«АТФБанк» АҚ Басқармасы бекіткен
типтік нысан (2020ж. «26» наурыз №30 хаттама)/
Типовая форма
утверждена Правлением АО «АТФБанк»
(Протокол №30 от «26» марта 2020г.)
Төлем карточкасы бойынша кредит
желісін ашу туралы
№__келісім

Соглашение об открытии кредитной линии по
платежной карточке
№__

Келісім Банк бөлімшесіне келмей-ақ болашақта қарыз алу (қажет болатын жағдайда)
мүмкіндігін ұсынады, соған байланысты Келісім Банк Қарыз алушыдан ұсынылып отырған жеке
талаптармен келісетіндігін білдіру арқылы Келісім бойынша бірінші қарызды алуға қатысты
растаманы алған уақыттан бастап жасалған және күшіне енген болып саналады. Тараптардың
Келісімге қол қоюы Қарыз алушыға 56 % құрайтын жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесімен
20 000 000 (жиырма миллион) теңге сомасында қарыз беруді білдірмейді, ал Банк үшін 20 000 000
(жиырма миллион) теңге көлемінде қарыз беруді білдірмейді, нақты сома мен сыйақы
мөлшерлемесі жеке талаптарда анықталатын болады, Қарыз алушы мұндай талаптармен келісуі
мүмкін немесе бас тарта алады. Қарыз алу туралы ақпарат бірінші қарызды алғаннан кейін ғана
жеке талаптарға сәйкес Қарыз алушының кредиттік тарихында көрсетіледі./Соглашение
предоставляет возможность получения займа в будущем (в случае его необходимости) без
посещения отделения Банка, в связи с этим Соглашение считается заключенным и вступившим в
силу только с момента получения Банком подтверждения Заемщика на получение первого займа
по Соглашению путем выражения согласия с предложенными персональными условиями.
Подписание Соглашения Сторонами не означает выдачу займа Заемщику в размере 20 000 000
(двадцать миллионов) тенге с годовой эффективной ставкой вознаграждения 56 %, а для Банка не
означает обязанность выдать заем в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) тенге, конкретная
сумма и ставка вознаграждения будут определены в персональных условиях, с которыми
Заемщик может согласиться либо отказаться. Информация о получении займа будет отражена в
кредитной истории Заемщика в соответствии с персональными условиями только после
получения первого займа.
___________ қ.

20__жылғы «___»_______

«АТФБанк» АҚ, (бұдан әрі –Банк),
________________ негізінде әрекет ететін
__________________ арқылы (Банктің уәкілетті
тұлғасын
көрсету
керек),
және
_________________ (Қарыз алушының атыжөнін көрсету керек), (бұдан әрі –Қарыз
алушы), бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп
аталып, төмендегілер жөнінде осы Келісім
Төлем карточкасы бойынша кредит желісін ашу
туралы шартты (бұдан әрі – Келісім) жасады:
1. Банк
жаңартылатын
негіздегі
транштарды (бұдан әрі - қарыздар) Қарыз
алушыда жеке талаптар (бұдан әрі – ЖТ),
Келісім пен Банк Басқармасының 2016 жылғы
24 маусымдағы шешімімен (№ 50 Хаттама)
бекітілген Жеке тұлғалармен жасалған банктік
қарыз шарттарына жалпы талаптарға (бұдан әрі
–
Жалпы
талаптар)
сәйкес
Банктің

г.___________

«___»____20__год

АО «АТФБанк», (далее – Банк), в лице
__________________ (указать уполномоченное
лицо Банка), действующего (-ей) на основании
_________________, и _________________
(указать ФИО Заемщика), (далее – Заемщик),
далее
совместно
именуемые
Стороны,
заключили
настоящее
Соглашение
об
открытии кредитной линии по платежной
карточке
(далее
–
Соглашение)
о
нижеследующем:
1. Транши
(далее
–
займы)
на
возобновляемой
основе
предоставляются
Банком в потребительских целях при условии
наличия у Заемщика действующей Карточки
Банка в соответствии с персональными
условиями (далее – ПУ), Соглашением и
Общими условиями к договорам банковского
займа с физическими лицами, утвержденными

қолданыстағы төлем карточкасы болатын
жағдайда береді.
ЖТ ретінде Банкпен
анықталған жеңілдік кезеңін және/немесе
қарызға қызмет көрсетудің өзге де оңтайлы
параметрлерін ұсыну арқылы көрініс беретін
қарыздың дербес жағдайлары мен Банктің
қызмет
көрсетудегі
қолайлы
шарттары
түсіндіріледі.

решением Правления Банка от 24 июня 2016
года (Протокол № 50) (далее – Общие
условия). Под ПУ понимается информация об
индивидуальных
условиях
займа
и
улучшениях предоставления услуг Банком,
выражающиеся в предоставлении льготного
периода и/или иных улучшающих параметрах
обслуживания займа, определенные Банком.

2. Қарыз(-дар) сомасы мен оларды берудің
өзге де талаптары ЖТ арқылы анықталады.
Кредит желісінің мүмкін болатын ең жоғарғы
сомасы – 20 000 000 (жиырма миллион) теңге,
сонымен қатар кредит желісінің сомасы
(Банкпен) мақұлданған және өтелемген қарыз
сомасына тең болады.
3.
Қарыз мерзімі – қарыздың ең төменгі
мерзімі 6 (алты) айды құрайды, ал жоғары
мерзімі ЖТ-мен анықталады. Кредит желісінің
максималды мерзімі 20 жылды құрайды.

2. Сумма и иные условия предоставления
займа (-ов) определяются ПУ. Максимально
возможная сумма кредитной линии (в случае
одобрения Банком) – 20 000 000 (двадцать
миллионов) тенге, при этом сумма Кредитной
линии будет равна сумме одобренных
(Банком) и непогашенных займов.
3. Срок займа – минимальный срок займа
составляет 6 (шесть) месяцев, максимальный
срок займа определяется ПУ. Максимальный
срок кредитной линии составляет 20
(двадцать) лет.
4. В
соответствии
с
требованиями
Действующего
законодательства
максимальный размер годовой эффективной
ставки вознаграждения по займам в рамках
Кредитной
линии
составляет
56%,
максимальный размер фиксированной ставки
вознаграждения
(далее
–
Ставка)
по
Соглашению составляет 44,2% годовых. Банк
вправе предоставить скидки к Ставке. Размер
Ставки со скидкой указывается в ПУ.

4. Қолданыстағы заңнаманың талаптарына
сәйкес кредит желісі аясындағы қарыздар
бойынша
сыйақының
жылдық
тиімді
мөлшерлемесінің ең жоғары мөлшері 56%-ды,
Келісім
бойынша
сыйақының
тұрақты
мөлшерлемесінің ең жоғары мөлшері (бұдан әрі
- Мөлшер) жылдық 44,2%-ды құрайды. Банк
кредит желісінің аясындағы қарыздар бойынша
Мөлшерлемеге жеңілдіктер беруге құқылы
болады. Жеңілдік арқылы Мөлшерлеменің
көлемі ЖТ-да көрсетіледі.
5. Қарызды өтеу, сыйақы, комиссиялар,
тұрақсыздық айыбы, Келісім бойынша басқа да
төлемдерді
төлеу
қолма-қол
ақшамен
және/немесе қолма-қол ақшасыз тәртіпте
жүргізіледі. Ай сайынғы төлемнің мөлшері,
төлемдердің саны мен күндері ЖШ-да
көрсетіледі.
6. Қарызды өтеу әдісі –аннуитетті.
7. Қарыздар бойынша Берешекті өтеу
кезектілігі: 1) Негізгі борыш бойынша берешек,
2) сыйақы бойынша берешек, 3) Келісімде
көрсетілген мөлшердегі тұрақсыздық айыбы
(айыппұл, өсімақы), 4) төлемдердің ағымдағы
кезеңі үшін Негізгі борыш сомасы, 5)
төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген
сыйақы, 6) қарызды беру және қызмет
көрсетуімен байланысты комиссиялар мен басқа
да төлемдер, 7) орындауды алғанға дейінгі Банк
шығындары.
Қарыз
бойынша
төлем
мерзімі
кешіктірілгеннен 90 (тоқсан) ретті күнтізбелік
күн өткеннен кейін жасалған төлем сомасы

5. Погашение
займа,
уплата
вознаграждения, комиссий, неустойки, других
платежей по Соглашению производится в
наличном и/или безналичном порядке. Размер
ежемесячного платежа, количество и даты
платежей указываются в ПУ.
6. Метод погашения займа – аннуитетный.
7. Очередность погашения Задолженности по
займам: 1) задолженность по Основному долгу,
2) задолженность по вознаграждению, 3)
неустойка (штраф, пеня) в размере, указанном в
Соглашении, 4) сумма Основного долга за
текущий период платежей, 5) вознаграждение,
начисленное за текущий период платежей, 6)
комиссии и иные платежи, связанные с выдачей
и обслуживанием займа, 7) издержки Банка по
получению исполнения.
По
истечении
90
(девяносто)
последовательных календарных дней просрочки
сумма произведенного платежа по займу в
случае, если она недостаточна для исполнения

Қарыз алушы міндеттемесін орындау үшін
жеткіліксіз болса, Қарыз алушы берешекті
келесі кезектілікпен өтейді: 1) Негізгі борыш
бойынша берешек, 2) сыйақы бойынша
берешек, 3) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін
Негізгі борыш сомасы, 4) төлемдердің ағымдағы
кезеңі үшін есептелген сыйақы, 5) Келісімде
көрсетілген мөлшердегі тұрақсыздық айыбы
(айыппұл, өсімақы), 6) қарызды беру және
қызмет көрсетуімен байланысты комиссиялар
мен басқа да төлемдер, 7) орындауды алғанға
дейінгі Банк шығындары.
8. Банк мерзімі кешіктірілген әрбір күн
үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасынан
0,5% мөлшерінде тұрақсыздық айыбының
төленуін талап етуге құқылы. Тұрақсыздық
айыбының мөлшері мерзімі кешіктірілген әрбір
күн үшін мерзімі
кешіктірілген төлем
сомасынан 0,5%-дан, мерзім кешіктірілген 90
күн өткеннен кейін мерзімі кешіктірілген әрбір
күн үшін мерзімі
кешіктірілген төлем
сомасынан 0,03%-дан, бірақ ЖТ қолданыста
болатын әрбір жыл үшін берілген қарыз
сомасынан 10%-дан аспуы тиіс.
9. Банктің
Келісім
бойынша
алатын
комиссияларын ЖТ анықтайды, бірақ Келісімде
анықталған
комиссиялардың тізімі мен
мөлшерінен аспайды, атап айтқанда:
1) қарызды ұйымдастырғаны үшін – қарыз
сомасынан ______(_____)% (комиссия бір реттік
болып табылады және Қарыз алушы Кредитті
беру кезінде қарыз сомасынан ұстау арқылы
төлеуге жатады).
2) Шартты жасаған күннен бастап 3 (үш) ай
ішінде Қарыз алушының бастамашылығымен
қарызды толық мерзімінен бұрын өтегені үшін,
сонымен қатар 1 (бір) жылдан астам жыл
мерзімге берілген қарызды алған күннен бастап 9
(тоғыз)
ай
ішінде
Қарыз
алушының
бастамашылығымен қарызды толық мерзімінен
бұрын өтегені үшін –Шарт аясында берілген,
мерзімінен бұрын төлем жасалатын жеке
алғандағы қарыз бойынша берешек қалдығынан
________% (комиссияны Қарыз алушы Кредитті
мерзімінен бұрын өтеу күнінен кешіктірмей
төлеуге жатады);
_______________/барлық қажетті комиссиялар
көрсетіледі/.
10. Қарызды өтеу және сыйақы төлеу ай
сайын кезеңді түрде жүзеге асырылады.
Қарызды
өтеу,
сыйақы,
комиссиялар,
тұрақсыздық айыбы, Келісім бойынша басқа да
төлемдерді төлеу Банктің Келісімді тікелей
дебеттеу / Банктің Шоттан ақшаны есептен

обязательства Заемщика, Заемщик погашает
Задолженность в следующей очередности: 1)
задолженность по Основному долгу, 2)
задолженность по вознаграждению, 3) сумма
Основного долга за текущий период платежей,
4) вознаграждение, начисленное за текущий
период платежей, 5) неустойка (штраф, пеня) в
размере, указанном в Соглашении, 6) комиссии
и иные платежи, связанные с выдачей и
обслуживанием займа, 7) издержки Банка по
получению исполнения.
8. Банк вправе требовать выплату неустойки
в размере 0,5% от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки. Размер
неустойки не может превышать 0,5% от суммы
просроченного платежа за каждый день
просрочки, по истечении 90 дней просрочки не
может
превышать
0,03%
от
суммы
просроченного платежа за каждый день
просрочки, но не более 10% от суммы
выданного займа за каждый год действия ПУ.
9. Комиссии, взимаемые Банком по
Соглашению определяются ПУ, но не
превышают перечень и размер комиссий,
определенных Соглашением, а именно:
1) за организацию займа - ____ (____) % от
суммы займа (комиссия является разовой и
подлежит оплате Заемщиком при выдаче
каждого займа путем удержания из суммы
займа);
2) за рассмотрение заявления о полном
досрочном погашении займа в течение 3 (трех)
месяцев с даты выдачи займа за счет средств
нового займа, получаемого в Банке, а также в
случае полного досрочного погашения займа в
течение 9 (девяти) месяцев с даты получения
займа выданного на срок свыше 1 (одного) года,
за счет иных средств - __ (____) % от остатка
задолженности по отдельно взятому займу, по
которому производится досрочное погашение
(комиссия подлежит оплате Заемщиком не
позднее даты досрочного погашения займа);
_______________________/указываются все
необходимые комиссии/.
10. Погашение
займа
и
уплата
вознаграждения
осуществляется
с
периодичностью
ежемесячно.
Погашение
займа, уплата вознаграждения, комиссий,
неустойки, других платежей по Соглашению
производится путем внесения через кассу
Банка/перечисления с иного банковского счета
денег на Счет с реализацией Банком права на

шығару (алу) құқығын іске асыра отырып,
ақшаны Банк кассасы арқылы енгізу/ақшаны
басқа банктік шоттан Шотқа аудару арқылы
жүргізіледі, аталған жағдайда Қарыз алушы
Банкке Келісімнің негізінде және Қарыз алушы
тарапынан кез келген нысандағы қандай да бір
қосымша келісімсіз тікелей дебеттеуге және
ақшаны есептен шығаруға (алуға) уәкілеттік
береді.
11. Қарыз
алушы
Келісім
бойынша
міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде
орындамаған жағдайда Банк құқылы: а) Қарыз
алушыдан тұрақсыздық айыбын (өсімақыны,
айыппұлды) төлеуін талап етуге; 2) Келісімдер
және Қарыз алушыдан Банк және Қарыз алушы
арасында жасалған басқа да мәмілелер бойынша
барлық міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуін
талап етуге (дефолт жариялау); 3) Қарыз
алушының кез келген мүлігіне сот тәртібінде
өндіріп алуға, 4) Шарт бойынша кез келген
берешекті есептен шығару үшін Қарыз
алушының 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 талап етуі бойынша ашылған банктік
шоттардағы
Қарыз алушы жәрдемақы және
әлеуметтік төлемдер түрінде алатын ақша, ҚР
Ұлттық
Банкінің
нормативтік
құқықтық
актілеріне сәйкес белгіленген тәртіпте Қарыз
алушының 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
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

прямое дебетование Счета Банком/ списание
(изъятие) Банком денег со Счета, при этом
Заемщик уполномочивает Банк на такое
прямое дебетование и списание (изъятие)
денег на основании Соглашения и без какоголибо дополнительного согласия в любой
форме со стороны Заемщика.
11. При неисполнении либо ненадлежащем
исполнении Заемщиком обязательств по
Соглашению Банк вправе: 1) потребовать
уплаты Заемщиком неустойки (пени, штрафа);
2) потребовать от Заемщика
досрочно
исполнить все обязательства по Соглашению и
иным сделкам, заключенным между Банком и
Заемщиком (объявить дефолт); 3) обратить
взыскание на любое имущество Заемщика в
судебном порядке;4) обратить взыскание в
бесспорном порядке на деньги, в том числе
путем предъявления платежного требования,
имеющиеся на любых банковских счетах
Заемщика для списания любой суммы
задолженности по Соглашению, за исключением
денег, получаемых Заемщиком в виде пособий и
социальных
выплат,
выплачиваемых
из
государственного
бюджета
и
(или)
Государственного
фонда
социального
страхования, находящихся на банковских
счетах, открытых по требованию Заемщика в
порядке,
установленным
нормативным
правовым
актом
Национального
Банка
Республики Казахстан, алиментов (денег,
предназначенных
на
содержание
несовершеннолетних
и
нетрудоспособных
совершеннолетних детей), находящихся на
банковских счетах, открытых по требованию
Заемщика,
в
порядке,
определенном
нормативным правовым актом Национального
Банка Республики Казахстан, а также
жилищных выплат, предусмотренных Законом
Республики
Казахстан
«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

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, 5) берешекті сот тәртібінде өндіріп
алу, 6) Қолданыстағы заңнамада қарастырылған
тәртіпте, Келісім бойынша тиісті құжаттар мен
ақпаратты ұсына отырып, берешекті өндіруді
үшінші тұлғаларға, соның ішінде коллекторлық
агенттіктерге
тапсыру;
7)
Келісімде
қарастырылған жағдайларда қарызды беруді
біржақты тәртіппен тоқтата тұруға; 8) Келісімді
орындау талаптарын өзгертуге (Келісімде
көрсетілген әдістер арқылы); 9) Қолданыстағы
заңнамаға сәйкес Берешекті өтеу бойынша өзге
де шараларды қолдануға құқылы.
Қандай да бір шараны қолдану (немесе
шаралардың барлығын қолдану) қажеттілігін
Банк өз бетінше анықтайды.

банковских счетах, предназначенных для
зачисления
компенсации
инвестиционных
затрат, в соответствии с законодательством
Республики
Казахстан
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
Республики Казахстан «О Государственной
образовательной накопительной системе»; 5)
взыскать задолженность Заемщика в судебном
порядке; 6) поручить взыскание задолженности
третьим лицам, в т.ч. коллекторским агентствам
в порядке, предусмотренном Действующим
законодательством,
с
предоставлением
необходимых документов и информации по
Соглашению; 7) в одностороннем порядке
приостановить предоставление займов в
случаях, предусмотренных Соглашением; 8)
изменить условия исполнения Соглашения
(способами указанными в Соглашении); 9)
принять
другие
меры
по
взысканию
Задолженности в соответствии с Действующим
законодательством.
Необходимость применения той или иной
меры (или применения мер в совокупности)
определяется Банком самостоятельно.
12. Келісімнің Шартқа қол қойылған күннен
12.Соглашение считается заключенным и
бастап күшіне енетін 14 және 17 тармақтарын вступившим в силу с момента получения
қоспағанда, Келісім Банк Қарыз алушының Банком первого согласия Заемщика на
Келісім бойынша ұсынылған ЖТ-ға қатысты предложенное ПУ по Соглашению (т.е.
бірінші келісімін (яғни, Келісім бойынша согласия на получение первого займа по
бірінші қарызды алу туралы келісімі) алған Соглашению), за исключением пунктов 14 и
уақыттан бастап жасалған және күшіне енген 17 Соглашения, которые вступают в силу с
болып есептеледі. Келісімнің қолданыс мерзімі даты подписания Соглашения. Срок действия
20 (жиырма) жыл, өзара есеп айырысуға Соглашения составляет 20 (двадцать) лет, а в
қатысты Тараптар Келісім және ЖТ бойынша өз части взаиморасчетов до полного исполнения
міндеттемелерін толық орындағанға дейін.
Сторонами своих обязательств по Соглашению
и ПУ.
13. Келісімнің талаптарының бұзылғандығы
13. Стороны несут ответственность по
үшін Тараптар Қолданыстағы заңнама, Келісім, Действующему
законодательству,
Жалпы талаптар бойынша жауапкершілік Соглашению, Общим условиям за нарушение
алады.
условий Соглашения.
14. Келісімнің
аясында
қарыз
алуға
14.Сделки (в т.ч. согласия, подтверждения,
бағытталған
мәмілелер
(соның
ішінде заявления), направленные на получение займа
келісімдер, растаулар, өтініштер) және Келісім в рамках Соглашения, и другие сделки в
аясындағы басқа да мәмілелер, соның ішінде: рамках Соглашения, в т.ч. изменения к
клиенттің Банк жіберген кодты енгізуі; Соглашению(не изменяемые в одностороннем
банкоматта
ПИН-кодты
енгізуі;
жеке порядке), изменение анкетных данных, номера
кабинетте/сайтта электронды хабарламалар мен телефона, иных сведений о Заемщике,
құжаттар алмасу; Қарыз алушының телефон совершенные путем: ввода клиентом кода,
нөмірі арқылы хабарламалар (SMS) алмасу направленного Банком; ввода ПИН-кода в

арқылы; Тараптарды және олардың еріктерін
анықтайтын басқа да әдістер мен құжаттар
арқылы
Келісімге
жасалған
өзгертулер
(біржақты тәртіпте өзгертілмейтін), сауалнама
деректерін, телефон нөмірін, Қарыз алушы
туралы өзге де мәліметтерді өзгерту мәмілені
жазбаша нысанда жасауға теңестіріледі.
15. Келісімнің Тараптары Қолданыстағы
заңнама, Жалпы талаптар мен Келісімде
қарастырылған құқықтар мен міндеттерге ие
болады.
16. Келісім құпия болып табылады. Жалпы
талаптарда
белгіленген
жағдайларды
қоспағанда,
оның
мазмұнын
тараптың
келісімінсіз
үшінші
тұлғаға
жариялауға
болмайды.
17. Осы арқылы Қарыз алушы Келісімнің
негізінде сөзсіз және даусыз түрде және Қарыз
алушының қандай да бір қосымша келісімінсіз
Банкке Келісім, Қарыз алушы туралы ақпарат,
Келісіммен байланысты басқа (барлық/кез
келген) ақпаратты, соның ішінде Жалпы
талаптарда көрсетілгендерді қоса алғанда,
банктік құпияны құрайтын ақпаратты үшінші
тұлғаларға ұсыну құқығын береді.
18. Қалған бөлігінде Келісімнің талаптары
Жалпы талаптарда жазылған. Жалпы талаптар
Қазақстан
Республикасының
Азаматтық
кодексінің 389-бабы тәртібінде әірленген Жалп
талаптардың ережелеріне сәйкес әр кезде
енгізілетін
барлық
өзгерістер
және
толықтырулармен, Келісімнің жеке шарттарын
белгілейді және Келісімнің ажырамас бөлігі
болып саналады. Қарыз алушы ЖТ келісімін
берген сәттен бастап ЖТ Келісімнің ажырамас
бөлігі болып табылады және ЖТ аясында
берілген қарыз бойынша онымен бір құжатты
құрайды.
19. Осы арқылы Қарыз алушы Жалпы
талаптармен, Келісіммен толығымен танысқан
және
олармен
толықтай
келісетінідігін
растайды, сонымен қатар, Жалпы талаптарда
өзінің
саналы
әрекеті
тұрғысынан
қабылдамайтын Қарыз алушы үшін қандайда да
бір ауыртпалықты шарттар жоқ екендігін
растайды, Қарыз алушы Жалпы талаптарда
берілген белгілі бір шарттарға қатысуға Банк
тыйым салмағандығын және/немесе шектеу
қоймағандығын растайды
20. Осы арқылы Тараптар Қолданыстағы
заңнама ережелерін қоса алғанда, бірақ онымен
шектелмей,
Жалпы
талаптардың
барлық

банкомате;
обмена
электронными
сообщениями и документами в личном
кабинете/на сайте; обмена сообщениями (SMS)
по номеру телефона Заемщика; иными
способами и документами, определяющими
Стороны и содержание их волеизъявления,
приравниваются к совершению сделки в
письменной форме.
15. Стороны Соглашения имеют права и
обязанности, предусмотренные Действующим
законодательством, Общими условиями и
Соглашением.
16.Соглашение является конфиденциальным.
Его содержание не может быть раскрыто
третьим лицам без письменного согласия
Сторон,
за
исключением
случаев,
установленных Общими условиями.
17. Настоящим Заемщик безусловно и
безотзывно на основании Соглашения и без
какого-либо дополнительного соглашения
Заемщика предоставляет Банку право на
предоставление информации о Соглашении,
Заемщике, другой (всей/любой) связанной с
Соглашением информации, в т.ч. содержащей
банковскую тайну, третьим лицам, включая
указанных в Общих условиях.
18. В остальной части условия Соглашения
содержатся в Общих условиях, со всеми
изменениями и дополнениями в них, вносимых
время от времени в соответствии с
положениями
данных
Общих
условий,
которые разработаны в порядке статьи 389
Гражданского кодекса Республики Казахстан и
определяют отдельные условия Соглашения.
Общие условия являются неотъемлемой
частью Соглашения. С момента выражения
Заемщиком согласия с ПУ, ПУ становится
неотъемлемой частью Соглашения и образует
с ним единый документ по предоставленному
в рамках ПУ займу.
19. Настоящим Заемщик подтверждает, что
полностью ознакомился с Общими условиями,
Соглашением и согласен с ними полностью, а
также подтверждает, что Общие условия не
содержат каких-либо обременительных для
Заемщика условий, которые он, исходя из
своих разумно понимаемых интересов, не
принял бы, и Заемщик подтверждает, что Банк
не запрещал и/или не ограничивал Заемщика
участвовать
в
определении
условий,
содержащихся в Общих условиях.
20. Настоящим Стороны соглашаются, что
все
положения
Общих
условий
распространяются
на
взаимоотношения

ережелерінің Тараптардың Келісім бойынша
өзара
арақатынастарына
қатысты
қолданылатындығымен және Тараптар үшін осы
Келісіммен бірдей деңгейде орындалуы тиіс
екендігімен келіседі.
21. Келісім әрқайсысы бірдей заңды күшке
ие мемлекеттік және орыс тілдеріндегі ______
данада жасалды, әрбір Тарапқа бір данадан
беріледі. Келісімнің мемлекеттік тілдегі мәтіні
оның орыс тіліндегі мәтініне сәйкес келмейтін
жағдайда, Тараптар Келісімнің орыс тіліндегі
нұсқасын басшылыққа алады.
22. Жалпы талаптар Банктің www.atfbank.kz
веб-сайтында орналастырылған, ол туралы
Қарыз алушыға хабарланған. Қарыз алушының
талап етуімен Жалпы талаптарды Банк Қарыз
алушыға Банктің өз бетімен белгілеген үлгісі
бойынша қағаз тасымалдауышта бере алады.
Соған байланысты Қарыз алушы төмендегіні
растайды:
- Жалпы талаптардың ұсынылуын талап
етпеген - ____________________ (осы тармақ
қолданылатын болса, Қарыз алушының атыжөні өз қолымен және қолы) немесе
-Қарыз алушы Жалпы талаптардың берілуін
талап еткен және Банк осы Келісімді жасағанға
дейін Қарыз алушыға Жалпы талаптарды
ұсынған - _____________ (осы тармақ
қолданылатын болса, Қарыз алушының атыжөні өз қолымен және қолы).
Тараптардың деректемелері және қолдары:
Банк: «АТФБанк» АҚ, А25D5F7, Қазақстан
Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы
36; БСК: ALMNKZKX, БСН: 951140000151,
резиденттілік белгісі: 1, экономика секторының
коды: 4.
Қарыз алушы: _____________________ (жеке
басын
куәландыратын
құжаттағы
мәліметтерге
сәйкес
аты-жөні),
_______________________,
мекенжайы:
________________, ЖСН ___________.
Қарыз алушының Банк хабарламаларын
жіберуге
арналған
байланыс
деректері:
электронды пошта (e-mail) - ____, телефон
нөмірлері (Банктің ауызша және жазбаша
хабарламаларын алуға арналған факс, ұялы
телефондар) ____, басқа да байланыс құраладары
_____.

Сторон по Соглашению и обязательны для
Сторон в равной мере с настоящим
Соглашением,
в
том
числе,
но
не
ограничиваясь, положения по Действующему
законодательству.
21. Соглашение составлено в _______
экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон, на
государственном и русском языках. При
несоответствии
текста
Соглашения
на
государственном языке тексту на русском
языке,
Стороны
руководствуются
Соглашением, составленным на русском
языке.
22.Общие условия размещены на веб-сайте
Банка: www.atfbank.kz, о чем Заемщик
осведомлен. Дополнительно Общие условия по
требованию Заемщика могут предоставляться
Банком Заемщику на бумажном носителе по
форме, установленной Банком самостоятельно.
В связи с чем, Заемщик подтверждает, что:
- не требовал предоставления Общих
условий - ____________________ (ФИО
собственноручно и подпись Заемщика, если
применим этот пункт) или
- Заемщик потребовал предоставления
Общих условий и Банк предоставил Заемщику
до заключения настоящего Соглашения Общие
условия - ____________________ (ФИО
собственноручно и подпись Заемщика, если
применим этот пункт).
Реквизиты и подписи Сторон:
Банк: АО «АТФБанк», А25D5F7, Республика
Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби 36;
БИК: ALMNKZKX, БИН: 951140000151,
признак
резидентства:
1,
код
сектора
экономики: 4.
Заемщик: _____________________ (ФИО с
данными
документа,
удостоверяющего
личность), _______________________, адрес:
________________, ИИН ___________.
Контактные
данные
Заемщика
для
направления
Банком
сообщений:
адрес
электронной почты (e-mail) - ____, номера
телефонов (факса, мобильных телефонов для
получения устных и письменных сообщений
Банка) ____, другие средства связи _____.

ТАРАПТАРДЫҢ ҚОЛДАРЫ/ПОДПИСИ СТОРОН:
Банктен/от Банка:
_________________
м.о./м.п.
Қарыз алушыдан/
от Заемщика:
_________________
(Қарыз алушының аты-жөні толығымен өз қолымен, қолы) (ФИО полностью собственноручно,
подпись Заемщика)

