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ПАРТНЁРСКИЙ ДОГОВОР 

(оферта) 

ОБ УЧАСТИИ В ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ  

Настоящий Партнёрский договор действует с даты его опубликования на сайте www.texpolimer.pro 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее предложение, содержит все существенные условия договора, из которого усматривается воля 

лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто 

отзовётся. Предложение признается офертой, а совершение лицом, получившим оферту, действий по 

выполнению указанных в ней условий договора считается заключением договора лицом, совершившим 

указанное действие, с лицом, сделавшим соответствующее предложение.  

1.2. Настоящий Партнёрский договор устанавливает правила участия в партнёрской программе.  

1.3. Лицо, согласившееся с изложенными ниже условиями настоящего Партнёрского договора и всех его  

приложений и соглашений, имеет возможность заключить договор об участии в партнёрской программе 

(далее «договор»), моментом заключения договора на условиях, изложенных в настоящем договоре, будет 

являться простановка отметки, подтверждающей согласие, в соответствующем чек-боксе и нажатие кнопки 

«стать партнёром». Учитывая важность вышеизложенного, лицу, заинтересованному в заключении договора 

на условиях настоящей оферты, настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться с её текстом, и в 

случае несогласия с каким-либо пунктом, предлагается отказаться от участия в партнёрской программе.  

1.4. В настоящем договоре, если контекст не требует иного, ниже приведенные термины имеют следующие 

значения: 

«Акцепт» – полное и безоговорочное принятие участником условий оферты и его готовность стать участником 

партнёрской программы. Факт акцепта устанавливается посредством простановки отметки, подтверждающей 

согласие, в соответствующем чек-боксе и нажатие кнопки «стать партнёром». 

«Анкета участника» – под ней подразумевается анкета на сайте www.texpolimer.pro, в личном кабинете 

пользователя, заполняемая участником при регистрации в партнёрской программе.  

 

«Партнёрская программа» – программа вознаграждения участникам, построенная на системе накопления и 

использования бонусов на основе специального программного обеспечения.  

«Бонусный счёт» – совокупность учётных и информационных данных в базе данных программы об участнике 

программы, количестве начисленных/списанных бонусов и текущем балансе.  

«Бонусы» – виртуальные условные единицы, начисляемые участнику программы при предоставлении 

информации о проектах, при реализации которых, предполагается использование геосинтетических 

материалов, для принятия проектных решений при проектировании объектов.  



2 
 

«Злоупотребление правами» – недобросовестные действия участника, направленные на накопление 

максимального количества бонусов на бонусном счёте.  

«Оферта» – настоящий документ, являющийся публичным предложением продавца, адресованным любому 

физическому лицу заключить договор на условиях, содержащихся в оферте, включая все её приложения и 

соглашения к нему.  

«Персональные данные» – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

«ТОО «AeroAvtoExpress» – сторона, являющаяся Организатором партнёрской программы, условия которой 
описаны в настоящем документе. Товарищество с ограниченной ответственностью «AeroAvtoExpress», 
бизнес идентификационный номер 101040015813, 050000, Республика Казахстан, город Алматы, 
Алмалинский район, ул. Макатаева, д.126, банковские реквизиты: АО «Банк Центр Кредит», БИК KCJBKZKX, 
БИН 920440001102. 
 

«Процедура начисления бонусов» – процедура, в результате которой происходит увеличение количества 

бонусов на бонусном счёте участника в соответствии с условиями, предусмотренными офертой. 

«Процедура списания бонусов» – процедура, в результате которой происходит уменьшение количества 

бонусов на бонусном счёте участника по основаниям, предусмотренным офертой. 

«Участник программы» – физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее документ, удостоверяющий личность 

и подтвердивший своё согласие на участие в бонусной программе путём заполнения анкеты и подтвердивший 

акцепт текущего договора.  

2. Предмет оферты  

2.1. При регистрации пользователю Сервиса, который получил расчёт по заполненной заявке, предлагается 

стать участником бонусной программы, накапливать бонусы на бонусном счёте. Для участия в программе 

обязательно заполнение анкеты участника с последующей регистрацией его персональных данных 

представителями Сервиса в базе данных участников и, подтверждение согласия на участие в партнёрской 

программе, путём простановки отметки, подтверждающей согласие, в соответствующем чек-боксе. 

3. Участие в партнёрской программе  

3.1. Настоящая оферта определяет условия и порядок участия в партнёрской программе.  

3.2. В партнёрской программе могут принимать участие только совершеннолетние физические лица.  

3.3. Участник присоединяется к партнёрской программе путём совершения следующих действий 

одновременно:  

- создание проекта в сервисе; 

- заполнение анкеты участника партнёрской программы;  

- подтверждение согласия на участие, путём простановки отметки, подтверждающей согласие, в 

соответствующем чек-боксе. 

3.4. Совершая действия, направленные на присоединение к программе, участник программы, таким образом, 

подтверждает, что он ознакомился с настоящей офертой, принимает условия участия в программе, согласен с 

ними и обязуется их соблюдать.  

3.5. Оферта официально опубликована на сайте  www.texpolimer.pro  

4. Порядок начисления и списания бонусов  

4.1. Бонус начисляется согласно условиям Правил, размещенным на сайте www.texpolimer.pro  
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4.2. В рамках программы участники накапливают бонусы на бонусном счёте в личном кабинете и вправе 

обменять их на денежные средства по курсу, указанному в Правилах Партнёрской программы.  

4.3. Организатор вправе приостановить начисление и списание бонусов (провести процедуру блокирования 
бонусного счёта) на период рассмотрения ситуации на предмет усмотрения в действиях участника элементов 
злоупотребления офертой, недобросовестных действий и/или нарушения настоящей оферты и/или 
злоупотребления привилегиями и/или поощрениями, предоставляемыми участникам в рамках программы. 

4.4. Бонусы имеют ограниченный срок действия – 3 года с даты начисления. Бонусы, начисленные на счёт 

участника партнёрской программы и не использованные участником программы в течение этого времени, 

считаются невостребованными и аннулируются с бонусного счёта (сгорают).  

4.5. Если по техническим причинам начисление бонусов на счёт участника и/или списание бонусов 

невозможно, Сервис оставляет за собой право отказать участнику в проведении операции до устранения 

неисправности.  

5. Исключения из программы  

5.1. В случае выявления факта нарушения партнером правил партнёрской программы, администрация 

Сервиса оставляет за собой право в одностороннем порядке заблокировать учётную запись партнёра и 

бонусный счёт, а также, если у Сервиса есть обоснованные основания полагать, что счёт используется 

недобросовестно или используется не Участником программы без согласия Участника программы. 

5.2. Сервис оставляет за собой право задержать вывод заработанных партнёром средств или оштрафовать 

партнёра на весь заработок или его часть в случае подозрения партнёра в нарушении условий 

сотрудничества. 

5.3. Сервис оставляет за собой право свернуть программу, пересмотреть условия партнёрской программы, а 

также ввести ограничения на использование уже начисленных баллов, в одностороннем порядке без какого-

либо специального уведомления партнёров.  

5.4. Сервис имеет право отменить все привилегии участника в случаях размещения публикаций, содержащих 

заведомо ложную информацию, или сведений, порочащих деловую репутацию Сервис, в сети Интернет, а 

также в печатных СМИ. 

6. Анкетные данные и внесение изменений 

6.1. В случае изменения контактных данных, участник партнерской программы обязан внести изменения в 

анкету, расположенную в личном кабинете Пользователя на сайте texpolimer.pro  

6.2. Корректировки анкетных данных могут производиться организатором программы без ведома клиента в 

случаях наличия в анкете орфографических ошибок.  

6.3. Регистрируясь в программе, Участник подтверждает, что все указанные в Анкете данные (в том числе 

номер телефона и e-mail адрес) верны и принадлежат Участнику, Участник готов понести все риски в полном 

объеме, которые могут возникнуть в связи с указанием Участником некорректных данных в Анкете. 

7. Информация о балансе бонусного счета:  

7.1. Участник партнерской программы вправе получать информацию о состоянии своего бонусного счета в 

личном кабинете на сайте texpolimer.pro  

8. Права и обязанности сторон  

8.1. Сервис вправе вносить изменения и дополнения в настоящую оферту.  

8.2. Участник обязуется самостоятельно отслеживать изменения и дополнения в настоящей оферте.  
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8.3. Сервис вправе в одностороннем порядке приостановить или прекратить реализацию программы в любое 

время по своему усмотрению. 

8.4. В случае прекращения программы, бонусы, находящиеся на бонусных счетах участников, аннулируются в 

полном объеме.  

8.5. С даты прекращения программы организатор закрывает все бонусные счета и аннулирует все 

накопленные участниками бонусы, при этом организатор не осуществляет какие бы то ни было выплаты 

и/или компенсации в пользу участников.  

8.6. В случае, если Сервис будет вынужден приостановить программу по обстоятельствам от него не 

зависящим (форс-мажор), в этом случае участники уведомляются о таком приостановлении в любой 

разумный срок.  

9. Конфиденциальность и защита персональных данных  

9.1. Участник программы предоставляет организатору свои персональные данные и соглашается на их сбор, 

обработку, систематизацию, обновление, использование и хранение в целях реализации программы.  

9.2. Регистрируясь в Партнёрской программе Участник соглашается на получение рекламно-информационных 
материалов в виде sms/viber-сообщений и входящих звонков на указанный Участником номер телефона и/или 
e-mail рассылок на указанный Участником e-mail адрес, а также на обработку, систематизацию, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, хранение и использование персональных данных, содержащихся в 
Анкете участника с целью направления указанной выше информации, в том числе на передачу персональных 
данных третьим лицам, привлекаемым к исполнениям указанных действий. Срок действия согласия: с даты 
заполнения Анкеты и по истечению 30 дней с момента получения отзыва согласия на обработку персональных 
данных. 

9.3. Для отзыва согласия необходимо подать заявление в письменной форме путём обращения в личном 
кабинете на сайте www.texpolimer.pro 

9.4. Организатор обязуется не разглашать полученную от участника информацию. Не считается нарушением 

предоставление организатором информации агентам и третьим лицам, действующим на основании договора 

с организатором, для исполнения обязательств перед участником программы.  

9.5. Не считается нарушением обязательств о неразглашении разглашение информации в соответствии с 

обоснованными и применимыми требованиями закона.  

9.6. Если участник программы не желает, чтобы в дальнейшем его персональные данные обрабатывались, 

он может сообщить об этом в Сервис путём обращения в личном кабинете на сайте www.texpolimer.pro  
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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ 
Настоящие Правила действуют с даты их опубликования на сайте www.texpoimer.pro 

 

 

1. Термины и определения 

2. Права и обязанности сторон 

3. Условия участия в партнёрской программе 

4. Порядок начисления, списания и иных действий с бонусами 

5. Порядок начисления и получения вознаграждения 

6. Заключительные положения 

 

Данная Программа не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует 

обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие государственные органы. Программа не 

является рекламной акцией, а представляет собой программу вознаграждения участникам, построенную на системе 

накопления и использования бонусов, на основе специального программного обеспечения. 

 

1. Термины и определения 

 

«Администратор Партнёрской программы» – ответственное лицо Организатора с правами 

администрирования. 

«Бонусы» – виртуальные условные единицы, начисляемые участнику Партнёрской программы при 

предоставлении информации о проектах, при реализации которых, предполагается использование 

геосинтетических материалов из номенклатурного справочника сервиса ТП-PRO.  

«Бонусный счёт» – совокупность учётных и информационных данных в базе данных программы об участнике 

программы, количестве начисленных/списанных бонусов и текущем балансе.  

«Вознаграждение» – денежная форма дохода, полученного Участником по условиям Партнёрской 

программы. 

 «Заявка на расчёт» - это форма заявки с данными, которые необходимы для выполнения инженерного 

расчёта и результатом которой является основное техническое решение.  

«Организатор» - ТОО «AeroAvtoExpress» – сторона, являющаяся Организатором партнёрской программы, 

условия которой описаны в настоящем документе.  

«Партнёрская программа» – программа вознаграждения участникам, построенная на системе накопления и 

использования бонусов на основе специального программного обеспечения.  

«Проект» - это совокупность действий, которая включает в себя все и/ или некоторые из действий: загрузка в 

сервис инженерного расчёта; основного технического решения; всех разделов проектной документации; 

положительного заключения экспертизы или номера заключения; информирование о начале строительства. 

«Пользователь» - физическое лицо, достигшее 18 лет, которое прошло регистрацию на сервисе ТП-PRO и 

использует его для своих нужд. 

«Расчёт» - документ с основным техническим решением, выполненный в соответствии с требованиями 

нормативных документов.  

«Сервис» ТП-PRO – это веб-сервис расположенный по интернет-адресу www.texpolimer.pro, позволяющий 

Участнику подавать заявки на расчёт, создавать проекты и получать по ним информационную поддержку и 

технические решения, иметь постоянный доступ к актуальной нормативной документации и участвовать в 

Партнёрской программе.  

«Условия» Партнёрской программы – требования, от выполнения которых зависит соблюдение Партнёрской 

программы.  

«Участник» – физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее документ, удостоверяющий личность и 

подтвердивший своё согласие на участие в Партнёрской программе. 
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2. Права и обязанности сторон  

 

2.1. Организатор вправе: 

2.1.1. Вносить изменения и дополнения в настоящие Правила.  

2.1.2. На свое усмотрение, в одностороннем порядке, признать недействительными все запросы на участие в 

Партнёрской программе, а также запретить дальнейшее участие в Программе любому лицу, которое 

действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с 

намерением досадить, оскорбить, угрожать или причинить беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть как связано, так и не связано с Программой. 

2.1.3. Осуществлять выборочную проверку регистрационных данных Участников, а также иной информации, 

предоставляемой Участником Партнёрской программы, на любом этапе проведения Партнёрской 

программы. 

 

2.2. Организатор обязан:  

2.2.1. Обеспечить организацию выдачи Вознаграждения Участникам, выполнившим условия Партнёрской 

программы, согласно настоящим Правилам. 

 

2.3. Организатор Программы не несёт ответственности за: 

2.3.1. Отсутствие возможности у Участников Партнёрской программы ознакомиться с настоящими Правилами. 

2.3.2. Неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками Партнёрской программы требований, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

2.3.3. Правильность, точность, достоверность и своевременность предоставления персональных данных, 

контактной и иной информации, которую Участники Партнёрской программы указали в Анкете, а равно за 

невозможность связаться с Участниками по указанным ими контактным данным с целью выдачи им 

Вознаграждения, по причинам, не зависящим от Организатора. 

2.3.4. Неполучение Участниками Партнёрской программы Вознаграждения, в случае не востребования их 

Участниками или отказа от них. 

2.3.5. Неисполнение им действий, связанных с проведением Партнёрской программы, если такое 

неисполнение произошло вследствие отсутствия персональных данных Участника в результате отзыва 

Участником согласия на их обработку. 

2.3.6. Последствия ошибок участников Программы. 

 

2.4. Участник вправе: 

2.4.1. Знакомиться с Правилами Партнёрской программы и получать информацию из источников, упомянутых 

в настоящих Правилах. 

2.4.2. Принимать участие в Партнёрской программе в порядке, определённом настоящими Правилами. 

2.4.3. Получать информацию о состоянии своего бонусного счета в личном кабинете Сервиса ТП-PRO.  

2.4.4. Получать Вознаграждение согласно условиям, предусмотренных Программой. 

2.4.5. Заявить о своем отказе от получения Вознаграждения. При этом Участник автоматически утрачивает все 

свои права на получение Вознаграждения, начиная с даты отправки письменного уведомления Организатору. 

 

2.5. Участник обязан:  

2.5.1. Соответствовать требованиям, указанным в настоящих Правилах. 

2.5.2. Предоставить Организатору информацию для его идентификации, указанную в Анкете участника. 

2.5.3. Самостоятельно отслеживать изменения и дополнения в настоящих Правилах.  
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2.5.4. В случае изменения контактных данных - внести изменения в Анкету, расположенную в личном кабинете 

Пользователя в Сервисе ТП-PRO. 

 

2.6. Участник не имеет права: 

2.6.1. Передавать доступ к своему аккаунту в Сервисе другим лицам. 

2.6.2. Иметь несколько аккаунтов в Сервисе. 

 

3. Условия участия в партнёрской программе  

 

3.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок участия в Партнёрской программе.  

3.2. Совершая действия, направленные на присоединение к Партнёрской программе, участник программы, 

таким образом, подтверждает, что он ознакомился с настоящими правилами, принимает условия участия в 

программе, согласен с ними и обязуется их соблюдать.  

3.3. В Партнёрской программе могут принимать участие физические лица, достигшие совершеннолетия.  

3.4. В Партнёрской программе не могут принимать участие юридические лица и физические лица, 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, в том числе, оказывающие Сервису 

другие услуги по аналогичным договорам.  

 

3.5. Для того, чтобы принять участие в Партнёрской программе Участнику необходимо: 

3.5.1. Зарегистрироваться в Сервисе ТП-PRO (расположенному по интернет-адресу www.texpolimer.pro ), 

создать Проект, заполнить Анкету, заключить Партнёрский договор путём простановки отметки, 

подтверждающей согласие, в соответствующем чек-боксе, отмечать этапы прохождения проекта от начала, 

до реализации, выполнять задания, заполнять отчёты и получать бонусы за каждый этап проекта и по итогу 

его реализации. 

 

3.6. В рамках работы Сервиса предусмотрено 3 варианта участия в Программе:  

3.6.1. Готовый проект с полученным положительным заключением экспертизы (возможность 

корректировки готового проекта – не предусмотрена).  

Данный вариант участия в Программе предусматривает тот факт, что Участник самостоятельно разрабатывает 

все разделы проектной документации без участия Сервиса ТП-PRO, используя геосинтетические материалы, 

из номенклатурного справочника (находящемся в разделе «Библиотека»). 

В этом варианте участия в Программе у Участника есть возможность загрузить готовый проект с полученным 

положительным заключением экспертизы, наличие которой можно проверить в ГИС ЕГРЗ. Данный вариант 

участия состоит их 3-х этапов: загрузка всех разделов проектной документации; загрузка положительного 

заключения экспертизы; информирование о начале реализации проекта. На этапах загрузки всех разделов 

проектной документации и положительного заключения экспертизы (после регистрации файлов 

администратором сервиса) Участнику начисляется фиксированный бонус за прохождение каждого этапа. По 

итогу реализации проекта с применением геосинтетических материалов из номенклатурного справочника 

сервиса ТП-PRO, указанных в проектной документации, Участнику Программы начисляется бонус. 

 

3.6.2. Готовое решение – ОТР (предусмотрена возможность корректировки решений; запроса 

коммерческого предложения). 

Данный вариант участия в Программе предусматривает тот факт, что Участник самостоятельно разрабатывает 

основные технические решения (ОТР) в конкретном проекте, используя геосинтетические материалы, из 

номенклатурного справочника (находящемся в разделе «Библиотека») и направляет их в Сервис для проверки 

и согласования с администратором. 

После проверки и согласования ОТР с администратором Сервиса, Участнику открывается доступ к запросу 

коммерческого предложения на стоимость геосинтетических материалов из номенклатурного справочника 

http://www.texpolimer.pro/
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сервиса ТП-PRO и предоставляется возможность дальнейших действий: загрузки всех разделов проектной 

документации; загрузки положительного заключения экспертизы; информирование о начале реализации 

проекта. На этапах загрузки всех разделов проектной документации и положительного заключения 

экспертизы (после регистрации файлов администратором сервиса) Участнику начисляется фиксированный 

бонус за прохождение каждого этапа. По итогу реализации проекта с геосинтетическими материалами из 

номенклатурного справочника сервиса ТП-PRO, указанными в проектной документации, Участнику 

Программы начисляется бонус.  

 

3.6.3. Полный цикл – проект, переведенный из заявки (предусмотрена возможность корректировки 

решений; запроса коммерческого предложения). 

Данный вариант участия в Программе предусматривает тот факт, что Участник через Сервис получает готовое 

решение для использования при разработке проектной документации. 

Участник заполняет заявку на конкретный тип расчёта, получает выполненный расчёт и полное описание 

предлагаемого решения, на основании которого самостоятельно разрабатывает проектную документацию и 

отправляет её на проверку и согласование администратору Сервиса в той части, в которой участвует Сервис. 

После проверки и согласования конкретного раздела проектной документации с администратором Сервиса, 

Участнику открывается доступ к запросу коммерческого предложения на стоимость геосинтетических 

материалов из номенклатурного справочника сервиса ТП-PRO и предоставляется возможность дальнейших 

действий: загрузки всех разделов проектной документации; загрузки положительного заключения 

экспертизы; информирование о начале реализации проекта. На этапах загрузки всех разделов проектной 

документации и положительного заключения экспертизы (после регистрации файлов администратором 

Сервиса) Участнику начисляется фиксированный бонус за прохождение каждого этапа. По итогу реализации 

проекта с геосинтетическими материалами из номенклатурного справочника сервиса ТП-PRO, указанными в 

проектной документации, Участнику Программы начисляется бонус. 

 

3.7. В любой вариант участия в Программе Участники могут вступить только до этапа «загрузка 

положительного заключения экспертизы*». 

3.8. Каждый этап проекта ограничен по срокам, соблюдение которых является неотъемлемым условием* 

для начисления Бонусов и получения Вознаграждения. Длительность каждого этапа проекта указана в личном 

кабинете Участника в момент старта этапа.  

3.9. В каждый проект допускается ограниченное количество участников (не более 3-х). 

 

*Если Участник не попадает под это условие и в тоже время, у него есть причины, почему он должен быть в 

проекте – Участнику предлагается написать об этом в чат поддержки, для информирования Организатора и 

поиска оптимального решения вопроса.  

 

4. Порядок начисления, списания и иных действий с бонусами 

 

4.1. Начисление Бонусов производится ежемесячно, с 15-го по 25-е число текущего месяца за предыдущий, на 

основании выполненных этапов проекта и/ или иных условий Партнёрской программы. 

4.2. Организатор вправе приостановить начисление и списание бонусов (провести процедуру 

блокирования бонусного счёта) на период рассмотрения ситуации на предмет усмотрения в действиях 

участника элементов злоупотребления Правилами, недобросовестных действий и/или нарушения настоящих 

Правил и/или злоупотребления привилегиями и/или поощрениями, предоставляемыми участникам в рамках 

программы. 

4.3. В случае получения Организатором отзыва согласия использования персональных данных Участника, 

все начисленные Бонусы, бонусный счёт блокируются/ аннулируются. 
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4.4. Подтверждение списания бонусов производится посредством кода, высылаемого на электронный 

адрес, указанный в личном кабинете участника Партнёрской программы. 

4.5. Бонусы имеют ограниченный срок действия – 3 года с даты начисления. Бонусы, начисленные на счёт 

участника Партнёрской программы и не использованные участником программы в течение этого времени, 

считаются невостребованными и аннулируются с бонусного счёта (сгорают).  

4.6. Если по техническим причинам начисление бонусов на счёт участника и/или списание бонусов 

невозможно, Сервис оставляет за собой право отказать участнику в проведении операции до устранения 

неисправности.  

4.7. Претензии и пожелания Участников к процессу начисления Бонусов принимаются Организатором 

путём обращения в Сервис в личном кабинете на сайте www.texpolimer.pro 

4.8. В случае прекращения программы, бонусы, находящиеся на бонусных счетах участников, 

аннулируются в полном объёме.  

4.9. С даты прекращения программы организатор закрывает все бонусные счета и аннулирует все 

накопленные участниками бонусы, при этом организатор не осуществляет какие бы то ни было выплаты и/или 

компенсации в пользу участников.  

4.10. Полученные Участником Бонусы могут быть использованы только для получения Вознаграждения, 

путём заказа его получения в личном кабинете Сервиса. 

4.11. Накопленные Участником Бонусы не могут быть переданы, уступлены, подарены, проданы или иным 

образом отчуждены третьим лицам. 

4.12. В случае выявления факта нарушения партнёром правил Партнёрской программы, администрация 

Сервиса оставляет за собой право в одностороннем порядке заблокировать учётную запись партнёра и 

бонусный счёт, а также, если у Сервиса есть обоснованные основания полагать, что счёт используется 

недобросовестно или используется не Участником программы без согласия Участника программы. 

4.13. Участник, предоставивший ложную информацию о себе при регистрации, а равно иную ложную 

информацию, исключается из участия в Программе, все ранее начисленные Бонусы отменяются и не могут 

использоваться для получения Вознаграждения. 

 

5. Порядок начисления и получения вознаграждения 

 

5.1. Вознаграждение за прохождение этапов проекта рассчитывается в следующем порядке:  

 

№ Назначение вознаграждения Размер вознаграждения в 

бонусах  

1. Приветственное вознаграждение (за перевод заявки в проект) 500 

2. За загрузку разработанного основного технического решения 

(только для вариантов участия в Программе п. 3.6.1. Готовый 

проект с полученным положительным заключением экспертизы; п. 

3.6.2. Готовое решение – ОТР). 

500 

3. За загрузку выполненного проекта (проектной документации - 

тома со сметами и объёмом работ) 

500 

4. За загрузку положительного заключения экспертизы (допускается, 

вместо загрузки написать номер положительного заключения 

экспертизы) 

500 

5. Строительство (начало строительства по проекту) 500 

6. Финальное вознаграждение % от стоимости реализованных 

геосинтетических материалов 
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из номенклатурного 

справочника сервиса ТП-PRO 

 

5.2. В случае участия в Проекте более 1-го Пользователя (максимально на проект допускается 3 участника*) и 

соблюдения каждым из них правил работы с Сервисом, правил Партнёрской программы и задач, в рамках 

проекта – бонусы начисляются тому участнику программы, который в каждом этапе первым размещает 

сведения.  

 

5.3. Финальное вознаграждение за реализацию геосинтетических материалов из номенклатурного 

справочника сервиса ТП-PRO рассчитывается по принципу: 

 Реализация до 5 000 000 руб.  – вознаграждение равно 1% от суммы реализации. 

 Реализация свыше 5 000 001 руб. – вознаграждение устанавливается в индивидуальном порядке.  

 

5.4. В случае участия в проекте более 1-го Пользователя (максимально на проект допускается 3 участника*) и 

соблюдения каждым из них правил работы с Сервисом, правил Партнёрской программы и задач, в рамках 

проекта – начисляемое финальное вознаграждение (по последнему этапу) делится между всеми участниками 

в равных долях.  

 

5.5. Сумма вознаграждения для каждого Участника формируется из суммы накопленных бонусов в денежном 

эквиваленте (1 Бонус = 1 российский рубль) и денежной части, которая определяется по формуле: S*0,8/0,95, 

где S – это количество Бонусов в денежном эквиваленте (1 Бонус = 1 российский рубль). Денежная часть 

определяется в целых рублях. Сумма денежной части менее 50 копеек округляется до полного рубля в 

меньшую сторону, а сумма денежной части 50 копеек и более округляется до полного рубля в большую 

сторону. 

 

5.6. Получить вознаграждение можно в течение 3 лет с даты его начисления. 

 

5.7. Вознаграждение за минусом комиссии за перевод перечисляется на электронный кошелёк Участника, 

номер которого указывается Участником в Анкете. При этом учитываются следующие ограничения: 

5.7.1. Минимальная сумма одного перевода – 5 000 руб. (пять тысяч рублей) 

5.7.2.  Максимальная сумма одного перевода – 50 000 руб. (пятьдесят тысяч рублей) 

 

5.8. Вознаграждение за минусом комиссии за перевод выплачивается в течение 5 рабочих дней с 

момента оформления Участником Заявки на получение денежных средств в личном кабинете Сервиса, в 

период с 1-го по 14-е число каждого календарного месяца.  

 

5.9. После получения Участником Вознаграждения, Бонусы в количестве, эквивалентном данному 

Вознаграждению (согласно разделу 5.5. настоящих Правил), списываются Организатором со Счёта Участника, 

и не могут быть в дальнейшем повторно использованы Участником для получения Вознаграждения. 

 

5.10. В случае если Вознаграждение не запрошено на вывод Участником в течение сроков, указанных в 

настоящих Правилах, оно не может быть востребовано. Претензии по не запрошенному Вознаграждению не 

принимаются. Все невостребованные Вознаграждения по истечении сроков их выдачи поступают в 

распоряжение Организатора. 

 

5.11. Организатор ограничивает возможность указания одинаковых персональных данных разными 

Участниками, для получения Вознаграждения. 
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5.12. Сервис оставляет за собой право задержать вывод заработанных партнёром средств или оштрафовать 

партнёра на весь размер вознаграждения или его часть в случае подозрения партнёра в нарушении условий 

сотрудничества. 

 

*Если Участник не попадает под это правило (в проекте зарегистрировано 3 Пользователя) и в тоже время, у 

него есть причины, почему он должен быть в проекте – Участнику предлагается написать об этом в чат 

поддержки, для информирования Организатора и поиска оптимального решения вопроса.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Все Участники Программы самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с участием 

в Программе (в том числе расходы, связанные с доступом в Интернет). 

 

6.2. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Программе. В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/ или вопросов, не 

урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/ или разъяснения 

принимается непосредственно и исключительно Организатором Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

СЕРІКТЕСТІК КЕЛІСІМ 

(ұсыныс) 

СЕРІКТЕСТІК БАҒДАРЛАМАҒА ҚАТЫСУ ТУРАЛЫ 

Осы Серіктестік келісімі www.texpolimer.pro веб-сайтында жарияланған күннен бастап күшіне енеді 

 

1. Жалпы ережелер 

1.1. Бұл ұсыныста шарттың барлық маңызды талаптары бар, олардан ұсыныс жасаған тұлғаның кез келген 

жауап берушімен ұсыныста көрсетілген шарттар бойынша келісім жасасу еркі көрінеді. Оферта оферта деп 

танылады, ал ұсынысты алған тұлғаның онда көрсетілген шарт талаптарын орындау бойынша іс-әрекеттер 

жасауы көрсетілген әрекетті жасаған тұлғаның шарт жасасуы болып саналады. сәйкес ұсыныс. 

1.2. Осы Серіктестік келісімі Серіктестік бағдарламасына қатысу ережелерін белгілейді. 

1.3. Осы Серіктестік шарттың және оның барлық қосымшаларымен және төменде көрсетілген шарттармен 

келіскен тұлғаның серіктестік бағдарламасына қатысу туралы шартты (бұдан әрі – келісім) жасау мүмкіндігі 

бар. осы шартта көрсетілген шарттарда жасалған жағдайда келісімді растайтын белгі тиісті құсбелгіге 

қойылады және «серіктес болу» түймесін басыңыз. Жоғарыда айтылғандардың маңыздылығын ескере 

отырып, осы ұсыныстың шарттары бойынша келісім жасасуға мүдделі тұлғаға оның мәтінін мұқият оқып шығу 

ұсынылады, ал кез келген тармақпен келіспеген жағдайда серіктестік бағдарламаға қатысудан бас тарту 

ұсынылады. 

1.4. Осы келісімде, егер контекст басқаны талап етпесе, келесі терминдер келесі мағыналарды білдіреді: 

«Қабылдау» – қатысушының ұсыныс шарттарын толық және сөзсіз қабылдауы және оның серіктестік 

бағдарламаға қатысушы болуға дайындығы. Қабылдау фактісі сәйкес ұяшыққа келісімді растайтын белгіні қою 

және «серіктес болу» түймесін басу арқылы белгіленеді. 

«Қатысушы сауалнамасы» – бұл www.texpolimer.pro веб-сайтында, пайдаланушының жеке кабинетіндегі, 

серіктестік бағдарламаға тіркелу кезінде қатысушы толтырған сауалнаманы білдіреді. 

«Серіктестік бағдарламасы» - арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде бонустарды жинақтау және 

пайдалану жүйесіне құрылған қатысушыларға арналған марапаттау бағдарламасы. 

«Бонус шот» - бағдарламаға қатысушы, есептелген/есептен шығарылған бонустардың саны және ағымдағы 

қалдық туралы бағдарлама деректер қорындағы есепке алу және ақпараттық деректер жиынтығы. 

«Бонустар» - объектілерді жобалау кезінде жобалық шешімдерді қабылдау үшін жүзеге асырылуы 

геосинтетикалық материалдарды қолдануды көздейтін жобалар туралы ақпарат беру кезінде бағдарламаға 

қатысушыға есептелетін виртуалды шартты бірліктер. 

«Құқықтарды теріс пайдалану» - бонус шотында бонустардың максималды санын жинақтауға бағытталған 

қатысушының жосықсыз әрекеттері. 

«Оферта» – сатушының кез келген жеке тұлғаға оның барлық қосымшалары мен келісімдерін қоса алғанда, 

офертада қамтылған шарттар бойынша шарт жасасуға арналған жария ұсынысы болып табылатын бұл құжат. 

«Жеке деректер» - нақты немесе сәйкестендірілетін жеке тұлғаға (дербес деректердің субъектісі) тікелей 

немесе жанама қатысты кез келген ақпарат. 

«АэроАвтоЭкспресс» ЖШС серіктестік бағдарламасының Ұйымдастырушысы болып табылады, оның шарттары 

осы құжатта сипатталған. «АэроАвтоЭкспресс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бизнес сәйкестендіру 
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нөмірі 101040015813, 050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, көш. Макатаева, 126, 

банк деректемелері: «Банк Центр Кредит» АҚ, БСК KCJBKZKX, БСН 920440001102. 

«Бонустарды есептеу тәртібі» - ұсыныста көзделген шарттарға сәйкес қатысушының бонустық шотындағы 

бонустар санының ұлғаюына әкелетін рәсім. 

«Бонусты есептен шығару рәсімі» – ұсыныста көзделген негіздер бойынша қатысушының бонустық 

шотындағы бонустар санының азаюына әкелетін рәсім. 

«Бағдарламаға қатысушы» – 18 жасқа толған, жеке басын куәландыратын құжаты бар және сауалнаманы 

толтыру арқылы бонустық бағдарламаға қатысуға келісімін растаған және қолданыстағы келісімді 

қабылдағанын растаған жеке тұлға. 

2. Ұсыныс тақырыбы 

2.1. Тіркелу кезінде толтырылған өтінім бойынша есеп алған Қызметті пайдаланушы бонустық бағдарламаның 

мүшесі болуға, бонустық шотқа бонустарды жинақтауға шақырылады. Бағдарламаға қатысу үшін оның жеке 

деректерін кейіннен Қызмет өкілдері қатысушылардың дерекқорында тіркей отырып, қатысушының 

сауалнамасын толтыру және белгі қою арқылы серіктестік бағдарламаға қатысуға келісімін растау міндетті. 

тиісті құсбелгіге келісімді растау. 

3. Серіктестік бағдарламаға қатысу 

3.1. Бұл ұсыныс серіктестік бағдарламаға қатысу шарттары мен тәртібін анықтайды. 

3.2. Серіктестік бағдарламаға тек ересек адамдар ғана қатыса алады. 

3.3. Қатысушы серіктестік бағдарламасына бір уақытта келесі әрекеттерді орындау арқылы қосылады: 

- қызметте жоба құру; 

- серіктестік бағдарлама қатысушысының сауалнамасын толтыру; 

- тиісті ұяшыққа келісімді растайтын белгіні қою арқылы қатысуға келісімін растау. 

3.4. Бағдарламаға қосылуға бағытталған әрекеттерді жасай отырып, бағдарламаға қатысушы осылайша осы 

ұсыныспен танысқандығын растайды, бағдарламаға қатысу шарттарын қабылдайды, олармен келіседі және 

оларды сақтауға міндеттенеді. 

3.5. Ұсыныс ресми түрде www.texpolimer.pro сайтында жарияланған 

4. Бонустарды есептеу және есептен шығару тәртібі 

4.1. Бонус www.texpolimer.pro сайтында жарияланған Ереженің талаптарына сәйкес есептеледі. 

4.2. Бағдарлама аясында қатысушылар өздерінің жеке шотындағы бонустық шотқа бонустарды жинақтайды 

және оларды Серіктестік бағдарламасының Ережесінде көрсетілген тариф бойынша қолма-қол ақшаға 

айырбастауға құқылы. 

4.3. Ұйымдастырушы қатысушының әрекеттерінде құқықты теріс пайдалану элементтерін анықтау 

мақсатында жағдайды қарау кезеңіне бонустарды есептеуді және есептен шығаруды (бонус шотын бұғаттау 

рәсімін жүргізу) тоқтата тұруға құқылы. ұсыныстар, адал емес әрекеттер және/немесе осы ұсынысты бұзу 

және/немесе бағдарламалар шеңберінде қатысушыларға берілген артықшылықтарды және/немесе 

ынталандыруларды теріс пайдалану. 

4.4. Бонустар шектеулі әрекет ету мерзіміне ие - есептелген күннен бастап 3 жыл. Серіктестік бағдарламаға 

қатысушының шотына есептелген және осы уақыт ішінде бағдарламаға қатысушы пайдаланбаған бонустар 

талап етілмеген болып саналады және бонустық шоттан жойылды (өртеніп кетті). 
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4.5. Техникалық себептер бойынша қатысушының шотына бонустарды есептеу және/немесе бонустарды 

есептен шығару мүмкін болмаса, Сервис қатысушының ақау жойылғанға дейін операцияны орындаудан бас 

тартуға құқылы. 

5. Бағдарламадан алып тастаулар 

5.1. Серіктес серіктестік бағдарлама ережелерін бұзған жағдайда, Сервис әкімшілігі серіктестің шотын және 

бонустық шотын бір жақты тәртіпте бұғаттау құқығын өзіне қалдырады, сондай-ақ егер Сервисте есептік 

жазбаның дұрыс емес пайдаланылуда деп санауға негізді негіздері болса. сенім немесе бағдарламаның 

мүшесі емес адам Мүше бағдарламаларының келісімінсіз пайдаланып жатыр. 

5.2. Серіктестік серіктестік шарттарын бұзды деп күдіктенген жағдайда серіктес тапқан қаражатты алуды 

кейінге қалдыруға немесе серіктеске кірістің толық немесе бір бөлігіне айыппұл салуға құқылы. 

5.3. Сервис серіктестерге арнайы ескертусіз біржақты тәртіпте бағдарламаны қысқартуға, серіктестік 

бағдарламаның шарттарын қайта қарауға, сондай-ақ жинақталған ұпайларды пайдалануға шектеу қоюға 

құқылы. 

5.4. Көрсетілген жалған ақпарат немесе Қызметтің іскерлік беделіне нұқсан келтіретін ақпаратты қамтитын 

жарияланымдарды Интернетте, сондай-ақ баспа басылымдарында орналастырған жағдайда Қызмет 

қатысушының барлық артықшылықтарын жоюға құқылы. 

6. Жеке деректер мен өзгерістер 

6.1. Байланыс ақпараты өзгерген жағдайда серіктес бағдарламаға қатысушы texpolimer.pro веб-сайтындағы 

Пайдаланушының жеке кабинетінде орналасқан сауалнамаға өзгерістер енгізуге міндетті. 

6.2. Сауалнамада орфографиялық қателер орын алған жағдайларда, дербес деректерді түзетуді 

бағдарламаны ұйымдастырушы клиентке хабарсыз жасай алады. 

6.3. Бағдарламаға тіркелу арқылы Қатысушы Сауалнамада көрсетілген барлық деректердің (соның ішінде 

телефон нөмірі мен электрондық пошта мекенжайы) дұрыс екенін және Қатысушыға тиесілі екенін растайды, 

Қатысушы туындауы мүмкін барлық тәуекелдерді толық көлемде көтеруге дайын. Қатысушының Сауалнамада 

дұрыс емес мәліметтерді көрсетуіне байланысты. 

7. Бонус шотының қалдығы туралы мәліметтер: 

7.1. Серіктестік бағдарламаға қатысушы texpolimer.pro веб-сайтындағы өзінің жеке кабинетіндегі бонустық 

шотының жай-күйі туралы ақпаратты алуға құқылы. 

8. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

8.1. Қызмет осы ұсынысқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы. 

8.2. Қатысушы осы ұсынысқа енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды дербес бақылауға міндеттенеді. 

8.3. Қызмет өз қалауы бойынша кез келген уақытта бағдарламаны жүзеге асыруды біржақты тәртіппен тоқтата 

тұруға немесе тоқтатуға құқылы. 

8.4. Бағдарлама тоқтатылған жағдайда қатысушылардың бонустық шоттары бойынша бонустар толығымен 

жойылады. 

8.5. Бағдарлама тоқтатылған күннен бастап ұйымдастырушы барлық бонустық шоттарды жабады және 

қатысушылар жинаған барлық бонустарды жояды, бұл ретте ұйымдастырушы қатысушылардың пайдасына 

ешқандай төлемдерді және/немесе өтемақыларды жасамайды. 

8.6. Қызмет өзіне байланысты емес мән-жайларға (форс-мажор) байланысты бағдарламаны тоқтата тұруға 

мәжбүр болған жағдайда, бұл жағдайда қатысушыларға кез келген қолайлы уақытта мұндай тоқтата тұру 

туралы хабарланады. 
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9. Жеке деректердің құпиялылығы және қорғалуы 

9.1. Бағдарламаға қатысушы ұйымдастырушыға өзінің дербес деректерін береді және бағдарламаны іске 

асыру мақсатында оларды жинауға, өңдеуге, жүйелеуге, жаңартуға, пайдалануға және сақтауға келіседі. 

9.2. Серіктестік бағдарламада тіркелу арқылы Қатысушы жарнамалық және ақпараттық материалдарды 

sms/viber хабарламалары және Қатысушы көрсеткен телефон нөміріне кіріс қоңыраулар және/немесе 

көрсеткен электрондық пошта мекенжайына электрондық ақпараттық бюллетеньдер алуға келіседі. 

Қатысушыға, сондай-ақ жоғарыда аталған ақпаратты жіберу үшін Қатысушы Сауалнамасында қамтылған 

дербес деректерді өңдеуге, жүйелеуге, нақтылауға (жаңартуға, өзгертуге), шығаруға, сақтауға және 

пайдалануға, оның ішінде жеке деректерді үшінші тұлғаларға беру үшін осы әрекеттерді орындау. Келісімнің 

жарамдылық мерзімі: Сауалнама толтырылған күннен бастап және дербес деректерді өңдеуге келісімді 

қайтарып алу туралы хабарлама алынған күннен бастап 30 күн өткен соң. 

9.3. Келісімнен бас тарту үшін www.texpolimer.pro веб-сайтындағы жеке кабинетке хабарласу арқылы 

жазбаша өтініш беру керек. 

9.4. Ұйымдастырушы қатысушыдан алынған ақпаратты жария етпеуге міндеттенеді. Ұйымдастырушының 

агенттерге және ұйымдастырушымен жасалған шарт негізінде әрекет ететін үшінші тұлғаларға ақпаратты 

бағдарламаға қатысушының алдындағы міндеттемелерді орындауы бұзушылық болып саналмайды. 

9.5. Ақылға қонымды және қолданыстағы заң талаптарына сәйкес ақпаратты ашу жария етпеу жөніндегі 

міндеттемелерді бұзу болып саналмайды. 

9.6. Егер бағдарламаға қатысушы өзінің жеке деректерінің болашақта өңделуін қаламаса, ол бұл туралы 

www.texpolimer.pro веб-сайтындағы жеке кабинетіне хабарласу арқылы Қызметке хабарлай алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

СЕРІКТЕСТІК БАҒДАРЛАМАҒА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ 

Осы Ережелер www.texpoimer.pro веб-сайтында жарияланған күннен бастап күшіне енеді 

 

1. Терминдер мен анықтамалар 

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

3. Серіктестік бағдарламаға қатысу шарттары 

4. Бонустарды есептеу, есептен шығару және басқа да әрекеттерді орындау тәртібі 

5. Сыйақыны есептеу және алу тәртібі 

6. Қорытынды ережелер 

 

Бұл Бағдарлама лотерея немесе тәуекелге негізделген басқа ойын емес, сондықтан ол міндетті тіркеуді немесе тиісті 

мемлекеттік органдарға хабарлауды талап етпейді. Бағдарлама жарнамалық науқан емес, бонустарды жинақтау және 

пайдалану жүйесіне негізделген, арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде құрылған қатысушыларды 

марапаттау бағдарламасы. 

 

1. Терминдер мен анықтамалар 

 

«Серіктестік бағдарламаның әкімшісі» - Ұйымдастырушының әкімшілік құқығы бар жауапты 

тұлғасы. 

«Бонустар» – іске асырылуы TP-PRO қызметінің номенклатуралық анықтамалығынан 

геосинтетикалық материалдарды пайдалануды көздейтін жобалар туралы ақпаратты ұсыну кезінде 

Серіктестік бағдарламасының қатысушысына есептелетін виртуалды шартты бірліктер. 

«Бонус шоты» – бағдарламаға қатысушы, есептелген/есептен шығарылған бонустардың саны және 

ағымдағы теңгерім туралы бағдарлама дерекқорындағы тіркеу және ақпарат деректерінің 

жиынтығы. 

«Сыйақы» - Серіктестік бағдарламасының шарттары бойынша Қатысушы алатын табыстың ақшалай 

нысаны. 

 «Есептеуге өтінім» - инженерлік есептеуді орындау үшін қажетті мәліметтері бар және оның 

нәтижесі негізгі техникалық шешім болып табылатын өтініш нысаны. 

«Ұйымдастырушы» - «АэроАвтоЭкспресс» ЖШС – серіктестік бағдарламасының Ұйымдастырушысы 

болып табылатын тарап, оның шарттары осы құжатта сипатталған. 

«Серіктестік бағдарламасы» - арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету негізінде бонустарды 

жинақтау және пайдалану жүйесіне құрылған қатысушыларға арналған марапаттау бағдарламасы. 

«Жоба» - барлық және/немесе кейбір әрекеттерді қамтитын әрекеттер жиынтығы: инженерлік 

есептеу қызметіне жүктеу; негізгі техникалық шешім; жобалық құжаттаманың барлық бөлімдері; 

сараптаманың оң қорытындысы немесе қорытындының нөмірі; құрылыстың басталуы туралы 

ақпарат. 
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«Пайдаланушы» - TP-PRO қызметіне тіркелген және оны өз қажеттіліктері үшін пайдаланатын 18 

жасқа толған жеке тұлға. 

«Есептеу» - нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жасалған негізгі техникалық шешімі бар 

құжат. 

«Қызмет» TP-PRO – бұл www.texpolimer.pro интернет-мекен-жайында орналасқан веб-сервис, ол 

Қатысушыға есептеуге өтінімдер беруге, жобалар құруға және олар бойынша ақпараттық қолдау 

мен техникалық шешімдерді алуға мүмкіндік береді, соңғы үлгілерге тұрақты қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. -нормативтік құжаттаманың күні және серіктестік бағдарламасына қатысу. 

Серіктестік бағдарламаның «шарттары» - Серіктестік бағдарламасының сақталуы олардың 

орындалуына байланысты талаптар. 

«Қатысушы» – 18 жасқа толған, жеке басын куәландыратын құжаты бар және Серіктестік 

бағдарламасына қатысуға келісімін растаған жеке тұлға. 

 

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

 

2.1. Ұйымдастырушының құқығы бар: 

2.1.1. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу. 

2.1.2. Өзінің қалауы бойынша Серіктестік бағдарламасына қатысу туралы барлық сұрауларды 

біржақты тәртіппен жарамсыз деп тану, сондай-ақ осы Ережелерді бұза отырып әрекет ететін, 

деструктивті әрекет ететін немесе ренжіту, қорлау мақсатында әрекет ететін кез келген тұлғаға 

Бағдарламаға одан әрі қатысуға тыйым салу. , Бағдарламамен байланысты болуы мүмкін немесе 

болмауы мүмкін кез келген басқа тұлғаға қауіп төндіреді немесе зиян келтіреді. 

2.1.3. Серіктестік бағдарламасының кез келген кезеңінде Қатысушыларды тіркеу деректерін, 

сондай-ақ Серіктестік Бағдарламаға Қатысушы ұсынған басқа ақпаратты іріктеп тексеруді жүзеге 

асырыңыз. 

 

2.2. Ұйымдастырушы міндетті: 

2.2.1. Осы Ережеге сәйкес Серіктестік бағдарламасының шарттарын орындаған Қатысушыларға 

Сыйлықты беруді ұйымдастыруды қамтамасыз ету. 

 

2.3. Бағдарламаны ұйымдастырушы жауапты емес: 

2.3.1. Серіктестік бағдарламасына қатысушылардың осы Ережелермен таныса алмауы. 

2.3.2. Серіктестік бағдарламаға қатысушылардың осы Ережеде көзделген талаптарды орындамауы 

немесе уақтылы орындамауы. 

2.3.3. Сауалнамада Серіктестік бағдарламасына Қатысушылар көрсеткен жеке деректерді, 

контактілерді және басқа ақпаратты ұсынудың дұрыстығы, дәлдігі, сенімділігі және уақтылылығы, 

сондай-ақ Қатысушылармен олар көрсеткен байланыс деректерін пайдалана отырып, тәртіппен 
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байланысу мүмкіндігінің болмауы. Ұйымдастырушыға байланысты емес себептер бойынша оларға 

Сыйлық беруге. 

2.3.4. Қатысушылар оларды талап етпеген немесе олардан бас тартқан жағдайда, Серіктестік 

бағдарламасының Қатысушыларының Сыйақыны алмауы. 

2.3.5. Серіктестік бағдарламаны іске асыруға байланысты әрекеттерді орындамау, егер мұндай 

сәтсіздік Қатысушының оларды өңдеуге келісімін қайтарып алуы нәтижесінде Қатысушының жеке 

деректерінің болмауына байланысты орын алса. 

2.3.6. Бағдарламаға қатысушылардың қателіктерінің салдары. 

 

2.4. Қатысушының құқығы бар: 

2.4.1. Серіктестік бағдарламасының ережелерімен танысыңыз және осы Ережеде көрсетілген 

көздерден ақпарат алыңыз. 

2.4.2. Серіктестік бағдарламасына осы Ережеде белгіленген тәртіппен қатысу. 

2.4.3. TP-PRO қызметінің жеке кабинетінде бонустық шотыңыздың күйі туралы ақпаратты алыңыз. 

2.4.4. Бағдарламада көзделген шарттарға сәйкес Сыйақы алу. 

2.4.5. Сыйлықты алудан бас тартуыңызды айтыңыз. Бұл жағдайда Қатысушы Ұйымдастырушыға 

жазбаша хабарлама жіберген күннен бастап Сыйлықты алуға өзінің барлық құқықтарын автоматты 

түрде жоғалтады. 

 

2.5. Қатысушы міндетті: 

2.5.1. Осы Ережеде көрсетілген талаптарды орындау. 

2.5.2. Ұйымдастырушыға оны сәйкестендіру үшін Қатысушы сауалнамасында көрсетілген ақпаратты 

беріңіз. 

2.5.3. Осы Ережеге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды дербес бақылау. 

 

2.5.4. Байланыс ақпараты өзгерген жағдайда, TP-PRO қызметіндегі Пайдаланушының жеке 

кабинетінде орналасқан Сауалнамаға өзгерістер енгізіңіз. 

 

2.6. Қатысушының құқығы жоқ: 

2.6.1. Қызметтегі тіркелгіңізге кіру рұқсатын басқа тұлғаларға аударыңыз. 

2.6.2. Қызметте бірнеше тіркелгі бар. 

 

3. Серіктестік бағдарламаға қатысу шарттары 
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3.1. Осы Ережелер Серіктестік бағдарламаға қатысу шарттары мен тәртібін анықтайды. 

3.2. Серіктестік бағдарламаға қосылуға бағытталған әрекеттерді орындай отырып, бағдарламаға 

қатысушы осылайша осы ережелермен танысқандығын растайды, бағдарламаға қатысу шарттарын 

қабылдайды, олармен келіседі және оларды сақтауға міндеттенеді. 

3.3. Серіктестік бағдарламасына кәмелеттік жасқа толған адамдар қатыса алады. 

3.4. Серіктестік бағдарламасына жеке кәсіпкерлер ретінде тіркелген заңды және жеке тұлғалар, 

соның ішінде ұқсас шарттар бойынша Қызметке басқа қызметтерді ұсынатын тұлғалар қатыса 

алмайды. 

 

3.5. Серіктестік бағдарламаға қатысу үшін Қатысушы: 

3.5.1. TP-PRO қызметінде тіркеліңіз (www.texpolimer.pro интернет-мекен-жайында орналасқан), 

Жоба жасаңыз, Сауалнама толтырыңыз, тиісті құсбелгіге келісімді растайтын белгіні қою арқылы 

серіктестік келісімін жасаңыз, жобаның кезеңдерін белгілеңіз. басынан іске асыруға дейін 

тапсырмаларды орындау, есептерді толтыру және жобаның әрбір кезеңі үшін және оны жүзеге 

асыру негізінде бонустар алу. 

3.6. Қызметтің бір бөлігі ретінде Бағдарламаға қатысудың 3 нұсқасы бар: 

3.6.1. Алынған сараптаманың оң қорытындысы бар дайын жоба (дайын жобаны түзету мүмкіндігі 

қарастырылмаған). 

Бағдарламаға қатысудың бұл нұсқасы Қатысушының номенклатуралық анықтамалықтан 

(«Кітапхана» бөлімінде орналасқан) геосинтетикалық материалдарды пайдалана отырып, TP-PRO 

қызметінің қатысуынсыз жобалық құжаттаманың барлық бөлімдерін дербес әзірлеуін көздейді. 

Бағдарламаға қатысудың бұл нұсқасында Қатысушының болуын USRZ ГАЖ-да тексеруге болатын оң 

сараптамалық қорытындысы бар дайын жобаны жүктеп салу мүмкіндігі бар. Бұл қатысу нұсқасы 3 

кезеңнен тұрады: жобалық құжаттаманың барлық бөлімдерін жүктеп алу; оң сараптамалық 

қорытындыны жүктеу; жобаның басталуы туралы хабардар ету. Жобалық құжаттаманың барлық 

бөлімдерін жүктеу және сараптаманың оң қорытындысы кезеңдерінде (файлдарды қызмет 

әкімшісі тіркегеннен кейін) Қатысушыға әрбір кезеңді аяқтағаны үшін тіркелген бонус есептеледі. 

Жобалық құжаттамада көрсетілген TP-PRO қызметінің номенклатуралық анықтамалығынан 

геосинтетикалық материалдарды пайдалана отырып жобаны іске асыру нәтижелері бойынша 

Бағдарламаға Қатысушыға бонус беріледі. 

3.6.2. Дайын шешім - OTR (шешімдерді реттеуге болады; баға ұсыныстарын сұрау). 

Бағдарламаға қатысудың бұл нұсқасы Қатысушының геосинтетикалық материалдарды пайдалана 

отырып, номенклатуралық анықтамалықтан («Кітапхана» бөлімінде орналасқан) белгілі бір жобада 

негізгі техникалық шешімдерді (ОТР) дербес әзірлеуін және оларды келесіге жіберуін көздейді. 

әкімшінің тексеру және бекіту қызметі. 

Қызмет әкімшісімен OTP тексеріп, келісілгеннен кейін Қатысушы TP-PRO қызметінің 

номенклатуралық анықтамалығынан геосинтетикалық материалдардың құнына баға ұсыныстарын 

сұрауға рұқсат алады және одан әрі әрекеттерді орындау мүмкіндігі беріледі: барлығын жүктеп 

алыңыз. жобалық құжаттаманың бөлімдері; оң сараптамалық қорытындыны жүктеу; жобаның 

басталуы туралы хабардар ету. Жобалық құжаттаманың барлық бөлімдерін жүктеу және 
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сараптаманың оң қорытындысы кезеңдерінде (файлдарды қызмет әкімшісі тіркегеннен кейін) 

Қатысушыға әрбір кезеңді аяқтағаны үшін тіркелген бонус есептеледі. Жобалық құжаттамада 

көрсетілген TP-PRO қызметінің номенклатуралық анықтамалығынан геосинтетикалық 

материалдармен жобаны іске асыру нәтижелері бойынша Бағдарламаға Қатысушыға бонус 

беріледі. 

3.6.3. Толық цикл – өтінімнен аударылған жоба (шешімдерді түзетуге болады; баға ұсыныстарын 

сұрау). 

Бағдарламаға қатысудың бұл нұсқасы Қатысушының жобалық құжаттаманы әзірлеу кезінде 

пайдалану үшін Сервис арқылы дайын шешімді алуын көздейді. 

Қатысушы есептеудің нақты түріне өтінімді толтырады, аяқталған есеп пен ұсынылған шешімнің 

толық сипаттамасын алады, соның негізінде жобалық құжаттаманы өз бетінше әзірлейді және оны 

Қызмет әкімшісіне тексеруге және келісуге жібереді. қызмет қатысатын. 

Жобалық құжаттаманың нақты бөлімін Сервис әкімшісімен тексеріп, келіскеннен кейін Қатысушыға 

TP-PRO қызметінің номенклатуралық анықтамалығынан геосинтетикалық материалдардың құнына 

баға ұсыныстарын сұрауға рұқсат беріледі және әрі қарай әрекет ету мүмкіндігі: жобалық 

құжаттаманың барлық бөлімдерін жүктеп алу; оң сараптамалық қорытындыны жүктеу; жобаның 

басталуы туралы хабардар ету. Жобалық құжаттаманың барлық бөлімдерін жүктеу және 

сараптаманың оң қорытындысы кезеңдерінде (файлдарды Сервис әкімшісі тіркегеннен кейін) 

Қатысушыға әрбір кезеңді аяқтағаны үшін тіркелген бонус есептеледі. Жобалық құжаттамада 

көрсетілген TP-PRO қызметінің номенклатуралық анықтамалығынан геосинтетикалық 

материалдармен жобаны іске асыру нәтижелері бойынша Бағдарламаға Қатысушыға бонус 

беріледі. 

3.7. Қатысушылар Бағдарламаға қатысудың кез келген нұсқасын тек «емтиханның оң 

қорытындысын жүктеп салу*» кезеңіне дейін енгізе алады. 

3.8. Жобаның әрбір кезеңі шарттармен шектелген, оны сақтау Бонустар жинаудың және Сыйақы 

алудың маңызды шарты болып табылады. Жобаның әрбір кезеңінің ұзақтығы Қатысушының жеке 

кабинетінде кезең басталған кезде көрсетіледі. 

3.9. Әрбір жобаға қатысушылардың шектеулі саны рұқсат етіледі (3-тен көп емес). 

 

*Егер Қатысушы бұл шартқа сәйкес келмесе және бір мезгілде оның жобада болуының себептері 

болса - Қатысушы бұл туралы Ұйымдастырушыны хабардар ету және мәселенің оңтайлы шешімін 

табу үшін қолдау чатына жазуға шақырылады. іс. 

 

4. Бонустарды есептеу, есептен шығару және басқа да әрекеттерді орындау тәртібі 

 

4.1. Бонустар жобаның аяқталған кезеңдері және/немесе Серіктестік бағдарламасының басқа 

шарттары негізінде өткен ай үшін ағымдағы айдың 15-інен 25-іне дейін ай сайын есептеледі. 

4.2. Ұйымдастырушы қатысушының әрекеттерінде құқықты теріс пайдалану элементтерін анықтау 

мақсатында жағдайды қарау кезеңіне бонустарды есептеуді және есептен шығаруды (бонус шотын 

бұғаттау рәсімін жүргізу) тоқтата тұруға құқылы. Қағидаларды, адал емес әрекеттерді және/немесе 
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осы Ережелерді бұзуды және/немесе бағдарламалар бойынша қатысушыларға берілетін 

артықшылықтарды және/немесе ынталандыруды теріс пайдалану. 

4.3. Ұйымдастырушы Қатысушының жеке деректерін, барлық есептелген Бонустар, бонустық шоты 

бұғатталған/жойылған. 

4.4. Бонустарды есептен шығаруды растау Серіктестік бағдарламаға қатысушының жеке 

кабинетінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына жіберілген код арқылы жүзеге 

асырылады. 

4.5. Бонустар шектеулі әрекет ету мерзіміне ие - есептелген күннен бастап 3 жыл. Серіктестік 

бағдарламасына қатысушының шотына есептелген және осы уақыт ішінде бағдарламаға қатысушы 

пайдаланбаған бонустар талап етілмеген болып есептеледі және бонустық шоттан жойылды 

(өртеніп кетті). 

4.6. Техникалық себептер бойынша қатысушының шотына бонустарды есептеу және/немесе 

бонустарды есептен шығару мүмкін болмаса, Сервис қатысушының ақау жойылғанға дейін 

операцияны орындаудан бас тартуға құқылы. 

4.7. Қатысушылардың бонустарды есептеу процесіне қатысты талаптары мен тілектерін 

Ұйымдастырушы www.texpolimer.pro веб-сайтындағы жеке кабинетінде Қызметке хабарласу 

арқылы қабылдайды. 

4.8. Бағдарлама тоқтатылған жағдайда қатысушылардың бонустық шоттары бойынша бонустар 

толығымен жойылады. 

4.9. Бағдарлама тоқтатылған күннен бастап ұйымдастырушы барлық бонустық шоттарды жабады 

және қатысушылар жинаған барлық бонустарды жояды, бұл ретте ұйымдастырушы 

қатысушылардың пайдасына ешқандай төлемдерді және/немесе өтемақыларды жасамайды. 

4.10. Қатысушы алған Бонустар тек Сервистің жеке кабинетінде оны алуға тапсырыс беру арқылы 

Сыйлықты алу үшін пайдаланылуы мүмкін. 

4.11. Қатысушы жинақтаған бонустарды үшінші тұлғаларға беруге, беруге, сыйға беруге, сатуға 

немесе басқа жолмен иеліктен шығаруға болмайды. 

4.12. Серіктес Серіктестік бағдарламасының ережелерін бұзған жағдайда, Сервис әкімшілігі 

серіктестің шотын және бонустық шотын біржақты тәртіпте бұғаттау құқығын өзіне қалдырады, 

сондай-ақ егер Сервисте есептік жазба жаман ниетпен пайдаланылды деп санауға негізді негіздер 

болса. немесе бағдарламаның мүшесі емес адам Мүше бағдарламалардың келісімінсіз 

пайдаланады. 

4.13. Тіркеу кезінде өзі туралы жалған ақпаратты, сондай-ақ басқа да жалған мәліметтерді ұсынған 

Қатысушы Бағдарламаға қатысудан шығарылады, бұрын есептелген барлық Бонустар жойылады 

және Сыйлық алу үшін пайдаланыла алмайды. 

 

5. Сыйақыны есептеу және алу тәртібі 

 

5.1. Жоба кезеңдерін өткені үшін сыйақы келесі ретпен есептеледі: 
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№ Сыйақыны тағайындау Бонустардағы сыйақы 

мөлшері 

1. Сәлемдесу ақысы (қосымшаны жобаға аудару үшін) 500 

2. Әзірленген негізгі техникалық шешімді жүктеп салу үшін (тек 

Бағдарламаға қатысу нұсқалары үшін, 3.6.1 тармағы. Оң 

сараптамалық қорытындысы бар дайын жоба; 3.6.2 тармақ. Дайын 

шешім - OTR) 

500 

3. Аяқталған жобаны жүктеп алу үшін (жобалық құжаттама – сметалар 

мен жұмыс көлемі көрсетілген көлемдер) 

500 

4. Оң сараптамалық қорытындыны жүктеп салу үшін (жүктеу орнына 

сараптаманың оң қорытындысының нөмірін жазуға рұқсат етіледі) 

500 

5. құрылыс (жобаға сәйкес құрылысты бастау) 500 

6. Соңғы сыйлық TP-PRO қызметінің 

номенклатуралық 

анықтамалығынан сатылған 

геосинтетика құнының % 

 

5.2. Жобаға 1-ден астам Пайдаланушы қатысса (әр жобаға ең көбі 3 қатысушы рұқсат етіледі *) және 

олардың әрқайсысы Сервиспен жұмыс істеу ережелеріне, Серіктестік бағдарлама ережелеріне 

және жоба аясындағы тапсырмаларға сәйкес келсе, бонустар беріледі. ақпаратты жариялаған әрбір 

кезеңде бірінші болып табылатын бағдарлама қатысушысы. 

5.3. TP-PRO қызметінің номенклатуралық анықтамалығынан геосинтетикалық материалдарды сату 

үшін түпкілікті сыйақы мына принцип бойынша есептеледі: 

• 5 000 000 рубльге дейін сату. – сыйақы сату сомасының 1% тең. 

• 5 000 001 рубльден астам сату. - Сыйақы жеке негізде белгіленеді. 

 

5.4. Жобаға 1-ден астам Пайдаланушы қатысса (әр жобаға ең көбі 3 қатысушы рұқсат етіледі *) және 

олардың әрқайсысы Сервиспен жұмыс істеу ережелеріне, Серіктестік бағдарлама ережелеріне 

және жоба аясындағы тапсырмаларға сәйкес келсе, есептелген түпкілікті сыйақы (соңғы кезеңге 

сәйкес) барлық қатысушылар арасында тең үлестермен бөлінеді. 

5.5. Әрбір Қатысушы үшін сыйақы мөлшері жинақталған бонустар сомасынан ақшалай түрде (1 

Бонус = 1 Ресей рублі) және ақшалай бөлігінен қалыптасады, ол мына формуламен анықталады: 

S*0,8/0,95, мұндағы S – саны Бонустар ақшалай түрде (1 Бонус = 1 Ресей рублі). Ақша бөлігі тұтас 

рубльмен анықталады. 50 тиыннан аз ақша бөлігінің сомасы толық рубльге дейін дөңгелектенеді, 

ал 50 копейк және одан жоғары ақша бөлігінің сомасы толық рубльге дейін дөңгелектенеді. 

5.6. Сіз сыйақыны есептелген күннен бастап 3 жыл ішінде ала аласыз. 

5.7. Аударым үшін комиссия шегерілген сыйақы Қатысушының электрондық әмиянына 

аударылады, оның нөмірін Қатысушы Сауалнамада көрсетеді. Келесі шектеулер ескеріледі: 

5.7.1. Бір аударымның ең аз сомасы - 5 000 рубль. (бес мың рубль) 

5.7.2. Бір аударымның максималды сомасы - 50 000 рубль. (елу мың рубль) 
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5.8. Аударым үшін комиссия шегерілген сыйақы әр күнтізбелік айдың 1-нен 14-іне дейінгі мерзімде 

Қызметтің жеке шотына қаражатты алуға Өтінімге Қатысушы тіркелген күннен бастап 5 жұмыс күні 

ішінде төленеді. . 

5.9. Қатысушы Сыйлықты алғаннан кейін, Ұйымдастырушы осы Сыйлыққа баламалы сомада 

Бонустар (осы Ереженің 5.5. бөліміне сәйкес) Қатысушының шотынан шегеріледі және Қатысушы 

Сыйлықты алу үшін оны қайта пайдалана алмайды. 

5.10. Егер Қатысушы Сыйақыны осы Ережеде көрсетілген мерзімде қайтарып алуды сұрамаса, оны 

талап етуге болмайды. Сұраныссыз Сыйлықтар туралы шағымдар қабылданбайды. Шығарылу 

мерзімі аяқталғаннан кейін барлық талап етілмеген Сыйлықтар Ұйымдастырушының иелігінде 

болады. 

5.11. Ұйымдастырушы Сыйлықты алу үшін әртүрлі Қатысушылардың бірдей жеке деректерді 

көрсету мүмкіндігін шектейді. 

5.12. Сервис серіктес тапқан қаражатты алуды кейінге қалдыруға немесе серіктес серіктестік 

шарттарын бұзды деп күдіктенсе, сыйлықтың бүкіл сомасына немесе оның бір бөлігіне айыппұл 

салуға құқылы. 

*Егер Қатысушы осы ережеге сәйкес келмесе (жобада 3 Пайдаланушы тіркелген) және сонымен 

бірге оның жобада болуының себептері болса - Қатысушы бұл туралы хабарлау үшін қолдау чатына 

жазуға шақырылады. Ұйымдастырушы және мәселенің ең жақсы шешімін табыңыз. 

 

6. Қорытынды ережелер 

 

6.1. Бағдарламаның барлық Қатысушылары Бағдарламаға қатысуға байланысты шеккен барлық 

шығындар үшін жауап береді (Интернетке кіруге байланысты шығындарды қоса алғанда). 

 

6.2. Бұл Ережелер Бағдарламаға қатысудың жалғыз ресми ережелері болып табылады. Осы 

Қағидаларды екі жақты түсіндіруге мүмкіндік беретін жағдайлар және/немесе осы Қағидалармен 

реттелмеген мәселелер туындаған жағдайда, мұндай түсіндіру және/немесе түсіндіру бойынша 

түпкілікті шешімді тікелей және тек Бағдарламаны ұйымдастырушы қабылдайды. 

 


