бұдан әрі «өнім»
немесе «тауар» деп аталатын ЛР өнімдерін қолда бар ассортиментке сәйкес оған сатуға міндетті,
ал серіктес тапсырыс берілген тауарды қабылдауға және оның құнын осы шартта көрсетілген
талаптар бойынша төлеуге міндетті.
1.3. Осы шарт тараптардың міндеттемелік қарым-қатынастарының жалпы шарттарын белгілейді,
яғни ол шекті шарт болып табылады. Әрбір нақты жеткізілімнің мәні серіктес тапсырыстарының
негізінде белгіленеді.
1.4.	Тараптар осы шартқа отырған кезде серіктеске серіктес нөмірі беріледі, бұл нөмір өнімге тапсырыс
беру кезінде пайдаланылады. Осы шартқа отыру кезінде серіктеске берілген серіктес нөмірі
бірегей болып табылады. Серіктес өзінің серіктес нөмірін үшінші тұлғалар қасақана пайдаланбас
үшін, соның ішінде ЛР компаниясының маркетингтік саясаты мен бизнес жүргізу саясатына сәйкес
есептелген жеңілдіктер мен балдарды пайдаланған кезде құпияда сақтауға өзі жауапты болады.
1.5. Серіктес осы шартқа қол қою арқылы осы шарттың, ЛР компаниясының қолданыстағы
маркетингтік жоспары мен бизнес жүргізу саясатының талаптарымен танысқанын әрі келісетінін
растайды. Осы ретте олардың оның ешбір бөлігі алып тасталмайды, өзгертілмейді және
ешқандай келіспеушілік хаттамалары жасалмайды. Сонымен бірге серіктес ЛР компаниясының
сайты мен кеңселерінде таныса алатын ЛР компаниясында қабылданған басқа да бизнес жүргізу
стандарттарымен (соның ішінде Этикалық кодексімен; ЛР серіктестеріне арналған жаһандық
интернет желісіндегі жұмыс істеу ережелерімен; ЛР серіктестерінің жұмыс істеу ережелерімен),
танысқанын растайды.
1.6. Осы шартқа байланысты кез келген хабарлама немесе басқа корреспонденция жазбаша жазылып,
осы шартта көрсетілген мекенжайларға электрондық поштамен, табыстау туралы хабарламасы
бар тапсырыс хатымен жіберілген немесе алушыға тікелей жеткізіліп, қол қойдырып табысталса,
тиісті түрде берілген болып есептеледі. Кез келген тараптың мекенжайы (соның ішінде
электрондық мекенжайы) немесе басқа да деректемелері өзгергені туралы хабарлама жоқ болуы
салдарынан хабарлама немесе басқа да корреспонденция алушыға жеткізу мүмкін болмаса,
сондай-ақ алушы корреспонденцияны алудан жалтарса, қарсы тарап корреспонденцияны
тиісті түрде жолдау міндетін орындаған болып, ал алушы тарап осындай корреспонденцияны
тиісінше алған болып есептеледі. Осы ретте хабарламасы бар тапсырыс хатымен жолданған
корреспонденция:Астана үшін 5 жұмыс күні өткен соң, Қазақстан Республикасының басқа өңірлері
үшін 10 жұмыс күні өткен соң алынған болып есептеледі.
1.7. Серіктестердің ЛР компаниясына электрондық пошта арқылы берген хабарламалары мен басқа
да жолдаулары осы шартта серіктес көрсеткен электрондық пошта мекенжайынан жолданған
болса немесе оны ЛР компаниясының www.lrworld.com ресми сайтында тіркеу формасында
тіркеген кезде олар серіктестен алынған болып есептеледі.
1.8. Серіктес осы шартқа қол қойып, осы шартты орындау мақсатында ЛР компаниясымен, сондай-ақ
ЛР тобына кіретін басқа компаниялармен, және ЛР компаниясының қалауы бойынша кез келген
үшінші тұлғалармен шартта көрсетілген өзінің жеке деректерінің қолданылу мерзімін шектемей
өңдеуге, пайдалануға және трансшекаралық беруге келіседі.
	Тараптар жеке деректерді өңдеу деп жеке деректерді жинау, жүйеге келтіру, жинақтау, сақтау,
нақтылау (жаңарту, өзгерту), пайдалану, тарату (соның ішінде беру), жеке жауапкершіліктен айыру,
құлыптау, жою және кез келген басқа да әрекеттерді түсінеді. Серіктес жеке деректерді өңдеуге
беру келісімінен бас тартуға құқылы, ол үшін серіктес ЛР компаниясына бұл туралы өзі берген
жеке деректерді өңдеу мен пайдалануды тоқтатуы болжанған күнге дейін 180 күн бұрын жазбаша
хабарлау керек.
1.9.	ЛР өз қызметінде Ресей Федерациясының және/немесе Қазақстан Республикасының жеке
деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарын сақтау міндетін алады.
1.10. Серіктес осы шартқа қатысты өз құқықтары мен міндеттерін ЛР компаниясының жазбаша
келісімінсіз үшінші тұлғаға беруге құқылы емес.
1.11. Шартты ЛР компаниясының кеңсесінен басқа жерлерде, соның ішінде ЛР компаниясының ресми
сайтында тіркеу арқылы рәсімдеген кезде серіктес ЛР компаниясының мекенжайына өз тарапынан
қол қойылған қағаз түріндегі серіктес шартын рәсімдеген және серіктес нөмірін берген күннен
бастап үш айда кешіктірмей жолдайды.
2.
Тауар тапсырыстары
2.1. Тауарды серіктес тапсырыс рәсімдеу және ЛР компаниясына тапсырыс бланкісін кез келген
қол жетімді тәсілмен: ЛР компаниясының ресми сайты арқылы www.lrworld.com (серіктестің жек
кабинетіндегі интернет-дүкен), электрондық пошта order.kz@lrworld.com, жолдау арқылы, пошта
жөнелтімі, курьерлік қызмет, ЛР компаниясының қызмет көрсету және коммуникация бөлімінің және
оның жеке бөлімшелерінің телефоны арқылы сатып алады. Тапсырыс серіктес нөмірі, аты-жөні,
тапсырысты алатын мекенжайы, тауар артикулы мен оны саны сияқты ақпаратты қамтуы тиіс.
2.2.	Тауардың бағасы мен түрін ЛР компаниясы анықтайды және олар төлем жасалған күні
қолданылатын бағалар тізімінде көрсетіледі. Серіктес қолданыстағы бағалар тізімімен ЛР
компаниясының ресми сайтында және кеңселерінде таныса алады. ЛР компаниясы бағалар
тізіміне, өнім түрі мен құны бөлігінде өзгертулер енгізуге құқылы. Серіктестерді бағалар тізіміндегі
өзгерістер туралы құлақтандыру ЛР компаниясының сайтында жаңа бағалар тізімін орналастыру
жолымен және/немесе серіктестерге электрондық поштамен тарату жолымен жүргізіледі, оған қоса
серіктес ағымдағы бағалар тізімімен ЛР компаниясының кеңселерінде таныса алады.
2.3.	ЛР серіктесті өнім түрлерінің өзгергені және өткізілетін науқандар туралы шарттың 2.2. тармағында
көрсетілгендей тәсілдермен және баспа өнімін (тауар каталогтары, буклеттер, парақшалар
және т.с.с.) тарату жолымен құлақтандырады. Тарату тұрақтылығы мен тәртібін ЛР компаниясы
белгілейді. Серіктеске ЛР компаниясының өнімдері жарнамаланған баспа материалдарын өз
бетінше жасауға, сондай-ақ осындай жарнама материалдарын таратуға рұқсат етілмейді.
3.
Тауарды тиеу және қабылдау
3.1.	ЛР компаниясы тапсырыс толық төленген күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей
серіктеске өнімді беруге міндетті. Төлем күні деп ЛР кассасына немесе ЛР есеп айырысу
шотына ақша қаражаты аударылған күн саналады. ЛР компаниясының тауарды беру міндеттері
ЛР компаниясының кеңселерінде немесе жеткізу түрлеріне байланысты байланыс ұйымдарына,
бірінші тасымалдаушыға немесе курьерлік қызметке (бұдан әрі - байланыс ұйымы) тауар берілген
күннен бастап орындалған болып есептеледі.
3.2.	Тапсырыста көрсетілген өнім жоқ болса ЛР бұл жөнінде серіктеске дереу хабарлайды. Бұл
жағдайда серіктес тиісті өтініш негізінде өз қалауы бойынша:
- тапсырыстан толық немесе ішінара бас тартуға;
- жоқ өнімді қолда бар өнімге ауыстыруға құқылы.
3.3. Осы шарттың 3.2 тармағына сәйкес серіктес тапсырыстан бас тартса, немесе серіктестің
тапсырысты өзгертуі оның құнының төмендеуіне алып келсе, онда ЛР компаниясы тапсырыстан
бас тартқан/өзгерткен күннен бастап 45 күн ішінде серіктестің осы шартта (немесе тиісті өтініште)
көрсетілген шотына бастапқы тапсырыс пен өзгертілген тапсырыс арасындағы айырманы
құрайтын ақша қаражатын қайтарады. Бұл кезде тапсырысқа (тапсырыстың азайтылған бөлігіне)
есептелген жеңілдіктер мен балдар жойылады. Серіктес осы тармаққа сәйкес қайтарылуы тиіс
ақша қаражатын қайтару туралы талаптың орнына жазбаша өтініш негізінде өзінің серіктес
нөміріндегі көрсетілген ақша қаражаттарын есепке алуға құқылы, ол ақша қаражатын келесі
тапсырыстарды төлеу есебіне пайдалана алады. Өтінішті серіктес ЛР компаниясының
мекенжайына электрондық пошта арқылы жолдайды немесе жеке өзі, не болмаса өкілетті тұлға
арқылы ЛР кеңселеріне апарып береді.
3.4.	Тапсырыс өзгерген жағдайда оның құны артып кетсе, онда серіктес шарттың 3.1. тармағында
көрсетілген мерзім ішінде тапсырыс үшін қосымша төлем жасағаннан кейін барып тапсырысты
серіктеске беріледі.
3.5. Серіктес өнімді ауыстырып беруді талап етуге немесе сатып алу-сату шартын орындаудан бас
тартуға құқылы жағдайдан басқа кезде, өзіне берілген өнімді қабылдап алуға міндетті.
3.6.	Тапсырыс ЛР компаниясының кеңселерінде берілгенде, серіктес тапсырысты төленген күннен
бастап үш күн ішінде қабылдап алуға міндетті. Егер серіктес тапсырысты көрсетілген мерзім
ішінде қабылдап алмаса, онда ЛР компаниясы тарапынан кінәлі әрекеттер жасалмаған кезде,
тапсырыс серіктеске байланыс ұйымы арқылы жөнелтіледі. Мұндай жөнелтім бойынша
шығындарды серіктес өтейді.

Қазақстан Республикасындағы ООО „ЛР РУС“
филиалының атынан қолтаңба

Байланыс ұйымы арқылы жөнелтілген тапсырыс қайтып келген жағдайда, егер тапсырыс
серіктестің кінәсінен алынбай қалса, ол жойылады, ал серіктес өнім үшін төлеген ақша қаражаты
ЛР компаниясының тапсырысты жеткізуге және жоюға жұмсаған шығындарын шегеріліп, осы
шартта көрсетілген серіктес шотына қайтарылады.
	Егер тапсырысты ЛР кінәсінен серіктес ала алмай қалса, тапсырыс ЛР компаниясы есебінен
серіктес мекенжайына қайта жіберіледі.
3.7.	ЛР компаниясының кеңселерінде немесе жеткізу түрлеріне байланысты байланыс ұйымдарына,
бірінші тасымалдаушыға немесе курьерлік қызметке өнімді беру кезінде меншік құқығы және
өнімнің кездейсоқ жарамсыз болып қалу немесе бұзылу қаупі серіктеске өтеді.
3.8. Өнімдерді ЛР кеңселерінде қабылдау Тапсырысты алған кезде өнімдердің сапасы мен саны
бойынша қабылданып, тауар жүкқұжатына тараптар қол қою арқылы расталады. Тапсырысты
қабылдау кезінде серіктес сапасы сәйкес емес өнімді аңғарса, ЛР компаниясы серіктестің
жазбаша дәлелді шағымының негізінде сапасыз өнімді сондай атаулы сапалы өнімге ауыстырып
беруге, ал сондай атаулы өнім болмай қалған кезде серіктеске сол үшін төленген ақша қаражатын
қайтарып беруге міндетті. Сапасыз өнімді ауыстырып беру немесе ол үшін төленген ақша
қаражатын қайтару осы шарттың 3.3. тармағында көрсетілген тәртіппен жүргізіледі. Сапасыз өнімді
ауыстырып беру және оны қайтару ЛР компаниясының есебінен жүргізіледі.
Байланыс ұйымы жеткізетін өнімді қабылдау. Өнімді сапасы мен саны бойынша қабылдауды
серіктес алған күннен бастап үш күннен кешіктірмей жүргізеді. Сапасыз өнімді ЛР компаниясы осы
шарттың 3.8. тармағында көрсетілген тәртіппен ауыстырады.
Серіктес сапасыз өнімді байқауға қатысты осы тармақта көрсетілген мерзімді бұзған жағдайда, ЛР
компаниясы серіктеске өнімді ауыстырып беруден бас тартуға құқылы болады.
3.9. Өнімді байланыс ұйымы арқылы жіберген кезде серіктеске өніммен бірге жүкқұжаттың екі данасы
беріледі. Серіктес тапсырысты алған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей серіктестің
қолы қойылған жүкқұжаттың бір данасын өз есебінен ЛР компаниясының осы шартта көрсетілген
мекенжайына жіберуге міндетті. Серіктес қол қойылған жүкқұжатын уақытылы қайтармаған
жағдайда ЛР серіктестің тапсырыстарын қабылдауды тоқтатып қоюға құқылы, ал серіктес осы
шарт бойынша құжаттарды қайтару міндеттемелерін бірнеше рет бұзса компания шартты бұзуға
құқылы. Бұл жағдайда серіктес хабарлама алған күннен бастап шарт бұзылған болып есептеледі.
3.10. Серіктес тек бірінші тапсырысты рәсімдеген кезде ЛР компаниясынан сатып алған сапалы
тауарды алған күннен бастап 14 (он төрт) күн ішінде қайтарып беруге құқылы. Тауар
қолданылмаса, оның тұтынушылық қасиеттері сақталса және оның тұтынушылық қаптамасы
бұзылмаса, тауар жинағы бөлшектелмесе, тауардың жарамдылық мерзімінің аяқталуына кемінде
үш ай қалса, онда Серіктестің Тауарды қайтарып беру туралы талабы қанағаттандырылады.
Серіктес келесі тапсырысты бірінші тапсырысты рәсімдеу ережелеріне сәйкес рәсімдейді.
4.
Шартты бұзу және өзгерту
4.1.	Кез келген тарап бір жақты соттық емес тәртіпте екінші тарапқа алдын ала 7 (жеті) күн бұрын
хабарлап, осы шартты бұзуға құқылы. Бұл кезде серіктес шарт бұзылғанға дейін соңғы 12 ай
ішінде сатып алған барлық өткізілмеген, бірақ сатуға жарамды Тауарларды қайтаруға құқылы.
ЛР серіктеске қайтарылған Тауарлардың 10% құрайтын өңдеу мен тасымалдауға жұмсалған
шығындарын, сондай-ақ серіктес қайтарылатын тауарларды сатып алу кезінде алынған кез
келген жеңілдіктерді есептемегенде, олардың бастапқы құнын төлейді. Қайтарылған тауарлардың
құнын төлеуді ЛР компаниясы тауар қайтарылған күннен бастап 45 күн ішінде орындайды.
Қолданылмаған тауар, тұтынушылық қасиеттері сақталған, тұтынушылық қаптамасы бұзылмаған,
жинағы бөлшектелмеген, жарамдылық мерзімінің аяқталуына кемінде үш ай қалған Тауарлар
сатуға жарамды болып танылады.
4.2.	ЛР осы шарт талаптарын, бизнесті жүргізу саясатын, маркетингтік жоспарды бір жақты тәртіпте
өзгертуге құқылы. Серіктестерді тиісті өзгертулер енгізілгені туралы құлақтандыруды ЛР
компаниясы тиісті өзгертулер күшіне енгенге дейін 14 (он төрт) күн бұрын осы шарттың 2.2
тармағында көрсетілген тәсілдермен жүргізеді. Егер серіктес шарттың өзгертулерімен келіспесе,
ол оны бір жақты тәртіппен бұзуға құқылы болады. Бұл жағдайда серіктес ЛР компаниясына
осындай бұзу туралы хабарлаған күннен бастап шарт бұзылған болып есептеледі. Өзгертулер
күшіне енетін күнге дейін серіктес шарттың, бизнесті жүргізу саясатының, маркетингтік жоспардың
өзгертулерімен келіспейтіні туралы хабарламаса, серіктес осындай өзгертулермен келіскен болып
есептеледі. Тиісті өзгертулер күшіне енген күннен бастап тараптар өз қарым-қатынастарында
жоғарыда көрсетілген жаңа редакциядағы құжаттарға сүйенеді.
4.3.	Егер серіктес соңғы тапсырысты рәсімдеген күннен бастап бір жыл ішінде тауарға тапсырыс
бермесе және серіктес ретінде қандайда бір белсенді қызмет атқармаса, ЛР компаниясы бір
жақты тәртіппен шартты бұзуға құқылы. Бұл жағдайда шарт соңғы белсенділік күнінен бастап бір
жыл өтсе бұзылған болып есептеледі.
4.4. Серіктес қол қойылған жүкқұжатты, шартты, актілерді және осы шартты орындауға байланысты
басқа да құжаттарды ЛР компаниясына уақытылы қайтармаса, ЛР компаниясы серіктестің
тапсырыстарын қабылдауды тоқтатып қоюға, ал серіктес құжаттарды қайтаруға қатысты өз
міндеттемелерін бірнеше рет бұзған кезде компания шартты бұзуға құқылы Бұл жағдайда шарт
серіктестің хабарлама алған күнінен бастап бұзылған болып есептеледі.
4.5. Серіктес шартта көрсетілген жағдайларда осы шарт талаптарын бұзса, сондай-ақ шарттың 1.1,
1.10, 5.4, 6.6 тармақтарын бұзған жағдайда ЛР компаниясы осы шартты бұзуға құқылы. Бұл
жағдайда шарт серіктестің хабарлама алған күнінен бастап бұзылған болып есептеледі.
5.
Шарттың айрықша талаптары
5.1. Өз бизнесін дамыту мақсатында серіктес ЛР компаниясының клиенттері – әлеуетті серіктестерді
іздестіруге, аталған тұлғаларға кеңестер беріп, ЛР компаниясымен шартқа отыруға ұсыныс
жасауға, ЛР компаниясы өнімдерін сатып алушыларға оның қасиеттері мен дұрыс қолдану
жолдарына қатысты мәліметтер беруге құқылы.
5.2. Серіктес өз тартқан ЛР компаниясының серіктестері мен ЛР өнімдерін тұтынушылардың есебін
жүргізеді және ЛР компаниясының сұрауы бойынша сол ақпаратты беруге міндетті.
5.3. Серіктес тартылған клиенттермен байланысты үзбеуге, соның ішінде кездесулер мен семинарлар,
сондай-ақ ЛР өнімінің сатылым көлемін ұлғайтатын басқа да іс шараларды өткізу міндетін
мойнына алады. Осы тармақта көрсетілген міндеттерді орындауға байланысты шығындарды
Серіктес өзі көтереді.
5.4. Серіктес ЛР компаниясында қолданылатын бизнесті жүргізу саясаты мен басқа да бизнес
стандарттарды сақтау міндетін өзіне артады.
5.5.	Есептелген сыйақы серіктеске – жеке тұлғаға (кәсіпкерлік қызметтің субъектісі болып табылмайтын
тұлға) төленбейді, ол тек тауардың құнын жеңілдік түрінде ғана төлеу үшін қолданылады. Серіктес
жеке өзінің және топтың айналымынан түскен сыйақыны маркетингтік жоспарға сәйкес келесі
тапсырыс сомасының 50% мөлшерінен аспайтын (айына 35000 теңгеден аспайтын) жеңілдік
ретінде пайдалана алады. Жеңілдік келесі айдан бастап тапсырыс құнын төлеген кезде ғана
есепке алынады.
5.6. Серіктес Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік қызметтің
субъектісі ретінде тіркелген жағдайда серіктес пайдаланбаған сол тіркелген күнге есептелген
сыйақы төленуі тиіс. Осы ретте серіктес кәсіпкерлік қызметтің субъектісі ретінде тіркелген күнге
дейін соңғы 36 ай ішінде есептелген сыйақы төленуі тиіс. Серіктес кәсіпкерлік қызметтің субъектісі
ретінде тіркелген күнге дейінгі 36 айдан асатын кезең ішінде есептелген сыйақы жойылады.
5.7. Серіктеспен – жеке тұлғамен (кәсіпкерлік қызметтің субъектісі болып табылмайтын тұлға)
жасалған шарт бұзылса, есептелген сыйақы төленбейді.
6.
Қорытынды ережелер
6.1.	Тараптар осы шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін Ресей Федерациясы мен
Қазақстан Республикасының, яғни серіктес өз қызметін жүзеге асыратын елдердің қолданыстағы
заңнамасына сәйкес жауап береді.
6.2.	ЛР компаниясы серіктестен дұрыс рәсімделген құжаттарды, соның ішінде шарт, тауар
жүкқұжаты (ТЖҚ), актілерді және т.с.с. қайтару бойынша міндеттемелерді орындамаған сайын
сол үшін 10000 теңгеге дейінгі мөлшерде айыппұл төлеуді талап етуге және/немесе серіктестің
тапсырыстарын қабылдауды тоқтатып қоюға және/немесе серіктес ЛР компаниясына беруге тиіс
барлық құжаттарды бергенге дейін кез келген сыйақылардың төленуін тоқтатып қоюға құқылы,
бірақ міндетті емес. Айыппұл өндіріп алу серіктеске осы шартта көрсетілген мекенжайы бойынша
жіберілген жазбаша шағым негізінде жүргізіледі
6.3. Осы шарт тараптар қол қойған күннен және серіктеске тіркеу нөмірі берілген күннен бастап
күшіне енеді.
6.4. Осы шарт бойынша барлық даулар ЛР компаниясының орналасқан жеріндегі сотта қаралады.
6.5. Осы Шарт екі данада жасалды – әр тарапқа бір данадан беріледі. Екі дананың да күші бірдей.
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