
Брокерлік және дилерлік қызметті 
және  қолма-қол ақшасыз 

 шетел валютасымен айырбастау  
операцияларын жүзеге асыру регламентіне  

13-1 қосымша 
  

"TENGRI PARTNERS INVESTMENT 
BANKING (KAZAKHSTAN)"АҚ 

ИНТЕРНЕТ ТРЕЙДИНГ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ  

БЕРУ ШАРТЫ 
 
"Tengri Partners Investment Banking 
(Kazakhstan)" АҚ (бұдан әрі мәтін бойынша 
"Компания"), Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес құрылған және әрекет ететін 
заңды тұлға (бұдан әрі мәтін бойынша - "ҚР") бір 
тараптан; және 
Осы шартқа ҚР Азаматтық кодексінің 389 – бабына 
сәйкес қосылған" Клиент "екінші тараптан, бұдан 
әрі бірлесіп "Тараптар" деп аталып, Тараптар 
арасында жасалған брокерлік қызметтер мен 
номиналды ұстау қызметтерін көрсету шартын 
(бұдан әрі-Шарт) назарға ала отырып, сондай-ақ 
Компанияда электрондық қызметтер көрсетудің 
шарттары мен тәртібін белгілеу мақсатында 
төмендегілер туралы осы электрондық қызметтер 
көрсету Шартын (бұдан әрі – "Шарт") жасасты: 

 

 

1. Анықтамалар 
1.1. Осы Шартта мынадай анықтамалар 
пайдаланылады: 
1) Анықтап тану- Компания белгілеген қауіпсіздік 
рәсімін пайдалану арқылы Клиенттің жеке басын, 
электрондық құжаттың түпнұсқалығын және дұрыс 
жасалуын растау; 
 
2) Брокерлік шарт - брокер мен клиент арасында 
жасалатын брокерлік қызметтерді көрсету туралы 
шарт және/немесе брокерлік қызметтерді және 
номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы шарт. 
3) Сәйкестендіру - электрондық қызметтерді алу 
құқығын бір мәнді растау мақсатында 
Пайдаланушының/ Уәкілетті тұлғаның 
түпнұсқалығын анықтау рәсімі; 
4) Пайдаланушы аты (логин)– Интернет Трейдинг 
жүйесі арқылы тіркеу және кейіннен электрондық 
қызметтерге қол жеткізу мақсатында интернет 

Appendix 13-1 
to Regulations for the implementation of brokerage  

and dealer activities and exchange operations  
with non-cash foreign currency 

 
 
 

AGREEMENT FOR THE PROVISION 
TENGRI PARTNERS INVESTMENT 

BANKING (KAZAKHSTAN) JSC WITH 
ELECTRONIC SERVICES IN THE 

INTERNET TRADING SYSTEM  
 
Tengri Partners Investment Banking 
(Kazakhstan) JSC (hereinafter referred to as the 
“Company”), a legal entity established and operating 
in accordance with the legislation of the Republic of 
Kazakhstan (hereinafter referred to as the “RoK”), on 
the one hand; and 
 “Client” who has acceded to this Agreement, in 
accordance with Article 389 of the Civil Code of the 
Republic of Kazakhstan, on the other hand, 
hereinafter jointly referred to as the “Parties”, taking 
into account the Agreement for the provision of 
brokerage services and nominee holding services 
(hereinafter referred to as the “Agreement”) 
concluded between the Parties, as well as in order to 
establish the conditions and procedure for the 
provision of electronic services by the Company, 
have concluded this Agreement for the provision of 
electronic services (hereinafter referred to as the 
“Agreement”) as follows: 

 
1. Definitions 

1.1  The following definitions are used in this 
Agreement: 

1) Authentication - confirmation of the identity of the 
Client, the authenticity and correctness of the 
preparation of an electronic document by using the 
security procedure established by the Company; 
2) Brokerage agreement - an agreement on the 
provision of brokerage services and / or an agreement 
on the provision of brokerage services and nominee 
holding services, concluded between a broker and the 
Client. 
3) Identification - the procedure for establishing the 
authenticity of the User/Authorized Person in order 
to unambiguously confirm its rights to receive 
electronic services; 
4) Username (login) – the unique name of the Client 
in the Internet Trading System provided by the 
Internet Trading System for the purpose of 
registration and subsequent access to Electronic 
Services through the Internet Trading System; 



Трейдинг жүйесі ұсынатын Интернет Трейдинг 
жүйесіндегі Клиенттің бірегей аты; 
5) Клиент - Компаниямен брокерлік қызметтерді 
және номиналды ұстау қызметтерін көрсету шартын 
жасасқан, оның ішінде электрондық қызметтерді 
ұсыну талаптары мен тәртібін қамтитын жеке немесе 
заңды тұлға;  
6)   Жеке кабинет —Брокердің Интернет Трейдингі 
жүйесіндегі интерактивті сервис, ол арқылы Клиент 
электрондық қызметтерді ұсыну үшін брокерге 
электрондық клиенттік тапсырысты жібереді, 
электрондық қызметтерді алады; 
7)  Бір реттік (бір жолғы) код -Клиенттің өтініші 
бойынша бағдарламалық-аппараттық құралдармен 
жасалған және клиентті динамикалық сәйкестендіру 
кезінде бір реттік пайдалануға арналған электрондық 
сандық таңбалардың бірегей тізбегі; 
8) Құпия сөз - интернет-сауда жүйесіне кірген кезде 
Пайдаланушының/Уәкілетті тұлғаның жеке басын 
немесе өкілеттіктерін растауға арналған және белгілі 
бір уақыт аралығында қайта пайдалануға арналған 
таңбалар жиынтығы; 
 
9)  Клиенттің тапсырысы - Клиентті динамикалық 
сәйкестендіру арқылы куәландырылған электрондық 
құжат нысанында немесе өзге де электрондық-сандық 
нысанда жасалған электрондық қызметтерді ұсынуға 
Компания клиентінің нұсқаулығы; 
 
10) Ереже – Компанияның Директорлар 
кеңесінің шешімімен бекітілген және Компанияның 
www.tengripartners.com.веб-сайтында 
орналастырылған Интернет Трейдинг жүйесі 
арқылы электрондық қызметтерді ұсыну 
қағидалары; 
11) Қауіпсіздік рәсімі - клиенттің электрондық 
қызметтерді алу құқығын белгілеу және клиенттің 
берілетін және алынатын тапсырмаларының 
мазмұнындағы қателерді және (немесе) өзгерістерді 
анықтау мақсатында оның тапсырмаларын жасау, 
беру және алу кезінде Клиентті сәйкестендіруге 
арналған ұйымдастыру шараларының және 
ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-техникалық 
құралдарының кешені; 
12) Интернет трейдинг жүйесі – қор биржасы 
жүйесінде және (немесе) бағалы қағаздардың 
халықаралық нарығында, клиенттің бағалы қағаздар 
портфелінде және өзге де ақпаратта қаржы 
құралдарымен операциялар туралы ақпарат алуды, 
сондай-ақ клиентке электрондық қызметтер ұсынуды 

 
 
5) Client - an individual or legal entity that has entered 
into an agreement with the Company for the provision 
of brokerage services and nominee holding services, 
including, among other things, the conditions and 
procedure for the provision of electronic services;  
6)   Personal Account - an interactive service in the 
Broker's Internet Trading System, through which the 
Client sends an Electronic Client Order to the Broker 
for the provision of electronic services, receives 
electronic services; 
 
7)  Single (one-time) code –a unique sequence of 
electronic digital symbols created by software and 
hardware at the request of the client and intended for 
one-time use in dynamic identification of the client; 
 
 
8) Password - a set of symbols designed to confirm 
the identity or authority of the User/Authorized 
Person when entering the Internet Trading System and 
intended for multiple use over a certain period of time;  
 
 
9)  Client's order - instruction of the Client of the 
Company for the provision of electronic services, 
executed in the form of an electronic document or 
other electronic-digital form, certified by means of 
dynamic identification of the Client; 
 
10) Rules – Rules for the provision of electronic 
services through the Internet Trading System, 
approved by the decision of the Board of Directors 
of the Company and posted on the Company's 
website: www.tengripartners.com.  
 
 
11) Security procedure - a set of organizational 
measures and software and hardware information 
security tools designed to identify the Client when 
compiling, transmitting and receiving its instructions in 
order to establish his right to receive electronic services 
and detect errors and (or) changes in the content of 
transmitted and received instructions of the Client; 
 
 
12) Internet Trading System – trading platform, 
which is a set of software and hardware of the Broker, 
including its information systems, providing 
information on transactions with financial instruments 
in the stock exchange system and (or) on the 
international securities market, the client's securities 



қамтамасыз ететін, брокердің ақпараттық жүйелерін 
қоса алғанда, оның бағдарламалық және техникалық 
құралдарының жиынтығын білдіретін сауда 
платформасы; 
13) Қор биржасының сауда жүйесі - қор 
биржасының мүшелері арасында эмиссиялық бағалы 
қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен 
мәмілелер жасалатын қор биржасының материалдық-
техникалық құралдарының, ішкі құжаттарының және 
өзге де қажетті активтер мен рәсімдердің кешені;  
14) Электрондық қызметтер – Брокер Клиентке 
Брокердің Интернет-Трейдинг жүйесі арқылы, сауда 
операцияларын, жеке шот бойынша операцияларды 
және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге 
асыру бойынша ұсынатын қызметтер, сондай-ақ 
брокер Қазақстан Республикасының заңнамасына 
және осы Қағидаларға сәйкес ұсынатын өзге де 
қызметтер. 
15) ЭЦҚ (электрондық цифрлық қолтаңба) – 
Ұлттық куәландырушы орталық ұсынатын, 
электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен 
жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, 
оның тиесілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін 
растайтын электрондық сандық нышандар 
жиынтығы. 
16) SMS (Short Message Service)— қысқа 
хабарламалар қызметі)— қысқа хабарламалар сервисі 
- Брокердің ұялы байланыс операторы арқылы 
Клиенттің ұялы телефонына жіберетін; Клиенттің бір 
реттік авторландыру құпиясөзін алуы үшін 
пайдаланылатын мәтіндік хабарлама. 

2. Шарттың мәні 

2.1. Осы Шарттың мәні Компанияның сауда 
операцияларын, жеке шот бойынша операцияларды 
және (немесе) ақпараттық операцияларды, сондай-
ақ Компания Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес көрсететін өзге де қызметтерді 
жүзеге асыру бойынша Интернет-Трейдинг жүйесі 
арқылы электрондық қызметтерді ұсыну талаптары 
мен тәртібі болып табылады. 
2.2. Осы Шарт жария шарт нысанында болады, 
Клиенттермен брокерлік қызметтер көрсету және 
номиналды ұстау қызметтерін көрсету шартына 
(бұдан әрі – Брокерлік шарт) қол қою жолымен 
және Клиенттің осы Шартқа қосылуға келісімі және 
оның барлық талаптарын сөзсіз қабылдауы болып 
табылады. Электрондық қызметтерді көрсету туралы 
шарт Брокерлік шартқа баламалы қосымша болып 
табылады, яғни клиент Интернет-Трейдинг 

portfolio and other information, as well as providing 
the customer of electronic services; 
 
 
13) Stock exchange trading system - a set of 
material and technical means, internal documents of 
the stock exchange and other necessary assets and 
procedures, using of which the transactions with 
emissive securities and other financial instruments are 
concluded between members of this stock exchange; 
 
14) Electronic Services – services provided by the 
Broker to the Client through the Broker's Internet 
Trading System, for the implementation of trading 
operations, operations on a personal account and (or) 
information operations, as well as other services 
provided by the Broker in accordance with the 
legislation of the Republic of Kazakhstan and these 
Rules. 
 
15) EDS (electronic digital signature) – a set of 
electronic digital characters provided by the National 
Certification Center, created by means of an electronic 
digital signature and confirming the authenticity of an 
electronic document, its ownership and the invariance 
of the content. 
 
16) SMS (Short Message Service) - short message 
service - a text message sent by the Broker to the 
Client's mobile phone through a mobile operator; used 
to obtain one-time authorization passwords by the 
Client. 
 

2. Subject of the Agreement  

2.1 The subject of this Agreement is the terms and 
procedure for the provision of electronic services 
through the Company's Internet Trading System for 
the implementation of trading operations, operations 
on a personal account and (or) information 
operations, as well as other services provided by the 
Company in accordance with the legislation of the 
Republic of Kazakhstan. 
2.2 This Agreement has the form of a public 
agreement, is concluded with Clients by signing the 
Agreement for the provision of brokerage services 
and services of nominee holding (hereinafter referred 
to as the Brokerage Agreement) and is the Client's 
consent to join this Agreement and unconditional 
acceptance of all its conditions. The Electronic 
Services Agreement is an alternative appendix to the 
Brokerage Agreement, that is, it is considered 
concluded with the Client only if the Client 



жүйесінде тіркелген/аутентификацияланған және 
ол электрондық қызметтерді алған жағдайда ғана 
клиентпен жасалған болып есептеледі. 
2.3. Осы Шартты жасасу Клиенттің 
тапсырмаларды және электрондық құжаттарды 
электрондық түрде жеке кабинет арқылы, оның 
ішінде ЭЦҚ-ны пайдалана отырып немесе Шарт 
шеңберінде бір реттік (біржолғы)кодты не құпиясөзді 
пайдалана отырып, Клиентті динамикалық 
сәйкестендіру арқылы беруін бастау үшін міндетті 
болып табылады. Осы Шарт Брокерлік шарттың 
ажырамас бөлігі болып табылады. 
2.4. Клиент Клиентті 
сәйкестендіру/динамикалық сәйкестендіру 
құралдарының бірін пайдалана отырып берілген және 
Компания қабылдаған барлық тапсырмалар мен 
электрондық құжаттардың Клиенттің атынан 
берілгенін, тиісті қағаз құжаттарға барабар екенін 
және осы Шарт пен Брокерлік шарт бойынша 
Тараптардың осыған ұқсас құқықтары мен 
міндеттерін туындататынын және даулы жағдайлар 
туындаған кезде дәлелдеме болып табылатынын 
мойындайды. 
2.5. Электрондық құжаттарды қалыптастыру, 
Интернет Трейдинг жүйесіне қол жеткізуді ұсыну 
тәртібі, сондай-ақ осы Шартта белгіленбеген 
бөлігінде Интернет Трейдинг жүйесін пайдалану 
туралы өзге ақпарат Қағидалармен регламенттеледі. 
2.6. Клиенттің тапсырмаларын, электрондық 
құжаттарды беру және клиенттің жеке кабинет және 
(немесе) Интернет Трейдинг жүйесі арқылы 
операциялар жасауы мүмкін болмаған жағдайларда, 
Шартқа сәйкес Клиент клиенттің тапсырмаларын 
брокерлік шартта көзделген брокерге берудің басқа 
тәсілдерінің кез келгенін пайдалануға құқылы. 
2.7. Тараптар осы Шарт бойынша өздері 
пайдаланатын ақпаратты өңдеу және сақтау жүйелері 
электрондық құжаттарды қабылдау, беру, өңдеу және 
сақтау кезінде сенімді және тиімді жұмысты 
қамтамасыз ету үшін жеткілікті екенін мойындайды. 
2.8. Тараптар осы Шарт бойынша өздері 
пайдаланатын ақпаратты қорғау жүйесін 
құпиясөзбен, динамикалық сәйкестендірумен, ЭЦҚ 
және sms-пен санкцияланбаған қол жеткізуден 
қорғау, сондай-ақ электрондық құжаттардың 
авторлығын және түпнұсқалығын растау үшін 
жеткілікті деп таниды. 

 
3. Компания ұсынатын электрондық 

қызметтердің тізімі 
 

registers/authenticates in the Internet Trading 
System and receives electronic services. 
 
 
2.3 The conclusion of this Agreement is binding on the 
Client to start sending orders and electronic 
documents in electronic form through a personal 
account, including using an EDS or through dynamic 
identification of the Client using a single (one-time) 
code or password within the framework of the 
Agreement. This Agreement is an integral part of the 
Brokerage Agreement. 
 
 
 
 
2.4 The Client acknowledges that all orders and 
electronic documents submitted using one of the 
means of authentication/dynamic identification of the 
Client and accepted by the Company are submitted on 
behalf of the Client, are equivalent to the 
corresponding paper documents and give rise to 
similar rights and obligations of the Parties under this 
Agreement and the Brokerage Agreement and are 
evidence in the event of a dispute. 
2.5 The procedure for generating electronic 
documents, providing access to the Internet Trading 
System, as well as other information on the use of the 
Internet Trading System in the part not established 
by this Agreement, is regulated by the Rules. 
2.6 In cases where the transfer of the Client's orders, 
electronic documents and the execution of 
transactions by the Client through the Personal 
Account and (or) the Internet Trading System is not 
possible, in accordance with the Agreement, the 
Client has the right to use any of the other methods 
of transferring the Client's orders to the Broker 
provided for in the Brokerage Agreement. 
2.7 The Parties acknowledge that the information 
processing and storage systems used by them under 
this Agreement are sufficient to ensure reliable and 
efficient operation when receiving, transmitting, 
processing and storing electronic documents. 
2.8 The Parties recognize the information protection 
system used by them under this Agreement by 
Password, dynamic identification, EDS and sms as 
sufficient to protect against unauthorized access, as 
well as to confirm the authorship and authenticity of 
electronic documents. 

 
 
 

3. List of electronic services provided by the 
Company 



3.1. Компания клиентке Интернет-Трейдинг 
жүйесінде қарастырылған электрондық қызметтердің 
келесі түрлерін ұсынады:  
3.1.1.Сауда операциясы-Клиенттің тапсырмасына 
сәйкес Компания жүзеге асыратын операция: 
a) қор биржасының сауда жүйесінде компанияның 
Интернет-трейдингі жүйесі арқылы жүзеге 
асырылатын қаржы құралдарын сатып алу немесе 
сату; 
b)  Клиенттің шоттарынан (шоттарынан) ақшаны 
есептен шығару (есепке алу). 
3.2. Осы Шарт 3.1 т. қарастырылған электрондық 
қызметтердің тізімі түпкілікті болып табылмайды. 
Электрондық қызметтер тізбесіне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілген жағдайда, Компания 
Клиентті хабарлама жіберу жолымен (байланыстың 
кез келген түрі арқылы, оның ішінде, бірақ онымен 
ғана шектелмей: Компанияның веб-сайтында, 
Клиенттің жеке кабинетінде ақпарат жариялау 
жолымен, Электрондық пошта арқылы, Клиенттің 
ұялы телефонына sms-хабарлама жіберумен және т.б.) 
хабардар етеді. 
 

4. Электрондық қызметтерге қол жеткізу 
 
4.1. Компанияның электрондық қызметтеріне 
қол жеткізу келесі жолдармен қамтамасыз етіледі: 
 Құпиясөз бойынша аутентификация-
Интернет-Трейдинг жүйесіне кіру үшін жүргізіледі; 
 Біржолғы (бір реттік) кодтар бойынша 
аутентификация-сауда және ақпараттық 
операциялардың барлық түрлерін жасау үшін 
жүргізіледі. 
4.2. Клиенттің мобильді құрылғыларында, 
сондай-ақ компанияның Интернет Трейдинг 
жүйесіне қолжетімділікті ұсыну бойынша 
әріптестердің ақпараттық жүйелерін және (немесе) 
қашықтықтан қызмет көрсету жүйелерін 
пайдаланған кезде жеке кабинетке динамикалық 
сәйкестендіру, ДСН-код немесе өзге де құралдар, 
оның ішінде Клиентті бірегей түрде анықтауға 
мүмкіндік беретін Клиенттің мобильді нөміріне 
жіберілетін біржолғы кодтар сияқты қолжетімділікті 
жүзеге асырған кезде Клиентті сәйкестендірудің 
баламалы құралдарын баптауға болады. Бұл ретте 
Клиент өзінің аутентификация құралдарын жеке 
құрылғыға және (немесе) компанияның Интернет 
Трейдинг жүйесіне және оларда қолданылатын 
аутентификациялаудың, шифрлаудың және осы 
ақпаратты санкцияланбаған қол жеткізуден 
қорғаудың кіріктірілген әдістеріне қол жеткізуді 

3.1 The Company provides the Client with the 
following types of electronic services provided for by 
the Internet Trading System: 
3.1.1 Trading Operation - an operation carried out by 
the Company in accordance with the Client's order for: 
 
a) purchase or sale of financial instruments through the 
Company's Internet Trading System in the Stock 
Exchange's Trading System; 
b)  debiting (crediting) money from (to) account (s) of 
the Client. 
 
3.2. The list of electronic services provided for in 
clause 3.1. of this Agreement is not exhaustive. In the 
event of changes and additions to the list of electronic 
services, the Company notifies the Client by sending a 
notification (via any type of communication, including, 
but not limited to: by publishing information on the 
Company's website, in the Client's Personal Account, 
by e-mail, sms-message to the Client's mobile phone, 
etc.). 
 
 
 
 

4. Access to electronic services 
 
4.1 Access to the Company's electronic services is 
provided by: 

 Authentication by password is performed to 
enter the Internet trading system; 

 Authentication by single (one-time) codes is 
performed for all types of trading and information 
transactions. 
 
4.2 On the Client's mobile devices, as well as when 
using information systems and (or) remote service 
systems of partners to provide access to the 
Company's Internet Trading System, it is possible to 
set up alternative means of authenticating the Client 
when accessing the personal account, such as dynamic 
identification, pin code or other means, including one-
time codes sent to the Client's mobile number, 
allowing to uniquely identify the Client. At the same 
time, the Client entrusts the storage and transfer of his 
means of authentication to a personal device and (or) 
information systems and (or) remote service systems 
of partners for providing access to the Company's 
Internet Trading System and the built-in methods used 
in them for authentication, encryption and protection 
of this information from unauthorized access. 
 
 
 



ұсыну бойынша әріптестердің ақпараттық 
жүйелеріне және (немесе) қашықтықтан қызмет 
көрсету жүйелеріне сақтауды және беруді сеніп 
тапсырады. 
4.3. Сәтті аутентификациядан кейін жүйені 
пайдаланушы тиісті Клиент бойынша Клиентті 
динамикалық авторландыру (сәйкестендіру) рәсімі 
жүргізіледі. 
4.4. Клиентті аутентификациялаудың және 
динамикалық сәйкестендірудің жоғарыда көрсетілген 
тәсілдерінің әрқайсысы, сондай-ақ олардың тәртібі 
мен клиенттің электрондық қызметтерді алу 
құқықтарын растау Интернет Трейдинг жүйесінің, 
жеке кабинеттің функционалына сәйкес және 
Қағидаларға сәйкес белгіленген. 
4.5. Клиент бір реттік (біржолғы) кодтар мен 
құпиясөздерді қоса алғанда, өзінің ЭЦҚ, 
сәйкестендіргіш/аутентификация/динамикалық 
сәйкестендіру құралдарының, сондай-ақ мобильді 
және (немесе) дербес құрылғыларда бапталған 
авторландыру  құралдарының сақталуын дербес 
қамтамасыз етеді. Бір реттік (біржолғы) кодтар мен 
құпиясөздерді қоса алғанда, ЭЦҚ-ның, 
сәйкестендіргіштің/аутентификация құралдарының/ 
динамикалық сәйкестендірудің сақталуына барлық 
жауапкершілік клиентте болады. ЭЦҚ-
ны,сәйкестендіргішті/аутентификация/ 
сәйкестендіру құралдарын дұрыс сақтамау 
және/немесе пайдалану нәтижесінде клиенттің 
уәкілеттік берілмеген тұлғаларының немесе үшінші 
тұлғалардың пайдаланудан келтірілген барлық 
залалды Клиент көтереді. 
4.6. Клиент жеке кабинеттің жұмысына қажетті 
техникалық және коммуникациялық ресурстарды өз 
бетінше және өз есебінен қамтамасыз етеді. 
Жабдықтар мен бағдарламалық жасақтамаға 
қойылатын талаптар ережелермен белгіленген. 
4.7. Жеке кабинетке қосылу үшін Интернет 
желісіне қолжетімділікті клиент өзінің интернет-
провайдері арқылы дербес жүзеге асырады. 
4.8. Клиент жеке кабинетке қосылу үшін қажетті 
құпиясөзді өз бетінше өзгерте алады. Құпиясөз-
сақталуы Клиенттің жеке жауапкершілігі аймағында 
болатын құпия ақпарат. 
 

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 
 
5.1. Компания міндетті: 
5.1.1. Осы Шартта және Компанияның ішкі 
қағидаларында көзделген тәртіппен және шарттарда 
Клиенттің қашықтағы жұмыс орнынан жеке кабинет 

 
 
 
 
4.3 After successful authentication, the procedure of 
dynamic authorization (identification) of the Client is 
carried out according to the corresponding Client - the 
user of the system. 
 
4.4 Each of the above methods of authentication and 
dynamic identification of the Client, as well as their 
procedure and confirmation of the Client's rights to 
receive electronic services are established in 
accordance with the functionality of the Internet 
Trading System, personal account and in accordance 
with the Rules. 
 
4.5 The Client independently ensures the safety of its 
digital signature, identifier/authentication/dynamic 
identification, including single (one-time) codes and 
passwords, as well as authorization tools configured on 
mobile and (or) personal devices. All responsibility for 
the safety of the EDS, 
identifier/authentication/dynamic identification, 
including single (one-time) codes and passwords lies 
with the Client. All damage from the use by 
unauthorized persons of the Client or third parties as 
a result of improper storage and/or use of the EDS, 
identifier/authentication/identification means shall be 
borne by the Client. 
 
 
 
 
 
4.6 The client independently and at its own expense 
provides the technical and communication resources 
necessary for the operation of its personal account. 
The requirements for hardware and software are 
established by the Rules. 
4.7 Access to the Internet to connect to the personal 
account is carried out by the Client independently 
through its Internet provider. 
4.8 The Client can independently change the password 
required to connect to the personal account. The 
password is confidential information, the preservation 
of which is the personal responsibility of the Client. 
 

5. Rights and obligations of the Parties 
 
5.1 The Company is obliged to: 
 
5.1.1 Provide the Client with electronic services 
through the Internet Trading System through a 



арқылы Клиентке электрондық қызметтерді 
Интернет-Трейдинг жүйесі арқылы көрсету. 
 
5.1.2. Аутентификация/динамикалық 
сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып, 
Қағидаларда көзделген ерекшеліктерді ескере 
отырып, Клиентті аутентификациялауды және 
сәйкестендіруді қамтамасыз ету 
5.1.3. Клиент осы Шарттың, Брокерлік шарттың 
талаптарын және Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарын сақтаған кезде Клиенттің 
құпиясөзбен және/немесе динамикалық 
сәйкестендірумен және/немесе ЭЦҚ және/немесе 
Интернет Трейдинг жүйесі арқылы Компанияға 
берілген sms-пен расталған клиенттің тапсырмаларын 
орындау. 
5.1.4. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 
орындау барысында белгілі болған Клиенттің 
сәйкестендіру мәліметтерін (сәйкестендіргішті, 
құпиясөздіжәне бір реттік (біржолғы) кодтарды қоса 
алғанда) және өзге де ақпаратын, осы Шартқа және 
брокерлік Шартқа сәйкес көрсетілетін брокерлік 
және электрондық қызметтерді көрсетумен 
байланысты емес мақсаттарда Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға жария 
етпеу. 
5.1.5. Клиент жаңа сәйкестендіргішті және/немесе 
ЭЦҚ және/немесе бір реттік (бір жолғы) кодты 
және/немесе құпиясөзді алғанға дейін 
сәйкестендіргіштің және/немесе бір реттік (бір 
жолғы) кодтың және/немесе клиенттің ЭЦҚ-сының 
жария етілуі туралы ақпарат болған кезде осы Шарт 
бойынша міндеттемелердің орындалуын тоқтата тұру. 
5.1.6. Клиенттен сұрау түскен сәттен бастап 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде жеке кабинетті пайдалана отырып, 
Компания алған Клиентке қажетті Клиент 
тапсырмаларының расталған көшірмелерін ұсыну. 
5.1.7. Интернет Трейдинг жүйесіне енгізілетін 
елеулі өзгерістер туралы Клиентті, жеке кабинетті 
Компанияның веб-сайтында және (немесе) тікелей 
жеке кабинетте жариялау арқылы электрондық 
қызметтерді көрсету тәртібіне және (немесе) клиентті 
сәйкестендіру және авторизациялау құралдарына 
байланысты осы өзгерістер күшіне енген сәттен 
бастап бір жұмыс күні ішінде хабардар етуге. 
5.1.8. Брокерлік Шарттың және осы Шарттың 
талаптарына қайшы келетін іс-әрекеттерді жасамауға. 
 
5.2. Компания құқығы бар: 
5.2.1. Клиенттің алынған ақпарат туралы 

personal account from the remote workplace of the 
Client in the manner and on the terms stipulated by 
this Agreement and the internal rules of the 
Company. 
5.1.2 Provide authentication and identification of the 
Client, taking into account the specifics provided for 
by the Rules, using authentication / dynamic 
identification tools Client 
5.1.3 Execute the Client's instructions, confirmed by 
the Password and/or dynamic identification and/or 
EDS and/or sms of the Client, transferred to the 
Company through the Internet Trading System, 
subject to the Client's compliance with the terms of 
this Agreement, the Brokerage Agreement and the 
requirements of the legislation of the Republic of 
Kazakhstan. 
 
5.1.4 Not to disclose identification information 
(including identifier, password and single (one-time) 
codes) and other information of the Client to third 
parties, which became known to the Company in the 
course of fulfilling its obligations under this 
Agreement, for purposes not related to the provision 
of brokerage and electronic services provided in 
accordance with this Agreement and the Brokerage 
Agreement, excluding the cases provided for by the 
legislation of the Republic of Kazakhstan. 
 
 
5.1.5 Suspend the performance of obligations under 
this Agreement if there is information about the 
compromise of the identifier and / or single (one-time) 
code and / or password and / or EDS of the Client 
until the Client receives a new identifier and / or EDS 
and / or single (one-time) code and / or password. 
 
5.1.6 Within 5 (five) working days from the date of 
receiving the request from the Client, provide certified 
copies of the Client's instructions required by the 
Client, received by the Company using the personal 
account. 
5.1.7 Notify the Client about significant changes made 
to the Internet Trading System, the personal account 
related to the procedure for the provision of electronic 
services and (or) means of identification and 
authorization of the Client by publishing on the 
Company's website and (or) directly in the personal 
account within one working day from the date these 
changes come into effect. 
5.1.8 Do not take actions that contradict the terms of 
the Brokerage Agreement and this Agreement. 

 
5.2 The Company has the right to: 
5.2.1 Exercise control over the procedure for using the 



мәліметтерді, аутентификация/сәйкестендіру туралы 
мәліметтерді қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, 
Интернет Трейдинг жүйесін пайдалану тәртібіне 
бақылауды жүзеге асыру. 
5.2.2. Жеке кабинетте осы Шарттың, Брокерлік 
шарттың талаптарын, ҚР қолданыстағы және 
қолданылатын заңнамасының талаптарын, ішкі 
қауіпсіздік рәсімдерін, реттеуші органдардың 
талаптарын, сондай-ақ сауда-саттықты 
ұйымдастырушылардың ережелерін негізге ала 
отырып, клиенттің мәмілелер жасау мүмкіндігін 
шектейтін лимиттерді белгілеу. 
5.2.3. Интернет Трейдинг жүйесіне қол жеткізуді 
ұсыну бойынша олардың ақпараттық жүйелерінде 
(немесе) қашықтықтан қызмет көрсету жүйелерінде 
құпия ақпаратпен алмасу туралы әріптестермен тиісті 
шарттар жасасу. 
5.2.4. Клиентпен оның ақпараттық жүйелерін 
(немесе) қашықтықтан қызмет көрсету жүйелерін 
пайдалану туралы тиісті шарт жасасқан және Клиент 
электрондық қызметтерді алу кезінде пайдаланатын 
Компанияның Интернет Трейдинг жүйесіне қол 
жеткізуді ұсыну бойынша Серіктес қолданатын 
Клиентті динамикалық сәйкестендіру құралдарына 
сүйену. 
5.2.5. Осы Шарттың кез келген талаптарын біржақты 
тәртіппен өзгертуге және Компанияның 
корпоративтік веб-сайтында немесе клиенттің жеке 
кабинетінде жарияланған сәттен бастап немесе 
электрондық пошта, клиенттің ұялы телефонына sms 
хабарлама және т. б. арқылы хабарлама жіберілгеннен 
бастап күнтізбелік 10 (он) күн өткен соң әрекет ететін 
осы Шарт бойынша қызмет көрсетуді реттейтін ішкі 
құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге 
құқылы. 
 
5.3. Клиент міндетті: 
5.3.1. Жеке кабинетті және Интернет Трейдинг 
жүйесін Брокерлік шартты және осы Шартты 
орындау мақсатында ғана пайдалану. 
5.3.2. Жеке кабинеттің, Интернет Трейдинг 
жүйесінің жұмысына байланысты және 
коммерциялық құпия болып табылатын кез келген 
ақпаратты, сондай-ақ кез келген өзге ақпаратты 
(Клиент компания ашуға және/немесе жаңғыртуға, 
және/немесе таратуға уәкілеттік берген жағдайларды 
қоспағанда) ішінара немесе толығымен үшінші 
тұлғаларға ашуға және/немесе қайта шығаруға 
және/немесе жеке кабинетті және интернет трейдинг 
жүйесін пайдалану салдарынан оларға қолжетімді 
болатын ақпаратты таратуға жол бермеу. 

Internet Trading System by the Client, including, but 
not limited to, information about the information 
received, information about 
authentication/identification. 
 
5.2.2 Set limits in the Personal Account that restrict the 
possibility of making transactions by the Client, based 
on the terms of this Agreement, the Brokerage 
Agreement, the requirements of the effective and 
applicable legislation of the Republic of Kazakhstan, 
internal security procedures, the requirements of 
regulatory authorities, as well as the rules of the trading 
organizers. 
 
5.2.3 Conclude relevant Agreements with partners on 
the exchange of confidential information in their 
information systems (or) remote service systems to 
provide access to the Internet Trading System. 
 
5.2.4 Rely on the means of dynamic identification of 
the Client, used by the partner providing access to the 
Company's Internet Trading System, who has 
concluded the relevant Agreement with the Client on 
the use of its information systems (or) remote service 
systems and used by the Client when receiving 
electronic services.  
 
5.2.5 Unilaterally change any terms of this Agreement 
and make changes and additions to the internal 
documents of the Company governing the provision 
of services under this Agreement, which will become 
effective after 10 (ten) calendar days from the date of 
publication of the notice on the Company's corporate 
website or in the Personal Account the Client or 
notifications by e-mail, sms-message to the Client's 
mobile phone, etc. 
 
 
 
5.3 The Client is obliged to: 
5.3.1 Use the Personal Account and the Internet 
Trading System solely for the purpose of executing the 
Brokerage Agreement and this Agreement. 
 
5.3.2 Prevent disclosure and/or reproduction and/or 
distribution, in part or in full, of any information 
related to the operation of the Personal Account, the 
Internet Trading System to third parties and which is a 
commercial secret, as well as any other information 
(except when the Client is authorized by the Company 
to disclose, and / or reproduction and / or distribution 
of this information), which becomes available to them 
as a result of the operation of the Personal Account 
and the Internet Trading System.  



5.3.3. Үшінші тұлғалардың жеке кабинетінің және 
Интернет Трейдинг жүйесінің көмегімен алынған 
ақпаратты одан әрі таратуына жол бермейтін өзінің 
бағдарламалық-техникалық құралдарын (дербес 
компьютерді, ұялы телефонды, оларға орнатылған 
бағдарламалық қамтамасыз етуді және басқа да 
ақпараттық жүйелерді) қорғаудың тиісті деңгейін 
қамтамасыз етуге міндетті. 
5.3.4. Қағидалардың, Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасының, Брокерлік шарттың 
және осы Шарттың талаптарын сақтау. 
5.3.5. Жеке кабинеттің және Интернет Трейдинг 
жүйесінің жұмыс істеуі үшін немесе ондағы 
ақпараттың қауіпсіздігі үшін қауіп төндіретін 
санкцияланбаған әрекеттердің жолын кесуді жүзеге 
асыру. 
5.3.6. Тиісті сертификаттар мен 
кілттердің/клиенттің аутентификация құралдарының 
қолданылуын тоқтата тұру үшін немесе жаңаларын 
алу үшін Клиенттің уәкілетті тұлғалары құрамының 
өзгергені туралы Компанияны уақтылы хабардар ету. 
5.3.7. Осы Шарт бойынша Клиентті авторландыру 
(аутентификациялау/сәйкестендіру) және 
электрондық қызметтер көрсету үшін біржолғы (бір 
реттік) код SMS арқылы жіберілетін ұялы (ұялы) 
телефон (SIM-карта) нөмірінің өзгергені немесе 
жоғалғаны туралы Компанияға дереу хабарлау; 
5.3.8. Ұялы телефонға, дербес компьютерге және 
аутентификация/сәйкестендіру құралдарына үшінші 
тұлғалардың кіру мүмкіндігін болдырмау. 
5.3.9. Жеке кабинет арқылы жасалған мәмілелерді 
Компанияның есептерімен және үзінді 
көшірмелерімен тұрақты салыстырып тексеруді 
жүзеге асыру. 
5.3.10. Өзінің бағдарламалық-техникалық 
құралдарының (дербес компьютерінің, ұялы 
телефонының, оларға орнатылған бағдарламалық 
қамтамасыз етудің және басқа да ақпараттық 
жүйелердің) тұрақты профилактикасын, вирусқа 
қарсы тексерілуін және қорғалуын қамтамасыз етуге 
міндетті. 
5.3.11. Қажет болған жағдайда жеке кабинеттің 
жұмысы тоқтап қалған жағдайда Компаниямен басқа 
байланыс құралдары арқылы байланысуды 
қамтамасыз ету. 
5.3.12. Клиент құпиялылықты сақтау және 
ақпаратты таратпау жөніндегі міндетті шарттарды 
сақтамауы нәтижесінде Компанияға залал келтірілген 
жағдайда, Клиент Компанияға тікелей залалды толық 
көлемде өтеуге, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

5.3.3 Ensure an appropriate level of protection of their 
software and hardware (personal computer, mobile 
phone, software installed on them and other 
information systems), preventing further distribution 
of information obtained using the Personal Account 
and the Internet Trading System by third parties. 
 
 
 
5.3.4 Comply with the requirements of the Rules, the 
effective legislation of the Republic of Kazakhstan, the 
Brokerage Agreement and this Agreement. 
 
5.3.5 Suppress unauthorized actions that pose a danger 
to the functioning of the Personal Account and the 
Internet Trading System or to the security of the 
information contained therein. 
 
5.3.6 Notify the Company in a timely manner of 
changes in the composition of authorized persons of 
the Client in order to suspend the validity of the 
relevant certificates and keys/authentication tools of 
the Client or to obtain new ones. 
5.3.7 Immediately inform the Company about the 
change or loss of the mobile (cellular) phone number 
(SIM card), to which a single (one-time) code is sent 
via sms for the Client's authorization 
(authentication/identification) and the provision of 
electronic services under this Agreement; 
5.3.8 Exclude the possibility of third parties having 
access to the mobile phone, personal computer and 
means of authentication/identification. 
5.3.9 Perform regular reconciliation of completed 
transactions through the Personal Account with 
reports and statements of the Company. 
 
 
5.3.10 Ensure regular preventive maintenance, anti-
virus checking and protection of their software and 
hardware (personal computer, mobile phone, software 
installed on them and other information systems). 
 
 
 
 
5.3.11 If necessary, ensure contact with the Company 
by other means of communication in case of 
malfunctions of the Personal Account. 
5.3.12 In the event of damage to the Company as a 
result of the Client’s failure to comply with the 
mandatory conditions for maintaining confidentiality 
and non-disclosure of information, the Client is 
obliged to fully compensate for the direct damage to 
the Company, as well as bear other liability in 



өзге де жауапкершілікте болуға міндетті. 
5.3.13. Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасын, сауда жүйелерінің қағидаларын сақтауға, 
айла-шарғы жасау, кірістерді заңдастыру және 
терроризмді қаржыландыру мақсатында жасалған деп 
саралануы мүмкін операцияларды жасамауға және 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына қайшы келетін өзге де әрекеттерді 
орындауға міндетті. 
5.3.14. Төменгілерге бағытталған іс-әрекеттер 
жасамауға: 
 сауда-саттықты ұйымдастырушылардың 
сауда-саттық барысы туралы тікелей көзделген 
ақпаратты, талдамалық шолуларды және ақпараттық 
агенттіктерден өзге ақпаратты қоспағанда, жеке 
кабинеттен тікелей клиентке жатпайтын және қатысы 
жоқ мәліметтерді алу; 
  жеке кабинетке бөтен идентификаторды 
қолдану арқылы немесе бөтен идентификатор мен 
кілтті таңдау арқылы қосылу; 
 компанияның жергілікті желілеріне ену 
мақсатында қолда бар техникалық құралдарды 
пайдалану; 
 жеке кабинеттің немесе жалпы Интернет 
Трейдинг жүйесінің жұмысында іркілістердің пайда 
болуы. 
5.3.15. Осы Шарттың қолданылуы тоқтатылған 
жағдайда Жеке кабинетті пайдалануды тоқтату. 
5.4. Клиенттің осы Шарттың 5.3-тармағында 
санамаланған міндеттерді орындамауы Клиенттің 
жеке кабинетті пайдалана отырып, Интернет-
Трейдинг жүйесіне қол жеткізуін тоқтата тұру немесе 
тоқтату үшін сөзсіз негіз болып табылады. 
5.5. Клиент Шарттың талаптарына сәйкес оның 
жеке кабинетіне оның келісімінсіз қосылу анықталған 
жағдайда, сондай-ақ осы Шартта көзделген өзге 
жағдайларда Компанияға еркін нысанда жазбаша 
өтініш беру не Компанияның электрондық 
поштасының мекенжайына электрондық тәсілмен 
хабарлама жіберу арқылы Компанияға хабарлама 
жіберуге міндеттенеді. 
 
5.6. Клиенттің құқығы бар: 
5.6.1. Интернет Трейдинг жүйесінде 
орналастырылған ақпаратты қарау құқығымен 
электрондық қызметтерді алу мақсатында Жеке 
кабинетті пайдалану; 
5.6.2. Өз идентификаторыңызға құпия сөздерді өз 
бетінше өзгерту/қалпына келтіру; 
5.6.3. Компанияның жеке кабинеті арқылы 
тапсырмаларды жіберу, сондай-ақ электрондық 

accordance with the effective legislation of the 
Republic of Kazakhstan. 
5.3.13 Comply with the effective legislation of the 
Republic of Kazakhstan, the rules of trading systems, 
not perform transactions that can be qualified as 
committed for the purposes of manipulation, money 
laundering and financing of terrorism and other 
actions that are contrary to the effective legislation of 
the Republic of Kazakhstan. 
 
5.3.14 Do not take actions aimed at: 
 obtaining information from the Personal 
Account that does not belong to or relate directly to 
the Client, except for the expressly provided 
information on the course of trading by the trading 
organizers, analytical reviews and other information 
from news agencies; 
 connection to the Personal Account either 
using someone else's identifier, or by selecting 
someone else's identifier and key; 
 use of available technical means to penetrate 
the Company's local networks; 
 occurrence of failures in the operation of the 
Personal Account or the Internet Trading System as a 
whole. 
 
5.3.15 Stop using the Personal Account in case of 
termination of this Agreement. 
5.4 Non-performance of obligations by the Client 
listed in clause 5.3. of this Agreement is an 
unconditional basis for suspending or terminating the 
Client's access to the Internet Trading System using 
the Personal Account.  
 
5.5. The Client undertakes, in accordance with the 
terms of the Agreement, to send a notification to the 
Company in the event that a connection to its personal 
account is detected without its consent, as well as in 
other cases provided for by this Agreement by 
submitting a written application to the Company in any 
form or sending a notification electronically to the 
Company's e-mail address. 
 
 
 
5.6. The Client has the right to: 
5.6.1 Use the Personal Account in order to receive 
electronic services with the right to view information 
posted in the Internet Trading System; 
 
5.6.2 Change/restore passwords to its ID 
independently; 
5.6.3 Send orders through the Company's Personal 
Account, as well as receive and accept other 



қызметтерді көрсету шеңберінде өзге де электрондық 
құжаттарды алу және қабылдау; 
5.6.4. Интернет-Трейдинг жүйесінің, жеке 
кабинеттің функционалында көзделген ақпараттық 
операцияларды жүзеге асыру. 
 

6. Электрондық қызметтер көрсетуді 
тоқтата тұру және тоқтату. 

 
6.1. Компания сауда операцияларын орындау 
кезінде осы Шартта, Брокерлік шартта, Қазақстан 
Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңнамасында көзделген негіздер бойынша, оның 
ішінде, бірақ мынадай талаптар басталған кезде 
шектелмей, электрондық қызметтер көрсетуді тоқтата 
тұрады: 
a) жеке шоттан есептен шығаруға жататын бағалы 
қағаздардың саны осы шоттағы бағалы қағаздардың 
санынан асып кетсе; 
b) клиенттің шотындағы ақша қаражатының 
сомасы сауда операциясын жасау үшін жеткіліксіз; 
c) есептен шығаруға жататын бағалы қағаздарға 
ауыртпалық салынса және (немесе) бұғатталса  
d) электрондық қызметтер көрсетуді қамтамасыз 
ететін техникалық құралдардың ақаулықтары; 
e) бағалы қағаздар нарығында коммерциялық 
құпияны құрайтын ақпаратқа және Клиенттің дербес 
деректеріне санкцияланбаған қол жеткізу, олардың 
санкцияланбаған өзгеруі, санкцияланбаған сауда 
операцияларын және компанияның электрондық 
қызметтерді ұсынуы кезінде туындайтын ақпараттық 
операцияларды жүзеге асыру анықталған кезде 
қолданылады; 
f) қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы 
брокердің ішкі бақылау қағидаларына сәйкес күдікті 
операциялар белгілері болған кезде. 
 
6.2. Осы Шарттың 6.1-тармағында көзделген 
жағдайлардың бірі басталған кезде, Компанияның 
Интернет-Трейдинг жүйесі (немесе) жеке кабинет 
Клиентке осы операцияларды жасаудан бас тарту 
туралы хабарлама береді. Клиенттің электрондық 
қызметтерді алу құқығын тоқтата тұруға әкеп соққан 
себептер жойылған кезде, Компания кейіннен 
жазбаша не электрондық тәсілмен хабардар ете 
отырып, Клиентке электрондық қызметтерді ұсынуды 
жаңартады. 
6.3. Компанияның қызметтер көрсетуін тоқтатуы 
осы Шарттың 9-бөлімінде белгіленген тәртіппен, 

electronic documents as part of the provision of 
electronic services; 
5.6.4 Carry out information operations provided for by 
the functionality of the Internet Trading System, the 
Personal Account. 
 

6. Suspension and termination of the 
provision of electronic services 

 
6.1 The Company suspends the provision of 
electronic services when performing a trading 
operation on the grounds provided for by this 
Agreement, the Brokerage Agreement, the legislation 
of the Republic of Kazakhstan on the securities 
market, including, but not limited to, upon the 
occurrence of the following conditions: 

 
a) the number of securities to be debited from the 
personal account exceeds the number of securities on 
this account; 
b) the amount of funds on the Client's account is 
insufficient to complete a trading operation; 
c) securities to be written off are encumbered and (or) 
blocked; 
d) malfunctions of technical means that ensure the 
provision of electronic services; 
 
e) upon detection of unauthorized access to 
information constituting a trade secret in the securities 
market, and personal data of the Client, their 
unauthorized change, unauthorized trading operations 
and information operations arising from the provision 
of electronic services by the Company; 
 
 
f) if there are signs of suspicious transactions, in 
accordance with the Broker's internal control rules in 
the field of combating the legalization (laundering) of 
proceeds from crime and the financing of terrorism. 
 
 
 
6.2 Upon the occurrence of one of the cases provided 
for in sub-clause 6.1. of this Agreement, the Internet 
Trading System of the Company (or) the Personal 
Account issues a notice to the Client about the refusal 
to perform these operations. When the reasons that led 
to the suspension of the Client's right to receive 
electronic services are eliminated, the Company 
resumes the provision of electronic services to the 
Client with subsequent notification in writing or 
electronically. 
6.3 Termination of the provision of services by the 
Company is carried out in the manner, on the terms 



талаптарда және негіздер бойынша жүзеге 
асырылады. 
6.4. Компания осы Шарт бойынша міндеттерді 
орындауды біржақты тәртіппен тоқтата тұруға немесе 
Клиентке кемінде күнтізбелік үш күн бұрын бұл 
туралы Жеке кабинет арқылы немесе өзге де тәсілмен 
хабарлама жібере отырып, орындаудан бас тартуға 
құқылы. 
a) Интернет Трейдинг жүйесінде, жеке 
кабинетте жоспарлы және жоспардан тыс 
профилактикалық жұмыстарды орындау, Интернет 
Трейдинг жүйесі мен жеке кабинетте жоспарлы 
технологиялық өзгерістерді жүзеге асыру; 
b) Клиенттің жеке кабинеті арқылы алған 
ақпаратты құқыққа сыйымсыз пайдалануы туралы 
мәліметтерді алу. 
6.5. Компания осы Шарт бойынша міндеттерді 
орындауды біржақты тәртіппен тоқтата тұруға немесе 
Клиентке хабарламай, оларды орындаудан бас тартуға 
құқылы, егер 
a) клиенттің Интернет Трейдинг жүйесіне 
санкцияланбаған қол жеткізуін жүзеге асыру туралы 
жорамалдар үшін негіздердің болуы; 
b) Клиенттің жеке кабинетінде рұқсат етілмеген іс-
әрекеттерді жүзеге асыру туралы жорамалдар үшін 
негіздердің болуы; 
c) жоспардан тыс профилактикалық жұмыстарды 
орындау кезінде жеке кабинетте іркілістердің 
туындауы; 
d) даулы талап қою жағдайларының туындауына, 
оның ішінде жеке кабинетті, Интернет Трейдинг 
жүйесін пайдалануға немесе пайдалану мүмкін 
еместігіне байланысты көрсетілген даулы 
жағдайларды шешкенге дейін не тараптар аралық 
келісімге қол жеткізгенге дейін; 
e) клиенттің бағалы қағаздар нарығындағы қызметті 
реттейтін қолданыстағы немесе қолданылатын 
заңнаманы бұзуы, клиенттің Шартты, ережелерді, 
брокерлік шартты бұзуы, сондай-ақ сауда-саттықты 
ұйымдастырушының, компанияның немесе байланыс 
арналарын берушілердің бағдарламалық-техникалық 
құралдарында техникалық іркілістер туындаған 
жағдайда. 

7. Тараптардың жауапкершілігі және 
жанжалды жағдайларды шешу 

7.1. Осы шартты орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған жағдайда Тараптар Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасына және 
Шартқа сәйкес жауапты болады. 
7.2. Компания жеке кабинетті және 

and on the grounds established by Section 9 of this 
Agreement. 
6.4 The Company has the right to unilaterally suspend 
the performance of obligations under this Agreement 
or refuse to perform, by sending the notice to the 
Client at least three calendar days about this through 
the personal account or otherwise, in the event of: 
 
 
a) performing scheduled and unscheduled preventive 
maintenance in the Internet Trading System, Personal 
Account, implementation of planned technological 
changes in the Internet Trading System and Personal 
Account; 
b) receiving information about the misuse of 
information received by the Client through the 
Personal Account. 
6.5 The Company has the right to unilaterally suspend 
the performance of obligations under this Agreement 
or refuse to perform them without notifying the Client 
in the event of: 
a) availability of grounds for assumptions about the 
Client's unauthorized access to the Internet Trading 
System; 
b) availability of grounds for assumptions about the 
implementation of unauthorized actions of the Client 
in the Personal Account; 
 
c) failures in the Personal Account during 
unscheduled preventive maintenance; 

 
d) occurrence of disputable claim situations, including 
in connection with the use or impossibility of using the 
Personal Account, the Internet Trading System until 
the specified disputes are resolved, or until the Parties 
reach an interim agreement; 
 
e) violation of the effective or applicable legislation by 
the Client which governs activities in the securities 
market, violation of the Agreement, the Rules, the 
Brokerage Agreement by the Client, as well as in the 
event of technical failures in the software and hardware 
of the organizer of the trading, the Company or 
providers of communication channels.  

 
 

7. Responsibility of the Parties and 
resolution of conflict situations 

7.1 In case of non-performance or improper 
performance of this Agreement, the Parties shall be 
liable in accordance with the effective legislation of 
the Republic of Kazakhstan and the Agreement. 
 
7.2 The Company is not liable for any damage 



(немесе) Интернет-Трейдинг жүйесін пайдаланумен 
немесе пайдалана алмауымен байланысты, 
компанияға байланысты емес себептер бойынша 
және/немесе жеке кабинетті және (немесе) Интернет 
Трейдинг жүйесін пысықтау, жұмыс істеу 
алгоритмдерінің өзгеруі, профилактикалық 
жұмыстар, технологиялық өзгерістерді жүзеге 
асырумен байланысты қандай да бір залал үшін 
(шеккен немесе болжамды шығыстардың барлық 
жағдайларын, пайданың жоғалуын, іскерлік 
белсенділіктің үзілуін және т. б. қоса алғанда) 
жауапты болмайды  Клиент жеке кабинет және 
(немесе) Интернет Трейдинг жүйесі жұмыс істемеген 
жағдайда тапсырмалар беру үшін Шартта 
белгіленген тәртіппен ақпарат алмасудың өзге 
тәсілдерін пайдалануға міндетті. 
7.3. Компания ЭЦҚ-ны, 
сәйкестендіргішті/ аутентификация 
құралдарын/динамикалық сәйкестендіруді заңсыз 
пайдалануға бағытталған үшінші тұлғалардың 
заңсыз іс-әрекеттері нәтижесінде Клиентке 
келтірілген залал үшін, соның ішінде біржолғы (бір 
жолғы) кодтар және/немесе парольдер және 
клиентке қатысты өзге де құпия ақпарат үшін 
жауапты болмайды. 
7.4. Егер Клиент тапсырманы оның 
аутентификация құралдарын пайдалана отырып 
берген жағдайда, онда осы аутентификация 
құралдарын пайдалана отырып берілген барлық 
тапсырмалар Клиенттің осы тапсырмаларды оның 
атынан беру фактісін тануын білдіреді. Клиентті 
сәйкестендіру құралдарын пайдалана отырып 
тапсырма беру фактісі операцияны жүргізу үшін 
жеткілікті негіз болып табылады, бұл ретте 
көрсетілген тапсырмалар негізінде жасалған 
мәмілелерді клиент өз атынан жасалған деп таниды. 
7.5. Клиент интернет-сауда жүйесімен және 
Компания Клиентке бере алатын жеке кабинетпен 
жұмыс істеудегі қауіпсіздік нұсқауларын орындауға 
келіседі. Клиент жеке кабинетке кіру және оны 
пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін және 
тұрақты бақылау үшін, құпиясөздер мен клиенттің 
жеке кабинетке кіруін бақылау үшін толық 
жауапкершілікті өзіне алады. 

7.6. Тараптар электрондық құжатты өңдеуге 
қабылдаған сәттен бастап сервердің жүйелік 
сағаттары бойынша Компанияның серверінде осы 
электрондық құжатты тіркеу уақытын Компанияның 
орындауына электрондық құжатты қабылдау уақыты 
деп таниды. Бұл ретте клиенттің тапсырмалары 

(including all cases of incurred or expected expenses, 
loss of profits, interruption of business activity, etc.) 
associated with the use or inability to use the Personal 
Account and (or) the Internet Trading System, for 
reasons independent of the Company, and/or in 
connection with the implementation of 
improvements to the Personal Account and (or) the 
Internet Trading System, changes in the functioning 
algorithms, preventive maintenance, technological 
changes. In the event of inoperability of the Personal 
Account and (or) the Internet Trading System, the 
Client is obliged to use other methods of information 
exchange to submit orders, in the manner prescribed 
by the Agreement. 
 
 
 
7.3 The Company is not liable for damage caused to 
the Client as a result of illegal actions of third parties 
aimed at the illegal use of the EDS, identifier / 
authentication / dynamic identification, including 
single (one-time) codes and / or passwords and other 
confidential information relating to the Client. 
 
 
 
7.4 If the instruction is submitted by the Client using 
its authentication means, then all instructions 
submitted using these authentication means are that 
the Client acknowledges the fact that these 
instructions were submitted on his behalf. The fact of 
submitting an order using the Client's authentication 
means is a sufficient basis for conducting the 
transaction, while the transactions made on the basis 
of these instructions are recognized by the Client as 
being made on its behalf. 
 
 
7.5 The Client agrees to follow the security instructions 
in working with the Internet Trading System and the 
Personal Account, which the Company may give to the 
Client. The Client assumes full responsibility for 
maintaining and regularly monitoring the organization 
of the security of access and use of the personal 
account, control over passwords and the Client's 
access to the personal account. 
 

7.6 The Parties recognize the time of receipt of an 
electronic document for execution by the Company 
as the time of registration of this electronic document 
on the company's server according to the server's 
system clock from the moment the electronic 
document was accepted for processing. At the same 
time, the Client's orders are accepted for execution 



Компанияның операциялық күнінің кестесіне 
сәйкес оларды тіркеген сәттен бастап орындауға 
қабылданады. Клиенттің көрсетілген мерзімнен 
кейін түскен тапсырмалары келесі операциялық 
күнмен орындалуы тиіс. 
7.7. Клиенттің қашықтағы жұмыс орнының және 
(немесе) сауда-саттық кезінде Интернет-Трейдинг 
жүйесінің жұмысында іркілістер болған жағдайда 
Клиенттің жеке кабинетінде бұрын берілген барлық 
тапсырмалар белсенді болып қалады. Қашықтағы 
жұмыс орнының жұмысында іркілістер туындаған 
кезде Клиент жеке кабинет арқылы Интернет-
Трейдинг жүйесінде қалдырылған Клиенттің 
тапсырмалары туралы бірлесіп шешім қабылдау 
үшін Компаниямен жедел байланысуға міндетті. 
7.8. Электрондық құжаттың жіберілгенін 
және/немесе алынғанын растау Интернет Трейдинг 
жүйесі шеңберінде электрондық түрде жүзеге 
асырылады. Компания алынған және/немесе 
орындалған электрондық құжаттарды есепке алуды 
(тіркеуді) Интернет Трейдинг жүйесін есепке алудың 
электрондық журналында жүзеге асырады. 
7.9. Тараптар осы Шарт және Брокерлік шарт 
шеңберінде мәмілелер жасау фактісінің дәлелі 
ретінде Жеке кабинетте қабылданған және 
орындалған электрондық құжаттардың, сондай-ақ 
клиентке жіберілген электрондық есептер мен ресми 
хабарламалардың қалыптастырылатын электрондық 
журналын таниды. 
7.10. Клиент пен Компания арасында электрондық 
қызметтерді ұсыну кезінде даулы жағдайлар 
туындаған жағдайда, Клиент өзі берген 
тапсырмаларды, алынған электрондық құжаттарды 
Компанияның есепке алу жүйесіндегі деректермен 
салыстырып тексеруге бастамашылық жасай алады. 
Жеке кабинеттегі және Компанияның есепке алу 
жүйесіндегі мәліметтер сәйкес келмеген жағдайда 
Компанияның есепке алу жүйесіндегі мәліметтер 
басымдыққа ие болады. 
7.11. Компания Интернет Трейдинг жүйесі мен 
жеке кабинеттің үздіксіз және қатесіз жұмысын 
қамтамасыз ету үшін барлық ақылға қонымды күш-
жігерді қабылдайды. Жеке кабинет Клиентке "Қалай 
бар" және "Бар болса" қағидаты бойынша 
пайдалануға беріледі. Компанияның Интернет 
Трейдинг жүйесінің және жеке кабинеттің қатесіз 
және үздіксіз жұмыс істеуіне кепілдік берместен және 
электрондық қызметтерді пайдалану (пайдалану 
мүмкіндігінің болмауы) нәтижесінде Компанияның 
қандай да бір тікелей және жанама залалдарды өтеуі. 

from the moment of their registration, according to 
the schedule of the Company's business day. The 
Client's orders received after the specified period are 
subject to execution on the date of the next business 
day. 
7.7 In the event of failures in the operation of the 
Client's remote workstation and (or) the Internet 
Trading System during trading, all the Client's 
instructions previously submitted in the Personal 
Account remain active. In the event of failures in the 
work of the remote workplace, the Client is obliged 
to promptly contact the Company for joint decision-
making on the Client's instructions left in the Internet 
Trading System through the Client's personal 
account. 
 
7.8 Confirmation of sending and/or receiving an 
electronic document is carried out electronically 
within the framework of the Internet Trading System. 
Accounting (registration) of received and/or 
executed electronic documents is carried out by the 
Company in the electronic register of the Internet 
Trading System. 
 
7.9 The Parties recognize as evidence of the fact of 
transactions under this Agreement and the Brokerage 
Agreement the formed electronic journal of accepted 
and executed electronic documents in the personal 
account, as well as electronic reports and official 
notifications sent to the Client. 
 
 
7.10 In the event of conflict situations between the 
Client and the Company arising from the provision 
of electronic services, the Client may initiate the 
reconciliation of the instructions submitted by it, 
received electronic documents with the data in the 
Company's accounting system. In case of discrepancy 
between the information in the personal account and 
in the Company's accounting system, the information 
in the Company's accounting system has priority. 
 
7.11 The Company takes all reasonable efforts to 
ensure uninterrupted and error-free operation of the 
Internet Trading System and the Personal Account. 
The Personal Account is provided to the Client for 
use on an "as is" and "if available" basis. Without the 
provision of guarantees by the Company of error-free 
and uninterrupted operation of the Internet Trading 
System and the Personal Account and compensation 
by the Company for any direct and indirect losses as 
a result of the use (inability to use) electronic services. 
 
 



7.12. Техникалық іркілістер, қате жұмыс, ақпаратты 
ұсынудағы кідірістер анықталған кезде Клиент 
Интернет Трейдинг жүйесінің жұмысындағы 
олқылықтарды жою үшін Компанияға төменгі 
телефондар бойынша жүгінуге құқылы: +7 727 311 
05 50, +7 727 311 51 21, +7727 311 51 20. 
7.13. Осы Шарт бойынша Тараптар арасында 
туындаған барлық келіспеушіліктер, жанжалды 
жағдайлар келіссөздер жолымен шешіледі, ал 
келісімге қол жеткізілмеген жағдайда Тараптар 
Брокерлік шартта көзделген тәртіппен сотқа 
жүгінуге құқылы. 

7.14. Осы арқылы Клиент осы Шарт бойынша 
брокерлік қызметтер мен қызметтер көрсету 
процесінде клиент берген және Компания алған 
ақпарат Шартты және Шарттың міндеттемелері 
мен талаптарын орындау үшін және/немесе 
орындау үшін жүйеге қолжетімділікті ұсыну үшін 
басқа ұйымдарға/орталық 
депозитарийге/кастодиандарға/биржаларға/серік
тестерге берілу фактісін назарға алатынын 
растайды Интернет трейдингі/операцияларды 
жүргізуге / Қызметтерді көрсетуге қатысатын 
үшінші тұлғаларға және Клиент осымен осындай 
тұлғаларға құпия ақпаратты және өзге ақпаратты 
беруге өзінің сөзсіз келісімін береді, брокерлік 
және электрондық қызметтерді көрсетумен 
байланысты және осы Шарт бойынша 
компанияның құқықтары мен міндеттерін 
орындау мақсатында, сондай-ақ серіктес/бөгде 
ұйым және/немесе клиент ақпараттық қауіпсіздік 
режимін бұзған және өзге де оқиғалар туындаған 
жағдайларда Компанияға наразылық білдірмеуге 
міндеттенеді. 

  
8. Еңсерілмес күш жағдайлары (форс-

мажор) 
 
8.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз 
міндеттемелерін орындамағаны және/немесе 
тиісінше орындамағаны үшін, егер осы Шарт 
бойынша міндеттемелерді орындау немесе тиісінше 
орындау осындай мән-жайлардың әрекетіне сілтеме 
жасайтын Тарап қандай да бір жолмен кедергі жасай 
алмайтын еңсерілмейтін күш мән-жайлары әрекетінің 
салдарынан мүмкін болмаса, жауапкершіліктен 
босатылады. 
8.2.  Еңсерілмейтін күш мән-жайларына тарап 
ықпал ете алмайтын және соғыс, жаппай 
тәртіпсіздіктер, індеттер, авариялар, өрттер, жер 

7.12 If technical failures, erroneous operation, delays 
in the provision of information are detected, the 
Client has the right to contact the Company to 
eliminate shortcomings in the operation of the 
Internet Trading System by the following phones: +7 
727 311 05 50, +7 727 311 51 21, +7727 311 51 20. 
 
7.13 All disagreements, conflict situations that have 
arisen between the Parties under this Agreement are 
resolved through negotiations, and in case of failure 
to reach an agreement, the Parties have the right to 
take legal action in the manner prescribed by the 
Brokerage Agreement. 

7.14 The Client hereby confirms that it takes into 
account the fact that in the process of providing 
brokerage services and services under this 
Agreement, the information transferred by the 
Client and received by the Company is transferred 
for the performance and / or in performance of the 
obligations and conditions of the Agreement and 
the Agreement, third parties / central depository / 
custodians / exchanges / partners providing access 
to the Internet Trading System / third parties 
involved in operations / provision of services and 
the Client hereby gives its unconditional consent to 
the transfer of confidential information and other 
information received from the Client to such 
persons for the purposes related to the provision of 
brokerage and electronic services and the 
performance of the rights and obligations of the 
Company under this Agreement, and also 
undertakes not to make claims against the 
Company in cases of violation of the information 
security regime by the partner/third party 
organization and/or the Client and the occurrence 
of other incidents. 
 
 

8. Force majeure circumstances (force 
majeure) 

 
8.1 The Parties shall be released from liability for non-
performance and / or improper performance of their 
obligations under this Agreement, if the performance 
or proper performance of obligations under this 
Agreement turned out to be impossible due to force 
majeure circumstances that could not be prevented in 
any way by the Party referring to the operation of such 
circumstances. 
 
 
8.2 Force majeure circumstances include events that 
the Party cannot influence and for the occurrence of 
which it is not responsible, such as war, riots, 



сілкінісі, су тасқыны, блокада немесе эмбарго 
жариялау, мемлекеттік органдардың Заңдар, 
Жарлықтар, ұйғарымдар, актілер мен талаптар 
қабылдауы, мемлекеттік органдардың оларды енгізуі 
сияқты оқиғалар жатады кез келген негіз бойынша 
төтенше жағдай, сондай-ақ байланыс, беру және 
компьютерлік техника жүйелеріндегі кез келген 
ақаулар немесе іркілістер, қызмет көрсететін 
банктердің, сауда-саттықты ұйымдастырушының 
жұмысындағы іркілістер, бағалы қағаздардың 
орталық депозитарийі және шарт бойынша 
міндеттемелерді орындауға мүмкіндік бермейтін басқа 
да мән-жайлар жатады. 
8.3.  Еңсерілмес күш мән-жайларының әсеріне 
ұшыраған тарап осындай мән-жайлардың басталғаны 
туралы олар басталған күннен бастап күнтізбелік 5 
(бес) күн ішінде екінші Тарапты жазбаша хабардар 
етуге, сондай-ақ осындай мән-жайлардың басталғаны 
туралы куәландыратын құжаттарды растау үшін 
ұсынуға тиіс. Қазақстан Республикасының уәкілетті 
мемлекеттік органдары немесе өзге де құзыретті 
ұйымдары берген құжаттар еңсерілмейтін күш мән-
жайлары басталуының жеткілікті дәлелі болып 
табылады.  
8.4. Егер еңсерілмес күш мән-жайларының 
әрекеті туралы ақпарат бұқаралық ақпарат 
құралдарында таратылған немесе жалпыға мәлім 
сипатта болған жағдайда, осы тармақтың уәкілетті 
органдар берген растайтын құжаттарды ұсыну туралы 
талабы қолданылмайды. 
 
8.5. Еңсерілмес күш мән-жайлары әрекетінің 
салдарынан осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 
орындамаған немесе тиісінше орындамаған тарап 
Тараптар орындалмайтын болып танылмайтын осы 
Шарт бойынша өзге де міндеттемелерді орындағаны 
үшін жауапкершіліктен босатылмайды.  

 
 
8.6. Еңсерілмес күш мән-жайларына байланысты 
шарт бойынша міндеттемелерді орындай алмайтын 
тарап орындалмаған міндеттемелерді мүмкіндігінше 
тезірек орындауға барлық күш-жігерін салады. 
 
8.7.  Егер еңсерілмес күш мән-жайлары 
Тараптардың осы Шарттың мақсаттарына қол 
жеткізуіне елеулі не қайтарымсыз кедергі келтірсе 
немесе Тараптардың кез келгені осы Шарт бойынша 
өз міндеттемелерін орындауы олар басталғаннан 
бастап 2 (екі) ай ішінде қиын болып қалса, әрбір 
Тарап екінші Тарапты жазбаша хабардар еткеннен 

epidemics, accidents, fires, earthquakes, floods, 
blockades or embargoes, adoption of laws, decrees, 
regulations, acts and requirements of state bodies, the 
introduction of a state of emergency for any reason, as 
well as any malfunctions or failures in communication 
systems, transmission and computer equipment, 
interruptions in the work of servicing banks, the 
organizer of trading, the central securities depository 
and other circumstances that make it impossible to 
fulfill obligations under the Agreement. 
 
 
8.3 The Party that has been subjected to force majeure 
circumstances must notify the other Party in writing of 
the occurrence of such circumstances within 5 (Five) 
calendar days from the date of their occurrence, and 
also provide documents confirming the occurrence of 
such circumstances. Sufficient evidence of the 
occurrence of force majeure circumstances are 
documents issued by authorized state bodies or other 
competent organizations of the Republic of 
Kazakhstan. 
 
 
 
 
 
8.4 In the event that information about the effect of a 
force majeure circumstance is distributed in the mass 
media or is of a well-known nature, the requirement of 
this clause to provide supporting documents issued by 
authorized bodies shall not apply. 
 
 
8.5 The Party that has not fulfilled or improperly 
fulfilled its obligations under this Agreement due to 
force majeure circumstances shall not be released from 
liability for the performance of other obligations under 
this Agreement that will not be recognized by the 
Parties as unfulfillable. 
 
 
8.6 The Party that is unable to fulfill its obligations 
under the Agreement due to force majeure 
circumstances will make every effort to fulfill the 
unfulfilled obligation as soon as possible. 
 
8.7 If force majeure circumstances significantly or 
irrevocably impede the achievement of the objectives 
of this Agreement by the Parties or the performance 
of their obligations by any of the Parties under this 
Agreement remains difficult for 2 (two) months from 
their beginning, each Party has the right to terminate 
this Agreement after a written notification of the other 



кейін және бұзу дереу күшіне енгеннен кейін осы 
Шартты бұзуға құқылы. 
 

9. Қолданылу мерзімі және бұзу тәртібі 
 
9.1. Осы Шарт Тараптар Брокерлік шартқа 
(клиенттің Интернет Трейдинг жүйесінде тіркелуі) 
қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және егер осы 
немесе қосымша шартта өзгеше белгіленбесе, 
брокерлік Шарттың қолданылу мерзімі шегінде 
қолданылады. 
9.2. Осы Шарт мынадай жағдайларда мерзімінен 
бұрын бұзылуы мүмкін: 
9.2.1. Тараптардың өзара келісімі бойынша. 
9.2.2. Тараптардың бірі брокерлік шартта немесе 
осы Шартта көзделген өз міндеттемелерін 
орындамаған кезде екінші Тарапқа бұзу күніне дейін 
кемінде 10 (он) жұмыс күні бұрын хабарлай отырып. 
9.2.3. Клиент осы Шарттың және/немесе брокерлік 
Шарттың жаңа талаптарымен осы Шарттың 
және/немесе брокерлік Шарттың жаңа талаптары 
күшіне енген сәттен бастап 10 (он) күн ішінде 
келіспеген жағдайда. 
9.2.4. Клиент бағалы қағаздар нарығындағы 
қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасын, сауда жүйелерінің 
қағидаларын және осы Шарттың талаптарына қайшы 
келетін өзге де әрекеттерді бұзған кезде Компания бір 
жұмыс күні ішінде. 
9.2.5. Брокерлік Шартта көзделген негіздер 
бойынша. 

10. Қорытынды ережелер 

10.1. Осы Шарттың жасалуы: 
10.1.1. Клиентті ережелермен таныстыру және 
олардың барлық ережелерін қабылдау; 
10.1.2.   Клиенттің жеке кабинетті пайдалану туралы 
толық ақпарат беру фактісін тануы; 
10.1.3. Тараптар Компанияның сауда жүйесінде 
сақталатын, оның ішінде Клиенттің ЭЦҚ-сы 
қойылған немесе бір реттік (біржолғы) кодты не 
құпиясөзді пайдалана отырып, Клиентті 
динамикалық сәйкестендіру арқылы куәландырылған 
және Компания қабылдаған электрондық құжаттар 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес даулы мәселелерді шешу үшін 
дәлелді материал болып табылатындығымен келіседі. 
 

Party and immediate entry termination in force.  
 
 

9. Validity and termination procedure 
 
9.1 This Agreement shall enter into force upon signing 
of the Brokerage Agreement by the Parties 
(registration of the Client in the Internet Trading 
System) and it shall be valid within the term of the 
Brokerage Agreement, unless otherwise provided by 
this or additional Agreement.  
9.2 This Agreement may be terminated early in 
the following cases: 
 
9.2.1 By mutual agreement of the Parties. 
9.2.2 If one of the Parties fails to fulfill its obligations 
under the Brokerage Agreement or this Agreement, 
notifying the other Party at least 10 (ten) working days 
before the date of termination. 
 
9.2.3 By the Client in case of disagreement with the 
new terms of this Agreement and/or the Brokerage 
Agreement within 10 (ten) days from the date of entry 
into force of the new terms of this Agreement and/or 
the Brokerage Agreement. 
9.2.4 The Company within one working day in case of 
violation of the Rules by the Client, the effective 
legislation of the Republic of Kazakhstan governing 
the activities in the securities market, the rules of 
trading systems and other actions that contradict the 
terms of this Agreement. 
9.2.5 On the grounds provided for by the Brokerage 
Agreement. 

10. Final provisions  

10.1 The conclusion of this Agreement means: 
10.1.1 familiarization of the Client with the Rules and 
acceptance of all their provisions; 
10.1.2 recognition of the fact of providing 
comprehensive information about the use of the 
Personal Account by the Client; 
10.1.3 The Parties agree that the electronic documents 
stored in the Company's trading system, including 
those signed by the Client's EDS, or certified by the 
Client's dynamic identification using a single (one-
time) code or password and accepted by the Company, 
are evidence for resolving disputes in accordance with 
the effective legislation of the Republic of Kazakhstan. 

 

 
 


