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Информация по номеру

Осындай көмекшіге ие болу өте оңай.

App Store, Google Play және Windows Store 
арқылы «Менің activ» мобильді 

көмекшісін тегін жүктеп алыңыз!

Тікелей сілтемелер сайтымызда:
https://activ.kz/kk/service/apps
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«Менің activ» мобильді көмекшісі – 
мобильді құрылғыларға арналған 
жеке кабинет баламасы. Оның 
көмегімен сіздер шығындарыңыздан 
хабардар болып жүресіз!
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М О Б И Л Ь Д І  ҚО С Ы М Ш А

О Р Н АТ Ы П ,  К Ү Н Д Е Л І К Т І
істеріңізді үзбей, пайдаланыңыз!

My activ
«Kcell» JSC

GET+



Номер

+7 (7XX) XXX-XXXX 

Пароль

Запомнить меня

Забыои пароль? Регистрация

ВОЙТИ

Хочу номер Kcell
Activ нѳмiрiн алғым келедi

Смена пароля

Для установки пользовательского пароля
необходимо авторизовать электронный адрес

Я согласен(а) получать уведомления по
другим услугам на этот e-mail

Внимание! У Вас уже установлен e-mail для
уведомлений: guram.tulenov@kcell.kz. 
В случае подписки на получение уведомлений 
текущий e-mail будет заменен на новый

newuser@kcell.kz

Я подтвердил(а) e-mail

Назар аударыңыз! Сiзде мәлiмдемелерге арналған
e-mail бұрын орнатылған: user@example.com
Мәлiмдемелердi алуға жазылған жағдайда ағымдағы
e-mail жаңасына ауыстырылады.

user@example.com

Получение секретного кода

Для получения секретного кода Вам
необходимо заполнить поля ниже:

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

Фамилия

Имя

ИИН или РНН

ИИН или РНН

Получить код

Отмена
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Жасырын нөмірлерден кім қоңырау шалғанын және шот 
деректерін тексергіңіз келе ме?

Қосымшаның жабық бөлігінде соңғы 90 күндегі 
әрекеттеріңіздің деректерін алуға болады.

Бұл үшін бір ғана рет енгізу қажет болатын 
құпия код енгізу керек.

Оны білу үшін деректерді тексеруден өтіңіз.
Тегіңізді, Атыңызды, ЖСН немесе СТН енгізіңіз

*Қолжеткізім ақпараттың сәйкес келген жағдайында ғана беріледі.

Барлығы табысты өтіп, құпия код ала алдыңыз ба? 
Оны енгізіп, шот деректерін өзіңізге ыңғайлы форматта – 

PDF немесе Excel форматында жүктеп алыңыз.

Установка пароля

Пароль должен состоять из 8 и более символов,
содержать хотя бы одну заглавную латинскую
букву, цифры, латинские буквы, без пробелов

lllllllll
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Информация по номеру

Қосымшаны ашып, телефон 
нөмірі мен уақытша немесе 
болған жағдайда ағымдағы 

парольді енгізіңіз.
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Қосымшаны іске қосу үшін 
*245# теріп, шақыру пернесін 
басыңыз. 

Уақытша пароль SMS 
түрінде келеді.

*Пәрменді қосымша пайдаланылатын 
нөмірден енгізу қажет.
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E-mail арқылы авторизациядан өтіңіз.

Поштаға келетін нұсқаулыққа жүгініп, 
жеке пароліңізді орнатыңыз. 

Қосымша жұмысқа дайын!
*Парольді құпия сақтаңыз, 
ол тек сізге ғана белгілі болуы керек.

5

6



Сообщить о проблеме

В случае возникновения неполадок заполните
одну из следующих форм и команда

специалистов Kcell незамедлительно примет
меры по их устранению

Обрыв разговора

Проблема с дозвоном

Плохая слышимость

Проблемы с и нтернетом

Проблемы с платежами

Прочее

Отправить
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Нөмір туралы ақпарат

Тариф ауыстыру

ҚосуҚосу

ҚосуҚосу

20 GB 
интернет-трафик

«Жылдық 
интернет +»

300 МB 
интернет-трафик

«Интернет+»

20GB

300MB
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Теңгерім тексеріп, тарифтік жоспарды 
өзгертіп, қызметтерді қосып, өшіріңіз.

Шотыңызды банктік аударымдар, 
лезде төлеу карталары немесе 
«АвтоЭкстраТеңгерім» қызметі 

арқылы толтырыңыз.

Отправка SMS

Вым можете отправить SMS сообение с сайта
любому абонименту Kcell, activ. В поле

Получатель введите номер абонимента, кому Вы
отправляете SMS. В следующее поле введите

текст. Далее нажмите кнопку Отправить.
Максимально количество символов в

сообщении - 300. Отправка SMS с сайта -
бесплатная. В течении суток Вы можете

отправить 15 SMS.

Вы сегодня отправили 0 SMS

Номер получателя

Текст (0/300)

Отправить
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О Ң А Й  ЖӘ Н Е  Ж Е Ң І Л !
«Менің аctiv» – пайдаланып көретін кез келді!

activ.kz

Толығырақ: 3030

Байланысқа, төлемге немесе интернетке 
қатысты ақаулық туындаған жағдайда 

«Ақаулықты хабарлау» бөліміне кіріңіз.

Сұраным беріп, қоңырауды күтіңіз: сізге 
міндетті түрде хабарласамыз!

Осы қосымшадан тәулігіне 
желі ішінде 15 тегін SMS-ке 
дейін жолдаңыз!


