Үлгі түрі

Типовая форма

САУДА МЕКЕМЕСІМЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
ТУРАЛЫ ШАРТ
(ҚОСЫЛУ ШАРТЫ)

Осы Сауда мекемесімен ынтымақтастық туралы
Шартымен (Қосылу шарты) (бұдан əрі мəтін
бойынша «Шарт») «Альфа-Банк» ЕБ АҚ (бұдан
əрі-«Банк») ынтымақтастықтың стандартты
таалптары анықталады. Шарт мəтіні бойынша
Сауда мекемесі жəне Банк «Тараптар», ал жеке
дара – «Тарап» ретінде анықталады.

Договор о сотрудничестве с Торговой
организацией
(Договор присоединения)
Настоящим Договором о сотрудничестве с
Торговой организацией (Договор присоединения)
(далее по тексту – «Договор») определяются
стандартные условия сотрудничества АО ДБ
«Альфа-Банк» (далее – «Банк») с Торговыми
организациями. По тексту Договора Торговая
организация и Банк определяются как «Стороны»,
а по отдельности – «Сторона».

ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Егер басқасы мəтіннің мəнінде болмаса, 1.1
Используемые в настоящем Договоре
осы Шартта қолданылатындардың келесі термины имеют следующие значения, если иное
мағыналары бар:
не следует из контекста:
Қарыз шарты Сауда мекемесінен тауарды
Договор
Заявление на предоставление
сатып алуға Кредит беру
займа
банковского
займа/договор
туралы Банк пен Қарыз
банковского
займа,
алушының
арасында
заключенный между Банком и
жасалған, банктік қарыз
Заемщиком о предоставлении
шарты/банктік қарыз беруге
Кредита на покупку Товара у
Өтініш;;
Торговой организации;
1.

1.1

Клиент

Тауарды Сауда мекемесінен
сатып алуға мұқтаж жəне
Тауарды
сатып
алуға
Банктен Несие алушы жеке
тұлға,
əлеуетті
Қарыз
алушы,
Қазақстан
Республикасының азаматы,
жеке тұлға;

Клиент

Физическое
лицо,
потенциальный
Заемщик,
гражданин
Республики
Казахстан, заинтересованное в
покупке Товара у Торговой
организации
и
получении
Кредита в Банке на покупку
Товара;

Несие

Қарыз шарты мен осы Шарт
негізінде Сауда мекемесінің
ағымдағы банктік шотына
Несие сомасын бір мезгілде
аудару арқылы, мақсатты
пайдалану,
жеделдік,
төлемдік жəне қайтару
талаптарымен
ұлттық
валютада (теңге) Банктің
Қарыз алушыға беретін
банктік қарызы;

Кредит

Банковский
заем,
предоставляемый
Банком
Заемщику
в
национальной
валюте (тенге) на покупку
Товара, на условиях целевого
использования,
срочности,
платности
и
возвратности,
путём
единовременного
перевода суммы Кредита на
текущий
банковский
счет
Торговой
организации,
на
основании Договора займа и
настоящего Договора;

Қарыз алушы

Сауда мекемесінен Тауарды
сатып алуға Банктің Қарыз
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шартын жасаған тұлғасы,
Клиент;
Есеп кезеңі

Бір жұмыс күні

Сауда
мекемесі

Кредит сомасы есебінен
Клиент
Тауарларын
толықтай немесе ішінара
сату бойынша Банк Шарт
жасаған заңды тұлға, жеке
кəсіпкер

Сауда орны

Сауда-сервистік
кəсіпорындар

Тауарлар

Қарыз шарты қарастырған
мерзім мен талаптарда
Сауда
мекемесі
сататын/көрсететін
жəне
Сауда
орнында
Сауда
мекемесінің
Кредит
есебінен Клиен алатын жаңа
тұтынушылық тауарлар

Alfa office

Қосылуға
өтініш

Қашықтан
қызмет
көрсету
арналары

https://office.alfabank.kz/logi
n мекенжайы бойынша
орналасқан
Сауда
мекемесімен
ынтымақтастық
туралы
Шартқа (қосылу шарты)
қосылу жəне шоттарды
онлайн-ашу үшін Банктің
интернет ресурсы
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ шот
ашуға
сауалнама-өтініш,
Шартқа Сауда мекемесі
оның талаптарын толықтай
жəне
жалпы
ескеріп
қосылады.
Сауда мекемесі мен Банк
арасында
байланысты
қамтамасыз ететін, оның
ішінде Alfa office арқылы,
телекоммуникация, цифрлі
жəне
ақпараттық
технология,бағдарламалық
жасақтама мен жабдықтар.

Заемщик

Клиент, с которым Банк
заключил Договор займа на
покупку Товара у Торговой
организации;

Отчетный
период

Один рабочий день;

Торговая
организаци
я

Юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель с которым
Банк заключил Договор о
сотрудничестве по реализации
Товаров Клиентам полностью
или частично, за счет суммы
Кредита.

Торговая
точка

Торгово-сервисные
предприятия;

Товары

Новые потребительские товары
или
услуги,
реализуемые/оказываемые
Торговой
организацией
и
приобретаемые Клиентом за
счет Кредита у Торговой
организации в Торговых точках,
в сроки и на условиях,
предусмотренные
Договором
займа;

Alfa office

Интернет ресурс Банка для
онлайн-открытия
счетов
и
присоединения к Договору о
сотрудничестве с Торговой
организацией
(Договор
присоединения),
расположенный
по
адресу
https://office.alfabank.kz/login;

Заявление
на
присоедине
ние

Удаленные
каналы
обслуживан
ия

Заявление-анкета на открытие
счета в АО ДБ «Альфа-Банк»,,
которым Торговая организация
присоединяется к Договору
принимая
его
условия
полностью и в целом.
совокупность
средств
телекоммуникаций, цифровых и
информационных технологий,
программного обеспечения и
оборудования, обеспечивающих
связь
между
Торговой
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Электрон
құжат

Электрон
пошта

Ақпарат электрон-цифрлі
түрде ұсынылған жəне ЭЦҚ
куəландырылған, жіберуші
құраған жəне құраған соң
енгізілген бұрамалауы жəне
(немесе) өзгертулері жоқ
құжаттар.
Қосылу
көрсетілген
мекемесінің
мекенжайы

организацией и Банком, в том
числе через Alfa office;
Электронн
ый
документ

документ,
в
котором
информация представлена в
электронно-цифровом виде и
удостоверена
ЭЦП,
составленный отправителем и
не содержащий искажений и
(или) изменений, внесенных в
него после составления;

Электронна
я почта

почтовый
адрес
Торговой
организации,
указанный
в
Заявлении на присоединение;

Электронна
я цифровая
подпись
(далее
–
ЭЦП) –

набор электронных цифровых
символов,
созданный
средствами
ЭЦП
и
подтверждающий
достоверность,
неизменность
электронного документа после
его подписания ЭЦП, а также
принадлежность Стороне, ее
подписавшей, и ее согласие с
содержанием
подписанного
электронного документа.

Өтінішінде
Сауда
пошта

Электрон
ЭЦҚ арқылы жасалған
цифрлі
қол жəне ЭЦҚ қол қойған соң
(бұдан
əрі- дұрыстығын, электрон
ЭЦҚ)
құжаттың өзгермейтіндігін,
сондай-ақ оған қол қойған
Тарапқа тиесілдігін, жəне
оның қол қойылған
электрон құжаттың
мазмұнымен растайтын
электрон цифрлі символдар
жинағы.

2. ШАРТТЫҢ МƏНІ
2.1. Осы Шарттың мəні ретінде Несие сомасы
есебінен Клиенттердің Тауарларды толығымен
немесе ішінара тарату үрдісінде Банк пен Сауда
мекемесі
арасындағы
ынтымақтастық
ұстанымдары мен талаптарын белгілеу болып
табылады.
2.2. Осы Шарттың талаптарына сай Кредит
есебінен Сауда мекемесінде Тауар алатын Қарыз
алушыларға Сауда мекемесі www.alfabank.kz
электрон мекенжайы бойынша жарияланған осы
Шарттың №2 Қосымшасында анықталған
мөлшерде жеңілдік береді, ал Банк, Банк ұсынған
талаптарға Клиенттер сай болған жағдайда,
жеңілдік
ұсынумен
Тауар
бағасының
мөлшерінде Клиенттерге Кредит ұсынуға
құқылы. Жеңілдік мөлшері қосылу Өтінішінде
Сауда мекемесі таңдаған серіктестік қызметі
пакетіне байланысты осы шарттың №2
Қосымшасында немесе Alfa office тіркелгенде
анықталады немесе қосылу туралы Өтінішке №1
Қосымшамен реттеледі.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора является
установление
условий
и
принципов
сотрудничества между Банком и Торговой
организацией в процессе реализации Товаров
Клиентам за счет суммы Кредита.
2.2. В соответствии с условиями настоящего
Договора Торговая организация обязуется
предоставлять
Заемщикам,
приобретающим
Товары у Торговой организации за счет Кредитов,
скидку в размере, определяемом Приложением
№2 к настоящему Договору, размещенным по
электронному адресу: www.alfabank.kz, а Банк
вправе предоставлять Кредиты Клиентам в
размере
стоимости
Товара,
с
учетом
предоставленной скидки, при условии, что
Клиенты
соответствуют
требованиям,
предъявляемым
Банком.
Размер
скидки
определяется Приложением №2 к настоящему
Договору в зависимости от выбранного пакета
партнерских услуг Торговой организацией в
Заявлении на присоединение, либо при
регистрации в Alfa office, либо регулируется
Приложением №1 к Заявлению на присоединение.
3

2.3. осы Шарттың аясында жеңілдік есептелетін
Тауар бағасы Тауарда белгіленген бағалық
көрсеткішпен анықталады.
2.4. Тауарды сатуды Кредитке ресімдеу осы
Шарттың №1 Қосымшасында көрсетілген Банк
процедурасына сəйкес іске асырылады.

2.3. В рамках настоящего Договора стоимость
Товаров, из которой рассчитывается скидка,
определяется согласно ценнику, установленному
на Товаре.
2.4. Оформление продажи Товара в Кредит
осуществляется в соответствии с процедурой
Банка, указанной в Приложении №1 к настоящему
Договору.

3.
БАНКТІҢ
ҚҰҚЫҚТАРЫ
МЕН
МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
3.1. Банктің құқықтары мен міндеттемелері:
3.1.1. Банк Несие беру үшін өтініш жасау үрдісі
мен ережелерге қатысты Клиенттерге кеңес беру
үшін дайындықтың тиісті деңгейін қамтамасыз
ету үшін қажет болуы мүмкін кезектілікпен
Сауда мекемесінің қызметкерлерін оқытады;
3.1.2. Банк Сауда мекемесінен осы Шартқа
сəйкес кез-келген кезеңде, оның операциялық
қызметіне араласпай, осы Шарттың орындалуы
туралы ақпаратпен танысуға құқылы
3.1.3. Банк Сауда мекемесінің келісімін алған
соң, Сауда мекемесімен келісілген орындарда,
Сауда
нүктелерінде
Сауда
мекемесінің
аумағында тұтынушылық кредиттеу туралы
ақпараттық-жарнамалық
материалдарды
жариялауға құқылы;
3.1.4. Банк осы Шартқа қосылған соң, Сауда
мекемесімен келісу арқылы кредиттеу туралы
барлық ақпараттық-жарнамалық материалдарда
Сауда мекемесі/сауда үктесі туралы ақпаратты
жариялауға жəне Сауда мекемесінің логотипі
мен атауын қолдануға құқылы.
3.1.5. Банк осы Шартқа қол қойғаннан кейін жəне
серіктестің аккредитациясынан соң, Банк Сауда
мекемесінің Электрон поштасына берешекті өтеу
үшін нөмір шотын көрсетумен хат жібереді.
3.1.6. Банк Тауарлардың құнын өзгерту туралы
Сауда мекемесінен ақпараттар алуға құқылы;
3.1.7. Банк заңнамада, осы Шартта жəне оның
қосымшаларында
қарастырылған
басқа
əрекеттерді орындауға құқылы.
3.1.8. Банк өзгертулер күшіне енгенге дейін 10
(он) күнтізбелік күн бұрын Шарттың өзгеруі
туралы хабарламаны Банк сайтына жариялау
арқылы Шартқа біржақты тəртіпте өзгерістер
енгізуге құқылы.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА
3.1. Права и обязанности Банка:
3.1.1. Банк проводит обучение персонала
Торговой организации с периодичностью, которая
может
потребоваться
для
обеспечения
надлежащего
уровня
подготовки
для
предоставления консультаций Клиентам в
отношении правил и процедуры обращения за
предоставлением Кредита;
3.1.2. Банк вправе ознакомиться у Торговой
организации с информацией о ходе исполнения
настоящего Договора, на любом этапе согласно
настоящего Договора, не вмешиваясь в его
операционную деятельность;
3.1.3. Банк вправе размещать информационнорекламные материалы о потребительском
кредитовании на территории помещения Торговой
организации в Торговых точках после получения
письменного разрешения Торговой организации, в
местах, согласованных с Торговой организацией;
3.1.4. Банк вправе использовать логотип и
наименование Торговой организации и размещать
информацию о Торговой организации/Торговой
точке во всех информационно-рекламных
материалах о кредитовании по согласованию с
Торговой организацией, после присоединения к
настоящему Договору;
3.1.5. После подписания настоящего Договора и
аккредитации
партнера,
Банк
направляет
Торговой организации на Электронную почту
письмо с отражением номера счета для погашения
задолженности.
3.1.6. Банк вправе получать информацию от
Торговой организации об изменении цен на
Товары;
3.1.7. Банк вправе осуществлять иные действия,
предусмотренные законодательством, настоящим
Договором;
3.1.8 Банк вправе в одностороннем порядке
вносить изменения в Договор путем публикации
на сайте Банка уведомления об изменении
Договора за 10 (десять) календарных дней до
вступления таких изменений в силу.
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4. САУДА МЕКЕМЕСІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ
МЕН МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ
4.1. Сауда мекемесінің құқықтары мен
міндеттемелері:
4.1.1. Сауда мекемесі Банкке кез-келген Сауда
орындарындағы жұмыс уақытының кез-келген
өзгерістері туралы, осындай өзгерістер күшіне
енген кезге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кем емес
мерзімде хабарлауға міндетті;
4.1.2. Сауда мекемесі Банкке Шарт бойынша
Банктің міндеттемелерін орындау үшін қажет
болатын ақпараттарды жəне құжаттарды ұсынуға
міндетті.
4.1.3. Сауда мекемесі Осы Шартқа сəйкес
барлық шараларды Сауда мекемесінің/Сауда
орны қызметкерлерінің орындауға қатысты
бақылаудың тиісті деңгейін қамтамасыз етуге
міндетті, оның ішінде: Кредит ұсыну үшін
Банкке жүгіну мүмкіндігі туралы Клиенттерге
кеңес;
4.1.4. Клиент Кредит есебінен алынған Тауарды
Сауда мекемесіне Тауарды сатып алған сəттен
бастап, 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде
қайтарғанда немесе оған тең айырбастау
болмағанда, Сауда мекемесі осы Шарттың №3
Қосымшасында қарастырылған талаптармен
3.1.5. т. сəйкес Банк жіберген Банк шотына Банк
атынан Тауар үшін алынған соманы қайтаруды
жүзеге асырады, сондай-ақ Қарыз алушы
толтырған осы Шарттың №3 Қосымшасына сай
Клиентпен келісілген тəртіпте Клиентке Тауар
үшін бастапқы жарнаны (болған жағдайда)
қайтаруды іске асырады.
Сауда мекемесі дебиторлық берешекті өтеуді
Шарттың 3.1.5. т. сай Банк көрсеткен Шотқа
жүзеге асырады.
4.1.5. Сауда мекемесі Қарыз алушыларды
кредиттеу талаптары мен тəртіптеріне қатысты
толық ақпарат алуға құқылы.
4.1.6. Сауда мекемесі кредиттеу талаптары
немесе тарифтері өзгерген жағдайда Банктен
ақпарат алуға құқылы.
4.1.7. Сауда мекемесі Банктің Қарыз алушыға
сатылған Тауарын Клиенттің аты-жөні, ЖСН,
БҚШ № жəне кредит сомасын қамту арқылы
Сауда ұйымының корпоративтік нөміріне
қарызды мақұлдау туралы СМС-хабарламаны
алған соң беруге құқылы.
4.1.8. Сауда мекемесі Шарттың 3.1.8. т.
көрсетілген тəртіпте осы Шартқа Банк
өзгертулер немесе толықтырулар енгізген
жағдайда,
осындай
өзгертулер
мен
толықтырулар күшіне енген күнге дейін баннке
жазбаша хабарлама жіберіп, Шарттан бас тартуға
құқылы. Осы тармақта көрсетілген мерзімде

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Права и обязанности Торговой организации:
4.1.1. Торговая организация обязана уведомлять
Банк о любых изменениях в рабочих часах любой
Торговой точки не менее чем за 3 (три) рабочих
дня до вступления таких изменений в силу;
4.1.2.
Торговая
организация
обязана
предоставлять
Банку
информацию
или
документы, которые могут потребоваться для
исполнения обязательств Банка по Договору;
4.1.3. Торговая организация обязана обеспечить
надлежащий уровень контроля в части исполнения
персоналом Торговой организации / Торговой
точки всех мероприятий, согласно настоящему
Договору, а именно: консультаций Клиентов о
возможности
обращения
в
Банк
за
предоставлением Кредита;
4.1.4. В случае возврата Клиентом Торговой
организации приобретенного за счет Кредита
Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных
дней с момента покупки Товара и отсутствия
равноценного обмена, Торговая организация
осуществляет возврат полученной суммы за Товар
от Банка на счет Банка, который был направлен
Банком,
согласно
п.3.1.5.
на
условиях,
предусмотренных в Приложении № 3 к
настоящему Договору, а также осуществляет
возврат первоначального взноса за Товар (при его
наличии) Клиенту в порядке, согласованном с
Клиентом в соответствии с заполненным
Заемщиком Приложением №3 к настоящему
Договору.
Погашение дебиторской задолженности Торговая
организация осуществляет на Счет, указанный
Банком согласно п. 3.1.5. Договора.
4.1.5. Торговая организация вправе получить
подробную информацию в отношении условий и
порядка кредитования Заемщиков.
4.1.6. Торговая организация вправе получать
информацию от Банка при изменении условий или
тарифов кредитования.
4.1.7. Торговая организация вправе передавать
проданный Товар Заемщику Банка после
получения уведомления об одобрении займа
СМС-уведомления на корпоративный номер
Торговой организации, с содержанием следующей
информации: Ф.И.О., ИИН Клиента, №ДБЗ и
сумма кредита.
4.1.8. Торговая организация в случае внесения
изменений или дополнений Банком в настоящий
Договор в порядке, указанном в п. 3.1.8. Договора
вправе отказаться от Договора, направив
письменное уведомление в Банк до даты
вступления таких изменений или дополнений в
5

Сауда мекемесінен бас тарту туралы жазбаша
хабарлама
алмауы
–
Шарттың
жаңа
талаптарымен Сауда мекемесінің келісетіндігі
болып табылады.
4.1.9. Сауда мекемесі осы Шарттың №2
Қосымшасында анықталған мөлшерде Қарыз
алушыларға жеңілдік беруге міндеттеледі.
4.1.10. Сауда мекемесі осы Шарттың №2
Қосымшасына
сай
Тауарға
белгіленген
жеңілдікті ескере отырып, Тауар бағасы
құнының төлем шотын Клиентке жазуға
міндеттеледі.
4.1.11. Сауда мекемесі Банкке хабарлама
сипатындағы
(Сауда
мекемесінің
Банк
алдындағы берешегінің бар екендігі туралы
Банктің хаты, тауар үшін төлемдер бойынша
үзінді, бұрыс есептелген сомалар туралы хат
жəне т.б.) ақпарат жіберілетін электронды
мекенжайын беруге міндетті. Электронды
мекенжайы өзгерген кезде немесе Банкке
хабарламаған жағдайда, барлық банк жіберген
хабарламалар, хаттар жəне Қосылу Өтінішінде
Сауда мекемесінің мекенжайы бойынша басқа да
мəліметтер тиісті түрде алынды деп есептелінеді.

силу. Неполучение Банком от Торговой
организации письменного уведомления об отказе
от Договора в сроки, указанные в настоящем
пункте
является
согласием
Торговой
организацией с новыми условиями Договора.
4.1.9.
Торговая
организация
обязуется
предоставлять Заемщикам скидку в размере,
определенном Приложением №2 к настоящему
Договору;
4.1.10. Торговая организация обязуется выписать
Клиенту счет на оплату на стоимость Товара с
учетом скидки, установленной на Товар, согласно
Приложению №2 к настоящему Договору.
4.1.11.
Торговая
организация
обязана
предоставить Банку Электронную почту, на
которую будет направляться информация
уведомительного характера (письма Банка о
наличии задолженности Торговой организации
перед Банком, выписки по платежам за Товар,
письма о некорректно зачисленных суммах и т.д.).
В случае изменении электронной почты и не
уведомления Банка, все направленные Банком
сообщения, письма и прочие данные по адресу,
указанном Торговой организации в Заявлении на
присоединение,
считаются
полученными
надлежащим образом.

5.
ТАРАПТАРДЫҢ
ӨЗАРА
ЕСЕПАЙЫРЫСУЫ
5. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН
5.1. Тараптардың өзара есеп-айырысулары 5.1. Взаиморасчеты Сторон производятся согласно
осы Шарттың №4 Қосымшасына сəйкес жүзеге Приложению № 4 к настоящему Договору.
асырылады.
6. УСТУПКА
6.
ШЕГІНІМ
6.1. Стороны обязуются не уступать или не
6.1. Тараптар екінші тараптың жазбаша передавать иным образом третьим лицам любые
алдын-ала келісімінсіз осы Шарт бойынша өзінің свои права или обязанности по настоящему
кез-келген құқықтарын немесе міндеттемелерін Договору без предварительного письменного
үшінші тұлғаларға басқаша түрде бермеуге согласия другой Стороны.
немесе шегінбеуге міндеттенеді.
7.
ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ
МЕН ТОҚТАТЫЛУЫ
7.1. Осы Шарт күшіне қызмет көрсетудің
қашықтық арналарында (Alfa office) ЭЦҚ
қолданумен Сауда мекемесі қосылу Өтінішіне
қол қойған кезден бастап жəне оны қабылдау
туралы Сауда мекемесі Банктен Электрон
поштасына хабарлама алған кезден күшіне енеді,
№5 Қосымшаға сəйкес қағаз нұсқасында осы
Шартқа қосылу туралы Өтінішке Сауда мекемесі
қол қойған күннен бастап жəне Шартты жасаған
күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде қолданылады.
Тараптардың бірде-бірі Шарттың əрекет ету
мерзіміне дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын
Шартты тоқтату туралы жазбаша мəлімдемеген

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты
подписания Торговой организацией Заявления на
присоединение с использованием ЭЦП в
Удаленном канале обслуживания (Alfa office) и
получения от Банка уведомления на Электронную
почту Торговой организации о его принятии, либо
с даты подписания Торговой организацией
Заявления о присоединении к настоящему
Договору на бумажном носителе, в соответствии с
Приложением №5 и действует в течение 1 (одного)
года с даты заключения Договора. В случае если
ни одна из Сторон письменно не заявит о
прекращении Договора за 30 (тридцать)
календарных дней до истечения срока его
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жағдайда, осы Шарт келесі əр күнтізбелік жылға
автоматты түрде ұзартылады.
7.2. Тараптардың əрқайсысы осы Шартты
болжамды бұзу мерзіміне дейін 5 (бес) жұмыс
күні бұрын екінші Тарапқа хабарлама жіберу
арқылы бұзуға құқылы.
7.3. Осы Шартты тоқтату Тараптардың бір де
бірін Шартты тоқтату кезіндегі кез-келген
жауапкершіліктен босатпайды, жəне осы Шартта
тура қарастырылған жағдайларда, əрекет ету
тоқтағаннан
кейін
күшінде
қалатын,
Тараптардың кез-келген басқа құқықтарына
немесе міндетемелеріне ешқандай жолмен əсер
етпейді.

действия, настоящий Договор пролонгируется
автоматически на каждый последующий год.
7.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора (расторгнуть в одностороннем порядке)
уведомив другую Сторону за 5 рабочих дней до
даты прекращения действия Договора.
7.3. Прекращение Договора не освобождает ни
одну из Сторон от любой ответственности,
существующей на момент прекращения, и никоим
образом не влияет на действительность любого
иного права или обязанности Сторон, которые
остаются в силе после прекращения действия
Договора, в случаях, прямо предусмотренных
настоящим Договором.

8. 8. ЖАУАПКЕРШІЛІК
8.1.
Тараптар
осы
Шарт
бойынша
міндеттемелерді орындамаған үшін немесе тиісті
жолмен
орындамағаны
үшін
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес жауап
береді.
8.2. Банк Қарыз алушыға сатылатын Тауардың
сапасы мен жиынтығына жауап бермейді.
8.3.
Сауда мекемесі тиісті сападағы Тауарды
беру
үшін
Қазақстан
Республикасының
аңнамасына сəйкес жауап береді. Тауарды Қарыз
алушыға тиісті жолмен бермеген жағдайда,
Сауда мекемесі Қарыз алушының Банк
алдындағы берешек сомасын толық көлемде өтеу
жөнінде Банк алдында жауап береді, не
қайтарымды негізде жəне өте қысқа мерзімде
соған ұқсас Тауарды қайта беру арқылы Қарыз
алушыға Тауарды тиісті жолмен беру жөніндегі
салдарды жоюды қысқа мерзімде жəне ақылы
негізде Тауардың соған ұқсас түрін қайта беру
арқылы қамтамасыз етеді.
8.4. Сауда мекемесі Банк алдындағы берешек
сомаларын уақытында қайтару бойынша
міндеттемелерін бұзған жағдайда, оның ішінде
Шарттың 4.1.4. тармағы бойынша, Банк Сауда
мекемесіне міндеттемелерді тиісті түрде толық
орындағанға дейін, міндеттемелерді орындаудың
мерзімі өткен əр күні үшін мерзімі өткен төлем
сомасынан 0,5 % мөлшерде тұрақсыздық айыбын
есептеуге құқылы.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1.
Стороны
несут
ответственность
за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
8.2. Банк не несет ответственности за качество и
комплектность Товара, продаваемого Заемщику.
8.3. Торговая организация несет ответственность в
соответствии с законодательством Республики
Казахстан за выдачу Товара ненадлежащего
качества. В случае ненадлежащей выдачи
Товара/оказания услуг Заемщику, Торговая
организация несет ответственность перед Банком
по возмещению в полном объеме суммы
задолженности Заемщика перед Банком либо
обеспечивает
устранение
последствий
по
ненадлежащей выдаче Товара Заемщику путем
повторной выдачи аналогичного Товара\оказания
услуги на безвозмездной основе и в кратчайшие
сроки.
8.4. В случае нарушения Торговой организацией
обязательств по своевременному возврату сумм
задолженности перед Банком, в том числе по
пункту 4.1.4. Договора, Банк вправе начислить
Торговой организации неустойку в размере 0,5 %
от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки исполнения обязательств, до полного
надлежащего исполнения обязательства.

9. СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ
ТАЛАПТАР
9.1. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді
орындау кезінде Тараптар жəне/немесе олардың
жұмысшылары
қандай
да
бір
заңсыз
артықшылықтар немесе басқа заңсыз мақсаттағы
осы тұлғалардың əрекеттері немесе шешімдеріне
ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. При исполнении своих обязательств по
настоящему Договору, Стороны и/или их
работники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить
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немесе жанама қандай да бір ақшалай қаражатты
немесе құндылықтарды төлеуді ұсынбайды жəне
рұқсат етпейді.
9.2. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді
орындау кезінде Тараптар жəне/немесе олардың
жұмысшылары ҚР Заңнамалары осы Шарттың
мақсаттары үшін қолданылатын пара беру/алу,
коммерциялық параға сатып алу сияқты, сондай
ақ, ҚР жемқорлыққа қарсы əрекет туралы
заңнамаларының талаптарын бұзатын білікті
əрекеттерді жүзеге асырмайды.
9.3. Осы Шарттағы Тараптардың əрқайсысы
екінші Тараптың жұмысшыларын қандайда бір
сыйлық алу, ақша сомасын ұсыну арқылы
ынталандырудан,
соның
ішінде,
оны
ынталандырған Тараптың пайдасына осы
жұмысшының қандай да бір əрекет орындауын
қамтамасыз етуге бағытталған, жұмысшыны
белгілі бір тəуелділікке жүктейтін жəне осы
тармақта
аталмаған
басқа
жұмыстарды
(қызметтерді) тегін орындаудан бас тартады.
9.4. Тарапта қандай да бір жемқорлыққа қарсы
талаптардың
бұзылғаны
немесе
бұзылу
мүмкіндігіне күдік пайда болған жағдайда, тиісті
Тарап 5 (Бес) жұмыс күні ішінде екінші Тарапқа
жазбаша түрде хабарлауға міндеттенеді.
Жазбаша хабарлаудан кейін, тиісті Тарап осы
Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды
бұзушылық болмағаны немесе болмайтыны
туралы растау алғанға дейін тоқтатуға құқы бар.
Бұл растау жазбаша хабарлама жіберілген
күннен бастап 5 (Бес) жұмыс күні ішінде
жіберілуі тиіс.

какие-либо неправомерные преимущества или
иные неправомерные цели.
9.2. При исполнении своих обязательств по
настоящему Договору, Стороны и/или их
работники
не
осуществляют
действия,
квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством РК, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действия, нарушающие требования
законодательства
РК
о
противодействии
коррупции.
9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора
отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе
путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ
(услуг) и другими, не поименованными в
настоящем
пункте
способами,
ставящего
работника в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим
работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
9.4. В случае возникновения у Стороны
подозрений, что произошло или может произойти
нарушение
каких-либо
антикоррупционных
условий, соответствующая Сторона в течении 5
(пяти) рабочих дней обязуется уведомить другую
Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по
Договору до получения подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1.
Тараптар
Шарт
бойынша
өз
міндеттемелерін
орындамағаны
үшін
жауапкершіліктен босатылады, егер мұндай
орындамаушылық еңсерілмейтін күштің (форсмажор
жағдайларының)
əрекет
етуінің
салдарынан туындаған болса. Форс–мажор
жағдайлары ретінде: төтенше апаттар немесе ҚР
қолданыстағы заңнамасына сəйкес анықталған,
басқа да еңсерілмейтін күш əрекеттері болып
танылады,
тек
көрсетілген
жағдайлар
Тараптардың
осы
Шарт
бойынша
өз
міндеттемелерін орындауға тікелей əсер еткен
болса жəне Сауда-Өндірістік Палатасымен
немесе басқа құзырлы органдар тарапынан форсмажор ретінде расталған болса.

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности
за невыполнение своих обязательств по Договору
в случае, если это невыполнение было вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорными обстоятельствами). Форсмажорными
обстоятельствами
признаются:
стихийные бедствия, технические сбои в системах
Банка или другие обстоятельства непреодолимой
силы,
определяемых
в
соответствии
с
законодательством РК, при условии, что
указанные
обстоятельства
непосредственно
повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору и
подтверждены Торгово-Промышленной Палатой
или иными компетентными органами как форсмажор, за исключением технических сбоев в
системах Банка.
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10.2. Осындай жағдайлар пайда болған кезде,
Тараптар 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде олар
туралы жазбаша қалыпта екінші Тарапқа
хабарлауға міндеттенеді. Ол туралы хабарлау
жағдайлардың туындау себебі мен сипаты
туралы деректерді жəне олардың мүмкін
болатын салдарын қамтуы тиіс. Хабарламау
немесе уақытында хабарламау Тарапты Шарт
бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін
жауапкершіліктен босатушы ретінде жоғарыда
көрсетілген жағдайлардың кез-келгеніне сүйену
құқынан айырады.
10.3. Еңсерілмейтін
күш
жағдайлары
туындаған кезде, осы Шарттың қолданылуы
Тараптар белгілеген мерзімге, бірақ 2 айдан
аспайтын
мерзімге
тоқтатылуы
мүмкін.
Еңсерілмейтін күш жағдайларының ұзақ
мерзімде əрекет еткен жағдайда, Тараптар
Шарттың жалпы тағдыры туралы екі Тарап үшін
тиімді шешімге жету мақсатында келіссөздер
жүргізеді.

10.2. При наступлении подобных обстоятельств,
Стороны обязуются в течение 3 (трех)
календарных дней известить о них в письменной
форме другую Сторону. Извещение должно
содержать данные о характере и причине
возникновения обстоятельств и возможных их
последствиях.
Не
уведомление
или
несвоевременное уведомление лишает Сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное
обстоятельство как на освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств по
Договору.
10.3. При
наступлении
обстоятельств
непреодолимой силы действие настоящего
Договора может быть приостановлено на срок,
установленный Сторонами, но не более чем на 2
месяца. В случае более длительного срока
действия обстоятельств непреодолимой силы
Стороны проведут переговоры с целью
достижения приемлемого для обеих Сторон
решения о судьбе Договора в целом.

11. ҚҰПИЯ АҚПАРАТ
11.1. Тараптар Қазақстан Республикасының
заңнамасына
немесе
Тараптардың
ішкі
құжаттарына сəйкес, құпияға жататын əр түрлі
ақпараттарды, Тараптарға қатысты іскери
ақпаратты, жəне кез-келген Есеп жүргізу
мерзімінде ұсынылған, Несиенің көлемі мен
сомалары туралы ақпаратты, Клиеттердің жеке
деректерін, тиісті жолмен бағдарламалық
қамсыздандыруды жəне Несие беру үрдістеріне
қатысты ақпаратты қоса, сипаты бойынша құпия
деп саналатын ақпарат ретінде немесе құпия
ақпарат ретінде Тараптардың біреуіне жария
болған барлық ақпараттарды жəне осы Шарттың
талаптарының
құпиялығын
сақтауға
міндеттенеді;
11.2. Тараптар екі Тараптың жұмысшылары мен
өкілдерінің, құзырлы тұлғаларының барлық
құжаттамалар мен ақпараттарды олардың құпия
ретінде есептеген ақпараттарын құпия сақтауын
қамтамасыз етуге міндеттенеді.
11.3. Осы баптың ережелері Шарттың қолданылу
мерзімі аяқталғаннан кейін немесе тоқтағаннан
кейін 3 (үш) жыл ішінде күшінде қалады.

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.1.
Стороны
обязуются
соблюдать
конфиденциальность
условий
настоящего
Договора и всей информации, раскрытой одной из
Сторон
в
качестве
конфиденциальной
информации или в качестве информации, которую
по характеру следует считать конфиденциальной,
включая информацию в отношении процедуры
предоставления Кредитов и соответствующего
программного обеспечения, персональные данные
Клиентов/Заемщиков, информацию о количестве
и суммах Кредитов, предоставленных в любой
Отчетный период, и деловую информацию в
отношении Сторон, а так же иную информацию,
относящуюся к конфиденциальной, согласно
законодательству Республики Казахстан или
внутренним документам Сторон;
11.2.
Стороны
обязуются
обеспечивать
сохранение в тайне должностными лицами,
работниками и представителями обеих Сторон и
расценивание ими как конфиденциальной всей
такой документации и информации.
11.3. Положения настоящей статьи остаются в
силе после окончания срока действия или
прекращения Договора в течение 3 (три) лет.

12. ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚҰҚЫҚ ПЕН
ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
12.1. Осы Шарт Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.
12.2. Тараптар осы Шартқа байланысты
туындаған
кез-келген
дауларды
немесе

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ
12.1.
Настоящий
Договор
регулируется
законодательством Республики Казахстан.
12.2. Стороны обязуются прилагать усилия для
разрешения любых споров или разногласий,
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наразылықтарды келіссөздер жүргізу арқылы
шешу үшін күш салуға міндеттенеді. Реттемеген
жағдайда, даулар Банктің немесе филиалының
орналасқан
орны
бойынша
Қазақстан
Республикасының сотында қаралады (тек
Банктің қарауы бойынша).
12.3. Қосылу туралы өтініште жəне Тартта
белгіленген
талаптар
аясындағы
барлық
хабарламалар, талаптар жəне басқа құжаттар
адресатқа жеткізілген (жеткізілім белгісімен)
немесе пошта арқылы Тараптардың мекенжайына жіберілген немесе қосылу туралы
өтініште көрсетілген Сауда мекемесінің электрон
поштасына ажіберілген жағдайда Тараптар тиісті
түрде жіберілді жəне алды деп саналады..
Қосылу туралы өтініште көрсетілген мекенжайдың, электрон поштаның мекен-жайы
өзгергені туралы хабарлама болмаған жағдайда,
барлық хабарламалар, талаптар жəне Қосылу
туралы өтініш пен Шарттың талаптары
аясындағы басқа құжаттар Банкке белгілі Сауда
мекемесінің соңғы заңды мекен-жайы мен
Электрон пошта мекен-жайына жіберіледі жəне
тиісті түрде жіберілді қарастырылады, тіпті
Сауад мекемесінің бұл мекен-жайы болмаса
немесе
электрондық
пошта
мекенжайы
өзгертілген болса да жеткізіледі.
12.4.
Шартты
Қазақстан
Республикасы
Азаматтық кодексінің 389-бабында белгіленген
талаптарды
ескере
отырып,
Банк
www.alfabank.kz
электронды
мекен-жайы
бойынша жариялады. Сауда мекемесі Қосылу
туралы Өтінішке қол қою арқылы Шарттың
талаптарын оларға толықтай қосылу арқылы
қабылдайды. Сауда мекемесі Қосылу туралы
Өтінішке қол қою арқылы Шарт бойынша өзінің
барлық міндеттемелерін растайды. Сауда
мекемесі Банкке қосылуға жəне оны қабылдауға
өтінімге қол қойған күннен бастап, Сауда
мекемесі шарт талаптаоын да, Қосылу туралы
өтініш шарттарын да сөзсіз қабылдай отырып,
Шартқа толық көлемде қосылады. Сауда
мекемесі Шарттың, Қосылу Өтінімнің, сондай-ақ
Қосылу туралы Өтінішке қосымшалар мен
қосымшалардың бір-бірінің ажырамас бөліктері
болып табылатындығын, бірыңғай заңды
құжатты құрайтындығын жəне Қосылу туралы
Өтінімді жасау (қол қою) кезінде жəне болашақта
олар
бойынша
өзіне
алған
барлық
міндеттемелерді алғандығын растайды.

возникающих в связи с Договором, путем
переговоров. В случае не урегулирования, споры
подлежат рассмотрению в суде Республики
Казахстан по месту нахождения Банка или его
филиала (исключительно по усмотрению Банка).
12.3. Все уведомления, требования и иные
документы в рамках условий, установленных
Заявлением на присоединение и Договором,
считаются направленными надлежащим образом и
полученными Сторонами при условии их
вручения адресату (с отметкой о вручении) либо
направления по почте – по адресу Сторон, либо
направления на электронную почту Торговой
организации, указанным в Заявлении на
присоединение. При отсутствии сообщения об
изменении адреса, адреса Электронной почты,
указанных в Заявлении на присоединение, все
уведомления, требования и иные документы в
рамках условий Заявления на присоединение и
Договора
направляются
по
последнему
известному Банку юридическому адресу и адресу
Электронной почты Торговой организации, и
считаются надлежащим образом доставленными,
даже если Торговая организация по этому адресу
больше не находится или адрес Электронной
почты был изменен.
12.4.
Договор
опубликован
Банком
по
электронному адресу: www.alfabank.kz, с учетом
требований, установленных в статье 389
Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Торговая организация подписанием Заявления на
присоединение принимает условия Договора
путем присоединения к ним в целом. Торговая
организация
подписанием
Заявления
на
присоединение
подтверждает
все
свои
обязательства, предусмотренные Договором. С
даты
подписания
Торговой
организацией
Заявления на присоединение и принятием его
Банком, Торговая организация присоединяется к
Договору в полном объеме, безусловно принимая
как условия Договора, так и условия Заявления на
присоединение.
Торговая
организация
подтверждает, что Договор, Заявление на
присоединение, а также приложения и дополнения
к Заявлению на присоединение являются
неотъемлемыми
частями
друг
друга,
представляют собой единый правовой документ и
подтверждают все принятые по ним на себя
обязательства как в момент заключения
(подписания) Заявления на присоединение, так и в
будущем.
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13. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
13.1. Тараптардың əрқайсысы екінші Тарапқа
оның атауының, мекен-жайының, телефон жəне
факс нөмірінің жəне Ғаламтор желісіндегі
мекенжайының
өзгеруі
туралы
осындай
өзгеріске дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен
кешіктірмей хабарлауға міндеттенеді.

14. БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ:
«Альфа-Банк» ЕБ АҚ
infokz@alfabank.kz, http://www.alfabank.kz
БСН 941240000341
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050059
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 226 үй.
БСК NBRKKZKX ҚР ҰБББ,
ЖСК KZ71125KZT1001300213

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Каждая из Сторон обязуется уведомлять
другую Сторону об изменении ее наименования,
адреса, номеров телефона и факса и адреса
электронной почты не позднее, чем за 30
(тридцать) календарных дней до такого
изменения.

14. РЕКВИЗИТЫ БАНКА:
АО ДБ «Альфа-Банк»
infokz@alfabank.kz, http://www.alfabank.kz
БИН 941240000341
Республика Казахстан, г. Алматы, 050059
Проспект Нурсултана Назарбаева, дом 226.
БИК NBRKKZKX в ГУНБ РК,
ИИК KZ71125KZT1001300213
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Сауда мекемесімен ынтымақтастық туралы Шартқа №1 Қосымша (Қосылу шарты) /Приложение №1 к Договору о
сотрудничестве с Торговой организацией
(Договор присоединения)

Сауда орнына Клиент жүгінген кезде, Сауда мекемесінің сатушысы оған Кредит талаптары бойынша кеңес береді. Егерде Клиент өнім талаптарымен келіскен
болса, ол келесі əрекеттерді істейді:/При обращении Клиента в Торговую точку, продавец Торговой организации консультирует его по условиям Кредита. В
случае, если Клиент согласен с условиями продукта, то в данном случае он совершает следующие действия:

Клиент:
1. Клиент Банктің Интернет-ресурсына QR кодты сканерлеу немесе Серіктестің веб-парағына сілтеме
арқылы өтеді./Клиент переходит на Интернет-ресурс Банка путем сканирования QR-кода либо по ссылке
на web-страницу Партнера.
2. Клиент Банктің Интернет-ресурсында Банк шешім қабылдауы үшін қажетті жеке деректерді енгізеді.
Деректерді жинауға жəне өңдеуге, сондай-ақ ЭСҚ шығаруға келісім береді./Клиент на Интернет-ресурсе
Банка вводит персональные данные необходимые для принятия решения Банком. Дает согласие на сбор и
обработку данных и выпуск ЭЦП.
3. Банк ішкі рəсімдерге сəйкес Клиентті сəйкестендіруді жəне тексеруді жүзеге асырады./Банк осуществляет
идентификацию и верификацию Клиента в соответствии с внутренними процедурами.
4. Клиент Банктің Интернет-ресурсында Банк шешім қабылдауы үшін қажетті жеке деректерді енгізеді.
Деректерді жинауға жəне өңдеуге, сондай-ақ ЭСҚ шығаруға келісім береді./Клиент на Интернет-ресурсе
Банка вводит персональные данные необходимые для принятия решения Банком. Дает согласие на сбор и
обработку данных и выпуск ЭЦП.
5. Бұлтты ЭСҚ көмегімен құжаттарға қол қойғаннан кейін, сауалнамадағы қосымша деректерді толтырады
жəне несие туралы шешімді алады./После подписания документов с помощью облачного ЭЦП, заполняет
дополнительные данные в анкете и получает решение по займу.
6. Қарыз шартына қол қоюды растау үшін СМС-код алады жəне енгізеді./Получает и вводит СМС-код для
подтверждения подписания Договора займа.
7. Серіктеске Клиентке несие беру туралы СМС-хабарлама жіберіледі./Партнеру отправляется СМСоповещение о выдаче займа Клиенту.
Жеңілдікті есепке алумен сома Клиент шотына аударылады/Сумма с учетом скидки переводится на
счёт Клиента
Сауда мекемесі Тауарды Банктің Қарыз алушысына электрон пошта бойынша қарызды мақұлдау туралы хабарламаны алған соң береді/Торговая
организация передаёт Товар Заемщику Банка после получения уведомления об одобрении займа по электронной почте.
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Сауда мекемесімен ынтымақтастық туралы Шартқа №3 Қосымша (Қосылу шарты) /Приложение №3 к Договору о
сотрудничестве с Торговой организацией
(Договор присоединения)

ФОРМА
Подтверждение возврата Товара/ Тауарды қайтаруды растау
г._______________

дата: ____________
__________________________________________
(ФИО КЛИЕНТА/ КЛИЕНТТІҢ ТАƏ)

Я/ МЕН, ___________________________________, ПОДТВЕРЖДАЮ ВОЗВРАТ КЛИЕНТОМ/
(ФИО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МАГАЗИНА/ ДҮКЕН ӨКІЛІНІҢ ТАƏ)

КЛИЕНТТІҢ ҚАЙТАРҒАНДЫҒЫН РАСТАЙМЫН

_____________________________________________________ТОВАРА/ТАУАРДЫ
(ФИО КЛИЕНТА/КЛИЕНТ ТАƏ)
_____________________________________________(НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА/ ТАУАР АТАУЫ)
НА СУММУ/ ТЕҢГЕ СОМАСЫНДАҒЫ __________________ (_________________________) ТЕНГЕ
(СУММА ПРОПИСЬЮ/ СОМА ЖАЗУМЕН)

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕТЕНЗИЙ К КЛИЕНТУ НЕ ИМЕЕТ. В БАЗЕ ДАННЫХ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВОЗВРАТ ДАННОГО ТОВАРА ЗАФИКСИРОВАН. ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
БАНКУ ПРАВО ЗАЧЕСТЬ ДАННУЮ СУММУ __________________ (____________________________) ТЕНГЕ В КАЧЕСТВЕ ОПЛАЧЕННОЙ И ВЫЧЕСТЬ ЕЕ ИЗ ОБЩЕГО РАЗМЕРА
СОВОКУПНОЙ СУММЫ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА.
САУДА МЕКЕМЕСІНІҢ КЛИЕНТКЕ НАРАЗЫЛЫҚТАРЫ ЖОҚ. САУДА МЕКЕМЕСІНІҢ ДЕРЕКҚОРЫНДА ОСЫ ТАУАРДЫҢ ҚАЙТАРЫЛҒАНДЫҒЫ БЕКІТІЛГЕН.
БАНККЕ __________________ (____________________________) ТЕҢГЕДЕГІ ОСЫ СОМАНЫ ТӨЛЕНГЕН РЕТІНДЕ ЕСЕПКЕ АЛУҒА ЖƏНЕ ЕСЕПТЕУ КЕЗЕҢІНДЕ БЕРІЛГЕН
КРЕДИТТЕРДІҢ БІРТҰТАС СОМАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ МӨЛШЕРІНЕН ОНЫ АЛУҒА ҚҰҚЫҚ БЕРЕМІЗ.

НАЗВАНИЕ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ, АДРЕС/
__________________________________________
САУДА МЕКЕМЕСІНІҢ АТАУЫ, МЕКЕН-ЖАЙЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ __________________________________________
САУДА МЕКЕМЕСІНІҢ ӨКІЛІ
(ФИО, НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ/ ТАƏ,ҚЫЗМЕТ АТАУЫ)
ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ __________________________________
САУДА МЕКЕМЕСІ ӨКІЛІНІҢ ҚОЛЫ
(ПЕЧАТЬ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ/ САУДА МЕКЕМЕСІНІҢ МӨРІ)»

Торговая организация/ Сауда мекемесі: _______________

____________

13

Сауда мекемесімен ынтымақтастық туралы Шартқа №4 Қосымша (Қосылу шарты) Приложение №4 к Договору о
сотрудничестве с Торговой организацией
(Договор присоединения)

ТАРАПТАРДЫҢ ЕСЕП АЙЫРЫСУЛАРЫ

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН

1.
№1 Қосымшада бекітілген үрдіске сəйкес Қарыз
алушыға берілетін Несие сомасын Банк Сауда Орны тиесілі
Сауда мекемесіне төлейді, оның аймағында келесі ережелер мен
талаптарға сəйкес Несие ресімделді:
1.1. Осы №4 Қосымшаның мақсаттары үшін есептеу мерзімі
(бұдан ары «Есептеу мерзімі») 1 (бір) жұмыс күніне тең.
1.2. Осы Шарттың талаптары бойынша барлық аударымдар
Сауда мекемесінің немесе Банктің банктік шотына ақша аудару
арқылы жүзеге асырылады.
1.3. Банк Сауда мекемесі мен Банк арасында жасалған Келісімде
белгіленген талаптармен жəне көлемде Несиені Агенттің
ресімдеуі бойынша құжаттарды алу-беру актісіне Банк қол
қойғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде, Есептеу мерзімі
ішінде ұсынылған Несие сомасына тең мөлшерде Сауда
мекемесінің шотына ақша аударады.
1.4. Банк, Банк пен Сауда мекемесінің жұмысшысы арасында
жасалған Келісіммен белгіленген көлемде жəне талаптармен
Агент ресімдеген Кредит бойынша қабылдау-тапсыру Актісіне
Банк қол қойған соң, 3 (үш) жұмыс күні ішінде Есеп кезеңі үшін
ұсынылған жалпы Кредит сомасы мөлшерінде Сауда
мекемесінің шотына ақша аударады.
1.5. Кредит Қарыз алушы бұлттты ЭЦҚ жəне Банк қарыз
шартына қол қойған, ақша аударған соң жəне Қарыз алушының
шотына Кредитті беру бойынша операция шыққан соң берілді
деп саналады.
1.6. Несие беру жөніндегі Банктің міндеттемелері берілген Несие
үшін Қарыз алушының банктік шотына ақша аудару кезінде
толық көлемде орындалған болып саналады.
1.7. Тараптардың кез-келгені аударған немесе алған сомалардың
қате есептелгені байқалған жағдайда, артық төленген сома
Тараптың жазбаша өтінішін алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні
ішінде екінші Тарапқа қайтарылады.
1.8. Егер Сауда мекемесі Шарттың №4 Қосымшасына жəне
Шарттың 4.1.4. жəне 4.1.5. тармақтарына сəйкес Клиент берген
Тауарды қайтаруы бойынша Банкке Ақшаны қайтару бойынша
міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Банк сомаларды есепке
алу туралы Сауда Мекемесіне хабарлама жібергеннен кейін
Шарттың №4 Қосымшасына жəне Шарттың 4.1.4. жəне 4.1.5.
тармақтарына сəйкес Клиент шығарған Тауарды қайтаруы
бойынша Сауда Мекемесінің Банкке қайтармаған ақша сомасын
шегере отырып, 3 (үш) жұмыс күні ішінде Есептеу кезеңі үшін
берілген Несие сомасына ұқсас мөлшерде Сауда мекемесінің
шотына ақша аударады.
1.9. Сауда мекемесі осы қосымшаның 1.6., 1.7. т. сəйкес берешек
сомасын өтеу мерзімдерін бұзған жағдайда, мұндай мерзімі
өткен берешекті өтеуді Банк, Сауда мекемесінің қосымша
келісімінсіз, акцептсіз тəртіппен, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Сауда
мекемесінің банктік шотын тура дебеттеу арқылы орындайды.

1. Сумма Кредита, предоставляемого Заемщику в соответствии с
процедурой, установленной в Приложении № 1 к настоящему
Договору, выплачивается Банком Торговой организации, которой
принадлежит Торговая Точка, в соответствии со следующими
положениями и условиями:
1.1. Для целей настоящего Приложения № 4 отчетный период (далее
именуемый «Отчетный период») равен 1 (одному) рабочему дню.
1.2. Все переводы по условиям настоящего Договора
осуществляются путем безналичного перечисления денег на
банковский счет Торговой организации или Банка.
1.3. Банк переводит деньги на счет Торговой организации в размере
совокупной суммы Кредитов, предоставленных за Отчетный период,
в течение 3 (Три) рабочих дней с даты окончания Отчетного периода.
1.4. Банк переводит деньги на счет Торговой организации в размере
совокупной суммы Кредитов, предоставленных за Отчетный период,
в течение 3 (Три) рабочих дней после подписания Банком Акта
приема-передачи документов по оформленному Агентом Кредиту в
объеме и на условиях, установленных Соглашением, заключенным
между Банком и работником Торговой организации.
1.5. Кредит считается предоставленным после подписания
Заемщиком облачного ЭЦП и Банком Договора займа, перевода
денег и отражения операции по выдаче Кредита на счете Заемщика.
1.6. Обязательства Банка по предоставлению Кредита считаются
выполненными в полном объеме в момент перевода денег на
банковский счет Заемщика.
1.7. В случае обнаружения неверного зачисления сумм,
перечисленных или полученных любой из Сторон, переплаченная
сумма возвращается другой Стороной в течение 3 (трех) рабочих
дней после получения письменного заявления Стороны.
1.8. В случае если Торговая организация не исполнила обязательства
по возврату Денег Банку по произведенному Клиентом возврату
Товара в течение 3 (трех) рабочих дней, в соответствии с пунктами
4.1.4. Договора и Приложением № 3 Договора, Банк переводит
деньги на счет Торговой организации в размере совокупной суммы
Кредитов, предоставленных за Отчетный период, за вычетом суммы
денег, которую Торговая организация не возвратила Банку по
произведенному Клиентом возврату Товара, в соответствии с
пунктами 4.1.4. Договора и Приложением № 3 Договора.
1.9. В случае нарушения сроков погашения суммы задолженности
Торговой организацией в соответствии с п. 1.6., 1.7. настоящего
приложения, погашение такой просроченной задолженности
осуществляется Банком, без дополнительного согласия Торговой
организации, в безакцептном порядке, путем прямого дебетования
банковского счета Торговой организации, открытого в АО ДБ
«Альфа-Банк».
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