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НАСДАК жаһандық абоненттік шарты Глобальный абонентский договор НАСДАК 

ТАЛАПТАР УСЛОВИЯ 

Freedom Finance Global PLC, бұдан әрі "Үлестес тұлға", "Компания" деп 
аталатын «Астана» халықаралық қаржы орталығының заңнамасына сәйкес 
құрылған компания, заңды мекенжайы: 141-Офис, 4.1 С Блок, Мәңгілік Ел 
даңғылы 55/20, Нұр-сұлтан қ., Қазақстан Республикасы, Z05T3D0. 

Freedom Finance Global PLC, компания, учрежденная в соответствии с 
законодательством Международного Финансового Центра «Астана», 
именуемая в дальнейшем "Аффилированное лицо", "Компания", 
юридический адрес: Офис 141, Блок C 4.1, Проспект Мангилик Ел 55/20, г. 
Нур-Султан, Республика Казахстан, Z05T3D0. 

1. ДЕРЕКТЕРДІ ПАЙДАЛАНУ. Абонент кез келген басқа адамға немесе кез 
келген басқа лауазымды адамға Ақпаратты сатуға, тапсыруға, ұсынуға 
немесе басқаша түрде рұқсат беруге немесе оған қол жеткізуге құқылы емес.  
Абонент Ақпаратты қызметтік мақсатта заңсыз пайдалану жөніндегі қандай 
да бір операцияларға қатыспауға немесе басқа біреуге Ақпаратты немесе 
оның кез келген бөлігін кез келген заңсыз мақсаттарда пайдалануға рұқсат 
бермеуге немесе кез келген НАСДАК қағидасын немесе бағалы қағаздар 
және биржалар жөніндегі комиссияны ("SEC ") немесе қаржылық қадағалау 
басқармасының ("FSA") кез келген қағидасын бұзбауы немесе басқа 
қолданыстағы заңнаманы, қағиданы немесе реттеуді бұзбауы тиіс. Абонент 
заңсыз, жаңылыстыратын немесе кемсітушілік болып табылатын ақпаратты 
бере алмайды. Абонент ақпаратқа санкцияланбаған қол жеткізуді 
болдырмау үшін қисынды қауіпсіздік шараларын қолдануы тиіс. 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ. Абонент не может продавать, сдавать, 
представлять или иным образом разрешать или предоставлять доступ к 
Информации любому другому лицу или любому другому должностному 
лицу. Абонент не должен участвовать в каких-либо операциях по 
незаконному использованию Информации в служебных целях или 
разрешать кому-либо другому использовать Информацию или любую ее 
часть в любых незаконных целях или нарушать любое правило НАСДАК  или 
Комиссии по ценным бумагам и биржам ("SEC") или любое правило 
Управления финансового надзора ("FSA") или нарушать другое применимое 
законодательство, правило или регулирование. Абонент не может 
предоставлять Информацию, которая является незаконной, вводит в 
заблуждение или является дискриминационной. Абонент должен принять 
разумные меры безопасности, чтобы предотвратить несанкционированный 
доступ к информации. 

а.          Кәсіби емес немесе жеке абонент - Кәсіби емес немесе Жеке Абонент 
үшін Ақпарат тек жеке пайдалануға лицензияланады. Абоненттің Кәсіби 
емес немесе Жеке абонент екенін Дистрибьюторға ұсына отырып немесе 
Кәсіби емес немесе Жеке абоненттік тариф бойынша ақпарат алуды 
жалғастыра отырып, Абонент Дистрибьюторға және НАСДАК-қа абоненттің 
осы Шарттың 12-бөлімінде жазылған кәсіби емес немесе Іскер Абоненттің 
анықтамасына сәйкес келетінін растайды. Кәсіби емес немесе Жеке абонент 
Кәсіби емес абоненттің Ақпаратты алуына, өңдеуіне, көрсетуіне және 
таратуына қатысты кез келген негізделген сұратуды дереу орындауға 
міндетті. 

а. Непрофессиональный или Частный Абонент - для 
Непрофессионального или Частного абонента информация лицензируется 
только для личного использования. Представляя Дистрибьютору, что 
Абонент является Непрофессиональным или Частным Абонентом, или 
продолжая получать Информацию по непрофессиональному или частному 
абонентскому тарифу, Абонент подтверждает Дистрибьютору и НАСДАК, что 
Абонент соответствует определению Непрофессионального или Делового 
Абонента, изложенному в разделе 12 настоящего Договора. 
Непрофессиональный или Частный Абонент обязан незамедлительно 
выполнить любой обоснованный запрос от НАСДАК относительно 
получения, обработки, отображения и распространения Информации 
Непрофессиональным Абонентом. 

b. Кәсіби немесе Іскерлік Абонент- Кәсіби немесе Іскерлік Абонент үшін 
Ақпарат қызметтік мақсатта/немесе жеке пайдалануы үшін ішкі пайдалануға 
лицензияланады. Кәсіби немесе Іскерлік Абоненттер клиенттерге жазбаша 
жарнамада, хат алмасуда немесе басқа құжаттамада немесе 
компьютерленген дауыстық байланысқа, автоматтандырылған ақпараттық-
анықтамалық жүйелерге немесе ұқсас технологияларға қатысы жоқ 
дауыстық телефон қоңыраулары кезінде тұрақты емес негізде шектеулі 
ақпарат бере алады. Сұрату бойынша Кәсіби немесе Іскерлік Абоненттер осы 
Шарттың сақталуын қамтамасыз ету үшін қисынды хабарламамен қисынды 
мерзімде Дистрибьютордың қызметтерін нақты тексеру және Кәсіби немесе 
Іскерлік Абоненттердің ақпаратты пайдалануы үшін (ақпаратты пайдалануға 
немесе оған қол жеткізуге, сондай-ақ барлық құрылғылардың саны мен 
орналасқан жеріне қатысты кез келген жазбаларды қарауды қоса алғанда) 
өз үй-жайларын ұсынуы тиіс. 

b. Профессиональный или Деловой Абонент-для Профессионального 
или Делового Абонента Информация лицензируется для внутреннего 
использования в служебных целях / или личного использования 
Профессионального или Делового Абонента. Профессиональные или 
Деловые Абоненты могут на непостоянной основе предоставлять 
ограниченные объемы Информации клиентам в письменной рекламе, 
переписке или другой документации или во время голосовых телефонных 
разговоров, не связанных с компьютеризированной голосовой связью, 
автоматизированными информационно-справочными системами или 
аналогичными технологиями. По запросу Профессиональные или Деловые 
Абоненты должны предоставить в разумные сроки, с разумным 
уведомлением для обеспечения соблюдения настоящего Договора, свои 
помещения в распоряжение НАСДАК для физической проверки Услуг 
Дистрибьютора и использования Информации Профессиональными или 
Деловыми Абонентами (включая просмотр любых записей, касающихся 
использования Информации или доступа к ней, а также количества и 
местоположения всех устройств, получающих Информацию). 

2. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРІ НАСДАК Абонентке Дистрибьютор беретін Ақпаратты 
алуға және пайдалануға, содан кейін осы Шарттың талаптарымен 
және/немесе НАСДАК талаптарымен рұқсат етілген Ақпаратты пайдалануға 
Шарттың қолданылу мерзімі ішінде ерекше емес, берілуге жатпайтын 
лицензия береді. Абонент НАСДАК-тың реттелетін немесе басқарылатын 
нарықтардан алынатын Ақпаратқа және басқа көздерден жиналған 

2. СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ НАСДАК предоставляет Абоненту 
неисключительную, не подлежащую передаче лицензию в течение срока 
действия Договора на получение и использование Информации, 
передаваемой ему Дистрибьютором, а затем на использование такой 
Информации, которая разрешена условиями настоящего Договора и/или 
Требованиями НАСДАК. Абонент признает и соглашается с тем, что НАСДАК 



 
Ақпаратқа компиляцияға немесе басқа да құқықтарға меншік құқығы бар 
екенін мойындайды және келіседі. Абонент сондай-ақ НАСДАК үшінші тарап 
ақпарат тасымалдағыштардың тиісті ақпаратқа айрықша меншік құқығы бар 
екенін мойындайды және келіседі. Абонент немесе Абонент арқылы 
Ақпаратқа қол жеткізетін кез келген адам кез келген заңсыз иемденген 
немесе заңсыз пайдаланған жағдайда, НАСДАК немесе сыртқы ақпарат 
берушілер өздерінің тиісті материалдарына қатысты бұйрық алуға құқылы.  
Абонент кез келген жағдайда дереккөзді тиісті түрде тағайындайды. 

имеет права собственности на Информацию, которая извлекается из рынков, 
регулируемых или управляемых НАСДАК, и на компиляцию или другие 
права на Информацию, собранную из других источников. Абонент также 
признает и соглашается с тем, что сторонние поставщики информации 
НАСДАК имеют исключительные права собственности на их 
соответствующую Информацию. В случае любого незаконного присвоения 
или неправомерного использования Абонентом или любым лицом, 
получающим доступ к Информации через Абонента, НАСДАК или ее 
сторонние поставщики информации имеют право получить судебные 
запреты в отношении своих соответствующих материалов. Абонент будет 
приписывать источник соответствующим образом при любых 
обстоятельствах. 

3. ТӨЛЕМ. Абонент абоненттен немесе НАСДАК-тан алынатын кез келген 
салықтарды, алымдарды немесе аударымдарды (федералды, штаттық 
немесе жергілікті табыс салығын қоспағанда, егер бар болса, НАСДАК-тан 
алынатын) кез келген шетелдік немесе ішкі, мемлекеттік, аймақтық немесе 
жергілікті мемлекеттік органдар немесе олардың бөлімшелері, сондай-ақ 
кез келген айыппұлдарды немесе абонентке ақпарат беруге байланысты 
пайыздарды үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады. Пайыздар шот 
ұсынылған күннен бастап тиесілі сомалар төленген кезге дейін төленеді. 
Қолданыстағы заңнамада рұқсат етілген шектерде Абонент 
Дистрибьютордың қызметтерін төлемегені үшін ұсынуды тоқтату НАСДАК 
тарапынан қол жеткізуді заңсыз шектеу болып саналмайтынын мойындайды 
және келіседі. Кәсіби немесе Іскерлік Абоненттер үшін, егер қандай да бір 
төлем осы Шартқа сәйкес тікелей НАСДАК жүргізілуі тиіс болса, төлем толық 
көлемде НАСДАК қолда бар ақша қаражатына, НАСДАК чегінде НАСДАК 
көрсеткен валютада, НАСДАК таңдауы бойынша мекемеге қаражатты 
электрондық аударыммен немесе 1-қосымшада НАСДАК көрсеткен 
төлемнің кез келген басқа нысанымен ақпараттың пайдаланылғанына 
немесе оған қол жеткізілгеніне қарамастан, шот-фактура қойылған күннен 
бастап 15 (он бес) күн ішінде дереу жүргізілуі тиіс. 

3. ОПЛАТА. Абонент принимает на себя полную ответственность за 
уплату любых налогов, сборов или отчислений, взимаемых с Абонента или 
НАСДАК (за исключением федеральных, государственных или местных 
подоходных налогов, если таковые имеются, взимаемых с НАСДАК) любыми 
иностранными или внутренними, государственными, региональными или 
местными государственными органами или их подразделениями, а также 
любых штрафов или процентов, связанных с предоставлением Информации 
Абоненту. Проценты причитаются с даты выставления счета до момента, 
когда причитающиеся суммы были выплачены. В пределах, допускаемых 
действующим законодательством, Абонент признает и соглашается с тем, 
что прекращение предоставления Услуг Дистрибьютора за неуплату, не 
считается неправомерным ограничением доступа со стороны НАСДАК. Для 
Профессиональных или Деловых Абонентов, в случае если какой-либо 
платеж должен быть произведен непосредственно НАСДАК в соответствии с 
настоящим Договором, оплата в полном объеме должна быть немедленно 
произведена НАСДАК в доступных денежных средствах, в валюте, указанной 
НАСДАК чеком НАСДАК, электронным переводом средств в учреждение по 
выбору НАСДАК или любой другой формой оплаты, указанной НАСДАК в 
Приложении 1, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты выставления счета, 
независимо от того, используется ли Информация или осуществляется 
доступ к ней. 

4. ЖҮЙЕ. Абонент НАСДАК өз қалауы бойынша өз жүйесіне немесе 
ақпаратына кейде өзгерістер енгізе алатынын мойындайды. Мұндай 
өзгерістер Дистрибьютордың қызметіне тиісті өзгерістер енгізуді талап етуі 
мүмкін. Дистрибьютордың немесе Абоненттің өзгертулері немесе уақтылы 
өзгертпеуі Абоненттің Ақпаратқа қол жеткізуін немесе оны пайдалануын 
шектеуі немесе әсер етуі мүмкін. НАСДАК мұндай салдарға жауапты емес.  
НАСДАК ешқандай жабдыққа, Дистрибьюторға немесе Дистрибьютор 
Қызметтеріне қол қоймайды немесе растамайды. 

4. СИСТЕМА. Абонент признает, что НАСДАК по своему усмотрению 
может время от времени вносить изменения в свою систему или 
Информацию. Такие изменения могут потребовать внесения 
соответствующих изменений в Услуги Дистрибьютора. Изменения или 
несвоевременное внесение изменений Дистрибьютором или Абонентом 
может ограничить или повлиять на доступ Абонента к Информации или к  ее 
использованию. НАСДАК не несет ответственности за такие последствия. 
НАСДАК не подписывает и не подтверждает  какое-либо оборудование, 
Дистрибьютора или Услуги Дистрибьютора. 

5. ЕРЕКШЕ ҚОРҒАНЫС ҚҰРАЛЫ. НАСДАК ақпаратты мүмкіндігінше тез және 
дәл жеткізуге тырысады. Егер Ақпарат НАСДАК-тың осы Шарт бойынша өз 
міндеттемелерін орындамауы нәтижесінде қол жетімді болмаса, НАСДАК 
мұндай орындамауды түзету үшін барлық күш-жігерін жұмсайды. Егер 
Ақпарат қол жеткізу болмаса, кешіктірілсе, үзілсе, толық немесе дәл болмаса 
немесе басқаша түрде 4 (төрт) сағат немесе одан да көп уақыт ішінде 
айтарлықтай үздіксіз зақымдалса, оның барысында НАСДАК ақпаратты 
НАСДАК-тың кінәсінен үнемі береді (осы Шартта немесе дистрибьютормен 
жасалған НАСДАК шартында рұқсат етілген себептерді қоспағанда), 
айрықша құқықтық қорғау құралы Абонентке немесе кез келген басқа 
адамға қарсы НАСДАК болуы тиіс: 

5. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ. НАСДАК стремится 
предоставлять Информацию настолько быстро и точно, насколько это 
возможно. В случае, если Информация не будет доступна в результате 
невыполнения НАСДАК своих обязательств по настоящему Договору, 
НАСДАК предпримет все усилия для исправления такого невыполнения. 
Если Информация недоступна, задерживается, прерывается, является 
неполной или неточной или иным образом существенно непрерывно 
повреждается в течение 4 (четырех) часов или более, в течение которого 
НАСДАК регулярно передает Информацию, по вине НАСДАК (за 
исключением причины, разрешенной в настоящем Договоре или в Договоре 
НАСДАК с Дистрибьютором), исключительное средство правовой защиты 
Абонента или любого другого лица против НАСДАК должно быть:  

а. Егер Абонент немесе кез келген басқа тұлға Ақпаратты немесе НАСДАК 
ұсынатын кез келген басқа деректерді және/немесе Ақпаратты алуды 
жалғастырса, онда кез келген ақша қаражатының, егер бар болса, қозғалған 
Ақпарат үшін абоненттен немесе, егер қажет болса, қарастырылып отырған 
кезең үшін НАСДАК-қа пропорционалды айлық кредиті төлеуге жатады; 
немесе 

а. Если Абонент или любое другое лицо продолжает получать 
Информацию или любые другие данные и/или Информацию, предлагаемую 
НАСДАК, то к оплате подлежит пропорциональный месячный кредит любых 
денежных средств, если таковые имеются, за затронутую Информацию 
непосредственно НАСДАК от Абонента или, если применимо, от указанного 
другого лица, за рассматриваемый период; или  

b. Егер Абонент немесе кез келген басқа тұлға бұдан былай Ақпаратты 
немесе НАСДАК ұсынатын кез келген басқа деректерді және/немесе 
Ақпаратты алмаса, онда қозғалған Ақпарат үшін кез келген ақша қаражатын 
абоненттен немесе, егер қажет болса, қарастырылып отырған кезең үшін 
көрсетілген басқа адамнан тікелей НАСДАК тепе-тең түрде ай сайынғы өтеу 
төлеуге жатады. 

b. Если Абонент или любое другое лицо больше не получает 
Информацию или любые другие данные и/или Информацию, предлагаемую 
НАСДАК, то к оплате подлежит пропорциональное месячное возмещение 
любых денежных средств за затронутую Информацию непосредственно 
НАСДАК от Абонента или, если применимо, от указанного другого лица, за 
рассматриваемый период. 



 
Мұндай кредит немесе хабарландыру, егер қажет болса, жазбаша түрде 
барлық тиісті мәліметтермен НАСДАК-та сұратылуы тиіс. Осы бөлімде 
көрсетілген кепілдіктерден басқа болжамды, заңда көзделетін, белгіленген 
(оның ішінде, басқалармен қатар, уақтылығы, шынайылығы, дәйектілігі, 
толықтығы, дәлдігі, үзіліссіз бостандығы), сауда-саттықты пайдалану, 
іскерлік қатынастардың барысы, шартты орындау барысы туралы 
мәліметтерден туындайтын кепілдіктерді көздейтін немесе коммерциялық 
құндылықтың немесе белгілі бір пайдалану немесе мақсат үшін 
жарамдылықтың кепілдіктерін көздейтін айқын кез келген түрдегі басқа 
кепілдіктер жоқ. 

Такой кредит или возвещение, если это применимо, должны быть 
запрошены в письменной форме в НАСДАК со всеми соответствующими 
деталями. Помимо гарантий, указанных в данном разделе, не существует 
никаких других гарантий любого рода — явных, подразумеваемых, 
установленных законом (в том числе, помимо прочего, своевременность, 
правдивость, последовательность, полноту, точность, свободу от 
прерывания), подразумеваемых гарантий, вытекающих из сведений по 
торговых использованию, хода деловых отношений, хода выполнения 
договора или подразумеваемых гарантий коммерческой ценности или 
пригодности для конкретного использования или цели. 

6.          ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ. 

а. Осы Шартта көзделген жағдайларды қоспағанда, НАСДАК Абоненттің, 
оның Дистрибьюторының немесе кез келген басқа адамның алдында 
жанама, белгілі бір, айыппұл, жанама немесе кездейсоқ залалдар немесе 
шығындар (сауда залалдар, күтілетін пайданың жоғалуын, жұмыстың 
тоқтатылуы немесе операциялық шығыстардың ұлғаюы себебінен болған 
залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) үшін, өтеу құны немесе 
басқа да жанама шығындар немесе залал) кез келген себеппен туындайтын 
кез келген сипаттағы, тіпті егер НАСДАК мұндай шығындардың 
ықтималдығы туралы ескертілген болса да жауапты болмайды. 

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

а. За исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором, 
НАСДАК не несет ответственности перед Абонентом, его Дистрибьютором 
или любым другим Лицом за косвенные, определенные, штрафные, 
непрямые или случайные убытки или ущерб (включая, но не ограничиваясь, 
торговые убытки, потерю ожидаемой прибыли, убытки по причине 
прекращения работы или увеличения операционных расходов, стоимости 
покрытия или другие косвенные убытки или ущерб) любого характера, 
возникающие по любой причине, даже если НАСДАК была предупреждена о 
возможности таких убытков. 

b. НАСДАК Ақпаратты тұрақты түрде беретін үздіксіз 4 (төрт) сағаттан аз 
уақытқа созылатын Ақпараттың кез келген қолжетімсіздігі, үзілуі, кідіруі, 
толық немесе дәл болмағаны үшін немесе егер НАСДАК Ақпаратты үнемі 
жібергенде, Ақпаратты үздіксіз 4 (төрт) сағаттан аз уақыт ішінде елеулі әсер 
етсе, НАСДАК Абоненттің немесе кез келген басқа адамның алдында 
жауапты болмайды 

b. НАСДАК не несет ответственности перед Абонентом или любым 
другим лицом за любую недоступность, прерывание, задержку, неполноту 
или неточность Информации, которая длится менее 4 (четырех) 
непрерывных часов, в течение которых НАСДАК регулярно передает 
Информацию, или если Информация существенно затронута в течение 
менее 4 (четырех) непрерывных часов, когда НАСДАК регулярно передает 
Информацию. 

c. Егер НАСДАК қандай да бір себептермен Абоненттің немесе кез келген 
басқа адамның алдында, шарт бойынша немесе азаптау нәтижесінде жауап 
берсе, НАСДАК-тың шарттың қолданылу мерзімі бір жыл ішінде (Шарт 
күшіне енген күннен бастап бір жыл) жауапкершілігі Абоненттің қисынды 
шектерде нақты келтірілген залалдарының сомасымен шектеледі 
(Дистрибьютордың Абоненттің және Абоненттен жәбірленуші тарап арқылы, 
атынан немесе ретінде үміткер кез келген басқа адамның барлық 
шағымдарының немесе залалдарының жалпы сомасымен) және сомасы аз 
бөлігінен аспайды: 

c. Если НАСДАК по какой-либо причине несет ответственность перед 
Абонентом или любым другим лицом, будь то по договору или в результате 
деликта, ответственность НАСДАК в течение одного года действия Договора 
(один год с даты вступления в силу Договора) ограничивается суммой 
убытков Абонента, которые фактически понесены Абонентом в разумных 
пределах (в сочетании с общей суммой всех претензий или убытков 
Дистрибьютора Абонента и любого другого лица, претендующего через, от 
имени или в качестве потерпевшей стороны от Абонента), и сумма которых 
не превышает меньшую часть: 

i. Абонент немесе Ақпаратты немесе кез келген басқа деректерді 
және/немесе НАСДАК ұсынған Ақпаратты алуды жалғастыратын кез келген 
басқа тұлға үшін Абоненттен немесе егер қажет болса, кез келген басқа 
адамнан тікелей НАСДАК-қа тиесілі кез келген ақша қаражатының тепе-тең 
айлықтық кредиті қарастырылып отырған кезең ішінде берілетін Ақпарат 
үшін немесе егер Абонент немесе кез келген басқа адам бұдан былай 
Ақпаратты немесе кез келген басқа деректерді және/немесе НАСДАК 
ұсынатын ақпаратты алмаса, Абоненттен тікелей НАСДАК-қа тиесілі кез 
келген ақшаны қайтару немесе, егер қолданылатын болса, кез келген басқа 
адамнан, қарастырылып отырған кезең ішінде берілген Ақпарат үшін 
төленуге жатады; немесе 

i.  Для Абонента или любого другого лица, которое продолжает 
получать Информацию или любые другие данные и/или Информацию, 
предлагаемую НАСДАК, к оплате подлежит пропорциональный месячный 
кредит любых денежных средств, причитающихся непосредственно НАСДАК 
от Абонента или, если применимо, от любого другого лица, за Информацию, 
предоставляемую в течение рассматриваемого периода, или если Абонент 
или любое другое Лицо больше не получает Информацию или любые другие 
данные и/или Информацию, предлагаемую НАСДАК, возврат любых 
денежных средств, причитающихся непосредственно НАСДАК от Абонента 
или, если применимо, от любого другого лица, за Информацию, 
предоставляемую в течение рассматриваемого периода; или  

ii. 500 доллар. 

d.        Осы бөлім НАСДАК-ты, Абонентті немесе кез келген басқа адамды 
өздерінің өрескел немқұрайлылығынан немесе қасақана заңсыз мінез-
құлқынан туындаған залал үшін жауапкершіліктен, сондай-ақ құқыққа 
қайшы әрекеттер нәтижесінде денсаулығына зиян келтіруге немесе өлімге 
байланысты шағымдардан босатпайды. 

ii. $500. 

d. Настоящий раздел не освобождает НАСДАК, Абонента или любое 
другое Лицо от ответственности за ущерб, возникший в результате их 
собственной грубой небрежности или умышленного неправомерного 
поведения, а также от претензий в связи с причинением вреда здоровью или 
смерти в результате противоправных действий. 

e. Абонент пен НАСДАК осы бөлімнің талаптарының тәуекелді қисынды 
үлестіруді және жауапкершіліктің шектелуін көрсететінін түсінеді және 
келіседі. 

e. Абонент и НАСДАК понимают и соглашаются с тем, что условия 
настоящего раздела отражают разумное распределение риска и 
ограничение ответственности. 

7. КЕПІЛДІКТЕРДЕН БАС ТАРТУ. НАСДАК және оның сыртқы ақпарат 
беруілері заңда көзделетін немесе белгіленген (оның ішінде, басқалармен 
қатар, уақтылығы, шынайылығы, дәйектілігі, толықтығы, дәлдігі, үзіліссіз 
бостандығы), сауда-саттықты пайдалану, іскерлік қатынастардың барысы, 
шартты орындау барысы туралы мәліметтерден туындайтын кез келген 
кепілдіктерді көздейтін немесе коммерциялық құндылықтың немесе белгілі 
бір пайдалану немесе мақсат үшін жарамдылықтың кепілдіктерін көздейтін 
айқын кез келген түрдегі басқа кепілдіктер жоқ. 

7. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ. НАСДАК и ее сторонние поставщики 
информации не дают никаких гарантий — явных, подразумеваемых или 
установленных законом (в том числе, помимо прочего, своевременность, 
правдивость, последовательность, полноту, точность, свободу от 
прерывания), любых подразумеваемых гарантий, вытекающих сведений по 
торговому использованию, хода деловых отношений, хода выполнения 
договора или подразумеваемых гарантий коммерческой ценности или 
пригодности для конкретного использования или цели или ненарушения 
прав интеллектуальной собственности. 

 



 
8.    СЫРТҚЫ АҚПАРАТ БЕРУШІЛЕРДІҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІН ШЕКТЕУ. НАСДАК 
сыртқы ақпарат берушілері кез келген тікелей немесе жанама шығындар, 
Ақпараттың дәлдігі, олар берген кез келген Ақпараттың кешігуі немесе 
жіберіп алуы, жоғалған пайда, Абоненттің немесе Абонент арқылы сотпен 
қорғауды іздейтін кез келген басқа адамның арнайы немесе жанама 
шығындары үшін, тіпті егер сыртқы ақпарат берушілерге мұндай 
шығындардың болуы мүмкін екені туралы хабарланған болса да жауап 
бермейді.  Ешбір жағдайда, шартта, деликтте немесе өзге де түрде талап 
қоюдың кез келген себебіне сәйкес абонент арқылы сотпен қорғауды 
іздейтін Абонент немесе кез келген басқа тұлға алдындағы үшінші тарап 
ақпарат берушілерінің немесе олардың аффилиирленген тұлғаларының 
жауапкершілігі абонент немесе абонент арқылы сот қорғауын іздейтін кез 
келген басқа тұлға Төлеген төлемнен аспайды. жағдайлардан. 

 

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОННИХ ПОСТАВЩИКОВ 
ИНФОРМАЦИИ. Сторонние поставщики информации НАСДАК не несут 
ответственности за любые прямые или косвенные убытки, за точность 
Информации, за задержки или упущения в любой предоставленной ими 
Информации, упущенную выгоду, специальные или косвенные убытки 
Абонента или любого другого лица, ищущего судебной защиты через 
Абонента, даже если сторонние поставщики информации были уведомлены 
о возможности таких убытков. Ни в коем случае ответственность сторонних 
поставщиков информации или их аффилированных лиц перед Абонентом 
или любым другим Лицом, ищущим судебную защиты через Абонента в 
соответствии с любой причиной иска, будь то в договоре, деликте или иным 
образом, не превышает плату, уплаченную Абонентом или любым другим 
лицом, ищущим судебной защиты через Абонента, в зависимости от 
обстоятельств. 

9. ТАЛАПТАР МЕН ШЫҒЫНДАР. Абонент НАСДАК-ты өтеуге және НАСДАК-ты 
және оның қызметкерлерін, лауазымды адамдарын, директорларын және 
басқа агенттерін: (А) Абоненттің осы Шарттың талаптарын сақтамауына; (b) 
Абоненттің осы Шартқа сәйкес санкцияланған немесе санкцияланбаған 
Ақпаратты алуы мен пайдалануына байланысты үшінші тұлғалардың кез 
келген әрекеттеріне байланысты қойылған, келтірілген немесе мәлімделген 
кез келген Наразылықтардан немесе Залалдардан қауіпсіздікте ұстауға 
міндеттенеді. Әрбір тарап екінші тарапқа (НАСДАК-ты қоса алғанда) және 
оның лауазымды адамдарына, директорларына, қызметкерлеріне және 
басқа агенттеріне өтеуші тараптың тарапынан зияткерлік меншік 
құқықтарына қысым жасауға немесе өзге де бұзушылық туралы шағымға 
байланысты туындайтын кез келген Наразылықтардан немесе залалдардан, 
оның әрекетін немесе әрекетсіздігін, жабдықпен немесе басқа мүлікпен  
кепілдік береді, ұсынады және жауапкершіліктен босатады (және әрбір 
жағдайда НАСДАК тек қана қорғауға және реттеуге рұқсат етіледі). Бұл құқық 
өтелетін Тараптың Наразылықтар немесе залалдар туралы өтеуші Тарапты 
дереу жазбаша хабардар етуіне (бұл қорғауға зиян келтірмейді) және 
талаптарды немесе шығындарды қорғауға жәрдемдесуіне (клиенттің 
адвокатынан, адвокат қызметінің нәтижесінен немесе заң бойынша құпия 
болуы тиіс ақпаратты ашудан бас тартпай) байланысты. 

9. ПРЕТЕНЗИИ И УБЫТКИ. Абонент обязуется возместить НАСДАК и 
удерживать НАСДАК и ее сотрудников, должностных лиц, директоров и 
других агентов в безопасности от любых Претензий или Убытков, 
предъявленных, понесенных или заявленных в результате или в связи с: (а) 
любым несоблюдением Абонентом условий настоящего Договора; (b) 
любыми действиями третьих лиц, связанными с получением и 
использованием Абонентом Информации, санкционированной или 
несанкционированной в соответствии с настоящим Договором. Каждая  
сторона гарантирует, представляет и будет освобождать от ответственности 
(и в каждом случае НАСДАК разрешается исключительно защищать и 
урегулировать) другую сторону (включая НАСДАК) и ее должностных лиц, 
директоров, сотрудников и других агентов от любых претензий или убытков, 
возникающих в связи с претензией об ущемлении или ином нарушении прав 
интеллектуальной собственности со стороны возмещающей стороны, ее 
действий или бездействия, оборудованием или другим имуществом. Это 
право обусловлено тем, что возмещаемая сторона незамедлительно 
письменно уведомляет возмещающую сторону (что не наносит ущерба 
защите) о претензиях или убытках и оказывает содействие в защите 
претензий или убытков (без отказа от адвоката клиента, результата 
деятельности адвоката или другой юридической привилегии или раскрытия 
информации, которая по закону должна быть конфиденциальной).  

10. БҰЗУ. Абонент НАСДАК заңда белгіленген міндеттемелерді орындау үшін 
қажет болған кезде Дистрибьюторға біржақты тәртіпте кез келген немесе 
барлық адамдардың ақпарат алу немесе пайдалану құқығын шектей немесе 
тоқтата алатынын және Дистрибьютор кез келген осындай хабарламаны 
дереу орындайтынын және ақпарат беруді тоқтататынын немесе 
шектейтінін және мұндай сәйкестікті НАСДАК хабарламасымен растайтынын 
мойындайды. Кез келген зардап келтірілген адамның өз иелігінде Заңда 
және оған қолданылатын Қағидаларда көзделген осындай процестік қорғау 
құралдары болады. Дистрибьютор шартына сәйкес рұқсат етілген 
бұзушылықтардан басқа, Абонент Дистрибьюторды 30 (отыз) күн бұрын 
жазбаша хабардар ете отырып және НАСДАК Дистрибьюторды немесе 
Абонентті 30 (отыз) күн бұрын жазбаша хабардар ете отырып осы Шартты 
бұзуы мүмкін. НАСДАК Дистрибьюторға немесе Абонентке 90 (тоқсан) күн 
бұрын жазбаша хабарлама жіберу арқылы осы Шарттың кез келген 
қолданылу мерзімін өзгерте алады және осы күннен кейін кез келген 
пайдалану жаңа шарттардың қабылдануы болып саналады. Абонент шартты 
бұзған, Абонент ұсынған жалған фактілер анықталған жағдайда немесе SEC 
өзінің реттеуші органында нұсқауы бойынша НАСДАК осы Шартты НАСДАК 
немесе Дистрибьютор кемінде 3 (үш) күн бұрын берген Абонентті жазбаша 
хабардар ете отырып бұзуы мүмкін. 

10. РАСТОРЖЕНИЕ. Абонент признает, что НАСДАК, когда это требуется 
для выполнения установленных законом обязательств, может путем 
уведомления Дистрибьютора в одностороннем порядке ограничить или 
прекратить право любого или всех лиц на получение или использование 
Информации, и что Дистрибьютор немедленно выполнит любое такое 
уведомление и прекратит или ограничит предоставление Информации и 
подтвердит такое соответствие уведомлением НАСДАК . Любое 
затрагиваемое лицо будет иметь в своем распоряжении такие 
процессуальные средства защиты, которые предусмотрены законом и 
применимыми к нему правилами. В дополнение к расторжениям, 
разрешенным в соответствии с договором дистрибьютора, настоящий 
Договор может быть расторгнут Абонентом с письменным уведомлением 
Дистрибьютора за 30 (тридцать) дней и НАСДАК с письменным 
уведомлением Дистрибьютора или Абонента за 30 (тридцать) дней. НАСДАК 
также может изменить любой срок действия настоящего Договора, направив 
письменное уведомление Дистрибьютору или Абоненту за 90 (девяносто) 
дней, и любое пользование после этой даты считается принятием новых 
условий. В случае нарушения Договора Абонентом, обнаружения ложных 
фактов, предоставленных Абонентом, или по указанию SEC в своем 
регулирующем органе, НАСДАК может расторгнуть настоящий Договор с 
письменным уведомлением Абонента, предоставленным либо НАСДАК, 
либо Дистрибьютором не менее чем за 3 (три) дня. 

11. ТҮЗЕТУЛЕР / ШАРТ. Егер осы Шартта өзгеше көзделмесе, осы Шарттың 
бірде-бір ережесін өзгертуге, редакциялауға немесе жоюға болмайды.  
НАСДАК-тың немесе Абоненттің осы Шартқа сәйкес қандай да бір 
құқықтарға, өкілеттіктерге немесе артықшылықтарға қатысты ешқандай іс-
қимылдарды жүзеге асыра алмауы және жүзеге асыруда ешқандай кідіріс, 
сондай-ақ іс-әрекеттің болмауы олардан бас тарту ретінде қаралмауға тиіс, 
сондай-ақ осы Шартқа сәйкес қандай да бір құқықтарды, өкілеттіктерді 
немесе артықшылықтарды бір реттік немесе ішінара жүзеге асыру, оларды 
кез келген басқа немесе одан әрі пайдалану немесе кез келген басқа 
құқықтарды, өкілеттіктерді немесе артықшылықтарды жүзеге асыру бас 
тартуды құрамайды. Егер осы Шарттың қандай да бір ережесі немесе оны 
қандай да бір жеке тұлғаға, ұйымға немесе мән-жайға қолдану жарамсыз 
немесе заңды күші жоқ деп танылса, осы Шарттың қалған бөлігі немесе 

11. ПОПРАВКИ/ДОГОВОР. Если иное не предусмотрено настоящим 
Договором, ни одно положение настоящего Договора не может быть 
изменено, отредактировано или отменено. Никакая неспособность НАСДАК 
или Абонента осуществить и никакая задержка в осуществлении, а также 
отсутствие действий в отношении каких-либо прав, полномочий или 
привилегий в соответствии с настоящим Договором, не должны 
рассматриваться как отказ от них, а также не составляет отказ никакое 
одноразовое или частичное осуществление каких-либо прав, полномочий 
или привилегий в соответствии с настоящим Договором, любое другое или 
дальнейшее их использование или осуществление любых других прав, 
полномочий или привилегий. Если какое-либо из положений настоящего 
Договора или его применение к какому-либо физическому лицу, 
организации или обстоятельству признается недействительным или не 



 
осындай шарттарды немесе ережелерді жеке тұлғаларға, ұйымдарға немесе 
оларға қатысты жарамсыз деп есептелетіндерден өзгеше немесе жоқ мән-
жайларға қолдану және осы Шарттың әрбір осындай шарты мен ережесі 
жарамды болып табылады және заңмен рұқсат етілген толық көлемде 
орындалуға жатады. Осы Шарттың және Дистрибьютор шартының 
талаптары арасында қайшылықтар болған жағдайда, осы Шарттың 
талаптары НАСДАК пен Абонент арасындағы сияқты басым күшке ие болады 

имеющим законной силы, остальная часть настоящего Договора или 
применение таких условий или положений к физическим лицам, 
организациям или обстоятельствам, отличным от тех, в отношении которых 
они считаются недействительными или не имеющими законной силы, не 
должны быть затронуты, и каждое такое условие и положение настоящего 
Договора являются действительными и подлежат исполнению в полной 
мере, разрешенной законом. В случае противоречий между условиями 
настоящего Договора и Договора Дистрибьютора, условия настоящего 
Договора имеют преимущественную силу, как и между НАСДАК и Абонентом  

12. АНЫҚТАМАЛАР. 12. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

«Заң» «1934 жылғы бағалы қағаздармен сауда туралы заң» дегенді 
білдіреді, тек АҚШ-ғы НАСДАК нарығынан таратылған ақпаратқа 
қолданылады. 

"Закон" означает "Закон о торговле ценными бумагами 1934 года", 
применимый только к информации, распространяемой с Рынка НАСДАК в 
Соединенных Штатах.  

Үлестес тұлға - кез келген жеке тұлға, корпорация, компания, әріптестік, 
жауапкершілігі шектеулі әріптестік, жауапкершілігі шектеулі компания, траст, 
қауымдастық немесе тікелей немесе жанама түрде бір немесе бірнеше 
делдал арқылы бақылайтын заңды тұлға, осындай тарап бақылайтын 
немесе оның жалпы бақылауында. 

Аффилированная лицо означает любое физическое лицо, корпорацию, 
компанию, партнерство, партнерство с ограниченной ответственностью, 
компанию с ограниченной ответственностью, траст, ассоциацию или другое 
юридическое лицо, которое прямо или косвенно, через одного или 
нескольких посредников контролирует, контролируется или находится под 
общим контролем с такой стороной.  

«Наразылықтар немесе шығындар» — өтелетін Тарапқа немесе үшінші 
тарапқа қатысты келтірілген немесе жүргізілген кез келген және барлық 
міндеттемелер, залалдар, айыппұлдар, наразылықтар, талап-арыздар, 
шығыстар, сот шешімдері, есептеулер және кез келген сипаттағы шығыстар, 
(а) жанама, арнайы, айыппұл, жанама немесе кездейсоқ залалдар мен 
залалдарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей шектелмей, сауда 
шығындары, күтілетін пайданың жоғалуы, пайдалануды тоқтату немесе 
пайдалану шығындарының ұлғаюы немесе басқа да жанама шығындар 
немесе залал) және (b) әкімшілік шығыстар, тергеуге арналған шығыстар, 
аудиторлар мен адвокаттардың сот шығындары мен сыйақылары және 
төлемдер (штаттық персоналды қоса алғанда). 

"Претензии или убытки" — любые и все обязательства, убытки, штрафы, 
претензии, иски, расходы, судебные решения, расчеты и расходы любого 
характера, понесенные или произведенные в отношении возмещаемой 
стороны или третьей стороны, включая, помимо прочего, (а) косвенные, 
специальные, штрафные, косвенные или случайные убытки или ущерб, 
(включая, но не ограничиваясь, торговые убытки, потерю ожидаемой 
прибыли, убытки по причине прекращения эксплуатации или увеличения 
расходов на эксплуатацию или другие косвенные убытки или ущерб), и (b) 
административные расходы, расходы на расследование, судебные 
издержки и вознаграждения аудиторов и адвокатов и выплаты (включая 
штатный персонал).  

Дистрибьютор НАСДАК берген жазбаша ұйғарымға сәйкес Дистрибьюторды 
(Freedom Finance Europe Ltd.) және оның үлестес тұлғасын білдіреді. Осы 
Шарттың мақсаттары үшін «Дистрибьютор» «Өнім беруші» дегенді білдіреді. 

Дистрибьютор означает Дистрибьютора (Freedom Finance Europe Ltd.) и его 
Аффилированное лицо согласно письменному определению, данному 
НАСДАК. Для целей настоящего Договора "Дистрибьютор" означает 
"Поставщик".  

«Дистрибьютор қызметі» - Абоненттің Ақпаратты қабылдауы, өңдеуі, беруі, 
пайдалануы және таратуы бойынша деректерді өңдеуге арналған 
жабдықты, бағдарламалық жасақтаманы және онымен байланысты 
байланыс құралдарын қоса алғанда, Дистрибьютордан көрсетілетін қызмет. 

"Услуга Дистрибьютора"- услуга от дистрибьютора, включая оборудование 
для обработки данных, программное обеспечение и связанные с ним 
средства связи, по приему, обработке, передаче, использованию и 
распространению информации Абонентом.  

«FSA» Швециядағы, Ұлыбританиядағы немесе Америка Құрама 
Штаттарынан басқа юрисдикциядағы «Қаржылық қадағалау басқармасы» 
дегенді білдіреді. 

"FSA" означает "Управление финансового надзора" в Швеции, 
Великобритании или другой юрисдикции, отличной от Соединенных Штатов.  

«Ақпарат» Дистрибьютордан немесе НАСДАК-тан: а) заңды бағалы 
қағаздарға немесе басқа қаржы құралдарына, нарықтарға, өнімдерге, 
тасымалдаушыларға, көрсеткіштерге немесе құрылғыларға қатысты тарату 
және алу үшін берілген жүйе немесе басқа көздер арқылы жиналған, 
тексерілген, өңделген және тіркелген белгілі бір нарықтық деректерді және 
басқа деректерді білдіреді; b) НАСДАК компаниясының қызметі; с) НАСДАК 
компаниясының басқа ақпараты мен деректері. Сондай-ақ, Ақпаратқа 
ақпараттың өңделген ақпараттан анықталуы, қайта есептелуі немесе қайта 
құрылуы немесе өңделген ақпараттың орнына пайдаланылуы үшін 
пайдаланылатын немесе өңделетін кез келген ақпарат элементі кіреді. 

"Информация" означает определенные распространяемые рыночные 
данные и другие данные, которые были собраны, проверены, обработаны и 
зарегистрированы Системой или другими источниками, предоставленными 
для передачи и получения либо от Дистрибьютора, либо от НАСДАК, 
касающиеся: a) правомочных ценных бумаг или других финансовых 
инструментов, рынков, продуктов, носителей, указателей или устройств; b) 
деятельности Компании НАСДАК; с) другой информации и данных от 
Компании НАСДАК. Информация также включает любой элемент 
Информации, используемый или обрабатываемый таким образом, чтобы 
Информация могла быть определена, пересчитана или реконструирована из 
обработанной Информации, или чтобы обработанная Информация могла 
быть использована взамен Информации.  

«НАСДАК» бірлесіп «НАСДАК Груп Инк.», Делавэр жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі, оның еншілес және үлестес компаниясын білдіреді 
(«НАСДАК»бірлесіп). 

"НАСДАК" совместно означает "НАСДАК Груп Инк.", компанию с 
ограниченной ответственностью Штата Делавэр, её дочерние и 
Аффилированные компании (совместно "НАСДАК").  

«НАСДАК нарықтары» атаулы бағалы қағаздардың еншілес биржаларын 
және НАСДАК опциондық биржаларын, сондай-ақ НАСДАК қор нарығын 
(«НАСДАК»), Скандинавия қор биржасын («»), НАСДАК BX («BX»), НАСДАК 
PHLX («PHLX») қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, НАСДАК-тың басқа да 
еншілес реттелетін нарықтарын, Филадельфия сауда палатасын («PBOT») 
және Еуропа НАСДАК білдіреді. НАСДАК нарықтары әрқайсысы "НАСДАК 
нарығы" деп аталады. 

"Рынки НАСДАК" означает дочерние биржи именных ценных бумаг и 
опционные биржи НАСДАК, а также другие дочерние регулируемые рынки 
НАСДАК, включая, но не ограничиваясь, Фондовый рынок НАСДАК 
("НАСДАК"), Скандинавскую фондовую биржу (""), НАСДАК BX ("BX"), 
НАСДАК PHLX ("PHLX"), Торговую палату Филадельфии ("PBOT") и НАСДАК 
Европа. Рынки НАСДАК каждый именуется "Рынок НАСДАК".  

«НАСДАК талаптары» (i) ақпарат алынған НАСДАК нарығы негізінде 
қолданылуы мүмкін SEC немесе FSA қағиадаларын, регламенттерін, 
түсіндірмелеріе, шешімдеріе, пікірлеріе, бұйрықтарые және басқа да 

"Требования НАСДАК" означает (i) правила, регламенты, толкования, 
решения, мнения, приказы и другие требования SEC или FSA, которые могут 
быть применимы на основании Рынка НАСДАК, от которого получена 



 
талаптарын білдіреді; (ii) НАСДАК нарықтарына қолданылатын қағидалар 
мен регламенттер, тәртіптік шешім және ережелерді түсіндіру, (iii) НАСДАК 
нарықтарының сипаты бойынша реттеуші немесе техникалық болып 
табылатын, НАСДАК-тың www.NASDAQTrader.com веб-сайтында немесе 
Дистрибьюторға қол жетімді және белгілі басқа веб-сайтта жарияланған 
шешімдері, саясаттары, түсіндірмелері, технологиялық процестері, 
спецификациялары, талаптары және басқа құжаттамалары (пайдаланушы 
нұсқаулықтарын қоса алғанда, бірақ олармен шектелмейді); және (iv) АҚШ-
та, Англияда, Швецияда немесе кез келген басқа тиісті юрисдикцияда (соның 
ішінде зияткерлік меншік саласында) жарияланған барлық басқа 
қолданыстағы заңдар, статуттар, қағидалар, ережелер, бұйрықтар, 
шешімдер, түсіндірулер, пікірлер және басқа талаптар; және (v) сол кездегі 
мұрагерлер, НАСДАК талаптарының компоненттері. 

Информация; (ii) правила и регламенты, дисциплинарное решение и 
толкования правил, применимые к Рынкам НАСДАК, (iii) решения, политики, 
толкования, технологические процессы, спецификации, требования и другая 
документация Рынков НАСДАК, которые являются регулятивными или 
техническими по своему характеру (включая, но не ограничиваясь, 
руководства пользователя), опубликованные на веб-сайте НАСДАК по адресу 
www.NASDAQTrader.com или на другом веб-сайте, доступном и известном 
Дистрибьютору; и (iv) все другие применимые законы, статуты, правила, 
регламенты, приказы, решения, толкования, мнения и другие требования, 
обнародованные в США, Англии, Швеции или под любой другой 
соответствующей юрисдикцией (в том числе в сфере интеллектуальной 
собственности); и (v) преемники, существующие на тот момент, компонентов  
Требований НАСДАК.  

«НАСДАК трейдер» www.NASDAQTrader.com веб-сайтын немесе оның 
мұрагер (-лер) – сайт (-тар) ын білдіреді. Немесе - "және" сөздерін 
қосқанда. 

"Трейдер НАСДАК" означает веб-сайт www.NASDAQTrader.com или его 
сайт(ы-) – преемник (-и). Или-включая слов "и".  

«Тұлға» - кез келген жеке тұлға, меншік иесі, корпорация, серіктестік немесе 
басқа заңды тұлға. 

"Лицо"-любое физическое лицо, собственник, корпорация, товарищество 
или другое юридическое лицо.  

«Абонент» - жекеше түрде пайдаланған кезде «Абонент» сөзі барлық Кәсіби 
емес, Жеке, Кәсіби және Іскерлік Абоненттерді қамтиды. Барлық Абоненттер 
Кәсіби емес немесе Жеке Абоненттер ретінде білікті болмаса, кәсіби немесе 
іскерлік болып саналады. 

"Абонент"-при употреблении в единственном числе, слово "Абонент" 
охватывает всех Непрофессиональных, Частных, Профессиональных и 
Деловых Абонентов. Все Абоненты считаются Профессиональными или 
Деловыми, если они не квалифицированы как Непрофессиональные или 
Частные Абоненты. 

АҚШ туралы ақпарат 

 
Кәсіби 
емес 
Абонент 

Кез келген жеке тұлға төмендегідей болып 
табылмайды: 
(А) SEC-де, мерзімді биржалық сауда комиссиясында, 
кез келген мемлекеттік бағалы қағаздар агенттігінде, 
кез келген бағалы қағаздар биржасында немесе 
қауымдастықта немесе кез келген тауар нарығында 
немесе фьючерстік келісімшарттарда немесе 
қауымдастықта тіркелген немесе білікті; 
(b) «инвестициялық кеңесші» ретінде тартылған, бұл 
термин 202-бөлімде анықталған 
(a) (11) 1940 жылғы Инвестициялық консультанттар 
туралы Заң (осы Заңға сәйкес тіркелген немесе 
біліктілігі жоқ); немесе 
(c) федералдық немесе штаттық бағалы қағаздар 
туралы Заңға сәйкес тіркеуден босатылған банк немесе 
басқа ұйым жалдаған, егер мұндай функциялар 
тіркеуден босатылмаған ұйым үшін орындалса, 
тіркеуді немесе біліктілікті қажет ететін функцияларды 
орындау үшін. 

Кәсіби 
Абонент 

Кәсіби емес Абоненттің анықтамасына сәйкес 
келмейтін барлық басқа адамдар. 

АҚШ-қа қатысты емес ақпарат 

Жеке 
Абонент 

Жеке тұлға кез келген коммерциялық мақсатта емес, 
Абоненттің Жеке инвестицияларын басқару 
мақсаттары үшін, сондай-ақ кез келген басқа тұлғаға 
қандай да бір кеңес беру мақсаттары үшін. Жеке 
Абонент: 
(а) ақпаратты кез келген басқа адамның немесе кез 
келген корпорацияның, серіктестіктің, жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктің, трасттың, қауымдастықтың 
немесе ұйымның басқа нысанының атынан жеке 
пайдалану мақсатында жасай, ала немесе пайдалана 
алмайды, 
(b) басқа тұлға немесе кез келген корпорация, 
серіктестік, жауапкершілігі шектеулі қоғам, траст, 
қауымдастық немесе ұйымның өзге нысаны төлейтін 
кез келген қызметте жеке пайдалану мақсатында шарт 
жасасуға, ақпарат ала немесе пайдалана алмайды. 
Жеке Абонент жоғарыда айтылғандарға қарамастан 
міндетті: 
(c) (1) ол қандай да бір коммерциялық мақсаттар үшін 
емес, В тұлғасының жеке инвестицияларын басқару 
мақсаттарына арналған және (2) В тұлғасы сенімхат 

Информация по США 

Не 
Професси
о 
нальный 
Абонент 

Любое физическое лицо, которое НЕ является:  
(а) зарегистрированным или квалифицированным 
в любом качестве в SEC, в Комиссии по срочной 
биржевой торговле, в любом государственном 
агентстве по ценным бумагам, в любой бирже ценных 
бумаг или ассоциации, или в любом рынке товаров или 
фьючерсных контрактов, или ассоциации; 
(b) привлеченным в качестве «инвестиционного 
советника», как этот термин определен в разделе 202 
(a) (11) Закона об инвестиционных консультантах 
1940 года (независимо от того, зарегистрирован или не 
квалифицирован в соответствии с этим законом); или  
(c) нанятым банком или другой организацией, 
освобожденной от регистрации в соответствии с 
федеральным или государственным 
законодательством о ценных бумагах, для выполнения 
функций, которые потребовали бы регистрацию или 
квалификацию, если бы такие функции выполнялись 
для организации, не освобожденной от регистрации. 

Професси
о 
нальный 
Абонент 

Все остальные лица, не соответствующие 
определению Непрофессионального Абонента. 

Информация не по США 

Частный 
Абонент 

Физическое лицо для целей управления собственными 
личными инвестициями Абонента, а не для каких-либо 
коммерческих целей, а также для целей 
предоставления каких-либо консультаций любому 
другому лицу. Частный Абонент не может:   
(а) заключать, получать или использовать 
информацию в целях частного использования от 
имени любого другого лица или любой корпорации, 
товарищества, общества с ограниченной 
ответственностью, траста, ассоциации или другой 
формы организации, 
(b) заключать договор, получать или использовать 
информацию в целях частного использования в любой 
услуге, которая оплачивается другим лицом или любой 
корпорацией, товариществом, обществом с 
ограниченной ответственностью, трастом, 
ассоциацией или иной формой организации. 
Частный Абонент обязан, несмотря на 
вышеизложенное: 
(c) иметь право заключать договоры, получать или 
использовать Информацию от имени или оплачивать 



 
берген немесе оған баламалы болған жағдайда, 
шарттар жасасуға, ақпаратты атынан алуға немесе 
пайдалануға немесе оны басқа жеке тұлға (В тұлғасы) 
төлеуге құқылы лицензиатқа сәйкес құжаттама, 
(d) жеке абонент толық (100%) иелік ететін және толық 
(100%) бақылауды жүзеге асыратын заңды тұлға 
немесе жеке емес тұлғаның өзге нысаны атынан жеке 
пайдалану үшін ақпаратты алуға немесе пайдалануға 
және / немесе оны төлеуге, 
е) (с) және (d) бөлімдерін біріктіру мүмкін емес. 

Іскерлік 
Абонент 

Жеке абоненттің анықтамасына сәйкес келмейтін 
барлық басқа адамдар. 

 

ее другим физическим лицом (лицом B) при условии, 
что (1) оно предназначено для целей управления 
личными инвестициями лица B, а не для каких-либо 
коммерческих целей, и (2) лицо B подало 
доверенность или эквивалентную документацию 
соответственно лицензиату, 
(d) получать или использовать информацию для 
частного использования от имени и / или оплачивать 
ее юридическим лицом или иной формой не 
физического лица, в  которой Частный Абонент имеет 
полное (100%) владение и  осуществляет полный 
(100%) контроль, 
(е) Разделы (с) и (d) не могут быть объединены. 

Деловой 
Абонент 

Все остальные лица, не соответствующие 
определению Частного Абонента. 

 

«Жүйе» НАСДАК Ақпаратты құру және/немесе тарату үшін жасаған кез 
келген жүйені білдіреді. 

"Система" означает любую систему, которую НАСДАК разработал для 
создания и/или распространения Информации. 

  



 
 

НАСДАК жаһандық абоненттік шарты 
№ 1-ҚОСЫМША 
АҚПАРАТ. НАСДАК Жүйеде немесе басқа көздерде жиналған, тексерілген, 
өңделген және жазылған ақпаратты ұсынады. Басқа көздерден алынған 
деректерге қатысты мынадай реттеуші құқықтар қолданылады. 

Глобальный абонентский договор НАСДАК   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
1.ИНФОРМАЦИЯ. НАСДАК предлагает информацию, которая была собрана, 
проверена, обработана и записана Системой или другими источниками. В 
отношении данных, полученных из других источников, применяются 
следующие регулирующие права. 

Заңды тұлға 
және негізгі 
қызмет орны 

Ұйымд
ық-
құқықт
ық 
нысаны 

Ақш
а 
қара
жат
ы 

Реттеуші заңнама 

«НАСДАК Груп 
Инк.» 
Уан Либерти 
Плаза, 
165 Бродвей, 
Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 
10006 

 
Делавэр 
штатын
ың 
корпора
циясы 

АҚШ 
долл
ары 

Осы Шарт түсіндіруге және 
қолдануға жатады және оның 
жарамдылығы мен орындалуы 
Нью-Йорк штатының заңдарына 
сәйкес, оның соқтығысу 
құқығының нормаларына 
қарамастан реттеледі. Осы 
Шарттан туындайтын бейбіт 
жолмен шешілмейтін кез келген 
дау төрелік сотта қаралуға тиіс 
және америкалық төрелік 
қауымдастығының қағидаларына 
сәйкес жүргізіледі. Мұндай сот 
процестерінің барлығы Нью-
Йоркте, Нью-Йорк штатында 
өткізіледі және ағылшын тілінде 
өткізіледі, ол сонымен қатар 
құжаттардың тілі болып табылады. 

«НАСДАК 
ақпарат қоры» 
Уан Либерти 
Плаза, 
165 Бродвей, 
Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 
10006 

Делавэр 
штатын
ың 
корпора
циясы 

АҚШ 
долл
ары 

Осы Шарт түсіндіруге және 
қолдануға жатады және оның 
жарамдылығы мен орындалуы 
Нью-Йорк штатының заңдарына 
сәйкес, оның соқтығысу 
құқығының нормаларына 
қарамастан реттеледі. Осы 
Шарттан туындайтын бейбіт 
жолмен шешілмейтін кез келген 
дау төрелік сотта қаралуға тиіс 
және америкалық төрелік 
қауымдастығының қағидаларына 
сәйкес жүргізіледі. Мұндай сот 
процестерінің барлығы Нью- 
Йоркте, Нью-Йорк штатында 
өткізіледі және ағылшын тілінде 
өткізіледі, ол сонымен қатар 
құжаттардың тілі болып табылады. 

«НАСДАК 
Нордик» АҚ 
Фабианинкату 
14, 
FI - 00131 
Хельсинки 
Финляндия 

Фин 
компан
иясы 

Еуро  

Осы Шарт Финляндия 
заңнамасында реттеледі және 
оған сәйкес түсіндіруге жатады. 
Осы Шарттан туындайтын бейбіт 
жолмен реттелмейтін кез келген 
дау төрелік сотта қаралуға тиіс 
және Стокгольм Сауда 
палатасының Төрелік 
институтының жеделдетілген 
төрелік қағидаларына сәйкес 
жүргізіледі. Мұндай сот 
процестерінің барлығы 
Стокгольмде өткізіледі және 
ағылшын тілінде өткізіледі, ол 
сонымен қатар құжаттардың тілі 
болып табылады. 

Юридическое 
лицо и 
основное 
место 
деятельности 
 

Органи
зацион
но-
правов
ая 
форма  

Ден
ежн
ые 
сред
ства 

Регулирующее законодательство 

"НАСДАК Груп 
Инк." 
Уан Либерти 
Плаза,  
165 Бродвей,  
Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 
10006 

Корпор
ация 
Штата 
Делавэ
р 

Дол
лар
ы 
США 

Настоящий Договор подлежит 
толкованию и применению, а его 
действительность и исполнение 
регулируются в соответствии с 
законодательством штата Нью-
Йорк, безотносительно к его 
нормам коллизионного права. 
Любой спор, который не может 
быть урегулирован мирным 
путем, вытекающий из настоящего 
Договора, подлежит 
рассмотрению в Арбитражном 
суде и проводится в соответствии с 
правилами Американской 
арбитражной ассоциации. Все 
такие судебные разбирательства 
проводятся в Нью-Йорке, штат 
Нью-Йорк, и проводятся на 
английском языке, который также 
является языком документов. 

"НАСДАК 
Информэйшн 
ЛЛС" 
Уан Либерти 
Плаза,  
165 Бродвей,  
Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 
10006 

Корпор
ация 
Штата 
Делавэ
р 

Дол
лар
ы 
США 

Настоящий Договор подлежит 
толкованию и применению, а его 
действительность и исполнение 
регулируются в соответствии с 
законодательством штата Нью-
Йорк, безотносительно к его 
нормам коллизионного права. 
Любой спор, который не может 
быть урегулирован мирным 
путем, вытекающий из настоящего 
Договора, подлежит 
рассмотрению в Арбитражном 
суде и проводится в соответствии с 
правилами Американской 
арбитражной ассоциации. Все 
такие судебные разбирательства 
проводятся в Нью-Йорке, штат 
Нью-Йорк, и проводятся на 
английском языке, который также 
является языком документов. 

АО "НАСДАК 
Нордик" 
Фабианинкату 
14,  
FI-00131 
Хельсинки 
Финляндия 

Финска
я 
компан
ия 

Евро 

Настоящий Договор регулируется 
законодательством Финляндии и 
подлежит толкованию в 
соответствии с ним. Любой спор, 
который не может быть 
урегулирован мирным путем, 
вытекающий из настоящего 
Договора, подлежит 
рассмотрению в Арбитражном 
суде и проводится в соответствии с 
правилами Ускоренного 
Арбитража Арбитражного 
Института Торговой палаты 
Стокгольма. Все такие судебные 
разбирательства проводятся в 
Стокгольме, и проводятся на 
английском языке, который также 
является языком документов. 



 

«НАСДАК BX» 
Уан Либерти 
Плаза, 
165 Бродвей, 
Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 
10006 

Делавэр 
штатын
ың 
корпора
циясы 

АҚШ 
долл
ары 

Осы Шарт түсіндіруге және 
қолдануға жатады және оның 
жарамдылығы мен орындалуы 
Нью-Йорк штатының заңдарына 
сәйкес, оның соқтығысу 
құқығының нормаларына 
қарамастан реттеледі. Осы 
Шарттан туындайтын бейбіт 
жолмен шешілмейтін кез келген 
дау төрелік сотта қаралуға тиіс 
және америкалық төрелік 
қауымдастығының қағидаларына 
сәйкес жүргізіледі. Мұндай сот 
процестерінің барлығы Нью- 
Йоркте, Нью-Йорк штатында 
өткізіледі және ағылшын тілінде 
өткізіледі, ол сонымен қатар 
құжаттардың тілі болып табылады. 

«PHLX 
НАСДАК» 
1900 Базар 
Көшесі 
Филадельфия, 
Пенсильвания, 
19103, АҚШ 

Делавэр 
штатын
ың 
корпора
циясы 

АҚШ 
долл
ары 

Осы Шарт түсіндіруге және 
қолдануға жатады және оның 
жарамдылығы мен орындалуы 
Нью-Йорк штатының заңдарына 
сәйкес, оның соқтығысу 
құқығының нормаларына 
қарамастан реттеледі. Осы 
Шарттан туындайтын бейбіт 
жолмен шешілмейтін кез келген 
дау төрелік сотта қаралуға тиіс 
және америкалық төрелік 
қауымдастығының қағидаларына 
сәйкес жүргізіледі. Мұндай сот 
процестерінің барлығы Нью- 
Йоркте, Нью-Йорк штатында 
өткізіледі және ағылшын тілінде 
өткізіледі, ол сонымен қатар 
құжаттардың тілі болып табылады. 

«НАСДАК 
Ивентс 
еншілес 
компаниясы» 
Уан Либерти 
Плаза, 
165 Бродвей, 
Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 
10006, АҚШ 

Делавэр 
штатын
ың 
корпора
циясы 

АҚШ 
долл
ары 

Осы Шарт түсіндіруге және 
қолдануға жатады және оның 
жарамдылығы мен орындалуы 
Нью-Йорк штатының заңдарына 
сәйкес, оның соқтығысу 
құқығының нормаларына 
қарамастан реттеледі. Осы 
Шарттан туындайтын бейбіт 
жолмен шешілмейтін кез келген 
дау төрелік сотта қаралуға тиіс 
және америкалық төрелік 
қауымдастығының қағидаларына 
сәйкес жүргізіледі. Мұндай сот 
процестерінің барлығы Нью- 
Йоркте, Нью-Йорк штатында 
өткізіледі және ағылшын тілінде 
өткізіледі, ол сонымен қатар 
құжаттардың тілі болып табылады. 

«НАСДАК 
фьючерстік 
биржасы» 
1900 Базар 
Көшесі 
Филадельфия, 
Пенсильвания, 
19103, АҚШ 

Норвеги
ялық 
компан
ия 

Еуро 

Осы Шарт Норвегия заңнамасына 
сәйкес реттеледі және 
түсіндіріледі.  Осы Шарттан 
туындайтын бейбіт жолмен 
шешілмейтін кез келген дау 
төрелік сотта қаралуға тиіс және 
2004 жылғы норвегиялық Төрелік 
туралы Заңға сәйкес жүргізіледі.  
Егер Тараптар өзгеше 
уағдаласпаса, мұндай сот 
талқылаулары Ослода өткізіледі 
және ағылшын тілінде жүргізіледі, 
ол да құжаттардың тілі болып 
табылады. Тарап заңға немесе 
Үкімет қаулысына сәйкес ашуға 
міндетті ақпаратты қоспағанда, сот 
талқылаулары, сондай-ақ іс 
бойынша үкім Тараптар арасында 
конфиденциалды болып 

"НАСДАК BX" 
Уан Либерти 
Плаза,  
165 Бродвей,  
Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 
10006  

Корпор
ация 
Штата 
Делавэ
р 

Дол
лар
ы 
США 

Настоящий Договор подлежит 
толкованию и применению, а его 
действительность и исполнение 
регулируются в соответствии с 
законодательством штата Нью-
Йорк, безотносительно к его 
нормам коллизионного права. 
Любой спор, который не может 
быть урегулирован мирным 
путем, вытекающий из настоящего 
Договора, подлежит 
рассмотрению в Арбитражном 
суде и проводится в соответствии с 
правилами Американской 
арбитражной ассоциации. Все 
такие судебные разбирательства 
проводятся в Нью-Йорке, штат 
Нью-Йорк, и проводятся на 
английском языке, который также 
является языком документов. 

"НАСДАК 
PHLX" 
1900 Маркет 
Стрит  
Филадельфия, 
штат 
Пенсильвания, 
19103, США  

Корпор
ация 
Штата 
Делавэ
р 

Дол
лар
ы 
США 

Настоящий Договор подлежит 
толкованию и применению, а его 
действительность и исполнение 
регулируются в соответствии с 
законодательством штата Нью-
Йорк, безотносительно к его 
нормам коллизионного права. 
Любой спор, который не может 
быть урегулирован мирным 
путем, вытекающий из настоящего 
Договора, подлежит 
рассмотрению в Арбитражном 
суде и проводится в соответствии с 
правилами Американской 
арбитражной ассоциации. Все 
такие судебные разбирательства 
проводятся в Нью-Йорке, штат 
Нью-Йорк, и проводятся на 
английском языке, который также 
является языком документов. 

"Дочерняя 
компания 
НАСДАК 
Ивентс"  
Уан Либерти 
Плаза,  
165 Бродвей, 
Нью-Йорк, 
Нью-Йорк 
10006, США 

Корпор
ация 
Штата 
Делавэ
р 

Дол
лар
ы 
США 

Настоящий Договор подлежит 
толкованию и применению, а его 
действительность и исполнение 
регулируются в соответствии с 
законодательством штата Нью-
Йорк, безотносительно к его 
нормам коллизионного права. 
Любой спор, который не может 
быть урегулирован мирным 
путем, вытекающий из настоящего 
Договора, подлежит 
рассмотрению в Арбитражном 
суде и проводится в соответствии с 
правилами Американской 
арбитражной ассоциации. Все 
такие судебные разбирательства 
проводятся в Нью-Йорке, штат 
Нью-Йорк, и проводятся на 
английском языке, который также 
является языком документов. 

"Фьючерсная 
биржа 
НАСДАК"  
1900 Маркет 
Стрит 
Филадельфия, 
штат 
Пенсильвания, 
19103, США 

Норвеж
ская 
компан
ия 

Евро 

Настоящий Договор регулируется 
и толкуется в соответствии с 
законодательством Норвегии. 
Любой спор, который не может 
быть урегулирован мирным 
путем, вытекающий из настоящего 
Договора, подлежит 
рассмотрению в Арбитражном 
суде и проводится в соответствии с 
норвежским Законом об 
арбитраже 2004 года. Если 
стороны не договорились об 
ином такие судебные 



 
табылады. 

НАСДАК 
Еуропа 
Лимитед» 
131 Финсбери 
Пейвмент, 
Лондон EC2A 
1NT, 
Ұлыбритания 

Британд
ық 
компан
ия 

Фунт 
стер
линг 

Осы Шарт түсіндіруге және 
қолдануға жатады, ал оның 
жарамдылығы мен орындалуы 
оның соқтығысу құқығының 
нормаларына қарамастан 
ағылшын заңнамасына сәйкес 
реттеледі. Осы Шарттан 
туындайтын бейбіт жолмен 
реттелмейтін кез келген дау 
төрелік сотта қаралуға тиіс және 
Лондон халықаралық төрелік 
сотының Төрелік регламентіне 
сәйкес өзекті редакцияда 
өткізіледі. Мұндай сот 
процестерінің барлығы Лондонда 
өткізіледі және ағылшын тілінде 
өткізіледі, ол сонымен қатар 
құжаттардың тілі болып табылады 

«НАСДАК Nlx 
Лимитед» 131 
Финсбури 
Пейвмент, 
Лондон EC2A 
1NT, 
Ұлыбритания 

Британд
ық 
компан
ия 

Фунт 
стер
линг 

Осы Шарт түсіндіруге және 
қолдануға жатады, ал оның 
жарамдылығы мен орындалуы 
оның соқтығысу құқығының 
нормаларына қарамастан 
ағылшын заңнамасына сәйкес 
реттеледі. Осы Шарттан 
туындайтын бейбіт жолмен 
реттелмейтін кез келген дау 
төрелік сотта қаралуға тиіс және 
Лондон халықаралық төрелік 
сотының Төрелік регламентіне 
сәйкес өзекті редакцияда 
өткізіледі. Мұндай сот 
процестерінің барлығы Лондонда 
өткізіледі және ағылшын тілінде 
өткізіледі, ол сонымен қатар 
құжаттардың тілі болып табылады. 

«НАСДАК 
Спид/Клеос" 
Уан Либерти 
Плаза, 165 
Бродвей, Нью-
Йорк, Нью-
Йорк 10006, 
АҚШ 

Делавэр 
штатын
ың 
корпора
циясы 

АҚШ 
долл
ары 

Осы Шарт түсіндіруге және 
қолдануға жатады және оның 
жарамдылығы мен орындалуы 
Нью-Йорк штатының заңдарына 
сәйкес, оның соқтығысу 
құқығының нормаларына 
қарамастан реттеледі. Осы 
Шарттан туындайтын бейбіт 
жолмен шешілмейтін кез келген 
дау төрелік сотта қаралуға тиіс 
және америкалық төрелік 
қауымдастығының қағидаларына 
сәйкес жүргізіледі. Мұндай сот 
процестерінің барлығы Нью-
Йоркте, Нью-Йоркте өткізіледі 
және ағылшын тілінде өткізіледі, 
ол сонымен қатар құжаттардың тілі 
болып табылады. 

 

разбирательства проводятся в 
Осло, и проводятся на английском 
языке, который также является 
языком документов. Судебные 
разбирательства, а также 
приговор по делу являются 
конфиденциальными между 
сторонами, за исключением 
информации, которую сторона 
обязана раскрыть в силу закона 
или постановления правительства. 

"НАСДАК 
Европа 
Лимитед" 
131 Финсбури 
Пейвмент, 
Лондон EC2A 
1NT, 
Великобритан
ия 

Британс
кая 
компан
ия 

Фунт 
стер
линг
ов 

Настоящий Договор подлежит 
толкованию и применению, а его 
действительность и исполнение 
регулируются в соответствии с 
английским законодательством, 
безотносительно к его нормам 
коллизионного права. Любой 
спор, который не может быть 
урегулирован мирным путем, 
вытекающий из настоящего 
Договора, подлежит 
рассмотрению в Арбитражном 
суде и проводится в соответствии с 
Арбитражным регламентом 
Лондонского Международного 
Арбитражного Суда в актуальной 
редакции. Все такие судебные 
разбирательства проводятся в 
Лондоне, и проводятся на 
английском языке, который также 
является языком документов. 

"НАСДАК NLX 
Лимитед" 131 
Финсбури 
Пейвмент, 
Лондон EC2A 
1NT, 
Великобритан
ия  

Британс
кая 
компан
ия 

Фунт 
стер
линг
ов 

Настоящий Договор подлежит 
толкованию и применению, а его 
действительность и исполнение 
регулируются в соответствии с 
английским законодательством, 
безотносительно к его нормам 
коллизионного права. Любой 
спор, который не может быть 
урегулирован мирным путем, 
вытекающий из настоящего 
Договора, подлежит 
рассмотрению в Арбитражном 
суде и проводится в соответствии с 
Арбитражным регламентом 
Лондонского Международного 
Арбитражного Суда в актуальной 
редакции. Все такие судебные 
разбирательства проводятся в 
Лондоне, и проводятся на 
английском языке, который также 
является языком документов. 

"НАСДАК 
еСпид/Клеос" 
Уан Либерти 
Плаза, 165 
Бродвей, Нью-
Йорк, Нью-
Йорк 10006, 
США 

Корпор
ация 
Штата 
Делавэ
р 

Дол
лар
ы 
США 

Настоящий Договор подлежит 
толкованию и применению, а его 
действительность и исполнение 
регулируются в соответствии с 
законодательством штата Нью-
Йорк, безотносительно к его 
нормам коллизионного права. 
Любой спор, который не может 
быть урегулирован мирным 
путем, вытекающий из настоящего 
Договора, подлежит 
рассмотрению в Арбитражном 
суде и проводится в соответствии с 
правилами Американской 
арбитражной ассоциации. Все 
такие судебные разбирательства 
проводятся в Нью-Йорке, штат 
Нью-Йорк, и проводятся на 
английском языке, который также 
является языком документов. 

 



 
2. ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРАТЫН ҰЙЫМНЫҢ ТАЛАПТАРЫ; ЗАҢДЫ 
МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛУЫ ТИІС ӘРЕКЕТТЕР. 

а) Абонент Америка Құрама Штаттарында: (i) бірнеше НАСДАК 
нарықтарының SEC-де Заңның 6-бөліміне сәйкес бүкіламерикалық қор 
биржасы ретінде тіркелгенін, ал қаржы институттарын реттеу агенттігі SEC-де 
заңның 15А-бөліміне сәйкес Ұлттық Бағалы қағаздар қауымдастығы ретінде 
тіркелгенін; (ii) қаржы институттарын реттеу агенттігі мен НАСДАК 
инвесторлар мен қоғамдық мүдделерді қорғауға және инвесторлар мен 
жұртшылыққа ұсынылатын баға белгіленімі туралы ақпараттың сенімді және 
толық болуын қамтамасыз етуге заңды міндеттеме алатынын, оның жалған 
емес немесе жаңылыстырмайтынын; (iii) Заңның 19(g)(1) бөлімі қаржы 
институттарын реттеу агенттігі мен НАСДАК-тың НАСДАК талаптарын 
орындайтынын; (iv) НАСДАК-тың кейбір НАСДАК талаптарын орындау үшін 
юрисдикцияға ие екенін; (v) қаржы институттарын реттеу агенттігі кейбір 
НАСДАК талаптарын орындау үшін юрисдикцияға ие екенін; және (vi) 
НАСДАК абоненттер арасында негізсіз кемсітушілік болып табылмайтын 
шарттарды НАСДАК-тың қолданыстағы талаптарын ескере отырып ұсынуға 
міндеттенетінін мойындайды. Сәйкесінші, Абонент, өзінің заңды 
міндеттемелерін орындау үшін қажет болған кезде НАСДАК-тың кез келген 
немесе барлық жеке немесе заңды тұлғалардың ақпарат алу немесе 
пайдалану құқығын біржақты тәртіппен уақытша немесе тұрақты түрде 
реттей, өзгерте немесе тоқтата алатынына келіседі. НАСДАК Абонентке кез 
келген осындай реттеу, өзгерту немесе тоқтату туралы хабарлау үшін 
қисынды күш салуы тиіс, ал Абонент НАСДАК-ты өзінің заңды 
міндеттемелеріне сәйкес қажет деп санайтын уақыт ішінде кез келген 
осындай хабарламаны дереу орындауы тиіс. Мұндай хабарламаны алған кез 
келген адамның өз иелігінде Заңда және оған қолданылатын қағидаларда 
көзделген осындай процестік қорғау құралдары болуға тиіс. 

2. ТРЕБОВАНИЯ САМОУПРАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; ДЕЙСТВИЯ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
а) Абонент признает, что в Соединенных Штатах Америки: (i) несколько 
Рынков НАСДАК зарегистрированы в SEC в качестве всеамериканской 
фондовой биржи в соответствии с разделом 6 Закона, а  Агентство по 
регулированию деятельности финансовых институтов зарегистрировано в 
SEC в качестве национальной ассоциации ценных  бумаг в соответствии с 
разделом 15A Закона; (ii) Агентство по регулированию деятельности 
финансовых институтов и НАСДАК имеют юридическое обязательство 
защищать инвесторов и общественные  интересы и обеспечивать, чтобы 
информация о котировках, предоставляемая  инвесторам и общественности, 
была достоверной и полной, а не  ущемляющей, фиктивной или вводящей в 
заблуждение;(iii) раздел 19(g)(1) Закона предусматривает, что Агентство по 
регулированию деятельности финансовых институтов и НАСДАК соблюдают 
Требования НАСДАК; (IV) НАСДАК обладает юрисдикцией для обеспечения  
соблюдения некоторых Требований НАСДАК ; (V) Агентство по 
регулированию деятельности финансовых институтов обладает 
юрисдикцией  для обеспечения соблюдения некоторых Требований 
НАСДАК; и (VI) НАСДАК  обязуется предлагать условия, которые не являются 
необоснованно  дискриминационными между Абонентами, с учетом 
применимых Требований НАСДАК. Соответственно, Абонент соглашается с 
тем, что НАСДАК, когда это требуется для выполнения своих юридических 
обязательств, может временно или постоянно в одностороннем порядке 
регулировать, изменять или прекращать право любого или всех физических 
или юридических лиц на получение или использование Информации. 
НАСДАК должен предпринимать разумные усилия, чтобы уведомить 
Абонента о любом таком регулировании, изменении или прекращении, а 
Абонент должен незамедлительно выполнить любое такое уведомление в 
течение такого периода времени, который может быть добросовестно 
определен НАСДАК  как необходимый, в соответствии с его юридическими 
обязательствами. Любое Лицо, получившее такое уведомление, должно 
иметь в своем распоряжении такие процессуальные средства защиты, 
которые предусмотрены законом и применимыми к нему правилами. 

(b)     НАСДАК-тың қолданыстағы талаптары сақталған жағдайда, Абонент 
Еуропада НАСДАК-тың Абонент арасында негізсіз кемсітушілік болып 
табылмайтын шарттарды ұсынуға міндетті екенін мойындайды. НАСДАК, 
өзінің заңды міндеттемелерін орындау үшін қажет болған кезде, кез келген 
немесе барлық жеке немесе заңды тұлғалардың ақпаратты алу және 
пайдалану құқығын біржақты тәртіппен уақытша немесе тұрақты түрде 
реттей, өзгерте немесе тоқтата алады. НАСДАК Абонентке кез келген 
осындай реттеу, өзгерту немесе тоқтату туралы хабарлауы тиіс, ал Абонент 
НАСДАК-ты өзінің заңды міндеттемелеріне сәйкес қажет деп санайтын уақыт 
ішінде кез келген осындай хабарламаны дереу орындауы тиіс. Егер Абонент 
осындай хабарламаны алса, онда оның қарамағында Заңда және кез келген 
қолданыстағы нормативтік қағидаларда көзделген барлық процестік қорғау 
құралдары болады. 

(b) Абонент признает, что в Европе НАСДАК обязан предлагать условия, 
которые не являются необоснованно дискриминационными между 
Абонентом, при условии соблюдения применимых Требований НАСДАК. 
НАСДАК, когда это требуется для выполнения своих юридических 
обязательств, может временно или постоянно в одностороннем порядке 
регулировать, изменять или прекращать право любого или всех физических 
или юридических лиц на получение и использование Информации. НАСДАК 
должен уведомить Абонента о любом таком регулировании, изменении или 
прекращении, а Абонент должен незамедлительно выполнить любое такое 
уведомление в течение такого периода времени, который может быть 
добросовестно определен НАСДАК  как необходимый, в соответствии с его 
юридическими обязательствами. Если Абонент получает такое 
уведомление, он будет иметь в своем распоряжении все процессуальные 
средства защиты, предусмотренные для него законом и любыми 
применимыми нормативными правилами. 

(c)       Егер Абонент НАСДАК нарығының мүшесі болып табылса, онда Абонент 
мынадай ережелерді: (i) осы Шарт Абоненттің кез келген қолданылатын 
НАСДАК нарығының мүшесі ретіндегі міндеттемелері мен жауапкершілігін  
қандай да бір жолмен шектемейтінін және төмендетпейтінін; (ii) осы Шарт 
НАСДАК талаптарын сақтауды немесе оларды бұзғаны үшін санкциялар 
салуды қамтамасыз ету үшін НАСДАК қабылдаған тәртіптік немесе басқа 
әрекеттерге қолданылатын жалпы рәсімдерді немесе стандарттарды қандай 
да бір жолмен өзгертпейді; және (iii) осы Шарт бойынша тиесілі сомаларды 
төлемеу НАСДАК-тың қолданылатын талаптарына сәйкес НАСДАК-тың 
Нарығында Абоненттің мүшелегін тоқтата тұруға немесе күшін жоюға әкелуі 
мүмкін екенін таниды және өзінің келісімін білдіреді. 

(c) Если Абонент является Членом Рынка НАСДАК, то Абонент признает и 
выражает свое согласие со следующими положениями: (i) настоящий 
Договор не ограничивает и не уменьшает каким-либо образом 
обязательства и ответственность Абонента в качестве Члена любого 
применимого Рынка НАСДАК ; (ii) настоящий Договор не изменяет каким-
либо образом процедуры или стандарты, в целом, применимые к 
дисциплинарным или другим действиям, предпринимаемым НАСДАК для 
обеспечения соблюдения Требований НАСДАК или наложения санкций за их 
нарушение; и (iii) невыплата сумм, причитающихся по настоящему Договору, 
может привести к приостановке или отмене членства Абонента на Рынке 
НАСДАК в соответствии с применимыми Требованиями НАСДАК. 

 

 

 


