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Лицензиялық келісім
Бұд лицензиялық келісім (бұдан әрі - келісім), сендердің араларында, физикалық 
немесе заңды беттің (бұдан әрі - пайдаланушы) және ЖШЖ “Доктор Веб” (бұдан әрі - 
құқықұстаушы), Dr.Web® (бұдан әрі – БҚ) бірлестіктерінің асқан мүліктік құқықтарының 
толық иеленушісі болып табылады – онын ішінде зерттемелерді  және технологияларды 
қолдану мүмкіндігі, оларға Ресей Федерациясынын құқықтары мен, халықаралық 
құқықтардың  шамаларымен, төмендегі:
1. Бұл келісім шарттары БҚ Келісімді пайдалануға қатысты.
2. Қолданушы нақ Келісімнің шарттарымен, Ресей Федерациясының Азаматтың кодексі 
3 пункт 1286 бетіне сәйкес толық келісуі тиіс. 
3. Егерде Қолданушы нақ Келісімнің бір пунктімен келіспеуші болса, онын БҚ-мен 
қолдану құқығынан және оны орнатуға, көшіріп алуға, ашуға немесе басқа да әрекеттерді 
жасаудан айырылады. БҚ-ні нақ Келісім шарттарының бұзылуымен қолдану БҚ  -ні 
Құқық ұстаушымен келіспеушілікті білдіреді және заңмен қудаланады. 
4. Егерде Қолданушы БҚ-нің толық құқықты иесі болса және нақ Келісімнің шарттарымен 
толық келіскен болса, онда Қолданушыға бүкіл елшіліктерде, БҚ-ні қолдану, орнатумен 
шектелу, БҚ ашу және ЭВМ-нің жадына жазу мүмкін болады.
4.1. БҚ дананың пайдалануының құқығын берудiң мерзiмi, ЭЕМ саны, техникалық 
қолдауы болуы\болмауы, сонымен бірге басқа БҚ етудiң данасының пайдалануының 
қолданылатын шарттары, дананың заңды алу процесс БҚ таңдаған пайдаланушылар, 
бойымен дана оның жұмысқа қабiлеттiлiк қамтамасыз ететiн активтендiретiн 
лицензиялық маңызды файлда көрсетiлген.
4.2. Файлды лицензиялы кілтті нысанға келтіру үшін, Қолданушымен сатып алынған 
БҚ данасында әріпті - санды код (сериялық нөмір) бар. Серийлі нөмерді тіркеу сәйкесті 
Құқық ұстаушының интернет - сайтында (http://products.drweb.com/register) немесе 
автоматты түрде тіркеу және кілтті ұзарту қондыру кезіндегі шығатын утилитада мүмкін 
(Ғаламторға қосылу қажет).  Серийлік нөмірді тіркеудің аяқталуы кезінде автоматты 
түрде БҚ белсендіретін лицензиялы файлды кілт құралады. 
4.3. Нақ келісімнің  шегінде сыйақының өлшемі БҚ қолдануының сатып алу құжаттарында 
Қолданушыға нұсқауланады және көрсетіледі.
5. Қолданушы БҚ қолдану үшін толық нақ Келісімнің шарттармер мақұл болуы және 
онын барлық шарттарын орындауы тиіс:
5.1. БҚ қолдану лицензиялы файлдық кілтте көрсетілген Келісім шарттын п. 4.1-4.2 
сәйкес тек орнатылған уақыт кезінде және ЭВМ сәйкес санына тиіс болуы қажет.
5.2. Қолданушы Құқық ұстаушының  ғаламтор-сайтында көрсетілген (http://company.
drweb.com/policy/) саясатымен толық келісіп, соған қоса Құқық ұстаушының Қолданушы 
туралы кабылған мәліметтерді, Құқық ұстаушының техникалық қолдауына жолығу, 
Құқық ұстаушымен өзінің ырығына сәйкес (бөтен адамдарға жіберу де), сіз көрсеткен 
электронды пошталық мекенжайға хат жіберуінің мүмкіндігі бар екенін хабарлайды. 
5.3. Қолданушы БҚ жұмыс кезінде табылған айбат туралы Құқықұстаушыға жіберілетінін 
ескеру керек. 
5.4. БҚ орнату үшін қолданушыға лицензиялы файылдық кілттерді жасау саны, негізгі 
файлда жазылған ЭВМ санына сәйкес. Қолданушы өзінде екіден көп емес сақтық 
лицензиялы кілттер файлының көшірмелерін сақтауы тиіс және оларды бөтен адамдарға 
беруіне тиым салуын, Ғаламтор желісіне жүктеу, немесе басқа да тәсілдермен таратуына 
тиім салынады. Егерде Қолданушымен сатып алынған кілт жоғалып кетсе, жойылған 
кезде немесе қолдануға келмесе, Құқық ұстаушы Қолданушыға кілтті қайтарып беру 
мүмкіндігін қарастыра алады.
5.5. БҚ түгел қолдану барысында, ғаламтор желісі арқылы Құқықұстаушымен шығарылған 
вирустық базалардың жаңартуларын және БҚ программалық модульдардың 
жаңартуларын жүктеу мүмкіндігі бар. Барлық БҚ жаңартулары оның міндетті бөлігі және 
тек қана нақ Келісумде көрсетілген БҚ-мен қолданылады, егерде Құқықұстаушымен 
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басқа да шарттар қойылмаған болса.
5.6. БҚ бойымен пайдаланушысын сатып алуын шартта қай техникалық қолдау жеткiзiлiп берiледi, БҚ пайдалануының 
мерзiмiнiң ағысына пайдаланушы құқық иегерiнiң техникалық қолдауы немесе құқық иегерi бар тиiстi шарт бар БҚ 
таратқышын қызметке үндеуге құқық берiледi.
5.7. Қолданушыға БҚ таратудын барлық жолымен, соған қоса оны сатумен, жалға беру, ежіреге беру немесе 
уақытша қолдануға, қарызға беруге тыйм салынады.
5.8. Қолданушыға БҚнің объектң кодын өзгертуге, декомпилиялауға, дизассемблеуге, дешифраттауға немесе басқа 
да әрекеттер жасауға, Құқық ұстаушының жазба түрде берілген хатысыз тыйым салынады, Ресей Федерациясының 
тікелей заныңда жазылған уақиғалар ғана рұқсат бола алады. Қолданушыға сонымен қатар қандай да болса 
тәсілмен БҚ ішкі қоңанысының мехнизмдерін өзгертуіне тыйм салынады. Механизмі жойылған немесе өзгеріске 
тап болған БҚ қолдану немесе көшіру заңсыз болып табылады.
5.9. БҚ информациялық жүйелерде қолдануға арналмаған, өмірлік қамтамасыздандыру жүйелерінде БҚ 
жұмысының бұзылуында қандай да болса шығындар мен адам денсаулығына сақтық жағдайлар мүмкіндігі бар 
жерде қолданылмайды. 
5.10. Нақ Келісім Қолданушыға Құқық ұстаушыға қарасты тауар белгілерге және басқа да жеке белгілерге ешқандай 
құқық бермейді.
5.11. БҚ тек нақ Келісімде көрсетілген шарттармен алынған Қолданушлардың қолдануына ғана беріледі, БҚ бөтен 
беттерге берілуіне тыйым салынады. 
6. БҚ және оған ілеспелі құжаттама “БҰЛ СИЯҚТЫ” (AS IS) деген халықаралық тәжірибеде жалпыға бірдей 
қабылданған ұстаныммен. сәйкес пайдаланушыға беріледі. Бұл, қандай болса да  пайла болған қиындықтармен 
(немесе пайда бола алады), соған қоса (шектелмей) орнату кезіндегі қиыншылықтар, жаңартулар, Қолданушымен 
БҚ қанаушылық және сүйеніш кезінде (соған қоса басқа программалық заттармен, программалық пакеттермен, 
драйверлер және т.б), Қолданушымен жолдама құжаттарын дұрыс түсінбеуінен пайда болған қиыншылықтар, 
Қолданушынын болжамына сәйкес келмеушілік, т.б), Құқық ұстаушы жауапкершілік атқармайды.
7. Кел келген жағымсыз әрекеттердің арттарына (бұған шектелмей), соған қоса БҚ сол ЭВМ орнатылған басқа 
программалық продукттармен уйлесімділіктеріне және қателіктеріне Құқық ұстаушы жауапкершілік атқармайды.
8. Құқық ұстаушы мен Қолданушы қатынастарына қолданушы құқық, Ресей Федерациянын құқығы болып табылады. 
Нақ Келісуге сәйкес туындаған барлық келіспеушіліктер, Құқық ұстаушы аймағында келісті сот мүшелерінде 
қаралынады.
9. Біржақты ретте осы Келісімге өзгерістер құқық кіргізу Құқықйеленушіге ғана болады. Келісімдер жаңа Келісімге 
өзгерістер құқықйеленушінің өзгерістер енгізу туралы Қолданушыға ескертуларға сәтке күште болады.
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Doctor Web is the Russian developer of Dr.Web anti-virus software. We have been developing our products since 1992. The company is a key player on the Russian market for 
software that meets the fundamental need of any business — information security. Doctor Web is one of the few anti-virus vendors in the world to have its own technologies 
to detect and cure malware. Our anti-virus protection system allows the information systems of our customers to be protected from any threats, even those still unknown. Doc-
tor Web was the first company to offer an anti-virus as a service and, to this day, is still the undisputed Russian market leader in Internet security services for service providers. 
Doctor Web has received state certificates and awards; our satisfied customers spanning the globe are clear evidence of the high quality of the products created by our talented 
Russian programmers.
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