
«Radar» қызметін пайдалану шарттары 
  
Осы Шарттар Radar атты сервисті (әрі қарай Сервис) ережелерін және делдалдық 
қызметтерді) «Jusan Invest» АҚ компаниясымен номиналды ұстау қызметтерін көрсетуге 
шарт жасасқан жеке клиенттердің оны пайдалану тәртібін белгілейді (бұдан әрі - Шарт).  
Сервис Клиенттің жеке профилін тіркеуге/құруға, посттар жариялауға және басқа 
ақпаратты орналастыруға, сондай-ақ басқа Клиенттердің профильдері мен олардың 
жарияланған посттарынатүсініктемелер қалдыруға мүмкіндік береді. Клиенттің 
профилінде орналасқан ақпарат инвестициялық тақырыпқа сәйкес болуы және қор 
нарығының тақырыптарын қамтуы керек: 
 

• Инвестициялар мен сауда және олармен байланысты барлық тақырып; 
• Қор нарығындағы операциялардың жеке тәжірибесі; 
• Сауда әдістері, тәуекелдерді басқару; 
• Нарық және инвестиция саласындағы жаңалықтар мен зерттеулер; 
• Қателерді талдау; 
• Экономика және аналитика; 
• Компаниялар, компанияның бағалы қағаздары, корпоративтік әрекеттер. 
 

Клиенттің жеке профилін жасау Клиенттің осы Шарттарға келісімін растау болып 
саналады. 
 
1. Клиенттің профилін тіркеу 

 
Сервисті пайдалану үшін Jusan мобильді қосымшасының қолданушысы Jusan мобильді 
қосымшасының «Инвестициялар» бөлімінің Radar бөлігінде Клиент профилін тіркеуі 
керек. Профильді тіркеген кезде Клиент пайдаланушы атын / (лақап атын) көрсетуі және 
қалауы бойынша суретті (аватарды) жүктеп салуы керек. Клиент профилі жалпыға ортақ 
болып есептеледі. 
 
Клиент профилі әдепкі бойынша жалпыға ортақ болып табылады. 
 
Жалпыға ортақ профильді тіркегеннен кейін Клиент келесі мүмкіндіктерге ие болады: 
 

• Осы Шарттарға сәйкес өзі жариялайтын посттар және басқа ақпаратты 
орналастыру, жазбаларды жойып және өңдеу; 
• Басқа Клиенттердің жалпыға ортақ профильдерін және жарияланымдарын қарау; 
• Клиент профильдерінің каталогын қарау; 
• Басқа Клиенттердің жарияланымдарына жазылу 
• Клиенттердің жарияланымдары мен профильдері астында пікірлер қалдыру, 
өңдеу және жою; 
• Клиент профилін жасыру; 
• Сервиден алынған push хабарландыруларын таңдау 
• Қызметтен алынған push хабарландыруларын таңдау; 
• Жазбалар мен пікірлерде хэштегтерді қолданыңыз және хэштегтерге жазылыңыз; 
• Модерация ережелерін бұзатын жарияланымдарға шағымдарды қалдыру; 
• Есептік жазбаны бұғаттау себептері мен шарттары туралы хабарламалар алу; 
• Қара тізімге пайдаланушыларды қосу. 



Егер Клиент өз профилін жасырған болса, оған Қызметтің келесі функционалдығы 
қолжетімді: 
• Клиенттің жалпы профилін тіркеген басқа Клиенттердің жарияланымдарын 
қарау; 
• Клиенттің жалпы профильдерін қарау; 
• Клиент профилін жалпыға ортақ ету. 
 

Клиент өз профилінде өз қалауы бойынша өз портфелі туралы ақпаратты, оның ішінде 
номиналды ұстауды есепке алу жүйесіндегі жеке шоттағы эмиссиялық бағалы 
қағаздардың және басқа да қаржы құралдарының болуы, қалдықтары, қозғалысы және 
иелері туралы ақпаратты жариялай алады, және бұл «Jusan Invest» АҚ бағалы қағаздар 
нарығында коммерциялық құпияны ашуы болмайды. 
  
2. «Jusan Invest» АҚ Клиент профиліне қатысты құқықтары 
     

 • «Jusan Invest» АҚ өз қалауы бойынша, сондай-ақ Клиенттерден ақпаратты алған 
кезде Клиент жариялаған кез келген ақпаратты өзгертуге (модераторлау), 
блоктауға немесе жоюға, сондай-ақ Клиенттің профильді және/немесе Клиенттің 
Клиенттің профиліне кез келген уақытта қол жеткізуін кез келген себеппен немесе 
түсініктемесіз, алдын ала ескертумен немесе ескертусіз тоқтата тұруға, шектеуге 
немесе тоқтатуға. «Jusan Invest» АҚ Клиенттің қате лақап аты мен аватарын 
өзгерту/жою құқығына ие. 
• «Jusan Invest» АҚ Клиенттің жалпы профилінде жарияланған посттарды және 
басқа ақпаратты өз қалауы бойынша, соның ішінде жарнамалық мақсаттарда 
пайдалану құқығына ие. 
 

3. Шектеулер және жауапкершілік 
 
Клиентке келесі амалдар тыйым салынады: 
 

 • Қауымдастық модерациясының ережелерін (бұдан әрі - Ереже) бұзу. Ереженің 
нұсқасы «Jusan Invest» АҚ веб-сайтында орналастырылған: www.jusaninvest.kz; 
• Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын бұзуға. 
Клиент міндетті: 
  • Осы Шарттар мен талаптарды сақтау; 
• Басқа Клиенттердің/қарсыластардың көзқарастарын жіне басқа Клиенттердің 
көзқарасын құрметтеу. 
 

Клиент Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының сақталуына жауапты. 
Егер Клиент Сервисті немесе оның жеке функцияларын пайдалану бойынша әрекеттері 
қолданыстағы заңнаманы толығымен немесе ішінара бұзса, Клиент Қызметті 
пайдаланбауы керек, сондай-ақ,Клиенттің профилі Клиентті ескерту немесе ескертусіз 
белгісіз мерзімге өшірілуі мүмкін. 
 
Клиент «Jusan Invest» АҚ, оның аффилиирленген тұлғалары, олардың қызметкерлері мен 
контрагенттері Клиенттің Сервисті, сілтемелерді немесе үшінші тұлғалардың мазмұнын 
пайдалану нәтижесінде келтіруі мүмкін шығындар үшін Клиент алдында жауапкершілік 
көтермейтінін түсінеді және келіседі. 
  



4. Ескертулер 
 
Клиенттің профилі және (немесе) Клиенттің посттары инсайдерлік ақпаратты 
орналастыруға және/немесе пайдалануға, жосықсыз мінез-құлық тәжірибесін пайдалана 
отырып, инвестициялық мақсаттарға қол жеткізуге, бағалы қағаздар нарығын 
манипуляциялауға немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін 
әрекеттерді жасауға арналмаған. 
 
Клиенттің профилінде және (немесе) посттарда ұсынылған ақпарат жеке инвестициялық 
ұсынысболып табылмайды және онда көрсетілген қаржы құралдары немесе операциялар 
Клиенттің инвестициялық профиліне және инвестициялық мақсаттарына (болжау) сәйкес 
келмеуі мүмкін. Қаржы құралының немесе операция Клиенттің мүдделеріне, 
инвестициялық мақсаттарына, инвестициялық мүмкіндікке және қолайлы тәуекел 
деңгейіне сәйкес келетінін анықтау Клиенттің міндеті болып табылады. «Jusan Invest» АҚ 
Сервисте көрсетілген қаржы құралдарына мәміле жасау немесе инвестициялау кезінде 
ықтимал шығындар үшін жауапты емес және инвестициялық шешім қабылдау кезінде 
көрсетілген ақпаратты жалғыз ақпарат көзі ретінде пайдалануды ұсынбайды. Жеке 
инвестициялық ұсыныс алу үшін инвестициялық кеңесшімен байланысу ұсынылады. 
 
Қазақстан Республикасының «Бағалы қағаздар нарығы туралы» заңнамасына сәйкес 
тыйым салынады: бағалы қағаздармен және басқа да қаржы құралдарымен 
операцияларды жасау кезінде инсайдерлік ақпаратты пайдалануға; Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға 
беруге немесе үшінші тұлғаларға инсайдерлік ақпаратты беруге; үшінші тұлғаларға 
инсайдерлік ақпарат негізінде бағалы қағаздармен мәмілелер жасау бойынша ұсыныстар 
беруге. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнама талаптарын бұзғаны және инсайдерлік 
ақпаратқа қатысты заңсыз әрекеттері үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік 
көзделген. 
 
5. Басқа шарттар 
 
Jusan Invest осы Шарттар мен талаптарды кез келген уақытта Клиенттерге алдын ала 
ескертусіз өзгертуге құқылы. Клиент өз профилін пайдалануды жалғастырса, барлық 
өзгерістерге келіседі. Егер Клиент осы Шарттарға және/немесе Ережелерге өзгерістерді 
қабылдауға келіспесе, ол Клиент профилін пайдалануды тоқтатуы керек. 
 
Jusan Invest кез келген уақытта Клиентке алдын ала ескертусіз Клиент профилінің 
функционалдығын өзгертуге, сондай-ақ оны Клиенттің пайдалану мүмкіндігін шектеуге 
құқылы. 
 
6. Тыйым салулар 
 
Клиентке қаржы құралының бағасы, сұранысы, ұсынысы немесе сауда-саттық көлемі 
деңгейден ауытқыған не болмаса қалыптасусыз қалыптасатын деңгейден айтарлықтай 
өзгеше деңгейде сақталған көрінеу жалған ақпаратты қасақана таратуға тыйым салынады. 
мұндай ақпаратты тарату. 
Клиентке алдын ала келісімге келу үшін Клиенттің профилін және (немесе) Клиенттің 
жазбаларын қаржылық құралдармен мәмілелер жасау мақсатында пайдалануға тыйым 
салынады, нәтижесінде қаржы құралының бағасы, сұранысы, ұсынысы немесе сауда 



көлемі, шетел валютасы және (немесе) тауар деңгейден ауытқыған немесе мұндай 
операцияларсыз қалыптасатын деңгейден айтарлықтай өзгеше деңгейде қолдау тапқан; 
Клиентке бағалы қағаздар нарығын манипуляциялау және жосықсыз әрекеттерді жүзеге 
асыру бойынша бірлескен іс-әрекеттер туралы келісімге келу үшін Клиенттің профилін 
және (немесе) Клиенттің жазбаларын пайдалануға тыйым салынады; Клиентке 
инсайдерлік ақпаратты таратуға және (немесе) пайдалануға тыйым салынады, соның 
ішінде. үшінші тұлғаларға ұсыныс беруге, оларды басқаларға міндеттеуге немесе 
итермелеуге 
қаржы құралдарын сатып алуға немесе сатуға; Клиентке бағалы қағаздар нарығында 
айла-шарғы жасаумен байланысты әрекеттерді жасауға тыйым салынады. 
 
7. Басқа шарттар 
 
«Jusan Invest» АҚ кез келген уақытта Клиенттерге алдын ала ескертусіз осы Ережелер мен 
шарттарды өзгертуге құқылы. Клиент өз профилін пайдалануды жалғастырса, барлық 
өзгерістерге келіседі. 
Егер Клиент осы Шарттарға және/немесе Ережелерге өзгерістерді қабылдауға келіспесе, 
ол Клиент профилін пайдалануды тоқтатуы керек. «Джусан Инвест» АҚ кез келген уақытта 
Клиентке алдын ала ескертусіз Клиент профилінің функционалдығын өзгертуге, сондай-ақ 
оны Клиенттің пайдалану мүмкіндігін шектеуге құқылы. 
 


