ZOODPAY BNPL әріптестермен жасалған
шарт
ZoodPay BNPL әріптестермен жасалған
шарт (бұдан әрі - «Шарт») бұл Тараптар
арасындағы Шартта көзделген қатынастарды
реттейтін қосылу туралы келісім болып
саналады.
1. Терминдер мен анықтамалар
1.1. OSKZ – Orient Swiss Kazakhstan (Ориент
Суис
Қазақстан)
ЖШС,
Қазақстан
заңнамасына
сәйкес
тіркелген
және
Қазақстанда ZOODPAY BNPL қызметтерін
көрсететін заңды тұлға.
1.2. Әріптес – ZOODPAY BNPL қызметін
пайдаланатын Тауарларды сататын тұлға.
1.3. Клиент – дүкенде, интернет-дүкенде немесе
ZOODPAY BNPL көмегімен серіктестің
мобильді қосымшасында тауарларды сатып
алуға ниетті немесе сатып алатын тұлға.
1.4. Тауарлар – әріптестерге сатылатын
тауарлар немесе қызметтер.
1.5. Комиссия – әр табысты тауар төлемі үшін
Әріптестен OSKZ пайдасына жасалатын
төлем.
1.6. ZOODPAY BNPL (ZOODPAY Buy now, pay
later (Қазір сатып алыңыз, кейін төлеңіз)) –
бұл клиенттерге ұсынылатын ZOODPAY
PAD және / немесе ZOODPAY Installment
балама қаржылық шешім.
1.7. ZOODPAY PAD, бұдан әрі ZP PAD – бұл
тауар құны тауар жеткізілгеннен /
берілгеннен кейін 14 (он төрт) күннен
кешіктірмей
Тұтынушы
тарапынан
төленетін, ZOODPAY BNPL аясындағы
қаржылық шешім.
1.8. ZOODPAY Installment, бұдан әрі ZPI – бұл
клиент тауар құнын бөлшектермен төлейтін
төлем әдісі.
1.9. ZOODPAY Online – ZOODPAY BNPL
аясында OSKZ ұсынған интернет-дүкендер,
базарлар, серіктестің мобильді қосымшалары
үшін қаржылық шешім.



Договор с Партнерами ZOODPAY BNPL
Договор с Партнерами ZoodPay BNPL
(далее – “Договор») является соглашением
присоединения, регулирует взаимоотношение
между Сторонами, предусмотренными в
Договоре.
1. Термины и определения
1.1. OSKZ – ТОО «OrientSwiss Kazakhstan
(ОриентСуис Казахстан)», юридическое лицо,
зарегистрированное
в
соответствии
с
законодательными нормами
Казахстана и
предоставляющая услуги ZOODPAY BNPL в
Казахстане.
1.2. Партнер – лицо, продающее Товары,
используя услуги ZOODPAY BNPL.
1.3. Клиент – лицо, которое намеревается
купить или покупает Товары в offline- магазине,
в интернет-магазине или в мобильном
приложении Партнера с помощью ZOODPAY
BNPL.
1.4. Товары – товары или услуги, реализуемые
Партнером.
1.5. Комиссия – платеж от Партнера в пользу
OSKZ за каждую успешную оплату Товара.
1.6. ZOODPAY BNPL (ZOODPAY Buy now,
pay
later)
–
предлагаемое
Клиентам
альтернативное
финансовое
решение
ZOODPAY PAD и/ или ZOODPAY Installment.
1.7. ZOODPAY PAD, далее ZP PAD –
финансовое решение в рамках ZOODPAY
BNPL, где стоимость Товара выплачивается
Клиентом, не позднее чем через 14
(четырнадцать) дней после доставки/выдачи
Товара.
1.8. ZOODPAY Installment, далее ZPI – способ
оплаты, где Клиент оплачивает стоимость
Товара частями.
1.9. ZOODPAY Online – финансовое решение
для
интернет-магазинов,
маркетплейсов,
мобильных
приложений
Партнера,
предлагаемое OSKZ в рамках ZOODPAY BNPL.

Осы Шарт тараптардың www.zoodpay.com веб-сайтында осы Шарт жарияланған күнге дейін туындаған қатынастарына
қолданылмайды. Серіктес осы Шарттың қолданылу мерзімін қосылу туралы өтініште көрсетілген OSKZ электрондық поштасына
осы Шарттың қабылданғаны туралы хабарлама жіберу арқылы осы Шарт жарияланған күнге дейін туындаған қатынастарға
тарату туралы шешім қабылдаған жағдайды қоспағанда.Тараптардың осы Шарт жарияланған күнге дейін туындаған
қатынастары бұрын жасалған шарттардың ережелеріне бағынады.

1.10. ZOODPAY Offline – ZOODPAY BNPL
аясында OSKZ ұсынатын әріптестің жеке
дүкендері үшін қаржылық шешім.
1.11. Келісу – OSKZ-тен Сатушыға ZOODPAY
BNPL төлемін OSKZ рұқсат етілген шегінде
мақұлдағандығы
туралы
электрондық
хабарлама.
1.12. Тауардың құны (бұдан әрі сату бағасы)
– тауардың нақты сату бағасы (барлық
қолданылатын салықтарды ескере отырып).
1.12.1. ZOODPAY Online аясында сату бағасы
– егер қажет болса, жеткізу құнын ескеріп
(барлық қолданылатын салықтарды ескере
отырып), тауарды нақты сату бағасы.
1.12.2. ZOODPAY Offline аясында сату
бағасы – тауарды нақты сату бағасы (барлық
қолданылатын салықтарды ескере отырып).
1.13. ZOODPAY төлемі – клиенттің ZOODPAY
BNPL көмегімен рұқсат етілген лимит
шеңберінде кез-келген тауарды сатып алуы,
мұнда OSKZ серіктеске келісімін берді.
1.14. Қолданылатын
заң
–
Қазақстан
Республикасының аумағында қолданылатын
барлық қолданыстағы заңдар, ережелер,
ережелер және түсіндірмелер.
Қызмет – ZOODPAY BNPL / PAD қаржылық
шешімін клиенттің серіктес пайдасына тауарлар
үшін төлеу үшін қолдану.
1.15. Жұмыс
ережелері
–
серіктестер
ZOODPAY Online және / немесе ZOODPAY
Offline ынтымақтастық шеңберінде орындауы
керек бірқатар талаптар. Әрі қарай, барлық
ережелер Келісімшарттағы No1 қосымшада
көрсетілген.
1.16. Қосылу туралы өтініш – OSKZ және
серіктес қол қойған, серіктестің келісім
шарттарымен келісуін растайтын құжат.

1.10. ZOODPAY Offline – финансовое решение
для
физических
магазинов
Партнера,
предлагаемое OSKZ в рамках ZOODPAY BNPL.
1.11. Согласование – электронное уведомление
от OSKZ Продавцу о том, что ZOODPAY BNPL
оплата была одобрена со стороны OSKZ в
рамках допустимого лимита.
1.12. Стоимость Товара (далее Продажная
цена) – цена фактической продажи Товара
(включая все применимые налоги).
1.12.1. Продажная цена в рамках ZOODPAY
Online – цена фактической продажи Товара с
учетом стоимости доставки (включая все
применимые налоги), если применимо.
1.12.2. Продажная цена в рамках ZOODPAY
Offline – цена фактической продажи Товара
(включая все применимые налоги).
1.13. ZOODPAY оплата - покупка клиентом
любых Товаров в рамках Допустимого лимита с
использованием ZOODPAY BNPL, где OSKZ
предоставил Партнеру свое согласование.
1.14. Применимое законодательство - все
применимые законы, правила, положения и
толкования, действующие на территории
Республики Казахстан.
Услуга – Использование финансового решения
ZOODPAY BNPL/PAD для оплаты Товаров
Клиентом в пользу Партнера.
1.15. Правила работы – ряд требовании
которые должны соблюдаться Партнерами в
рамках сотрудничества ZOODPAY Online и/ или
ZOODPAY Offline. Далее все правила изложены
в Приложении №1 к Договору.
1.16. Заявление о присоединении – документ,
подписываемый
OSKZ
и
Партнером,
подтверждающий
согласие
Партнера
с
условиями Договора.

2. Шарттың пәні

2. Предмет Договора

2.1. ZOODPAY BNPL – бұл OSKZ компаниясы
ұсынатын қызмет, ол өзінің тиісті
клиенттеріне ZOODPAY Online және / немесе
ZOODPAY Offline арқылы сауда жасауды ZP
PAD немесе ZPI арқылы сатуға және толық
бағасын төлеуге мүмкіндік береді.
2.2. ZOODPAY BNPL-нің мақсаты – Шартта
және Пайдалану ережелерінде көзделген
Тараптардың әрекеттерін жүзеге асыру
арқылы әріптестің сатылымын арттыру,
Тараптардың клиенттік базасын кеңейту.

2.1. ZOODPAY BNPL – это услуга,
предоставляемая со стороны OSKZ и
позволяющая своим правомочным Клиентам
делать покупки в рамках ZOODPAY Online и/
или ZOODPAY Offline для стимулирования
продаж и оплаты полной стоимости через ZP
PAD или ZPI.
2.2. Целью ZOODPAY BNPL является
увеличение продаж Партнера, расширение
клиентской базы Сторон, путем осуществления
действий Сторон, предусмотренных Договором
и Правилами работы.

2.3. Келісімшарт жасасқан сәттен бастап Әріптес
барлық
талаптармен
және
жұмыс
ережелерімен таныс екенін және келісетінін
растайды.
2.4. ZOODPAY BNPL әріптестерімен шарт
бойынша,
Сатып
алушы
әріптестен
тауарларды сатып алады және тауарлар үшін
ZP PAD немесе ZPI төлем әдісін қолдана
отырып төлейді.
2.5. Шарт
бойынша
Әріптес
келесі
әрекеттерді орындайды:
2.5.1. шартта белгіленген тәртіппен ZOODPAY
BNPL маркетингтік науқанын қолдайды;
2.5.2. Тауарларды ZOODPAY BNPL арқылы
төлеу кезінде сатуды жүзеге асырады;
2.5.3. келісілген Ережелер аясында басқа ісәрекеттерді жүзеге асырады;
2.5.4. серіктес ZOODPAY BNPL-ді ZOODPAY
BNPL арқылы сатып алу үшін ZOODPAY Online
немесе ZOODPAY Offline бөлігі ретінде
біріктіреді. Интеграцияны тараптардың кез
келгені немесе үшінші тараптардың көмегімен,
Серіктеспен бастапқы келісімге сәйкес жүзеге
асыра алады.
2.6. Шарт бойынша OSKZ келесі әрекеттерді
жүзеге асырады:
2.6.1. клиентпен кез-келген мәмілеге қатысты,
OSKZ осы Шартқа сәйкес комиссия төлеудің
орнына тауар құнын Әріптестің пайдасына
төлейді немесе төлеуді қамтамасыз етеді.
Әріптес осымен OSKZ-ге клиентке тауарлар
үшін төлем талап ету құқығын береді. Әріптес
өнімнің құнын алады немесе комиссияны алып
тастаған кезде OSKZ арқылы тапсырыс алады, ал
OSKZ клиенттерден қарызды өндіріп алады;
2.6.2. OSKZ тұтынушыларды Тауарды сатып алу
үшін
қаржыландыру
мүмкіндігін
ұйымдастырады;
2.6.3. OSKZ серіктестерге қолдау көрсету үшін
маркетингтік науқан өткізеді (жарнамалық
материалдарды, белгілерді, буклеттерді әзірлеу
және орналастыру);
2.6.4. OSKZ дүкен мекенжайлары мен дүкен
атауларын ZOODMALL қосымшасында / вебсайтта немесе ағымдағы келісімшарт бойынша
қызметті жүзеге асыру үшін құрылған басқа
қосымшада / сайтта орналастырады;
2.6.5.
Қажет
болса,
OSKZ
серіктес
қызметкерлеріне ZOODPAY BNPL жұмысы
бойынша тренингтер өткізеді;
2.6.6. OSKZ серіктестерге техникалық қолдау
көрсетеді;

2.3. С даты заключения Договора Партнер
подтверждает, что ознакомлен и согласен со
всеми условиями и Правилами работы.
2.4. В рамках Договора с Партнерами
ZOODPAY BNPL осуществляется приобретение
Покупателем Товара у Партнера и оплата Товара
посредством метода оплат ZP PAD или ZPI.
2.5. В рамках Договора Партнер осуществляет
следующие действия:
2.5.1. поддерживает маркетинговую кампанию
ZOODPAY BNPL в порядке, предусмотренном
Договором;
2.5.2. осуществляет реализацию Товаров при
оплате посредством ZOODPAY BNPL;
2.5.3. осуществляет иные действия, в рамках
согласованных Правил;
2.5.4. Партнер интегрирует ZOODPAY BNPL в
рамках ZOODPAY Online или ZOODPAY
Offline, чтобы Клиенты могли осуществлять
покупку через ZOODPAY BNPL. Интеграция
может быть осуществлена любой из Сторон или
с
помощью
третьих
лиц,
согласно
предварительным
договоренностям
с
Партнером.
2.6. В рамках Договора OSKZ, осуществляет
следующие действия:
2.6.1. в отношении любой транзакции с
Клиентом, OSKZ выплатит или обеспечит
выплату в пользу Партнера стоимость Товара, в
обмен на оплату комиссии в соответствии с
настоящим Договором. Партнер же настоящим
переуступает OSKZ право требование оплаты
Товара к Клиенту. Партнер будет получать
стоимость Товара или заказа через OSKZ за
минусом комиссии, в то время как OSKZ будет
взыскивать задолженность с Клиентов;
2.6.2OSKZ
организует
возможность
финансирования Клиентов для покупки Товара;
2.6.3. OSKZ осуществляет маркетинговую
кампанию
для
поддержки
Партнеров
(разработка
и
размещение
рекламной
продукции, указателей, буклетов, и т.п.);
2.6.4. OSKZ размещает адреса магазинов и
название магазинов в приложении/сайте
ZOODMALL или другом приложении/сайте
созданном для осуществления деятельности в
рамках текущего Договора;
2.6.5. при необходимости, OSKZ осуществляет
обучение работников Партнера по вопросам
работы ZOODPAY BNPL;
2.6.6. OSKZ
осуществляет
техническую
поддержку Партнеров;

2.6.7. OSKZ Пайдалану ережелерінде және осы 2.6.7. OSKZ осуществляет иные действия,
Келісімде көзделген басқа әрекеттерді жүзеге предусмотренные
Правилами
работы
и
асырады.
настоящим Договором.
3. Қызметтерді төлеу тәртібі және құны

3. Порядок оплаты и стоимость Услуг

3.1. Әріптес көрсетілген қызметтер үшін
ZOODPAY BNPL Әріптестерімен шартқа
қосылуға өтінімде көрсетілген мөлшерде ақы
төлейді.
3.2. ZOODPAY BNPL төлемі шегіндегі сатып алу
сомасы,
комиссияны
алып
тастағанда,
Серіктестің шотына аптасына 1 рет аударылады.
3.3. ZOODPAY Online аясында есеп айырысу
тауарларды клиентке жеткізген / жеткізгеннен
кейін жүзеге асырылады. Жеткізілген /
шығарылған тапсырыс клиенттің тапсырысты
алу мәртебесі берілген тапсырыс болып
саналады. ZOODPAY Offline шеңберінде есеп
айырысу тауарларды сату фактісінен кейін,
Келісімшарттың 3.2 тармағына сәйкес жүзеге
асырылады.
3.4. OSKZ серіктеске ZOODPAY BNPL
Әріптестерімен шартқа қосылуға арналған
өтінімде көрсетілген мәліметтерге сәйкес,
серіктестің банк шотына қаражат аудару
жолымен әрбір ZOODPAY төлемі үшін сатып
алу сомасын төлейді.
3.5. Әріптестің OSKZ атынан кез-келген тауар
немесе қызмет үшін клиенттен төлем немесе
ағымдағы төлемдерді қабылдауға құқығы жоқ.

3.1. Партнер осуществляет оплату за оказанные
Услуги в размере, указанном в Заявлении о
присоединении к Договору с Партнерами
ZOODPAY BNPL.
3.2. Сумма покупки в рамках ZOODPAY BNPL
оплаты, за минусом комиссии, переводится на
счет Партнера 1 (один) раз в неделю.
3.3. В рамках ZOODPAY Online взаиморасчеты
проводятся после доставки/выдачи Товаров
Клиенту. Доставленным/выданным заказом
считается, заказ по которому был предоставлен
статус о получении заказа Клиентом. В рамках
ZOODPAY Offline взаиморасчеты проводятся
после факта продажи Товара, согласно пункту
3.2. Договора.
3.4. OSKZ выплачивает Партнеру суммы
покупки по каждой ZOODPAY оплате путем
прямого перевода денег на банковский счет
Партнера, согласно реквизитам указанных в
Заявлении о присоединении к Договору с
Партнерами ZOODPAY BNPL.
3.5. Партнер не вправе принимать оплату или
текущие платежи от Клиента за какие-либо
Товары или Услуги от имени OSKZ.
4. Прием Услуг и сверка расчетов

4. Қызметтерді қабылдау және есеп
айырысуда салыстыру
4.1. OSKZ Әріптеске қолданыстағы заңнамада
белгіленген мерзімде әрі қарай электрондық
құжат айналымының операторлары (роумингтік
оператор) арқылы бұдан әрі орындалған жұмыс
актісі (ЭШФ) бар электронды шот-фактураны
ұсынады, олар роуминг операторының жеке
кабинетіне түскен күннен бастап әріптес осы
ЭШК-ге 10 (он) күн ішінде қол қоюға
міндеттенеді.
4.2. Салыстыру туралы есеп қолданыстағы
заңнамаға сәйкес белгіленген нысанда жасалады.
4.3. Тараптар ай сайын Шарт бойынша есеп
айырысуды салыстырады. Есепті кезең – айдың
1-ші (бірінші) күні. Салыстыру туралы есептерді
OSKZ серіктеске есепті айдан кейінгі айдың 15не (он бесіне) дейін (15-і күні қосымша)
электронды түрде жібереді. Серіктес Салыстыру

4.1. OSKZ предоставляет Партнеру электронную
счет-фактуру c Актом выполненных работ далее
(ЭСФ)
через
операторов
электронного
документооборота далее (роуминг-оператора) в
установленные применимым законодательством
сроки, Партнер обязуется подписать данную
ЭСФ в течение 10 (десяти) дней со дня их
получения в личном кабинете роумингоператора либо предоставить письменный
мотивированный отказ от их подписания. В
случае, если течение срока, указанного в пункте
4.1 Договора, Партнер не подписывает Акт
выполненных работ и счет фактуру и не
предоставляет письменного мотивированного
отказа от их подписания, то Акт выполненных
работ и счет фактура считаются подписанными
Партнером.

актілерінде
көрсетілген
деректерді
салыстырады, егер келісілген болса, OSKZ-ден
салыстыру актілерін алған күннен бастап 3 (үш)
жұмыс күні ішінде электронды түрде OSKZ-ге
растау жібереді. Сәйкессіздіктер туындаған
жағдайда, серіктес OSKZ-ге 3 (үш) жұмыс күні
ішінде салыстыру актілерінде көрсетілген
мәліметтердің
business.kz@zoodpay.com
электронды мекен-жайына сәйкес еместігі
туралы хабарлама ұсынады. OSKZ сәйкес
келмегені туралы хабарлама алғаннан кейін 3
(үш) жұмыс күні ішінде әріптеске түзетілген
салыстыру актілерін ұсынады.
4.4. Егер Серіктес Келісімшарттағы 4.3
тармағында бекітілгендей берілген мерзімде
OSKZ-ке салыстыру актінің сәйкес келмеуі
немесе қабылдау туралы келісім жөнінде
хабарлама жібермесе, онда салыстыру акті
Серіктес тарапынан қабылданған болып
саналады
және
шағымдар/ескертулер/түзетулер/келіспееген
жағдайларды OSKZ Серіктес тарапынан
қабылдамайды.
5. Тараптардың тауарларды қайтару немесе
айырбастау кезіндегі әрекеттері
5.1. Әріптестің клиентпен жүргізетін саясаты
мен келісімдері (оның ішінде өтеу саясатын қоса
алғанда) қолданыстағы заңдарға сәйкес келуі
керек. Әріптес клиенттердің қайтару туралы
барлық өтініштерін адал және саясатына және
қолданыстағы заңдарына сәйкес қарауы керек.
Әріптес өзінің саясатына сәйкес кірістерді өңдеу
үшін тек жауап береді.
5.2. Егер тауарлар Әріптестерге қайтаруға
(толығымен немесе ішінара) қабылданса, онда
қайтару шеңберіндегі өтеу сомасы клиентке
емес, серіктестерге OSKZ пайдасына төленуі
керек. Қайтарылған тауарларды алғаннан кейін
(және, ең соңында, алынған күннен бастап 3 (үш)
жұмыс күні ішінде) әріптес OSKZ-ге қайтару
және өтеу сомасы туралы интеграция негізінде
электронды ақпарат алмасу арқылы хабарлауға
міндетті.
5.3. Әріптес клиентке ақшаны қайтаруға келіскен
кезде, әріптес OSKZ алдында қайтару сомасы
үшін жауап береді. OSKZ-тен клиенттің
пайдасына ақша қайтарылған жағдайда, OSKZ
аталған сомаларды ZOODPAY төлеміне сәйкес
сатып алу сомасынан қайтару сомасын шегеру
арқылы өндіріп алуға құқылы, Әріптеске төлем

4.2. Акт сверки формируется по форме,
установленной в соответствии с применимым
законодательством.
4.3. Стороны проводят сверку взаиморасчетов
по Договору ежемесячно. Отчетным периодом
является 1 (первый) календарный месяц. Акты
сверки направляются OSKZ Партнеру до 15
(пятнадцатого) числа месяца включительно,
следующего за отчетным, в электронном виде.
Партнер
осуществляет
сверку
данных,
указанных в Актах сверок, и в случае согласия
отправляет подтверждение OSKZ в электронном
виде в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
получения Актов сверок от OSKZ. В случае
обнаружения
расхождений
Партнер
предоставляет
OSKZ
уведомление
о
несоответствии данных указанных в Актах
сверок
на
электронный
адрес
business.kz@zoodpay.com в течение 3 (трех)
рабочих
дней.
OSKZ
предоставляет
исправленные Акты сверок Партнеру в течение
3 (трех) рабочих дней с даты поступления OSKZ
уведомления о несоответствии.
4.4. В случае, если Партнер в течение срока,
установленного пунктом 4.3. Договора не
направляет
OSKZ
уведомление
о
несоответствии Акта сверки либо о согласии
принятия Акта сверки, то Акт сверки считается
принятым
Партнером
и
претензии/замечания/корректировки/несогласия
со стороны Партнера не принимаются OSKZ.
5. Действия Сторон при возврате или обмене
Товара
5.1. Политика и соглашения Партнера (включая
политику по возмещению) с Клиентом должны
соответствовать
применимому
законодательству.
Партнер
обязан
рассматривать все запросы Клиентов на возврат
добросовестно и в соответствии со своими
политиками и применимым законодательством.
Партнер несет полную ответственность за
обработку возвратов в соответствии со своей
политикой.
5.2. Если Товары принимаются к возврату
(полностью или частично) Партнерам, то сумма
возмещения в рамках возврата должна быть
выплачена Партнерам в пользу OSKZ, а не
Клиенту. После получения возвращенного
Товара (и, самое позднее, в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты получения) Партнер обязан

OSKZ-тен төленбеген және клиенттің барлық
болашақ төлемдері күшін жояды.
5.4. Егер Тауарды қайтаруды Сатушы Клиентке
тауарды жеткізген күннен бастап 14 (он төрт)
күн өткен соң жүзеге асыратын болса, онда
серіктес осымен OSKZ үшін қайтарылған
соманы тиісті Zoodpay төлемінің сатып алу
сомасынан ұстап қалуға қайтарымсыз келісім
береді. Бұл жағдайда OSKZ Клиентке бұрын
төлеген төлемдердің орнын толтырады және /
немесе OSKZ пайдасына Клиенттің барлық
болашақ төлемдерін жояды. Тараптар бұл
жағдайда
OSKZ
комиссиясының
қайтарылмайтындығына
келіседі.
Егер
шегерімге жұмсалған сатып алу сомасы
қайтарудың толық сомасын шегеру үшін
жеткіліксіз болса, OSKZ тиісті қайтару сомасын,
сондай-ақ осындай қайтаруға байланысты
шығындарды
шот-фактурамен
толтыруға
құқылы. Әріптес шот-фактураны OSKZ-ден
алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде
төлем үшін жасауы керек.
6. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
6.1. Әріптес:
6.1.1. жарнама кезінде, келісім мерзімі ішінде
ZOODPAY
BNPL-мен
ынтымақтастықтың
басталуы туралы ақпарат беруге. Сондай-ақ,
OSKZ бизнес.kz@zoodpay.com электрондық
поштасымен мақұлдаған болса, логотипті,
жекелендіру
құралдарын
және
ынтымақтастықты белгілеу мақсатында OSKZ
ұсынған басқа материалдарды қолдануға;
6.1.2. Шарт бойынша есеп айырысуды
салыстыруға;
6.1.3. Шарт бойынша өздерінің құқықтары мен
міндеттерін басқа адамға толық немесе ішінара
OSKZ
хабарлама
бергеннен
және
business.kz@zoodpay.com электрондық поштасы
арқылы мақұлдағаннан кейін ғана беруге
құқылы;
6.2. Әріптес:
6.2.1. ZOODPAY BNPL көмегімен сатылған
тауарларды сату кезінде қолданыстағы заң
талаптарын сақтауға;
6.2.2.
Әріптес Шарт бойынша қол қойған
ZOODPAY Online және / немесе ZOODPAY
offline жұмыс ережелерін сақтауға;
6.2.3. келісім бойынша алынған клиенттердің
жеке деректерін Шарт бойынша тауарларды

сообщить OSKZ о возврате и сумме возмещения
путем электронного обмена информацией на
базе интеграции.
5.3. Когда Партнер соглашается предоставить
Клиенту возмещение денег, Партнер несет
ответственность перед OSKZ за сумму
возмещения. В случае возмещения суммы от
OSKZ в пользу Клиента, OSKZ вправе взыскать
эти суммы путем вычета cуммы возмещения из
cуммы покупки, соответствующей ZOODPAY
оплаты, которая не была выплачена Партнеру от
OSKZ и аннулирует все будущие платежи
Клиента.
5.4. Если Возврат Товара осуществляется
Продавцом спустя 14 (четырнадцати) дней после
даты доставки Товара Клиенту, то Партнер
настоящим дает безотзывное согласие на
осуществление
OSKZ
вычета
суммы
возмещения
из
суммы
покупки
соответствующей Zoodpay-Оплаты. При этом
OSKZ возместит Клиенту уже уплаченные
Клиентом платежи и/или аннулирует все
будущие платежи Клиента в пользу OSKZ.
Стороны соглашаются, что Комиссия OSKZ в
этом случае не возвращается. Если сумма
покупок,
используемая
для
вычета,
недостаточна для осуществления вычета суммы
возмещения в полном объеме, то OSKZ имеет
право выставить счет на оплату на сумму
соответствующего возмещения, а также
расходов, связанных с таким возмещением.
Партнер должен оплатить счет на оплату в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения счета от OSKZ.
6. Права и обязанности Сторон
6.1. Партнер вправе:
6.1.1. сообщать
информацию
о
начале
сотрудничества с ZOODPAY BNPL при
рекламировании, в период действия Договора.
Также в случае одобрения OSKZ по
электронному адресу business.kz@zoodpay.com,
использовать
логотип,
средства
индивидуализации
и
иные
материалы
предоставленные OSKZ для целей обозначения
сотрудничества;
6.1.2. проводить сверку взаиморасчетов по
Договору;
6.1.3. передавать свои права и обязанности по
Договору другому лицу полностью или
частично только после уведомления и

сатумен байланысты емес мақсаттар үшін
жинамауға, өңдемеуге;
6.2.4.
төлемдерді
қабылдау
мүмкіндігін
ZOODPAY BNPL көрсету мақсатында OSKZ
ұсынған кіру есіктеріне орналастыруға (олар
болмаған
жағдайда,
тұтынушылар
үшін
көрінетін жерде);
6.2.5. клиенттерге тауарларды ZOODPAY BNPL
арқылы барлық сауда нүктелерінде, соның
ішінде жаңадан ашылған дүкендерде сатып алу
мүмкіндігін қамтамасыз етуге;
6.2.6. жаңа сауда нүктесін ашқанда немесе жабу
кезінде OSKZ туралы оны ашу / жабу күніне
дейін 5 (бес) күн ішінде хабарлауға;
6.2.7. басқа төлем әдістерімен салыстырғанда
ZOODPAY BNPL арқылы сатып алынған бір
өнімнің
өзіндік
құнын
(соның
ішінде
жеңілдіктерді, жарнамалық акцияларды ескере
отырып) айырмашылық болмауын қамтамасыз
ету, клиенттер тауарлар мен қызметтерге ақы
төлеу кезінде басқа қосымша талаптар мен
шектеулер орнатпауға;
6.2.8. OSKZ сұранысы бойынша клиенттерге
ZOODPAY BNPL арқылы тауарларды сату
фактісін растайтын барлық қажетті құжаттарды
ұсынуға міндетті.
6.3. OSKZ:
6.3.1.
әріптес
туралы
орналастырылған
ақпаратты өздерінің байланыс арналарынан
редакциялауға және / немесе жоюға;
6.3.2. Әріптестен Шарт бойынша қызметтерді
көрсету үшін қажетті кез-келген ақпарат пен
құжаттарды, оның ішінде клиентке тауарларды
сату фактісін растайтын құжаттарды сұрауға;
6.3.3. электрондық пошта арқылы хабарлама
жіберу арқылы Шарт бойынша құқықтарыңыз
бен
міндеттеріңізді
Әріптестің
жазбаша
келісімінсіз басқа тұлғаға беруге;
6.3.4.
алаяқтық
әрекет,
Келісімшарт
міндеттемелерін бұзу қаупі, Шартта, Жұмыс
ережелерінде көзделген жағдай туындаған
жағдайда, Шартты тоқтата тұру және / немесе
Әріптесті кез келген уақытқа шектеу және /
немесе бұзушылық, Шартты біржақты бұзуға;
6.3.5. техникалық, технологиялық немесе
ZOODPAY BNPL жұмысына кедергі келтіретін
кез-келген басқа себептермен, оның ішінде
Шартта көрсетілген жағдайларда, осындай
себептерді жою үшін Қызметтер көрсетуді
уақытша тоқтата тұруға;

согласования OSKZ посредством электронного
адреса business.kz@zoodpay.com;
6.2.
Партнер обязуется:
6.2.1. соблюдать требования применимого
законодательства при реализации Товаров,
реализуемых с помощью ZOODPAY BNPL;
6.2.2. соблюдать Правила работы ZOODPAY
Online
и/
или
ZOODPAY
Offline,
подписываемых Партнером в рамках Договора;
6.2.3.
не
собирать,
не
обрабатывать
персональные данные Клиентов, полученные в
рамках Договора, для целей не связанных с
реализацией Товаров в рамках Договора;
6.2.4. в каждой торговой точке размещать на
входных дверях (при их отсутствии – на видном
для Клиентов месте), предоставленный OSKZ,
для целей обозначения возможности приема
оплат ZOODPAY BNPL;
6.2.5. обеспечить возможность покупки Товаров
Клиентами посредством ZOODPAY BNPL во
всех торговых точках, в том числе вновь
открываемых;
6.2.6. при открытии новой или закрытии
торговой точки уведомить OSKZ за 5 (пять)
календарных
дней
до
даты
ее
открытия/закрытия;
6.2.7. обеспечить отсутствие разницы в
стоимости одного и того же Товара (в том числе
с учетом скидок, акций), приобретаемого
посредством ZOODPAY BNPL, по сравнению с
другими способами оплаты, не устанавливать
какие-либо иные дополнительные условия или
ограничения при оплате Клиентами Товаров или
Услуг;
6.2.8. Предоставлять по запросу OSKZ все
необходимые документы, подтверждающие
факт продажи Товара Клиентам посредством
ZOODPAY BNPL.
6.3.
OSKZ вправе:
6.3.1.
редактировать
и/или
удалять
с
собственных
каналов
коммуникации
информацию, размещенную о Партнере;
6.3.2. запрашивать любые необходимые для
оказания услуг по Договору, а также в
соответствии с Правилами работы, информацию
и документы у Партнера, в том числе
подтверждающие факт продажи Товара
Клиенту;
6.3.3. передавать свои права и обязанности по
Договору другому лицу без письменного
согласия Партнера, уведомив посредством
электронной почты;

6.3.6. электрондық пошта арқылы хабарлама
жіберу арқылы Шарттың кез келген талаптарын
біржақты тәртіпте өзгертуге;
6.3.7. ZOODPAY BNPL туралы ақпаратты тарату
үшін жарнамалық науқан жүргізуге құқылы;
6.3.8. OSKZ әріптеске хабарлама жіберу арқылы
ZOODPAY Offline немесе ZOODPAY Online
қызметіне серіктестің кіруіне тыйым сала алады,
егер:
6.3.8.1. Әріптес Жұмыс ережелерінің және /
немесе осы Келісімнің кез-келген ережелерін
бұзса;
6.3.8.2. Әріптес меншікті немесе бақылауды
өзгертеді, және OSKZ жаңа меншік иесін құра
алмайды немесе OSKZ қолданыстағы заңға
сәйкес әріптеспен іскерлік қатынастарға түсуге
құқылы емес деп санаса;
6.3.8.3. Әріптес төлем жасауға қабілетсіз болса;
6.3.8.4. OSKZ объективті себептер бойынша
мәмілелерді өңдеуді жалғастыру қолданыстағы
заң ережелеріне қайшы келеді деп санаса
6.4. OSKZ:
6.4.1. мәліметтерді орналастыруға, ZOODPAY
BNPL жұмысы, келісімшартта ескертулер
ескеріле
отырып,
жеке
кабинеттің
инфрақұрылымын қамтамасыз етуге;
6.4.2. Шарттың шарттары өзгерген жағдайда, бұл
туралы Шартта белгіленген тәртіппен Әріптесті
хабардар етуге
6.4.3. әріптес қызметкерлерін оқыту және
серіктес қызметкерлеріне құжаттарды (барлық
кітапшалар, стикерлер, баннерлер және т.б.)
және материалдарды беруге;
6.4.4. әріптеспен келісе отырып, логотиптер мен
серіктес
туралы
ақпаратты
байланыс
арналарында орналастыруға міндетті;
7. Жауапкершілік
7.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін
орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны
үшін Тараптар Шартқа сәйкес жауап береді.
Шартқа сәйкес мүлікке келтірілген нақты
зиянды ғана қалпына келтіруге жол беріледі.
7.2. Әріптес OSKZ клиенттерге ұсынатын кезкелген ақпарат пен мәліметтердің заңнамаға
сәйкестігі мен сақталуына, тауарлардың
сапасына, заңнама талаптарының сақталуына,
тауарларды
сатуға
қажетті
барлық
рұқсаттардың, сертификаттардың болуына және
/ немесе сатылатын тауарлар туралы ақпаратты,
оның ішінде авторлық құқық иелерінен «сауда
маркасы» / сауда атауы / сауда маркасы / қызмет

6.3.4. приостановить действие Договора и/или
заблокировать Партнера на любой срок и/или
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в
случае
нарушения
условий
Договора,
мошеннических
действии,
угрозы
возникновения
нарушения
обязательств,
требований, условий, определенных в Договоре,
Правилах работы;
6.3.5. временно приостановить оказание Услуг
по техническим, технологическим или любым
иным причинам, препятствующим работе
ZOODPAY BNPL, в том числе в указанных в
Договоре случаях, на время устранения таких
причин;
6.3.6.в одностороннем порядке изменять любые
условия Договора, при условии направления
уведомления посредством электронной почты;
6.3.7. проводить рекламную кампанию для
распространения информации о ZOODPAY
BNPL;
6.3.8. OSKZ может заблокировать доступ
Партнера к ZOODPAY Offline или ZOODPAY
Online, направив Партнеру уведомление, если:
6.3.8.1. Партнер нарушил какое-либо положение
Правил Работ и/или настоящего Договора;
6.3.8.2.у
Партнера
происходит
смена
собственника или контроля, и OSKZ не может
установить нового владельца или OSKZ не
вправе вступать в деловые отношения с
Партнером в соответствии с Применимым
законодательством;
6.3.8.3.
Партнер
становится
неплатежеспособным;
6.3.8.4.
OSKZ по объективным причинам
считает, что продолжение обработки транзакций
будет противоречить нормам применимого
законодательства
6.4. OSKZ обязуется:
6.4.1.
обеспечить
инфраструктуру
для
размещения данных, работы ZOODPAY BNPL,
личного кабинета, с учетом оговорок,
предусмотренных в Договоре;
6.4.2. в случае изменения условий Договора
извещать Партнера об этом в порядке,
предусмотренном Договором;
6.4.3. обучить работников Партнера и передать
работникам Партнера документы (все буклеты,
стикеры, баннеры и т.п.) и материалы;
6.4.4. размещать по согласованию с Партнером
логотипы и информацию о Партнере в каналах
коммуникации;

көрсету белгісі және / немесе зияткерлік меншік
құқығының басқа объектілері және оларды
пайдалану туралы ақпаратты жариялау және
барлық мәселелерді, дауларды, талаптарды,
осыған байланысты туындайтын кінәратталаптар және т.б. үшін жауапты.
7.3. OSKZ:
7.3.1. жабдықтың, бағдарламалық жасақтаманың
техникалық үзілуіне, байланыс арналарының
жұмысындағы үзілістерге, электр қуатының
үзілуіне, Интернет, DDoS шабуылдары және
Интернет-ресурстар мен байланыс арналарының
жұмысын бұзатын басқа да заңсыз әрекеттердің
Қазақстан мен халықаралық сегменттердің
жұмысындағы ғаламдық үзілістерге байланысты
Келісім бойынша қызметтерді көрсетудегі
үзілістерге Әріптес қателіктер мен сәтсіздіктер,
оның ішінде OSKZ жұмысын қамтамасыз ететін
бағдарламалық жасақтаманың / ресурстың
жұмысына қатысты болуы мүмкін екендігімен
келіседі, ал OSKZ мұндай үзілістердің алдын-алу
үшін ақылға қонымды шаралар қабылдауға,
оларды ақылға қонымды мерзімде жоюға
тырысады;
7.3.2. әріптес пен клиенттің арасында OSKZ
қатысуынсыз дербес реттелетін тауарларды
сатып алу бойынша серіктес пен клиенттер
арасындағы қатынас үшін жауап бермейді.
7.4. Шартты бұзу Қызметтерге ақы төлеуге
байланысты және Шарттың қолданылу мерзімі
аяқталғанға дейін туындаған Шарт бойынша
міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті
түрде орындамаған Тарапты өз міндеттемелерін
толық көлемде орындаудан босатпайды.
7.5. Әріптес OSKZ алдында әріптестің осы Шарт
талаптарын бұзуы нәтижесінде туындаған кезкелген залал немесе зиян үшін ресми расталған
нақты зиян мөлшерінде жауап береді. Сонымен
бірге кез келген жанама шығындар, оның ішінде
жоғалған пайда, өтелуге жатпайды.
8. Құпиялылық
8.1. Шарт бойынша ашылуы Шартта көзделген
және Шарт бойынша жасалған және / немесе
Шарт бойынша қызмет көрсету үшін қажет
болатын ақпаратты қоспағанда, Тараптар екінші
Тараптан алынған коммерциялық, ресми,
қаржылық ақпаратты (бұдан әрі - Құпия ақпарат)
жарияламауға міндеттенеді.
8.2. Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда,
Құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, басқа

7. Ответственность
7.1. За неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии
с Договором. По Договору допускается
взыскание только реального ущерба в
имуществе.
7.2.Партнер
несет
ответственность
за
достоверность и соответствие законодательству
любых сведений и данных, предоставляемых
OSKZ, Клиентам, за качество Товара,
соответствие его требованиям законодательства
наличие всех разрешений, сертификатов
необходимых для реализации товара и/или
публикации информации о реализуемом Товаре,
в том числе от правообладателей «бренда»/
фирменного
наименования/товарного
знака/знака обслуживания и/или иных объектов
права интеллектуальной собственности и их
использование, и самостоятельно урегулирует
все возникающие в связи с этим вопросы, споры,
иски, претензии и т.д.
7.3. OSKZ не несет ответственности за:
7.3.1. перерывы в предоставлении услуг по
Договору по причине технических перебоев в
работе
оборудования,
программного
обеспечения, перебоев в работе каналов связи,
перебоев в электропитании, глобальных
перебоев
в
работе
Казахстанского
и
международного сегментов сети Интернет,
осуществления
DDoS-атак
и
иных
противоправных
действий,
нарушающих
работоспособность интернет-ресурсов и каналов
связи. Партнер соглашается с тем, что возможны
ошибки и сбои, в том числе в отношении работы
программного
обеспечения/ресурса,
обеспечивающих работу OSKZ, при этом OSKZ
будет стараться принимать разумные меры для
предотвращения таких перебоев, их устранения
в разумные сроки;
7.3.2. взаимоотношения между Партнером и
Клиентом по приобретению Товаров, которые
регулируются между Партнером и Клиентом
самостоятельно, без участия OSKZ.
7.4. Прекращение Договора не освобождает
Сторону, не исполнившую, либо исполнившую
не надлежащим образом обязательства по
Договору, связанные с оплатой Услуг и
возникшие до даты расторжения Договора, от их
исполнения в полном объеме обязательств.

тәсілмен жариялау немесе жариялау тек екінші
Тараптың жазбаша келісімімен, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңнамасында
уәкілеттік берілген органдар мен лауазымды
адамдардың жазбаша өтініштері негізінде құпия
ақпаратты алуы мүмкін болады.
8.3. Құпия ақпарат Тараптардың атауы мен
логотипін, саудагерлердің мекен-жайы мен
жұмыс уақытын, серіктестің байланыс деректері
мен жұмыс уақытын, OSKZ қызметіне ақы төлеу
немесе серіктеске ақшаны қайтару мақсатында
OSKZ жіберген ақпаратты және басқа да
орналастырылатын ақпаратты қамтымайды.
8.4. Келісімшартты бұзатын жағдайда Тараптар
құпиялылық
режиміне
сәйкес
Құпия
мәліметтерді Келісімшарт бұзылған мерзімнен
бастап 5 жыл уақытында құпияда сақтауға
міндетті.
9. Қолданыстағы құқық, юрисдикция және
дауларды шешу
9.1. Осы Келісім Қазақстан Республикасының
заңнамасына
сәйкес
басқарылады
және
түсіндіріледі.
9.2. Осы Шартқа байланысты немесе одан
туындайтын кез келген даулар, қарамақайшылықтар немесе талаптар, оның ішінде
жарамдылығы, жарамсыздығы, бұзылуы немесе
тоқтатылуы
Қазақстан
заңнамасында
белгіленген тәртіппен түпкілікті шешілуі тиіс.

7.5. Партнер несет ответственность перед OSKZ
за любые убытки или ущерб, понесенные OSKZ
в результате нарушения Партнером условий
настоящего Договора, в размере официально
подтвержденного причиненного реального
ущерба. При этом возмещению не подлежат
любые косвенные убытки, в том числе
упущенная выгода.
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны по Договору обязуются не
разглашать
коммерческую,
служебную,
финансовую
информацию
(далее
–
«Конфиденциальная
информация»),
полученную
от
другой
Стороны,
за
исключением
информации,
разглашение
которой
предусмотрено
Договором
и
документами, заключаемыми в рамках Договора
и/или необходимых для оказания Услуг по
Договору.
8.2. Передача Конфиденциальной информации
третьим лицам, опубликование или разглашение
иным
способом,
возможны
только
с
письменного согласия другой Стороны, а также
на
основании
письменных
запросов
уполномоченных
законодательством
Республики
Казахстан
на
получение
Конфиденциальной информации органов и
должностных лиц, за исключением случаев,
предусмотренных Договором.
8.3.К Конфиденциальной информации не
относится: наименование и Логотип Сторон,
адреса и график работы Торговых точек,
контактные данные и график работы Партнера,
информация, передаваемая OSKZ для целей
оплаты Услуг OSKZ или возврата денег
Партнеру и иная информация, подлежащая
размещению.
8.4. В случае расторжения Договора Стороны
обязуются
сохранить
режим
конфиденциальности
в
отношении
Конфиденциальной информации в течение 5
(пяти) лет с даты расторжения Договора.

10. Форс-мажор
10.1. Тараптар осы Келісім бойынша кез-келген
міндеттемелерді
кешіктіргені
немесе
орындамағаны
үшін
жауапкершіліктен
босатылады. Олар зардап шеккен Тарап басқа
Тарап үшін осындай кешеуілдеудің немесе
сәтсіздіктің салдарын шектеу және форсмажорлық жағдайлардың оған әсер ету салдарын
жою
үшін
барлық
ақылға
қонымды
коммерциялық күш-жігер жұмсау шартымен
форс-мажордың әсерінен болды.
10.2. Егер Тараптардың біреуі осындай кешігу
немесе орындалмау туралы білсе, ол екінші
Тарапты форс-мажорлық жағдай туралы және
оның күтілетін ұзақтығы туралы дереу
хабарлауы керек.
9. Применимое право, юрисдикция и
10.3. Егер Тараптардың біреуіне кешігу немесе
разрешение споров
орындалмаған жағдайлар белгілі болатын болса,
Төтенше жағдайлардың пайда болғандығы және 9.1. Настоящий Договор регулируется и
болжамды ұзақтығы жайлы Төтенше жағдайлар толкуется в соответствии с законодательством
орын алған күннен бастап 3 (үш) күн ішінде Республики Казахстан.

келесі Тарапты жазбаша түрде хабарлауы
міндетті.
10.4. Төтенше жағдайдың орын алғандығы
мемлекеттік уәкілетті орган берген құжатпен
бекітілуі міндетті.
Егер міндеттердің толық немесе ішінара
орындалу мүмкіндігі Төтенше жағдай орын
алған күннен бастап 6 (алты) айдан аса болмаған
болса, Тараптар өзара есеп айырысу арқылы
Келісімшартты толық немесе ішінара бұзуға
құқылы.
10.5. Егер Тарап Келісімшарттағы 10.3
тармағындағы
міндеттерді
орындамаған
жағдайда, Тарап Төтенше жағдайға сүйенбей,
уақытылы және сапалы түрде өз міндеттерін
Келісімшартқа сәйкес орындауға міндетті.
11. Қорытынды ережелер
11.1. Шарт Тараптар Қосылу туралы Өтінішке
қол қойған мерзімнен бастап күшіне енеді. Шарт
белгісіз мерзімге жасалады.
11.2. Шартқа өзгерістер мен / немесе
толықтыруларды OSKZ бір жақты тәртіпте
(Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда),
қосымша
келісімдер
жасамай,
Шартта
белгіленген тәртіппен өзгерістер туралы
әріптеске хабарлау арқылы енгізеді. OSKZ
енгізген өзгертулер хабарлама жіберілген
күннен бастап 5 күнтізбелік күннен бастап
күшіне енеді.
11.3. Шартта көрсетілген OSKZ мен Әріптестің
банктік деректемелері мен банктік шот
нөмірлеріне өзгерістер енгізу туралы Өтінішке
өзгерістер енгізу арқылы жазбаша түрде жүзеге
асырылады.
11.4. Егер Әріптес біржақты енгізілген
өзгертулермен келіспесе, онда ол өзгерістер
күшіне енгенге дейін электрондық пошта
арқылы OSKZ-ке хабарлау арқылы Келісімнен
шығуға құқылы. Хабарламада Әріптестің
уәкілетті адамы қол қойған және оның мөрімен
бекітілген (бар болса) Шартты бұзу туралы
хаттың сканерленген көшірмесі болуы керек.
Белгіленген тәртіппен тоқтату туралы хабарлама
болған жағдайда, келісім OSKZ енгізген
өзгерістер күшіне енген күннен бастап
тоқтатылады, бұл жағдайда Әріптес Шарттың
қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін туындаған,
бірақ орындалмаған барлық міндеттемелерді,
оның ішінде Шарт бұзылғанға дейін көрсетілген
қызметтерге ақы төлеуге міндетті.

9.2. Любые споры, противоречия или претензии,
связанные с или вытекающие из настоящего
Соглашения,
включая
действительность,
недействительность,
нарушение
или
расторжение,
подлежат
окончательному
урегулированию в порядке, предусмотренным
законодательством Казахстана.
10. Форс-мажор
10.1.
Стороны
освобождаются
от
ответственности за любые задержки или
невыполнение каких-либо своих обязательств
по настоящему Соглашению, которые были
вызваны Форс-мажорными обстоятельствами,
при условии, что затрагиваемая Сторона
прилагает все разумные коммерческие усилия
для ограничения последствий такой задержки
или невыполнения для другой Стороны и
исправления последствий Форс-мажорных
обстоятельств, затрагивающих ее.
10.2. Форс–мажорными обстоятельствами по
Договору
являются:
военные
действия,
забастовки,
пожары,
наводнения,
землетрясения, пандемия и иные стихийные
бедствия.
10.3. Если одной из Сторон становится известно
о таких задержках или неисполнении, она
должна в течение (трех) дней с даты
наступления Форс-мажорных обстоятельства
письменно уведомить другую Сторону о
возникновении Форс-мажорных обстоятельств и
их предполагаемой продолжительности.
10.4.
Возникновение
Форс-мажорных
обстоятельств должно быть подтверждено
документом,
выданным
уполномоченным
органом страны.
Если невозможность полного или частичного
исполнения обязательств будет существовать
свыше 6 (шести) месяцев с даты возникновения
Форс-мажорных
обстоятельства,
Стороны
вправе расторгнуть Договор полностью или
частично, при этом проведя всех необходимые
взаиморасчеты (при наличии).
10.5. В случае, если Партнером не было
выполнено, условие, предусмотренное пунктом
10.3. Договора, то Партнер не вправе ссылаться
на Форс-мажорное обстоятельство и обязан
своевременно и качественно исполнять свои
обязательства по Договору.

11.5. Әріптеске және OSKZ-ге Шартқа өзгерістер
енгізу туралы хабарлама OSKZ қалауы бойынша
өзгертулер
/
толықтырулар,
өзгертілген
құжаттарды жаңа редакцияда келесі тәсілдердің
кез-келгенімен
жіберу
арқылы
жүзеге
асырылады: қолмен, пошта арқылы, факс
арқылы, Қосылу туралы өтініште көрсетілген
электронды пошта арқылы.
11.6.
Шартта
көрсетілген
Тараптардың
пошталық деректемелері, электрондық пошта
мекенжайлары өзгерген жағдайда, Тараптар
мұндай өзгерістер туралы Келісімнің 11.5тармағына сәйкес (көрсетілген мекен-жайларға
электронды хабарламалар жіберу арқылы)
немесе осы тармақта белгіленген тәртіппен
Тараптар ұсынған жаңа электрондық пошта
мекенжайларын пайдалану арқылы хабарлайды.
11.7. Шартты бұзу Тараптардың біреуінің
бастамасы бойынша басқа Тараптың болжамды
бұзу күніне дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн
бұрын электрондық поштасына шартты бұзу
туралы хабарлама жіберу арқылы мүмкін
болады. Хабарлама жіберілген кезден бастап
күнтізбелік 30 (отыз) күн өткеннен кейін немесе
осындай хабарламада көрсетілген күннен бастап
келісім хабарлама жіберілген сәттен бастап
тоқтату күніне кемінде 30 (отыз)күнтізбелік күн
өткен жағдайда шарт бұзылды деп саналады.
11.8. Шарт бұзылғаннан кейін Қызмет көрсету
тоқтатылады.
Зияткерлік меншік объектілеріне берілген
барлық құқықтар (сауда белгілері, фирмалық
суреттер, тақырыптар, авторлық құқықтар,
патенттер,
домендік
атаулар,
URL
мекенжайлары) оларға иелік ететін Тараптың
меншігі болып қалады. Осы Шарт, егер өзгеше
тікелей көрсетілмесе, зияткерлік меншік
құқығын Тараптардың кез-келгенінің пайдасына
беруді немесе шегеруді көздемейді.
11.9. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде
бекітілген. Егер Шарта тілдер арасындағы
айырмашылық болса, онда орыс тіліндегі
Шартқа басым күш беріледі.

11. Заключительные положения
11.1. Договор вступает в силу с даты подписания
Сторонами Заявления о присоединении.
Договор заключается на неопределенный срок.
11.2. Изменение и/или дополнение Договора
совершается OSKZ в одностороннем порядке (за
исключением
случаев,
предусмотренных
Договором), без заключения дополнительных
соглашений, путем уведомления Партнера об
изменениях в порядке, предусмотренном
Договором. Изменения, внесенные OSKZ в
одностороннем порядке, вступают в силу по
истечении 5 (пяти) календарных дней со дня
уведомления.
11.3. Изменение банковских реквизитов и
номеров банковских счетов OSKZ и Партнера,
указанных в Договоре, осуществляется в
письменном виде, путем внесения изменений в
Заявление о присоединении.
11.4. Если Партнер не согласен с внесенными в
одностороннем порядке изменениями, он вправе
отказаться от Договора, уведомив OSKZ по
электронной почте до вступления изменений в
силу.
Уведомление
должно
содержать
отсканированную копию письма о расторжении
Договора, подписанного уполномоченным
лицом Партнера и скрепленного его печатью
(при наличии). В случае уведомления о
расторжении в указанном порядке, Договор
расторгается с даты вступления в силу
изменений, внесенных OSKZ, при этом Партнер
обязан исполнить все обязательства, возникшие
до даты расторжения Договора, но не
исполненные, в том числе по оплате услуг,
оказанных до расторжения Договора.
11.5. Уведомление Партнера и OSKZ об
изменениях Договора осуществляется путем
отправления
изменений/дополнений,
измененных документов в новой редакции
любым из следующих способов по усмотрению
OSKZ: нарочно, почтовой, факсимильной
связью, по электронной почте указанной в
Заявлении о присоединении.
11.6. В случае изменения почтовых реквизитов,
адресов электронной почты Сторон, указанных
в Договоре, Стороны уведомляют о таких
изменениях согласно пункту 11.5. Договора
(путем направления электронных сообщений по
указанным адресам), или с использованием
новых адресов электронной почты, сообщенных

Сторонами в предусмотренном настоящим
пунктом порядке.
11.7. Расторжение Договора возможно по
инициативе одной из Сторон путем направления
уведомления о расторжении Договора на
электронный адрес другой Стороны не менее
чем за 30 (тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения. Договор
считается расторгнутым по истечении 30
(тридцати) календарных дней
с даты
направления уведомления, либо с даты, которая
указана в таком уведомлении, при условии, что
с
даты
направления
уведомления
до
наступления указанной в нем даты расторжения
прошло не менее 30 (тридцати) календарных
дней.
11.8.
После
расторжения
Договора
предоставление Услуг прекращается.
Все права на объекты интеллектуальной
собственности (товарные знаки, изображения
брендов, темы, авторские права, патенты,
доменные имена, URL-адреса) остаются
собственностью Стороны, которая ими владеет.
Настоящий Договор не подразумевает передачу
или
уступку
прав
интеллектуальной
собственности в пользу какой-либо из Сторон,
если прямо не указано иное.
11.9. Договор составлен на государственном и
русском языках. В случае расхождения между
текстом на государственном и русском языке,
преимущество
будет
иметь
вариант,
изложенный на русском языке.

ZOODPAY BNPL әріптестерімен
Шарттың №1 қосымшасы

Приложение №1 к Договору
с Партнерами ZOODPAY BNPL
Правила работы Партнеров ZoodPay BNPL

ZoodPay BNPL әріптестері жұмысының
ережелері
Әріптес:
1. Клиенттің ZoodPay BNPL төлем әдісін
таңдауына байланысты
сіздің
интернетдүкеніңізде / базарыңызда / бөлшек сауда
нүктесінде тауарлар / қызметтер үшін төлемнен
бас тартуға / блоктауға / жоюға.
2. ZoodPay BNPL төлем әдісін өзінің интернетдүкенінде / базарында / сауда нүктесінде
қолданғаны үшін клиенттен қосымша төлем
талап етуге.
3. Клиентті ZoodPay BNPL көмегімен сатып
алуды төлеген немесе төлегісі келетін болса,
басқа төлем әдісімен өнім / қызмет үшін ақы
төлеуге көндіруге.
4. ZoodPay BNPL төлем әдісін клиенттің
қолдануына байланысты акциялар, жарнамалық
іс-шаралар кезеңінде тауарлардың құнын
көтеруге, сондай-ақ оның ішкі адалдық
бағдарламаларына қатысуын шектеуге.
5. ZoodPay BNPL төлем әдісін пайдаланып
төленген тауардың орнына клиентке ақша
беруге.
6. Өзіңізді қаржыландыру үшін ZoodPay BNPL
төлем әдісін қолданып өзіңіздің интернетдүкеніңізден / базарыңыздан / дүкеніңізден
тауарлар / қызметтерді сатып алуға.
7. ZoodPay BNPL қызметінің беделіне нұқсан
келтіруі мүмкін алаяқтық деп танылуы мүмкін
операциялар / әрекеттер үшін клиенттермен
немесе басқа адамдармен келісім жасауға құқы
жоқ.
Әріптестің жоғарыда көрсетілген жұмыс
ережелерін қабылдауы әріптестің жұмыс
ережелерін бұзуы ZoodPay BNPL қызметін
ұсынуды уақытша тоқтата тұру үшін себеп бола
алатынын немесе ZoodPay BNPL әріптестермен
шарт бойынша ынтымақтастықты толық
тоқтатуды білдіреді.

Партнер не вправе:
1. Отказать/заблокировать/отменить оплату
Товара/услуги
в
своем
интернетмагазине/маркетплейсе/торговой
точке
по
причине выбора метода оплаты ZoodPay BNPL
Клиентом.
2. Требовать от Клиента дополнительную
оплату за использование метода оплаты ZoodPay
BNPL
в
своем
интернетмагазине/маркетплейсе/торговой точке.
3. Переубеждать Клиента оплатить Товар/услугу
другим методом оплаты если он уже оплатил
или намеревается оплатить покупку с помощью
ZoodPay BNPL.
4. Завышать стоимость Товара в период
проведения акций, промо активностей по
причине использования клиентом метода
оплаты ZoodPay BNPL, а также ограничивать
его в участии во внутренних программах
лояльности.
5. Выдавать Клиенту деньги вместо Товара,
оплаченного с помощью метода оплаты ZoodPay
BNPL.
6. Покупать Товары/услуги в своем интернетмагазине/маркетплейсе/торговой
точке
с
помощью метода оплаты ZoodPay BNPL с целью
самофинансирования.
7. Вступать в сговор с Клиентами или другими
иными лицами для операций/действий, которые
могут быть расценены как мошеннические или
могут навредить репутации сервиса ZoodPay
BNPL.
Принятие Партнером вышеуказанных Правил
работы, означает, что нарушение Партнёром
Правил работ может служить поводом для
временного приостановления оказания Услуг
ZoodPay BNPL или полное прекращение
сотрудничества
в
рамках
Договора
с
Партнёрами ZoodPay BNPL.

