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«Альфа-Банк» ЕБ АҚ-ға онлайн кредит өнімі
бойынша банктік қарыз беру жөніндегі осы
қосылу Шарты (бұдан əрі – қосылу Шарты)
Қазақстан
Республикасының
Азаматтық
кодексінің 389-бабында белгіленген талаптарды
ескере
отырып,
Банк белгілеген жəне
www.alfabank.kz
электронды
мекенжайы
бойынша жариялаған «Альфа-Банк» ЕБ АҚ-да
(əрі қарай – Банк) заңды тұлғалар мен жеке
кəсіпкерлерге
банктік
қарыздар
ұсыну
талаптары көрсетілген, бұл талаптар екінші
тараппен (Қарыз алушы немесе Қарыз
алушылар) олардың талаптарына жалпы қосылу
арқылы қабылдану мүмкін. Қосылу Шарты оған
қосылған барлық Қарыз алушылар үшін
жалпыға міндетті болып табылады.
Қарыз алушының (Қарыз алушылардың) қосылу
Шартының талаптарын қабылдауы Қарыз
алушының (Қарыз алушылардың)
банктік
қарызды беругі Өтінішке Банкте қол қойылатын
қағаз нұсқада Банктік қарыз шартына (бұдан
кейін – Өтініш) қол қоюы арқылы көрініс
табады. Өтініш электрон түрде (электрон құжат)
беріледі жəне оған Қарыз алушы қашықтан
қызмет көрсету арналары арқылы Банкке қол
қояды (ұсынады). Банк жəне Қарыз алушының
(Қарыз алушылардың)
арасында Өтініш
жасалған күннен бастап Қарыз алушы (Қарыз
алушылар) қосылу Шартының, сондай-ақ
Өтініштің талаптарын сөзсіз қабылдай отырып,
қосылу Шартына толық көлемде қосылады.
Қосылу Шарты, Өтініш, сондай-ақ оның
қосымшалары мен толықтырулары бір-бірінің
ажырамас бөліктері болып табылады, өз алдына
бірыңғай құқықтық құжатты білдіреді, онымен
Банк, Қарыз алушы (Қарыз алушылар) сөзсіз
жəне қайтарымсыз келіседі жəне Өтініш
жасасқан сəтте, сонымен қатар болашақта, олар
бойынша өздеріне қабылдаған міндеттерді
растайды.
Қосылу Шарты күшіне енген күн болып
Өтінішке қол қойған күн болып табылады.
Қарыз алушыларды тартқан жағдайда, Тараптар
Қарыз алушы мен Қарыз алушылар осы қосылу
Шартында жəне Өтініште «Қарыз алушы» деп
аталатын бір тарапты білдіреді деп келісті;
барлық құқықтар мен міндеттер, сондай-ақ осы
қосылу Шарты мен Өтініштің басқа талаптары,
Қарыз алушы мен Қарыз алушыларға бірдей
деңгейде қатысты. Қарыз алушы мен Қарыз
алушылар қосылу Шарты мен Өтініште
көзделген талаптарды жəне міндеттерді толық

Настоящий
Договор
присоединения
по
предоставлению банковского займа по продукту
Онлайн кредит для бизнеса АО ДБ «Альфа-Банк»
(далее – Договор присоединения) содержит
условия предоставления банковских займов
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям в АО ДБ «Альфа-Банк» (далее
– Банк), определенные и опубликованные Банком
по электронному адресу: www.alfabank.kz, с
учетом требований установленных в статье 389
Гражданского кодекса Республики Казахстан
могут
быть
приняты
другой
стороной
(Заемщиком или Заемщиками) не иначе как путем
присоединения к их условиям в целом. Договор
присоединения является общеобязательным для
всех Заемщиков, присоединившихся к нему.
Принятие Заемщиком (Заемщиками) условий
Договора
присоединения
выражается
подписанием
Заемщиком
(Заемщиками)
Заявления на предоставление банковского займа
(далее – Заявление). Заявление подается в
электронном виде (электронный документ) и
подписывается (предоставляется) Заемщиком в
Банк
посредством
Удаленных
каналов
обслуживания. С даты заключения между
Банком, Заемщиком (Заемщиками) Заявления,
Заемщик (Заемщики) присоединяется к Договору
присоединения в полном объеме, безусловно
принимая как условия Договора присоединения,
так и условия Заявления.
Договор присоединения, Заявление, а также
приложения и дополнения к ним являются
неотъемлемыми
частями
друг
друга,
представляют собой единый правовой документ,
с чем Банк, Заемщик (Заемщики) безусловно и
безотзывно согласны, и подтверждают все
принятые по ним на себя обязательства как в
момент заключения (подписания) Заявления, так
и в будущем.
Датой
вступления
в
силу
Договора
присоединения является дата подписания
Заявления.
В случае привлечения Заемщиков, Стороны
договорились, что Заемщик и Заемщики
совместно
представляют
одну
сторону,
именуемую
в
настоящем
Договоре
присоединения и Заявлении как «Заемщик»; все
права и обязанности, а также иные условия
настоящего
Договора
присоединения
и
Заявления, относятся к Заемщику и Заемщикам в
равной степени. Заемщик и Заемщики выполняют
условия и несут обязанности, указанные в

жəне ынтымақты орындайды.

Договоре присоединения и Заявлении полностью
и солидарно.
Осы қосылу Шартында жəне Өтініште Понятия
терминов
и
определений,
қолданылған терминдер мен анықтамалардың использованных
в
настоящем
Договоре
түсінігі, қосылу Шартының 5-тарауында присоединения и Заявлении, даны в разделе 5
берілген.
Договора присоединения.
1.ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Қарыздың мақсаттық бағытын Өтініш
анықтайды.
1.2. Банк Қарыз алушыға оның нысаналы
мақсаты, қамтамасыз етілуі, мерзімділігі,
қайтарымдылығы
жəне
ақылылығы
шарттарында өтініште айқындалған сомада
банктік қарызды (бұдан əрі – Қарыз) Қарыз
алушының ағымдағы шотына (бұдан əрі – Шот)
береді.
1.3. Қарызды ұсыну күні
Өтінішпен
анықталады.
1.4. Қарызды өтеу күні Өтінішпен анықталады.
1.5. Қарызды пайдаланғаны үшін Сыйақы
бекітілген жəне номиналды түрде болып
табылады, сондай-ақ нақты жылдық тиімді
салыстармалы есептеуде уəкілетті органның
талаптарына сəйкес есептелген Өтінішпен
анықталады.
Тараптар Берешекті мерзімінен бұрын ішінара
өтеген жағдайда Банк жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесін қайта есептейді жəне оны
Өтініштің №1 Қосымшасында көрсетілген жаңа
өтеу кестесінде көрсетеді, бұл ретте Қосылу
шартына қосымша келісім жасалмайды деп
келіседі.
Сыйақы Қарыз берілген күннен кейінгі күннен
бастап Қарыз бойынша Берешекті толық өтеген
күнге дейін Қарыз сомасына есептеледі.
Сыйақы айдағы күндердің нақты саны жəне
жылына 360 күн есебінен есептеледі, бұл ретте
Қарызды беру күні жəне толық өтеу күні бір күн
болып қабылданады;
1.6. Қарыз бойынша Берешекті өтеу – Қарыз
валютасында қолма-қол жəне қолма-қолсыз
тəртіпте жүргізіледі.
Қарыз жəне Сыйақы бойынша Берешекті өтеу
Қосылу шартының жəне Өтініштің ажырамас
бөлігі болып табылатын өтеу кестесіне сəйкес
аннуитеттік/дифференциалды/жеке
əдіспен
жүзеге асырылады (өтеу əдісін таңдау қажет).
1.7. Қарыз алушының Берешегін өтеу кезектілігі
Өтінішпен белгіленген.
1.8. Негізгі борыш пен Сыйақыны уақтылы
өтемегені үшін тұрақсыздық айыбын есептеу
тəртібі жəне оның мөлшері өтінішпен

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Целевое назначение Займа определяется
Заявлением.
1.2. Банк предоставляет Заемщику банковский
заем в сумме, определенной в Заявлении, на
условиях
его
целевого
назначения,
обеспеченности, срочности, возвратности и
платности (далее – Заем), на текущий счет
Заемщика (далее – Счет).
1.3. Дата предоставления Займа определяется
Заявлением.
1.4. Дата погашения Займа определяется
Заявлением.
1.5. Вознаграждение за пользование Займом
является фиксированным и в номинальном
выражении, а также в достоверном годовом
эффективном
сопоставимом
исчислении,
рассчитанном в соответствии с требованиями
уполномоченного
органа,
определяется
Заявлением.
Стороны соглашаются, что в случае частичного
досрочного погашения Задолженности Банк
пересчитывает годовую эффективную ставку
вознаграждения и указывает ее в новом Графике
погашения, отраженным в Приложении № 1 к
Заявлению, при этом дополнительное соглашение
к Договору присоединения не заключается.
Вознаграждение начисляется на сумму Займа
начиная со дня, следующего за днем
предоставления Займа и по дату полного
погашения
Задолженности
по
Займу.
Вознаграждение
начисляется
из
расчета
фактического количества дней в месяце и 360
дней в году, при этом дата выдачи и дата полного
погашения Займа принимается за один день;
1.6. Погашение Задолженности по Займу
производится в валюте Займа, в наличном или
безналичном порядке.
Погашение Задолженности по Займу и
Вознаграждению осуществляется (необходимо
выбрать
метод
погашения)
аннуитетным/дифференцированным/индивидуаль
ным методом в соответствии с Графиком
погашения, являющимся неотъемлемой частью
Договора присоединения и Заявления.
1.7. Очередность погашения Задолженности
Заемщика установлена Заявлением.
1.8. Порядок исчисления и размер неустойки за
несвоевременное погашение основного долга и
вознаграждения устанавливается Заявлением.

белгіленеді.
1.9. Қарыз алушы Банкке Өтініште түрі мен
мөлшері айқындалған комиссияларды төлеуге
міндеттенеді. Өндіріп алу фактісі Өтініш
жасалған күні белгісіз комиссиялар нақты төлем
жасалғаннан кейін Қарыз алушының талабы
бойынша
жылдық
тиімді
сыйақы
мөлшерлемесін қайта есептеу кезінде ескеріледі.
Қарыз алушы Өтінішке қол қоя отырып, Банк
Өтінішті жасасқанға дейін Қарыз бойынша
сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін
есептеу кезінде есепке алынатын комиссиялар
мен өзге төлемдерді алу көзделмеген несиелеу
талаптарымен, сондай-ақ Банктің сыйақы
мөлшерлемесінен басқа, қарыз беруге жəне оған
қызмет көрсетуге байланысты жəне Өтінішпен
көзделген комиссиялар мен өзге төлемдерді
алуға құқық беретін несиелеу талаптарымен
танысқандырғанын жəне Қарыз алушының
танысқанын растайды;
1.10. Қарызды жəне Сыйақыны өтеу Өтеу
кестесіне сəйкес келесі тəртіппен жүзеге
асырылады:
1.10.1. Банк Қарыз алушының шотын тікелей
дебеттеу жолымен жүргізеді, ол үшін Қарыз
алушы Қосылу шартында көрсетілген ағымдағы
шотта
Қарыз
валютасындағы
ақшаның
жеткілікті сомасын қамтамасыз етуге міндетті;
1.10.2. Қарыз алушының Қосылу шартында
көрсетілген өз шотына Банк кассасы арқылы
ақша енгізуімен;
1.10.3
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында көзделген өзге тəртіппен.
Қарыз сомасын өтеуді Қарыз алушы ай сайын,
Өтеу кестесінде көрсетілген күндері жүргізеді.
Қарыз бойынша сыйақыны төлеуді Қарыз
алушы ай сайын, Өтеу кестесінде көрсетілген
күндері жүргізеді.
1.11. Өтініште көрсетілген кепілдік, сондай-ақ
Қосылу шартында жəне өтініште көзделген
тұрақсыздық айыбы Қарыз алушының Өтініш
бойынша міндеттемелерді Банк алдында
орындауын қамтамасыз ету болып табылады.
1.12. Қарыз алушы Қосылу шарты бойынша
міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше
орындамаған
жағдайда,
Банк
Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген
тəртіппен Қарыз алушыдан тұрақсыздық
айыбын төлеуді, кепілдік қамтамасыз етуді
ұсынуды, Қарызды мерзімінен бұрын қайтаруды
жəне сыйақыны төлеуді талап етуге, Берешекті
сот жəне/немесе соттан тыс тəртіппен өндіріп
алуға, Қарыз алушының мүлкінен өндіріп алуға,
Банктік қарыздарды беруді тоқтата тұруға
немесе тоқтатуға, Қосылу шарты бойынша
Қарыз алушының Берешегін өтеу кезектілігін
өзгертуге, Тараптардың келісімі бойынша

1.9. Заемщик обязуется выплатить Банку
комиссии, вид и размер которых определен в
Заявлении. Комиссии, факт взимания которых не
известен на дату заключения Заявления,
учитываются
при
перерасчете
годовой
эффективной
ставки
Вознаграждения
по
требованию Заемщика после фактического
платежа.
Подписанием Заявления Заемщик подтверждает,
что до подписания Заявления Банк ознакомил и
Заемщик ознакомился с условиями кредитования,
при которых не предусмотрено взимание
комиссий и иных платежей, учитываемых при
расчете
годовой
эффективной
ставки
вознаграждения по Займу, а также с условиями
кредитования,
предусматривающими
право
Банка, взимать, помимо ставки вознаграждения,
комиссии и иные платежи, связанные с выдачей и
обслуживанием Займа и предусмотренные
Заявлением.
1.10. Погашение Займа и Вознаграждения
осуществляется в соответствии с Графиком
погашения в следующем порядке:
1.10.1. Банком путем прямого дебетования счета
Заемщика, для чего Заемщик обязан обеспечить
на текущем счете, указанном в Договоре
присоединения достаточную сумму денег в
валюте Займа;
1.10.2. внесением Заемщиком денег через кассу
Банка на свой Счет, указанный в Договоре
присоединения;
1.10.3 в ином порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан.
Погашение
суммы
Займа
производится
Заемщиком ежемесячно, в даты, указанные в
Графике погашения. Уплата Вознаграждения по
Займу производится Заемщиком ежемесячно, в
даты, указанные в Графике погашения.
1.11. Обеспечением исполнения Заемщиком
обязательств по Заявлению перед Банком
является Гарантия, указанная в Заявлении, а
также
неустойка,
которая
предусмотрена
Договором присоединения и Заявлением.
1.12. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения
Заемщиком
обязательств
по
Договору присоединения, Банк вправе в порядке,
предусмотренном законодательством Республики
Казахстан, требовать от Заемщика выплаты
неустойки,
предоставления
залогового
обеспечения, досрочного возврата Займа и
уплаты
Вознаграждения,
взыскивать
Задолженность в судебном и/или внесудебном
порядке, обратить взыскание на имущество
Заемщика, приостановить или прекратить выдачу
банковских займов, изменять очередность
погашения
Задолженности
Заемщика
по
Договору присоединения, изменять размер

тұрақсыздық айыбының, Қосылу шартын
біржақты
тəртіппен
бұзуға,
Қазақстан
Республикасының аумағындағы, сондай-ақ оның
шегінен тыс жерлердегі кез-келген Банктерде
ашылған қарыз алушының кез-келген банктік
шоттарына төлем талаптарын қою жолымен
ақшаны алып қоюға, Қарыз алушының кезкелген банктік шоттарын дебеттеу жолымен
ақшаны алып қоюға, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген өзге
де шараларды қолдануға құқылы.
1.13. Осы Қосылу шарты Тараптар Өтінішке қол
қойған күннен бастап күшіне енеді жəне Қарыз
алушы Өтініш пен Қосылу шартында көзделген
Банк алдындағы барлық міндеттемелерді толық
тиісінше орындағаннан кейін өз қолданысын
тоқтатады.

неустойки по соглашению Сторон, расторгнуть
Договор присоединения в одностороннем
порядке, изымать деньги путем выставления
платежных требований к любым банковским
счетам Заемщика, открытых в любых банках на
территории Республики Казахстан, так и за ее
пределами, изымать деньги путем дебетования
любых банковских счетов Заемщика, а также
применить
иные
меры,
предусмотренные
законодательством Республики Казахстан.
1.13.
Настоящий
Договор
присоединения
вступает в силу с даты подписания Сторонами
Заявления и прекращает свое действие после
полного надлежащего исполнения Заемщиком
всех
Обязательств
перед
Банком,
предусмотренных Заявлением и Договором
присоединения.

2. Тараптардың жауапкершілігі
2.1. Тараптар Шарттың талаптарын бұзғаны
үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының
жəне Шарттың талаптарына сəйкес жауап
береді.
2.2.
Қарыз
алушының
міндеттемелерін
орындамауы жəне/немесе тиісті емес түрде
орындауы үшін жауапкершілік талаптары
Өтініште жəне Қосылу шартында анықталады.
2.3. Банк Қарыз алушыдан келесі төлемдерді
төлеуді талап етуге құқылы:
2.3.1. қарыз алушы банктік қарыздды мақсатсыз
пайдаланғаны үшін айыппұлды – мақсатсыз
пайдаланған банктік қарыз сомасынан 20%
мөлшерде;
2.3.2. Қарыз алушы Қосылу Шартының
3.2.10.тш. талаптарын орындамаған жағдайда
айыппұлды – 3.2.10. тш. талаптарына сəйкес
тиісті есепті тоқсан/ай
үшін несие
айналымының мөлшері мен осы есептеу
тоқсаны/айы үшін несие айналымының нақты
мөлшерінің арасындағы айырмашылық ретінде
Банкпен анықталатын несие айналымын қолдау
бойынша
орындалмаған
міндеттемелер
сомасынан 0,54% мөлшерде. Бұл ретте Қарыз
алушы есептеу тоқсаны/айы аяқталған күннен
бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде осы
тармақта көрсетілген айыппұлды Банкке төлеуге
міндеттенеді;
2.3.3. Қарыз алушы Қосылу Шартының 3.2.3.
жəне/немесе
3.2.4.тт.
талаптарын
бұзған
жағдайда тұрақсыздық айыбын – көрсетілген
тармақтың талаптарын орындаған кезге дейін өз
міндеттемелерін бұзған əрбір күн үшін банктік
қарыз сомасынан 0,006% мөлшерде;
2.3.4.
Қосылу
Шартында/Өтініште
қарастырылған
комиссияларды
уақытында
төлемегені үшін, əрбір мерзімі өткен күнге
уақытында төленбеген комиссия сомасынан 1

2. Ответственность Сторон
2.1.
За
нарушения
условий
Договора
присоединения Стороны несут ответственность в
соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан, положениями Заявления и
Договора присоединения.
2.2. Условия ответственности Заемщика за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение
обязательств
определяются
Заявлением
и
Договором присоединения.
2.3. Банк вправе требовать у Заемщика выплаты:
2.3.1. штрафа за нецелевое использование
Заемщиком Займа – в размере 20% от суммы
Займа, используемой не по целевому назначению;
2.3.2. штрафа в случае невыполнения Заемщиком
требований пп.3.2.10. Договора присоединения в размере 0,54% от суммы неисполненных
обязательств по поддержанию кредитового
оборота, определяемых Банком как разница
между размером кредитового оборота за
соответствующий
отчетный
квартал/месяц
согласно требованиям пп. 3.2.10 и фактическим
размером кредитового оборота за этот же
отчетный квартал/месяц. При этом Заемщик
обязуется выплатить Банку указанный в
настоящем пункте штраф в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты окончания
отчетного квартала/месяца;
2.3.3. неустойки в случае нарушения Заемщиком
требований пп. 3.2.3. и/или 3.2.4. Договора
присоединения - в размере 0,006% от суммы
банковского займа за каждый день нарушения
своих обязательств до момента исполнения
требований указанного пункта;
2.3.4. неустойки за несвоевременную оплату
комиссий,
предусмотренных
Договором
присоединения/Заявлением в размере 1 (один) %
от суммы несвоевременно оплаченной комиссии

(бір)% мөлшерде тұрақсыздық айыбы.
2.4. Банк тұрақсыздық айыбын банктік қарыз
валютасында есептейді. Тұрақсыздық айыбы
банктік қарыз валютасынан басқа валютада
алған жағдайда, алынған ақша алған (төлем)
күнгі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
белгілеген бағам бойынша банктік қарыз
валютасына айырбасталады.
2.5.
Қарыз
алушы
міндеттемелерді
орындалмағанда жəне/немесе тиісті түрде
орындамаған жағдайда, тұрақсыздық айыбын
төлеу жəне шығындарды өтеу Қарыз алушыны
Қосылу Шартының/Өтініштің талаптарын тиісті
орындаудан босатпайды, бұл орайда Банк
Қосылу Шартында/Өтініште қарастырылған
құқығын өзінде қалдырады.
2.6. Банк келесілер үшін жауап бермейді:
•
Қарыз алушының Электронды құжаттарда
көрсеткен ақпаратының нақтылығына жəне
дұрыстығына;
•
Қарыз алушының үшінші тарапқа ЭСҚ
немесе парольдерді беруінің салдарына;
•
ЭСҚ кілттерін Ашу жəне оларды үшінші
талаптарға беру туралы Банкке Қарыз алушы
хабарламағанда
жəне/немесе
уақытында
хабарламаған жағдайда, Қарыз алушыға келтіруі
мүмкін шығындар үшін;
•
Қарыз алушының уəкілетті тұлғасы немесе
Қарыз алушының өзі ҚР заңнамасының
талаптарын сақтамаған жағдайда, Қарыз
алушының Электронды құжатын орындау.
Қарыз
алушының
Электронды
құжатын
орындау жөніндегі Банктің əрекеттері заңды деп
саналады;
Қарыз алушының Қарыз алушының уəкілетті
тұлғаларымен өзара қарым-қатынастары. Банк
Қарыз алушының Қарыз алушының уəкілетті
тұлғаларының арасындағы барлық дауларға
қатысы жоқ болып қалады.

за каждый день просрочки.
2.4. Неустойка начисляется Банком в валюте
Займа. В случае изъятия неустойки в иной
валюте, чем валюта банковского займа,
конвертирование изъятых денег в валюту
банковского займа производится по курсу,
установленному
Национальным
Банком
Республики Казахстан на день изъятия (оплаты).
2.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, в
случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения
Заемщиком
обязательств,
не
освобождает
Заемщика
от
надлежащего
исполнения
условий
Договора
присоединения/Заявления,
при
этом
Банк
оставляет за собой права, предусмотренные
Договором присоединения/Заявлением.
2.6. Банк не несет ответственность за:
•
достоверность и правильность информации,
указанной
Заемщиком
в
Электронных
документах;
•
последствия передачи Заемщиком ЭЦП или
паролей третьей стороне;
•
за возможные убытки Заемщика в случае не
уведомления
и/или
несвоевременного
уведомления Заемщиком Банка о Компрометации
ключей ЭЦП и передаче их третьим лицам;
•
исполнение
Электронного
документа
Заемщика
в
случаях
несоблюдения
уполномоченными лицами Заемщика или сами
Заемщиком требований законодательства РК.
Действия Банка по исполнению Электронного
документа Заемщика признаются правомерными;
•
взаимоотношения
Заемщика
с
уполномоченными лицами Заемщика. Банк
остается непричастным ко всем спорам между
Заемщиком
и
уполномоченными
лицами
Заемщика.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
6.1. Банк құқылы:
3.1.1. кез-келген уақытта банктік қарыздың
мақсатты пайдаланылуын бақылауға жəне
мониторинг жүргізуге, Қарыз алушының қаржы
жағдайына мониторинг, сондай-ақ несиелік
мониторинг жүргізуге;
3.1.2. Қарыз алушыдан Банк атаған мерзімде
қажетті ақпарат пен құжаттарды сұрауға жəне
алуға;
3.1.3. төлем талаптары негізінде немесе Қарыз
алушының банктік шоттарын тура дебеттеу
жолымен,
Қарыз
алушының
мерзімі
кешіктірілген барлық сомаларын, тұрақсыздық
айыбын, комиссияларды, Өтініш/Қосылу Шарты

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Банк вправе:
3.1.1. в любое время осуществлять контроль и
мониторинг целевого использования Займа,
мониторинг финансового состояния Заемщика, а
также кредитный мониторинг;
3.1.2. запрашивать и получать от Заемщика
необходимую информацию и документы в
указанный Банком срок;
3.1.3. изымать на основании платежных
требований или путем прямого дебетования
банковских счетов Заемщика в любой валюте все
суммы просроченной Задолженности Заемщика,
неустойки, комиссии и иные платежи по
Заявлению/Договору присоединения, в том числе

бойынша барлық төлемдерді, соның ішінде
Банктің төлем құжаттарына қоса ұсынылатын
Шарттың
көшірмелерінің
шынайылығын
нотариаттық
куəландыру
бойынша шығындарды кез келген валютада
өндіріп алуға;
3.1.3.1. Банктің төлем ордерінің негізінде немесе
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасымен қарастырылған басқа құжаттарда
жəне/немесе
Банктің
ішкі
нормативтік
құжаттарымен
қарастырылған
басқа
құжаттардың
негізінде
Банктегі
Қарыз
алушының банктік шоттарын тікелей дебеттеу
арқылы жəне/немесе
3.1.3.2.
Қазақстан
Республикасының
территориясындағы жəне одан тыс жердегі
басқа
банктерде
жəне/немесе
банктік
операциялардың жекелеген түрлерін атқаратын
ұйымдарда ашылған Қарыз алушының банктік
шоттарына төлем талаптарын немесе басқа
құжаттарды қою жолымен.
Ақша банктік қарыз валютасынан басқа
валютада алынған жағдайда, алынған ақша
алынған (төлеу) күнгі Банк белгілеген бағам
бойынша
банктік
қарыз
валютасына
айырбасталады.
Қазақстан
Республикасының
территориясындағы жəне одан тыс жердегі
басқа
банктерде
жəне/немесе
банктік
операциялардың жекелеген түрлерін атқаратын
ұйымдарда ашылған Қарыз алушының банктік
шоттарынан ақшаны алған жағдайда, толық
көлемде ақшаны алумен байланысты Банктің
барлық шығындарын өтейді;
3.1.4.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен қарастырылған жағдайларда бір
жақты тəртіпте Қосылу Шарты мен Өтініштің
талаптарын өзгертуге (соның ішінде келесі
негіздер
бойынша
банктік
қарызды
пайдаланғаны үшін Сыйақы мөлшерлемесін
өзгерту: Қарыз алушының банктік қарыздарды
алумен жəне қызмет көрсетумен байланысты
шынайы ақпарат беру бойынша міндеттемелерін
бұзуы; Банкте Қазақстан Республикасының
заңнамасымен қарастырылған жағдайларда
міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды
талап ету құқықтары туындауы; Банкке алдынала жазбаша хабар бермей акционерлік қоғам
(шаруашылық
серіктестік)
акцияларының
(қатысу үлестерінің) он жəне одан да көп
пайызына ие Қарыз алушы қатысушыларының
(акционерлерінің) құрамының өзгеруі; Бұл
орайда, Қарыз алушы жаңа талаптарды
қабылдауға
құқылы
немесе
Банк
Өтініштің/Қосылу шартының өзгеруі туралы
жазбаша хабарламаны жіберген кезден бастап
он күнтізбелік күн ішінде банктік қарызрды

расходы по нотариальному удостоверению
верности
копий
Заявления/Договора
присоединения, прилагаемых к платежным
документам Банка:

3.1.3.1. путем прямого дебетования банковских
счетов Заемщика в Банке, на основании
платежного ордера Банка или других документов,
предусмотренных законодательством Республики
Казахстан и/или внутренними нормативными
документами Банка, и/или
3.1.3.2. путем предъявления к банковским счетам
Заемщика, открытым в Банке или других банках
и/или организациях, осуществляющих отдельные
виды банковских операций, на территории
Республики Казахстан и за ее пределами,
платежных требований или иных документов.
В случае изъятия денег (за исключением
сумм неустойки) в иной валюте, чем валюта
Займа, конвертирование изъятых денег в валюту
Займа производится по курсу, установленному
Банком на день изъятия (оплаты).
В случае изъятия денег со счетов Заемщика
в
других
банках
и/или
организациях,
осуществляющих отдельные виды банковских
операций, на территории Республики Казахстан и
за ее пределами Заемщик возмещает все затраты
Банка, связанные с изъятием денег в полном
объеме;
3.1.4. в предусмотренных законодательством
Республики Казахстан случаях, в одностороннем
порядке
изменять
условия
Договора
присоединения и Заявления (включая изменение
ставки Вознаграждения
за пользование
банковским займом по следующим основаниям:
нарушение Заемщиком своих обязательств по
предоставлению
достоверной
информации,
связанной с получением и обслуживанием
банковского займа; возникновение у Банка, права
требования досрочного исполнения обязательства
в случаях, предусмотренных законодательством
Республики Казахстан; изменение состава
участников
(акционеров)
Заемщика,
в
совокупности владеющих десятью и более
процентами акций (долей участия) акционерного
общества (хозяйственного товарищества), без
предварительного письменного уведомления
Банка). При этом, Заемщик имеет право принять
новые условия, либо обязан досрочно погасить
всю Задолженность по Заявлению/Договору
присоединения с уплатой Вознаграждения за

нақты пайдаланған күндер саны үшін Сыйақы
төлеу арқылы Өтініш жəне Қосылу Шарты
бойынша барлық Берешекті мерзімінен бұрын
өтеуге не жаңа талаптарды қабылдауға құқылы;
3.1.5. Қосылу шартына жəне Өтінішке
байланысты Банк пен Қарыз алушы арасында
жасалған Өтініш/Қосылу Шарты бойынша
барлық Берешекті өтеу жəне/немесе басқа
мəмілелер жəне Қосылу шарты жəне Өтініш
бойынша барлық міндеттемелерді мерзімінен
бұрын (Банк жазбаша талап жіберген кезден
бастап он күнтізбелік күн ішінде) орындауды
Қарыз алушыдан талап етуге, бірақ онымен
шектелмей:
3.1.5.1. Қарыз алушы Банк алдында Қосылу
шарты
жəне
Өтініш
бойынша
өз
міндеттемелерін бұзғанда;
3.1.5.2. Банк жүргізген өкілетті органның
нормативті құқықтық актісінің талаптарына
сəйкес
мониторинг
нəтижесі
бойынша
шығарылған Қарыз алушының қаржы жағдайы
нашарлаған жағдайда;
3.1.5.3. егер Банк екінші деңгейдегі банктерге
арналған Қазақстан Республикасының өкілетті
мемлекеттік органдары белгілеген талаптардың
жəне/немесе пруденциалды нормативтердің кезкелгенін бұзған жағдайда;
3.1.5.4. Қосылу шартына/Өтінішке сəйкес Қарыз
алушы
жасаған
(ұсынған)
өтініштердің,
мəліметтердің жəне/немесе кепілдіктердің кез
келгені жарамсыз (анық емес) болса немесе
Қосылу
Шартының/Өтініштің
қолданылу
мерзімінде жарамсыз болып қалса;
3.1.5.5. банктік қарыз бойынша кезекті төлемді
өтеу үшін Қарыз алушының қаражаты болмаса
жəне/немесе түсу болашағы болмаса;
3.1.5.6. Қарыз алушы Қосылу шартының 3.2.6.
тармақшасында
аталған
міндеттемелерді
орындамағанда жəне/немесе тиісті түрде
орындамаған жағдайда;
3.1.5.7.
ақшаны
жылыстатудың
немесе
терроризмді қаржыландырудың не Банк үшін
тиімсіз жəне ҚР «Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы» Заңына сəйкес, Қарыз алушыны
тексеру аясында анықталған басқа қылмыстық
іс-əрекеттің жоғары тəуекелдігі болған кезде.
3.1.5.8.
Қосылу
шартының/Өтініштің
шеңберінде алынған банктік қарыздарды
мақсатқа сай пайдаланылуына бақылау жасау
үшін Банкке қажет құжаттар жəне/немесе
ақпаратты бермеу, жəне/немесе Банк Қарыз
алушы Банкке берген ақпарттың дұрыс
еместігін немесе толық еместігін анықтау

фактическое количество дней пользования
банковским
займом,
в
течение
десяти
календарных дней с момента направления Банком
письменного уведомления об изменении условий
Договора присоединения и Заявления;
3.1.5. потребовать от Заемщика досрочно (в
течение десяти календарных дней с момента
направления Банком письменного требования)
исполнить все обязательства по Договору
присоединения и Заявлению и погасить всю
Задолженность
по
Заявлению/Договору
присоединения и/или по иным сделкам,
заключенным между Банком и Заемщиком,
связанным с Договором присоединения и
Заявлением, в случаях, включая, но не
ограничиваясь:
3.1.5.1.
нарушения
Заемщиком
своих
обязательств перед Банком по Договору
присоединения и Заявлению;
3.1.5.2. ухудшения финансового состояния
Заемщика,
выявленного
по
результатам
мониторинга,
проводимого
Банком
в
соответствии с требованиями нормативного
правового
акта
уполномоченного
государственного органа;
3.1.5.3. если Банк нарушит любой из
пруденциальных нормативов и/или требований,
установленных
уполномоченными
государственными
органами
Республики
Казахстан для банков второго уровня;
3.1.5.4. если любое из заявлений, сведений и/или
гарантий,
сделанных
(представленных)
Заемщиком в соответствии с Договором
присоединения/Заявлением
было
недействительным (недостоверным) или стало
недействительным в период действия Договора
присоединения/Заявления;
3.1.5.5. отсутствия у Заемщика средств для
погашения очередного платежа по Займу и/ или
отсутствия перспектив их поступления;
3.1.5.6. неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Заемщиком обязательств, указанных
в подпункте 3.2.6. Договора присоединения;
3.1.5.7. при наличии высокого риска отмывания
денег или финансирования терроризма либо иной
преступной деятельности, неприемлемого для
Банка и выявленного в рамках проверки
Заемщика в соответствии с Законом РК «О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов, полученных преступным путём, и
финансированию терроризма».
3.1.5.8. не предоставления документов и/или
информации, необходимой Банку для контроля
целевого использования Займа, полученного в
рамках Договора присоединения/Заявления, и/или
выявления
Банком
недостоверности
или
неполноты
информации,
предоставленной

жəне/немесе банктік қарызды мақсатқа сай
емес пайдаланған жағдайда;
3.1.5.9. Банк
Қарыз
алушының
Қосылу
Шарты/Өтініш бойынша міндеттерін дұрыс
орындауға қауіптің болуын анықтауы.
3.1.5.10.
Қосылу
Шарты/Өтініштің
шынайылығын біреудің дауға салуы;
3.1.5.11. Өтінішке қол қойғаннан кейін,
Банктің
жазбаша
келісімінсіз,
Қарыз
алушының қаржы жағдайына кері ықпал
ететін, Қарыз алушының активтері құнынан
80
(сексен)
%
артық
сомаға
Қарыз
алушының
үшінші
тұлғалар
алдындағы
міндеттерінің болуы/пайда болуы;
3.1.5.12. Қарыз алушының Банк алдындағы
міндеттерін бұзуға əкелген немесе əкелуі
мүмкін, Қазақстан Республикасы заңнамасын
бұзуы;
3.1.5.13. Қарыз алушының қызметтер түрін
жүргізуге лицензиясын тоқтата тұруы немесе
қайтарып алу, немесе лицензияда бекітілген
мерзімдерде біліктілік талаптарын растамауы;
6һ3.1.5.14. Қарыз алушының мүлкіне жəне
оның шотына тыйым салынса жəне/немесе
мүлікті өндіріп алуға жүгінгенде, немесе осы
жағдайлардың туындауына шынайы қауіп бар
болса;
3.1.5.15. Қаржы мониторингін жүргізу үшін
Банкке қажетті, Қосылу шартының 3.2.4. тт.
сəйкес құжаттарды жəне/ақпаратты бермеуі;
3.1.6. Өтініш/Қосылу шарты бойынша берешекті
өтеу кезектілігін өзгертуге;
3.1.7. Өтініштің/Қосылу шартының талаптарын
бұзып, кез-келген банктік қарыз сомасын
пайдалануға немесе өкімдік етуге бағытталған
Қарыз алушының кез-келген нұсқауларын
орындамауға;
3.1.8.
Қазақстан
Республикасының
территориясындағы жəне одан тыс жердегі
банктерден
жəне/немесе
банктік
операциялардың жекелеген түрлерін атқаратын
ұйымдардан
Қарыз
алушының
банктік
шоттарының болуы жəне нөмірлері туралы
анықтама сұрауға;
3.1.9. Қарыз алушы есептелген Сыйақыны жəне
пайда болған мерзімі кешіктірілген Берешек
сомасын төлеу бойынша өзінің міндеттемелерін
орындамағанда немесе тиісті түрде орындамаған
жағдайда, Сыйақы есептеуді тоқтатуға. Банк
есептеуді тоқтатқан күннен бастап кез-келген
уақытта қайтадан Сыйақы есептеуді жаңарта
алады. Банк банктік қарыздың сомасын жəне
Сыйақыны
өтеу
бойынша
төлемдерді
кешіктіргені үшін айыппұл санкцияларын
есептеуді уақытша тоқтатуға жəне қайта
жаңғыртуға құқылы.
3.1.10. бір жақты тəртіпте Өтініштің/Қосылу

Заемщиком Банку и/или в случае нецелевого
использования банковского займа;
3.1.5.9. определения Банком наличия угрозы
надлежащему
исполнению
Заемщиком
обязательств
по
Договору
присоединения/Заявлению;
3.1.5.10. оспаривания кем-либо действительности
Договора присоединения/Заявления;
3.1.5.11. наличия/образования у Заемщика
обязательств перед третьими лицами на сумму
более 80 (восемьдесят) % от стоимости активов
Заемщика,
возникших
после
подписания
Заявления, без письменного согласия Банка,
негативно влияющих на финансовое состояние
Заемщика;
3.1.5.12. нарушения Заемщиком требований
законодательства Республики Казахстан, которое
повлекло или может повлечь нарушение
Заемщиком обязательств перед Банком;
3.1.5.13. приостановления или отзыва лицензии
Заемщика на осуществление видов деятельности
либо не подтверждение квалификационных
требований в установленные лицензией сроки;
3.1.5.14. наложения на имущество Заемщика и его
счета ареста и/или обращения взыскания на
имущество, либо существования реальной угрозы
наступления данных событий;
3.1.5.15. не предоставления документов и/или
информации в соответствии с пп. 3.2.4. Договора
присоединения,
необходимой
Банку
для
проведения финансового мониторинга;
3.1.6.
изменять
очередность
погашения
задолженности
по
Заявлению/Договору
присоединения;
3.1.7. не исполнять любые указания Заемщика,
направленные
на
использование
или
распоряжение суммой любого банковского займа
в нарушение условий Заявления/Договора
присоединения;
3.1.8. запрашивать в банках и/или организациях,
осуществляющих отдельные виды банковских
операций, на территории Республики Казахстан и
за ее пределами, справки о наличии и номерах
банковских счетов Заемщика;
3.1.9. в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заемщиком своих обязательств по
выплате суммы начисленного Вознаграждения и
образования
просроченной
Задолженности,
прекратить
начисление
Вознаграждения.
Возобновление
начисления
Вознаграждения
может производиться Банком в любое время с
даты прекращения начисления. Банк вправе
приостанавливать и возобновлять начисление
штрафных санкций за просрочку платежей по
погашению
как
суммы
Займа,
так
и
Вознаграждения;

шартының талаптарын Қарыз алушыға жақсарт
үшін жағына қарай өзгертуге. Келісімге қол қоя
отырып, Қарыз алушы Өтініштің жəне Қосылу
шартының талаптарының Қарыз алушы үшін
жақсарулары мыналар болып табылатындығына
келіседі:
- банктік қарызға қызмет көрсетумен
байланысты қызметтерді көрсеткені үшін азайту
жағына қарай өзгерту немесе комиссиялар мен
басқа төлемдерді толықтай алып тастау;
- азайту жағына қарай өзгерту немесе
тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, төлемақы
өсімін) толықтай алып тастау;
Қосылу
Шарты
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесінің азаюы жағына қарай өзгерту;
- Өтініш/Қосылу шарты бойынша төлемдерді
кейінге қалдыру жəне (немесе) бөліп төлеу.
- Өтініш Қосылу Шарты қарастырған өзге
жақсарулар.
Қарыз
алушыға
Банктің
Қосылу
шартының/Өтініштің
талаптарын
оларды
жақсарту жағына қарай, Қарыз алушыға
хабарлама жіберу жолымен, бір жақты өзгерту
туралы хабарлау;
3.1.11. Қарыз алушымен келісім бойынша
өтінішпен белгіленген сыйақы мөлшерлемесін
қайта қарауға;
3.1.12.
Келесі
жағдайларда
Электронды
құжаттың орындалуынан бас тарту:
•
оны жарамсыз тіркеу куəлігінің көмегімен
құрылған ЭСҚ бекіту;
•
егер ЭСҚ тиісті Электронды құжатқа қол
қоюға уəкілеті бар тұлғаға тиесілі болғанда;
•
Электронды құжат ҚР заңнамасының
талаптарын бұзумен жасалған жəне берілген
болса;
•
ҚР заңнамасында жəне Банктің ішкі
құжаттарында
қарастырылған
басқа
жағдайларда.
Қарыз алушының Электронды құжаттарындағы
мəліметтердің жəне рəсімдеудің дұрыстығына
Қарыз алушы жауап береді. Бұл ретте, егер
Қарыз алушы Электронды құжатты бұрыс
рəсімдегеннің нəтижесінде Банкке шығын
келтірілген болса, Қарыз алушы Банкке бұл
шығындарды толық көлемде өтейді.

3.2. Қарыз алушы міндеттенеді:
3.2.1. Банкке Өтініште/Қосылу шартында,
сондай-ақ Банктің тарифтерінде қарастырылған
комиссияларды төлеу;
3.2.2. банктік қарызды мақсатты мəніне сай
түрде ғана пайдалануға, сондай-ақ Банкке
банктік қарыздарды мақсатты пайдаланылуын
растайтын ақпарат пен құжаттарды банктік

3.1.10.
в одностороннем порядке изменять
условия Заявления/Договора присоединения в
сторону
их
улучшения
для
Заемщика.
Подписанием Заявления Заемщик соглашается с
тем, что улучшением условий Договора
присоединения и Заявления для Заемщика, в
частности, является:
- изменение в сторону уменьшения или полная
отмена комиссий и иных платежей за оказание
услуг, связанных с обслуживанием Займа;
- изменение в сторону уменьшения или полная
отмена неустойки (штрафа, пени);
- изменение в сторону уменьшения ставки
вознаграждения по Договору присоединения;
- отсрочка и (или) рассрочка платежей по Займу.
иные
улучшения,
предусмотренные
Заявлением/Договором присоединения.
Извещение
Заемщика
об
одностороннем
изменении
Банком
условий
Договора
присоединения/Заявления
в
сторону
их
улучшения осуществляется путем направления
уведомления Заемщику;

3.1.11.
по
согласованию
с
Заемщиком
пересматривать
ставку
Вознаграждения,
установленную Заявлением;
3.1.12. Отказать в исполнении Электронного
документа в случаях:
•
его скрепления ЭЦП, сформированной при
помощи недействительного регистрационного
свидетельства;
•
если ЭЦП принадлежит лицу, не имеющему
полномочий на подписание соответствующего
Электронного документа;
•
Электронный
документ
составлен
и
предоставлен
с
нарушением
требований
законодательства РК;
•
в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством
РК,
и
внутренними
документами Банка.
Ответственность за правильность оформления и
сведения,
содержащиеся
в
Электронных
документах Заемщика, несет Заемщик. При этом
если в результате некорректного оформления
Электронного документа Заемщиком Банку были
причинены убытки, Заемщик возмещает Банку
такие убытки в полном объеме.
3.2. Заемщик обязуется:
3.2.1.
выплатить
Банку
комиссии,
предусмотренные
Заявлением/Договором
присоединения, а также Тарифами Банка;
3.2.2. использовать Заем исключительно по
целевому назначению, а также предоставлять
Банку
информацию
и
документы,

қарыздарды алған күннен бастап 3 (Үш) жұмыс
күні ішінде;
3.2.3. банктік шоттардың нөмірлерін, банктердің
жəне/немесе банктік операциялардың жекелеген
түрлерін атқаратын ұйымдардың атауларын
көрсетіп,
Қазақстан
Республикасының
аумағындағы жəне одан тыс жердегі барлық
банктердегі
жəне/немесе
банктік
операциялардың жекелеген түрлерін атқаратын
ұйымдардағы барлық банктік шоттарының
тізімін Банкке беруге, сондай-ақ Қосылу
шарты/Өтініш күшінде болатын мерзім ішінде
ашылған күннен бастап, соларды ашқан күннен
бастап бес жұмыс күні ішінде жаңадан
ашылатын банктік шоттардың нөмірлерін
жазбаша хабарлауға;
3.2.4. Банкке келесілерді ұсынуға:
3.2.4.1. салық салудың жалпы бекітілген
тəртібін қолданған кезде:
3.2.4.1.1. есепті жылдан кейінгі жылдың 10
(оныншы) мамырынан кешіктірмейтін мерзімде,
жылдық қаржы есептілігін (компания мөрімен
жəне басшының қолымен куəландырылған
түпнұсқа немесе көшірмесі), келесілерді қоса,
бірақ шектелмей:
• бухгалтерлік баланс;
• кірістер мен шығыстар туралы есеп;
• ақша қаражаттарының қозғалысы туралы
есеп;
• капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
• баланс баптарының дебиторлық жəне
кредиторлық берешектерінің түсінігі, қаржы
салымдары, қарыздар жəне несиелер баланс
валютасынан 10% артық құрайтын, басқа да
баптар;
• өзіндік
құн,
коммерциялық
жəне
басқарушылық шығындар, басқа да кірістер
мен шығыстар;
• жалпы айналым-сальдолық тізімдеме жəне
шоттар
бойынша
айналым-сальдолық
тізімдеме:
жеткізушілермен,
сатып
алушылармен, басқа контрагенттермен есеп
айырысулар
(контрагенттерді
көрсете
отырып, 1210, 1610, 3310, 3510 шоттарға
бөлумен);
• банктерге бөле отырып, 1000 шотын шоттар
корреспонденциясынан жеке əрбір айға
талдау;
• қолданыстағы барлық несие өнімдерін ашып
көрсету (банктердегі несиелер, үшінші
тұлғалардан қарыздар, банктік кепілдіктер,
аккредитивтер,
факторинг,
берілген
кепілдіктер, лизингтік міндеттемелер жəне
т.б. жəне т.с.с.);
• еңбекақысы бойынша жұмысшылар алдында
мерзімі өткен берешегінің жоқтығы/болуы

подтверждающие его целевое использование в
течение 3 (Три) рабочих дней с даты получения
банковского займа;
3.2.3. предоставить Банку перечень всех своих
банковских счетов во всех банках и/или
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций, на территории Республики
Казахстан и за её пределами, с указанием
номеров банковских счетов и наименования
банков и/или организаций, осуществляющих
отдельные виды банковских операций, а также в
течение
срока
действия
Договора
присоединения/Заявления письменно сообщать
номера новых открываемых банковских счетов, в
течение пяти рабочих дней со дня открытия
таковых;
3.2.4. предоставлять в Банк:
3.2.4.1. при применении общеустановленного
режима налогообложения:
3.2.4.1.1. в срок не позднее 10 (десятого) мая года,
следующего за отчетным, годовую финансовую
отчетность, включая, но не ограничиваясь
(оригинал или копия, заверенная печатью
компании и подписью руководителя):
• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет о движении денежных средств;
• отчет об изменениях в капитале;
• расшифровки статей баланса дебиторская и
кредиторская задолженность, финансовые
вложения, займы и кредиты и прочие статьи,
составляющие более 10% от валюты баланса;
• расшифровки себестоимости, коммерческих и
управленческих расходов, прочих доходов и
расходов;
• общая оборотно-сальдовая ведомость и
оборотно-сальдовая ведомость по счетам:
расчеты с поставщиками, покупателями,
прочими контрагентами (счета 1210, 1610,
3310, 3510 с разбивкой по субсчетам, с
указанием контрагентов);
• анализ счета 1000 с корреспонденцией счетов,
отдельно за каждый месяц, с разбивкой по
банкам;
• расшифровка всех действующих кредитных
продуктов (кредиты в банках, займы от
третьих
лиц,
банковские
гарантии,
аккредитивы,
факторинг, поручительства
выданные, лизинговые обязательства и т.д. и
т.п.);
• справка об отсутствии/наличии просроченной
задолженности
перед
работниками
по
заработной плате; неликвидных запасов
сырья/готовой продукции; судебных исков;
просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности;
в
составе
дебиторской

туралы анықтама; шикізаттың/дайын өнімнің
өтімсіз қорларының; сот талабының; мерзімі
өткен
дебиторлық
жəне
кредиторлық
берешектің; дебиторлық берешек құрамында,
сондай ақ келесі активтер түріндегі ұзақ
мерзімді жəне қысқа мерзімді қаржы
салымдары құрамында: берешегі жəне
банкроттық туралы іс қозғалған, таратылу
сатысындағы заңды тұлғаларың үлесінде
(акциясында) салымдары; барлық деңгейдегі
бюджеттермен, бюджеттен тыс қорлармен
мерзімі өткен берешегінің жоқтығы/болуы;
•
Қарыз алушының уəкілетті тұлғаларының
мөрімен жəне қолымен куəландырылған,
салық декларациясының көшірмесі;
3.2.4.1.2. күнтізбелік жылдың тоқсанында бір
реттен кем емес, бірақ есепті тоқсаннан кейінгі
тоқсанның екінші айының 25 (Жиырма бесінші)
жұлдызынан кешіктірмей, 1 тоқсанға, 1 жарты
жылға жəне 9 айға қаржы есептілігі (компания
мөрімен
жəне
басшының
қолымен
куəландырылған түпнұсқа немесе көшірмесі),
мыналарды
қоса,
бірақ
олармен
ғана
шектелмейді:
• бухгалтерлік баланс;
• кірістер мен шығыстар туралы есеп;
• ақша қаражаттарының қозғалысы туралы
есеп;
• капиталдағы өзгерістер туралы есеп;
• баланс баптарының дебиторлық жəне
кредиторлық берешек түсініктері, қаржылық
салымдар, қарыздар жəне несиелер жəне
баптар, баланс валютасынан 10% артық
құрайды;
• өзіндік құнды, коммерциялық жəне басқару
шығындары, басқа кірістер мен шығыстар
түсініктері;
• жалпы айналым-сальдолық тізімдеме жəне
шоттар
бойынша
айналым-сальдолық
тізімдеме:
жеткізушілермен,
сатып
алушылармен, басқа да контрагенттермен
есеп айырысулар (контрагенттерді көрсете
отырып, 1210, 1610, 3310, 3510 шоттарға
бөлумен);
• шоттар корреспонденциясынан 1000 шотын
банктерге бөле отырып, əрбір айға жеке
талдау;
• қолданыстағы барлық несие өнімдерін ашып
көрсету (банктердегі несиелер, үшінші
тұлғалардан қарыздар, банктік кепілдіктер,
аккредитивтер,
факторинг,
берілген
кепілдіктер, лизингтік міндеттемелер жəне
т.б. жəне т.с.с.);
• еңбекақысы бойынша жұмысшылар алдында
мерзімі өткен берешегінің жоқтығы/болуы
туралы анықтама; шикізаттың/дайын өнімнің

задолженности,
а
также
в
составе
долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений
следующих
видов
активов:
задолженности и вложений в доли (акции)
юридических лиц, которые находятся в стадии
ликвидации или в отношении которых
возбуждено дело о банкротстве; просроченной
задолженности
перед
бюджетами
всех
уровней,
внебюджетными
фондами;
просроченной задолженности в банках;
• копия налоговой декларации, заверенная
печатью и подписями уполномоченных лиц
Заемщика;

3.2.4.1.2. не реже одного раза в квартал
календарного года, но не позднее 25 (двадцать
пятого) числа второго месяца квартала,
следующего за отчетным кварталом, финансовую
отчетность за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев,
включая, но не ограничиваясь (оригинал или
копия, заверенная печатью компании и подписью
руководителя):
• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет о движении денежных средств;
• отчет об изменениях в капитале;
• расшифровки статей баланса дебиторская и
кредиторская задолженность, финансовые
вложения, займы и кредиты и прочие статьи,
составляющие более 10% от валюты баланса;
• расшифровки себестоимости, коммерческих и
управленческих расходов, прочих доходов и
расходов;
• общая оборотно-сальдовая ведомость и
оборотно-сальдовая ведомость по счетам:
расчеты с поставщиками, покупателями,
прочими контрагентами (счета 1210, 1610,
3310, 3510 с разбивкой по субсчетам, с
указанием контрагентов);
• анализ счета 1000 с корреспонденцией счетов,
отдельно за каждый месяц, с разбивкой по
банкам;
• расшифровка всех действующих кредитных
продуктов (кредиты в банках, займы от
третьих
лиц,
банковские
гарантии,
аккредитивы,
факторинг, поручительства
выданные, лизинговые обязательства и т.д. и
т.п.);
• справка об отсутствии/наличии просроченной
задолженности
перед
работниками
по
заработной плате; неликвидных запасов
сырья/готовой продукции; судебных исков;
просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности;
в
составе
дебиторской

өтімсіз қорларының; сот талабының; мерзімі
өткен
дебиторлық
жəне
кредиторлық
берешектің; дебиторлық берешек құрамында,
сондай ақ келесі активтер түріндегі ұзақ
мерзімді жəне қысқа мерзімді қаржы
салымдары құрамында: берешегі жəне
банкроттық туралы іс қозғалған, таратылу
сатысындағы заңды тұлғаларың үлесінде
(акциясында) салымдары; барлық деңгейдегі
бюджеттермен, бюджеттен тыс қорлармен
мерзімі өткен берешегінің жоқтығы/болуы;
• Қарыз алушының уəкілетті тұлғалары қол
қойған жəне мөрімен куəландырған, салық
декларациясының көшірмесі;
3.2.4.2. есептеу жарты жылдығынан кейінгі,
келесі екінші айдың 25 (жиырма бесінен)
кешіктірмей, жарты жылда бір реттен жиі емес
мерзімде, салық салудың қалыпты тəртібін
қолданған кезде, жарты жылдық қаржылық
есепті
қоса,
бірақ
онымен
шектелмей
(компанияның
мөрімен
жəне
басшының
қолымен куəландырылған түпнұсқа немесе
көшірме):
• қолданыстағы барлық кредиттік өнімдердің
мəнін ашу (банктердегі кредиттер, үшінші
тұлғалардан қарыздар, банктік кепілдіктер,
аккредитивтер,
факторинг,
берілген
кепілгерліктер, лизингтік міндеттемелер
жəне т.б. жəне т.с.с.);
• жалақы ақысы бойынша жұмысшылардың
алдында
мерзімі
өткен
берешегінің
жоқтығы/болуы
туралы
анықтама;
шикізаттың/дайын
өнімнің
өтпейтін
қорлары; сот талап-арыздары; мерзімі өткен
дебиторлық жəне кредиттік берешектер;
дебиторлық берешектің құрамында, сондайақ активтердің келесі түрлерінің ұзақ
мерзімді жəне қысқа мерзімді қаржылық
салымының құрамында: жойылу сатысында
тұрған немесе оларға қатысты банкроттық
туралы іс қозғалған заңды тұлғалардың
үлестеріне (акцияларына) берешектер жəне
салымдар; барлық деңгейдегі бюджет
алдындағы мерзімі өткен берешектер,
бюджеттен тыс қорлар; банктердегі мерзімі
өткен берешектер;
• Қарыз алушының уəкілетті тұлғалары қол
қойған жəне мөрімен куəландырған, салық
декларациясының көшірмесі;
6.2.4.3. Банктің талабымен, кез-келген күнге,
Банктен осындай сұраныс алған күннен бастап
15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде, қаржылық
есептілік, келесілерді қоса, бірақ олармен ғана
шектелмей:
• бухгалтерлік баланс;
• кірістер мен шығыстар туралы есеп;

задолженности,
а
также
в
составе
долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений
следующих
видов
активов:
задолженности и вложений в доли (акции)
юридических лиц, которые находятся в стадии
ликвидации или в отношении которых
возбуждено дело о банкротстве; просроченной
задолженности
перед
бюджетами
всех
уровней,
внебюджетными
фондами;
просроченной задолженности в банках;
• копия налоговой декларации, заверенная
печатью и подписями уполномоченных лиц
Заемщика;
3.2.4.2. при применении стандартного режима
налогообложения не реже одного раза в полгода,
но не позднее 25 (двадцать пятого) числа второго
месяца, следующего за отчетным полугодием,
финансовую отчетность за полугодие, включая,
но не ограничиваясь (оригинал или копия,
заверенная печатью компании и подписью
руководителя):
• расшифровка всех действующих кредитных
продуктов (кредиты в банках, займы от
третьих
лиц,
банковские
гарантии,
аккредитивы,
факторинг,
поручительства
выданные, лизинговые обязательства и т.д. и
т.п.);
• справка об отсутствии/наличии просроченной
задолженности
перед
работниками
по
заработной плате; неликвидных запасов
сырья/готовой продукции; судебных исков;
просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности;
в
составе
дебиторской
задолженности,
а
также
в
составе
долгосрочных и краткосрочных финансовых
вложений
следующих
видов
активов:
задолженности и вложений в доли (акции)
юридических лиц, которые находятся в стадии
ликвидации или в отношении которых
возбуждено дело о банкротстве; просроченной
задолженности
перед
бюджетами
всех
уровней,
внебюджетными
фондами;
просроченной задолженности в банках;
• копия налоговой декларации, заверенная
печатью и подписями уполномоченных лиц
Заемщика;
3.2.4.3. на любую дату, по требованию Банка в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты
получения такого запроса от Банка, финансовую
отчетность, включая, но не ограничиваясь:
• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• отчет о движении денежных средств;
• расшифровки статей баланса

•

ақша қаражаттарының қозғалысы туралы
есеп;
• баланс баптарының түсінігі
• кірістер мен шығыстар есептерінің түсінігі
• əрекет ететін барлық несие өнімдерінің
түсінігі (банктердегі несиелер, үшінші
тұлғалардан қарыздар, банк кепілдіктері,
аккредитивтер,
факторинг,
берілген
кепілгерліктер, лизингтік міндеттер жəне
т.б.);
• Банк сұраған басқа ақпарат.
3.2.4.4. Қарыз алушының жеке шотынан салық
органдары берген, салық жəне басқа міндеттерді
орындау бойынша бюджетпен есеп айырысу
жағдайы туралы үзінділер; салық жəне
бюджетке басқа да төлемдерді төлеу бойынша
салық
міндеттемесін
орындау
фактісін
растайтын құжаттар, сондай-ақ Банк көрсеткен
талаппен жəне мерзімде кез-келген ақпаратты
жəне құжаттарды, талап бойынша жəне осындай
талап алған күннен бастап бес жұмыс күнінен
кешіктірмейтін мерзімде;
3.2.4.5. 3 жұмыс күні ішінде (оқиға пайда болған
күннен бастап) ақпаратты жазбаша түрде
хабарлауға: Қосылу шарты/Өтініш бойынша
міндеттерді дұрыс орындауға кері ықпал етуі
мүмкін кез-келген жағдайлардың туындауы;
соның ішінде Қарыз алушының мүлкін
мемлекеттік қажеттіктер үшін болжамды алу
(сатып алу) туралы; болжамды таратылу туралы
немесе Қамтамасыз етуді ұсынған Қарыз
алушының қайта құрылуы; Қарыз алушының
мүлкіне
жəне/немесе
оның
кез-келген
банктердегі
жəне/немесе
Қазақстан
Республикасы территориясында жəне одан тыс
жерлерде банктік операциялардың жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардағы банктік
шоттарына тыйым салу; банктік қарыз
сомасынан 10% асатын талаптың/даудың
сомасымен Қарыз алушының қатысуымен
мемлекеттік, арбитражды, аралық соттардағы
талқылаулар; қандай да біреудің Қосылу
шартының шынайлығын дауға салуы; Қарыз
алушының құрылтай құжаттарына өзгерістер
жəне/немесе толықтырулар енгізгені туралы;
Қарыз алушыны қайта тіркеу жүргізгені туралы;
өзінің пошталық жəне банктік деректемелерінің,
мемлекеттік
тіркелімге
енгізілген
мекенжайының жəне нақты мекенжайының,
қатысушыларының (акционерлерінің) құрамы
жəне Қарыз алушы органдарының (атқарушы,
басқарушы жəне т.б.) өзгергендігі туралы;
3.2.5. Банк Қарыз алушының қаржы жағдайын
тексеру мақсатында хабарласқанда Банктің
уəкілетті тұлғаларының қойма, өндірістік,
қызметтік жəне басқа да үй-жайларға,
жабдықтарға,
бухгалтерлік
құжаттамаға,

• расшифровки статей отчета о прибылях и
убытках
• расшифровка всех действующих кредитных
продуктов (кредиты в банках, займы от
третьих
лиц,
банковские
гарантии,
аккредитивы,
факторинг,
поручительства
выданные, лизинговые обязательства и т.д. и
т.п.);
• иной информации запрошенной Банком.

3.2.4.4. выписки из лицевого счета Заемщика о
состоянии расчетов с бюджетом по исполнению
налоговых и иных обязательств, выданные
органами
налоговой
службы;
документы,
подтверждающие факт исполнения налогового
обязательства по уплате налогов и других
обязательных платежей в бюджет, а также любую
информацию и документы, по требованию и в
сроки, не позднее пяти рабочих дней с даты
получения такого требования;
3.2.4.5. в течение 3 рабочих дней (с даты
возникновения
события)
предоставлять
информацию
в
письменном
виде:
о
возникновении любых обстоятельств, способных
негативным образом повлиять на надлежащее
исполнение
обязательств
по
Договору
присоединения/Заявлению; в том числе о
предполагаемом
изъятии
(выкупе)
для
государственных нужд имущества Заемщика; о
предполагаемой ликвидации или реорганизации
Заемщика; о наложении арестов на имущество
Заемщика и/или его банковские счета в любых
банках /или организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских операций, на
территории Республики Казахстан и за её
пределами;
о
разбирательствах
в
государственных, арбитражных, третейских судах
с участием Заемщика с суммой иска/спора
превышающей 10 % от суммы Займа; об
оспаривании
кем-либо
действительности
Договора присоединения; о внесении изменений
и/или дополнений в учредительные документы
Заемщика; о проведении перерегистрации
Заемщика; об изменении своих почтовых и
банковских реквизитов, адреса, внесенного в
государственный реестр, и фактического адреса,
состава участников (акционеров) и органов
Заемщика (исполнительного, управления и др.);

3.2.5. при обращении Банка обеспечить доступ
уполномоченных лиц Банка в складские,
производственные,
служебные
и
иные
помещения, к оборудованию, бухгалтерской

қызметкерлері
жөніндегі
ақпаратқа
қол
жеткізуді қамтамасыз етуге, Қарыз алушының
қаржы жағдайының мониторингін, несие
мониторингін жүргізуде көмек көрсетуге;
6.2.6.
Банк
Қосылу
шартының
3.1.4.
тармақшасына сəйкес Өтініште аталған Қарыз
алушының мекенжайына хабарлама жіберген
күннен бастап он күнтізбелік күн ішінде:
3.2.6.1. Банкпен Қосылу шартының/Өтініштің
қосымша келісімдерін жасауға жəне/немесе
кепілмен қамтамасыз ету беруге жəне/немесе
берілуін қамтамасыз етуге, кепілмен қамтамасыз
етуді тиісті түрде рəсімдеу үшін (соның ішінде
уəкілетті органда тіркеу үшін) Қосылу
шартының 3.1.4. тармақшасында қарастырылған
тəртіпте өзгерістерді қабылдау үшін барлық
қажетті құжаттарды (соның ішінде, бірақ
бұнымен шектелмей, сенімхаттарды, меншік
иелерінің (басқа меншік иелерінің) немесе
уəкілетті органдардың кепілмен Қамтамасыз
етуді беруге келісімдерін, шешімдерді) беруге
жəне/немесе берілуін қамтамасыз етуге;
3.2.6.2. Өтініш/Қосылу шарты бойынша барлық
міндеттемелерін мерзімінен бұрын орындауға,
соның
ішінде
банктік
қарызды
нақты
пайдаланылған күндер саны үшін Сыйақы
төлеп, банктік қарызды мерзімінен бұрын
қайтаруға;
3.2.7. қандай да бір ұстап қалмай Өтініш/Қосылу
Шарты бойынша барлық төлемдерді төлеуге –
егер осындай ұстап қалулар міндетті болса, Банк
Өтініш/Қосылу шарты бойынша оған тиесілі
бүкіл ақша сомасын толық көлемде алатындай
Банкке төленуге тиісті ақша сомасын ұлғайтуға;
3.2.8. Банктің талабын алған кезден бастап жеті
күн ішінде тиісті құжаттармен расталып,
тұрақсыздық айыбынан асатын толық көлемде
өтелуге тиісті Өтініш/Қосылу шарты бойынша
Қарыз алушының міндеттемелерін бұзумен
байланысты шығындар мен шығыстар сомасын
өтеуге;
3.2.9. Банктің жазбаша келісімін алмай
келесілерді жасамауға: Қарыз алушыны қайта
ұйымдастыру; үшінші тұлғамен кепіл шартын,
несие (соның ішінде банктік қарыз) беру/алу
туралы шарттарды, банктік кепілдік беру
туралы шарттарды, аккредитив ашу туралы
шарттарды;
қаржылай
көмек
көрсету
(өтеммен/өтемсіз) туралы шарттарды; үшінші
тұлғаның пайдасына кепілдіктер, кепілдемелер
беру;
ауыртпалық
арту
жəне/немесе
материалдық емес активтерді (соның ішінде
акцияны, үлесті, жерді пайдалану құқығын)

документации и к информации по работникам, с
целью
проверки
финансового
состояния
Заемщика, оказывать содействие в проведении
мониторинга финансового состояния Заемщика,
кредитного мониторинга;
3.2.6. в течение десяти календарных дней со дня
направления Банком уведомления в адрес
Заемщика, указанный в Заявлении в соответствии
с подпунктом 3.1.4. Договора присоединения:
3.2.6.1. заключить с Банком дополнительные
соглашения
к
Договору
присоединения/Заявлению, предоставить и/или
обеспечить
предоставление
залогового
обеспечения, предоставить и/или обеспечить
предоставление всех необходимых документов
(включая, но, не ограничиваясь, доверенности,
согласия
сособственников
(других
собственников) или уполномоченных органов на
предоставление
залогового
обеспечения,
решения)
для
надлежащего
оформления
залогового обеспечения (в том числе для
регистрации в уполномоченном органе) для
принятия измененных условий в порядке,
предусмотренном подпунктом 3.1.4. Договора
присоединения;
3.2.6.2. досрочно исполнить все обязательства по
Заявлению/Договору присоединения, в том числе
досрочно вернуть сумму Займа с уплатой
Вознаграждения за фактическое количество дней
пользования Займом;
3.2.7.
осуществлять
все
платежи
по
Заявлению/Договору присоединения без какихлибо удержаний и – в случае если осуществление
таких удержаний является обязательным –
увеличить подлежащие уплате Банку суммы
денег таким образом, чтобы Банк в полном
объеме получил все причитающиеся ему по
Заявлению/Договору
присоединения
суммы
денег;
3.2.8. в семидневный срок с момента получения
требования Банка возместить последнему суммы
расходов и убытков, связанных с нарушением
Заемщиком обязательств по Заявлению/Договору
присоединения, которые должны подтверждаться
соответствующими документами и подлежат
взысканию в полной сумме сверх неустойки;
3.2.9. не производить без письменного согласия
Банка: реорганизацию Заемщика; заключение с
третьим лицом договора залога, договора о
предоставлении/получении кредита (в т.ч.
банковского займа), договора о предоставлении
банковской гарантии, договора об открытии
аккредитива, договора об оказании финансовой
помощи
(возмездной/безвозмездной);
предоставление в пользу третьего лица гарантии,
поручительства; обременение и/или отчуждение

жəне/немесе негізгі құрал-жабдықтарды (соның
ішінде жылжымайтын мүлікті жəне/немесе
жабдықтарды) шеттету; жарғылық капиталды
азайту; құрылтайшылардан алынған қарыздарды
қайтару жəне/немесе Несиелік желі сомасының
10% сомасына, Қарыз алушының меншікті
капиталы
мөлшерінен
(егер
меншікті
капиталдың мөлшері теріс болса, онда есеп
айырысуда 0 ге тең капитал мөлшері алынады)
Қарыз алушы үшін үшінші тұлғалар алдындағы
міндеттемелерді ұлғайтуға алып келетін басқа
əрекеттер;
6.2.10. банктік қарыз алған күннен бастап 3 (үш)
айдың ішінде Банкке ағымдағы шоттар
бойынша айналымдарды аудару жəне банктік
қарыз сомасынан кем емес мөлшерде Банкте
тоқсан сайынғы таза кредиттік айналымдарды
қолдау. Таза кредиттік айналымдары ретінде
Банктен алынған банктік қарыздарды есептеусіз,
фирмаішілік аударымдарды, басқа банктерден
өз қаражаттарын аударуды жəне қаржы көмегін
есептеусіз, контрагенттерден түскен түсімдер
түсініледі.
3.2.11. Банк жазбаша талап еткен кезден бастап
он күнтізбелік күн ішінде Қосылу шартының
3.1.5. тармақшасында аталған талаптар пайда
болғанда,
Өтінішпен/Қосылу
шартымен
байланысты Банк пен Қарыз алушы арасында
жасалған басқа мəмілелер бойынша жəне
Өтініш/Қосылу шартымен барлық Берешекті
өтеу, Өтініш/Қосылу шарты бойынша барлық
міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауға;
3.2.12. туындағаннан кейін бес жұмыс күні
ішінде
болған
оқиғаның
себептерін,
салдарларын жою, оқиғалардың ықтимал
қайталануын болдырмас үшін қабылданған
шараларды анықтап, Банкке өндірістік нысанда
жабдықпен жəне/немесе жобалардың кез
келгенінде тартылған техникалық керекжарақтармен болған, Қарыз алушының қаржыэкономикалық жағдайына теріс əсер ете алатын
кез-келген оқиға туралы хабарлауға;
3.2.13. Қарыз алушы Өтініш/Қосылу шартына
сəйкес, Қарыз алушының банктік шоттарын тура
дебеттеу жолымен, Банкке комиссия алуға
толық құқығын бере отырып, Банктің
қызметтерін төлеуге міндеттенеді. Комиссия
уақтылы төленбеген жағдайда, Банк Қарыз
алушының банктік шоттарын тура дебеттеу
жолымен,
комиссия
сомаларын,
Қарыз
алушының
Өтініштің/Қосылу шартының
валютасынан өзгеше валютада ашылған кезкелген шоттарынан алады, алынған ақша Банк
белгілеген бағам бойынша комиссиялық сыйақы

нематериальных активов (в т.ч. акций, долей,
права недропользования) и/или основных средств
(в
т.ч.
недвижимого
имущества
и/или
оборудования); уменьшение уставного капитала;
возврата займов, полученных от учредителей
и/или иных действий, могущих повлечь для
Заемщика увеличение обязательств перед
третьими лицами на сумму 10% от размера
собственного капитала Заемщика (если размер
собственного капитала отрицательный, то для
расчета принимается размер капитала равный 0);
3.2.10. в течение 3 (трех) месяцев с даты
получения Займа перевести в Банк обороты по
текущим счетам и поддерживать ежеквартальные
чистые кредитовые обороты в Банке в размере не
менее суммы Займа. Под чистыми кредитовыми
оборотами
понимаются
поступления
от
контрагентов, без учета банковских займов,
полученных
в
Банке,
внутрифирменных
переводов, переводов собственных средств из
других банков и финансовой помощи.

3.2.11. досрочно исполнить все обязательства по
Заявлению/Договору присоединения, погасить
всю Задолженность по Заявлению/Договору
присоединения и по иным сделкам, заключенным
между Банком и Заемщиком, связанным с
Заявлением/Договором
присоединения,
при
наступлении условий, указанных в подпункте
3.1.5. Договора присоединения, в течение десяти
календарных дней с момента направления Банком
письменного требования;
3.2.12. в течение пяти рабочих дней после
возникновения, уведомлять Банк о любом
происшествии,
произошедшим
на
производственном объекте с оборудованием
и/или
техническими
принадлежностями,
задействованными в любом из проектов, и
могущем оказать негативное воздействие на
финансово-экономическое состояние Заемщика с
уточнением причин произошедшего и мер,
предпринятых по сокращению последствий и
предотвращению
возможных
повторений
событий;
3.2.13. Заемщик обязуется оплачивать услуги
Банка, с предоставлением Банку полного права на
изъятие комиссий путем прямого дебетования
банковских счетов Заемщика в соответствии с
Заявлением/Договором присоединения. В случае
несвоевременной уплаты комиссий, Банк путем
прямого
дебетования
банковских
счетов
Заемщика изымает суммы комиссий с любых
счетов Заемщика в иной валюте, чем валюта
Заявления/Договора
присоединения

валютасына айырбасталады.
3.2.14.
ауыртпалық артылған жəне/немесе
дебиторлық
берешекті
Қарыз
алушы
активтерінің баланстық құнынан 20% асатын
мөлшерде берілген кезден бастап бес жұмыс
күнінің ішінде Банкке хабарлауға; заңды
тұлғаның
жарғылық
капиталындағы
(мүлкіндегі) акцияларын немесе үлестерін
иелену; дивидендтер төлеу, пайда мен
капиталды бөлу; Қарыз алушының меншікті
капиталы (егер меншікті капитал мөлшері теріс
болса, онда есеп айырысу үшін 0 ге тең капитал
мөлшері алынады) мөлшерінен 50% асатын
сомаға
негізгі
құрал-жабдықтар
мен
инвестицияларды иелену;
3.2.15. Банктің бірінші талаптары бойынша осы
Өтініште/Қосылу
шартында
белгіленген
мөлшерде соңғысына тұрақсыздық айыбын,
айыппұл, комиссияларды төлеу.
3.2.16. Есеп тоқсанынан кейінгі айдың 5-інен
кешіктірмей,
Банкке
Қарыз
алушының
жарғылық капиталындағы жай акцияларының
(қатысу үлестерінің) ақырғы маеншік иелеріне
дейінгі жай акциялардың (қатысу үлесінің) он
жəне одан көп пайыздарын иеленуші қарыз
алушының жарғы капиталындағы барлық
меншік иелері туралы ақпаратты ашатын, Қарыз
алушының жай акцияларының он жəне одан көп
пайыздарын иеленуші, акция ұстаушылардың
тізіліміне немесе құрылтайшы құжаттарға
Қарыз алушының мөрімен жəне басшысының
қолымен куəландырылған өзгертулер мен
толықтырулардың көшірмелерін ұсыну. Қарыз
алушының құрылтай құжаттарында немесе
Қарыз алушының жай акцияларының (қатысу
үлесінің) он жəне одан көп пайызына ие акция
ұстаушылардың тізіліміне өзгерістер жəне
толықтырулар енгізілмеген жағдайда, Қарыз
алушы
Банкке мұндай
өзгерістер мен
толықтырулардың жоқ екендігі туралы хатты
ұсынуға міндетті.
3.2.17. Банк алдындағы банктік қарыз бойынша
Берешекті
өтеу үшін,
Өтініште/Қосылу
шартында көрсетілген ағымдағы шоттағы Өтеу
кестесінде аталған мерзімде жəне сомада
банктік қарыз валютасында Берешекті өтеу үшін
қажетті ақша сомасын қамтамасыз етуге.
3.2.18. Шарттың 3.2.17.тш. талаптарын орындау
мүмкін емес болған жағдайда, Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
тыйым
салынбаған, кез келген əдіспен, өтеу кестелеріне
сəйкес дербес түрде төлемдер төлеуге.
3.2.19. ҚР заңнамасында жəне/немесе Банктің
ішкі құжаттарында қарастырылған, тиісті түрде
рəсімделген
сенімхаттарды/құрылтайшы
құжаттарды жəне басқа құжаттарды Банкке
ұсыну арқылы ЭСҚ пайдалануға Қарыз

конвертирование изъятых денег в валюту
комиссионного вознаграждения производится по
установленному Банком курсу;
3.2.14. письменно уведомить Банк в течение пяти
рабочих дней с момента обременения и/или
уступки дебиторской задолженности в размере,
превышающей 20% от балансовой стоимости
активов Заемщика; приобретения акций или доли
в уставном капитале (имуществе) юридического
лица;
выплаты
дивидендов
и
иного
распределения
прибыли
и
капитала;
приобретения основных средств и инвестиций на
сумму, превышающую 50% от размера
собственного капитала Заемщика (если размер
собственного капитала отрицательный, то для
расчета принимается размер капитала равный 0);
3.2.15. в случаях и размерах, установленных
настоящим
Заявлением/Договором
присоединения, по первому требованию Банка
выплатить последнему неустойку, штрафы,
комиссии.
3.2.16. В срок не позднее 5-го числа месяца
следующего
за
отчетным
кварталом
предоставлять в Банк копии, заверенные
подписью руководителя и печатью Заемщика
изменений и дополнений в учредительные
документы или реестр держателей акций,
владеющих десятью и более процентами простых
акций Заемщика, раскрывающие информацию
обо всех собственниках доли, в уставном
капитале Заемщика владеющих десятью и более
процентами простых акций (долей участия) до
конечных собственников простых акций (долей
участия) в уставном капитале Заемщика. В случае
отсутствия
изменений
и
дополнений
в
учредительных документах Заемщика или
реестре держателей акций, владеющих десятью и
более процентами простых акций (долей участия)
Заемщика, Заемщик обязуется предоставлять
Банку письмо об отсутствии таких изменений и
дополнений (в случае если Заемщик является
индивидуальным предпринимателем, условия
настоящего пункта не применяются).
3.2.17. Для погашения Задолженности по Займу
перед
Банком
обеспечить
сумму
денег
необходимую для погашения Задолженности в
валюте Займа в сроки и сумме указанные в
Графике погашения на текущем счете, указанном
в Заявлении/Договоре присоединения.
3.2.18. При невозможности исполнения условий
пп.
3.2.17.
Договора
присоединения
самостоятельно произвести платежи согласно
графикам погашения, любым способом, не
запрещенным законодательством Республики
Казахстан.
3.2.19.
предоставить
Банку
перечень
уполномоченных лиц Заемщика на использование

алушының уəкілетті тұлғаларының тізімін
Банкке
беруге
міндеттенеді.
Уəкілетті
тұлғалардың тізімі жəне/немесе олардың
уəкілеттіктерінің көлемі өзгерген жағдайда,
Қарыз алушы тез арада Банкке осындай
тұлғалардың уəкілеттіктерінің тоқтағандығы
туралы хабарлама жіберуі, жаңа тізім жасауы
жəне
жаңа
уəкілетті
тұлғалардың
уəкілеттіктерін
растайтын
құжаттарды
(құрылтайшы құжаттар, сенімхаттар) беруі тиіс.
3.2.20. Қарыз алушы ЭСҚ кілттерін ашу туралы
жазбаша үлгіде Банкке тез арада хабарлауға
міндеттенеді.

ЭЦП с предоставлением в Банк надлежащим
образом
оформленной
доверенности
/учредительными документами или иными
документами,
предусмотренными
законодательством РК и/или внутренними
документами Банка. В случае изменения списка
уполномоченных
лиц
и/или
объема
их
полномочий Заемщик должен незамедлительно
направить в Банк уведомление о прекращении
полномочий таких лиц, оформить новый список и
предоставить
документы,
подтверждающие
полномочия
новых
уполномоченных
лиц
(учредительные документы, доверенности).
3.2.20. Заемщик обязуется незамедлительно
3.3. Қарыз алушы құқылы:
уведомлять Банк в письменной форме о
3.3.1. банктік қарыздардың сомасын толық Компрометации ключей ЭЦП.
мерзімінен бұрын өтеуді жəне банктік
қарыздарды пайдаланғаны үшін есептелген 3.3. Заемщик вправе:
Сыйақыны немесе айыппұл санкцияларын 3.3.1. осуществить полное досрочное погашение
төлемей банктік қарыздарды ішінара мерзімінен суммы банковских займов и начисленного
бұрын өтеуді, болжамды өтеу күніне дейін Вознаграждения за их пользование или частичное
кемінде 1 (Бір) жұмыс күні бұрын, қызмет досрочное погашение банковских займов без
көрсетудің Қашық арналары арқылы Банкке уплаты штрафных санкций, с уведомлением
хабарлаумен жəне Банкке қызмет көрсетудің Банка через Удаленные каналы обслуживания в
Қашық арналары арқылы Банктің үлгісі срок не менее, чем за 1 (Один) рабочий день до
бойынша
(Өтініштің
№2
қосымшасы) даты предполагаемого погашения и при условии
рəсімделген Берешекті мерзімінен бұрын өтеуге предоставления Банку через Удаленные каналы
өтініш берген кезде. Қарыз алушы банктік обслуживания заявления на досрочное погашение
қарызды ішінара мерзімінен бұрын өтеген кезде Задолженности, оформленного по форме Банка
Банктің жаңа өтеу Кестесін жасайтындығымен (приложение №2 к Заявлению). Заемщик
жəне оны қызмет көрсетудің Қашық арналары соглашается, что при частичном досрочном
арқылы, не Қарыз алушының уəкілетті погашении Займа Банк составляет новый график
тұлғасының қолына Банктің бөлімшесінде погашения и вручает его Заемщику, посредством
беретіндігімен келіседі, бұл ретте қандай- Удаленных каналов обслуживания, либо нарочно
болмасын қосымша келісімдер мен басқа в отделении Банка уполномоченному лицу
құжаттар жасалмайды;
Заемщика, при этом какие-либо дополнительные
3.3.2. банктік қарыз немесе Сыйақы бойынша соглашения
и
иные
документы
не
қарызды өтеу демалыс немесе мейрам күндеріне подписываются.
түссе, Сыйақыны төлеуді немесе банктік қарыз 3.3.2. в случае, если дата погашения Займа или
сомасын қайтаруды одан кейінгі келесі жұмыс Вознаграждения выпадает на выходной либо
күнінде тұрақсыз айыбын жəне басқа айыппұл праздничный
день,
произвести
оплату
санкцияларын төлемей, банктік қарызды нақты Вознаграждения или возврат суммы банковского
пайдаланған
уақытқа
Сыйақы
төлеумен займа на следующий за ним рабочий день с
орындау;
выплатой Вознаграждения за фактическое время
3.3.3. банктік қарыз бойынша қарызды өтеу пользования банковского займа без уплаты
шотына кезекті түскен ақшаны бөлу (Негізгі неустойки и иных видов штрафных санкций;
қарызды,
Сыйақыны
комиссияларды, 3.3.3. по заявлению получить в срок не более трех
тұрақсыздық айыбын, айыппұлды жəне басқа рабочих дней, безвозмездно, не чаще одного раза
төлемге қатысты соманы) туралы ақпаратты в месяц в письменной форме информацию о
жазбаша түрде айына бір реттен жиі емес, распределении
(на
Основной
долг,
ақысыз, үш жұмыс күнінен асырмай өтініш Вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы и
бойынша алу;
другие подлежащие уплате суммы) очередных
3.3.4. Банкке толық немесе ішінара мерзімінен поступающих денег в счет погашения долга по
бұрын қайтару туралы өтініш бойынша Займу;
Өтініш/Қосылу шарты бойынша ұсынылған 3.3.4. по заявлению о частичном или полном
ақша – үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, досрочном возврате Банку предоставленных по
ақысыз, жазбаша үлгіде мерзімі өткен Заявлению/Договору присоединения денег –

төлемдерді
көрсетумен,
Негізгі
қарызға,
Сыйақы, комиссия, тұрақсыздық айыбы,
айыппұлдар мен басқа төлеуге жататын соманы
бөлумен соманы қайтаруға тиесілі мөлшері
туралы мəліметтерді алу;
3.3.5. алынған қызметтер бойынша даулы
жағдайлар туындаған жағдайда, Банкке жазбаша
хабарлау жəне Қазақстан Республикасының
«Заңды жəне жеке тұлғалардың өтініштерін
қарау тəртібі туралы» 12 қаңтар 2007ж. Заңы
бекіткен мерзімде жауап алу.
3.3.6. Қарыз алушы Банктен Қосылу шартының
3.1.10. т. сəйкес Өтініштің/Қосылу шартының
талаптарын
біржақты
өзгерту
туралы
мəлімдемені алған күннен бастап 14 (Он төрт)
күнтізбелік күннің ішінде, Банкке жазбаша
жүгіну жолымен, Өтініштің/Қосылу шартының
талаптарының өзгеруінен бас тартуға құқылы.
3.4. Банк міндетті:
3.4.1. Қарыз алушының өтініші бойынша
Өтініш/Қосылу шарты бойынша қарызды өтеу
шотына түскен кезекті ақшаны бөлу (Негізгі
қарызды,
Сыйақыны
комиссияларды,
тұрақсыздық айыбын, айыппұлды жəне басқа
төлемге қатысты соманы) туралы ақпаратты
жазбаша үлгіде үш жұмыс күнінен аспайтын
мерзімде
айына бір рет жиі емес мерзімде,
ақысыз ұсыну;
3.4.2. Қарыз алушының өтініші бойынша Банкке
толық немесе ішінара мерзімінен бұрын қайтару
туралы
Өтініш/Қосылу
шарты
бойынша
ұсынылған ақша – үш жұмыс күнінен аспайтын
мерзімде, ақысыз, жазбаша үлгіде мерзімі өткен
төлемдерді
көрсетумен,
Негізгі
қарызға,
Сыйақы, комиссия, тұрақсыздық айыбы,
айыппұлдар мен басқа төлеуге жататын соманы
бөлумен соманы қайтаруға тиесілі мөлшері
туралы мəліметтерді алу;
3.4.3 Қарыз алушыға Өтініш/Қосылу шарты
бойынша
өзінің
міндеттемелерін
Қарыз
алушының орындамауының салдары туралы
жəне
Өтініш/Қосылу
шарты
бойынша
төлемдерді
енгізу
қажеттілігі
жəне
міндеттемелерді орындау мерзімінің өткендігі
туралы Қосылу шартының 6.6. т. қарастырылған
тəсілмен 30 жұмыс күнінің ішінде мəлімдеу.
3.4.4. Қазақстан Республикасының «Заңды жəне
жеке тұлғалардың өтініштерін қарау тəртібі
туралы» 12 қаңтар 2007ж. Заңы бекіткен
мерзімде Қарыз алушының жазбаша өтінішін
қарау жəне жазбаша жауап дайындау;
3.4.5.
Өтініш/Қосылу
шарты
бойынша
құқықтарды (талаптарды) үшінші тұлғаларға
берген кезде, үш жұмыс күні ішінде ол туралы
Қарыз алушыға (оның уəкілетті тұлғасына)

безвозмездно в срок не более трех рабочих дней
получить в письменной форме сведения о размере
причитающейся к возврату суммы с разбивкой на
Основной долг, Вознаграждение, комиссии,
неустойки, штрафы и другие подлежащие уплате
суммы с указанием просроченных платежей;
3.3.5. письменно обратиться в Банк при
возникновении спорных ситуаций по получаемым
услугам и получить ответ в сроки, установленные
Законом Республики Казахстан от 12 января 2007
года «О порядке рассмотрения обращений
физических и юридических лиц».
3.3.6.
Заемщик
вправе
в
течение
14
(четырнадцати) календарных дней с даты
получения
уведомления
от
Банка
об
одностороннем
изменении
условий
Заявления/Договора
присоединения
в
соответствии
с
пп.
3.1.10.
Договора
присоединения отказаться от изменения условий
Заявления/Договора
присоединения
путем
письменного обращения в Банк.
3.4. Банк обязан:
3.4.1. по заявлению Заемщика безвозмездно не
чаще одного раза в месяц представить в срок не
более трех рабочих дней в письменной форме
информацию о распределении (на Основной долг,
Вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы и
другие подлежащие уплате суммы с указанием
просроченных
платежей)
очередных
поступающих денег в счет погашения долга по
Заявлению/Договору присоединения;
3.4.2. по заявлению Заемщика о частичном или
полном
досрочном
возврате
Банку
предоставленных
по
Заявлению/Договору
присоединения денег – безвозмездно в срок не
более трех рабочих дней сообщить ему размер
причитающейся к возврату суммы с разбивкой на
Основной долг, Вознаграждение, комиссии,
неустойки, штрафы и другие подлежащие уплате
суммы с указанием просроченных платежей;
3.4.3. уведомлять Заемщика в течение 30
календарных дней способом, предусмотренным п.
6.6. Договора присоединения, о просрочке
исполнения обязательства и необходимости
внесения платежей по Заявлению/Договору
присоединения и о последствиях невыполнения
Заемщиком
своих
обязательств
по
Заявлению/Договору присоединения.
3.4.4. рассмотреть и подготовить письменный
ответ на письменное обращение Заемщика в
сроки, установленные Законом Республики
Казахстан 12 января 2007 года «О порядке
рассмотрения
обращений
физических
и
юридических лиц»;
3.4.5. при уступке права (требования) по
Заявлению/Договору присоединения третьим

берілген талап құқықтарының толық көлемін,
Негізгі қарызға, Сыйақығы, комиссияларға,
тұрақсыздық айыбына жəне төлеуге жататын
сомалардың басқа түрлеріне бөлумен ағымдағы
жəне мерзімі өткен берешектің қалдығын
көрсетумен, сондай-ақ банктік қарыздарды өтеу
бойынша əрі қарай банкке немесе талап құқы
берілген тұлғаға тағайындау арқылы жазбаша
хабарлау.

3.5. Банкке арналған шектеулер:
3.5.1. банктік қарыздарға қызмет көрсету
бойынша Қосылу шартын/Өтініш жасасқан күні
комиссия мен өзге төлемдердің мөлшерін жəне
оларды есептеу тəртібін біржақты тəртіпте
өзгерту;
3.5.2. Қарыз алушыны, кепіл берушіні
сақтандыру
ұйымын
жəне
(немесе)
бағалаушыны таңдауда шектеу;
3.5.3. жасалған Қосылу шарты/Өтініш шегінде
жаңа банктік қарыздарды беруді бір жақты
тəртіпте тоқтату, келесі жағдайлардан тыс:
3.5.3.1. Қосылу шарты/Өтініш қарастырылған
Банкте жаңа банктік қарыздарды ұсынуды
жүзеге асырмау құқығы туындағанда;
3.5.3.2. Өтініш/Қосылу шарты бойынша Қарыз
алушы жəне/немесе өзінің міндеттемелерін Банк
алдында бұзғанда;
3.5.3.3.
уəкілетті
мемлекеттік
органның
нормативті құқықтық актісінің талаптарына
сəйкес, Банк жүргізетін мониторинг нəтижесі
бойынша шығарылған Қарыз алушының қаржы
жағдайының төмендеуі;
3.5.3.4.
Банк
Өтінішті/Қосылу
шартын
орындауда
əсер
ететін,
Қазақстан
Республикасының талаптары өзгерген жағдайда;
3.5.4. Қосылу шартын/Өтінішті жасаған күні
бекітілген Сыйақы мөлшерлемесін өсу жағына
қарай бір жақты тəртіппен өзгерту, келесі
жағдайлардан тыс:
- Қарыз алушы Қосылу шартында/Өтініште
қарастырылған
жағдайларда,
банктік
қарыздарды алу жəне қызмет көрсетумен
байланысты нақты ақпаратты беру бойынша өз
міндеттемелерін бұзған жағдайда;
Қазақстан Республикасының Азаматтық
кодексінде қарастырылған жағдайларда, Банкте
міндеттемелерді мезгілінен бұрын орындау
талаптары пайда болғанда, сондай-ақ Қосылу
шартында қарастырылған төменгі жағдайларда:
Банктің
алдын-ала
жіберілген
жазбаша

лицам в течение трех рабочих дней письменно
уведомлять
об
этом
Заемщика
(его
уполномоченного представителя) с указанием
полного объема переданных прав требования,
остатка текущей и просроченной задолженности с
разбивкой на Основной долг, Вознаграждение,
комиссии, неустойки и иные виды подлежащих
уплате сумм, а также назначения дальнейших
платежей по погашению банковских займов –
банку или лицу, которому переданы права
требования.

3.5. Ограничения для Банка:
3.5.1. в одностороннем порядке изменять в
сторону увеличения, установленные на дату
заключения Договора присоединения/Заявления
размеры и порядок расчета комиссий и иных
платежей по обслуживанию банковских займов;
3.5.2. ограничивать Заемщика, залогодателя в
выборе страховой организации и (или) оценщика;
3.5.3. в одностороннем порядке приостанавливать
выдачу новых банковских займов в рамках
заключенного
Договора
присоединения/Заявления,
за
исключением
случаев:
3.5.3.1.
предусмотренных
Договором
присоединения/Заявлением, при которых у Банка
возникает право не осуществлять предоставление
новых банковских займов;
3.5.3.2.
нарушения
Заемщиком
своих
обязательств
перед
Банком
по
Заявлению/Договору присоединения;
3.5.3.3. ухудшения финансового состояния
Заемщика,
выявленного
по
результатам
мониторинга,
проводимого
Банком
в
соответствии с требованиями нормативного
правового
акта
уполномоченного
государственного органа;
3.5.3.4. изменения требований законодательства
Республики Казахстан, влияющих на надлежащее
исполнение
Банком
Заявления/Договора
присоединения;
3.5.4. в одностороннем порядке изменять в
сторону увеличения, установленные на дату
заключения Договора присоединения/Заявления
ставки Вознаграждения, за исключением случаев:
- нарушения Заемщиком своих обязательств по
предоставлению
достоверной
информации,
связанной с получением и обслуживанием
банковских займов, в случаях, предусмотренных
Договором присоединения/Заявлением;
возникновения у Банка права требования
досрочного исполнения обязательства в случаях,
предусмотренных
Гражданским
кодексом
Республики Казахстан, а также в следующих

хабарынсыз, он немесе одан да көп акция
(қатысу үлесі) пайыздарының жиынтығын
иеленуші акционерлік қоғамның (шаруашылық
серіктестіктің) Қарыз алушының қатысушылар
(акционерлер) құрамы өзгерген жағдайда; Қарыз
алушы жəне (немесе) Кепіл беруші кепілге
қойылған мүліктің (қамтамасыз ету) нақты
болуын, мөлшерін, жағайын жəне сақтау
талаптарын жəне құжаттары бойынша Банктің
құқын бұзғанда, сондай-ақ үшінші тұлғалардың
Қарыз алушының (кепіл берушінің) мүлкіне,
оның ішінде қамтамасыз етуге талаптарды
қоюы;
3.5.5. банктік қарыздарды мезгілінен бұрын өтеу
үшін тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл
санкцияларының басқа түрлерін алу.
3.5.6. егер банктік қарызды немесе Сыйақыны
өтеу күні демалыс не мейрам күніне түскен
жағдайда, тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл
санкцияларының басқа түрлерін алу жəне
Сыйақы немесе банктік қарызды төлеу одан
кейінгі келесі жұмыс күні жүргізіледі.
4. Мəлімдемелер мен кепілдіктер
7.1. Қарыз алушы Банкке келесілерді
мəлімдейді жəне кепілдік береді:
4.1.1. Қарыз алушы өтініштің бүкіл қолданылу
мерзімі ішінде Қазақстан Республикасының
аумағында жəне одан тысқары жерлерде Қосылу
шарты/Өтініш
бойынша
міндеттемелерді
орындауға байланысты сомаларды, оның ішінде
Қосылу шарты/Өтініш бойынша берешек,
тұрақсыздық айыбы, комиссиялар сомаларын
жəне өзге де төлемдерді кез келген банктерде
жəне/немесе банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған
қарыз алушының банк шоттарынан төлем
талабын қою арқылы ақшаны алып қоюға жəне
тікелей дебеттеуге Банкке келісім береді.;
4.1.2. Банктің тарифтерімен, комиссия, айыппұл
санкцияларының
мөлшерлерімен
танысып
шықты жəне келіседі;
4.1.3. Қарыз
алушының
Қосылу
шартын/Өтінішті жасауы жəне орындауы
басқару
органдарымен
тиісті
түрде
санкцияланған
жəне
Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына,
Қарыз алушының құрылтай құжаттарына,
сондай-ақ ертеректе жасаған мəмілелеріне
қайшы келмейді;
4.1.4. осы Өтінішке қол қойғанда құқықтық
қабілеттілігі шектелмеген, Қарыз алушының
атынан осы Өтініштің қол қойған тұлғаның
еңбекке қабілеттілігі шектелмеген, қол қойып
отырған Өтініштің жəне Қосылу шартының, осы
Өтініштің/Қосылу
шартының
шеңберінде

случаях,
предусмотренных
Договором
присоединения: изменения состава участников
(акционеров)
Заемщика,
в
совокупности
владеющих десятью и более процентами акций
(долей
участия)
акционерного
общества
(хозяйственного
товарищества),
без
предварительного письменного уведомления
Банка;
нарушения
Заемщиком
и
(или)
залогодателем права Банка проверять по
документам и фактически наличие, размер,
состояние и условия хранения заложенного
имущества (обеспечения), а также предъявления
третьими лицами требований к имуществу
Заемщика (залогодателя), в том числе к
обеспечению;
3.5.5. взимать неустойку или иные виды
штрафных санкций за досрочное погашение
банковских займов.
3.5.6. Взимать неустойку или иные виды
штрафных санкций в случае, если дата погашения
Займа или Вознаграждения выпадает на
выходной, либо праздничный день, и уплата
Вознаграждения или Займа производится в
следующий за ним рабочий день.
4. Заверения и гарантии
4.1. Заемщик заверяет Банк и гарантирует,
что:
4.1.1. в течение всего срока действия Заявления
Заемщик предоставляет Банку согласие на
изъятие денег путем выставления платежного
требования и прямое дебетование с банковских
счетов Заемщика, открытых в любых банках
и/или организациях, осуществляющих отдельные
виды банковских операций, на территории
Республики Казахстан и за ее пределами сумм,
связанных с исполнением обязательств по
Договору присоединения/Заявлению, в том числе
суммы Задолженности, неустойки, комиссии и
иные
платежи
по
Договору
присоединения/Заявлению;
4.1.2. ознакомлен и согласен с тарифами,
размерами комиссий и штрафных санкций Банка;
4.1.3. заключение и исполнение Договора
присоединения/Заявления Заемщиком должным
образом
санкционировано
его
органами
управления и не противоречит законодательству
Республики
Казахстан,
учредительным
документам Заемщика, а также заключенным им
ранее сделкам;
4.1.4.
при
подписании
Заявления
в
правоспособности
не
ограничен,
лицо,
подписавшее Заявление от имени Заемщика, в
дееспособности не ограничено, понимает суть
подписываемого
Заявления
и
Договора
присоединения и других договоров, заключаемых

жасалатын басқа шарттардың мəн-мағынасын
түсінеді, оның талаптары Қарыз алушыны
мəжбүрлемейді,
алдап-арбаудың,
күштеп
зорлаудың, қауіптің, қиянат келісімнің немесе
ауыр жағдайлардың əсерінде емес;
4.1.5. қызметіне, қаржы жағдайына, активтеріне,
Қосылу
шарты
бойынша
өзінің
Міндеттемелеріне жауап беру мүмкіндігіне теріс
əсер ете алатын жағдайлар жоқ;
4.1.6. осы Қосылу шартына қол қою арқылы
Қарыз
алушы
Банкке
Қазақстан
Республикасының территорисындағы жəне одан
тыс жердегі банктерден жəне/немесе банктік
операциялардың жекелеген түрлерін атқаратын
ұйымдардан
Қарыз
алушының
банктік
шоттарының болуы жəне нөмірлері туралы
анықтамалар сұрауға келісім береді;
4.1.7. банкроттық,
сауықтыру,
қайта
ұйымдастыру немесе тарату сатысында емес,
құзыретті мемлекеттік органдарда, соның ішінде
соттарда аталған процестерді көтеру туралы
мəлімдемелер (басқа өтініш түрлері) жоқ;
4.1.8. Қарыз алушы растайтын құжаттарды
ұсынып, Банкке Қарыз алушы болу туралы
хабарламаған
салықтарды,
зейнетақы
аударымдарын, басқа да міндетті төлемдерді
бюджетке төлеу бойынша берешегі жоқ;
4.1.9. Қарыз алушы Қарыз алушының меншікті
капиталы мөлшерінен 10% (Он пайызынан)
аспайтын шағым сомасымен жауап беруші
(қосалқы жауап беруші) ретінде сот дауларына
тартылған жоқ (егер меншікті капитал мөлшері
теріс болса, онда есеп айырысуға капиталдың 0
ге тең мөлшері алынады);

4.1.10. тиісті барлық салықтар мен бюджетке
міндетті басқа төлемдерді төледі, сондай-ақ
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
талаптарын бұзуларды түзету туралы уəкілетті
мемлекеттік органдардың тарапынан берілген
хабарламалар, шешімдер, басқа да талаптар жоқ;
4.1.11. басқа банктердегі барлық бар банктік
шоттар туралы толық ақпарат берілген;
4.1.12. Өтініш
жəне
Қосылу
шарты
Өтініш/Қосылу шартының талаптарына сəйкес
орындалуға жататын Қарыз алушының жарамды
жəне заңды күші бар міндеттемесін білдіреді;
4.1.13. Өтініштің жəне Қосылу шартының
мазмұны жəне оны тиісті орындау Қарыз алушы
қатысушы тарап болып табылатын немесе
міндеттемелері немесе оған қатысы бар кез
келген заң актісі, нормативтік құқықтық актілер,

в
рамках
настоящего
Завления/Договора
присоединения, и их условия не являются для
Заемщика кабальными, не находится под
влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения или стечения
тяжелых обстоятельств;
4.1.5. отсутствуют обстоятельства, которые могут
оказать существенный негативный эффект на его
деятельность, финансовое положение, активы и
возможность отвечать по своим Обязательствам
по Договору присоединения;
4.1.6.
подписанием
настоящего
Договора
присоединения Заемщик предоставляет Банку
согласие
запрашивать
в
банках
и/или
организациях, осуществляющих отдельные виды
банковских операций, на территории Республики
Казахстан и за ее пределами, справки о наличии и
номерах банковских счетов Заемщика;
4.1.7. не находится в стадии банкротства,
реабилитации, реорганизации либо ликвидации, и
в компетентных государственных органах, в том
числе судах, отсутствуют заявления (или иные
формы обращения) о возбуждении указанных
процессов;
4.1.8. не имеет задолженности по уплате налогов,
пенсионных отчислений и других обязательных
платежей в бюджет, о наличии которых Заемщик
не
уведомил
Банк,
с
предоставлением
подтверждающих документов;
4.1.9. Заемщик не вовлечен в судебные
разбирательства
в
качестве
ответчика
(соответчика) с суммой иска, превышающей 10%
(Десять процентов) от размера собственного
капитала Заемщика (если размер собственного
капитала отрицательный, то для расчета
принимается размер капитала равный 0);
4.1.10. уплатил все соответствующие налоги и
другие обязательные платежи в бюджет, а также
не имеет уведомлений, решений и иных
требований
со
стороны
уполномоченных
государственных
органов
об
устранении
нарушений
требований
законодательства
Республики Казахстан;
4.1.11. предоставлена полная информация обо
всех имеющихся банковских счетах в иных
банках;
4.1.12. Заявление и Договор присоединения
представляют собой действительное и имеющее
юридическую силу обязательство Заемщика,
подлежащее исполнению в соответствии с
условиями Заявления/Договора присоединения;
4.1.13. содержание Заявления и Договора
присоединения и соответствующее исполнение
их условий не станет причиной нарушения
любого положения, содержащегося в любом
соглашении или документе, в котором Заемщик

ережелер, оған қатысы бар сот шешімдері
бойынша
кез-келген
келісімдегі
немесе
құжаттағы кез келген ереже бұзу себебіне
айналмайды.
4.1.14. Қарыз алушымен, соның ішінде үшінші
тұлғалармен ертеректе жасалған мəмілелер
бойынша қомақты бұзулар жоқ;
4.1.15. Өтінішке қол қойғанда Қарыз алушының
несиелер, бағалы қағаздар, басқа қарыздық
міндеттемелер бойынша үшінші тұлғалардың
алдындағы міндеттемелері бойынша мерзімі
кешіктірілген берешектері болған жоқ;
4.1.16. Қарыз алушы растаушы құжаттарды
ұсынып, Банкке хабар бермеген, қарыздар,
несиелер,
бағалы
қағаздар,
қарыздық
міндеттемелер бойынша үшінші тұлғалардың
алдында Қарыз алушының міндеттемелері жоқ;
4.1.17. Қарыз алушы қолданыстағы мемлекеттік
есеп жəне есептілік қалыптармен Банкке
берілген қаржылық есептіліктің сəйкес келуі
үшін, осы есептіліктің шынайы болуы үшін
жауап береді;
4.1.18. Банкке банктік қарыздың мақсатты
қолданылуына бақылау жəне мониторинг жасау
құқығын берді;
4.1.19. қызметін (бизнесін), сондай-ақ əрбір
жеке жобасын Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына, бизнес тəжірибе
талаптарына толық сəйкес түрде жүргізеді;
4.1.20. Қарыз алушы ЭСҚ кілттерін Ашқан
жағдайда, не ЭСҚ рұқсат алғанда жəне Қарыз
алушының атынан Электронды құжаттарға қол
қою/растау мүмкіндігін алған үшінші тұлғаларға
берген
жағдайда,
Қарыз
алушы/Қарыз
алушының уəкілетті тұлғасы жəне/немесе
үшінші
тұлғалар
қол
қойған,
барлық
Электронды
құжаттар
бойынша
өз
міндеттемелерін сөзсіз растайды.
4.2. Қосылу шартының 4.1. тармағында жəне
Өтініште аталған Қарыз алушының барлық
куəландырулары
мен
кепілдіктері
Өтініш/Қосылу шарты күшінде болатын бүкіл
мерзім ішінде əр күнге қайталанады деп
саналады;
4.3. Жоғарыда аталған жағдайлардың кезкелгені өзгерген жағдайда, Қарыз алушы бірден
бұл туралы Банкке жазбаша хабарлауға
міндетті.
5.
Анықтамалар жəне талқылау
Өтініште жəне/немесе Қосылу шартында,
басқасы тікелей қарастырылмаса, Өтініште жəне
Қосылу шартында қолданылатын, терминдер
мен анықтамалар келесі мағыналарға ие:
Қарыз/Банктік қарыз (Негізгі борыщ) – ақша
сомасы, оны Банк Қарыз алушыға төлемділік,
жеделдік,
қайтарымдылық,
қамтамасыз

является участвующей стороной, или по которым
он
имеет
обязательства,
или
любого
законодательного акта, нормативных правовых
актов, правил, решения суда, имеющих
отношение к нему;
4.1.14. отсутствуют существенные нарушения
обязательств по сделкам, ранее заключенным
Заемщиком, в том числе и с третьими лицами;
4.1.15. на момент подписания Заявления Заемщик
не имеет просроченных задолженностей по
обязательствам перед третьими лицами по
кредитам, ценным бумагам, иным долговым
обязательствам;
4.1.16. Заемщик не имеет обязательств перед
третьими лицами по займам, кредитам, ценным
бумагам, долговым обязательствам, о наличии
которых Заемщик не уведомил Банк, с
предоставлением подтверждающих документов;
4.1.17. Заемщик несет ответственность за
соответствие
финансовой
отчетности,
предоставленной
в
Банк,
действующим
государственным стандартам учета и отчетности,
а также за достоверность данной отчетности;
4.1.18. предоставил право Банку на контроль и
мониторинг целевого использования банковского
займа;
4.1.19. ведет свою деятельность (бизнес), а также
каждый
отдельный
проект,
в
полном
соответствии с законодательством Республики
Казахстан, условиями бизнес практики;
4.1.20. Заемщик безусловно подтверждает свои
обязательства по всем Электронным документам,
подписанным Заемщиком/ уполномоченным
лицом Заемщика и/или третьими лицами в случае
Компрометации ключей ЭЦП, либо передачи
ключей ЭЦП третьим лицам, которые получили
доступ
и
возможность
подписания/подтверждения
Электронных
документов от имени Заемщика.
4.2. Все заверения и гарантии Заемщика,
указанные в пункте 4.1. Договора присоединения
и в Заявлении, считаются повторяемыми на
каждый день в течение всего срока действия
Заявления/Договора присоединения;
4.3.
В
случае
изменения
любого
из
вышеуказанных обстоятельств, Заемщик обязан
незамедлительно письменно уведомить об этом
Банк.
5. Определения и толкование
Если иное прямо не оговорено Заявлением и/или
Договором
присоединения,
термины
и
определения, используемые в Заявлении и
Договоре присоединения, имеют следующие
значения:
Заем/Банковский заем (Основной долг) –
сумма денег, которую Банк предоставляет
Заемщику на условиях платности, срочности,

етушілік, мақсатты пайдалану талаптарымен
береді.
Сыйақы – осы Өтініште жəне Қосылу
шартында көрсетілген есептеу тəртібі мен
мөлшерлеме мөлшерінен шыға отырып, банктік
қарыздарды
пайдаланғаны
үшін
Қарыз
алушының Банкке төлеуге міндеттенетін ақша
сомасы.
Берешек – осы Өтініш сəйкес Қарыз алушы
алған
жəне
Қарыз
алушы
өтемеген
(қайтармаған) банктік қарыздың сомасы,
сондай-ақ осы немесе басқа нақты күні Өтініш
жəне Қосылу шарты талаптары бойынша Қарыз
алушы Банкке төлеуге тиісті жəне Қарыз алушы
төлемеген (өтемеген) басқа сомалар (Сыйақы,
Өтініште
жəне
Қосылу
шартында
қарастырылған
комиссиялар,
тұрақсыздық
айыбы, айыппұлдар жəне т.б.).
ЭСҚ кілттерін ашу – ЭСҚ қолданылатын кілті
(қос кілт) Электронды құжаттың қауіпсіздігін
қамтамасыз ететіндігіне сенімнің жоғалғандығы.
ЭСҚ кілттерін (қос кілт) ашумен байланысты
жағдайларға келесі оқиғалар да жатады:
кез келген негіздеме бойынша басты
ақпарат нұсқасының жоғалуы (оның ішінде оны
кейін табу арқылы);
- ЭЦҚ Қарыз алушының электрон құжаттарын
растау/қол қою үшін пайдаланылған Қарыз
алушының уəкілетті тұлғасының кез келген
негізі бойынша жұмыстан босату
Міндеттемелер – Қарыз алушы Өтініш/Қосылу
шарты
бойынша
өзіне
қабылдаған
міндеттемелер, соның ішінде банктік қарызды
қайтару, Сыйақыны төлеу, Берешекті өтеу
бойынша міндеттемелер, Қарыз алушының
Өтініш/Қосылу
шарты
бойынша
Банк
алдындағы басқа міндеттемелері, соның ішінде
болашақта
туындауы
мүмкін
немесе
туындайтын міндеттемелер.
Жұмыс күні – Банктің операциялық күні.
ҚР – Қазақстан Республикасы.
Қарыз мерзімі-Өтініште айқындалған, одан
кешіктірмей берешектің барлық сомасы Банкке
өтелуге (төленуге) тиіс мерзім.
Қызмет көрсетудің қашық арналары – Қарыз
алушы
мен
Банк
арасындағы
телекоммуникация, сандық жəне ақпаратты
технология, бағдарламалық қамсыздандыру
құралдарының
жəне
жабдықтардың
біртұтастығы.
Электронды сандық қол (əрі қарай – ЭСҚ) –
ЭСҚ құралдарымен жасалған жəне ЭСҚ қол
қойғаннан кейінгі электронды құжаттың
дұрыстығын,
өзгермейтіндігін
растайтын,
электронды сандық белгілердің жиынтығы,
сондай-ақ оған қол қойған Тарапқа тиесілігі
жəне қол қойылған электронды құжаттың

возвратности,
обеспеченности,
целевого
использования.
Вознаграждение – сумма денег, которую
Заемщик
обязуется
уплатить
Банку
за
пользование банковским займом, исходя из
порядка расчета и размера ставки, указанных в
Завлении и Договоре присоединения.
Задолженность – сумма банковского займа,
полученная Заемщиком по Заявлению и
непогашенная (невозвращенная) Заемщиком, а
также иные суммы (Вознаграждение, комиссии,
неустойка, штрафы, предусмотренные Завлением
и Договором присоединения и т.д.), подлежащие
оплате Заемщиком Банку по условиям,
предусмотренным Заявлением и Договором
присоединения на ту или иную конкретную дату
и неуплаченные (непогашенные) Заемщиком.
Компрометация ключей ЭЦП - утрата доверия
к тому, что используемый ключ ЭЦП (пара
ключей)
обеспечивает
безопасность
Электронного документа. К событиям, связанным
с компрометацией ключа ЭЦП (пары ключей),
относятся, в том числе, следующие события:
- утрата, по любому основанию, носителя
ключевой информации (в том числе с его
последующим обнаружением);
увольнение
по
любому
основанию
уполномоченного лица Заемщика, ЭЦП которого
использовалось для подтверждения/подписания
Электронных документов Заемщика;
Обязательства – обязательства, принятые на
себя
Заемщиком
по
Заявлению/Договору
присоединения включая
обязательства по
возврату Займа, уплате Вознаграждения, по
погашению Задолженности, и иные обязанности
Заемщика перед Банком по Заявлению/Договору
присоединения, в том числе обязанности,
которые могут или будут возникать в будущем.
Рабочий день – операционный день Банка.
РК – Республика Казахстан.
Срок Займа – срок, определенный в Заявлении,
не позднее которого все суммы Задолженности
должны быть погашены (выплачены) Банку.
Удаленные
каналы
обслуживания
совокупность
средств
телекоммуникаций,
цифровых и информационных технологий,
программного обеспечения и оборудования,
обеспечивающих связь между Заемщиком и
Банком.
Электронная 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.

мазмұнымен оның келісімі.
Электрон құжат – ақпарат электронды-сандық
түрінде көрсетілген жəне жөнелтуші жасаған
ЭСҚ куəландырылған жəне жасағаннан кейін
оған енгізілген түзетулері жəне (немесе)
өзгертулері жоқ құжат.

Электронный документ – документ, в котором
информация
представлена
в
электронноцифровом
виде
и
удостоверена
ЭЦП,
составленный отправителем и не содержащий
искажений и (или) изменений, внесенных в него
после составления.

6.
Қосымша талаптар
6.1. Банк Қарыз алушының өзі туралы
мəліметтерді несиелік бюроларға, несиелік
бюролардың Банкке Қарыз алушы туралы
несиелік есепті, сондай-ақ Тараптардың өз
міндеттемелерін орындауымен байланысты
ақпаратты беруіне келісімін алды.
6.2. Келесі жағдайларды қоса алғанда, бірақ
бұнымен
шектелмей,
Қарыз
алушы
Өтініш/Қосылу
шарты
бойынша
міндеттемелерін орындамағанда жəне/немесе
тиісті
түрде
орындамағанда;
Банк
Өтініш/Қосылу шарты бойынша құқықтарды
(талап ету) бергенде; аталған мəліметтер мен
ақпаратты байланыс (пошта, телефон, ұялы,
басқа да байланыс түрлері) арқылы бергенде
Қарыз алушы Банкке банктік құпияны құрайтын
мəліметтер мен ақпаратты (соның ішінде Қарыз
алушы туралы мəліметтерді, Өтініш/Қосылу
шарты
бойынша
Қарыз
алушының
міндеттемелерін орындауымен байланысты
ақпаратты) жəне Қамтамасыз ету жөніндегі
мəліметтер мен ақпаратты үшінші тұлғаларға
(соның
ішінде
мемлекеттік
органдарға,
банктерге, бағалаушыға) ашуға жəне беруге
Банкке келісім береді. Осы тармақта аталған
Қарыз алушының келісімі осы Өтінішке қол қою
арқылы Банкке өзі келгенде берілген. Бұл
орайда, Банкпен қандай да бір қосымша
құжаттар жасау талап етілмейді.
6.3.
Өтініш/Қосылу
шарты
бойынша
жəне/немесе оған байланысты Тараптардың
арасында туындайтын барлық даулар мен
келіспеушіліктер
Тараптардың
арасында
келіссөздер арқылы шешіледі. Келіссөздер
арқылы Тараптар реттемеген барлық сұрақтар
бойынша даулар Қазақстан Республикасының
заңнамасында бекітілген тəртіпке сəйкес, Банк
немесе оның филиалы орналасқан жердегі сотта
шешіледі (тек қана Банктің қарауы бойынша).
6.4. Барлық өтеу кестелері, Өтініштің жəне
Қосылу шартының қосымшалары мен қосымша
келісімдері Қосылу шартының бөлінбес бөлігі
болып табылады.
6.5. Қосылу шарты/Өтініш өтеу кестесін
орындаумен байланысты туындайтын барлық
қатынастарға тікелей қолданылады.
6.6. Қосылу шартының/Өтініштің талаптарының
шеңберіндегі барлық хабарламалар, талаптар
мен басқа да құжаттар атына жіберілген

6. Дополнительные условия
6.1. Банком получено согласие Заемщика на
предоставление сведений о Заемщике в
кредитные бюро и на предоставление кредитным
бюро Банку кредитного отчета о Заемщике, а
также информации, связанной с исполнением
Сторонами своих обязательств.
6.2. Заемщик дает согласие Банку на раскрытие и
предоставление
сведений
и
информации,
составляющих банковскую тайну (в том числе
сведений о Заемщике, информации, связанной с
исполнением Заемщиком своих обязательств по
Заявлению/Договору присоединения) третьим
лицам (в том числе государственным органам,
банкам, оценщику), в следующих случаях,
включая, но, не ограничиваясь, неисполнения
и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств
по
Заявлению/Договору
присоединения; при уступке прав (требования) по
Заявлению/Договору
присоединения;
при
передаче указанных сведений и информации
через лиц, предоставляющих услуги связи
(почтовой, телефонной, сотовой и других видов
связи). Согласие Заемщика, указанное в
настоящем пункте, дано в момент его личного
присутствия в Банке, путем подписания
Заявления. При этом заключения каких-либо
дополнительных документов с Заемщиком не
требуется.
6.3. Все споры и разногласия, возникающие
между Сторонами по Заявлению/Договору
присоединения и/или в связи с ним, разрешаются
путем переговоров между Сторонами. Споры по
вопросам, не урегулированным Сторонами путем
переговоров,
разрешаются
в
порядке,
установленном законодательством Республики
Казахстан, в суде по месту нахождения Банка или
его филиала (исключительно по усмотрению
Банка).
6.4. Все Графики погашения, приложения и
дополнительные соглашения к Заявлению и
Договору присоединения являются неотъемлемой
частью Договора присоединения.
6.5.
Договор
присоединения/Заявление
непосредственно
применяется
ко
всем
отношениям,
возникающим
в
связи
с
исполнением Графика погашения.
6.6. Все уведомления, требования и иные
документы в рамках условий Договора
присоединения/Заявления
считаются

(тапсыру туралы белгі қойылған) Тараптыңмекенжай иесінің уəкілетті өкіліне тапсырылған
немесе
Өтініште
аталған
Тараптардың
мекенжайларына пошта арқылы жіберілген
жағдайда тиісті түрде жіберілген жəне Тараптар
оларды алған деп саналады.
Өтініште аталған Қарыз алушының
мекенжайының өзгеруі туралы хабар болмаған
жағдайда, барлық хабарламалар, талаптар, басқа
да құжаттар Қосылу шартының/Өтініштің
талаптарының шеңберінде Банкке соңғы белгілі
болған
Қарыз
алушының
мекенжайына
жіберіледі жəне Қарыз алушы ол мекенжайда
болмаса да, жеткізілген деп саналады.
Тараптар Электронды құжаттардың, оның
ішінде шарттардың/ келісімдердің, олардың
қосымша келісімдерінің, Өтініштердің, банктік
қарыз, өтеу кестесінің, талаптарын өзгертуге
берілген өтініштердің жəне қызмет көрсетудің
Қашық арналары арқылы электронды түрде
алынған жəне ЭСҚ қол қойылған басқа
құжаттардың заңды күшін біледі. Тараптар
Қашық арналар арқылы алынған жəне ЭСҚ
куəландырылған Электронды құжат қағаз
түрінде қол қойылған құжатқа тең екендігін
қабылдайды.
Банк
Қарыз
алушының
Электронды
құжаттарын
орындауға
қабылдайды, егер бұндай құжаттар Банк
пайдаланатын талаптарға жəне үлгілерге сəйкес
келеті болса, жəне Қарыз алушының уəкілетті
тұлғасының ЭСҚ расталса. Қарыз алушы ЭСҚ
рұқсатсыз қол жеткізуден қорғауды өз еркімен
қамтамасыз етуге міндеттенеді.
6.7. Өтініш/Қосылу шарты бойынша өзінің
міндеттемелерін орындаған кезде, Тараптар
қандай-болмасын заңсыз артықшылықтарды
немесе басқа да заңсыз мақсаттарды алу
мақсатымен, осы тұлғалардың əрекеттеріне
немесе шешімдеріне тура немесе жанама түрде
қандай-болмасын ақша қаражаттарын немесе
құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды
жəне төлеуге рұқсат бермейді.
6.8. Өтініш/Қосылу шарты бойынша өзінің
міндеттемелерін орындаған кезде, Тараптар
пара алу/беру, коммерциялық сатып алу секілді,
сондай-ақ жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы
ҚР заңнамасының талаптарын бұзатын ісəрекеттерді
ҚР
заңнамасымен
осы
Өтініштің/Қосылу шартының мақсаттары үшін
қолдануға
білікті
етілген
іс-əрекеттерді
атқармайды.
6.9. Өтініштегі Тараптардың əрқайсысы басқа
Тарапты
қандай-болмасын
жолмен
ынталандырудан,
соның
ішінде
ақша
сомаларын,
сыйлықтарды,
олардың
мекенжайына
жұмыстарды
(қызметтерді)
ақысыз орындау жəне осы тармақта аталмаған

направленными
надлежащим
образом
и
полученными Сторонами при условии их
вручения
уполномоченному
представителю
Стороны-адресата (с отметкой о вручении) либо
направления по почте – по адресу Сторон,
указанному в Заявлении, либо через Удаленные
каналы обслуживания.
При отсутствии сообщения об изменении
адреса Заемщика, указанного в Заявлении, все
уведомления, требования и иные документы в
рамках
условий
Договора
присоединения/Заявления
направляются
по
последнему известному Банку адресу Заемщика,
и считаются доставленными, даже если Заемщик
по этому адресу более не находится.
Стороны
признают
юридическую
силу
Электронных
документов
в
том
числе
договоров/соглашений,
дополнительных
соглашений к ним, Заявлений, заявлений на
изменение условий банковского займа, графиков
погашения, и иных документов, полученных в
электронном виде через Удаленные каналы
обслуживания и подписанные ЭЦП. Стороны
признают,
что
Электронный
документ
полученный через Удаленные каналы и
удостоверенные ЭЦП равнозначен подписанному
документу на бумажном носителе. Банк
принимает Электронные документы Заемщика к
исполнению только, если такие документы
соответствуют
требованиям
и
формам,
используемым Банком, и подтверждены ЭЦП
уполномоченного лица Заемщика. Заемщик
обязуется самостоятельно обеспечивать защиту
от несанкционированного доступа к ЭЦП.
6.7. В ходе исполнении своих обязательств по
Заявлению/Договору присоединения, 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 какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
6.8. При исполнении своих обязательств по
Заявлению/Договору присоединения, Стороны
и/или их работники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей
Заявления/Договора
присоединения
законодательством РК, как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования законодательства РК о
противодействии коррупции.
6.9. Каждая из Сторон Заявления отказывается
от
стимулирования
каким-либо
образом
работников другой Стороны, в том числе путем
предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ

басқа да тəсілдерді, екінші Тарапты нақты
тəуелділікке қоятын жəне осы Тараптың оны
ынталандыратын Тараптың пайдасына қандайболмасын əрекеттерді орындауын қамтамасыз
етуге бағытталған тəсілдерді орындаудан бас
тартады.
6.10. Тараптың қандай-болмасын жемқорлыққа
қарсы талаптарының бұзылғандығы немесе
бұзылуы мүмкін болатын күмəні пайда болған
жағдайда, тиісті Тарап 5 (бес) жұмыс күні
ішінде екінші Тарапқа жазбаша үлгіде
хабарлауға
міндеттенеді.
Жазбаша
хабарлағаннан кейін, тиісті Тарап олқылықтың
болмағандығын
немесе
болмайтындығын
растауды алғанға дейін осы Өтініш/Қосылу
шарты бойынша міндеттемелердің орындалуын
тоқтатуға құқылы. Бұл расталым жазбаша
хабарлама жіберген күннен бастап 5 (бес)
жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс.

(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.
6.10. В случае возникновения у Стороны
подозрений, что произошло или может произойти
нарушение
каких-либо
антикоррупционных
условий, соответствующая Сторона в течение 5
(пяти) рабочих дней обязуется уведомить другую
Сторону
в
письменной
форме.
После
письменного уведомления, соответствующая
Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств
по
Заявлению/Договору
присоединения 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.

7. Қорытынды ережелер
7.1.
Өтініш/Қосылу
шарты
бойынша
қолданылатын
құқық
–
Қазақстан
Республикасының заңнамасы.
7.2. Қосылу шартындағы/Өтініштегі барлық
өзгертулер
мен
толықтырулар
Қосылу
шартында қарастырылған жағдайлардан басқа,
Тараптардың келісімі бойынша жазбаша түрде,
қосымша келісімге қол қою арқылы жүргізіледі.
7.3. Қосылу шарты мемлекеттік жəне орыс
тілдерінде жасалды, қол қойылды жəне өтініш
жасалған (Қарыз алушы қол қойған) күннен
бастап күшіне енеді. Мəтіндерде алшақтықтар
туындаған жағдайда орыс тіліндегі мəтінге
басымдық беріледі.
7.4. Кепілдік шарттары, өтініштер жəне өтінішке
барлық қосымшалар мен толықтырулар Қосылу
шартының жəне Өтініштің ажырамас бөлігі
болып табылады.
7.5. Өтінішке Қарыз алушы қашықтағы қызмет
көрсету арналары арқылы қол қояды.

7. Заключительные положения
7.1. Применимое право по Заявлению/Договору
присоединения - законодательство Республики
Казахстан.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему
Договору
присоединения/Заявлению
производятся по соглашению Сторон в
письменной
форме,
путем
подписания
дополнительного соглашения, кроме случаев,
предусмотренных
настоящим
Договором
присоединения.
7.3. Договор присоединения составлен, подписан
на государственном и русском языках и вступает
в силу с даты заключения (подписания
Заемщиком) Заявления. В случае возникновения
расхождений в текстах, приоритет имеет текст на
русском языке.
7.4. Договоры гарантии, Заявления и все
Приложения и дополнения к Заявлению являются
неотъемлемой частью Договора присоединения и
Заявления.
7.5. Заявление подписывается Заемщиком
посредством Удаленных каналов обслуживания.

8. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Банктің жəне Қарыз алушының (Қарыз 8.1. Реквизиты Банка и Заемщика (Заемщиков)
алушылардың)
деректемелері
Өтініште указаны в Заявлении.
көрсетілген.

