«АТФБанк» АҚ Басқармасының
2020 ж. «21» мамыр шешімімен
Бекітілген № 53 Хаттама
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР/ЖЕКЕ
КӘСІПКЕРЛЕРГЕ БАНКТІК ҚАРЫЗДАР
БЕРУ ТӘРТІБІ МЕН ЖАҒДАЙЛАРЫ
ТУРАЛЫ
ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
Осы Заңды тұлғалар/жеке кәсіпкерлерге
банктік қарыздар беру тәртібі мен жағдайлары
туралы жалпы талаптар (бұдан әрі – Жалпы
талаптар) Банктің заңды тұлғаларға/жеке
кәсіпкерлерге Қаржы құралдарын беруінің
жалпы тәртібі мен талаптарын анықтайды.
Банктің Борышкерге Қаржы құралын
беруінің қалған талаптары тиісті Келісім
негізінде анықталады.
Осы Жалпы талаптар мен Келісім біртұтас
құжат болып табылады, бұл ретте Жалпы
талаптарды Борышкер Банкпен осы Жалпы
талаптарға тікелей нұсқаудан тұратын тиісті
Келісім жасау арқылы қабылдаған болып
есептеледі.
1 бап. Жалпы талаптардың мәні
1. Банк пен Борышкердің арасында жасалған
Келісімнің және осы Жалпы талаптарға
қосылудың негізінде Банк Борышкерге
Тараптар келіскен және осы Жалпы талаптар
мен Келісімде бекітілген ережелерге сәйкес
түрлі Қаржы құралдарын беруге келіседі.
2. Осы Жалпы талаптардың ережелері
банктік қарыздар беру/Кредит лимиттерін
белгілеу/банктік
кепілдіктер/аккредитивтер
шығару, олардың кепілдік, кепілдік, басқа да
қамтамасыз ету әдістер арқылы қайтарылуын
қамтамасыз ету мәселелеріне және осы Жалпы
талаптарда қарастырылған өзге де мәселелерге
қатысты болады.
3. Келісімнің мәтінінде тікелей өзге
түсіндірмесі қарастырылмайтын болса, осы
Жалпы талаптарда бас әріппен қолданылатын
терминдер осы Жалпы талаптарда берілген
мағыналарға ие болады.
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ О ПОРЯДКЕ И
УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
БАНКОВСКИХ ЗАЙМОВ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ/
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Настоящие Общие условия о порядке и
условиях предоставления банковских займов
юридическим
лицам/
индивидуальным
предпринимателям (далее – Общие условия)
определяют общий порядок и условия
предоставления
Банком
Финансовых
инструментов
юридическим
лицам/
индивидуальным предпринимателям.
Остальные условия предоставления Банком
Финансового
инструмента
Должнику
определяются соответствующим Соглашением.
Настоящие Общие условия и Соглашение
являются одним целым, при этом Общие
условия считаются принятыми Должником
путем заключения с Банком соответствующего
Соглашения, содержащего прямое указание на
настоящие Общие условия.

Статья 1. Предмет Общих условий
1. На основании Соглашения, заключенного
между Банком и Должником, и присоединения
к настоящим Общим условиям, Банк
соглашается
предоставлять
Должнику
различные Финансовые инструменты, в
соответствии с положениями, согласованными
Сторонами и закрепленными в настоящих
Общих условиях и Соглашении.
2. Положения настоящих Общих условий
относятся
к
вопросам
предоставления
банковских займов/ открытия
Кредитных
линий/
выпуска
банковских
гарантий/
аккредитивов, обеспечения их возвратности
посредством залога, гарантии, других способов
обеспечения, и иным вопросам, освещенным в
настоящих Общих условиях.
3. Термины, используемые в тексте настоящих
Общих условий с заглавной буквы, имеют
толкование, которое дано им в настоящих
2 бап. Терминдер мен анықтамалар
Аккредитив – Банктің өтініш бойынша және Общих условиях, если иное толкование не
Борышкердің нұсқауларына сәйкес немесе содержится
непосредственно
в
тексте
жеке қалауына сәйкес қабылдаған, көрсетілген Соглашения.
Бенефициарға немесе оның нұсқауы бойынша
төлем жасау немесе Бенефициар қойған
Статья 2. Термины и определения
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аударым вексельдерін (тратталар) акцептілеу
және төлем жасау немесе аккредитивтің
барлық талаптары орындалатын жағдайда
белгіленген
мерзімде
аккредитивпен
қарастырылған құжаттарға қарсы негоциация
(сатып алу) бойынша кері қайтарылмайтын
міндеттемесін қарастыратын құжаттамалық
есеп айырысулардың үлгісі.
Акцессорлық шарт – Кредиттік желі ашу
туралы келісімнің ажырамас бөлігі болып
табылатын шарт, ол бойынша Борышкерге
Қаржылық құрал беріледі.
Банк – «АТФБанк» АҚ.
Бенефициар – Борышкердің тапсырмасы
бойынша соның пайдасына Кепілдік немесе
Аккредитив шығарылған тұлға.
Кепілдік – Келісім аясында Банктің
Бенефициар пайдасына беретін әрбір/кез
келген банктік кепілдігі.
Берілген күні – сол күні Келісім
және/немесе Акцессорлық шарт бойынша
Борышкерге
Кредит
берілген/Кепілдік/Аккредитив
шығарылған
күн.
Қолданыстағы заңнама – Қазақстан
Республикасының заңнамасы.
Борыш – Банк Бенефициардың Кепілдік
бойынша кез келген/әрбір талабы бойынша
төлем жасауы үшін Принципалдың төлеуі
және/немесе шотта орналастыруы тиіс болатын
ақша сомасы және/немесе Принципалдың
Банкке Банктің Кепілдік бойынша Бенефициар
пайдасына жасалған төлемдерін өтеу үшін
төлеуі тиіс болатын сома.
Борышкер – 1-Қарыз алушы және (немесе)
2-Қарыз алушы. Егер Келісімде жеке 1-Қарыз
алушы және (немесе) 2-Қарыз алушы деп
айтылмаса, Келісімде «Борышкер» терминінің
айтылуы барлық Қарыз алушыларға теңдей
дәрежеде қатысты болады.
Қарыз алушылардың құқықтары мен
міндеттемелері тең болғандықтан, Банк
Келісім
бойынша
міндеттемелердің
орындалуын барлық Қарыз алушыда, сонымен
бірге олардың әрқайсысынан жеке-жеке
толығымен және борышқа қатысты бөлігіне
қарай талап етуге құқылы. Қарыз алушылардан
толығымен
қанағаттандырарлық
нәтиже
алмаған Банк жеткіліксіз нәрсені қалған Қарыз
алушылардан талап етуге құқылы болады.
Берешек – Кредит, есептелген сыйақы,
Борыш, комиссиялар, тұрақсыздық айыбы,
шығындар және Банкке Келісім және/немесе
Акцессорлық шарт бойынша тиесілі кез келген
өзге ле төлемдер сомасын қоса алғанда,
Борышкердің
Келісім
және/немесе
Акцессорлық шарт бойынша ағымдағы және

Аккредитив – форма документарных
расчетов, предусматривающая безотзывное
обязательство Банка, принятое им по заявлению
и в соответствии с инструкциями Должника или
по собственному усмотрению, произвести
платеж указанному Бенефициару или по его
указанию, или акцепт и оплату переводных
векселей (тратт), выставленных Бенефициаром,
или негоциацию против предусмотренных
аккредитивом документов к установленному
сроку,
если
соблюдены
все
условия
аккредитива.
Акцессорный
договор
–
договор,
являющийся неотъемлемой частью соглашения
об открытии кредитной линии, по которому
Должнику
предоставляется
Финансовый
инструмент.
Банк – АО «АТФБанк».
Бенефициар – лицо, в пользу которого
Банком по поручению Должника выпущена
Гарантия либо Аккредитив.
Гарантия – выдаваемая Банком, в рамках
Соглашения,
в
пользу
Бенефициара
каждая/любая банковская гарантия.
Дата предоставления – дата, в которую на
основании Соглашения и/или Акцессорного
договора Должнику был предоставлен Кредит/
выпущена Гарантия/ Аккредитив.
Действующее
законодательство
–
законодательство Республики Казахстан.
Долг – сумма денег, подлежащая оплате и/или
размещению Принципалом на счете для
осуществления
Банком
выплаты
по
любому/каждому требованию Бенефициара по
Гарантии и/или сумма, подлежащая уплате
Принципалом
Банку
в
возмещение
осуществленных Банком платежей в пользу
Бенефициара по Гарантии.
Должник – Заемщик и (или) Заемщик-2 и т.д..
Упоминание
в
Соглашении
термина
«Должник» в равной степени относится ко всем
Заемщикам, если в Соглашении не упоминается
отдельно как Заемщик, Заемщик-2 и т.д..
Поскольку все Заемщики имеют равные права
и обязанности, то Банк вправе требовать
исполнения по Соглашению как от всех
Заемщиков, так и от любого из них в
отдельности, причем как полностью, так и в
части долга. Банк, не получивший полного
удовлетворения от одного из Заемщиков, имеет
право требовать недополученное от остальных
Заемщиков.
Задолженность – текущая и Просроченная
задолженность Должника по Соглашению
и/или Акцессорному договору, включая сумму
Кредита, начисленного вознаграждения, сумму
Долга, комиссий, неустойки, убытков и любых
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мерзімі кешіктірілген Берешегі.
Кредит шарты – Банктің уәкілетті
органының шешімі және Принципалдың
өтініші негізінде Банк пен Принципал
арасында жасалатын, соған сәйкес Принципал
жаңартпа жағдайларында онда көрсетілген
мерзімде тиісті Акцессорлық шарт бойынша
Берешек сомасын (кредит) қайтару және оны
пйдалану
бойынша
сыйақы
төлеу
міндеттемесін алатын шарт.
Кредит желісі - Банктің Борышкерге оның
Қаржы құралын алу уақытын өзінің таңдауына
мүмкіндік беретін жағдайларда, бірақ Қаржы
құралын алудың осындай үлгісі үшін Банктің
ішкі кредиттік саясаты туралы ережелерде,
Келісімде және осы Жалпы талаптарда
анықталған Лимит сомасы мен қолжетімділік
кезеңінің шегінде Қаржы құрал(-дар)ын беру
міндеттемесін білдіреді. Кредит желісі
жаңартылатын (Борышкердің қайтарған ақша
сомасы есебінен қайтадан қарызға ақша алу
мүмкіндігімен)
немесе
жаңартылмайтын
(Борышкер қайтарған ақшаны қайтадан
қарызға алу мүмкіндігінсіз) болуы мүмкін, ол
туралы Келісімде көрсетіледі.
Кредит
–
Борышкерге
қарызға
берілген/соның ішінде келешекте Кредит
желісінің сомасы аясында берілетін сома.
Лимит – соның шегінде Банк Борышкерге
Қаржы құрал(-дар)ын беретін сома.
Қамтамасыз ету – Борышкердің Келісім,
Жалпы талаптар бойынша міндеттемелерінің
орындалуын қамтамасыз етудің Қолданыстағы
заңнамада
және/немесе
тараптардың
қамтамасыз ету туралы шарт бойынша
келісімінде қарастырылған кепіл, кепілдік,
кепілдеме, тұрақсыздық айыбы, мүлікті ұстап
қалу және қамсыздандырудың өзге де түрлері.
Овердрафт – Банктің Қарыз алушыға Қарыз
алушының қосымша айналым қаражатына
деген қысқа мерзімді қажеттілігін өтеу үшін 45
(қырық бес) күнтізбелік күн беретін беретін
қысқа
мерзімді
Кредиті.
Овердрафт
мерзімділік, төлем жасау, қайтару мен
қамтамасыз ету жағдайларында, Келісімде
қарастырылған жағдайларда беріледі.
Овердрафтқа
қатысты
өзге
түрі
қарастырылмаса, Жалпы талаптардың Кредит
туралы барлық ережесі Овердрафтқа қатысты
қолданылады.
Жаднама – Келісім аясында берілетін, Қарыз
алушыға (жеке кәсіпкерге) арналған жаднама
(30 күннен аспайтын мерзімге берілген
Овердрафтты қоспағанда).
Принципал
Келісім
және/немесе
Акцессорлық шартқа сәйкес (Кепілдік беру

иных платежей, причитающихся Банку по
Соглашению и/или Акцессорному договору.
Кредитный договор – договор, заключаемый
между Банком и Принципалом на основании
решения уполномоченного органа Банка и
заявления Принципала, в соответствии с
которым Принципал на условиях новации
принимает обязательство в указанные в нем
сроки возвратить сумму Задолженности по
соответствующему Акцессорному договору
(кредит) и выплатить вознаграждение за ее
пользование.
Кредитная линия – означает обязательство
Банка
предоставлять
Финансовый
(-е)
инструмент (-ы) Должнику на условиях,
позволяющих Должнику самому определять
время получения Финансового инструмента, но
в пределах суммы Лимита и периода
доступности, определенных правилами о
внутренней кредитной политике Банка для
такой
формы
получения
Финансового
инструмента, Соглашением и настоящими
Общими условиями. Кредитная линия может
быть возобновляемой (с возможностью
повторного заимствования денег из суммы
денег, возвращенных Должником) либо
невозобновляемой
(без
возможности
повторного
заимствования
денег,
возвращенных Должником), о чем указывается
в Соглашении.
Кредит – предоставленная/предоставляемая,
в том числе в будущем, Должнику сумма в заем,
в том числе в пределах суммы Кредитной
линии.
Лимит – сумма, в пределах которой Банком
может (-гут) быть выдан (-ы) Должнику
Финансовый (-ые) инструмент (-ы).
Обеспечение
–
залог,
гарантия,
поручительство,
неустойка,
удержание
имущества и другие виды обеспечения
исполнения
обязательств
Должника
по
Соглашению, настоящим Общим условиям,
предусмотренные
Действующим
законодательством и/или соглашением сторон
по договору об обеспечении.
Овердрафт – краткосрочный Кредит, сроком
не более 45 (сорок пять) календарных дней,
предоставляемый Банком Заемщику на
покрытие
краткосрочных
потребностей
Заемщика в дополнительных оборотных
средствах. Овердрафт предоставляется на
условиях срочности, платности, возвратности и
обеспеченности, в случаях предусмотренных
Соглашением.
Все положения Общих условий о Кредите
распространяются на Овердрафт, если иное
прямо не указано относительно Овердрафта.
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туралы) міндетті Борышкер болып табылатын
Борышкер.
Мерзімі
кешіктірілген
берешек
–
Борышкердің Банк белгілеген мерзімде Кредит
сомасы, есептелген сыйақы сомасы, Борыш
сомасы, комиссиялар, тұрақсыздық айыбы,
Банкке Келісім бойынша тиесілі шығындар
мен кез келген басқа да төлемдер сомасын
төлемеуі (өтемеуі) нәтижесінде туындаған
Келісім және/немесе Акцессорлық шарт
бойынша берешегі.
ҚР – Қазақстан Республикасы.
Жұмыс күні – Қолданыстағы заңнамаға
сәйкес демалыс немесе мереке күндері болып
табылмайтын күндер. Бұл ретте сенбі және
жексенбі демалыс күндері болып саналады.
Келісім және/немесе осы Жалпы талаптардың
мәтіні бойынша мерзімдерді белгілеу кезінде
Жұмыс күндері бойынша мерзімді есептеу
қажеттілігі тікелей көрсетілмесе, мұндай
мерзім күнтізбелік күндер арқылы есептеледі.
Мерзімді Жұмыс күндері арқылы есептеу
жағдайында, мерзімнің уақыты немесе соңғы
күні жұмыс емес күнге сәйкес келсе, мерзімнің
аяқталатын күні болып бұдан кейінгі Жұмыс
күні есептеледі.
Келісім – Банк пен Борышкер арасында
жасалған, соған сәйкес Банк борышкерге онда
көрсетілген жағдайларда Қаржы құралын
беретін
кредит
желісін
ашу
туралы
келісім/банктік қарыз шарты/банктік кепілдік
беру туралы шарт.
БАҚ – бұқаралық ақпарат құралдары.
Қаржы құралы – Келісім аясында
берілетін/берілген Кредит және (немесе)
Кепілдік және (немесе) Аккредитив және
(немесе) Овердрафт.
ЗТ – заңды тұлға.

Принципал – Должник, который в
соответствии
с
Соглашением
и/или
Акцессорным договором (о предоставлении
Гарантии)
является
Должником
в
обязательстве.
Просроченная
задолженность
–
задолженность Должника по Соглашению
и/или Акцессорному договору, образовавшаяся
в результате неуплаты (непогашения) в срок
установленный Банком суммы Кредита,
начисленного вознаграждения, суммы Долга,
комиссий, неустойки, убытков и любые иные
платежи,
причитающиеся
Банку
по
Соглашению.
РК – Республика Казахстан.
Рабочий день – день, не являющийся
выходным либо праздничным в соответствии с
Действующим законодательством. При этом
выходными днями являются суббота и
воскресенье. В случае, когда при установлении
сроков по тексту Соглашения и/или настоящих
Общих условий не указано напрямую на
необходимость подсчета срока в Рабочих днях,
такой срок исчисляется в календарных днях.
При исчислении срока в Рабочих днях в случае,
если дата либо последний день срока
приходится на нерабочий день, датой либо днем
окончания срока считается ближайший
следующий за ним Рабочий день.
Соглашение – соглашение об открытии
кредитной
линии/договор
банковского
займа/договор о предоставлении банковской
гарантии, заключенное (-ый) между Банком и
Должником, в соответствии с которым Банк
предоставляет
Должнику
Финансовый
инструмент на указанных в нем условиях.
СМИ – средства массовой информации.
Финансовый
инструмент
–
предоставляемые/предоставленные в рамках
3 бап. Жалпы ережелер, Кредит беру және Соглашения Кредит и(или) Гарантия и(или)
Аккредитив и(или) Овердрафт.
оны қайтару тәртібі
1. Қаржы құралы Борышкерге ол Келісімде
ЮЛ – юридическое лицо.
және осы Жалпы талаптарда белгіленген
барлық міндетті талаптарды орындағаннан
Статья 3. Общие положения, порядок
кейін ұсынылады.
предоставления и возврата Кредита
2. Келісім және (немесе) Акцессорлық шарт
1. Финансовый инструмент предоставляется
бойынша Банк пайдасына жасалатын барлық Должнику после выполнения им всех
төлемдерді Борышкер Банк Келісім бойынша обязательных
условий,
установленных
ақша сомасын толық көлемде, қандай да бір Соглашением
и
настоящими
Общими
ақша ұстап қалусыз, салықтар, алымдар, баж условиями.
салықтары, комиссиялар және өзге де
2. Все платежи в пользу Банка по
төлемдерді толық ұстамастан толық көлемде Соглашению и (или) Акцессорному договору
алатындай жүргізуі керек, ал егер ақша ұстап должны осуществляться Должником таким
қалу міндетті болса – Борышкер Банктің образом, чтобы Банк получил причитающиеся
Келісім бойынша барлық ақшаны толық ему по Соглашению суммы денег в полном
көлемде алуы үшін ақша сомасын арттыруы объеме, без какого-либо вычета, удержания
тиіс болады.
сумм налогов, сборов, пошлин, комиссий и
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3. Сыйақы есептеу кезеңділіктер.
Сыйақы Борышкердің Кредит сомасын іс
жүзінде пайдалануы күндерінің санына қарай
бір жылдағы 360 күн есебінен негізгі борыш
сомасына (соның ішінде мерзімі кешіктірілген
негізгі борышқа) есептеледі.
Кредитті пайдалану бойынша сыйақы
есептеу мерзімі Кредит берілген күннен бастап
есептеледі және негізгі борыш сомасы
толығымен өтелген күні аяқталады.
4. Комиссиялардың түрлері, мөлшерлері мен
төлеу жағдайлары Келісімде және (немесе)
Акцессорлық шартта көрсетілген.
5. Борышкер Келісім, Акцессорлық шарт,
Жалпы талаптарды орындамаған және(немесе)
тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банктің
қолданатын шаралары:
Банктің құқықтары: 1) Келісім, Акцессорлық
шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімі
кешіктірілген жағдайда, Борышкердің төлем
жасауын талап ету, 2) Борышкердің өсімпұл,
айыппұл төлеуін талап ету, 3) Борышкерден
Келісім, Жалпы талаптар, Акцессорлық шарт
және Банкпен жасалған өзге де мәмілелер
бойынша барлық міндеттемелерді мерзімінен
бұрын өтеуді талап ету, 4) сот тәртібінде,
сондай-ақ соттан тыс тәртіпте Қамтамасыз
етуді, сонымен бірге Борышкердің кез келген
басқа мүлкін өндіріп алу, сондай-ақ
Борышкерді банкрот деп тану туралы шағымталаппен сотқа жүгіну, 5) Акцессорлық шарт,
Келісім бойынша кез келген берешекті есептен
шығару үшін Борышкердің кез келген банктік
шотындағы бар төлем талаптарын беру арқылы
даусыз тәртіпте ақшаны өндіріп алуға, оларға
мемлекеттік бюджеттен және (немесе)
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан
төленетін, ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік
құқықтық актілеріне сәйкес белгіленген
тәртіпте Қарыз алушының (принципалдың)
талап етуі бойынша ашылған банктік
шоттардағы
Қарыз алушы (принципал)
жәрдемақы және әлеуметтік төлемдер түрінде
алатын ақша, ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік
құқықтық актілеріне сәйкес белгіленген
тәртіпте Қарыз алушының (принципалдың)
талап етуі бойынша ашылған банктік
шоттардағы
алименттер (кәмелет жасына
толмаған, еңбекке жарамсыз кәмелет жасына
толмаған балаларды асырауға арналған ақша),
сонымен қатар ҚР «Тұрғын үй қатынастары
туралы» Заңда қарастырылған тұрғын үй
төлемдері, тұрғын үй құрылысы жинақ
банктерінің банктік шоттарында тұрғын үй
төлемдерін пайдаланғаннан кейін жиналған
тұрғын
құрылысы
үшін
жинақтары,
кондоминиум нысаны орталық мүлікке күрделі

иных платежей, а если осуществление
удержаний является обязательным – Должник
обязан увеличить подлежащие уплате суммы
денег для получения Банком в полном объеме
всех причитающихся ему сумм денег по
Соглашению.
3. Периоды начисления вознаграждения.
Вознаграждение начисляется на сумму
основного долга (в т.ч. на просроченный
основной долг) из расчета 360 дней в году по
фактическому количеству дней пользования
Должником суммой Кредита.
Отсчет срока начисления вознаграждения за
пользование Кредитом начинается с Даты
предоставления Кредита и заканчивается в дату
полного погашения суммы основного долга.
4. Виды, размеры и условия оплаты комиссий
указаны в Соглашении и (или) Акцессорном
договоре.
5. Меры, принимаемые Банком при
неисполнении
и
(или)
ненадлежащем
исполнении
Должником
Соглашения,
Акцессорного договора, Общих условий:
Банк вправе: 1) потребовать внесения
Должником платежей при наступлении
просрочки исполнения обязательств по
Соглашению, Акцессорному договору, 2)
потребовать уплаты Должником пени, штрафа,
3) потребовать от Должника досрочно
исполнить все обязательства по Соглашению,
Общим условиям, Акцессорному договору и
иным сделкам, заключенным с Банком, 4)
обратить взыскание на Обеспечение, как в
судебном, так и во внесудебном порядке,
обратить взыскание на любое другое
имущество Должника в судебном порядке, а
также обратиться с иском в суд о признании
Должника банкротом, 5) обратить взыскание в
бесспорном порядке на деньги, в том числе
путем предъявления платежного требования,
имеющиеся на любых банковских счетах
Должника для списания любой Задолженности
по Акцессорному договору, Соглашению, за
исключением денег получаемых Заемщиком
(Принципалом) в виде пособий и социальных
выплат, выплачиваемых из государственного
бюджета и (или) Государственного фонда
социального страхования, находящихся на
банковских счетах, открытых по требованию
Заемщика
(Принципала),
в
порядке,
установленном нормативным правовым актом
Национального Банка РК , алиментов (денег,
предназначенных
на
содержание
несовершеннолетних и нетрудоспособных
совершеннолетних детей), находящихся на
банковских счетах, открытых по требованию
Заемщика
(Принципала),
в
порядке,
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жөндеу жұмыстарын жүргізу бойынша
міндеттемелерді орындамау туралы істер
бойынша сот шешімдері негізінде өндіріп
алынатын
сомаларды
қоспағанда,
кондоминиум нысандары жалпы мүліктеріне
күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге
жинаған жинақ түрінде екінші деңгейлі
банктердегі банктік шоттардағы ақша,
Мемлекеттік-жеке серіктестік саласында және
консецессиялар туралы ҚР заңнамасына сәйкес
инвестициялық
шығындар
өтемақысын
аударуға арналған банктік шоттағы ақша,
депозит шарттарында нотариустың енгізген
ақша, «Мемлекеттік білім беру жинақ жүйесі
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес жасалған білім беру жинақ салымы
туралы шарт бойынша банктік шоттардағы
ақша өндіріп алынбайды, 6) берешекті сот
тәртібінде өндіріп алу, 7) Қолданыстағы
заңнамада қарастырылған тәртіпте, Келісім,
Қамтамасыз ету бойынша тиісті құжаттар мен
ақпаратты ұсына отырып, берешекті өндіруді
үшінші
тұлғаларға,
соның
ішінде
коллекторлық агенттіктерге тапсыру; 8)
Келісім бойынша құқықтарды (талапты)
үшінші тұлғаларға «ҚР банктер және банк
қызметі туралы» ҚР Заңының 36-бабында
белгіленген
тәртіпте
беруге;
9)
ҚР
заңнамаларында белгіленген жағдайларда
сыйақы мөлшерлемесін бір жақты тәртіпте
өзгертуге,
сонымен қатар Келісімнің,
Акцессорлық шартты орындау шарттарын
Жалпы
талаптарға
сәйкес
тәсілдермен
өзгертуге, 10) ҚР заңнамаларында, Жалпы
шарттарда белгіленген жағдайларда бір жақты
тәртіпте Кредиттік желіні, Қаржылық құралды
беруді тоқтата тұруға.
Қандай да бір шараны қолдану (немесе
шаралардың барлығын қолдану) қажеттілігін
Банк өз бетінше анықтайды.
6. Борышкердің Банкке беретін есептілігі,
оның түрлері мен ұсыну мерзімдері:
- бухгалтерлік баланс (тоқсан сайын
және(немесе) жыл сайын, және(немесе) басқа
да мерзімдер – Банктің сұратуы бойынша),
- қаржылық нәтижелер туралы есеп (балансқа
Ф-2) (тоқсан сайын және(немесе) жыл сайын,
және(немесе) басқа да мерзімдер –Банктің
сұратуы бойынша),
- ақшалай қаражатың қозғалысы туралы есеп
(балансқа Ф-3) (тоқсан сайын және(немесе)
жыл сайын, және(немесе) басқа да мерзімдер –
Банктің сұратуы бойынша),
- бухгалтерлік баланстың барлық баптарын,
қаржылық нәтижелер туралы есептің (балансқа
Ф-2) және ақшалай қаражаттың қозғалысы
туралы есептің (балансқа Ф-3) талдап

определенном нормативным правовым актом
Национального Банка РК, а также жилищных
выплат, предусмотренных Законом РК «О
жилищных отношениях», денег, находящихся
на
банковских
счетах
в
жилищных
строительных сберегательных банках в виде
жилищных
строительных
сбережений,
накопленных за счет использования жилищных
выплат, денег, находящихся на банковских
счетах в банках второго уровня в виде
накоплений на капитальный ремонт общего
имущества
объекта
кондоминиума,
за
исключением
взысканий
на
основании
судебных решений по делам о неисполнении
обязательств по договорам, заключаемым в
целях проведения капитального ремонта
общего имущества объекта кондоминиума,
денег, находящихся на банковских счетах,
предназначенных для зачисления компенсации
инвестиционных затрат, в соответствии с
законодательством
РК
в
области
государственно-частного партнерства и о
концессиях, денег, внесенных на условиях
депозита нотариуса, и денег, находящихся на
банковских
счетах
по
договору
об
образовательном
накопительном
вкладе,
заключенному в соответствии с Законом РК «О
Государственной
образовательной
накопительной
системе»,
6)
взыскать
задолженность в судебном порядке, 7) поручить
взыскание задолженности третьим лицам, в том
числе коллекторским агентствам, в порядке,
предусмотренном
Действующим
законодательством,
с
предоставлением
необходимых документов и информации по
Соглашению, Обеспечению, 8) уступить право
(требование) по Соглашению третьим лицам в
порядке, установленном статьей 36 Закона РК
«О банках и банковской деятельности в РК», 9)
в одностороннем порядке изменить ставку
вознаграждения в случаях, установленных
законодательством РК, а также изменить
условия
исполнения
Соглашения,
Акцессорного договора способами согласно
Общим условиям, 10) в одностороннем порядке
приостановить предоставление Кредитной
линии, Финансового инструмента в случаях,
установленных законодательством РК, Общими
условиями.
Необходимость применения той или иной
меры (или применения мер в совокупности)
определяется Банком самостоятельно.
6. Отчетность, предоставляемая Должником
Банку, ее виды и сроки предоставления:
- бухгалтерский баланс (ежеквартально,
и(или), ежегодно, и(или) в иные сроки – по
запросу Банка),
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көрсетулері (тоқсан сайын, және (немесе) жыл
сайын, және (немесе) басқа мерзімдер –
Банктің сұратуы бойынша),
- салық органының құжаттарды қабылдауы
туралы белгісімен бірге корпоративтік табыс
салығы бойынша декларация (тоқсан сайын
және(немесе) жыл сайын, және(немесе) басқа
да мерзімдер – Банктің сұратуы бойынша),
- бюджет алдында берешектің жоқ екендігі
немесе бар екендігі туралы анықтама (тоқсан
сайын және(немесе) жыл сайын, және(немесе)
басқа да мерзімдер – Банктің сұратуы
бойынша),
- түсетін пайданың валютасын, валюталық
тәуекелдерді
хеджерлеуді
анықтайтын
құжаттар (қаржылық есептілік, басқа да
құжаттар) – Борышкер Кредитті шетел
валютасында алған жағдайда (тоқсан сайын
және(немесе) жыл сайын, және(немесе) басқа
да мерзімдер – Банктің сұратуы бойынша),
- Борышкердің қаржылық, шаруашылық
қызметіне талдау, мониторинг жүргізу үшін
Банк талап ететін өзге де құжаттар, ақпарат.
4 бап. Сақтандыру
1. Борышкер төмендегілерге міндетті:
1.1. Қаржы құралын алғанға дейін
сақтандыру шартында Банкті пайда алушы деп
және сақтандыру төлемін аударуға арналған
шотын көрсете отырып, кепілдегі мүлікке
қатысты сақтандыру шарт/тарын және
сақтандыру сыйлықақысын төлеу бойынша
құжаттарды беруге. Кепілдегі мүліктің меншік
иесі және ол бойынша сақтанушы үшінші тұлға
(заттай кепілдеме беруші) болатын жағдайда,
Борышкер сақтандыру шартында пайда алушы
ретінде Банктің және сақтандыру төлемін
аударуға арналған шоттың көрсетілуін
қамтамасыз етуге міндетті;
1.2. Банктің уәкілетті органының шешімі
бойынша Келісімнің қолданыс мерзімінің
ішінде сақтандыру шарт/тарын жыл сайын
жасауға рұқсат етілсе, онда Борышкер
келесілерге міндетті:
1.2.1. сақтандыру шарт/тарын жыл сайын
ұзарту/бекітумен бірге бір жылдан кем
болмайтын мерзімге Банк талаптарына жауап
беретін сақтандыру шарт/тарын бекіту/ұзарту
(үшінші тұлға-заттай кепілдеме берушінің
бекітуін/ұзартуын қамтамасыз ету), соның
ішінде Банкті пайда алушы ретінде және
сақтандыру төлемін аудару үшін Банктің
шотын көрсете отырып,
1.2.2. сақтандыру шарт/тарының мерзімін
жыл сайынғы ұзартуды Банкке сақтандыру
және сақтандыру сыйлықақысын төлеу
бойынша
құжаттар
ұсыну
арқылы

- отчет о финансовых результатах (Ф-2 к
балансу) (ежеквартально, и(или), ежегодно,
и(или) в иные сроки – по запросу Банка),
- отчет о движении денежных средств (Ф-3 к
балансу) (ежеквартально, и(или), ежегодно,
и(или) в иные сроки – по запросу Банка),
- расшифровки всех статей бухгалтерского
баланса, отчета о финансовых результатах (Ф-2
к балансу) и отчета о движении денежных
средств (Ф-3 к балансу) (ежеквартально, и(или),
ежегодно, и(или) в иные сроки – по запросу
Банка),
декларация
по
корпоративному
подоходному налогу с отметкой налогового
органа о приеме документов (ежеквартально,
и(или), ежегодно, и(или) в иные сроки – по
запросу Банка),
- справка об отсутствии или наличии
задолженности
перед
бюджетом
(ежеквартально, и(или), ежегодно, и(или) в
иные сроки – по запросу Банка),
- документы (финансовая отчетность, иные
документы),
определяющие
валюту
поступающей
выручки,
хеджирования
валютных рисков – если Кредит получен
Должником
в
иностранной
валюте
(ежеквартально, и(или), ежегодно, и(или) в
иные сроки – по запросу Банка),
- иные документы, информация, требуемая
Банком для проведения анализа, мониторинга
финансовой, хозяйственной деятельности
Должника.
Статья 4. Страхование
1. Должник обязан:
1.1. до получения Финансового инструмента
предоставить
договор/ы
страхования
заложенного имущества и документы по уплате
страховой премии, с указанием в договоре
страхования Банка выгодоприобретателем и
счета Банка для перечисления страховой
выплаты. Если собственником и страхователем
заложенного имущества является третье лицо
(вещный поручитель), то Должник обязан
обеспечить указание в договоре страхования
выгодоприобретателем Банк и счет Банка для
перечисления страховой выплаты;
1.2. если по решению уполномоченного
органа Банка разрешено ежегодное заключение
договора/ов страхования в течение действия
Соглашения, то Должник обязан:
1.2.1. заключить / продлить (обеспечить
заключение / продление третьим лицомвещным поручителем) договор/ы страхования
на срок не менее года с ежегодным продлением
/ заключением договора/ов страхования,
отвечающего/их требованиям Банка, в т.ч. с
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қолданыстағы сақтандыру шарт/тарының
аяқталу күнінен кешіктірмей жүзеге асыру
керек;
1.3. Банктің алдын ала жазбаша келісімінсіз
сақтандыру
шарт/тарының
талаптарын
өзгертпеуге (соның ішінде үшінші тұлға –
заттай кепілдеме берушінің өзгертпеуі);
1.4. Келісімнің тұтастай әрекет ету мерзімінің
ішінде сақтандыру төлемінің үшінші тұлғаға
(пайда алушы болып табылатын Банкке емес)
төленуіне әкелетін немесе әкелуі мүмкін ісәрекеттер жасамауға;
1.5. сақтандыру оқиғасы туындаған уақытта
бұл туралы сақтандырушыға дер кезінде
хабарлау, қажетті құжаттарды ресімдеу және
мсақтандыру оқиғасы орын алған күннен
бастап үш Жұмыс күнінің ішінде сақтандыру
оқиғасы
туралы
Банкке
хабарлау
(сақтандырушыға сақтандыру оқиғасының
туындағандығы жайлы хабарлама беруге
байланыссыз), сондай-ақ үшінші тұлға – заттай
кепілдеме берушінің осындай іс-әрекет
жасауын қамтамасыз етуге;
1.6. үшінші тұлғалардың (соның ішінде
үшінші тұлға – заттай кепілдеме берушінің)
Банкке кепілге берілген көлік құралын (әрі
қарай - КҚ) басқаруына Банк осындай тұлғаны
сақтандыру шартына қосуға және КҚ басқаруға
жіберуге келісім бергеннен кейін ғана жүзеге
асыру. КҚ басқару туралы сенімхат әкімшілік
полицияда тіркелген (немесе жол-сапар
парағын
беретін
электронды
үкімет
порталындағы электронды тіркеу) күннен
бастап үш Жұмыс күнінен кешіктірмей
(заңнамада осындай талап қарастырылса)
Банкке сенімхаттың көшірмесін (жол-сапар
парағы
үшін
–
ұйымның
мөрімен
куәландырылған көшірме) беруге.
5 бап. Тараптардың құқықтары мен
міндеттері
1. Банк төмендегілерге құқылы:
1.1. кез келген уақытта мүлікті, Борышкер өз
қызметін жүзеге асыратын үй-жайларды,
орынды қарау арқылы Борышкердің қаржылық
жағдайын, қызметін, Кредиттің мақсатты
жұмсалуын тексеруге, сондай-ақ Кредиторға,
Қорға қажетті көлем мен мерзімдерде құжаттар
мен ақпараттарды сұратуға және алуға, бұл
ретте
Борышкер
ақпарат/құжаттардың
толықтығы,
шынайылығы
мен
ұсыну
мерзімдері үшін жауап береді.
Банк осы құқықты жүзеге асыруы үшін Банк
олардың қызметтері үшін Банктің бірінші
талабы бойынша Борышкер төлем жасайтын
аудит, тәуелсіз бағалаушылар, заңды фирмалар
және тағы басқа тұлғаларды тартуға құқылы;

указанием Банка выгодоприобретателем и счета
Банка для перечисления страховой выплаты,
1.2.2. ежегодное продление договора/ов
страхования осуществлять не позднее даты
истечения существующего/их договора/ов
страхования
с
предоставлением
Банку
документов по страхованию и оплате страховой
премии;
1.3. не изменять (в том числе третьим лицомвещным поручителем) условия договора/ов
страхования
без
предварительного
письменного согласия Банка;
1.4. в течение всего времени действия
Соглашения не совершать действия, которые
повлекут или могут повлечь оплату страховой
выплаты
третьему
лицу
(не
Банку,
являющемуся выгодоприобретателем);
1.5. при наступлении страхового случая
своевременно уведомить об этом страховщика,
оформить необходимые документы и в течение
трех Рабочих дней с даты страхового случая
сообщить Банку о страховом случае (вне
зависимости от уведомления страховщика о
наступлении страхового случая), а также
обеспечить совершение этих действий третьим
лицом-вещным поручителем;
1.6. осуществить (в том числе третьим лицомвещным поручителем) допуск третьих лиц к
управлению заложенным Банку транспортным
средством (далее – ТС) только после согласия
Банка на включение такого лица в договор
страхования и допуска к управлению ТС. Не
позднее трех Рабочих дней с даты регистрации
доверенности
на
управление
ТС
в
административной полиции (либо электронной
регистрации
на
портале
электронного
правительства выдачи путевого листа) (если
законодательством
установлено
такое
требование) предоставить Банку копию
доверенности (для путевого листа – копию,
заверенную печатью организации).
Статья 5. Права и обязанности Сторон
1. Банк вправе:
1.1. в любое время проверять финансовое
состояние, деятельность Должника, целевое
использование Кредита, в том числе путем
осмотра имущества, помещений, места
деятельности Должника, а также запросить и
получить документы и информацию в объеме и
сроки, необходимые Банку, при этом Должник
отвечает за полноту, достоверность и сроки
предоставления информации/документов.
Для осуществления Банком данного права,
Банк вправе привлекать аудит, независимых
оценщиков, юридические фирмы, других лиц,
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1.2. Қамтамасыз ету, оның сақталуы, жайкүйі, сақталуы күтімі мен пайдаланылуына
тексеру жүргізу, сонымен қатар жылжымайтын
мүлікті тәуелсіз бағалаушылардың жыл сайын
бағалау
жүргізіп
тұруын
талап
ету
(Борышкердің және (немесе) Қамтамасыз ету
берген үшінші тұлғалардың есебінен);
1.3. Қамтамасыз ету жағдайының нашарлауы,
құнының төмендеуі, жеткіліксіздігі, жоғалуы,
зақымдалуы немесе жойылуы жағдайларында,
Борышкерден, Қамтамасыз етуді ұсынған
үшінші
тұлғадан
Банк
талаптарын
қанағаттандыратын басқа немесе қосымша
қамтамасыз етуге ауыстырып беруді талап
етуге;
1.4.
Барлық
Қарыз
алушылардан
(Принципал),
сондай-ақ
олардың
әрқайсысынан жеке-жеке, борыштың да
толығымен немесе бір бөлігінің жасалуы талап
етілетіндей Келісім, Акцессорлық шарт (-тар),
Жалпы талаптар бойынша міндеттемелердің
орындалуын талап етуге;
1.5. ҚР заңнамасында, Жалпы талаптарда
белгіленген тәртіпте және жағдайларда Кредит
бойынша сыйақы мөлшерлемесін өзгертуге
(арттыру/төмендету);
1.6. Қаржы құралы валютаны анықтау.
Тараптардың Келісімге қол қою арқылы,
Борышкер Қаржы құралын мақұлданған, бірақ
берілмеген
Қаржы
құралы
бойынша
белгіленген валютада алуына келіседі;
1.7. Тараптар Келісімге қол қою арқылы
білдірген, Борышкердің келісімімен (және
Борышкерден осы үшін қосымша келісімді
талап етусіз) Қазақстан Республикасының
«Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы» Заңының 36-бабында
белгіленген тәртіпте берешекті сотқа дейін
өндіріп алу және реттеу үшін коллекторлық
агенттікке беру, Келісім бойынша құқықты
(талап) үшінші тұлғаларға шеттетуге;
1.8. Келісім бойынша мерзімі кешіктірілген
берешек болатын жағдайда, Қарыз алушының
(Принципалдын) банктік шоттары бойынша
соңғысымен/соңғыларымен
жасалған кез
келген шарттар бойынша операцияларды
орындаудан бас тарту; Кредит бойынша
сыйақы/мерзімі
кешіктірілген
сыйақы/комиссиялар/Кепілдік
бойынша
мерзімі кешіктірілген комиссиялар есептеу
және өндіріп алу (Кредит бойынша мерзімі
кешіктірілген
сыйақы/Кепілдік
бойынша
мерзімі кешіктірілген комиссия дегеніміз – бұл
Борышкер дер кезінде төлемеген немесе толық
көлемде төлемеген сыйақы/комиссия). Кредит
бойынша
мерзімі
кешіктірілген
сыйақы/Кепілдік
бойынша
мерзімі

услуги которых оплачиваются Должником по
первому требованию Банка;
1.2. проводить проверку Обеспечения, его
сохранности, состояния, хранения, содержания
и эксплуатации, а также требовать ежегодную
переоценку
независимым
оценщиком
недвижимого имущества (за счет Должника и
(или)
третьих
лиц,
предоставивших
Обеспечение);
1.3. при ухудшении состояния, снижения
стоимости,
недостаточности,
утраты,
повреждения или уничтожения Обеспечения,
требовать от Должника, третьего лица,
предоставившего Обеспечение, замены на иное
или
дополнительное
обеспечение,
удовлетворяющее требованиям Банка;
1.4. требовать исполнение обязательств по
Соглашению, Акцессорному (-ым) договору (ам), Общим условиям как совместно
(солидарно) от всех Заемщиков (Принципала),
так и от любого из них в отдельности, причем
как полностью, так и части долга;
1.5. изменять (увеличить/уменьшить) ставку
вознаграждения по Кредиту в порядке и
случаях, установленных законодательством РК,
Общими условиями;
1.6. определять валюту, в которой будет
предоставлен Финансовый инструмент. С
подписанием
Сторонами
Соглашения,
Должник согласен на получение Финансового
инструмента в определенной валюте по
одобренному, но не выданному Финансовому
инструменту;
1.7. передать Задолженность на досудебное
взыскание и урегулирование коллекторскому
агентству, уступить право (требование) по
Соглашению третьим лицам в порядке,
установленном статьей 36 Закона РК «О банках
и банковской деятельности в РК», с согласия
Должника,
выраженного
подписанием
Сторонами Соглашения (и без требования у
Должника дополнительного согласия на это);
1.8.
при
наличии
Просроченной
задолженности по Соглашению отказать в
исполнении операций по банковским счетам
Заемщика (Принципала) и(или) по любым
другим
договорам,
заключенным
с
последним/ими; начислять и взыскивать
вознаграждение/просроченное вознаграждение
по Кредиту/комиссии/просроченные комиссии
по Гарантии (просроченное вознаграждение по
Кредиту/просроченная комиссия по Гарантии
это вознаграждение/комиссия, которое/ая не
уплачена/ уплачена несвоевременно или не в
полном
объеме
Должником.
Порядок
начисления просроченного вознаграждения по
Кредиту / просроченной комиссии по Гарантии
9

кешіктірілген комиссия есептеу тәртібін банк
анықтайды);
1.9. Борышкердің және(немесе) үшінші
тұлғалардың Банк алдындағы кез келген
орындалмаған міндеттемелерін қамтамасыз
ету үшін кез келген мүлікті (соның ішінде
құқық белгілеуші, сәйкестендіру, техникалық
және өзге де құжаттар) ұстап қалуға;
1.10. төлем мерзімін кешіктірілген жағдайда,
сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық айыбының
есептелуін кідірте тұруға. Орындалған/ішінара
орындалған
жағдайда,
Борышкердің
міндеттемесін
анықтау
Банкпен
анықталатындай, тоқтата тұруды есепке алусыз
жүргізілетін болады;
1.11. Кредит, Кепілдік, сыйақы, тұрақсыздық
айыбы, комиссиялар, соның ішінде есептен
шығару күні Банктің тарифтері бойынша
комиссиялар, дебиторлық берешек, Банктің
Келісім, Акцессорлық шарт, Қамтамасыз ету
туралы шарт бойынша шығындары мен
залалдарының (соның ішінде нотариалдық
қызметтер, тәуелсіз бағалаушы қызметтерін,
Банк қызметкерлерінің, үшінші тұлғалардың
Банктің тапсырмасы бойынша Келісім,
Қамтамасыз ету туралы шарттың мәселелері,
басқа да мәселелер бойынша белгілі бір жерге
барумен байланысты іссапар шығындарын
төлеу) сомаларын қоса алғанда, бірақ онымен
шектелмей, Қарыз алушының (Принципалдын)
ағымдағы мерзімі кешіктірілген берешегінің
тұтас сомасын келесі әдістер арқылы кез келген
валютада есептен шығаруға (шығарып алу): 1)
Қарыз алушы (Принципал) Банкте ашылған
банктік шоттарын тікелей дебеттеу1 және
(немесе) 2) Қарыз алушының (Принципалдын)
Банкте немесе кез келген басқа банктерде, ҚРда, одан тыс жерлерде банктік операциялардың
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымдарда ашылған банктік шоттарына төлем
талаптарын қою. ҚР немесе тиісті шетел
мемлекетінің заңнамасымен Қарыз алушының
(Принципалдын) қосымша келісімін талап
етпейтін төлем талаптарын ұсынуға рұқсат
етілетін болса, мұндай төлем талаптарын
Келісімнің
Банктің
белгісі
қойылған
түпнұсқасы немесе көшірмесі немесе Қарыз
алушының (Принципалдын) ақшаны даусыз
өндіріп алу үшін қажетті басқа да құжаттар
қоса беріледі.
Қарыз алушы (Принципал) банктік шотында

определяется Банком);
1.9. удерживать любое имущество (в том
числе
правоустанавливающие,
идентификационные, технические и другие
документы) в обеспечение неисполненных
обязательств Должника и(или) третьих лиц
перед Банком;
1.10.
приостановить
начисление
вознаграждения, комиссии, неустойки при
просрочке платежа. При исполнении/частичном
исполнении,
определение
обязательств
Должника будет производиться без учета
приостановления – как будет определено
Банком;
1.11. списывать (изымать) в бесспорном
порядке в любой валюте все суммы текущей и
Просроченной
задолженности
Заемщика
(Принципала), включая, но не ограничиваясь:
суммы Кредита, Гарантии, вознаграждения,
неустойки, комиссии, в том числе комиссии по
действующим на дату списания тарифам Банка,
дебиторскую задолженность, расходы и убытки
Банка по Соглашению, Акцессорному договору
об Обеспечении (в том числе оплату
нотариальных услуг, услуг независимого
оценщика, командировочных расходов Банка в
связи с выездом его работников, третьих лиц по
поручению Банка по вопросам исполнения
Соглашения, договора об Обеспечении, иным
вопросам) путем: 1) прямого дебетования
банковских счетов1 Заемщика (Принципала),
открытых у Банка, и(или) 2) предъявления к
банковским счетам Заемщика (Принципала),
открытым у Банка или в любых других банках,
организациях, осуществляющих банковские
операции в РК, за ее пределами платежных
требований. Если законодательством РК или
соответствующего иностранного государства
допускаются платежные требования, не
требующие
дополнительного
акцепта
Заемщика (Принципала), к такому платежному
требованию прилагается оригинал или копия
Соглашения с отметкой Банка или иные
документы для бесспорного списания (изъятия)
денег с банковского счета Заемщика
(Принципала).
При достаточности денег на банковском счете
Заемщика (Принципала), платежный документ
(инструмент) исполняется на сумму, указанную
в нем, при недостаточности денег, платежный
документ (инструмент) подлежит помещению в

Қарыз алушы жеке кәсіпкер болатын жағдайда, онда осы тармақта белгіленгендей, берешек сомасын даусыз тәртіпье
өндіріп алу туралы талап сонымен бірге Қарыз алушыға жеке кәсіпкер немесе жеке тұлға ретінде ашылған ағымдағы
шотқа қатысты қолданылады.
1Если Заемщик является индивидуальным предпринимателем, то условие взыскания в бесспорном порядке сумм
задолженностей как установлено в настоящем пункте также применяется к текущему счету, открытому Заемщику как
индивидуальному предпринимателю или как физическому лицу.
1
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ақша жеткілікті болған жағдайда, төлем
құжаты (құрал) онда көрсетілген сомаға
орындалады. Ақша ақшалар жеткіліксіз болған
жағдайда, төлем құжаты (құрал) тиісті банктік
шоттың
шотының
картотекасына
орналастырылуы керек және ақшаның осындай
банктік шотқа түсуіне қарай орындалады.
Қарыз алушы (Принципал) банктік шотынан
ақша сомасын есептен шығару Борышкер
міндеттемесінің валютасынан басқа валютада
жүргізілетін болса, ақшаны айырбастау
Банктің
қалауы
бойынша
–
Банктің
тарифтеріне сәйкес айырбастау бойынша
комиссияны ұстап қалу арқылы Кредитор
белгілеген валютаны сату немесе сатып алу
бағамы бойынша, соның ішінде айырбасталған
ақша сомасынан жүзеге асырылады;
1.12. Борышкерден Келісім, Акцессорлық
шарт, Қамтамасыз ету туралы шарт бойынша
туындаған
дебиторлық
берешек,
Банк
шығындары мен шығыстарының соның ішінде
нотариалды қызметтер, тәуелсіз бағалаушы
қызметтері
үшін
төлем,
Банктің
өз
қызметкерлерін, үшінші тұлғаларды Банктің
тапсырмасы бойынша Келісім, Қамтамасыз ету
туралы шарт бойынша әселелер, басқа да
мәселелерге қатысты іссапарға жіберумен
байланысты шығындары) төленуін талап етуге;
1.13. Төмендегі жағдайларда Келісім
бойынша Қаржы құралын беруді біржақты
тәртіпте тоқтата тұруға:
1.13.1. Борышкер Келісім, Акцессорлық
шартты (шарттарды), Жалпы талаптарды
бұзса,
1.13.2. Банкпен мониторинг нәтижесінде
анықталғандай
Борышкердің
қаржылық
жағдайы нашарласа,
1.13.3. Банктің Келісімді орындауына ықпал
ететін ҚР заңнамасы талаптарының өзгеруі,
сондай-ақ келесі жағдайларда:
1) Қарыз алушы (Принципал) кепіл беруші,
кепілгер, кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету
ұсынған өзге тұлғаың банктік шот(тар)ындағы
ақша қамауға алынған, инкассалық өкім, төлем
талаптары, төлем ордері жарияланған, үшінші
тұлға тарапынан өндіріп алуға жіберілген
жағдайларда, және оларды Банк көрсетілген
тұлғалардың басқа ақшасы есебінен орындай
алмаса немесе осыған нақты қауіп төнсе,
2) Келісім бекіту, Қаржы құралын ұсыну
нәтижесінде Банк ҚР Ұлттық Банкі белгілеген
кез келген нормативтер, ережелер, өзге де
талаптар бұзатын немесе осындай қауіп
болатын жағдайда,
3) Егер Банк мақұлданған, бірақ берілмеген
Қаржы құралы бойынша тиісті валютадағы
Қаржы құралын тоқтатса, немесе ұсынуға

картотеку к соответствующему банковскому
счету и исполняется по мере поступления денег
на такой банковский счет.
Если списание (изъятие) денег с банковского
счета Заемщика (Принципала) производится в
валюте, отличной от валюты обязательства
Должника, то конвертация денег производится
по выбору Банка – по установленному Банком
курсу продажи или покупки валюты, с
взиманием комиссии за конвертацию согласно
тарифам
Банка,
в
том
числе
из
сконвертированной суммы денег;
1.12. требовать от Должника уплату
образовавшейся дебиторской задолженности,
расходов и убытков Банка по Соглашению,
Акцессорному
договору,
договору
об
Обеспечении (в т.ч. оплату нотариальных
услуг,
услуг
независимого
оценщика,
командировочных расходов Банка в связи с
выездом его работников, третьих лиц по
поручению Банка по вопросам исполнения
Соглашения, договора об Обеспечении, иным
вопросам);
1.13. в одностороннем порядке приостановить
выдачу
Финансового
инструмента
по
Соглашению в случаях:
1.13.1. нарушения Должником Соглашения,
Акцессорного (-ых) договора (-ов), Общих
условий,
1.13.2. ухудшения финансового состояния
Должника, выявленного Банком по результатам
мониторинга,
1.13.3.
изменения
требований
законодательства РК, влияющих на исполнение
Банком Соглашения, а также в следующих
случаях:
1) если на деньги, находящиеся на
банковском/ых
счете/х
Заемщика
(Принципала),
залогодателя,
гаранта,
поручителя, иного лица, предоставившего
Обеспечение наложен арест, выставлено
инкассовое
распоряжение,
платежное
требование, платежный ордер, обращено
взыскание со стороны третьих лиц, которое
Банк не может исполнить за счет других денег
указанных лиц, или существует реальная угроза
этого,
2) если в результате заключения Соглашения,
предоставления Финансового инструмента
Банк нарушит любые нормативы, правила, в
том числе установленные Национальным
Банком РК, или существует реальная угроза
этого,
3) если Банком приостановлено, введен
запрет
на
предоставление
(выдачу)
Финансового инструмента в соответствующей
валюте по одобренному, но не выданному
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(беруге) тыйым салса, және (немесе) Банктің өз
қызметін жүзеге асыру үшін қолайсыз деп
таныған жағдайлары бойынша Қаржы құралын
беру тоқтатылса, және (немесе) оған тыйым
салынса, сондай-ақ ақша нарығындағы және
(немесе) капиталдар нарығындағы және
(немесе) қаржы нарығындағы өзгерістерді
және (немесе) валюталар бағамының және
(немесе)
инфляция,
девальвация
көрсеткіштерінің өзгеруін қоса, бірақ та
олармен шектелмейтін жағдайларда Қаржы
құралын беру Банкпен тоқтатылса, ұсынуға
(беруге) тыйым салынса,
4) Борышкер қандай да бір іс-әрекеттерді
орындау немесе Келісімде, Жалпы талаптарда
қарастырылған қандай да бір іс-әрекет
жасаудан бас тарту бойынша міндеттемелерді
бұзса, Келісім жасалғанға дейін, сонымен бірге
оның әрекет ету мерзімінің ішінде берілген
міндеттемелер,
талаптар,
конвенанттар,
кепілдіктер бұзылса, сондай-ақ Борышкер,
кепіл беруші, кепілгер, кепілдеме беруші,
Қамтамасыз ету ұсынған өзге тұлғаның
қаржылық жағдайы бұзылса немесе осындай
нақты қауіп болатын болса, және(немесе)
Борышкер Банкпен талап етілетін қамтамасыз
етуді
ұсыну
бойынша
міндеттемені
орындамайтын жағдайда,
5) Кредит мақсатсыз жұмсалса немесе
бизнес-жоспар,
техникалық-экономикалық
негіздеме орындалмаса немесе Кредиттің
мақсатты жұмсалуы бойынша құжаттар,
қаржылық немесе басқа да есептілік, табыс
туралы құжаттар кірісті көрсететін және
растайтын құжаттар, ҚР заңнамасына сәйкес
талап етілетін құжаттар (сараптамалар)
ұсынылмаса/толығымен ұсынылмаса, сонымен
бірге Борышкер, кепіл беруші, кепілгер,
кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету ұсынған
үшінші тұлға ұсынған ақпарат және(немесе)
соның ішінде Қамтамасыз ету бойынша
құжаттар шынайы және(немесе) толық
болмаған жағдайларда,
6) Борышкер, кепіл беруші, кепілгер,
кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету ұсынған
үшінші тұлға ҚР заңнамасы, үшінші тұлғалар
алдында міндеттемелер бұзылған, Банк
алдында міндеттемелердің бұзуына әкелген
немесе әкелуі мүмкін қаржылық-шаруашылық
қызмет кідіртілген/тоқтатылған (соның ішінде
рұқсат құжаттарының қолданысы) жағдайда,
7) Келісім, Акцессорлық шарт, Жалпы
талаптар, Қамтамасыз ету туралы шартқа
шағым
келтірілсе
немесе
кімде-кім
Қамтамасыз етуге талаптар қойса (соның
ішінде
Қамтамасыз
етуді
мемлекет
қажеттіліктері
үшін
өндіріп
алумен

Финансовому
инструменту,
и(или)
приостановлено,
введен
запрет
на
предоставление Финансового инструмента по
обстоятельствам, которые признаются Банком
неблагоприятными для осуществления Банком
своей деятельности, а также если Банком
приостановлено,
введен
запрет
на
предоставление Финансового инструмента в
случаях, включая, но не ограничиваясь:
изменения на денежном рынке и(или) рынке
капиталов и(или) финансовом рынке и(или)
изменение курсов валют и(или) показателей
инфляции, девальвации,
4)
если
Должником
нарушаются
обязательства, по совершению какого-либо
действия либо воздержанию от совершения
какого-либо действия предусмотренного в
Соглашении, Общих условиях, нарушаются
обязательства,
условия,
ковенанты
по
Соглашению, Акцессорному договору, Общим
условиям, Гарантии, данные как до заключения
Соглашения, так и в период его действия, а
также если ухудшилось финансовое состояние
Должника, залогодателя, гаранта, поручителя,
иного лица, предоставившего Обеспечение, или
существует реальная угроза этого, и(или) если
Должником
не исполняется обязательство
предоставить требуемое Банком обеспечение,
5) если имеется не целевое использование
Кредита или не исполняется бизнес-план,
технико-экономическое обоснование, или не
предоставлены/предоставлены не в полном
объеме документы по целевому использованию
Кредита, финансовая или иная отчетность,
документы о доходе, документы (экспертизы),
требуемые по законодательству РК, а также
если
предоставленные
Должником,
залогодателем, гарантом, поручителем, иным
лицом,
предоставившим
Обеспечение
информация и(или) документы, в том числе по
Обеспечению не являются достоверными
и(или) полными,
6) если Должником, залогодателем, гарантом,
поручителем, иным лицом, предоставившим
Обеспечение нарушается законодательство РК,
обязательства
перед
третьими
лицами,
приостановлена/прекращена
финансовохозяйственная деятельность (в том числе
действие
разрешительных
документов),
которое повлекло или может повлечь
нарушение обязательств перед Банком,
7) если Соглашение, Акцессорный договор,
Общие условия, договор об Обеспечении
оспаривается, или кем-либо предъявляются
требования к Обеспечению (в том числе в связи
с изъятием Обеспечения для государственных
нужд), если снизилась/снижается стоимость
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байланысты),
бағалау
(қайта
бағалау)
нәтижелері бойынша кепілді мүліктің құны
төмендесе/төмендеп жатса, Қамтамасыз етудің
жағдайы нашарласа немесе ол жоғалса, немесе
қандай да бір себептермен Банкте Қамтамасыз
етудің болуын, жағдайын, сақтау шарттарын
тексеру мүмкіндігі болмаса немесе осындай
қауіп төнсе,
8) Борышкер, кепіл беруші, кепілгер,
кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету ұсынған
басқа тұлғада, соның ішінде көрсетілген
байланысты,
аффилиирленген,
туыстық
қарым-қатынастағы
немесе
басқа
да
қатынастағы тұлғаларда үшінші тұлғалар,
Банктің алдында Лимиттің 50 және одан астам
%
құрайтын
сомада
міндеттемелер
туындаған/туындайтын
жағдайда
немесе
осындай нақты қауіп төнген жағдайда,
9) сақтандыру жағдайы орын алса немесе
орын алу қаупі төнсе, сондай белгілер орын
алса,
10) Келісім, Қамтамасыз ету туралы шартты
бекіту уәкілетті тұлғалар және(немесе)
Борышкер, кепіл беруші, кепілгер, кепілдеме
беруші, Қамтамасыз ету ұсынған басқа
тұлғаның
органдарымен
мақұлданбаған
жағдайда немесе соның ішінде тұлғалардын,
уәкілетті
органдар/ұйымдардың
қажетті
келісімдері, рұқсаттары алынбаған жағдайда,
11) Борышкер, кепіл беруші, кепілгер,
кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету ұсынған
басқа тұлға, соның ішінде көрсетілген
тұлғалармен байланысты, аффилиирленген,
туыстық қарым-қатынастағы немесе басқа да
қатынастағы тұлғалар туралы жағымсыз
ақпарат анықталған немесе болған жағдайда,
12) Борышкер, кепіл беруші, кепілгер,
кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету ұсынған
басқа тұлғаның қайта құрылуы, таратылуы,
банкроттылығы
(соның
ішінде
банкроттылыққа
қолданылатын
процедуралардың
кез
келгенін
енгізу)
болжамданып отырса,
13) заңды тұлға-Қарыз алушы (Принципал),
кепіл беруші, кепілгер, кепілдеме беруші,
Қамтамасыз ету ұсынған басқа тұлғаны
бақылау ауысқан жағдайда (акция/үлестердің
33
және
одан
астам
%
иеленетін
акционерлер/қатысушылар
құрамындағы
өзгерістер),
14) Борышкерде сыртқы берешек бойынша
(сыртқы берешек дегеніміз кез келген Банк,
салық және басқа органның/ ұйымның
алдындағы, мерзімі кешіктірілген берешек)
Кредит/Кепілдік/Овердрафт/Аккредитив
сомасының 30 % (отыз пайыз) астамын
құрайтын сомада төлем міндеттемелері

залогового имущества по результатам оценки
(переоценки),
ухудшилось
состояние
Обеспечения или оно утрачено, или у Банка, по
любым причинам, отсутствует возможность
проверять наличие, состояние, условия
хранения Обеспечения, или существует
реальная угроза этого,
8) если возникло/возникнет или выявлено у
Должника, залогодателя, гаранта, поручителя,
иного лица, предоставившего Обеспечение, в
том числе у лиц, являющихся связанными,
аффилиированными, состоящими в родстве или
ином свойстве с указанными лицами,
обязательств перед третьими лицами, Банком
на сумму, составляющую 50% (пятьдесят
процентов) и более Лимита, или существует
реальная угроза этого,
9) если имеются предпосылки, угроза
наступления или наступил страховой случай,
10) если заключение Соглашения, договора об
Обеспечении
не
было
одобрено
уполномоченными лицами и(или) органами
Должника, залогодателя, гаранта, поручителя,
иного лица, предоставившего Обеспечение, или
не были получены необходимые согласия лиц, а
также
разрешения
уполномоченных
органов/организаций,
11) если выявлена или имеется негативная
информация о Должнике, залогодателе,
гаранте,
поручителе,
ином
лице,
предоставившим Обеспечение, в том числе о
лицах,
являющихся
связанными,
аффилиированными, состоящими в родстве или
ином свойстве с указанными лицами,
12) если предполагается реорганизация,
ликвидация, банкротство (в том числе введения
любой
из
процедур,
применяемой
в
банкротстве) Должника, залогодателя, гаранта,
поручителя, иного лица, предоставившего
Обеспечение,
13) если произошла смена контроля
(изменение в составе акционеров/участников,
владеющих 33 % (тридцати тремя процентами)
и более акций/долей) над юридическим лицом –
Заемщиком (Принципалом), , залогодателем,
гарантом,
поручителем,
иным
лицом,
предоставившим Обеспечение,
14) если у Должника имеются неисполненные
платежные обязательства, на сумму более 30 %
(тридцати
процентов)
от
суммы
Кредита/Гарантии/Овердрафта/Аккредитива
(если
имеется
более
одного
Кредита/Гарантии/Овердрафта/Аккредитива,
то указанный в настоящем подпункте процент
определяется
от
суммы
выданного
наименьшего
Кредита/Гарантии/Овердрафта/Аккредитива)
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болатын
жағдайда
(егер
бірнеше
Кредит/Кепілдік/Овердрафт/Аккредитиві
болса, осы тармақшада көрсетілген пайыз
берілген ең төменгі Кредит/ Кепілдік/
Овердрафт/
Аккредитив
сомасынан
анықталады),
15) Борышкердің Келісімді, Жалпы талап
шарттарын орындауына қауіп төндірген, оны
кейінге қалдырған немесе кедергі келтірген
жағдайлар орын алса, мысалы: 1) Борышкердің
лауазымды тұлғалары, атқарушы органына
қарсы қылмыстық істің қозғалуы, 2) Келісімге
сәйкес өтелмеген берешекке тең көлемдегі
талап арыз сомасымен Борышкердің жауапкер
ретінде сот процесіне тартылуы, 3) Борышкер
қызметінің тоқтауы, 4) лицензия, өзге де рұқсат
құжаттарын кері қайтару немесе кідірту,
16) Қарыз алушы (Принципал), кепіл беруші,
кепілгер, кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету
ұсынған басқа тұлға, сондай-ақ Қарыз алушы
(Принципал),
Кепіл
беруші,
кепілгер,
кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету ұсынған
басқа тұлғаның дауыс беретін акциялардың
немесе қатысу үлесінің жалпы санынан 10%
(он пайыз) және одан астам үлесіне ие бірінші
басшының, жалғыз қатысушының/акционер
немесе қатысушы/акционердің өлімі немесе ізтүссіз жоғалып кетсе, азаматтығы өзгерсе
және(немесе) ҚР аумағынан тыс жерге
тұрғылықты не болмаса уақытша қоныс
аударуы орын алса.
1.14. Банктің кез келген іс-шараларды жүзеге
асыруы үшін дербес деректер субъектісінің –
Қарыз алушы (Принципал), бірінші басшы, бас
бухгалтер, акционер, қатысушы, өзге де өкіл,
соның ішінде үшінші тұлғалардың келісімінсіз
дербес деректерді жинау және өндеу, соның
ішінде дербес деректермен келесілерді қоса
алғанда, бірақ олармен шектелмей кез келген
іс-әрекеттер жасауға: жинау, өңдеу, жазу,
көшіру, резервтік көшіру, қорғау, скоринг,
жүйелеу, жинау, сақтау, өзгерту, жаңарту,
шығару,
қолдану,
тапсыру,
тарату,
қолжетімділік ұсыну, соның ішінде ҚР
заңнамасында белгіленген тәртіппен және
жағдайларда өңдеу, иесіздендіру, оқшаулау,
жою, бұзу құқығымен бірге үшінші тұлғаларға
беруге;
1.15. ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен
және
жағдайларда
банктер,
банктік
операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдардан Қарыз алушының
(Принципалдын) банктік шоттарының болуы
мен олардың нөмірлері туралы анықтамаларды
сұрату, Банкке қажетті ақпарат алу үшін
банктік құпияны жариялауға;
1.16. Борышкер Келісім, Акцессорлық шарт,

по
внешней
Задолженности
(внешняя
Задолженность-это
Просроченная
Задолженность
перед
любым
Банком,
налоговым и иным органом/организацией),
15) если возникли обстоятельства, которые
поставили под угрозу, отложили или помешали
выполнению Должником Соглашения, условий
Общих условий, как-то: 1) возбуждение
уголовного дела против должностных лиц,
исполнительного
органа
Должника,
2)
вовлечение Должника в судебный процесс в
качестве ответчика с суммой иска, равной
непогашенной задолженности по Соглашению,
3) приостановление деятельности Должника, 4)
отзыв или приостановление лицензии, иных
разрешительных документов,
16) если наступила смерть или пропажа без
вести, изменилось гражданство и(или) отъезд за
пределы РК на постоянное или временное место
жительство
Заемщика
(Принципала),
залогодателя, гаранта, поручителя, иного лица,
предоставившего Обеспечение, а также первого
руководителя, единственного участника /
акционера или участника/акционера с долей 10
% (десять процентов) и более от общего числа
голосующих акций или долей участия
Заемщика (Принципала), залогодателя, гаранта,
поручителя, иного лица, предоставившего
Обеспечение.
1.14. производить сбор и обработку
персональных данных без согласия субъекта
персональных
данных
–
Заемщика
(Принципала), первого руководителя, главного
бухгалтера, акционера, участника, иного
представителя, в том числе третьих лиц для
проведения Банком любых мероприятий, в том
числе осуществлять с персональными данными
любые действия, включая, но не ограничиваясь:
сбор,
обработка,
запись,
копирование,
резервное копирование, защита, скоринг,
систематизация,
накопление,
хранение,
изменение,
обновление,
извлечение,
использование, передача, распространение,
предоставление доступа, в том числе передачу
третьим
лицам
с
правом
обработки,
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожения, – в порядке и случаях
установленных законодательством РК;
1.15. запрашивать в банках, организациях,
осуществляющих банковские операции справки
о наличии и номерах банковских счетов
Заемщика
(Принципала),
раскрывать
банковскую тайну для получения информации,
необходимой Банку, в порядке и случаях
установленных законодательством РК;
1.16.
при
нарушении
Должником
Соглашения, Акцессорного договора, Общих
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Жалпы талаптар, Қамтамасыз ету жөніндегі
шарттың (шарттардың) талаптарын бұзған
жағдайда, Қамтамасыз етуді өндіріп алуға,
Келісімге, Жалпы талаптарға, ҚР заңнамасына
сәйкес кез келген басқа берешекті өндіріп алу
шараларын қолдануға құқылы.
Банк Келісім бойынша өз талаптарын
қанағаттандыру тәсілін өз бетімен анықтауға,
соның ішінде Қамтамасыз етуді соттан тыс
немесе сот арқылы сату жолымен анықтауға
немесе ҚР заңнамасына сәйкес берешекті
өндіріп алудың кез келген басқа шараларын
қолдануға құқылы. Қамтамасыз етуді соттан
тыс тәртіппен сату міндетті талап немесе
міндетті алдын ала сотқа дейінгі реттеу болып
табылмайды және Банк алдын ала соттан тыс
сату рәсімін өткізбей-ақ сот тәртібімен
Қамтамасыз етуден өндіріп алуға құқылы, ол
шарттық
қатынастарды
бұзу
болып
табылмайды;
1.17. өз қалауы бойынша Бенефициармен
Кепілдік талаптарын келісу, Кепілдікке
түзетулер енгізу, сонымен қатар Кепілдік
талаптарын өзгертуден, кез келген негіздеме
мен өз қалауына қарай кез келген Кепілдікті
ұсынудан (беруден) бас тартуға;
1.18. Борышкерден Банктің Кепілдік
бойынша әрбір талап бойынша төлемді
жасауы, Кепілдікпен байланысты шығындар
мен залаларды төлеуі үшін шотта соманың
толық көлемде және дер кезінде болуын
қамтамасыз етуді талап етуге;
Борышкерден Банктің Кепілдік бойынша
төленген ақша сомасының толық көлемде және
дер кезінде төленуін/өтелуін, Кепілдік
бойынша төлеммен байланысты шығындар
мен залалдардың төленуін, сондай-ақ Банктің
қалауымен және Банк белгілеген жағдайларда
– Борышкерге (оның өтініші бойынша) Банктің
Борышкерге қатысты кез келген шараларды,
соның
ішіндще
Келісімде
белгіленген
жауапкершілік шараларын сөзсіз түрде
қолдануымен бірге Банктің Кепілдік бойынша
талаптарды (Банктің талапты төлеуімен
байланысты) алуына байланысты туындайтын
(туындаған) борыш сомасын, Кепілдікпен
байланысты шығындар мен залалдарды өтеуі
үшін Кредит ұсыну, қосымша Қамтамасыз ету
талап етуге;
1.19. Кепілдікті мерзімінен бұрын тоқтату
бойынша құжаттарды қабылдау немесе
Борышкерден қабылдаудан бас тартуға.
Борышкерден Банкке Кепілдіктің түпнұсқасын
қайтаруды, Банкке Бенефициардың Кепілдік
бойынша талаптардың жоқ екендігі, Банкті
Кепілдікті орындаудан босату, Банкпен
анықталатындай
Кепілдік

условий, договора/ов об Обеспечении обратить
взыскание на Обеспечение, предпринять любые
меры по взысканию Задолженности в
соответствии с Соглашением, Общими
условиями, законодательством РК.
Банк вправе самостоятельно определить
способ удовлетворения своих требований по
Соглашению, в том числе путем внесудебной
или судебной реализации Обеспечения, либо
принять любые другие меры по взысканию
Задолженности
в
соответствии
с
законодательством
РК.
Проведение
внесудебной реализации Обеспечения не
является
обязательным
условием
или
обязательным предварительным досудебным
урегулированием и Банк вправе обратить
взыскание на Обеспечение в судебном порядке
без проведения предварительной внесудебной
реализации, что не будет являться нарушением
договорных отношений;
1.17. по своему усмотрению осуществлять
согласование с Бенефициаром условий
Гарантии, вносить в Гарантию корректировки, а
также отказать в изменении условий Гарантии,
предоставлении (выдаче) любой Гарантии по
любому основанию и по своему усмотрению;
1.18. требовать от Должника полного и
своевременного обеспечения суммы Долга на
счете для осуществления Банком выплаты по
каждому требованию по Гарантии, оплаты
расходов и издержек в связи с Гарантией.
Требовать от Должника полного и
своевременного возмещения/погашения суммы
денег, выплаченной Банком по Гарантии,
оплаты расходов и издержек в связи с выплатой
по Гарантии, а также по усмотрению и на
условиях,
установленных
Банком
–
предоставить Должнику (по его заявлению)
Кредит для погашения суммы долга,
образующегося (образовавшегося) в связи с
получением Банком требования (в связи с
оплатой Банком требования) по Гарантии,
расходов и издержек в связи с Гарантией, с
безусловным применением Банком к Должнику
любых мер, в том числе мер ответственности,
установленных Соглашением, потребовать
дополнительное Обеспечение;
1.19. принять или отказать в принятии от
Должника
документов
по
досрочному
прекращению
Гарантии.
Требовать
от
Должника возврата Банку оригинала Гарантии,
предоставления
Банку
письменного
уведомления Бенефициара об отсутствии
требований по Гарантии, освобождения Банка
от исполнения по Гарантии, исполнения других
условий по/в связи с Гарантией как будет
определено Банком;
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бойынша/Кепілдікпен байланысты өзге де
шарттарды
орындау
туралы
жазбаша
хабарламасын ұсынуға;
1.20.
Борышкердің
Банкте
ашылған
ағымдағы шоттары бойынша орташа айлық
кредит айналымының төмендеуін себебін қоса
алғанда, бірақ онымен шектелмей, Банктің
қалауына қарай кез келген негіздемелер
бойынша Кепілдік сомасын арттырудан және
(немесе) Кепілдік мерзімін ұзартудан бас
тартуға;
1.21. Банкте соған қатысты негіздемелер
болатын жағдайда, соның ішінде Бенефициар
талаптары және (немесе) ол ұсынған құжаттар
Кепілдіктің талаптарына сәйкес келмейтін
болса, Кепілдік бойынша төлем жасамауға;
1.22. оның Банкке қайтарылуына не болмаса
қайтарылмауына қарамастан Кепілдік мерзімі
аяқталған жағдайда (соның ішінде Кепілдік
мерзімі аяқталғанға дейін Борышкер растаушы
құжаттарды ұсынуа отырып Кепілгерге
Кепілдік мерзімін ұзарту туралы өтініш
жасамаған болса және/немесе Кепілдік
мерзімін ұзартудан Банк бас тартқан болса)
Кепілдік бойынша төлем жасамауға;
1.23. Кепілдік сомасы және (немесе) мерзімі
артқан жағдайда, Борыш мөлшерін қайта
есептеуге. Кепілдік сомасы және (немесе)
мерзімі төмендеген, және (немесе) Бенефициар
Кепілдікті қабылдамаған және (немесе)
Кепілдікпен қамтамасыз етілген міндеттеме
тоқтатылған жағдайларда, сонымен қатар оны
Борышкердің
мерзімінен
орындауына
байланысты қайта есептеу жүргізбеу, төленген
комиссияны қайтармауға;
1.24.
Банк
Бенефициардың
Кепілдік
талаптарына (соның ішінде мерзіміне)
толығымен сәйкес келетін Кепілдік бойынша
кепілді міндеттемелерді орындау туралы
талабын алған уақытта Шотта қажетті Борыш
сомасы болмайтын болса, Банкке кепілге
берілген
мүлік
(Келісімде
осындай
Қамтамасыз етудің бар екендігі көрсетілген
жағдайда, ақша) есебінен Кепілдікті төлеу
(толығымен немесе ішінара), бұл өз кезегінде
Банктің кепіл мүлкін өндіріп алу арқылы
Қамтамасыз ету туралы шарт бойынша өз
құқықтарын іске асырғандығы ретінде
есептеледі;
1.25. Келісім, Акцессорлық шарт, Жалпы
талаптардың ережелерін Борышкер үшін
жақсару жағына қарай біржақты тәртіпте
өзгертуге.
Борышкер
үшін
Келісім,
Акцессорлық шарт ережелерін жақсарту
ретінде мыналар түсіндіріледі: Кредитке
қызмет көрсетумен байланысты қызметтер
көрсету бойынша комиссиялар мен өзгеде

1.20. отказать в увеличении суммы и(или)
продлении срока Гарантии по любым
основаниям на усмотрение Банка, включая, но,
не ограничиваясь, по причине снижения
среднемесячного кредитового оборота по
текущим счетам Должника, открытым у Банка;
1.21. не производить выплаты по Гарантии
при наличии у Банка на то оснований, в том
числе в случае не соответствия условиям
Гарантии требований Бенефициара и(или)
документов, предъявленных Бенефициаром;
1.22. не производить выплаты по Гарантии в
случае истечения срока Гарантии, независимо
от того, будет ли она возвращена Банку или нет
(в том числе если до истечения срока Гарантии
Должник не обратился к Гаранту с заявлением
о пролонгации Гарантии с предоставлением
подтверждающих
документов
и/или
в
пролонгации срока Гарантии Банком было
отказано);
1.23. пересчитать размер Долга, комиссии в
случае увеличения суммы и(или) срока
Гарантии. Не производить пересчет, возврат
оплаченной комиссии в случаях уменьшения
суммы и(или) срока Гарантии, и(или)
непринятия Бенефициаром Гарантии и(или)
при прекращении обеспеченного Гарантией
обязательства, в том числе в связи с досрочным
его исполнением Должником;
1.24. при отсутствии необходимой суммы
Долга на Счете при получении Банком
требования Бенефициара об исполнении
гарантийных обязательств по Гарантии
полностью соответствующего условиям (в том
числе сроку) Гарантии, произвести (полностью
или частично) оплату Гарантии за счет
заложенного Банку имущества (деньги, если на
наличие такого Обеспечения указано в
Соглашении), что признается реализацией
Банком прав по договору об Обеспечении путем
обращения
взыскания
на
заложенное
имущество;
1.25. в одностороннем порядке изменять
условия Соглашения, Акцессорного договора,
Общих условий в сторону их улучшения для
Должника. Улучшением условий Соглашения,
Акцессорного
договора
для
Должника
являются: изменение в сторону уменьшения
или полная отмена комиссий и иных платежей
за оказание услуг, связанных с обслуживанием
Кредита, изменение в сторону уменьшения или
полная отмена неустойки (штрафа, пени),
изменение в сторону уменьшения ставки
вознаграждения, отсрочка и (или) рассрочка
платежей по Соглашению, Акцессорному
договору, изменение иностранной валюты
Кредита в национальную валюту по курсу,
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төлемдерді азайту жағына қарай өзгерту
немесе толығымен алып тастау, тұрақсыздық
айыбын (айыппұл, өсімпұл) азайту жағына
қарай өзгерту немесе толығымен алып тастау,
сыйақы мөлшерін азайту жағына қарай
өзгерту, Келісім, Акцессорлық шарт бойынша
төлемдерді кейінге қалдыру және (немесе)
бөліп төлеу, Кредиттіі шетелдік валютасын
Борышкердің пайдасы үшін ұлттық валютаның
Кредит валютасын өзгерту күні белгіленген
шетел валютасына қатысты ресми бағамына
басқа бағам бойынша өзгертуге.
1.26.
Борышкер
Кредитті/Овердрафтт
мерзімінен бұрын өтеу туралы өтініш жасаған
жағдайда, өтінішті оны алған күннен бастап 3
(үш) жұмыс күнінің ішінде қарастыру керек.
2. Банктің міндеттері. Банкке қойылатын
шектеулер:
2.1. Банк төмендегілерге міндетті:
2.1.1. Қарыз алушының жазбаша сұратуы
бойынша тегін, айына бір рет үш Жұмыс күні
мерзімінің ішінде Акцессорлық шарт/Келісім
бойынша берешекті өтеу үшін түсетін ақшаны
бөлу (негізгі борыш, сыйақы, комиссиялар,
тұрақсыздық айыбы, айыппұлдар және мерзімі
кешіктірілген төлемдерді көрсетумен төленуі
тиіс басқа да сомаларға) туралы жазбаша
ақпаратты ұсынуға;
2.1.2. Қарыз алушының Берешекті ішінара
немесе толығымен мерзімінен бұрын өтеу
туралы жазбаша өтініші бойынша – оған 3 (үш)
Жұмыс күнінен аспайтын мерзімнің ішінде
негізгі
борыш,
сыйақы,
комиссиялар,
тұрақсыздық айыбы, айыппұлдар мен өзге де
төленуі тиіс сомаларға бөле отырып,
қайтарылуға тиісті соманың мөлшерін
хабарлауға;
2.1.3. Қарыз алушыға Келісім, Акцессорлық
шарт
талаптарының
Келісіммен
қарастырылған тәртіппен жақсарту жағына
қарай өзгергендігі туралы хабарлауға;
2.1.4. Келісім және/немесе Акцессорлық
шарт бойынша міндеттемелерді орындау
мерзімі кешіктірілген жағдайда, Келісіммен
қарастырылған әдіс пен мерзімдерге қарай,
бірақ
міндеттемені
орындау
мерзімі
кешіктіріле бастаған күннен бастап 30 (отыз)
күнтізбелік күннен кешіктірмей Келісім
және/немесе Акцессорлық шарт бойынша
міндеттемелерді орындау қажеттілігі және
Қарыз
алушының
өз
міндеттемелерін
орындамауының
салдарлары
туралы
хабарлауға;
2.1.5. ҚР заңнамасымен белгіленген мерзімде
Қарыз
алушының
жазбаша
сұратуын
қарастыру және жазбаша жауап дайындауға;

отличному в пользу Должника от официального
курса национальной валюты к иностранной
валюте, установленной на дату изменения
валюты Кредита;
1.26. при обращении Должника за досрочным
погашением Кредита/Овердрафта рассмотреть
заявление в срок не более 3 (трех) рабочих дней
с даты получения такого заявления.
2. Обязанности Банка. Ограничения для
Банка:
2.1. Банк обязуется:
2.1.1. по письменному заявлению Заемщика
безвозмездно, но не чаще одного раза в месяц,
представить в срок не более трех Рабочих дней
письменную информацию о распределении (на
основной долг, вознаграждение, комиссии,
неустойки и иные виды штрафных санкций, а
также другие подлежащие уплате суммы)
поступающих денег в счет погашения
задолженности
по
Акцессорному
договору/Соглашению;
2.1.2. по письменному заявлению Заемщика о
частичном или полном досрочном возврате
Задолженности – безвозмездно в срок не более
3 (трех) Рабочих дней сообщить размер
причитающейся к возврату суммы с разбивкой
на основной долг, вознаграждение, комиссии,
неустойки и иные виды штрафных санкций, а
также другие подлежащие уплате суммы;
2.1.3. уведомлять Заемщика об изменении
условий Соглашения, Акцессорного договора в
сторону
их
улучшения
в
порядке,
предусмотренном Общими условиями;
2.1.4. при наступлении просрочки исполнения
обязательства
по
Соглашению
и/или
Акцессорному договору уведомить Заемщика,
способом и в сроки, предусмотренные Общими
условиями, но не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с даты наступления
просрочки исполнения обязательства
о
необходимости
внесения
платежей
по
Соглашению и/или Акцессорному договору с
указанием
размера
просроченной
задолженности и о последствиях невыполнения
Заемщиком своих обязательств;
2.1.5. рассмотреть и подготовить письменный
ответ на письменное обращение Заемщика в
сроки, установленные законодательством РК;
2.1.6. в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней после дня получения письменного
заявления
Должника,
предусмотренного
статьей 36 Закона РК «О банках и банковской
деятельности
в
РК»,
рассмотреть
предложенные
изменения
в
условия
Соглашения, Акцессорного договора и в
письменной форме сообщить Должнику о (об):
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2.1.6. Борышкердің ҚР «ҚР банктер және
банк қызметі туралы» Заңының 36 бабында
қарастырылған жазбаша өтінішін алған күннен
кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күннің ішінде
Келісім, Акцессорлық шарттың талаптарына
ұсынылған өзгертулерді қарастыру және
Борышкерге мына жағдайлар туралы хабарлау:
Келісім, Акцессорлық шарттың талаптарына
ұсынылған өзгертулермен келісу туралы;
Келісім, Акцессорлық шарттың талаптарын
өзгерту бойынша өз ұсыныстары туралы;
осындай бас тартудың себептерін дәлелді
түрде негіздеу арқылы Келісім, Акцессорлық
шарт талаптарын өзгертуден бас тарту туралы
(бұл талап Қарыз алушы – жеке кәсіпкерге
қатысты қолданылады);
2.1.7. Банктің Келісім, Акцссорлық шарт
бойынша құқығының (талабының) үшінші
тұлғаға өту талаптарынан тұратын шарт жасау
жағдайында (бұдан әрі – талап ету құқығын
шеттету шарты), Борышкерге (немесе оның
уәкілетті өкіліне) төмендегілер туралы
хабарлауға:
- талап ету құқығын шеттету шарты
жасалғанға дейін құқықтардың (талаптардың)
үшінші тұлғаға өту ықтималдылығы туралы,
сондай-ақ Жалпы талаптарда қарастырылған
немесе
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына қайшы келмейтін әдіспен осылай
шеттетумен байланысты Борышкердің дербес
деректерін өңдеу туралы;
- үшінші тұлғаға (Келісім, Акцессорлық шарт
бойынша құқық (талап) өткен тұлғаның атауы
мен
орналасқан
жері)
Қаржы
құралын/Берешекті өтеу бойынша алдағы
уақыттағы төлемдердің мақсатын, берілген
құқықтардың (талаптардың) толық көлемін,
сонымен бірге негізгі борыш, сыйақы,
комиссия, тұрақсыздық айыбы (айыппұл,
өсімақы) мен төленуі тиіс басқа да сомаларды
көрсету арқылы талап ету құқығын шеттету
шарты жасалған күннен бастап 30 (отыз)
күнтізбелік
күннің
ішінде
Келісімде
қарастырылған
немесе
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
қайшы
келмейтін әдіспен құқықтың (талаптың)
үшінші тұлғаға өткендігі туралы;
2.1.8. Қарыз алушының жазбаша өтініші
бойынша Қарыз алушыға кредиттік желі ашу
туралы келісім аясында Кредиттер (транштар)
бойынша алған Кредит(-тер) сомасы, сыйақы
мөлшерлемесі, Кредитті өтеу мерзімдері,
төлемдер күні, комиссия атаулары мен
мөлшері және Кредитті беру және оның
қызметімен байланысты басқа да төлемдер
туралы ақпарат береді.
2.1.9. Кредит бойынша Берешек толығымен

согласии с предложенными изменениями в
условия Соглашения, Акцессорного договора;
своих предложениях по изменению условий
Соглашения, Акцессорного договора; отказе в
изменении условий Соглашения, Акцессорного
договора с указанием мотивированного
обоснования причин такого отказа (данное
право распространяется на Заемщика –
индивидуального предпринимателя);
2.1.7. при заключении договора, содержащего
условия перехода права (требования) Банка по
Соглашению, Акцессорному договору третьему
лицу (далее – договор уступки права
требования), уведомить Должника (или его
уполномоченного представителя):
- до заключения договора уступки права
требования о возможности перехода прав
(требований) третьему лицу, а также об
обработке персональных данных Должника в
связи
с
такой
уступкой
способом,
предусмотренным в Общих условиях, либо не
противоречащим законодательству Республики
Казахстан;
- о состоявшемся переходе права (требования)
третьему лицу способом, предусмотренным
Общими условиями либо не противоречащим
законодательству Республики Казахстан, в
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня
заключения договора уступки права требования
с указанием назначения дальнейших платежей
по
погашению
Финансового
инструмента/Задолженности третьему лицу
(наименование и место нахождения лица,
которому перешло право (требование) по
Соглашению, Акцессорному договору, полного
объема переданных прав (требований), а также
остатков просроченных и текущих сумм
основного долга, вознаграждения, комиссий,
неустойки
(штрафа,
пени)
и
других
подлежащих уплате сумм;
2.1.8. по письменному заявлению Должника
по Кредитам (траншам) в рамках соглашения об
открытии кредитной линии, предоставляет
Заемщику информацию, содержащую сведения
о сумме полученного Кредита (-ов), размере
ставок вознаграждения, сроках погашения
Кредита (-ов), датах платежей, наименовании и
размерах комиссий и иных платежей,
связанных с выдачей и обслуживанием
Кредита;
2.1.9. по письменному заявлению Заемщика
после полного погашения Задолженности по
Кредиту безвозмездно в срок не более
пятнадцати календарных дней со дня получения
заявления представить в письменной форме
справку об отсутствии Задолженности;
2.1.10. предоставлять Гарантию в пользу
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өтелгеннен кейін тегін, өтінішті алған күннен
бастап он бес күнтізбелік күннен кешіктірмей
Берешектің жоқ екендігі туралы жазбаша
үлгідегі анықтаманы ұсынуға;
2.1.10. Банктің Жалпы талаптардың 1.17.
тармағында қарастырылған құқығын ескере
отырып,
Келісімде
қарастырылған
жағдайларда Бенефициар пайдасына Кепілдік
беруге.
2.2. Банктің төмендегілерге құқығы жоқ
(Банк үшін шектеулер):
2.2.1. Қарыз алушыға берілген Кредитке
қызмет көрсету бойынша комиссиялар және
төлемдердің өзге де түрлерінің мөлшерлері
және оларды есептеу тәртібін біржақты
тәртіпте
ұлғайту,
Келісім
аясында
комиссиялардың және басқа да төлемдердің
жаңа түрлерін енгізуге;
2.2.2. Борышкер, кепілге мүлік беретін
тұлғаның сақтандыру ұйымы және(немесе)
бағалаушыны таңдау еркіне шектеу қою,
сонымен бірге жеке кәсіпкер болып табылатын
Қарыз алушы өз өмірі мен денсаулығын
сақтандыру бойынша міндеттемелер жүктеуге;
2.2.3. келесі жағдайларды қоспағанда,
жасалған Келісім аясында жаңа Кредиттер
беруді біржақты тәртіпте тоқтата тұруға: 1) ол
жағдайда Банкте жаңа Кредиттер бермеу
құқығы туындайтын, Келісімде, Жалпы
талаптарда қарастырылған жағдайлар, 2)
Қарыз алушы Банктің алдында Келісім,
Акцессорлық шарт және/немесе Жалпы
талаптар бойынша өз міндеттемелерін бұзса, 3)
Банктің қаржы есептілігінің халықаралық
стандарттарына сәйкес Банктің ішкі кредит
саясатына сәйкес жүргізген мониторинг
аясында анықталған қаржылық жағдайының
нашарлауы, 4) Банктің шартты тиісті түрде
орындауына
ықпал
ететін
Қазақстан
Республикасы
заңнамасы
талаптарының
бұзылу жағдайлары;
2.2.4. келесі жағдайларды қоспағанда заңды
тұлға болып табылатын Қарыз алушыға
берілген
Кредит
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесін біржақты тәртіпте ұлғайтуға:
1) Борышкер Келісім бойынша Кредит алу мен
оған қызмет көрсетумен байланысты шынайы
ақпарат ұсыну бойынша өз міндеттемелерін
бұзса, 2) Кредиторда ҚР заңнамасымен
белгіленген жағдайларда, сонымен бірге келесі
жағдайларда міндеттемелердің мерзімінен
бұрын орындалуын талап ету құқығы
туындаса: (1) Банктің алдын ала жазбаша
хабарламасынсыз, жиынтығында акционерлік
қоғам (шаруа серіктестігі) акцияларының 10
және одан артық % бөлігіне ие болатын Қарыз
алушының
қатысушыларының

Бенефициара на условиях, предусмотренных
Соглашением, с учетом права Банка,
предусмотренного пунктом 1.17. Общих
условий.
2.2. Банк не вправе (ограничения для
Банка):
2.2.1. в одностороннем порядке увеличить
размеры и порядок расчета комиссий и иных
платежей
по
обслуживанию
Кредита,
предоставленного Заемщику, вводить новые
виды комиссий и иных платежей в рамках
Соглашения;
2.2.2.
ограничивать
Должника,
лицо,
предоставляющее имущество в залог в выборе
страховой организации и (или) оценщика, а
также возлагать на Заемщика, являющегося
индивидуальным
предпринимателем
обязанности страховать свою жизнь и здоровье;
2.2.3.
в
одностороннем
порядке
приостанавливать выдачу новых Кредитов, в
рамках
заключенного
Соглашения,
за
исключением случаев: 1) предусмотренных
Соглашением, Общими условиями, при
которых у Банка возникает право не
осуществлять предоставление новых Кредитов,
2) нарушения Заемщиком своих обязательств
перед Банком по Соглашению, Акцессорному
договору и/или Общими условиями, 3)
ухудшения финансового состояния Заемщика,
выявленного по результатам мониторинга
проводимого Банком в соответствии с
внутренней кредитной политикой Банка,
соответствующей международным стандартам
финансовой
отчетности,
4)
изменение
требований законодательства Республики
Казахстан,
влияющих
на
надлежащее
исполнение Банком договора;
2.2.4. в одностороннем порядке увеличивать
ставку
вознаграждения
по
Кредиту,
предоставленному Заемщику, являющимся
юридическим лицом, за исключением случаев:
1) нарушения таким Должником своих
обязательств по предоставлению достоверной
информации, связанной с получением и
обслуживанием Кредита по Соглашению, 2)
возникновения у Банка права требования
досрочного исполнения обязательства в
случаях, установленных законодательством РК,
а также в следующих случаях: (1) изменения
состава участников (акционеров) Заемщика,
являющимся
юридическим
лицом,
в
совокупности владеющих 10 % (десятью
процентами) и более акций (долей участия)
акционерного
общества
(хозяйственного
товарищества),
без
предварительного
письменного
уведомления
Банка,
(2)
нарушения Должником и(или) залогодателем
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(акционерлерінің) құрамының өзгеруі, (2)
Борышкер және (немесе) кепіл берушінің
Қамтамасыз ету туралы шарт бойынша Банктің
құжат жүзінде және нақты түрде кепілді
мүліктің болуын, мөлшерін, жағдайы мен
сақтау шарттарын тексеру құқығын бұзуы,
сонымен
бірге
үшінші
тұлғалардың
Борышкердің, Қамтамасыз ету ұсынған үшінші
тұлғаның мүлкіне, соның ішінде Қамтамасыз
ету болып табылатын мүлікке талаптар қоюы;
2.2.5. 1 (бір) жыл мерзіміне дейін берілген
Кредитті алған күннен бастап алты айға дейін,
1 (бір) жылдан астап мерзімге берілген
Кредитті алған күннен бастап бір жылға дейін
негізгі борышты ішінара немесе толығымен
мерзімінен
бұрын
өтеу
жағдайларын
қоспағанда, Кредитті мерзімінен бұрын өтеу
бойынша тұрақсыздық айыбын немесе
айыппұл санкцияларының басқа да түрлерін
алуға;
2.2.6. Кредитті немесе сыйақыны өтеу күні
демалыс немесе мереке күнге сәйкес келіп,
аталған төлемдер одан кейінгі жұмыс күні
төленетін жағдайда, тұрақсыздық айыбы
немесе айыпұл санкцияларының басқа да
түрлерін ұстап қалуға;
2.2.7. берешектің коллекторлық агенттікте
болу уақытында Кредит беру мен қызмет
көрсетумен байланысты есептелген сыйақы,
комиссиялар мен басқа да төлемдердің
төленуін талап ету, сондай-ақ көрсетілген
кезеңде негізгі борыш пен сыйақының дер
кезінде төленбегені үшін тұрақсыздық айыбын
(айыппұл, өсімпұл) есептеуге.
3. Борышкер төмендегілерге құқылы:
3.1. негізгі борыш немесе сыйақыны өтеу
күні демалыс немесе мереке күніне сәйкес
келген жағдайда, сыйақы немесе негізгі
борышты тұрақсыздық айыбы мен айыппұл
санкцияларының өзге де түрлерін төлеусіз одан
кейінгі жұмыс күні төлеуге;
3.2. жазбаша өтініш негізінде 3 (үш) жұмыс
күнінен аспайтын мерзімде, тегін, айына бір
рет Кредит бойынша борышты өтеу үшін
түсетін кезекті ақшаларды бөлу (негізгі борыш,
сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық айыбы
және басқа да айыппұл санкция түрлері және
төленуі тиіс басқа да сомаларға) туралы
жазбаша ақпаратты алуға;
3.3. Кредитті ішінара немесе толығымен
мерзімінен бұрын қайтару туралы жазбаша
өтініш бойынша тегін, 3 (үш) жұмыс күнінің
ішінде оларды негізгі борыш, сыйақы,
комиссиялар, тұрақсыздық айыбы, және басқа
да айыппұл санкция түрлері және төленуі тиіс
басқа да сомаларға бөле отырып, қайтарылуы
тиіс сомасының мөлшері туралы мәліметтерді

по договору об Обеспечении права Банка
проверять по документам и фактически
наличие, размер, состояние и условия хранения
заложенного имущества, а также предъявления
третьими лицами требований к имуществу
Должника, третьего лица, предоставившего
Обеспечение, в том числе к имуществу,
являющемуся Обеспечением;
2.2.5. взимать неустойку или иные виды
штрафных санкций за досрочное погашение
Кредита за исключением случаев частичного
или полного досрочного погашения основного
долга: до 6 (шести) месяцев с даты получения
Кредита, выданного на срок до 1 (одного) года;
до 1 (одного) года с даты получения Кредита,
выданного на срок свыше 1 (одного) года;
2.2.6. взимать неустойку или иные виды
штрафных санкций в случае, если дата
погашения Кредита или вознаграждения
выпадает на выходной либо праздничный день
и уплата этих платежей производится в
следующий за ним рабочий день;
2.2.7. требовать выплаты вознаграждения,
комиссий и иных платежей, связанных с
выдачей
и
обслуживанием
Кредита,
начисленных
в
период
нахождения
задолженности в работе у коллекторского
агентства, а также начислять в указанный
период
неустойку
(штраф,
пеню)
за
несвоевременное погашение основного долга и
вознаграждения.
3. Должник вправе:
3.1. в случае, если дата погашения основного
долга и (или) вознаграждения выпадает на
выходной либо праздничный день, произвести
оплату вознаграждения, основного долга, в
следующий за ним рабочий день без уплаты
неустойки и иных видов штрафных санкций;
3.2. по письменному заявлению получить в
срок не более 3 (трех) рабочих дней,
безвозмездно, не чаще одного раза в месяц
письменную информацию о распределении (на
основной долг, вознаграждение, комиссии,
неустойки и иные виды штрафных санкций, а
также другие подлежащие уплате суммы)
очередных поступающих денег в счет
погашения долга по Кредиту;
3.3. по письменному заявлению о частичном
или полном досрочном погашении Кредита
безвозмездно, в срок не более 3 (трех) рабочих
дней получить письменные сведения о размере
причитающейся к возврату суммы с разбивкой
на основной долг, вознаграждение, комиссии,
неустойки и иные виды штрафных санкций, а
также другие подлежащие уплате суммы;
3.4. досрочно погасить Кредит частично или в
полном объеме: по истечении 6 (шести) месяцев
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жазбаша нысанда алуға;
3.4. Кредитті ішінара немесе толық көлемде
мерзімінен бұрын өтеуге: 1 (бір) жылға дейінгі
мерзімге берілген Кредитті алған күннен
бастап 6 (алты) ай өткеннен кейін, 1 (бір)
жылдан артық мерзімге берілген Кредитті
алған күннен бастап 1 (бір) жыл өткеннен кейін
тұрақсыздық айыбы және басқа да айыппұл
санкция түрлерін төлеусіз;
3.5.
Келісім,
Акцессорлық
шарттың
талаптарын жақсарту туралы хабарламаны
алған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік
күннің ішінде Банкке Қарыз алушы (Қарыз
алушының әкілетті өкілі) қол қойған
ұсынылған талаптардан бас тартуын қолма-қол
әкеліп беру арқылы ұсынылған талаптардан
бас тартуға. Қарыз алушының талаптарды
жақсартудан бас тартуы онда кіріс хатхабарының Банкте тіркелгендігі туралы
мәліметтер болатын ұсынылған талаптардан
бас тарту туралы өтініштің түпнұсқасы немесе
көшірмесі болып табылады (өтініштің
көшірмесі Қарыз алушыға Банктің кеңсесі
арқылы Банкке өтініш берілген жағдайда
ұсынылады). Егер Қарыз алушы аталған 14 (он
төрт) күнтізбелік күн ішінде Банкке жазбаша
түрде Банк ұсынған жақсарту шараларынан бас
тарту туралы жазбаша түрде хабарламаса осы
шарт Кредитордың Қарыз алушыға хабарлама
жіберген сәтінен бастап қолданыста болады;
3.6. Банкке даулы жағдайлар бойынша өтініш
беруге және «Жеке және заңды тұлғалардың
өтінішін қарау тәртібі туралы» ҚР Заңдарында
белгіленген мерзімде жауап алуға;
3.7. Берешекті сотқа дейінгі тәртіпте
реттеуге;
3.8. міндеттемелерді орындау мерзімі
кешіктіріле бастаған күннен бастап 30 (отыз)
күнтізбелік күннің ішінде Банкке келу және
Келісім,
Акцессорлық
шарт
бойынша
міндеттемелер мерзімінің кешіктірілуінің
себептері, оның шарт талаптарына өзгертулер
енгізу туралы өтінішін негіздейтін табыстар
мен басқа да расталған жағдайлар (айғақтар)
туралы мәліметтерден тұратын, сонымен бірге
келесілерден тұратын жазбаша өтініш жасауға:
а) Келісім және (немесе) Акцессорлық шарт
бойынша сыйақы мөлшерлемесін төмендету
жағына қарай өзгерту; б) шетел валютасында
берілген Кредит бойынша негізгі борыш
қалдығы сомасы валютасын ұлттық валютаға
өзгерту; в) негізгі борыш және (немесе) сыйақы
бойынша төлемді кейінге қалдыру; г) соның
ішінде ең алдымен негізгі борышты өтеу
арқылы берешекті өтеу әдісін немесе
берешекті өтеу кезеңділігін өзгерту; д) Келісім
және (немесе) Акцессорлық шарттың қолданыс

с даты получения Кредита, выданного на срок
до 1 (одного) года; по истечении 1 (одного) года
с даты получения Кредита, выданного на срок
свыше 1 (одного) года без оплаты неустойки и
иных видов штрафных санкций;
3.5. в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с даты получения уведомления об
улучшении
условий
Соглашения,
Акцессорного
договора,
отказаться
от
предложенных условий путем нарочного
предоставления
Банку
подписанного
Заемщиком
(уполномоченным
лицом
Заемщика)
заявления
об
отказе
от
предложенных условий. Подтверждением
отказа Заемщика от улучшения условий, будет
являться оригинал заявления или его копия об
отказе от предложенных условий, имеющая
сведения
о
регистрации
входящей
корреспонденции у Банка (копия заявления
выдается Заемщику при подаче заявления
Банку, через канцелярию Банка). Если
Заемщик
в
течение
указанных
14
(четырнадцати) календарных дней не
сообщит Банку в письменном виде об отказе
от предложенного Банком улучшающего
условия, данное условие действует с момента
направления Банком уведомления Заемщику;
3.6. письменно обратиться к Банку по
спорным ситуациям и получить ответ в сроки,
установленные Законом РК «О порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц»;
3.7.
урегулировать
Задолженность
в
досудебном порядке;
3.8. в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты наступления просрочки исполнения
обязательства посетить Банк и представить
письменное заявление, содержащее сведения о
причинах
возникновения
просрочки
исполнения обязательства по Соглашению,
Акцессорному договору, доходах и других
подтвержденных обстоятельствах (фактах),
которые обуславливают его заявление о
внесении изменений в условия договора, в том
числе связанных с: а) изменением в сторону
уменьшения ставки вознаграждения по
Соглашению и (или) Акцессорному договору;
б) изменением валюты суммы остатка
основного долга по Кредиту, выданному в
иностранной валюте, на национальную валюту;
в) отсрочкой платежа по основному долгу
и(или) вознаграждению; г) изменением метода
погашения задолженности или очередности
погашения задолженности, в том числе с
погашением основного долга в приоритетном
порядке; д) изменением срока действия
Соглашения и(или) Акцессорного договора; е)
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мерзімін өзгерту; е) мерзімі кешіктірілген
негізгі борыш және (немесе) сыйақыны кешіру,
тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) алып
тастау; ж) Келісім және/немесе Акцессорлық
шарт талаптарына өзгертулер енгізу (бұл талап
Қарыз алушы және/немесе Ортақ борышкер –
жеке кәсіпкерге қатысты қолданылады);
3.9. Банктен оның Келісім иен Жалпы
талаптарда қарастырылған Кепілдік беру
бойынша міндеттемелерді орындау барысы
туралы ақпаратты сұратуға;
3.10. кез келген Қарыз алушы бір бірі үшін
Келісім бойынша ақшалай міндеттемелерді
орындауға құқылы болады.
4. Борышкер төмендегілерге міндетті
(Борышкердің Келісім бойынша өзге де
міндеттемелерінен бөлек):
4.1. Кредитті мақсатына сай пайдалану және
ақпарат
пен
құхаттардың
дұрыстығы,
толықтығы мен дер кезінде өткізілуі бойынша
жауапкершілікті Борышкерге жүктей отырып,
Банктің алғашқы талап етуімен Кредиттің
мақсатты жұмсалуы, оның қамтамасыз етілуі,
Борышкердің қаржылық жағдайы туралы
ақпарат пен құжаттарды ұсынуға;
4.2. Банкпен Кредитті мақсатына сай
пайдалану бойынша хаттамаларға/актілерге
дереу қол қоюға: 1) негізгі қаражатты
толтыруға – есептік тоқсаннан кейінгі келесі
айдың 15 (он бесінші) күнінен кешіктірмей; 2)
айналымдағы қаражатты толтыруға – есептік
тоқсаннан кейінгі келесі айдың 15 (он бесінші)
күнінен
кешіктірмей,
Банкке
Жалпы
талаптарда көрсетілген құжаттардан басқа: 1)
аралық қаржылық есептілік (соның ішінде
қаржылық-шаруашылық қызмет нәтижесі
туралы есеп, Банк көрсеткен басқа да
құжаттар) ұсыну. Кредит мерзімін кешіктірген
жағдайда Борышкер Банкке қаржылық
есептілікті және басқа да құжаттарды – ай
сайын, есептік айдан кейінгі келесі әр айдың 15
(он бесінші) күнінен кешіктірмей, 2) барлық
қосымшалар, қосымша келісімдерімен бірге
(соның ішінде Келісімді жасауға негіз болған)
Борышкердің
ағымдағы
шаруашылық
қызметімен байланысты келісімшарттар;
4.3. Келесі жағдайлар туралы Банкке дереу
жазбаша түрде хабарлауға: 1) қаржылық
жағдай, соның ішінде оның нашарлауы жайлы,
сондай-ақ кез келген қызметтен түсетін
табыстар туралы құжаттарды ұсынуға, 2)
Борышкер, кепіл беруші, кепілгер, кепілдеме
беруші, Қамтамасыз ету ұсынған басқа
тұлғаның Келісім, Акцессорлық шарт, Жалпы
талаптар, Қамтамасыз ету туралы шарт
бойынша міндеттемелерін орындауына қауіп
төндіретін немесе кері ықпал ететін жағдайлар

прощением просроченного основного долга
и(или) вознаграждения, отменой неустойки
(штрафа, пени); ж) внесением изменений в
условия Соглашения и/или Акцессорного
договора (данное право распространяется на
Должника,
являющегося
индивидуальным
предпринимателем);
3.9. запрашивать у Банка информацию о ходе
исполнения
Банком
предусмотренных
Соглашением
и
Общими
условиями
обязательств по предоставлению Гарантии;
3.10. любой из Заемщиков вправе исполнять
друг за друга денежные обязательства по
Соглашению.
4. Должник обязан (помимо иных
обязательств Должника по Соглашению):
4.1. использовать Кредит по целевому
назначению, и предоставить по первому
требованию Банка информацию и документы
по целевому использованию Кредита, его
обеспеченности, финансовому состоянию
Должника, с ответственностью Должника за
достоверность, полноту и своевременность
предоставления информации и документов;
4.2. незамедлительно подписывать с Банком
протоколы/акты о целевом использовании
Кредита: (1) на пополнение основных средств –
ежеквартально не позднее 15 (пятнадцатого)
числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, (2) на пополнение оборотных
средств - ежемесячно не позднее 15
(пятнадцатого) числа месяца, следующего за
отчетным кварталом; предоставлять Банку,
помимо указанных в Общих условиях
документов: 1) промежуточную финансовую
отчетность (в том числе отчет о результатах
финансово-хозяйственной
деятельности,
другие документы, как будет указано Банком).
В случае просрочки по Кредиту, Должник
обязан предоставлять Банку финансовую
отчетность и другие документы - ежемесячно,
не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, 2)
контракты,
связанные с
хозяйственной
деятельностью со всеми приложениями,
дополнительными соглашениями (в том числе
послужившие основой для заключения
Соглашения);
4.3. незамедлительно письменно извещать
Банк: 1) о финансовом положении, в том числе
о его ухудшении, а также предоставлять
документы о доходах от любой деятельности, 2)
предоставлять информацию, документы об
обстоятельствах, представляющих угрозу или
способных негативно повлиять на исполнение
Должником,
залогодателем,
гарантом,
поручителем, иным лицом, предоставившим
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туралы, соның ішінде кепілге берілген мүлікті
болжамды өндіріп алу туралы ақпарат,
құжаттарды ұсынуға, 3) Борышкер, кепіл
беруші,
кепілгер,
кепілдеме
беруші,
Қамтамасыз ету ұсынған басқа тұлғаның
болжамды таратылуы, қайта құрылуы,
мүліктердің қамауға алынуы (банктік шотты
қамауға алуды қосқанда) туралы, 4) Борышкер,
кепіл беруші, кепілгер, кепілдеме беруші,
Қамтамасыз ету ұсынған басқа тұлғаның сот,
басқа соттар мен органдарына қатысуы туралы,
5) кімде-кімнің Келісім, Жалпы талаптар,
Қамтамасыз
ету
туралы
шарттың
шынайылығына қатысты қарсы шығуы,
кепілдегі мүліктің кез келген өзгерісі, мүлік
жағдайының нашарлауы туралы, 6) денсаулық
сақтау, еңбекті қорғау, қоршаған ортаны қорғау
туралы заңнаманың бұзылуы туралы, 7)
құрылтайшылық
құжаттарға
өзгертулер
және(немесе) толықтырулардың енгізілуі,
Борышкердің қайта тіркеуден өткізілуі (Банктің
алдын ала жазбаша келісімі берілгеннен кейін
ғана жүзеге асырылатын жарғы капиталында
жиынтығында 10 және одан астам % үлесі бар
акционерлер/қатысушылар
құрамының
өзгеруін қоспағанда), атқарушы орган, басқару
органы мерзімінің ұзартылуы немесе ауысуы
туралы, 8) Борышкердің ҚР аумағында
жәнеодан тыс жерлердегі кез келген банктер,
банктік операцияларды жүзеге асыратын
ұйымдарда банктік шот/тар ашуы туралы
(шоттың деректемелерін хабарлау арқылы), 9)
банктік,
пошталық
деректемелердің
орналасқан орнының, заңды мекенжайының,
тұрғылықты орнының, байланыс деректерінің
өзгерендігі туралы, 10) пошталық және банктік
деректемелерді көрсете отырып, өндірістік
қызметке қатысатын үшінші тұлғаның
құрылуы, сатып алынуы (акциялар/қатысу
үлестері) немесе тартылуы туралы;
4.4. тек Банктің алдын ала жазбаша келісімін
алғаннан
кейін
келесі
іс-әрекеттерді
орындауға: 1) қызметті қайта құру, тоқтата
тұру, қызметін тоқтату, 2) үшінші тұлғамен
қарыз, лизинг (соның ішінде өз мүлкінің
лизингі) шартын, кепілдік, кепілдеме, кепіл,
қайталама
кепіл,
вексель/дер
шығару,
акцептілеу, кепілдендіру шартын бекіту, 3)
Келісім бойынша нақты берешек сомасынан
5% (бес пайыз) және одан астам сомаға
материалдық/материалдық емес активтерді
шеттету, соның ішінде келешектегі дебиторлық
берешек, кірістер ауыртпалығы, шеттету,
сондай-ақ ЗТ жарғы капиталындағы акциялар,
қатысу үлестерін шеттету, сатып алу немесе
ауыртпалық салу, 4) Борышкердің бизнесін
басқару
немесе
бақылау
бойынша

Обеспечение обязательств по Соглашению,
Акцессорному договору, Общим условиям,
договору об Обеспечении, в том числе о
предполагаемом
изъятии
заложенного
имущества, 3) о предполагаемой ликвидации,
реорганизации, арестах имущества (включая
аресты
банковского
счета)
Должника,
залогодателя, гаранта, поручителя, иного лица,
предоставившего Обеспечение, 4) об участии
Должника, залогодателя, гаранта, поручителя,
иного лица, предоставившего Обеспечение в
судебных, арбитражных, иных судах и органах,
5) об оспаривании кем-либо Соглашения,
Общих условий, договора об Обеспечении, о
любом
изменении,
ухудшении,
угрозе
ухудшения залогового имущества, 6) о
нарушениях
законодательства
о
здравоохранении, охране труда, окружающей
среды, 7) о внесении изменений и(или)
дополнений в учредительные документы,
перерегистрации Должника (за исключением
изменения состава акционеров/участников, в
совокупности владеющих 10 % (десятью
процентами) и более в уставном капитале,
которое может быть осуществлено после
предварительного
письменного
согласия
Банка),
продления
срока
или
смены
исполнительного органа, органа управления, 8)
об открытии Должником банковского/их
счета/ов (с сообщением реквизитов счета) в
любых банках, организациях, осуществляющих
банковские операции на территории РК и за ее
пределами, 9) об изменении банковских,
почтовых
реквизитов,
местонахождении,
юридического адреса, места жительства,
контактных данных, 10) о создании,
приобретении (акций/долей участия) или
привлечении
третьего
лица
в
производственную деятельность с указанием
почтовых и банковских реквизитов;
4.4. осуществлять только после получения
предварительного письменного согласия Банка:
1)
реорганизацию,
приостановление,
прекращение деятельности, 2) заключение с
третьим лицом договора займа, лизинга (в том
числе договора о лизинге своего имущества),
гарантии, поручительства, залога, перезалога,
выпуск, акцепт, авалирование векселя/ей, 3)
отчуждение
материальных/нематериальных
активов на сумму 5 % (пять процентов) и более
от суммы фактической задолженности по
Соглашению,
обременение,
уступку
дебиторской задолженности, доходов, в том
числе будущих, а также отчуждение,
приобретение или обременение акций, долей
участия в уставном капитале ЮЛ, 4)
заключение соглашений по управлению или
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келісімдердің бекітілуі, 5) таза кіріс төлеу
туралы
хабарлау
және
қатысушылары/акционерлеріне
төлеу,
6)
жиынтығында акциялар/қатысу үлестерінің 10
% (он пайыз) және одан астам % иеленетін
акционерлер/қатысушылар құрамының өзгеруі,
7) Келісім, Акцессорлық шарт бойынша
құқықтар мен міндеттемелерді үшінші тұлғаға
тапсыр, 8) ол бойынша Банк Кепілдік шығарған
конкурстық өтінім/шарт/келісімшарт мерзімін
ұзартуды қоса алғанда, Кепілдік талаптарының
өзгеруі;
4.5. Банк көрсеткен мерзімде (бірақ Банк
хабарлаған
3
(үш)
жұмыс
күнінен
кешіктірмей): 1) Қамтамасыз етуді ресімдеу,
соның ішінде Қамтамасыз етуді кепіл беруші,
кепілгер, кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету
ұсынатын
басқа
тұлғаның
ресімдеуін
қамтамасыз ету, 2) Банк Қамтамасыз ету
құнының төмендеуі, нашарлауы, жойылуы
немесе осындай қауіптің бар екендігін
анықтаған жағдайда, Банк үшін қолайлы басқа
Қамтамасыз ету ұсыну, 3) шарттарға, Келісім,
Акцессорлық шарт, Қамтамасыз ету туралы
шартқа қосымша келісімдерге қол қою үшін
келу және кепілдегі мүліктің атауы, заңды
мекенжайы, орналасқан орны, техникалық
және басқа да сипаттамалары/басқа мәліметтер
өзгерген жағдайда, құжаттардың түпнұсқалары
мен көшірмелерін ұсыну, 4) Банкке осындай
құжаттардың түпнұсқалары мен көшірмелерін
ұсына отырып, сондай-ақ мұндай өзгертулер
оның/олардың мүдделеріне қатысты болатын
жағдайда
үшінші
тұлғаның/тұлғалардың
келісімімен мүлікті заңдастыру және оны қайта
құру, қайта жоспарлау, қайта жабдықтау, қайта
қалпына келтіру, мақсатты тағайындалуын
және басқа да өзгертулерін заңнамамен
белгіленген тәртіпте тіркеу;
4.6. өз есебінен мыналарды қамтамасыз
етуге: 1) кепіл шартын/-тарын, кепіл шартына/тарына қосымша келісімді (-дерді) тіркеуді
(қайта
тіркеуді),
кепіл
шарттардың
қолданысын тоқтату, 2) кепіл мүлкі бойынша
құжаттарды ұсына отырып, Банктің кепіл
мүлкін тексеруі (бару, кіргізу, қарау, фотобейне түсірілім жасау), 3) кепіл мүлкінің
сақталуы
үшін
Банктің
техникалық
кеңесшілер, күзет, басқа да қызметтерді
тартуы, 4) кепілді мүлікті бағалау және жыл
сайынғы қайта бағалау.
Банкте аталған іс-әрекеттермен байланысты
шығындар,
сонымен
қатар
Келісім
бойынша/Келісімге байланысты басқа да
шығындар болған жағдайда, Банкке үш күн
мерзімінің ішінде өтеп беру (Банк ұсынған
құжаттар бойынша). Көрсетілген мерзім

контролю над бизнесом Должника, 5) объявлять
о выплате чистого дохода, выплачивать
участникам/акционерам, 6) изменение состава
акционеров/участников,
в
совокупности
владеющих 10 % (десятью процентами) и более
акций/долей участия в ЮЛ, 7) передачу прав и
обязательств по Соглашению, Акцессорному
договору третьему лицу, 8) изменение условий
Гарантии,
включая
продление
срока
конкурсной заявки/договора/контракта по
которому Банком выпущена Гарантия;
4.5. в указанный Банком срок (но не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты уведомления
Банком): 1) оформить Обеспечение, в том числе
обеспечить
оформление
Обеспечения
залогодателем, гарантом, поручителем, иным
лицом, предоставляющим Обеспечение, 2)
предоставить приемлемое для Банка иное
обеспечение в случае определения Банком
снижения стоимости, ухудшения, утраты
Обеспечения, или при наличии такой угрозы, 3)
явиться
на
подписание
договоров,
дополнительных соглашений к Соглашению,
Акцессорному
договору,
договору
об
Обеспечении и предоставить оригиналы и
копии
документов
при
изменении
наименования,
юридического
адреса,
местонахождения; технических и иных
характеристик залогового имущества, иных
сведений, 4) узаконить и зарегистрировать в
установленном
законом
порядке
реконструкцию,
перепланировку,
переоборудование,
перепрофилирование,
изменение целевого назначения и т.п.
изменения
залогового
имущества,
с
предоставлением Банку оригиналов и копий
таких документов, а также согласия третьего/их
лица(лиц), если такие изменения затрагивают
его/их интересы;
4.6. обеспечить за свой счет: 1) регистрацию
(перерегистрацию)
договора/ов
залога,
дополнительного/ых
соглашения/й
к
договору/ам залога, прекращение договоров
залога, 2) проверку Банком залогового
имущества (выезд, допуск, осмотр, фотовидеосъемку), с предоставлением документов
по залоговому имуществу, 3) привлечение
Банком технических консультантов, охранных,
иных услуг для обеспечения сохранности
залогового имущества, 4) оценку и ежегодную
переоценку залогового имущества.
Если Банком осуществлены расходы в связи с
указанными действиями, а также иные расходы
по/в связи с Соглашением, возместить Банку
такие расходы в трехдневный срок (по
документам, предоставленным Банком). При
неуплате расходов по истечении указанного
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өткеннен
кейін
шығындар
төленбеген
жағдайда, шығындар кезекті төлем сомасынан
бірінші кезектек өтеу арқылы Қаржы құралы
бойынша Берешек есебінен жатқызылатын
болады;
4.7. Келісімнің тұтастай қолданыс мерзіміне
Банкке
Борышкермен
орындалмаған
міндеттемелерін қамтамасыз ететін мүлікке
қатысты құқық белгілеуші, сәйкестендіру,
техникалық және өзге де құжаттардың
түпнұсқаларын беру, Банктің алғашқы талап
етуі бойынша кепіл шарт/тарын, кепіл
шарт/тарына қосымша келісімдер жасау және
тіркеуден өткізу (аталған талапты үшінші
тұлға-заттай кепілдеме берушінің орындауын
қамтамасыз ету); кепілдегі мүлікті кепілге
салмау, қайта кепілге салмауға;
4.8. Келісім жасалғаннан кейін Борышкердің
(уәкілетті органның нормативтік құқықтық
актісіне сәйкес): 1) Банкпен ерекше қарымқатынастармен
байланысты
екендігі
және(немесе), 2) оларға қатысты тәуекелдің
көлемі Банкпен ерекше қарым-қатынастарда
болмайтын бір Қарыз алушыға қатысты
есептелетін Қарыз алушылардың тобымен
байланысты және(немесе) екендігі, 3) оларға
қатысты тәуекелдің көлемі Банкпен ерекше
қарым-қатынастарда болатын бір Қарыз
алушыға
қатысты
есептелетін
Қарыз
алушылардың тобымен байланысты екендігі
туралы белгілі болатын жағдайда, онда Банк
көрсеткен мерзімде: (1) уәкілетті органнның
нормативтік құқықтық актісіне сәйкес Банкпен
«жақсы»
ретінде
жіктелетін
қосымша
қамтамасыз ету ұсыну және(немесе) талапты
Банкпен көрсетілген мөлшерге дейін орындау,
(2) уәкілетті органның нормативтік құқықтық
актісіне
сәйкес
Банктің
Борышкердің
қаржылық жағдайын «тұрақты» дегеннен
төмен болмайтын деңгейде жіктеуі үшін
қажетті әрекеттерді орындау. Банкке осындай
айыппұл салынған жағдайда, Борышкер
Кредитордың талабы бойынша үш күн
мерзімінде Кредитордың айыппұл төлеу
бойынша
шығындарын
өтеп
беруге
міндеттенеді;
4.9. Қаржы құралы берілгенге дейін келесілер
туралы ақпаратты көрсететін құжаттарды
ұсыну: 1) Борышкердің үстінен бақылайтын,
жарғы капиталында немесе Борышкердің
орналастырылған
акцияларында
(артықшылықты және қоғаммен сатып
алынғандарды қоспағанда) қатысу үлесінің
50% (елу пайыз) астамын иеленетін немесе
Борышкердің 50% (елу пайыз) астам
акцияларына дауыс беру (жарғы капиталына
қатысу үлесі) мүмкіндігіне ие (немесе бір

срока,
расходы
будут
отнесены
на
Задолженность по Финансовому инструменту с
их первоочередным погашением из суммы
очередного платежа;
4.7. передать Банку на все время действия
Соглашения
оригиналы
правоустанавливающих, идентификационных,
технических и иных документов на имущество,
обеспечивающего неисполненные Должником
обязательства; по первому требованию Банка
заключить и зарегистрировать (обеспечить
исполнение данного требования третьим
лицом-вещным поручителем) договор/ы залога,
дополнительное/ые соглашение/я к договору/ам
залога; не закладывать, не перезакладывать
заложенное имущество;
4.8. если после заключения Соглашения
станет известно, что Должник (согласно
нормативно правового акта уполномоченного
органа): 1) связан с Банком особыми
отношениями, и(или), 2) связан с группой
Заемщиков Банка, размер риска на которых
рассчитывается как на одного Заемщика, не
связанного с Банком особыми отношениями,
и(или), 3) связан с группой Заемщиков, размер
риска на которых рассчитывается как на одного
Заемщика, связанного с Банком особыми
отношениями, то в указанный Банком срок: (1)
предоставить дополнительное обеспечение,
классифицируемое Банком как «хорошее»
согласно
нормативно
правового
акта
уполномоченного органа, и(или) исполнить
требование Банка до размера, указанного
Банком, (2) совершить действия для
классификации Банком финансового состояния
Должника не ниже чем «стабильное» согласно
нормативно правового акта уполномоченного
органа. Должник обязуется по требованию
Банка возместить в трехдневный срок расходы,
связанные с уплатой Банком штрафа, если
такой штраф будет наложен на Банк;
4.9. до выдачи Финансового инструмента
предоставить
документы,
раскрывающие
информацию: 1) о физическом лице (лицах),
владеющем/их более 50 % (пятидесяти
процентов) долей участия в уставном капитале
либо
размещенных
(за
вычетом
привилегированных
и
выкупленных
обществом) акций Должника либо имеющих
возможность голосовать более 50 %
(пятидесяти процентами) акций (долей участия
в уставном капитале) Должника (или
применительно
к
одному
лицу)
осуществляющем контроль над Должником,
либо 2) обо всех собственниках акций (долей
участия в уставном капитале) Должника,
владеющих 10 % (десятью процентами) или
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тұлғаға қатысты) жеке тұлға(тұлғалар) туралы,
немесе
2)
Борышкердің
қарапайым
акцияларының (жарғы капиталына қатысу
үлесі) соңғы меншік иелеріне дейін (жеке
тұлғалар) қарапайым акциялардың 10% (он
пайыз) және одан жоғары үлесіне ие барлық
акциялардың
меншік
иелері
(жарғы
капиталына қатысу үлесі) туралы, немесе 3) ҚР
заңнамасы бойынша Борышкердің меншік
құрылымын басқа түрде ашуға сәйкестігі
туралы. Құжаттар және(немесе) ақпараттың
кез келген өзгерісі жағдайында, Банктің
талаптарына, ҚР заңнамасына сәйкес меншік
иесі /меншік туралы жариялау бойынша
құжаттарды ұсынумен бірге бұл туралы дереу
хабарлауға міндетті;
4.10. Қаржы құралы берілгенге дейін
тәуелсіз бағалаушы, сақтандыру ұйымы,
кепілдік беруші (кепілдеме беруші), Кредит алу
мен оған қызмет көрсету бойынша қызметтерді
орындайдын басқа да ұйымдар (делдалдар)
қызметтеріне төлемдер жасалғандығы туралы
құжаттарды ұсыну; мүлік кепілге ұсынылған
күні және кез келген басқа уақытта Банктің
талабы бойынша уәкілетті органның мүлікке
қатысты құқықтар (ауыртпалықтар) туралы
анықтамасын ұсыну, сондай-ақ Келісімнің
тұтастай қолданыс мерзіміне Борышкер Банкке
жылжымайтын мүліктің нысаны бойынша
ақпаратты
және
үшінші
тұлғалардың
жылжымайтын мүлік нысандарына құқықтары
туралы деректерді Банктің алуына келісім
берді; хабарламаны алған күннен бастап үш
күннің ішінде Банкке кредиттік бюро есептері
бойынша шығындарды өтеп беруге;
4.11. Банкке мыналарды ұсынып отыруға: 1)
Жалпы талаптарда көрсетілген есептілік,
құжаттар, 2) ҚР аумағындағы және одан тыс
жерлердегі
барлық
банктер,
банктік
операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардағы
банктік
шоттарының
тізімі,
сондай-ақ
соңғыларының
алдында
берешегінің
болуы/болмауы туралы мәліметтер, 3) жеке
тұлға,
жеке
кәсіпкердің
жалақысы,
табыстарытуралы құжаттар;
4.12. Борышкердің нұсқауы бойынша Кредит
басқа банктегі шотқа аударылатын болса,
аударым, айырбастау операцияларының, басқа
да қызметтердің құнын осындай операция
жасалған
күннен
кешіктірмей
Банктің
қолданыстағы тарифтеріне сәйкес төлеуге;
4.13. Банктің алғашқы талап етуімен, бірақ
тоқсанына 1 (бір) рет құрылтайшылық
құжаттардың немесе қарапайым акциялардың
10 % (он пайыз) және одан астам пайызына ие
ұстаушылар
тізілімінің
нотариалды
куәландырылған көшірмелерін, сонымен бірге

более простых акций (долей участия в уставном
капитале)
до
конечных
собственников
(физических лиц) простых акций (долей
участия в уставном капитале) Должника, либо
3) о соответствии Должника иному раскрытию
структуры собственности по законодательству
РК. При любом изменении документов и(или)
информации незамедлительно информировать
Банк с предоставлением документов по
раскрытию
собственников/собственности
согласно требованиям Банка, законодательству
РК;
4.10. до выдачи Финансового инструмента
предоставить документы об оплате услуг
независимого
оценщика,
страховой
организации, гаранта (поручителя), других
организаций (посредников), оказывающих
услуги по получению и обслуживанию
Финансового
инструмента;
на
дату
предоставления имущества в залог, и в любое
другое
время
по
требованию
Банка
предоставлять
справку
уполномоченного
органа о правах (обременениях) на имущество,
а также на все время действия Соглашения
Должником дано согласие на получение Банком
по объекту/ам недвижимости данные о правах
третьих лиц на объект/ы недвижимости;
возмещать Банку расходы по отчетам
кредитного бюро в трехдневный срок с даты
получения уведомления Банка;
4.11. предоставлять Банку: 1) отчетность,
документы, указанные в Общих условиях, 2)
перечень банковских счетов во всех банках,
организациях, осуществляющих банковские
операции на территории РК, за ее пределами, а
также
сведения
о
наличии/отсутствии
задолженности
перед
последними,
3)
документы по заработной плате, доходах
физического
лица,
индивидуального
предпринимателя;
4.12. если по указанию Должника, Кредит
переводится на счет в другом банке, оплатить за
свой счет стоимость операции по переводу,
конвертации,
иным
услугам,
согласно
действующим тарифам Банка, не позднее даты
такой операции;
4.13. представлять по первому простому
требованию Банка, но не реже 1 (одного) раза в
квартал, нотариально засвидетельствованные
копии учредительных документов или реестр
держателей, владеющих 10 % (десятью
процентами) и более простых акций, а также
документы, раскрывающие последующих и
конечных собственников в уставном капитале
Должника (если участником (акционером)
является нерезидент РК, то предоставить
легализованную
или
апостилированную,
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Борышкердің жарғы капиталындағы бұдан
кейінгі
және
соңғы
меншік
иелерін
жариялайтын құжаттар (қатысушы (акционер)
ҚР бейрезиденті болса, онда ҚР заңнамасы
талаптарына сәйкес заңдастырылған немесе
апостильденген Борышкерді басқару туралы
сенімхат) ұсыну; айына 1 (бір) рет
Борышкердің құрылтайшылық құжаттарында
өзгертулердің болуы/болмауы туралы хатты
ұсынуға;
4.14. Банктің алдын ала жазбаша келісімінсіз
Келісім, Акцессорлық шарт, Жалпы талаптар
бойынша құқықтар мен міндеттерді үшінші
тұлғаға бермеуге;
4.15. Банкке Борышкердің Бенефициарға
қочтын наразылықтарын ұсынусыз, өз
есебінен, дер кезінде және толық көлемде
Кепішдік бойынша әрбір талапты орындауға
қажетті
ақша
сомасын,
Кепілдікпен
байоанысты шығындар мен шығыстардың
төленуін қамтамасыз етуге;
4.16. Банктің алғашқы талап етуімен Банкке
дереу мыныларды аудару/өтеу: соңғысының
Кепілдік бойынша төлеген ақша сомасы,
Кепілдікпен
байланысты
шығындар,
шығыстар, сонымен бірге Банктің Борышкерге
қатысты кез келген шараларды, соның ішінде
Келісімде
белгіленген
жауапкершілік
шараларын қолдану арқылы өз есебінен
Кепілдік бойынша/Кепілдікпен байланысты
комиссиялар сомасын төлеу; Банк белгілеген
тәртіп пен жағдайларда дереу Банкпен кредит
беру туралы шарт жасау – Банк Борышкердің
Банк орындаған Кеплдік бойынша борышты
өтеуі туралы шешім қабылдаған жағдайда,
соның ішінде Банктің Борышкерге юеретін
кредиті есебінен Кепілдікті орындаумен
байланысты туындаған шығындары, сондай-ақ
қосымша Қамтамасыз ету ұсыну; Кепілдік
сомасы және (немесе) мерзімі ұлғайған
жағдайда (Банктің келісімімен) дереу Банкпен
оның талап ететін құжаттарына қол қою және
Банкке Кепілдіктің осындай өзгертулеріне
байланысты тиесілі барлық комиссиялар мен
басқа да төлемдерді төлеу; Кепілдік сомасы
және (немесе) мерзімі азайған жағдайда,
сондай-ақ
Бенефициар
Кепілдікті
қабылдамаған және (немесе) міндеттемелер
тоқтатылған немесе Борышкер Кепілдікпен
қамтамасыз
етілген
міндеттемелерді
мерзімінен бұрын орындаған жағдайда
төленген комиссиялардың қайта есептелуін
және (немесе) қайтарылуын талап етпеу;
Банктің жазбаша келісімінсіз сол бойынша
Банк
Кепілдік
шығарған
конкурстық
өтінім/шарт/келісімшарттың
қолданыс
мерзімін ұзартпауға;

согласно требованиям законодательства РК,
доверенность на управление Должником);
предоставлять не реже 1 (одного) раза в месяц
письмо о наличии/отсутствии изменений в
учредительных документах Должника;
4.14. не передавать права и обязанности по
Соглашению, Акцессорному договору, Общим
условиям
третьей
стороне
без
предварительного письменного согласия Банка;
4.15. обеспечить, за свой счет, своевременно и
в полном объеме сумму денег, необходимую
для исполнения каждого требования по
Гарантии, оплату расходов и издержек в связи с
Гарантией,
без
предъявления
Банку
возражений, которые Должник имеет к
Бенефициару;
4.16. по первому требованию Банка
немедленно перечислить/возместить Банку:
сумму денег, оплаченную последним по
Гарантии, расходы, издержки в связи с
Гарантией, а также произвести за свой счет
оплату комиссий по/в связи с Гарантией, с
безусловным применением Банком к Должнику
любых мер, в том числе мер ответственности,
установленных Соглашением; в порядке и на
условиях, установленных Банком немедленно
заключить с Банком договор о предоставлении
кредита - если Банком принято решение о
погашении Должником долга по исполненной
Банком Гарантии, в том числе понесенные
Банком расходы, издержки в связи с
исполнением Гарантии за счет кредита,
предоставляемого Должнику Банком, а также
предоставить дополнительное Обеспечение;
при увеличении (с согласия Банка) суммы
и(или) срока Гарантии немедленно подписать с
Банком все требуемые последним документы и
уплачивать
все
причитающиеся
Банку
комиссии и иные платежи в связи с такими
изменениями Гарантии; при уменьшении
суммы и(или) срока Гарантии, а также в случае
непринятия Бенефициаром Гарантии и(или)
прекращении обязательств или досрочного
исполнения
Должником
обязательств,
обеспеченных
Гарантией
не
требовать
пересчета
и(или)
возврата
уплаченных
комиссий; не продлевать срок действия
конкурсной заявки/договора/контракта по
которому Банком выпущена Гарантия, без
письменного согласия Банка;
4.17. неукоснительно соблюдать и исполнять
Соглашение, Общие условия, в том числе
своевременно и в полном объеме использовать
Кредитную линию в Период доступности,
исполнить обязательства по страхованию;
получить
Финансовый
инструмент
в
определенной
валюте;
не
погашать
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4.17. Келісімді, Жалпы талаптарды мүлтіксіз
сақтау және орындау, соның ішінде Кредит
желісін
Қолжетімділік
кезеңі
ішінде
мерзімінде және толық көлемде пайдалану,
сақтандыру
бойынша
міндеттемелерді
орындау; анықталған валютада Қаржы
құралын алу; Банкпен жасалған
Келісім
немесе Банкпен жасалған кез келген басқа да
кредиттік шарт бойынша ұсынылған кезекті
Кредит есебінен Берешекті өтемеу, Келісім
бойынша
қаржылық
міндеттемелерді
қолданыста болған, сондай-ақ Келісімнің
әрекет ету мерзімінің ішінде туындайтын
барлық қаржылық міндеттемелерге қатысты
бірінші кезекте орындауға.
Борышкер Келісімнің, Жалпы талаптардың
орындалуы үшін жауапты болады.
5. Банк шарт бойынша құқықты (талапты)
үшінші тұлғаға шеттеткен жағдайда, Қазақстан
Республикасының заңнамасымен Банктің
Борышкермен қарым-қатынастарына қатысты
Келісімнің аясында қойылатын талаптар мен
шектеулер Борышкердің оған құқық (талап)
шеттетілген үшінші тұлғамен құқықтық
қарым-қатынастарына қатысты қолданылады.
6 бап. Борышкердің міндеттемелерді
мерзімінен бұрын орындауы
1. Төмендегі жағдайларда (бір жағдайдың
немесе бірнеше жағдайдың орын алуына
байланыссыз) Кредитор Келісімді орындаудан
бас тартуға және Борышкерден мерзімінен
бұрын – Кредитор талап еткен күннен бастап 5
(бес) Жұмыс күнінің ішінде – Келісім,
Акцессорлық шарт пен Банк, Қарыз алушы
(Принципал) және (немесе) Ортақ борышкер
арасында жасалған басқа да мәмілелер
бойынша барлық міндеттемелерді орындауды
талап етуге құқылы болады:
1.1. Кредитті мақсатына сай пайдаланбаған
және(немесе) Қаржылық құрал бойынша
құжаттарды бермеуі, уақтылы бермеуі, толық
көлемде бермеуі немесе Кредитті мақсатына
қарай пайдалану бойынша нақты емес, жалған
құжаттарды, мәліметтерді беру, сонымен қатар
Банкке Кредиттің мақсатына сай пайдалануын
бақылау жасауына жағдай жасамау,
1.2. Борышкер Қамтамасыз ету бойынша
міндеттемелерді
орындамаған
жағдайда,
сонымен
бірге
құнының
төмендеуі,
құнсыздануы, бұзылуы, осы сияқты басқа да
себептерді немесе олардың туындау қаупін
қоса алғанда жоғалуы, жойылуы немесе
нашарлауы жағдайларында,
1.3. Борышкердің Кредиттің кезекті бөлігін
қайтару және(немесе) сыйақы төлеу мерзімін
40 (қырық) күнтізбелік күннен артық мерзімге

Задолженность за счет очередного Кредита по
Соглашению или по любому другому
кредитному договору, заключенному с Банком,
исполнять финансовые обязательства по
Соглашению в первоочередном порядке по
отношению ко всем другим финансовым
обязательствам как существующим, так и
возникающим в период действия Соглашения.
Должник
несет
ответственность
за
исполнение Соглашения, Общих условий.
5. При уступке Банком права (требования) по
договору третьему лицу требования и
ограничения,
предъявляемые
законодательством Республики Казахстан к
взаимоотношениям Банка с Должником в
рамках Соглашения, распространяются на
правоотношения Должника с третьим лицом,
которому уступлено право (требование).
Статья 6. Досрочное исполнение
Должником обязательств
1. Банк вправе отказаться от исполнения
Соглашения и потребовать от Должника
досрочно – в течение 5 (пяти) Рабочих дней с
даты направления Банком требования –
исполнить все обязательства по Соглашению,
Акцессорному договору и иным сделкам,
заключенным между Банком, Заемщиком
(Принципалом) в следующих случаях (вне
зависимости от единичного случая или
наступления случаев в совокупности):
1.1. при нецелевом использовании Кредита
и(или) не предоставлении, предоставлении
несвоевременно, не в полном объеме
документов,
или
предоставление
недостоверных, ложных документов по
Финансовому инструменту, сведений по
целевому использованию Кредита, а также не
предоставление Банку условий по контролю за
целевым использованием Кредита,
1.2.
при
невыполнении
Должником
обязанностей по Обеспечению, а также при
утрате, уничтожении или ухудшении его
условий, включая снижение стоимости,
обесценивания, порчи, других подобных
причин или при угрозе их возникновения,
1.3. при нарушении Должником срока
возврата очередной части Кредита, уплате
вознаграждения более чем на 40 (сорок)
календарных дней,
1.4. при нарушении Должником любого
обязательства или условия по Соглашению,
Общим условиям (в том числе при наступлении
событий,
являющимися
основанием
приостановления предоставления Кредита),
Акцессорному договору, любому иному
договору, заключенному с Банком, а также при
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кешіктіруі,
1.4. Борышкердің Келісім, Жалпы талаптар
(соның ішінде Кредит беруді тоқтата тұруына
негіз болып табылатын оқиғалар орын алған
кезде), Акцессорлық шарт, Банкпен жасалған
кез келген өзге шарт бойынша кез келген
міндеттемені бұзуы, Борышкер, кепіл беруші,
кепілгер, кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету
берген өзге тұлға Қамтамасыз ету туралы
шарттың (шарттардың) талаптарын бұзған
жағдайда,
1.5. Келісім, Жалпы талаптар, Қамтамасыз
ету туралы шарт/тар бойынша/соларға
байланысты
ақпарат
пен
құжаттарды
ұсынбаған/толық көлемде ұсынбаған/ шынайы
емес ақпарат пен құжаттарды ұсынған
жағдайда, сондай-ақ Борышкердің қаржылық
жағдайы
мен
төлем
қабілеттілігінің
нашарлауына қауіп төндіретін кез келген
оқиғалар мен жағдайлар туралы кез келген
ақпаратты ұсынбау/мерзімінде ұсынбауы,
1.6. Борышкердің қаржылық, шаруашылық
қызметі,
кірістері
туралы
есептілік,
мәліметтерді
ұсынбау,
толық
көлемде
ұсынбау/шынайы емес етіп ұсыну,
1.7. Борышкердің қызметі өзгертілген немесе
тоқтатылған жағдайда, сондай-ақ Борышкердің
шаруашылық қызметі немесе қаржылық
жағдайында жағымсыз өзгертулер орын алған
жағдайда, Банк Келісімнің орындалмау және
(немесе) тиісті түрде орындалмау қаупін
тудыратын жағдайлар деп есептейтін өзге де
жағдайларда,
1.8. Борышкердің сот процесіне тартылуы
және(немесе) Борышкер, кепіл беруші,
кепілгер, кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету
ұсынған басқа тұлғаның мүлкі, ақшасына
шектеу қойылу, тыйым салыну немесе
Борышкердің мүлкінің өндіріп алынуы,
сонымен қатар үшінші тұлғаның сот
органдарына Қарыз алушы (Принципал), кепіл
беруші,
кепілгер,
кепілдеме
беруші,
Қамтамасыз ету ұсынған басқа тұлғаны
банкрот деп тану туралы талап арыз беруі
немесе банкроттылыққа қолданылатын кез
келген процедураны енгізуі,
1.9. Борышкер, кепіл беруші, кепілгер,
кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету ұсынған
басқа тұлғаның Банктің кепіл ұстаушы
ретіндегі кепілге берілген мүліктің болуы,
мөлшері, жағдайы мен сақтау шарттарын
құжаттар жүзінде және нақты болуын тексеру
құқығын бұзуы,
1.10.
Келісімнің
орындалуына
қауіп
төндіретін Борышкердің заңды мәртебесінің
өзгеруі немесе өзгеру ықтималдығы,

нарушении
Должником,
залогодателем,
гарантом,
поручителем,
иным
лицом,
предоставившим Обеспечение договора/ов об
Обеспечении,
1.5. при не предоставлении/предоставлении
не
в
полном
объеме/предоставлении
недостоверной информации и документов по/в
связи с Соглашением, Общими условиями,
договором/ми об Обеспечении, а также при не
предоставлении/не
своевременном
предоставлении любой информации о событиях
или обстоятельствах, которые создали или
могут создать угрозу ухудшения финансового
состояния и платежеспособности Должника,
1.6. при не предоставлении/предоставлении
не
в
полном
объеме/предоставлении
недостоверной
отчетности,
сведений
о
финансовой, хозяйственной деятельности,
доходах Должника,
1.7. при изменении или прекращении
деятельности Должника, а также при
неблагоприятных изменениях хозяйственной
деятельности или финансовом положении
Должника, иных обстоятельствах, которые
Банк признает риском неисполнения и(или)
ненадлежащего исполнения Соглашения,
1.8. при вовлечении Должника в судебный
процесс и(или) наложения на имущество,
деньги Должника, залогодателя, гаранта,
поручителя, иного лица, предоставившего
Обеспечение
ограничений,
ареста,
или
обращения
взыскания
на
имущество,
Обеспечение, а также в случае подачи третьим
лицом иска в судебные органы о признании
Заемщика (Принципала), залогодателя, гаранта,
поручителя, иного лица, предоставившего
Обеспечение банкротом или введения любой из
процедур, применяемых в банкротстве,
1.9.
при
нарушении
Должником,
залогодателем, гарантом, поручителем, иным
лицом, предоставившим Обеспечение права
Банка, как залогодержателя проверять по
документам и фактически наличие, размер,
состояние и условия хранения заложенного
имущества,
1.10. при изменении или возможности
изменения юридического статуса Должника,
влекущего угрозу не исполнения Соглашения,
1.11. при уклонении Должника, залогодателя,
гаранта,
поручителя,
иного
лица,
предоставляющего
Обеспечение
от
предоставления
Банку
Обеспечения,
дополнительного или иного обеспечения, или
совершение действий, направленных на
уменьшение количества, стоимости, утраты
Обеспечения,
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1.11. Борышкер,кепіл беруші, кепілгер,
кепілдеме беруші, Қамтамасыз ету ұсынған
басқа тұлғаның Банкке Қамтамасыз ету,
қосымша немесе өзге де қамтамасыз етуді
ұсынудан немесе Қамтамасыз етудің саны
немесе
құнын
кемітуге
бағытталған
әрекеттерді орындаудан бас тартуы,
1.12. Қарыз алушы (Принципал), (жеке
тұлға)
қайтыс
болуы,
сондай-ақ
ҚР
заңнамасында, Келісім, Жалпы талаптарда
қарастырылған өзге де жағдайларда.
7 бап. Басқа да жағдайлар
1. Банк Борышкердің қосымша келісімінсіз,
Қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес
Келісім мен Жалпы талаптар бойынша талап
ету құқықтарын шеттетуге және/немесе ез
келген міндеттемелерін тапсыруға құқылы
болады, яғни ол үшін Борышкердің қандай да
бір қосымша келісімдерін ресімдеу талап
етілмейді.
2. Борышкер Банкке телефон, мекенжай, өзге
де байланыс құралдары бойынша келесілер
туралы жазбаша және ауызша түрде
хабарлауға өзінің келісімін береді: 1) Келісім,
Акцессорлық шарт (-тар) бойынша берешек,
төлемдердің күндері туралы, 2) мерзімі
кешіктірілген берешек туралы (мерзім
кешіктірілген бірінші күннен бастап, бірақ
орындау мерзімі кешіктірілген күннен бастап
30 жұмыс күнінен кешіктірмей), 3) төлемдер
және
міндеттемелердің
орындамалмау
салдарлары туралы, 4) Келісім, Акцессорлық
шарт, Қамтамасыз ету туралы шарт, Жалпы
талаптардың бұзылуы туралы, 5) Келісім,
Жалпы
талаптар,
Акцессорлық
шарт,
Қамтамасыз ету туралы шарттың талаптары,
соның ішінде Келісім, Акцессорлық шарт/тар
жағдайларының жақсаруына қатысты талаптар
туралы (ҚР заңнамасына сәйкес жағдайлар
жақсарған
болса)
(міндеттемелерді
орындаудың ҚР заңнамасына сәйкес төлем
жасауға қабілетсіз Борышкерге қатысты шара
ретінде қолданылатын талаптарының өзгеруі
жағдайында).
Банк Борышкерге 9-00 бастап 21-00 дейін
хабарлайды және хабарламаның жеткізілуі
бойынша жауапкершілік алмайды.
Банктің жіберген ақпараты қолма-қол,
телефон қоңырауы, sms-хабарлама арқылы,
электронды пошта (e-mail) бойынша, басқа
байланыс
құралдары
арқылы
берілген
жағдайларда Борышкерге тапсырылған болып
есептеледі және Борышкердің Келісімге қол
қоюы арқылы көрініс беретін оның жазбаша
келісімі арқылы расталады.
Борышкер
келесілерді
растайды:
1)

1.12. при наступлении смерти Заемщика
(Приципала) (физического лица), а также в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством РК, Соглашением, Общими
условиями.
Статья 7. Иные условия
1. Банк вправе уступать права требования
и/или передавать любые обязательства по
Соглашению и Общим условиям в соответствии
с
требованиями
Действующего
законодательства
без
дополнительного
согласия Должника, т.е. оформления какихлибо дополнительных согласий Должника не
требуется.
2. Должник предоставил Банку согласие на
письменные и устные уведомления по
телефону, адресу, иным средствам связи: 1) о
задолженности по Соглашению, Акцессорному
(-ым) договору (-ам), датах платежей, 2) о
просроченной задолженности (с уведомлением
с первого дня просрочки, но не позднее 30
(тридцати) календарных дней с даты просрочки
исполнения), 3) о платежах и последствиях
неисполнения обязательств, 4) о нарушениях
Соглашения, Акцессорного договора, договора
об Обеспечении, Общих условий, 5) об
условиях Соглашения, Общих условий,
Акцессорного
договора,
договора
об
Обеспечении, в том числе касающиеся
улучшения условий Соглашения, Акцессорного
(-ых) договора (-ов) (при улучшениях условий
согласно законодательству РК), изменения
условий
исполнения
Соглашения,
Акцессорного договора (при изменениях
условий
исполнения
обязательств,
применяемых в качестве меры в отношении
неплатежеспособного Должника согласно
законодательству РК).
Банк уведомляет Должника с 9-00 ч. до 21-00
ч., и не несет ответственности за доставку
уведомления.
Переданная Банком информация считается
доставленной Должнику, если направлена
нарочно, передана телефонным звонком, smsсообщением, по электронной почте (e-mail),
другим средствам связи и признается
Должником
предоставленной
с
его
письменного
согласия,
выраженного
подписанием Должником Соглашения.
Должник подтверждает, что: 1) содержание
уведомления может стать известной любым
третьим лицам, и Банку не будут предъявляться
в связи с этим претензии, 2) Банк не несет
ответственности,
если
уведомление
не
доставлено по техническим причинам или по
вине Должника, 3) Банком надлежащим
30

хабарламаның мазмұны кез келген үшінші
тұлғаларға мәлім болуы мүмкін және
Кредиторға осымен байланысты шағымдар
келтірілмейді, 2) хабарлама техникалық
себептер бойынша немесе Борышкердің
кінәсінен жеткізілмейтін жағдайда, Банк
жауапкершілік
көтермейді,
3)
Банк
хабарламаны
Борышкермен
ұсынылған
байланыс құралдары арқылы жіберуге қатысты
барлық талаптарды тиісті түрде орындайды.
3. Борышкер Келісім бойынша Лимиттен
асатын
талап
арыз
сомасымен
сот
процестерінде
жауапкер
болып
табылмайтындығын, өзінің Келісім бойынша
міндеттемелерін орындауына ықпал ететін
берешегінің жоқ екендігін растайды.
4. Егер Кредитті өтеу, Кепілдік бойынша
талаптарды төлеу және(немесе) сыйақыны,
Кепілдік бойынша комиссияларды төлеу,
Келісім бойынша комиссия немесе басқа да
төлемдер Кредит, Кепілдікке тиісті валютадан
өзгеше валютамен жасалса, Кредит, Кепілдік
валютасына
төлемді
айырбастау
Банк
таңдауымен– Банктің белгіленген төлем жасау
күнінеұлттық немесе шетелдік валютаны
сатып
алу
немесе
сату
бағамымен,
Борышкердің аударым бойынша шығындарды
төлеумен және Кредит, Кепілдік валютасына
төлемді айырбастаумен жүзеге асады.
5. Тараптар келісімге қол қою және осы
Жалпы талаптарға қосылу арқылы жеке тұлға Қарыз алушы (Принципал), бірінші басшы, бас
бухгалтер, акционер/қатысушы, өзге де өкіл
Кредиторға, Келісімге, Акцессорлық шартқа,
Қаржы құралына, Қамтамасыз етуге қатысы
болатын және(немесе) бола алатын үшінші
тұлғаларға банктік, өзге де қызметтер көрсету
үшін,
соның
ішінде
Борышкердің
контрагент/теріне
және
барлық
банктер/процессингілік
ұйымдар/төлем
жүйелері/халықаралық есеп айырысу (төлем)
жүйелері/есепке
алу
ұйымдары/депозитарийлер/кастодиандарға,
соның ішінде солар арқылы субъектінің
тапсырмасы/ бұйрығы/ өкімі/ тапсырысы/
өтінімін
аудару/бағыттау/процессингілеу
өтетін шетелдік/қор биржаларына/ басқа да
тұлғаларға Банктің есепке алуы мен бақылауы
үшін,
Банктің
(қаржылық
мониторинг
субъектісінің) өз клиентін тексеруі, оны
сәйкестендіруі үшін, сақтау, пайдалану, есепке
алу үшін, сот және соттан тыс жұмыс үшін,
Банктің кез келген үшінші тұлғалардың
қызметтерін пайдалануы үшін, Келісім,
Банкпен жасалған басқа да шарттар бойынша
Берешекті өндіріп алу үшін, мүлікті сату үшін
сауда-саттықтар жүргізу үшін, олардың

образом исполняются условия о направлении
уведомлений по контактным средствам связи,
предоставленным Должником.
3. Должник подтверждает, что не является
ответчиком в судебных процессах с суммой
иска, превышающей Лимит по Соглашению, не
имеет задолженности влияющей на исполнение
его обязательств по Соглашению.
4. Если погашение Кредита, уплата
требования по Гарантии и(или) уплата
вознаграждения, комиссий по Гарантии,
комиссий и иных платежей по Соглашению
производится в валюте, отличной от валюты
соответственно
Кредита,
Гарантии,
то
конвертация платежа в валюту Кредита,
Гарантии осуществляется по выбору Банка – по
установленному Банком курсу покупки или
продажи национальной или иностранной
валюты на дату совершения платежа, с оплатой
Должником расходов по переводу и
конвертации платежа в валюту Кредита,
Гарантии.
5. С подписанием Сторонами Соглашения и
присоединения к настоящим Общим условиям,
физическое лицо – Заемщик (Принципал),
первый руководитель, главный бухгалтер,
акционер, участник, иной представитель
предоставили Банку, третьим лицам, которые
могут и(или) будут иметь отношение к
Соглашению,
Акцессорному
договору,
Финансовому инструменту, Обеспечению свое
безусловное согласие на сбор и обработку своих
персональных данных на электронном,
бумажном или
ином носителе, которые
требуются/могут потребоваться в связи с
Соглашением,
Акцессорным
договором,
договором об Обеспечении для оказания
банковских, иных услуг, в том числе для
предоставления контрагенту/ам Должника,
банкам / процессинговым организациям /
платежным системам / международным
расчетным системам / учетным организациям /
депозитариям / кастодианам, в том числе
зарубежным / фондовым биржам/иным лицам,
через
которые
проходит
перевод/маршрутизация/процессинг
поручения/приказ/распоряжение/заказ/заявка
субъекта, для учета и контроля Банком, для
выполнения Банком (субъектом финансового
мониторинга) проверки своего клиента, его
идентификации, для хранения, использования
документов
в
кредитном
досье,
для
бухгалтерского учета, для судебной и
внесудебной работы, для получения услуг от
любых
третьих
лиц
для
взыскания
Задолженности по Соглашению, другим
договорам, заключенным с Банком, для торгов
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қызметтері/жұмыстары Банкке қажет болатын
аудитор, бағалаушы, сақтандырушы, басқа да
тұлға үшін, БАҚ-та субъект туралы кез келген
мәліметті орналастыру үшін, пруденциялық
және өзге де нормативтерді есептеу үшін,
соның ішінде бір Қарыз алушының тәуекелін
есептеу үшін, Банкпен ерекше қарымқатынастарда болуды анықтау үшін, меншік
иелері/меншіктің құрылымын анықтау үшін,
кез келген байланыс арналары арқылы хаттар
жіберу үшін, Банктің Келісім бойынша талап
ету құқықтарын үшінші тұлғаларға шеттетуі
үшін, маркетингтік, жарнама және басқа да
акцияларға байланысты ақпарат, құжаттар
үшін өзінің электронды, қағаз немесе басқа да
таратқыштағы дербес деректерін жинау мен
өңдеу үшін өзінің сөзсіз келесімін береді.
Дербес деректер субъектісінің осы келісімі,
сондай-ақ келешекте берілген келісім ретінде
бағаланатын болады.
6. Келісім құпия ақпарат болып табылады.
Оның мазмұнын Тараптардың жазбаша
келісімінсіз
үшінші
тұлғаларға
беруге
болмайды. Осы арқылы Борышкер Келісімге
қол қоя отырып, Банкке осы Жалпы
талаптардың негізінде және Борышкер
тарапынан қандай да бір қосымша келісімсіз
Келісім, Борышкер, қамтамысз ету, Келісіммен
байланысты өзге де (барлық/кез келген)
ақпарат пен мәліметтерді, соның ішінде
банктік құпияны құрайтын ақпаратты мынадай
үшінші тұлғаларға беруге уәкілетті етеді: а)
Банктің ірі қатысушы/лары, аффилиирленген
тұлға/лары
болып
табылатын
заңды
тұлға/лар/ға, б) кеңес беру, заң, аудиторлық
және
өзге
де
қызметтер
көрсететін
тұлға/лар/ға;
в)
төлемдер,
ақша
аударымдарына қатысатын тұлға/лар/ға (соның
ішінде банктер, корреспондент-банктер, төлем
карточкалары жүйелеріне және т.б.), г)
уәкілетті тіркеу орган/дар/ына/мүлікті тіркеу,
мүлікке
ауыртпалық
салу
бойынша
тұлға/лар/ға, д) берешекті өндіріп алатын
тұлға/лар/ға, соның ішінде коллекторлық
агенттіктерге, е) Кредитор мүлікті, соның
ішінде Борышкердің, үшінші тұлға-заттай
кепілдеме берушінің осы міндеттемені
орындамауы себебінен сақтандырса немесе
бағалауға тапсырыс берсе, сақтандырушыға,
тәуелсіз бағалаушыға, Банкке клиент тарту,
Борышкер ұсынған құжаттарды тексеру,
Кредиттерді беру шарттарының сәйкестігі,
құжаттарды Борышкерге беру, Борышкерден
төлемдер мен аударымдарды Кредитті(терді)
өтеу шотына қабылдау бойынша қызмет
көрсететін басқа ұйымдар (делдалдар), ж)
үшінші тұлға/лар-заттай кепілдеме беруші,

по продаже имущества, для аудитора,
оценщика,
страховщика,
иного
лица
услуги/работы которых нужны Банку, для
размещения любых сведений о субъекте в
СМИ, для расчета пруденциальных, иных
нормативов, в том числе для расчета риска на
одного Заемщика, определения на связанность с
Банком
особыми
отношениями,
для
определения
структуры
собственников/собственности, для направления
писем по любым каналам связи, для уступки
прав по Соглашению третьим лицам, для
направления информации, документов по
маркетинговым, рекламным, иным акциям, для
иных целей.
Данное согласие субъекта персональных
данных расценивается, в том числе в
последующем, как согласие данное субъектом
персональных данных.
6. Соглашение является конфиденциальной
информацией. Его содержание не может быть
раскрыто третьим лицам без письменного
согласия Сторон. Настоящим Должник
подписанием Соглашения, безусловно и
безотзывно
уполномочивает
Банк
на
предоставление на основании настоящих
Общих
условий
и
без
какого-либо
дополнительного
согласия
Должника
информации о Соглашении, Должнике,
обеспечении, другой (всей/любой) связанной с
Соглашением информации и сведений, в том
числе
содержащей
банковскую
тайну
следующим
третьим
лицам:
а)
юридическому/им лицу/ам - крупным/и
участником/ами аффилиированным лицом/ами
Банка;
б)
лицу/ам,
оказывающему/их
консультационные, юридические, аудиторские
и иные услуги, в) лицу/ам, участвующему/им в
платежах, переводах денег (в том числе,
банкам, банкам-корреспондентам, системам
платежных
карточек
и
т.д.),
г)
регистрирующему/им органу/ам/лицу/ам по
регистрации
имущества, обременений, д)
лицу/ам для взыскания задолженности, в том
числе
коллекторским
агентствам,
е)
страховщику, независимому оценщику, если
Банк застраховал или заказал оценку
имущества, в том числе по причине
неисполнения этой обязанности Должником,
третьим лицом-вещным поручителем, иным
организациям (посредникам), оказывающих
Банку услуги по привлечению клиентов,
осуществлению
проверки
документов,
предоставляемых Должником, на соответствие
условиям выдачи Кредита/ов, передаче
документов Должнику, приему платежей и
переводов от Должника в счет погашения
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кепілгер/лерге, з) Банк Келісім және(немесе)
Акцессорлық шарт, Қамтамасыз ету бойынша
құқықтарды
табыстайтын
тұлға/лар/ға,
и)олардың сұратуы бойынша мемлекеттік және
құқық қорғау органдарына, соттарға, соның
ішінде алдын ала тексеру,алдын ала тергеу
органдарына, ұлттық, мемлекеттік қауіпсіздік
органдарына немесе міндеттемелер, ҚР
заңнамасы бұзылған жағдайларда, к) сот
тергеуін жүргізу кезінде және(немесе) БАҚ
арқылы сот және басқа да тексерудің
нәтижелері туралы хабарлау кезінде өзге де
тұлғаларға - Борышкер, Келісім, Акцессорлық
шарт, Қамтамасыз ету, Банкпен жасалған,
соның ішінде өзінің әрекет етуін тоқтатқан
шарттар туралы кез келген ақпаратты, сондайақ банктік құпияны, коммерциялық немесе
заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын
ақпартты ұсыну.
Осы келісім келешекте Борышкердің берген
келісімі ретінде бағаланатын болады.
7. Борышкер Келісімге қол қоя отырып, өзіне
валюталық тәуекелді қабылдайтындығын
растайды. Шетел валютасы бағамының теңгеге
қатысты өсуі немесе төмендеуі себебінен
Кредитті өтеу бойынша төлемдер сомасының
өзгеруі, бұл әсіресе валютадағы табыс
Кредиттің валютасына сәйкес келмейтін
жағдайда
маңызды
болып
табылады.
Айырбастау бағамының ауытқуы оны алдын
ала болжау немесе алдын алуға болмайтын
тәуекел болып саналады, соған байланысты
Банк Борышкердің валютаның айырбастау
бағамына байланысты шығындары мен
шығыстары үшін қандай да бір жауапкершілік
алмайды.
8. Ақша нарығында және/немесе капиталдар
нарығында және(немесе) қаржы нарығында
және (немесе) валюта бағамында және(немесе)
инфляция, девальвация көрсеткіштерінде
өзгерістер болған жағдайда, бірақ бұлармен
шектелмей, Келісімнің Тараптары Кредит
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесі
Келісімге/Акцессорлық шартқа
қосымша
қосымша келісім жасау арқылы арттырылатын
болады (ҚР заңнамаларын сақтай отырып).
9. Жалпы талаптарда, ҚР заңнамасында
белгіленген
жағдайларда
қаржыландыру
тоқтатылған, кідіртілген уақытта Борышкердің
қандай да бір наразылықтары жоқ және
болмайды.
10. Бенефициар Кепілдікті қабылдамаған
(Бенефициардың Кепілдіктен бас тартуы),
Борышкердің Кепілмен қамтамасыз етілген
міндеттемені мерзімінен бұрын орындауы
кезінде
Кепілдіктің
қолданыс
мерзімі
тоқтатылуы
жағдайында,
Кепілдіктің

Кредита/ов, ж) третьему/им лицу/ам-вещному
поручителю,
гаранту/ам,
з)
лицу/ам,
которому/ым Банк уступает права требования
по Соглашению, Акцессорному договору,
Обеспечению,
и)
государственным
и
правоохранительным органам, судам, в том
числе, органам дознания, предварительного
следствия,
органам
национальной,
государственной безопасности по их запросу,
либо в случае нарушения обязательств,
законодательства РК, к) иным лицам при
проведении судебного разбирательства и(или)
оповещения через СМИ о результатах
судебного или иного разбирательства, - всей и
любой информации о Должнике, Соглашении,
Акцессорном договоре, Обеспечении, иным
договорам, заключенным с Банком, в том числе
прекратившим свое действие, а также
информации,
составляющей
банковскую,
коммерческую или иную охраняемую законом
тайну.
Данное согласие расценивается, в том числе в
последующем,
как
согласие,
данное
Должником.
7. Должник подтверждает, что подписанием
Соглашения принимает на себя валютный риск.
Под валютным риском понимается риск
изменения сумм выплат в погашение Кредита,
Долга из-за роста или понижения курса
иностранной валюты по отношению к тенге, что
особенно актуально, если Должник получает
доход в валюте, не соответствующей валюте
Кредита, Долга. Колебания обменного курса
являются
факторами
риска,
который
невозможно предвидеть или предотвратить, в
связи с чем Банк не несет какой-либо
ответственности за любые расходы или убытки
Должника, возникшие в связи с изменениями
обменного курса иностранной валюты к тенге.
8. В случаях (включая, но не ограничиваясь):
изменения на денежном рынке и(или) рынке
капиталов и(или) финансовом рынке и(или)
курсов валют и(или) показателей инфляции,
девальвации,
Стороны
Соглашения
согласились, что ставка вознаграждения по
Кредиту
подлежит
увеличению
путем
заключения дополнительного соглашения к
Соглашению/Акцессорному
договору
(с
соблюдением законодательства РК).
9. Должник не имеет и не будет иметь какихлибо
возражений
при
прекращении,
приостановлении финансирования в случаях,
установленных
настоящими
Общими
условиями, законодательством РК.
10. Уплаченные Должником Банку комиссии
по Гарантии не подлежат возврату Должнику в
случае не принятия Бенефициаром Гарантии
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тоқтатылуының кез келген басқа да
жағдайларында Борышкердің Банкке Кепілдік
бойынша төлеген комиссиялары Борышкерге
қайтарылмайды.
11. Тараптар Келісімге байланысты/Келісім
бойынша туындайтын, келіссөздер арқылы
реттеуге келмейтін барлық даулар мен
келіспеушіліктерді Банктің қалауына қарай
Банктің
немесе
оның
филиалдарының/өкілдіктерінің
орналасқан
жері бойынша ҚР соттарында қарастыру
туралы келісімге келді. Қолданылатын құқық
ҚР заңнамасы болып саналады.
12. Кредит ішінара мерзімінен бұрын өтелген
жағдайда, Борышкер оған Банктің берген
өзгертілген Өтеу кестесі Келісім/Акцессорлық
шарттың
ажырамас
бөлігі
болып
табылатындығын
және
Тараптар
Келісім/Акцессорлық шарт, қосымша келісім
жасаудың талап етілмейтіндігін растайды.
13. Келісім, Жалпы талаптарға өзгертулер
мен толықтырулар қосымша келісімдер жасау
арқылы
немесе
Жалпы
талаптарда
қарастырылған басқа да әдістермен енгізіледі.
14. Банк біржақты тәртіпте, Борышкердің
алдын ала келісімінсіз Келісім, Акцессорлық
шарт, Жалпы талаптардың ережелеріне
Борышкер үшін жақсарту жағына қарай
өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізуге
құқылы. Келісім, Акцессорлық шарт, Жалпы
талаптарға енгізілген өзгертулер және/немесе
толықтырулар туралы Банк Борышкерге
www.atfbank.kz мекенжайы бойынша Банктің
корпоративтік
веб-сайтына
ақпарат
орналастыру немесе ақпаратты Банктің
бөлімшелерінде орналастыру арқылы немесе
Борышкерге хабарлама жіберу арқылы
хабарлайды.
Енгізілген
өзгертулер
және/немесе
толықтырулар туралы хабарламадан кейін
Борышкер хабарлама жасалған күннен бастап
14 (он төрт) күнтізбелік күннің ішінде Банкке
Борышкер (Борышкердің уәкілетті тұлғасы)
қол қойған ұсынылған талаптардан бас тарту
туралы өтінішті қолма-қол тапсыру арқылы
ұсынылған жақсартушы талаптардың бас
тартуға құқылы болады.
Банкке ұсынылған талаптардан бас тарту
туралы өтініштің ұсынылмауы енгізілген
өзгертулер және/немесе толықтыруларды
ескере
отырып,
Борышкердің
Келісім,
Акцессорлық шарт, Жалпы талаптардың, оған
(оларға) қосылудың жаңа редакциясымен
(өзгертілген және/немесе толықтырылған)
толығымен келісетіндігін білдіреді.
Келісім,
Акцессорлық
шарт,
Жалпы
талаптарға
өзгертулер
және/немесе

(отказ Бенефициара от Гарантии), прекращения
действия Гарантии при досрочном исполнении
Должником обязательства, обеспеченного
Гарантией, при любых других обстоятельствах
прекращения Гарантии.
11. Стороны пришли к соглашению
рассматривать все споры и разногласия,
возникающие в связи/по Соглашению, которые
невозможно урегулировать путем переговоров,
в судах РК по месту нахождения Банка, либо его
филиалов/представительств по усмотрению
Банка. Применимым правом является право РК.
12. Должник подтверждает, что при частично
досрочном
погашении
Кредита
предоставленный ему Банком измененный
График погашения является неотъемлемой
частью Соглашения/Акцессорного договора, и
не
требует
подписания
Сторонами
Соглашения/Акцессорного
договора,
дополнительного соглашения.
13. Изменения и дополнения в Соглашения
вносятся путем заключения дополнительных
соглашений
либо
иными
способами,
предусмотренными Общими условиями.
14. Банк вправе в одностороннем порядке, без
предварительного согласия Должника вносить
изменения и/или дополнения в условия
Соглашения, Акцессорного договора, Общих
условий, улучшающие условия для Должника.
О внесенных в Соглашение, Акцессорный
договор, Общие условия изменениях и/или
дополнениях Банк информирует Должника
путем
размещения
информации
на
корпоративном веб-сайте Банка по адресу:
www.atfbank.kz, а также дополнительно путем
размещения информации в отделениях Банка
либо
путем
направления
уведомления
Должнику.
После уведомления о внесенных изменениях
и/или дополнениях Должник вправе в течение
14 (четырнадцати) календарных дней с даты
уведомления, отказаться от предложенных
улучшающих условий путем нарочного
предоставления
Банку
подписанного
Должником
(уполномоченным
лицом
Должника)
заявления
об
отказе
от
предложенных условий.
Не предоставление в Банк заявления об отказе
от предложенных условий означает согласие
Должника с новой (измененной и/или
дополненной)
редакцией
Соглашения,
Акцессорного договора, Общих условий и
присоединения к нему (ним) в целом с учетом
внесенных изменений и/или дополнений.
После внесения изменений и/или дополнений
в Соглашение, Акцессорный договор, Общие
34

толықтырулар енгізілгеннен кейін ол(-ар) условия, он (-и) продолжает (-ют) действовать в
өзгертілген/толықтырылған күйде әрекет етуін измененном/дополненном виде.
жалғастырады
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