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           «___» _______ 2015 ж.   

№ ______-2015  келісім-шартқа  № 1 қосымша 

«ДАЙМЭКС» ЖЫЛДАМ ЖЕТКІЗУГЕ 

ҚАТЫСТЫ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ РЕГЛАМЕНТІ 

 

1. Терминология 

 «Тапсыру» - Жөнелтімді Алушыға немесе оның 

заңды өкіліне жөнелтпе құжатқа және/немесе 

жеткізу парағына қол қойғыза отырып табыстау. 

 «Қолданыстағы Жылдам Жеткізу Тарифтері» - 

қызметтердің қызмет көрсету кезінде қолданыста 

жүрген бағалары, жөнелтімдерді жеткізу 

мерзімдері. 

 «Қолданыстағы Регламент» - жеткізуге қатысты 

қызмет көрсету кезінде қолданыста жүрген қызмет 

көрсету Ережелері. 

 «Құжаттар» - келесі талаптардың барлығына 

сәйкес келетін қағаз бетіндегі ақпарат:  әрбір қағаз 

парағының форматы А4-тен үлкен емес, әрбір 

парақтың тығыздығы 100 г/м2, жөнелтімнің 

жалпы салмағы 5 кг-нан артық емес. 

 «Жеткізу» - Алушының жөнелтпе құжатта 

көрсетілген мекенжайы бойынша курьер 

аттандыру. 

 «Жеткізу парағы» - қызметтің көрсетілгенін 

растайтын ақпараты бар «ДАЙМЭКСтің» ішкі 

құжаты. Алушы міндетті түрде өз қолын қояды, 

қасына толық нұсқасын жазады, өз лауазымын 

және жөнелтімді алған күні мен уақытын 

көрсетеді. 

 «Тапсырыс беруші» - жеткізуге қатысты қызмет 

көрсетуге тапсырыс беретін жеке немесе заңды 

тұлға. 

 «Тапсырыс» - клиенттің жеткізуге қатысты 

қызмет көрсетуге тапсырыс рәсімдеу мақсатында 

берген ауызша немесе жазбаша үндеуі. 

 «Клиент» - жеткізуге қатысты қызмет көрсетуге 

Тапсырыс беруші рөлін атқаруға және Жөнелтуші 

немесе Алушы болуға қабілеті бар 

«ДАЙМЭКСпен» келім-шарттық қатынасқа 

түсетін заңды немесе жеке тұлға.    

 «Жаушы» - Тапсырыс берушіден/Жөнелтушіден 

жөнелтілімді қабылдау және рәсімдеу 

жұмыстарын әрі оны Алушыға жеткізу жұмысын 

тікелей атқаратын «ДАЙМЭКС» қызметкері. 

 "ДАЙМЭКС" жөнелтпе құжаты" - әрбір 

жөнелтімге жеке рәсімделетін міндетті ілеспе 

құжат. Құжатта жөнелтім туралы ақпарат бар: 

Жөнелтуші және Алушы координаталары, қызмет 

түрі, жөнелтімнің ішіндегісі, оның көлемі мен 

салмағы, одан басқа жеткізуге қатысты қызмет 

көрсету үшін қажет ақпарат. 

 «Құжаттар емес» - «Құжаттар» деген анықтамаға 

сәйкес келмейтін кез келген заттар мен 

материалдар. 

  «Көлемдік салмақ» - жүктің килограммен 

көрсетілген тығыздығын бейнелейтін есептік 

Приложение № 1 к договору № _____-2015 от                                                 

«____»  _______. 2015 г. 

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО                        

ЭКСПРЕСС - ДОСТАВКЕ «ДАЙМЭКС» 

1. Терминология 

 «Вручение» - передача Отправления Получателю 

или его законному представителю под подпись в 

накладной и/или доставочном листе. 

 «Действующие Тарифы Экспресс-Доставка» - 

цены на услуги,  сроки доставки отправления, 

действующие на момент оказания услуг.  

 «Действующий Регламент» – Правила оказания 

услуг по доставке, действующие на момент  оказания 

услуг.  

 «Документы» – информация на бумажных 

носителях, соответствующих всем следующим 

требованиям: формат каждого бумажного листа не 

более А4, плотность каждого листа не более 100 г/м2, 

общий вес отправления не более 5 кг.   

 «Доставка» - выезд курьера по адресу нахождения 

Получателя, указанному в накладной.  

 «Доставочный лист» - внутренний документ 

«ДАЙМЭКС»,  содержащий информацию, 

подтверждающую факт оказания услуги. Получатель  

в обязательном порядке ставит свою подпись, ее 

расшифровку, указывает свою должность, а также  

дату и время получения отправления. 

 «Заказчик» - физическое или юридическое лицо, 

которое делает заявку  на оказание услуг по доставке.  

 «Заявка» -  устное или письменное  обращение 

клиента с целью оформления заказа  на услуги по 

доставке. 

 «Клиент» - юридическое или физическое лицо, 

вступающее в договорные отношения с «ДАЙМЭКС», 

которое может выступать в роли Заказчика услуг по 

доставке, а также быть  Отправителем или 

Получателем. 

 «Курьер» - сотрудник «ДАЙМЭКС»,  

непосредственно осуществляющий как  прием и 

оформление отправления у Заказчика/Отправителя, 

так и доставку отправления Получателю. 

 «Накладная «ДАЙМЭКС» – обязательный 

сопроводительный документ, который оформляется на 

каждое отправление. Документ содержит  

информацию об отправлении: координаты 

Отправителя и Получателя, вид услуги,   содержимое 

отправления, его габариты и вес,  а также иную 

информацию, необходимую для осуществления  

услуги по доставке.  

 «Не документы»  – любые предметы и материалы, 

не соответствующие определению «Документы» 

 «Объемный вес» - расчетная величина, 

отражающая плотность груза, выраженную в 

килограммах. 

 «Отправитель» (Заказчик или третье лицо) 

 физическое лицо - лицо, фамилия и имя которого 

внесены в графу «Отправитель» накладной 
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өлшем. 

 «Жөнелтуші» (Тапсырыс беруші немесе үшінші 

тарап) 

- жеке тұлға – аты-жөні «ДАЙМЭКС» жөнелтпе 

құжатындағы «Жөнелтуші» бағанына жазылған, 

немесе оның заңды өкілі/сенімхат бойынша өкілі; 

- заңды тұлға – реквизиттері оның заңды өкілі немесе 

сенімхат бойынша өкілі ретінде «ДАЙМЭКС» 

жөнелтпе құжатындағы «Жөнелтуші» бағанына 

жазылған ұйым. 

 «Жөнелтім» - қораптарға, қаптарға, қалталарға, 

конверттерге қапталып, «ДАЙМЭКС» жөнелтпе 

құжатында көрсетілген құжаттар, 

корреспонденция, тауарлар және басқа да 

жеткізуге арналған заттар. 

 «Алушы»: 

- жеке тұлға – аты-жөні «ДАЙМЭКС» жөнелтпе 

құжатындағы «Алушы» бағанына енгізілген тұлға 

немесе оның заңды өкілі/сенімхат бойынша өкілі; 

- заңды тұлға - реквизиттері оның заңды өкілі немесе 

сенімхат бойынша өкілі ретінде «ДАЙМЭКС» 

жөнелтпе құжатындағы «Жөнелтуші» бағанына 

жазылған ұйым. 

 «Өкіл» - заңды өкіл, немесе белгіленген тәртіппен 

рәсімделген сенімхаты бар тұлға, немесе өзіндік 

лауазымдық орны болуы себепті заңды тұлғаның 

өкілі болып табылатын тұлға. 

 «Жеткізуге қатысты қызметтер» - 

жөнелтімдерді қабылдау, сұрыптау, тасымалдау, 

сақтау, жеткізу және табыстауды қамтитын 

қызметтер. 

 «Қаптама» - бұл келесі қызметтерді атқаратын 

құрал немесе құралдар жиынтығы: 

- жөнелтімнің ішіндегісін қоршаған ортаның әсерінен, 

залалдан және шығындардан қорғау; 

- жөнелтімнің ішіндегі заттың қоршаған ортаны 

ластауынан және кері әсерінен қорғау. 

2. Жалпы бөлім 

2.1. «Жылдам Жеткізу» Регламенті мен Тарифтері 

«ДАЙМЭКС» ЖШС-тің бас директорының бекіткен 

күнінен бастап іске қосылады. 

2.2. «Жылдам Жеткізу» Тарифтері (ары қарай 

Тарифтер) (№ 2 Қосымша) жөнелтімдерді жылдам 

жеткізуге қатысты қызмет көрсету туралы Келісім-

шарттың ажырамас құрамдас бөлшегі болып 

табылады. 

2.3. Регламент Клиентке (Тапсырыс 

берушіге/Жөнелтушіге) таныстыру мақсатында 

жеткізуге қатысты келісім-шарттық қатынастардың 

пайда болуына дейін ұсынылады. 

2.4. Қолданыстағы Регламент (№ 1 Қосымша) 

жөнелтімдерді жылдам жеткізуге қатысты қызмет 

көрсету туралы Клиентпен Келісім-шарттың 

ажырамас бөлшегі болып табылады. 

2.5. «ДАЙМЭКС» жөнелтпе құжатындағы 

Жөнелтушінің қолы оның қолданыстағы 

Регламентпен және Тарифтермен алдын ала 

танысқанын және келісетінін автоматты түрде 

куәландырады. Клиент пен Орындаушы арасындағы 

«ДАЙМЭКС», либо его законный представитель 

/представитель по доверенности; 

 юридическое лицо - организация, реквизиты 

которой внесены в графу «Отправитель» в накладной 

«ДАЙМЭКС», в лице ее законного представителя 

либо представителя по доверенности. 

 «Отправление» - документы, корреспонденция, 

товары и иные предметы,  указанные в накладной 

«ДАЙМЭКС»,  упакованные в  коробки, мешки, 

пакеты, конверты  и предназначенные к доставке. 

 «Получатель»:  

 физическое лицо - лицо, фамилия и имя которого 

внесены в графу «Получатель» в накладной 

"ДАЙМЭКС", либо его законный 

представитель/представитель по доверенности; 

 юридическое лицо - организация, реквизиты 

которой внесены в графу «Получатель» в накладной 

«ДАЙМЭКС», в лице ее законного 

представителя/представителя по доверенности. 

 «Представитель» - законный представитель,  либо 

лицо, имеющее доверенность, оформленную в 

установленном порядке, либо лицо, являющееся 

представителем юридического лица в силу своего 

должностного положения.  

 «Услуги по доставке» – услуги, включающие 

прием, сортировку, транспортировку, хранение, 

доставку и вручение отправлений.  

 «Упаковка» это  средство или комплекс средств, 

выполняющих следующие функции: 

 защита содержимого отправления от действия 

окружающей среды, повреждений и потерь;  

 защита окружающей среды от загрязнения и 

негативного воздействия содержимого отправления. 

2. Общая часть 

2.1. Регламент и Тарифы «Экспресс - Доставка» 

действуют с даты их утверждения генеральным 

директором                      ТОО «ДАЙМЭКС». 

2.2. Тарифы «Экспресс - Доставка» (в дальнейшем 

Тарифы) (Приложение № 2) являются неотъемлемой 

составной частью Договора об оказании услуг по 

экспересс-доставке отправлений.  

2.3. Регламент предоставляется Клиенту 

(Заказчику/Отправителю) для ознакомления до 

момента возникновения договорных отношений по 

доставке.  

2.4. Действующий Регламент (Приложение № 1) 

является неотъемлемой частью Договора с Клиентом 

об оказании услуг по экспересс-доставке отправлений.  

2.5. Подпись Отправителя в накладной «ДАЙМЭКС» 

автоматически означает, что он предварительно был 

ознакомлен и согласен с действующими Регламентом 

и Тарифами. Договорные отношения между Клиентом 

и Исполнителем возникают с момента подписи 

Отправителем накладной "ДАЙМЭКС". 

2.6. Заказчик предоставляет документальное 

подтверждение того, что он уполномочен выполнять 

условия настоящего Регламента также от имени 

третьих лиц.  
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келісімді қатынастар Жөнелтушінің «ДАЙМЭКС» 

жөнелтпе құжатына қолын қойған сәттен басталады. 

2.6. Тапсырыс берушінің осы Регламенттің шарттарын 

үшінші тараптың атынан орындауға өкілдігі бар 

екенін растайтын құжаты болуы керек. 

2.7. «ДАЙМЭКС» келесілерді жеткізумен 

айналысады: 

2.7.1. Тапсырыс берушінің жөнелтімдерін Қазақстан 

Республикасының қалаларына «ДАЙМЭКСтің» 

қызмет көрсету аумағының шеңберінде; 

2.7.2. Тапсырыс берушінің халықаралық 

жөнелтімдерін әлем елдеріне, «ДАЙМЭКСтің» 

Тарифте көрсетілген қызмет көрсету аумағының 

шеңберінде. 

2.8. «ДАЙМЭКС» аты-жөні «ДАЙМЭКСтің» 

жөнелтпе құжатында көрсетілген Алушыға немесе 

оның өкіліне, онда көрсетілген жеткізілетін мекенге, 

қолданыстағы Тарифтерде көрсетілген мерзімде 

жөнелтімді жеткізуге қатысты қызмет көрсету 

бойынша өз мойнына міндеттеме алады. Мұндайда, 

егер жөнелтім «Тек өз қолына» деген мәртебеге ие 

болмаса, Алушы-заңды тұлғаның өкілі Алушы-

ұйымның кез келген өкілі бола алады. 

2.9. «ДАЙМЭКС» пошта жәшіктеріне жеткізу 

жасамайды. Жөнелтім Алушы немесе оның заңды 

өкілі жөнелтпе құжатқа және/немесе жеткізу парағына 

қол қойған жағдайда ғана табысталады. 

3. Тапсырыстарды қабылдау және болашақта 

жеткізу үшін жөнелтімдерді Тапсырыс берушіден 

алу  

3.1. Тапсырыстарды қабылдау «ДАЙМЭКС» 

офистерінде аптасына алты күн жүргізіледі: 

дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 9-00-ден 18-00 дейін, 

сенбіде – 9-00-ден 16-00 дейін, демалыс – жексенбі. 

3.2. Тапсырыстарды қабылдау «ДАЙМЭКС» офисінің 

сервис қызметі тарапынан телефон арқылы, 

электронды пошта бойынша, «ДАЙМЭКС» 

корпоративті сайты арқылы («Жаушыны шақырту» 

немесе «Жеке Кабинет» беттері) және  Жөнелтуші 

«ДАЙМЭКС»  офисіне келген жағдайда жүзеге 

асырылады. 

3.3. Жөнелтімді «ДАЙМЭКС» қызметкеріне тапсыру 

Жөнелтуші мекенжайына «ДАЙМЭКС» курьері 

барған жағдайда, Жөнелтушінің орналасқан жерінен 

(ары қарай «офис» деп аталады) немесе Жөнелтуші 

«ДАЙМЭКС» офисіне өзі келген жағдайда жасауға 

болады. 

3.4. Тапсырыс беруші тапсырысындағы кез келген 

өзгерістер туралы кідірместен сервис қызметінің 

қызметкеріне хабарлау керек. Өзгерістерді жөнелтім 

қабылдаған «ДАЙМЭКС» офисінің жұмыс күні 

аяқталғанға дейін енгізуге болады. 

3.5. Тапсырыс беруші жеткізуге қатысты қызмет 

көрсетуден немесе курьерді шақыртудан бас тартуға 

құқылы. Тапсырыс беруші курьерді шақыруды жоққа 

шығармаса, ал Жөнелтуші оның мекенжайына келген 

курьерге жөнелтімді беруден бас тартса, Тапсырыс 

беруші курьердің жол шығынын  Тарифтерде 

көрсетілген көлемде төлейді. Бұл жағдайда курьердің 

2.7. «ДАЙМЭКС» осуществляет доставку:  

2.7.1. отправлений Заказчика в города Республики 

Казахстан в границах зоны обслуживания 

«ДАЙМЭКС»;  

2.7.2. международных отправлений Заказчика в 

страны мира, в границах зоны обслуживания 

«ДАЙМЭКС», отраженной в Тарифах. 

2.8. «ДАЙМЭКС» берет на себя обязательство по 

оказанию услуг по доставке отправления Получателю, 

имя которого указано в накладной «ДАЙМЭКС» либо 

его представителю, по адресу доставки, указанному в 

ней, в сроки, указанные в действующих Тарифах. При 

этом представителем Получателя - юридического лица 

считается любой представитель организации - 

Получателя, если только отправление не имеет 

статуса «Лично в руки».  

2.9. «ДАЙМЭКС» не осуществляет доставку в 

почтовые ящики. Вручение производится под подпись 

Получателя или его законного представителя в 

накладной и/или доставочном листе. 

3. Прием заявок и получение отправлений у 

Заказчика для последующей доставки 

3.1 Приём заявок офисами «ДАЙМЭКС» 

осуществляется шесть дней в неделю: с понедельника 

по пятницу                       с 9-00 до 18-00, в субботу - с 

9-00 до 16-00, выходной - воскресенье.  

3.2. Приём заявок осуществляется службой сервиса 

офиса «ДАЙМЭКС» в телефонном режиме, по 

электронной почте, через корпоративный сайт 

«ДАЙМЭКС» (закладки «Вызов курьера» или 

«Личный Кабинет»), а также   при непосредственном 

посещении Отправителем офиса «ДАЙМЭКС».  

3.3. Передача отправлений сотруднику «ДАЙМЭКС» 

может происходить как по месту нахождения (в 

дальнейшем именуемом «офис») Отправителя  при 

выезде в адрес Отправителя курьера «ДАЙМЭКС», 

так и при непосредственном посещении Отправителем 

офиса «ДАЙМЭКС».  

3.4. Заказчик должен незамедлительно известить 

сотрудника службы сервиса о любых изменениях в 

заявке. Изменения могут быть сделаны до конца 

рабочего дня офиса «ДАЙМЭКС», в который было 

принято отправление.  

3.5. Заказчик вправе отказаться от оказания услуги по 

доставке и отменить вызов курьера. В случае если 

Заказчик не отменил вызов курьера, а Отправитель 

отказался передать Отправление курьеру, 

прибывшему в адрес Отправителя, Заказчик 

оплачивает выезд курьера в размере, указанном в 

Тарифах. В данном случае выезд курьера оформляется 

отдельной накладной. 

3.6. Курьер «ДАЙМЭКС» может ожидать получения 

отправления в офисе Отправителя не более 45 минут. 

Время ожидания до 15 минут не оплачивается, более 

15 минут - подтверждается дополнительной записью  

Отправителя  в накладной и оплачивается 

дополнительно согласно Тарифам.  

3.7. Отправитель должен заполнить накладную 

«ДАЙМЭКС», разборчиво указать свои полные 
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жолына қатысты жеке жөнелтпе құжат толтырылады. 

3.6. «ДАЙМЭКС» курьері Жөнелтушінің офисінде 

жөнелтімді алу үшін ең ұзағы 45 минут күтуі мүмкін. 

Күту уақыты 15 минуттан аспаса, ақы төленбейді, 15 

минуттан асып кеткен жағдайда – жөнелтпе құжатта 

Жөнелтушінің қосымша жазбасымен расталады және 

Тарифке сәйкес қосымша төлем жасалады. 

3.7. Жөнелтуші «ДАЙМЭКС» жөнелтпе құжатын 

толтыруы керек, мекенжайға қатысты мәліметтерді 

және Алушының мәліметтерін түсінікті етіп толық 

көрсетуі керек: 

3.7.1. ұйымның атауы; 

3.7.2. Жөнелтуші мен Алушының аты-жөні; 

3.7.3. көшенің атауы, үйдің нөмірі, кеңсенің немесе 

пәтердің нөмірі; 

3.7.4. елі; 

3.7.5. қалалық телефондардың нөмірлері, 

халықаралық жөнелтімдер үшін елдің және қаланың 

кодын көрсетілу керек. 

Жоғарыда аталған мәліметтердің болуы жеткізуді 

жүзеге асырудың міндетті шарты болып табылады. 

Жөнелтушінің көзқарасы бойынша Алушыны іздеуді 

және жеткізуді жеңілдететін мәліметтермен 

толтырылуы мүмкін: ішкі телефон нөмірі, кіреберіс 

нөмірі және т.б. 

"Ақпараттандыру туралы" Қазақстан Республикасы 

Заңын орындау үшін, Келісім-шартты жасау сәтінен 

бастап, Келісім-шарт бойынша міндеттерді 

тоқтатқанға дейін кезеңге, Тапсырыс 

беруші/Жөнелтуші/Алушы үшінші тұлғалардың 

Орындаушысына/Тапсырыс беруші/ Жөнелтуші/ 

Алушы туралы  мәліметтерді/ақпараттарды беруші 

"Байланыс туралы" ҚР Заңының 36-бабы 4-тармағына 

сай өз келісімін білдіреді.  

3.8. Жөнелтуші Алушының мекен-жайына оны 

тасымалдау кезінде жөнелтімнің ішіндегінің толық 

сақталуын қамтамасыз етуші дұрыс қаптамада 

«ДАЙМЭКСке» беруге міндетті. Арнайы қаптаманы 

талап ететін заттар (нәзік, сынатын және т.б.) қатты 

қаптамаға қапталуы, сондай-ақ тиісті таңбалауы 

болуы керек. Сонымен бірге тұтынушылық және 

өндірістік қаптама, жөнелтімнің сақталуын 

қамтамасыз етуші қаптама болып табылмайды.  

3.9. «ДАЙМЭКС» ұсынатын қаптама.  

3.9.1. «ДАЙМЭКС» фирмалық қаптамасын ұсынуы 

қызметтің құнын енгізілген: 

 Конверт - механикалық зақымдалудан және 

майысудан 0,5 кг дейінгі салмақтағы жөнелтпені 

сақтайтын картон қаптама. Ішіндегі салмақтан, 0,5 кг 

асқан жағдайда, сондай-ақ жөнелтпенің ішінде 

конверттің бүтіндігін бұзатын өткір заттар болса, 

конверттер сенімді қорғанысты қамтамасыз етпейді. 

Конверттер әдетте құжаттар қаптау үшін 

қолданылады. Конверттің көлемдері (мм) -  347х277; 

 Полиэтиленді пакет - механикалық зақымдалудан 

және дымқылданудан 5 кг дейін салмақтағы 

жөнелтпені қорғайтын полиэтиленді қаптама. 

Пакеттің ішіндегі 5 кг асқан жағдайда, сондай-ақ 

ішіндегі жөнелтпеде пакеттің бүтіндігін бұзуға 

адресные данные и данные Получателя:  

3.7.1. название организации;  

3.7.2. имя и фамилию Отправителя и Получателя;  

3.7.3. название улицы, номер дома, номер офиса или 

квартиры;  

3.7.4. страну;  

3.7.5. городские номера телефонов, для 

международных отправлений - с указанием 

телефонного кода страны и города. 

Наличие вышеуказанных данных является 

обязательным условием осуществления доставки. 

Адрес может быть дополнен сведениями, которые, на 

взгляд Отправителя, облегчат поиск адресата и 

ускорят доставку: номер внутреннего телефона, номер 

подъезда и т. п.  

Во исполнение Закона  Республики Казахстан «Об 

Информатизации», на период с момента заключения 

Договора и до прекращения обязательств по 

Договору, Заказчик/Отправитель/Получатель 

выражает свое согласие на передачу Исполнителем 

третьим лицам сведений/информации о 

Заказчике/Отправителе/Получателе, в соответствии с 

п.4 ст.36 Закона РК «О связи». 

3.8. Отправитель обязан передать «ДАЙМЭКС» 

отправление в исправной упаковке, обеспечивающей 

полную сохранность содержимого отправления при 

транспортировке его в адрес Получателя. Предметы, 

требующие специальной упаковки (хрупкие, 

бьющиеся и т.д.), должны быть упакованы в жесткую 

упаковку, а так же иметь соответствующую 

маркировку. При этом потребительская и 

производственная упаковка не являются упаковкой, 

обеспечивающей сохранность отправления. 

3.9. Упаковка, предоставляемая «ДАЙМЭКС». 

3.9.1. Предоставление фирменной упаковки 

«ДАЙМЭКС» включено в стоимость услуги: 

 Конверт – картонная упаковка, которая защищает 

отправление весом до 0,5 кг от механического 

повреждения и изгибов. Конверты не обеспечивают 

надежную защиту в случае превышения веса 

содержимого -  более 0,5 кг., а также, если 

отправление содержит острые предметы, способные 

нарушить целостность конверта. Конверты 

используются обычно для упаковки документов. 

Габариты Конверта (мм) -  347х277; 

 Пакет полиэтиленовый – полиэтиленовая 

упаковка, которая защищает отправление весом до 5 

кг от механического повреждения и промокания.  

Пакет не обеспечивает надежную защиту в случае 

превышения веса содержимого  - более 5 кг., а также, 

если содержимое отправления содержит острые 

предметы, способные нарушить целостность пакета. 

Пакет оснащен дополнительными средствами защиты 

- двойной боковой прошивкой и скотчем, 

обеспечивающим защиту от несанкционированного 

вскрытия. Габариты Пакета (мм)  - 438х510; 

 Конверт-пакет – полиэтиленовая упаковка, 

объединяющая в себе свойства пакета и конверта. 

Данный вид упаковки предназначен как для отправки 
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қабілетті өткір заттар болған жағдайда, сенімді 

қорғанысты қамтамасыз етпейді. Пакет қосымша 

қорғаныс құралдарымен жарақталған.  

- рұқсатсыз ашудан қорғауды қамтамасыз ететін 

қосарлы бүйірлік тігіс пен скотчпен. Пакеттің 

көлемдері (мм)  - 438х510;  

 Конверт-пакет - өз бойынша пакет пен конверттің 

ерекшеліктерін біріктірген полиэтиленді қаптама. 

Қаптаманың бұл түрі 3 кг дейінгі салмақтағы ұсақ 

сәлемдемені жөнелтуге, сондай-ақ құжаттарды 

жөнлетуге арналған. 

 Қораптар - тығыз гофрокартоннан жасалған қаптама. 

Қораптардың құрылымы күшейтілген қабырғаларды 

(қосарланған) қарастырады. Әрбір қорап бірегей 

нөмірі бар пломбамен басылады. Қораптар конвертке 

немесе қаптамаға салу мүмкін емес (жөнелтімнің 

салмағы 5 кг асса және /немесе көлемдері конвертке 

немесе полиэтиленді пакетке қаптауға мүмкіндік 

бермесе және/немесе жөнелтімді тасымалдау кезінде 

қосымша қорғауды талап етсе) жөнелтімдерді қаптау 

үшін қолданылады. Қораптардың түрлі мөлшерлері 

бар және жөнелтімнің көлеміне қарай қолданылады. 

Егер жөнелтімді қорапқа қаптау кезінде көп бос орын 

қалса, клиент қорапқа жөнелтімді тығыз бекітуді 

қамтамасыз етуі тиіс.  

3.9.2.Қосымша ақылы қаптама: 

 Тор көз - жеткізу процесінде динамикалық 

жүктемелерден жөнелтімнің сақталуын қамтамасыз 

ететін қосымша қаптама ретінде дайындалатын ағаш 

қаңқа (бөренелерден, тақтайлардан жасалған 

құрылым). Тор көз жөнелтімнің бүкіл айналасына 

немесе жөнелтімнің тек жеке сынғыш заттары үшін 

жасалуы мүмкін. Қаптаманың бұл түрі тасымалдау 

кезінде зақымдалулардан құнды және сынғыш 

жөнелтімдерді қорғау үшін қызмет етеді; 

 Көбік-трансформер - физикалық әсер ету кезінде 

көбік массасы пайда болатын, суыған кезде қапталған 

зат түріне енетін, реакциялық химиялық 

компоненттері бар герметикалық полиэтиленді пакет. 

Көбік-трансформер  бұзылудан, қалпын жоғалтудан, 

шайқалудан, беткі жақтарының зақымдалуынан, 

гермиткалығының бұзылуынан және оларды 

тасымалдау кезіндегі бұзылудан жоғары дәрежеде 

қорғауды талап ететін заттар қалпы бойынша 

салынған сынғыш, осал қаптамаға арналған.  

3.9.3. Жөнелтім қаптамасының тасымалдау 

талаптарына сәйкес келмегені жағдайда, жөнелтімнің 

зақымдалуы үшін жауапкершіліктен «ДАЙМЭКСті» 

босату жағдайындағы жөнелтімді жеткізу 

қабылданады. «ДАЙМЭКС»  қызметкері/курьері 

«ДАЙМЭКС»  жөнелтпе құжатына тиісті белгі қояды.  

3.10. Жеткізуге жататын жөнелтімді Жөнелтушіден 

салмағы мен орын мөлшері бойынша 

қызметкері/курьері қабылдайды. Мөлшерлерді 

салмақтау мен өлшеу, ішіндегі қарап тексермей 

Жөнелтушінің қатысуымен жүргізіледі.  

3.11. Егер жөнелтімді салмақтауды Жөнелтушінің 

аумағында жүргізу мүмкін болмаған жағдайда, бұл 

рәсім «ДАЙМЭКС» кеңсесінде жүзеге асырылады. 

мелких посылок весом до 3 кг, так и для документов. 

Габариты Конверт-пакета (мм)  - 347х277; 

 Коробки - упаковка, изготовленная из плотного 

гофрокартона. Конструкция коробок предусматривает 

усиленные (двойные) стенки. Каждая коробка 

опечатывается пломбой с уникальным номером. 

Коробки применяются для упаковки отправлений, 

которые невозможно упаковать в конверт или пакет 

полиэтиленовый (вес отправления превышает 5 кг 

и/или габариты не позволяют упаковать в конверт или 

пакет полиэтиленовый, и/или отправление требует 

дополнительной защиты при транспортировке). 

Коробки имеют различные габаритные размеры и 

используются в зависимости от габаритов 

отправления. Если при упаковке отправления в 

коробке остается много свободного места, 

необходимо чтобы клиент обеспечил плотное 

закрепление отправления в коробке. 

3.9.2. Дополнительная платная  упаковка: 

 Обрешетка – деревянный каркас (конструкция из 

брусков, досок), изготавливаемый как дополнительная 

упаковка, обеспечивающая сохранность отправления 

от динамических нагрузок в процессе доставки. 

Обрешетка может быть сделана вокруг всего 

отправления, или только для отдельных хрупких 

вещей в отправлении. Данный вид упаковки служит 

для защиты ценных и хрупких отправлений от 

повреждений при транспортировке; 

 Пена-трансформер - герметичный 

полиэтиленовый пакет, содержащий реакционные 

химические компоненты, при физическом 

воздействии на которые образуется пеномасса, 

принимающая при застывании форму упаковываемого 

предмета. Пена-трансформер предназначена для 

упаковки хрупких, бьющихся, сложных по форме 

предметов, требующих высокой степени защиты от 

разрушения, деформации, сотрясения, повреждения 

поверхностей, нарушения герметичности и т.п. при их 

транспортировке. 

3.9.3. В случае несоответствия упаковки  отправления 

требованиям транспортировки, отправление  

принимается к доставке на условиях освобождения 

«ДАЙМЭКС» от ответственности за повреждение 

отправления. Сотрудником/Курьером «ДАЙМЭКС»  в 

накладной «ДАЙМЭКС» ставится соответствующая  

отметка.  

3.10. Подлежащее доставке отправление принимается 

Сотрудником/Курьером «ДАЙМЭКС» от Отправителя 

по весу и количеству мест. Взвешивание и измерение 

габаритов отправления производится в присутствии 

Отправителя, без досмотра содержимого.  

3.11. В случае если взвешивание отправления 

невозможно произвести на территории Отправителя, 

данная процедура осуществляется  в офисе 

«ДАЙМЭКС». В таком случае, в присутствии 

Отправителя в накладной указываются только 

габариты принятого отправления. 

3.12.  Графа накладной «ДАЙМЭКС» - «Краткое 

описание» заполняется Отправителем 
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Мұндай жағдайда, Жөнелтушінің қатысуымен 

жөнелтім құжатында тек қабылданған жөнелтімнің 

көлемі көрсетіледі.  

3.12. «ДАЙМЭКС» жөнелтім құжатының - "Қысқа 

сипаттама" бағанын Жөнелтуші өз қолымен 

толтырады. Жөнелтуші оның «ДАЙМЭКС» жөнелтпе 

құжатында көрсеткен жөнелтімнің сипаттамасы 

ішіндегіге сай келетініне кепілдік береді. Аталған 

баған салынғандардың тізілімі болып табылмайды, 

соған сай жөнелтімді «ДАЙМЭКС» 

Қызметкері/курьері ішіндегіні тексеріп қарамай 

қабылдады деп саналады.  

3.13. Егер Тапсырыс беруші өзінің жөнелтімін құнды 

деп жарияласа - оған "Жарияланған құндылығы бар" 

жөнелтім мәртебесі беріледі және Тапсырыс 

берушіден мәлімделген сомадан Тарифтерге сай 

қосымша жинақ алынады.  

3.14. Жөнелтімнің жарияланған құндылығы 

"Құжаттар емес" жөнелтімдері үшін 1 000 000 тг.  

3.15. «ДАЙМЭКС» ТМД елдері бойынша және 

шетелде жіберуге ҚР заңнамасында және олардың 

бөлігінде тыйым салынған заттарды, материалдарды 

жеткізуге қабылдамайды (рұқсат беру құжаттарына 

болмаған кезде): ұрыстық қол атыс және суық, 

азаматтық, қызметтік қару, оқ-дәрілер, қосарлық 

қолданатын және соларды жабдықтаушы арнайы 

техникалық құралдар; есірткілік заттар, психотроптық 

заттар мен прекурсорлар; ядролық материалдар, 

радиоактивті, күші әсер етуші, улы, жарылғыш, жеңіл 

жанатын заттар, жару заттары, пиротехникалар мен 

басқа қауіпті заттар; тірі немесе өлі жануарлар мен 

өсімдіктер; адам денесінің бөліктері немесе 

қалдықтары (күл күйінде); улар, улы жануарлар, 

заттар, өсімдіктер мен тұқымдар; Қазақстан 

Республикасының аумағында тіркелмеген дәрілік 

заттар (Қазақстан Республикасының тасымалдау 

кезінде); шетелдік валюта мен Қазақстан 

Республикасының ұлттық валютасы, сондай-ақ жоққа 

шығарылған құнды қағаздар (экспорттық пошталық 

жөнелтімдерде), нумизматикалық мақсаттарда 

жіберілетін ақшалай белгілерді қоспағанда; мүйіздер, 

тұяқтар,  маралдардың мүйізі, ақ бөкендер, теңбілді 

бұғылар, сондай-ақ теңбілді бұғылардың терілері, 

Қызыл кітапқа енгізілген жануарлардың және 

өсімдіктердің тумасы; конституциялық құрылысты 

зорлықпен өзгертуді, Қазақстан Республикасының 

бүтіндігін бұзуды насихаттайтын немесе үгіттейтін, 

мемлекеттің қауіпсіздігін құртатын, соғыс, 

әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, таптық және шығу 

тегіне, қатыгездікті паш ететін, зорлық пен 

порнография бар баспа басылымдары, өнер 

материалдары, кино-, фото-, аудио- және 

бейнематерилдар; тірі жануарлар; өзінің сипаты 

немесе қаптамасы бойынша  «ДАЙМЭКС» курьерлік 

қызметінің қызметкерлері үшін қауіпті болуы мүмкін, 

басқа жөнелтімдерді және/немесе жабдықты былғауы 

немесе бұзуы мүмкін заттар; жылдам бұзылатын 

тағам өнімдері; монеталар, банктік билеттер, несиелік 

билеттер немесе қандай да бір алушының 

собственноручно. Отправитель гарантирует, что 

указанное им в накладной «ДАЙМЭКС» описание 

отправления соответствует его  содержимому.  

Указанная графа не является описью вложения, 

соответственно, отправление считается принятым 

Сотрудником/Курьером «ДАЙМЭКС» без досмотра 

содержимого.  

3.13. Если Заказчик объявляет своё отправление 

ценным - ему присваивается статус отправления «С 

объявленной ценностью» и с Заказчика взимается 

дополнительный сбор согласно Тарифам от 

заявленной суммы.  

3.14. Объявленная ценность Отправления 

ограничивается пределом 1 000 000 тг. для 

отправлений, содержащих «Не документы». 

3.15. «ДАЙМЭКС» не принимает к доставке 

предметы, материалы либо их части, запрещенные 

законодательством РК к пересылке по странам СНГ и 

за рубеж (при отсутствии разрешительных 

документов): оружие боевое ручное стрелковое и 

холодное, гражданское, служебное, боеприпасы, 

специальные технические средства двойного 

применения, комплектующие для них; наркотические 

средства, психотропные вещества и прекурсоры; 

ядерные материалы, радиоактивные, 

сильнодействующие, едкие, взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся вещества, средства 

взрывания, пиротехники и другие опасные вещества; 

живые или мертвые животные и растения, 

человеческие части тела или останки (в виде пепла); 

яды, ядовитые животные, вещества, растения и 

семена; лекарственные средства, не 

зарегистрированные на территории Республики 

Казахстан (при перемещении в Республику 

Казахстан); иностранную валюту и национальную 

валюту Республики Казахстан, а также 

аннулированные ценные бумаги (в экспортных 

почтовых отправлениях), за исключением денежных 

знаков, пересылаемых в нумизматических целях; рога, 

копыта, панты маралов, сайгаков, пятнистых оленей, а 

также шкуры пятнистого оленя, дериваты животных и 

растения, занесенные в Красную книгу; печатные 

издания, изобразительные материалы, кино-, фото-, 

аудио-, и видеоматериалы, содержащие пропаганду 

или агитацию насильственного изменения 

конституционного строя, нарушения целостности 

Республики Казахстан, подрыва безопасности 

государства, войны, социального, расового, 

национального, религиозного, сословного и родового 

превосходства, культа жестокости, насилия и 

порнографии; живых животных; предметы, которые 

по своему характеру или упаковке могут представлять 

опасность для работников курьерской службы 

«ДАЙМЭКС», пачкать или портить другие 

отправления и/ или оборудование; скоропортящиеся 

продукты питания; монеты, банковские билеты, 

кредитные билеты или какие-либо ценности на 

предъявителя, дорожные чеки, драгоценные металлы 

и камни, а также изделия из них (в письмах и 
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құндылықтары, сондай-ақ олардан жасалған 

бұйымдар (құндылықтары жарияланбаған хаттар мен 

сәлемдемелерде), сондай-ақ заттар/бұйымдар/ 

материалдар, заңнамасында тыйым салынған ҚР 

аумағында және белгіленген елдерде тасымалдау 

және айналым. 

3.16. «ДАЙМЭКСке» тасымалдауға тыйым салынған 

жөнелтімді біле тұра немесе білмей берген 

Жөнелтуші, 3.15-тармаққа сай,  егер «ДАЙМЭКС» 

ЖШС-іне қарсы жөнелтімдерді жылдам жеткізу 

бойынша қызметтер көрсету Келісім-шарты бойынша 

Жөнелтуші берген тыйым салынған жөнелтім 

заттарын/бұйымдарын/материалдарын жеткізу/ 

тасымалдаудан туындаған үшінші тараптар 

(тұлғалар), мемлекеттік органдардың қандай талап-

арыздарынан және талаптарынан, шығындарды өтеу 

туралы, айыппұл төлемдерінен «ДАЙМЭКС» ЖШС 

босатады.  

3.17. Жөнелтімді қабылдаушы «ДАЙМЭКС» 

қызметкері/курьері, жөнелтімдерге инспекция жүргізу 

және Жөнелтушінің қатысуымен жөнелтімнің ішінде 

Жөнелтушінің  "ДАЙМЭКС" берген жөнелтпе 

құжатында көрсеткеніне сай келетінін және 3.15-

тармағында көрсетілген заттар болмауын куәландыру 

құқығы бар.  

3.18. Жөнелтімнің бір орнының салмағы 31,5кг 

аспауы керек. Бір орынның мөлшерлері 750х550х500 

мм аспауы керек.  

3.19. 31,5 кг асатын салмақтағы орны бар немесе 

750х550х500 мм асатын, бір орын мөлшері бар 

жөнелтімдерді жеткізу, қосымша келісілген мерзімде 

жүзеге асырылады.  

3.20. Жөнелтуші «ДАЙМЭКС» жөнелтпе құжатын 

толтырған соң  «ДАЙМЭКС»  қызметкеріне 

жөнелтуді тапсыру күніне, өзінің тегі мен қолын 

қояды. Жөнелтуші өзінің қолымен жөнелтпе 

құжатының дұрыс толтырылуын және Регламент пен 

Тарифтер шарттарымен өз келісімін растайды.  

3.21. Жөнелтімді жеткізу бағытын, оны тасымалдау 

әдісі мен құралдарын таңдау,  «ДАЙМЭКС» ерекше 

құзырлығы болып табылады. «ДАЙМЭКС» 

жөнелтімді жеткізу кезінде Қазақстан 

Республикасынан тыс жеткізу үшін шетелдік 

серіктестерін, сондай-ақ, авто, әуе және теміржол 

компаниялары-тасымалдаушыларын тартуға құқығы 

бар.  

3.22. «ДАЙМЭКС» курьерлерінің, «ДАЙМЭКСтің» 

тапырыс берушілерімен келіссөздер жүргізуге және 

қандай да бір келісімге жетуге, «ДАЙМЭКС» атынан 

арыздар жасауға және құжаттарды куәландыруға 

өкілеттігі жоқ.   «ДАЙМЭКСпен» Тапсырыс 

берушінің қарым-қатынасы оның «ДАЙМЭКС» 

сервис қызметінің қызметкерлерімен телефондық, 

факсимильды немесе электронды тілдесу және ресми 

құжаттарды алмасу негізінде құрылады.  

4. Қазақстан Республикасы бойынша Жеткізу 

4.1.Тарифтерде көрсетілген  ______________ 

қаласынан жеткізу мерзімдері бір мекенжай бойынша 

жөнелту үшін кепілді және жарамды болып 

посылках без объявленной ценности), а так же 

предметы/вещества/материалы, ввоз или обращение 

которых законодательно запрещены на территории РК 

и в странах назначения. 

3.16. Отправитель, преднамеренно или 

непреднамеренно передавший «ДАЙМЭКС» 

отправление, запрещенное к перевозке,  согласно 

п.3.15.,освобождает  ТОО «ДАЙМЭКС» от каких-

либо исков и требований третьих сторон (лиц), 

государственных органов, о компенсации убытков, 

выплате штрафов, вызванных доставкой/перевозкой 

отправлений запрещенных предметов/ веществ/ 

материалов, переданных Отправителем по Договору 

оказании услуг по экспересс-доставке отправлений, 

если такие иски и/или требования, поданы против 

ТОО «ДАЙМЭКС». 

3.17. Сотрудник/Курьер «ДАЙМЭКС», 

принимающий отправление, оставляет за собой право 

произвести инспекцию отправлений и удостовериться 

в присутствии Отправителя, что содержимое 

отправления соответствует указанным Отправителем 

в накладной "ДАЙМЭКС" данным и не содержит 

предметы, указанные в п. 3.15.  

3.18. Вес одного места отправления не должен 

превышать 31,5 кг. Размеры одного места не должны 

превышать: 750х550х500 мм  

3.19. Доставка отправлений содержащих места весом 

более 31,5 кг или имеющих габариты одного места, 

превышающие 750х550х500 мм, осуществляется в 

сроки, оговоренные дополнительно.  

3.20. Отправитель после заполнения накладной 

«ДАЙМЭКС» ставит дату вручения отправления 

сотруднику «ДАЙМЭКС», свою фамилию и подпись. 

Своей подписью Отправитель подтверждает верность 

заполнения накладной и свое согласие с условиями 

Регламента и Тарифов.  

3.21. Выбор маршрута следования отправления, 

способа и средств его перевозки является 

исключительной компетенцией «ДАЙМЭКС». При 

доставке отправления «ДАЙМЭКС» имеет право 

привлекать своих зарубежных партнеров для доставки 

за пределы Республики Казахстан, а также  авто, авиа 

и железнодорожных компаний-перевозчиков.  

3.22. Курьеры «ДАЙМЭКС» не уполномочены вести 

переговоры и достигать каких-либо договоренностей с 

Заказчиками «ДАЙМЭКС», делать заявления и 

заверять документы от имени «ДАЙМЭКС». 

Отношения Заказчика с «ДАЙМЭКС» строятся на его 

телефонном, факсимильном или электронном 

общении с сотрудниками службы сервиса 

«ДАЙМЭКС» и обмене официальными документами.  

4. Доставка по Республике Казахстан 

4.1. Сроки доставки из г. ________________, 

указанные в Тарифах, являются гарантированными и 

действительны для доставки отправления по одному 

адресу. Сроки доставки указаны в рабочих днях, из 

расчёта пятидневной рабочей недели, не считая дня 

передачи отправления Отправителем сотруднику 

«ДАЙМЭКС». 
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табылады. Жеткізу мерзімдері «ДАЙМЭКС» 

қызметкеріне Жөнелтушінің жөнелтімді беру күнін 

санамағанда, бескүндік жұмыс аптасын есептегендегі 

жұмыс күндері көрсетілген.  

4.2. Қалаға ___________"Басқа қаладан 

Жөнелтімдерді жеткізуге Тапсырыс" қызметтеріне 

орындау кезіндегі жеткізу мерзімдері _________ қ. ҚР 

қалаларына жеткізу мерзімдерінен ерекшеленуі 

мүмкін.  

4.3. Жөнелтімдерді жеткізу жұмыс күні ішінде, 9-00-

ден 18-00 дейін, дүйсенбіден жұмаға дейін қоса 

алғанда жүргізіледі.  

4.4. Жөнелтімдерді сенбіге жеткізу мүмкіндігі мен 

құны, сондай-ақ демалыс күндері және жұмыстан тыс 

уақытта, тапсырыс қабылдау сәтінде «ДАЙМЭКС» 

сервис қызметі қызметкерімен арнайы келісілуі керек.  

4.5. ҚР үкіметі белгіленген, сондай-ақ ел үкіметтері 

белгілеген мереке күндері жөнелтімдерді жеткізу 

жүзеге асырылмайды.  

4.6. Жеткізу "есікке дейін" жүзеге асырылады. Егер 

Алушы «ДАЙМЭКС» курьеріне жеткізу орнына 

кедергісіз жолды (өтуді) қамтамасыз етпеген 

жағдайда, жеткізу кіреберіске дейін жүзеге 

асырылады.  

4.7. «ДАЙМЭКС» қызметкері Алушы болмаған 

жағдайда «ДАЙМЭКС» жеткізу парағында тиісті 

белгі жасауға және бұл туралы Жөнелтушіге ақпарат 

беретін белгіленген хабарландыру нысаны Алушыға 

қалдыруға міндетті. Осы жөнелтімді жеткізуді жүзеге 

асыру бірінші жеткізуден соң келесі жұмыс күн 

ішінде тегін жүзеге асырылады. Тапсырылмаған 

жөнелтім оның жазбаша өтініші бойынша және 

Тарифтерге сай кері жеткізудың алдын ала төлемі 

жасалған соң Жөнелтушіге қайтарылуы мүмкін.  

4.8. Егер қайталап жеткізу күнінен бастап, 30 тәулік 

ішінде Алушы немесе Жөнелтуші/Тапсырыс беруші 

жөнелтімнің әрі қарай іс-әрекеттері туралы нұсқаулар 

бермесе, жөнелтім «ДАЙМЭКС» мұрағатында талап 

етілмеген ретінде сақталуға беріледі. 6 ай өткен соң 

«ДАЙМЭКС» қолданыстағы заңнамаға сай осындай 

жөнелтімге құзырлық етуге құқығы бар.  

4.9. Егер жөнелтімді жөнелтпе құжатында бастапқы 

көрсетілгеннен ерекшеленетін мекенжай бойынша 

жеткізу қажет болған жағдайда, Тапсырыс беруші 

жөнелтімді мекенжай ауыстыру бойынша қызметке 

тапсырыс беруге құқылы. Тапсырыс беруші 

тапсырысты жазбаша түрде жасайды және 

Тарифтерге сай төлейді.  

4.10. Алушы немесе оның сенім білдірілген тұлғасы, 

тек өз қолымен жөнелтпе құжатының тиісті 

бағандарын және/немесе жеткізу парағын толтырған 

соң: алу күні мен уақыты, жөнелтімді оған тиісті 

немесе сенім білдірілген тұлғаға тапсыру фактісін 

растаушының  өз тегі, қызметі мен қолы Жөнелтпе 

құжатта және/немесе жеткізу парағында Алушының 

қолының болуы, бұл қол қою сәтінде  «ДАЙМЭКС» 

жауапкершілігі тоқтатылды дегенді білдіреді.  

4.11. Алушы бас тартуын жөнелтпе құжатында 

және/немесе «ДАЙМЭКС» жеткізу парағында өзінің 

4.2. Сроки доставки при выполнении услуги  «Заказ 

на доставку Отправления из другого города» в город 

__________ могут отличаться от сроков доставки из 

г._____________ в города РК. 

4.3. Доставка отправлений производится в течение 

рабочего дня, с 9-00 до 18-00, с понедельника по 

пятницу включительно.  

4.4. Возможность и стоимость доставки отправлений 

в субботу, а также в выходные дни и во внеурочное 

время должны специально оговариваться с 

сотрудником службы сервиса «ДАЙМЭКС».в момент 

приема заявки.  

4.5. Доставка отправлений в праздничные дни, 

установленные правительством РК, а также 

правительствами стран назначения - не 

осуществляется.  

4.6. Доставка осуществляется "до двери". В случае 

если Получатель не обеспечил беспрепятственный 

проход (проезд) курьера «ДАЙМЭКС» к месту 

доставки, доставка осуществляется до подъезда.   

4.7. В случае отсутствия Получателя сотрудник 

«ДАЙМЭКС» обязан сделать соответствующую 

пометку в доставочном листе "ДАЙМЭКС" и оставить 

Получателю извещение установленной формы, с 

последующим информированием об этом 

Отправителя. Попытка осуществить доставку такого 

отправления производится  бесплатно в течение 

следующего рабочего дня после первой доставки. Не 

врученное отправление может быть возвращено 

Отправителю по его письменному заявлению и после 

предоплаты обратной доставки согласно Тарифам. 

4.8. Если в течение 30 суток, начиная со дня 

повторной доставки, Получатель или 

Отправитель/Заказчик не предоставили указаний о 

дальнейших действиях, которые необходимо 

произвести с отправлением,  отправление передается 

на хранение в архив «ДАЙМЭКС» как 

невостребованное. По истечении 6 месяцев 

«ДАЙМЭКС» имеет право распорядиться таким 

отправлением в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.9. В случае если отправление необходимо доставить 

по адресу, отличающемуся от первоначально 

указанного в накладной, Заказчик вправе заказать 

услугу по переадресации отправления. Заявка 

оформляется Заказчиком в письменном виде и 

оплачивается согласно Тарифам. 

4.10. Получатель или его доверенное лицо может 

получить отправление только после того, как он 

собственноручно заполнит соответствующие графы 

накладной и/или доставочного листа: дату и время 

получения, свою фамилию, должность  и подпись, 

подтверждающую факт вручения предназначавшегося 

ему или его доверителю отправления. Наличие 

подписи Получателя в накладной и/или доставочном 

листе означает, что в момент подписания 

ответственность «ДАЙМЭКС» прекратилась.  

4.11. Отказ Получателя подтвердить своей 

подписью получение отправления в накладной и/или 
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қолымен жөнелтімді алуды растауы керек бұл оған 

арналған жөнелтімді алудан Алушының бас тартуына 

теңестіріледі.  

4.12. Егер жеткізу жөніндегі қызмет ақысын Алушы 

жасаса, оған арналған жөнелтім қолма-қол ақысын 

төлеген кезде - қызметкермен толық есеп 

айрысқаннан кейін тапсырылуы мүмкін. Алушының 

осы шартты орындаудан бас тартуы оған арналған 

жөнелтімді алудан бас тартуға теңестіріледі.  

4.13.  «ДАЙМЭКС» Алушының оған арналған 

жөнелтімді алудан бас тартуына жауап бермейді. 

Осындай бас тарту жағдайында «ДАЙМЭКС» 

жауапты қызметкері бұл туралы Жөнелтушіге хабар 

беруге және кері жеткізу құнын мәлімдеуге міндетті. 

Мұндай жөнелтім Жөнелтушіге оның жазбаша 

өтініші бойынша және кері жеткізу құнын қоса 

алғанда  «ДАЙМЭКС» барлық қызметтерін төлеген 

соң қайтарылуы мүмкін. Егер Жөнелтушіге хабар 

берген күннен бастап 30 тәулік ішінде ол жоғарыда 

көрсетілген шарттарды орындамаса, жөнелтім 

«ДАЙМЭКС» мұрағатына талап етілмеген ретінде 

сақтауға беріледі. 6 ай өткен соң «ДАЙМЭКС» 

қолданыстағы заңнамаға сай осындай жөнелтімге 

құзырлық етуге құқығы бар.  

4.14. «ДАЙМЭКС» жөнелтпе құжатында Жөнелтуші 

немесе Жөнелтушінің электрондық пошталық 

жәшігіндегі хабарламадарда көрсетілген телефон 

бойынша ауызша түрде жөнелтімдерге жүргізілген 

жеткізу туралы ақпаратты Жөнелтушіге мәлімдейді. 

Жөнелтушіге оның талабы бойынша «ДАЙМЭКС» 

фирмалық бланкінде жасалған ресми хат түріндегі 

жеткізу туралы жазбаша хабарландыру берілуі 

мүмкін. Сондай-ақ Жөнелтуші өз бетінше 

«ДАЙМЭКС» ресми сайтында жасалған жеткізу 

туралы ақпаратпен таныса алады.  

4.15. Егер «ДАЙМЭКСен» қатысы жоқ жағдайларда 

Жөнелтушінің қосымша нұсқауларынсыз жеткізу 

және жөнелтімдерді тапсыру мүмкін болмаса, 

жөнелтімлі «ДАЙМЭКС» сақтауға қабылдайды. Егер 

жеткізуді қайталап көру сәтінен 3 күн ішінде 

Жөнелтушіден/Тапсырыс берушіден қажетті 

нұсқаулар түспесе, онда 4 күнтізбелік күннен бастап 

Тарифтерге сай жөнелтімді сақтау үшін ақы алынады.  

 

 

5. Халықаралық жеткізу 

5.1. Халықаралық жеткізу бойынша қызмет көрсету 

кезінде міндетті түрде жөнелтімді кедендік рәсімдеу 

рәсімі жүргізіледі. Кедендік рәсімдеу жөнелтімді 

қабылдау, транзит пен алу елінде жүргізіледі.  

5.2. "Құжаттар" жөнелту кезінде кедендік рәсімдеу 

рәсімі елдердің кедендік заңнамасына сай 

оңайлатылған тәртіпте жүргізіледі.  

5.3. "Құжаттар емес" жөнелту кезінде кедендік 

рәсімдеу рәсімі елдердің кедендік заңнамасына сай 

қарапайым тәртіпте жүргізіледі.  

5.4. Жөнелтушіден жөнелтімді алу күнін санамағанда, 

бес күндік жұмыс аптасын есептегенде жұмыс 

күндеріндегі белгіленген халықаралық жөнелтімді 

доставочном листе «ДАЙМЭКС» приравнивается к 

отказу Получателя от получения предназначенного 

ему отправления.  

4.12. Если оплату услуги по доставке производит 

Получатель, предназначенное ему отправление может 

быть вручено при наличной форме оплаты - после 

того, как он произведет полный расчет с сотрудником 

«ДАЙМЭКС». Отказ Получателя выполнить это 

условие приравнивается к отказу от получения 

предназначенного ему отправления.  

4.13. «ДАЙМЭКС» не несет ответственности за 

отказ Получателя в получении предназначенного ему 

отправления. В случае такого отказа ответственный 

сотрудник «ДАЙМЭКС» обязан известить об этом 

Отправителя и сообщить стоимость обратной 

доставки. Такое отправление может быть возвращено 

Отправителю по его письменному заявлению, и после 

оплаты всех услуг «ДАЙМЭКС», включая стоимость 

обратной доставки. Если в течение 30 суток, начиная 

со дня извещения Отправителя, он не выполнил 

вышеперечисленных условий, отправление передается 

на хранение в архив «ДАЙМЭКС» как 

невостребованное. По истечении 6 месяцев 

«ДАЙМЭКС» имеет право распорядиться таким 

отправлением в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.14.  «ДАЙМЭКС» сообщает Отправителю 

информацию о произведенной доставке отправления в 

устной форме по телефону, указанному Отправителем 

в накладной «ДАЙМЭКС», либо в виде электронного 

сообщения на электронный почтовый ящик 

Отправителя. Отправителю по его требованию может 

быть предоставлено письменное уведомление о 

доставке в виде официального письма, оформленного 

на фирменном бланке «ДАЙМЭКС». Также 

Отправитель может самостоятельно ознакомиться с 

информацией о произведенной доставке на 

официальном сайте «ДАЙМЭКС». 

4.15. Если по независящим от «ДАЙМЭКС» 

обстоятельствам доставка и вручение отправления 

невозможны без дополнительных указаний 

Отправителя, отправление принимается «ДАЙМЭКС» 

на хранение. Если в течение 3-х дней с момента 

повторной попытки доставки от 

Отправителя/Заказчика не поступило необходимых 

указаний, то, начиная с 4-го календарного дня, 

взимается оплата за хранение отправления согласно 

Тарифам. 

5.     Международная доставка 

5.1. При оказании услуг по  международной доставке 

в обязательном порядке производится процедура 

таможенного оформления отправления. Таможенное 

оформление производится в стране приема 

отправления, транзита и получения. 

5.2. При отправке «Документов» процедура 

таможенного оформления  производится в 

упрощенном порядке согласно таможенному 

законодательству стран. 

5.3. При отправке «Не документов» процедура 
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жеткізу мерзімдері. Мерзімдер жөнелтімнің жолда 

болу транзиттік уақытын көрсетеді және жөнелту, 

алу, сондай-ақ транзиттік елдердегі кедендік 

рәсімдеуге уақытша бөгелулерді ескермейді.  

5.5. Халықаралық жеткізудің жеткізу мерзімдері мен 

бағалары Тарифтерде көрсетілген. 

5.6. «ДАЙМЭКС» халықаралық қызметтеріне 

арналған бағаларға алушы елінің немесе транзит 

елдінің салықтары мен кедендік баж салықтары 

қосылмайды. Соған сай, Тапсырыс 

беруші/Жөнелтуші/Алушы салықтар мен баж 

салықтарын өзі төлейді.  

5.7. Тасымалдауға 3.15.-тармақтағы тыйым салынған 

заттардың тізімі осы немесе басқа елдің үкіметі 

қабылдаған шараларға байланысты толықтырылуы 

мүмкін.  

 

 

6. Қосымша қызметтер 

6.1. «ДАЙМЭКС» жеткізу бойынша қызметтер 

көрсету аясында қосымша қызметтер қатарын жүзеге 

асырады: 

6.1.1. Басымдық жеткізу - Алушының жүрген 

қаласына келу сәтінен қысқа мерзімде жүзеге 

асырылатын жөнелтімді жеткізу; 

6.1.2. Жұмыс уақытынан тыс жеткізу - дүйсенбіден 

жұмаға дейін қоса алғанда жергілікті 18-00-ден 22-00 

немесе 6-00-дан 9-00 дейінгі жұмыс күндері кезеңде 

жүзеге асырылатын жеткізу; 

6.1.3. Сенбілік жеткізу - жергілікті уақыт бойынша 9-

00-дан 16-00 дейінгі сенбіде жүзеге асырылатын 

жеткізу; 

6.1.4 "Жеке қолға" жеткізу - "Алушы" бағанында 

«ДАЙМЭКС» тек жөнелтпе құжатында көрсетілген 

жеке тұлғаға жөнелтімді жеткізу; 

6.1.5. Тапсыру туралы хабарландыруы бар жеткізу - 

жеткізу фактісін растаушы, Тапсырыс 

берушіге/Жөнелтушіге жеткізу фактісін растаушы 

Алушы қол қойған құжатты беретін (жеке жеткізу 

парағын) жеткізу жөніндегі қызметтер көрсету.  

а) ЖЖҚ (жеке жеткізу қағазы) көшірмесін беру - 

Тапсырыс берушіге/Жөнелтушіге жөнелтімді жеткізу 

күні, уақыты туралы ақпаратты көрсететін, 

Алушының тегі, қызметі мен қолы көрсетілетін 

құжаттың көшірмесі; 

б) ЖЖП (жеке жеткізу парағы) түпнұсқасын беру - 

Тапсырыс берушіге/ Жөнелтушіге жөнелтімді жеткізу 

күні мен уақыты туралы, Алушының тегі, қызметі, 

оның қолы мен ұйымның - Алушының мөрі бар 

құжаттың түпнұсқасын беру; 

в) Жөнелтімді жеткізуді растау хаттарын беру. 

Тапсырыс берушіге/Жөнелтушіге қызмет көрсету 

туралы ақпараты бар ресми хат беру. Хатта міндетте 

түрде Алушыға Жөнелтімді тапсыру фактісін 

растайтын құжаттың көшірмесі қоса беріледі.  

6.1.6. Қайталап жылдам жеткізу -  «ДАЙМЭКСке» 

қатысы жоқ себептер бойынша мүмкін болмаған 

жеткізудің бірінші сәтінен соң ағымдағы күн ішінде 

жеткізу.  

таможенного оформления производится  в обычном 

порядке согласно таможенному законодательству 

стран. 

5.4. Сроки доставки международного отправления 

установлены в рабочих днях, из расчёта пятидневной 

рабочей недели, не считая дня получения отправления 

от Отправителя. Сроки отражают транзитное время 

нахождения отправления в пути и не учитывают 

временные издержки на  таможенное оформление в  

стране отправления, получения, а также в  транзитных 

странах. 

5.5. Сроки доставки и цены на международную 

доставку указаны в Тарифах. 

5.6. Цены на международные услуги «ДАЙМЭКС» не 

включают в себя налоги и таможенные пошлины 

страны получателя или страны транзита. 

Соответственно, Заказчик/Отравитель/Получатель 

налоги и пошлины оплачивает самостоятельно. 

5.7. Список запрещённых к пересылке предметов п. 

3.15 может быть дополнен в зависимости от мер 

принятых правительством той или иной страны. 

6. Дополнительные услуги 

6.1. В рамках оказания услуг по  доставке  

«ДАЙМЭКС» осуществляет ряд дополнительных 

услуг:  

6.1.1. Приоритетная доставка - доставка отправления, 

осуществляемая в кратчайшие сроки с момента его 

прибытия в город нахождения Получателя;  

6.1.2. Доставка в нерабочее время - доставка, 

осуществляемая в период местного времени с 18-00 до 

22-00 и с 6-00  до 9-00 в рабочие дни, с понедельника 

по пятницу включительно;  

6.1.3. Субботняя доставка - доставка, осуществляемая 

в субботу с 9-00 до 16-00 по местному времени;  

6.1.4. Доставка "лично в руки" - доставка отправления 

исключительно физическому лицу, указанному в 

накладной «ДАЙМЭКС» в графе «Получатель»;  

6.1.5. Доставка с уведомлением о вручении – оказание 

услуги по доставке, с последующим предоставлением 

Заказчику/Отправителю документа (индивидуального 

доставочного листа) подписанного Получателем, 

подтверждающего факт доставки: 

а) Предоставление копии ИДЛ (индивидуального 

доставочного листа) - предоставление 

Заказчику/Отправителю копии документа, 

отражающего информацию о дате, времени доставки 

отправления, фамилии, должности  и подписи 

Получателя;  

б) Предоставление оригинала ИДЛ (индивидуального 

доставочного листа) –  предоставление 

Заказчику/Отправителю оригинала документа, 

отражающего информацию о   дате и  времени 

доставки отправления, фамилии Получателя, 

должности,  его подпись или печать организации - 

Получателя;  

в) Предоставление письма-подтверждения доставки 

Отправления. Предоставление 

Заказчику/Отправителю официального письма 

содержащего информацию об оказанной услуге. К 
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6.2. Қосымша қызметтер көрсету мүмкіндігі жеткізу 

мекен-жайына, жөнелтімнің ішіндегісіне, оның 

салмағына және көлеміне байланысты болады және 

жеке жағдайда, 6.1.5 (в); 6.1.6.-тармақтарында 

көрсетілген қосымша қызметтерді қоспағанда, 

Тапсырыс беруші қызмет көрсетуге тапсырыс беру 

сәтінде келіседі.  

6.3. Қосымша қызметтің көрсету қажеттілігі міндетті 

тәртіпте, 6.1.5 (в); 6.1.6.-тармақтарында көрсетілген 

қосымша қызметтерді қоспағанда, «ДАЙМЭКС» 

курьері жөнелтімді қабылдау сәтінде жөнелтпе 

құжатында Жөнелтуші көрсетуі керек.  

6.4.Жоғарыда аталған қосымша қызметтердің құны 

Тарифтерге сай есептеледі.  

6.5. Жөнелтушінің/Тапсырыс берушінің тілегі 

бойынша   «ДАЙМЭКС» жағдайларына қарамастан 

жөнелтімнің ішіндегісінің жоғалу немесе бұзылу 

тәуекелімен байланысты жөнелтімнің толық құнын 

жабу мақсатында сақтандыруға көмек көрсете алады.  

 

 

7. Басқа шарттар 

7.1. Осы регламент орыс және қазақ тілдерінде, 

бірдей заңдық күші бар, Тараптардың әрқайсысы 

үшін бір дана бойынша 2 данамен жасалған. Тараптар 

арасында даулы мәселелер туындаған жағдайда, 

орындауға орыс тіліндегі басымдық талқылау болып 

табылады.  

7.2. «ДАЙМЭКС» Регламентіне кез келген өзгертулер 

енгізуді Келісім-шарттың Қосымша келісімімен 

Тараптар қол қойып бекіту керек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письму обязательно прилагается копия документа, 

подтверждающего факт вручения Отправления 

Получателю. 

6.1.6. Повторная экспресс-доставка - доставка в 

течение текущего дня после первой попытки 

доставки, осуществить которую не представилось 

возможным  по независящим от «ДАЙМЭКС» 

причинам. 

6.2. Возможность оказания дополнительных услуг 

зависит от адреса доставки, содержимого 

отправления, его веса и  габаритов и согласовывается 

в каждом отдельном случае в момент оформления 

Заказчиком заявки на оказание услуги, за 

исключением оказания дополнительных услуг, 

указанных в п. 6.1.5 (в); 6.1.6. 

6.3. Необходимость оказания дополнительной услуги 

в обязательном порядке указывается Отправителем в 

накладной в момент приема отправления курьером 

«ДАЙМЭКС», за исключением оказания 

дополнительных услуг, указанных в п. 6.1.5 (в); 6.1.6. 

6.4. Стоимость вышеуказанных дополнительных 

услуг рассчитывается в соответствии с Тарифами. 

6.5. По желанию Отправителя/Заказчика 

«ДАЙМЭКС» может оказать содействие в 

страховании отправления в целях покрытия полной 

стоимости отправления, в связи с риском потери или 

порчи содержимого отправления по независящим от 

«ДАЙМЭКС» обстоятельствам. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Регламент составлен на русском и 

казахском языках, в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. В случае, 

возникновения спорных вопросов между Сторонами 

приоритетным толкованием является  исполнение на 

русском языке. 

7.2. Любое внесение изменений в Регламент 

«ДАЙМЭКС», должно быть закреплено подписанием 

Сторонами Дополнительного соглашения к Договору.  
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8. Тараптардың деректемелері мен қолдары  

 

Орындаушы: 

 

«ДАЙМЭКС» ЖШС 

Заңды мекенжайы: 050022 ҚР,  Алматы қ.,  

Богенбай батыр к-сі., 279 

СТН 600 700 601 888 

БСН 080 440 011 291 

Банк: «ForteBank» АҚ 

IBAN KZ34965F010001587549 

БСК IRTYKZKA 

КНП 852 

Кбе 17 

Тел/факс +7 (727) 277-60-00 

 

Бас директоры 

 _____________________________Ли Н.А. 

 

М.О. 

 

 

 

Клиент: 

 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

 

ТОО «ДАЙМЭКС» 

Юридический адрес:050022РК, г. Алматы,  

ул. Богенбай батыра 279 

РНН 600 700 601 888 

БИН 080 440 011 291 

Банк: АО «ForteBank» 

IBAN KZ34965F010001587549 

БИК IRTYKZKA 

КНП 852 

Кбе 17 

Тел/факс +7 (727) 277-60-00 

 

Генеральный директор 

 ____________________________Ли Н.А 

 

М.П.    

 

 

 

Клиент: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


