
Лицензиялық келісім
Бұл 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 (смартфонды, планшеттік 
компьютерді немесе басқа қорғалатын объектті).
4.1. Сатып алу кезінде Қолданушымен таңдаған БҚ атауы, ЭВМ (смартфонды, планшеттік 
компьютерді немесе басқа қорғалатын объектті) техникалық қолдауды бары\жоғы саны 
және басқа да қолдану шарттары, Немесе БҚ қолдануыға құқықтарға алуларға көзде 
алып жүрған Қолданушының есептік жазуларына.
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 белсендіретін лицензиялы файлды кілт құралады.
4.3. Тармақтардың шарттары 4.1-4.2, 5.1 және 5.4 осы Келісімдер БҚ (демонстрациялық) 
шектелген толық функционалды БҚ және даналар таралмайды, қолдануылар мерзімі 
Құқықйеленушімен шектелген емес (бұдан әрі - БҚ) Мерзімсіз. Функционалдықтар ат 
және дәрежесі осы данаға заңды алуға процессте Қолданушымен таңдаұлы Мерзімсіз 
дана ат мерзімсіз БҚ сәйкес келіп жатыр БҚ. Дананың оның қолдануылары құқықтары 
берудің мерзімі РФ заңмен сәйкестікте БҚ ерекше құқық әсер мерзім Мерзімсіз БҚ сәйкес 
келіп жатыр. Және осы Келісімдің қалған барлық тармақ және шарттарға, қолданхатын 
үшін БҚ, тең қолданхатын үшін БҚ мерзімсіз.
4.4. Осы Келісімдерге шеңберлерде БҚ қолдануыға құқықтардың берудің артына 
сыйлық берулер мөлшері көрсетіліп жатыр және БҚ Қолданушы және/немесе қоюларға 
таңдауға процессте Қолданушыға көрсетіп жатыр және Қолданушымен таңдаұлы 
Құқықйеленүші үшін қойылған сыйлық берулер мөлшерге сәйкес келіп жатыр БЖ, оның 
қолдануыға құқықтарға алуларға көзде.
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 (смартфонды, планшеттік компьютерді 
немесе басқа қорғалатын объектті) немесе БҚ қолдануыға құқықтарға алуларға көзде 
алып жүрған Қолданушының есептік жазуларына.
5.2. Қолданушы Құқықйеленуші интернет-сайтында жарияланған құпияларды 
қабылдап, Құқықйеленуші саясатымен мақұлданады (http://company.drweb.com/poli-
cy/), ал сонымен бірге сол, құқықйеленуші алатын әрқандай мәлімет және Қолданушы 
туралы ала алады, дербес осы Қолданушының қоса техникалық қолдауларға қызметке 
үндеуде қатынас құқықйеленушінің мәліметі, үшінші бет) жіберу жолымен сол санда 
оның қарастыру Құқықйеленуші бойынша қолданған ей алады, хаттар жіберу үшін сол 
санда электрондық почталарға мекен-жайға Қолданушыға көрсетілген.
5.3. Қолданушы түсініп және мақұлдайды, не өз жұмыстарға жүрісте сол санда 
Құқықйеленуші мәлімет жібере БЖ алады, (бірақ сонымен бірге тапған қауіптер туралы 
шектелмеп) және веб-сайттарға Қолданушымен қатысатын құқықйеленугі сервисі 
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қатынастардан алуға өз келісім білдіріп жатыр (http://license.drweb.com/notifications/) БЖ тіркеуде көрсетілген 
мекен-жай бойынша электрондық почтадан көмегімен.
5.4. БҚ орнату үшін қолданушыға лицензиялы файылдық кілттерді жасау саны, негізгі файлда жазылған ЭВМ 
(смартфонды, планшеттік компьютерді немесе басқа қорғалатын объектті) 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 жаңартулар 
оның ажырамас бөлікпен БҚ келіп жатыр және егер басқа осы Келісімдерге шарттарда БҚ бірге ерекше қолданып 
жатыр шарттар Құқықйеленуші қосымша қойылған болмап жатыр. Техникалық қолдау жеткізіліп берілетін БҚ 
Қолданушыда алуда шартта, қолдануылар ағымға мерзімдің Қолданушыға техникалық қолдауларға қызметке 
құқық үндеу БҚ жеткізіліп беріліп жатыр Құқықйеленуші, немесе таратқышты БҚ, болатын лайықты келісім шарты 
Құқықйеленушімен шешіледі.
5.6. Қолданушыға кез келген формада БҚ таралу жүзеге асырмау рұқсат етілмейді және кез келген әдіспен, жалдауға 
сату, өткізу жолымен сол санда, жалға беруді немесе уақытша пайдалануды берілулер, берудің қарызға, импортты 
қоса, үшін кез келген бұл бүтін.
5.7. 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.
5.8. БҚ информациялық жүйелерде қолдануға арналмаған, өмірлік қамтамасыздандыру жүйелерінде БҚ 
жұмысының бұзылуында қандай да болса шығындар мен адам денсаулығына сақтық жағдайлар мүмкіндігі бар 
жерде қолданылмайды.
5.9. Нақ Келісім Қолданушыға Құқық ұстаушыға қарасты тауар белгілерге және басқа да жеке белгілерге ешқандай 
құқық бермейді.
5.10. Қолдануы үшін БЖ арналған тек қана сол ол осы Келісімдің шарттарға бастапқы тапсырған болған 
Қолданушымен. БЖ басқа адамдарға беру рұқсаты жоқ. Басқа Қолданушыға БЖ құқықтардың өткелі ықтимал 
ерекше жұмыс істейтін РФ заңмен ескергенн жағдайларда және ретте.
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. Кез келген сипаттың ықтимал келеңсіз зардаптардың артына, сол санда (бірақ шектелмеп) сәйкес келмеушілікпен 
шақырған немесе сол қойылған басқа программалық өнімдермен БҚ даулармен (жұмыс станцияға, серверге, 
жылжымалы телефонға компьютерге, смартфонға ), сәйкес келмеушілікпен немесе (жұмыс станциядан, серверден, 
жылжымалы телефоннан компьютерден аппаратты құрылыммен даулармен, смартфонға), Құқықйеленуші 
жауапкершіліктер қатқақтармайды.
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 құқықйеленуші алып жатыр. Қолданушы әдіске күшке 
Келісім жаңа өзгерту кіру туралы хабарландырылып жатыр, қолайлы құқықйеленуші үшін.
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