
«Экспресс-почта РИКА»
Қазақстан Республикасы бойынша тарифтер

1. Құжаттар мен сəлемдемелерді қалаішілік жеткізу.
(Нұр-Сұлтан*, Алматы*, Шымкент жəне Қазақстан

Республикасының облыс орталықтары)
(Жеткізу мерзімі: 1 жұмыс күні)

салмағы (кг) Тариф KZT
1-1 0,5 кг дейін 1200
1-2 Əрбір келесі 0,5 кг-нан 10 кг-ға

дейін
150

1-3 10 кг-нан астам келісім бойынша

2. Нұр-Сұлтан*, Алматы*, Шымкент, Екібастұз, Жаңаөзен, Степногорск,
Семей қалалары мен Қазақстан Республикасының облыс орталықтары
арасында

құжаттарды, сəлемдемелерді жеткізу.
Бұл тариф кері бағытта да қолданылады.

(Жеткізу мерзімі: 1-3 жұмыс күндері)

салмағы (кг) Тариф KZT
2-1 0,5 2190
2-2 əрбір келесі  0,5 кг 310

3. Қазақстан Республикасының облыс орталықтарынан жəне
Нұр-Сұлтан*, Алматы*, Шымкент, Екібастұз, Жаңаөзен, Семей қалаларынан
құжаттарды,

сəлемдемелерді келесі елді мекендерге:
Қосшы ауылы,. Щучинск қаласы (Ақмола облысы),

Бесағаш ауылы, Боралдай кенті, Казцик ауылы, Қаскелең қаласы, Өтеген –
батыр ауылы, Талғар қаласы, Теректі ауылы (Алматы облысы), Балқаш қаласы;

Жезқазған қаласы; Теміртау қаласы (Қарағанды облысы), Ақсай қаласы,
Түркістан қаласы.

жеткізуге арналған арнайы тариф.
Бұл тариф кері бағытта да

қолданылады.
(Жеткізу мерзімі: 3-6 жұмыс күндері)

салмағы (кг) Тариф KZT
3-1 0,5 2605
3-2 əрбір келесі 0,5 395



4. Республикалық маңызы бар қалалар, облыс орталықтары
жəне Қазақстан Республикасының облыстық жəне аудандық

орталықтарынан төмен маңызы бар қалалар арасында
құжаттарды, сəлемдемелерді жеткізу.

Бұл тариф кері бағытта да
қолданылады.

(Жеткізу мерзімі: 3-8 жұмыс күндері)

салмағы (кг) Тариф KZT
4-1 0,5 4970
4-2 əрбір келесі 0,5 кг 550

5. Қазақстан Республикасының Республикалық маңызы бар қалалары
мен облыс орталықтары арасында жөнелтімдерді жерүсті көлігімен

жеткізу
(Жеткізу мерзімі: 6-14 жұмыс күндері)

Салмағы (кг) 0-25*
5-1 Теңгемен құны 9750

5-2 Салмағы (əрбір
толық/ толық

емес кг)

25-тен
жоғары 50-

ге дейін

50-ден
жоғары
100- ге
дейін

100-ден
жоғары
200- ге
дейін

200-ден
жоғары
300-ге
дейін

300-ден
жоғары
400-ге
дейін

400-ден
жоғары 500-

ге дейін

1 кг үшін
теңгемен

387 356 325 294 279 263

* Салмағы 0-ден 25 кг-ға дейінгі ҚР облыс орталықтары арасында жөнелтімдерді жерүсті
жіберу құны 9750тг құрайды,  бұл баға тұрақты жəне бөлінбейді.

6. Жүктерді орау бойынша қосымша қызметтер

№ Материалдың атауы Қаптаманың тарифтері

1 Мамандандырылған орамға
мыналар кіреді:

● көпіршікті орам;
● көбік;
● қағаз жəне картон

материалдары.

5 кг дейін-1 орын үшін 1000 KZT.
5-тен 10 кг дейін-1 орын үшін 1500 KZT
Əрбір келесі кг үшін – 252 KZ

Қаптама үшін тарифтеу нақты немесе көлемдік
салмаққа сəйкес жүргізіледі.
Тарифті есептеу үшін нақты немесе көлемдік
салмақ арасындағы үлкен салмақ алынады

Тарифтер ҚҚС-ты ескере отырып, теңгемен көрсетілген, жəне мыналарды: буып-түю құнын
(конверт, жүкқұжат) курьерді шақыру, екі рет тапсыру əрекетін, шот-фактураларды жеткізуді
қамтиды.
Ескерту: жеткізу мерзімі жұмыс күндері көрсетілген, алу күні ескерілмейді. Арнайы



тапсырмаларға, стандартты емес жөнелтімдерге, ірі көлемді жүктерге, сондай-ақ аудан
орталығынан төмен елді мекендерге жеткізу жəне арнайы курьермен жеткізу мерзімдері мен
тарифтері - алдын ала сұрау салу арқылы бағасы келісім бойынша. «Көлемдік салмақ» «нақты»
салмақтан асып кеткен жағдайда, есеп
«көлемдік салмақ» бойынша жүргізіледі.

ҚОСЫМША ҚЫЗМЕТТЕР:
«Шұғыл» жəне «табыс ету» деген белгісі бар жөнелтімдер үшін «__» 20 ж., «__» сағат» (жұмыс күндері
сағат 9 - дан 18-ге дейін) - əрбір толық/толық емес 10 кг үшін тарифке қосымша +1000 теңге.

Тапсыру туралы хабарламаны ұсыну құны - 400 теңге.

Электрондық пошта немесе WhatsApp жүйесі арқылы тапсыру туралы хабарламаны ұсыну құны – 50 теңге
(жүкқұжатта электрондық поштаның мекенжайын немесе қолданыстағы WhatsApp жүйесі бар телефон
нөмірін көрсету міндетті).

Сол елді мекенде қайта бағыттау-800 теңге. Үшінші табыс ету əрекеті - 800 теңге.

Жөнелту күні ішінде бұрын тапсырылған хат – хабарды қайтару үшін немесе жөнелту күні ішінде бұрын
тапсырылған хат-хабарды салғанға дейін курьерді қайта шақыру-600 теңге.

Сағат 18.00 –ден кейін кейін хат-хабарларды қабылдау жəне жеткізу тарифке қосымша +1500 теңге.

«Жеке қолға», «Тендер» деген белгісі бар жөнелтімдерді жеткізу — əрбір толық/толық емес 10 кг үшін
тарифке қосымша +1000 теңге.

«Рика» жүкқұжаттары жөнелтім жеткізілген күннен бастап 1 айдан кейін мұрағатқа келіп түседі. Мұрағаттан
ақпаратты ұсыну құны-2500 теңге. Мұрағаттан алынған ақпарат жазбаша сұрау салу бойынша беріледі.

Алушының мекенжайы дұрыс көрсетілмеуіне, болмауына немесе шығып кетуіне байланысты, сондай-ақ
оны жаңа мекенжайға жібергені үшін жаңадан жіберілген хат-хабар сияқты төлем алынады.

Клиенттің кеңсесінде күту: курьер жіберушіде хатты қабылдау процесі кезінде 10-15 минуттан аспайтын
уақыт аралығында болады.

Курьерді күту ол поштаны қабылдау өтінішінің мекен-жайына келген сəттен бастап
есептеледі, сəйкесінше курьердің күту уақыты 10-15 минут аралығында ғана жəне ол
жөнелтуді өңдеу кезінде қажетті құжаттарды дайындау уақытын қамтиды.
Назар аударыңыз!!!!! Əрі қарай диспетчердің қалауы бойынша!!!!! 15 минуттан артық күту - əр 30 минут
сайын 950 теңге.

* ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ:
Нұр – Сұлтан қ. - айналма жол шегінде;

Алматы қаласы - 2012 жылғы қаланың əкімшілік шекарасы шегінде.

Осы қосымшада көрсетілмеген елді мекендерге жөнелту үшін тариф пен жеткізу мүмкіндігін
«Рика» ЖШС-тің жақын жердегі кеңсесінде нақтылау қажет.

● Экспресс-пошта Қазақстан бойынша
● ТМД бойынша жəне алыс шетелге құжаттарды жеткізу тарифі

https://rika.kz/kz/service/ekspress-poshta-aza-stan-boyynsha/
https://rika.kz/kz/service/dokumenty-sng-dz/


● ТМД жəне алыс шет мемлекеттерден сəлемдемелерді жеткізу тарифтері
ТАРИФТІ
КАЛЬКУЛЯТОР

https://rika.kz/kz/service/posylky-sng-dz/
https://rika.kz/kz/calc/
https://rika.kz/kz/calc/

