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Осы шарт (бұдан әрі – Шарт) «ДХЛ Интернешнл Казахстан» ЖШС (бұдан әрі – DHL), Сенімхат негізінде әрекет ететін және бұдан
әрі «Өкіл» деп аталатын Пак Е. тұлғасында, бір жағынан, және бұдан әрі «Сенім білдірілген тұлға» деп аталатын, мағлұмдалған
тауарларға қатысты құқықтары бар тұлға арасында бекітілді.
Шарт мәні.
Осы шарттың мәні Еуразия экономикалық одағының кеден заңнамасында (бұдан әрі - ЕАЭО КЗ) белгіленгендей баж салығынсыз
тауар әкелу шеңберінде (жеңілдетілген тәртіппен) DHL желісі бойынша Қазақстан Республикасының кеден аумағына келіп түскен
Сенім білдірілген тұлғаның жеке пайдалануға арналған экспресс-жүктеріне арналған жолаушылар кедендік декларациясын (бұдан
әрі – ЭЖЖКД) немесе жолаушылар кедендік декларациясын (бұдан әрі – ЖКД) пайдалана отырып, кедендік декларация бойынша
ақылы қызмет көрсету болып табылады.
Шарт талаптары.
1. Өкіл ЕАЭО КЗ талаптары мен шарттарына сәйкес жеңілдетілген тәртіпте Сенім білдірілген тұлғаның тауарларын кедендік
декларация жүргізеді.
2. Шарттың әрекеті жеке тұлғаның мекен-жайына DHL жеткізетін және кедендік төлемдер мен баж салығын төлемей ЖКД
не болмаса ЭЖЖКД пайдалана отырып рәсімделетін тауарларға жарамды.
3. Сенім білдірілген тұлға Өкілге Шарттың талаптарын орындау мақсатында жеке басының деректерін сақтауға және
пайдалануға құқық береді.
4. Өкіл жеке бастың деректерін осы Шарттың талаптарын орындау мақсатында ғана пайдалануға және жеке бастың
деректерін қорғау үшін қажетті шаралар қолдануға міндеттенеді. Сенім білдірілген тұлға өзінің жеке басының деректерін
өңдеуге және сақтауға, сондай-ақ оларды трансшекаралық аймаққа өткізуге келісім береді.
5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдарға ақпарат беруді қоспағанда, Шарттың 3тармағына сәйкес алынған кез келген ақпаратты жария етуге және таратуға болмайды.
6. Қызмет көрсету құны сол қызмет көрсетілген күндегі DHL-дағы әрекетті тарифтердің негізінде белгіленеді. Төлем қолмақол ақшасыз есеп айырысу жолымен, оның ішінде электрондық төлем жүйелерін пайдалана отырып немесе тауар
берілгенге дейін қолма-қол есеп айырысу арқылы жүргізілуі тиіс.
7. Өкіл Сенім білдірілген тұлғадан төлем келіп түскеннен кейін қызмет көрсетуге кірісуге құқылы. Кеден органы Сенім
білдірілген тұлғаның тауарларын жеке пайдалануға арналмаған тауарларға жатқызған жағдайда, Өкіл Сенім білдірілген
тұлға ақшаны қайтару туралы жазбаша өтініш берген күннен бастап 10 банктік күн ішінде Сенім білдірілген тұлғаға
ақшаны қайтарады немесе онымен жасалған келісім бойынша Өкілдің басқа қызметтерін пайдалану есебінен жабады.
8. Егер жеке пайдалануға арналған тауарларды кедендік мағлұмдауға қатысты заңнамаға енгізілген өзгерту күшіне енсе, Өкіл
шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқылы.
9. Сенім білдірілген тұлға мағлұмдалған тауар туралы, сондай-ақ оны пайдалану мақсаты туралы ұсынылған мәліметтердің
толықтығы мен дұрыстығы үшін жауапты болады.
10. Шарт іс жүзінде қызмет көрсетілген немесе осы Шарттың мәніне қатысты туындаған өзге де іс-әрекеттерді DHL жүзеге
асырған бірінші күні күшіне енеді.
11. Тараптар ҚР Азаматтық Кодексінің 152-бабы негізінде Шарт жасасу кезінде қолды факсимильді көшіруді пайдалануға
келісім береді.
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