ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛГЕН БАНКТІК
ОБЕСПЕЧЕННОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ
КЕПІЛДІКТІ ШЫҒАРУДЫҢ ЖАЛПЫ
ТАЛАПТАРЫ
Термины и определения, используемые в
Осы құжатта қолданылатын терминдер мен
настоящем документе:
анықтамалар:

Келісім – Тараптар қол қойған Өтінішпен,

100% ақша жабылымы бар қамтамасыз етілген
банктік кепілдік шығаруға осындай жалпы
талаптар.
Банк-Кепілгер - «Альфа-Банк» ЕБ АҚ;
Принципал – 100% ақша жабылымымен өтелген
банктік кепілдікті алу үшін Банк-Кепілгерге
жүгінген заңды тұлға не жеке кәсіпкер;
Бенефициар – заңды немесе жеке тұлға (Қазақстан
Республикасының резиденті немесе бейрезиденті),
оның пайдасына Принципалдың өтініші бойынша
Банк-Кепілгер Кепілдік шығарды;
Тараптар (Тарап) – Банк-Кепілгер және
Принципал жеке-дара Тарап деп, ал бірге Тараптар
деп аталады;
Өтініш – қамтамасыз етілген банктік кепілдікті
шығарудың Жалпы талаптарына және ақшаны
кепілге қоюдың жалпы талаптарына қосылу туралы
өтініш/шарт не қамтамасыз етілген банктік
кепілдікті шығарудың Жалпы талаптарына қосылу
туралы өтініш/шарт;
Мерзімсіз кепілдік – мемлекеттік сатылымдар
бойынша, сондай-ақ Мемлекеттік сатылымдар
туралы
шарт
бойынша
конкурсқа/тендерге/аукционға
қатысу
үшін,
Принципалдың
міндеттемелерін
орындауды
қамтамасыз етуге Банк - Кепілгер шығаратын
кепілдік және келесі тұжырамдаманы қамтушы «...
және Шарт бойынша Принципал өз міндеттемелерін
толық орындаған кезге дейін қолданылады»
және/немесе
«...
егер
конкурстық/тендерлік/аукциондық
өтінімнің
қолданылу
мерзімі
созылса,
онда
бұл
кепілдендірілген міндеттеме сондай мерзімге
созылады;»
Жедел кепілдік Шарт/Келісімшарт бойынша
және аяқталудың нақты күні бар сатылымдар
жөніндегі конкурсқа/тендерге/аукционға қатысу
үшін Принципалдың міндеттемелерін орындауды
қамтамасыз етуге Банк-Кепілгер шығаратын
кепілдік;
Берешек – банктік кепілдікті
төлеу туралы
Бенефициардың талаптарын Банк-Кепілгердің
орындауы нәтижесінде пайда болған қарыз.

Соглашение – настоящие общие условия на выпуск
обеспеченной банковской гарантии со 100%
денежным покрытием, с подписанным Сторонами
Заявлением.
Банк-Гарант – АО ДБ «Альфа-Банк»;
Принципал
–
юридическое
лицо,
либо
индивидуальный предприниматель, обратившийся в
Банк-Гарант для получения покрытой банковской
гарантии со 100% денежным покрытием;
Бенефициар – юридическое или физическое лицо
(резидент или нерезидент Республики Казахстан), в
пользу которого по заявлению Принципала БанкГарант выпустил Гарантию;
Стороны (Сторона) – Банк-Гарант и Принципала
по отдельности именуются Сторона, а совместно
Стороны;
Заявление – заявление/договор о присоединении к
Общим условиям выпуска обеспеченной банковской
гарантии и к общим условиям заклада денег либо
заявление/договор о присоединении к Общим
условиям выпуска обеспеченной банковской
гарантии;
Бессрочная гарантия – гарантия, выпускаемая
Банком-Гарантом в обеспечение исполнения
обязательств
Принципала, для участия в
конкурсе/тендере/аукционе по государственным
закупкам, а также по Договору о государственных
закупках и содержащая формулировку «…и
действует до момента полного исполнения
Принципалом своих обязательств по Договору»
и/или
«…Если
срок
действия
конкурсной/тендерной/аукционной заявки продлен,
то данное гарантийное обязательство продлевается
на такой же срок»;
Срочная гарантия – гарантия, выпускаемая
Банком-Гарантом в обеспечение исполнения
обязательств
Принципала,
для
участия
в
конкурсе/тендере/аукционе по закупкам, по
Договору/Контракту и имеющая точную дату
завершения;
Задолженность – долг, образовавшийся в
результате
исполнения
Банком-Гарантом
требования Бенефициара об оплате банковской
гарантии
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАР
1.1.
Условиями
настоящего
Соглашения
1.1.
Осы Келісімнің талаптарымен 100% предусмотрен порядок выпуска Банком-Гарантом
ақша жабылымы бар қамтамасыз етілген банктік
кепілдікті Банк-Кепілгердің шығару тәртібі
қарастырылған.
1.2.
Банк-Кепілгердің 100% ақша жабылымы
(бұдан былай – Кепілдік) бар өтелген банктік
кепілдікті шығару мүмкіндігін анықтауы үшін
Принципал Өтініш береді.

обеспеченной банковской гарантии со 100%
денежным покрытием.
1.2.
Для
определения
Банком-Гарантом
возможности выпуска покрытой банковской
гарантии со 100% денежным покрытием (далее –
Гарантия) Принципал подает Заявление.
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1.3.
Принципалдың Өтініш беруі Банк-Кепілгер
үшін Кепілдік шығару бойынша міндеттемелердің
автоматты түрде пайда болуын білдірмейді.
1.4.
Принципалдың затына және Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарына және
Банк-Кепілгердің қол қойған және акцептелген
Принципалдың Өтініші негізінде Банк-Кепілгердің
ішкі құжаттарына ол берген құжаттардың тізімінің
сәйкес болуына іс-шаралар жүргізгеннен кейін
Банк-Кепілгер Өтініште және осы Келісімде
көрсетілген талаптарға сәйкес Кепілдік береді.
1.5. Өтініш келесі міндетті талаптарды қамтуы тиіс:
- Өтініш берушінің және Банк-Кепілгердің атауы;
- Бенефициардың деректемелерін көрсете отырып,
оның атауы;
- Өтініштің нөмірі мен күні (Өтінішті акцептеген
кезде Банк-Кепілгер береді);
- Кепілдіктің сомасы мен валютасы;
- Кепілдіктің қолданылу мерзімі;
- шығарылатын кепілдік сомасынан 100% кем емес
сомада Банк-Кепілгерде Принципалдың не үшінші
тұлғаның кепіл шотына ақша түрінде Кепілдікті
қамтамасыз ету тәсілі;
- Кепілдікте қамтамасыз етілген міндеттемелерді
орындау жөнінде Банк-Кепілгердің жауапкершілігі
(төлем төлеу) пайда болатын талаптар;
- Кепілдікті шығару үшін қажетті басқа талаптар.
Өтініште уәкілетті тұлғалардың қолдары мен
Өтініш беруші мен Банк-Кепілгердің мөртаңба
үлгісі (болса) болуы тиіс.
1.6. Кепілдікті шығарғаны үшін комиссиялық
сыйақыны Принципал Кепілдік шығарған күні, бір
рет төлейді, және Кепілдікті мерзімінен ерте
тоқтатқан жағдайда, қайтаруға/ішінара қайтаруға
жатпайды.
1.7. Кепілдікті шығарғаны үшін комиссиялық
сыйақыны
Банк
кепілдік
берген
күнінен
кешіктірмей, Принципалдың кез-келген банктік
шотынан, акцептсіз тәртіппен Банк тарифтеріне
сәйкес, Кепілдік берген күні қолданылатындарға
сәйкес алынады (шегеріледі).
1.8. Комиссиялық
сыйақыны
уақытында
төлемеген жағдайда, Принципал Банк-Кепілгерге
төлемді кідірткен әр күн үшін, комиссиялық сыйақы
сомасынан 0,5 (Нөл бүтін оннан бес) пайыз
мөлшерінде, бірақ мерзімі өткен әр күн үшін 500,00
(Бес жүз) теңгеден кем емес мөлшерде айыппұл
төлеуге міндетті.

2. КЕПІЛДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
2.1. Банк-Кепілгердің алдындағы Принципалдың
берешектерін
өтеуді
қамтамасыз
етуге,
Бенефициардың пайдасына Кепілдік бойынша БанкКепілгер
талаптарды
орындаған
жағдайда,
Принципал не үшінші тұлға (бұдан былай- Кепіл
беруші) «2240» шотына есептелетін, Өтініште
көрсетілген сомада, кепілге ақша (бұдан былай –
Кепіл) береді.

1.3. Подача Принципалом Заявления не означает
автоматического возникновения для Банка-Гаранта
обязательства по выпуску Гарантии.
1.4. После проведения мероприятий на предмет
соответствия
Принципала
и
перечня,
предоставленных им документов, требованиям
законодательства
Республики
Казахстан
и
внутренних
документов
Банка-Гаранта,
на
основании
подписанного
и
акцептованного
Банком–Гарантом Заявления Принципала, БанкГарант, предоставляет Гарантию в соответствии с
условиями указанными в Заявлении и настоящем
Соглашении.
1.5. Заявление должно содержать следующие
обязательные условия:
- наименование Заявителя и Банка-Гаранта;
- наименование Бенефициара, с указанием его
реквизитов;
- номер и дату Заявления (присваивается БанкомГарантом в момент акцепта Заявления);
- сумму и валюту Гарантии;
- срок действия Гарантии;
- способ обеспечения Гарантии, в виде денег на
счете заклада Принципала либо третьего лица в
Банке-Гаранте, в сумме не менее 100% от суммы
выпускаемой Гарантии;
- условия, при которых наступает ответственность
Банка-Гаранта
(осуществление
платежа)
по
выполнению
обязательств,
предусмотренных
Гарантией;
- иные условия, необходимые для выпуска
Гарантии.
Заявление
должно
содержать
подписи
уполномоченных лиц и оттиск печати (при наличии)
Заявителя и Банка-Гаранта.
1.6. Комиссионное вознаграждение за выпуск
Гарантии
оплачивается
Принципалом
единовременно, в день выдачи Гарантии, и не
подлежит возврату/частичному возврату, в случае
досрочного прекращения Гарантии.
1.7. Комиссионное вознаграждение за выпуск
Гарантии взимается (списывается) Банком в
соответствии с действующими, на дату выдачи
Гарантии, тарифами Банка в безакцептном порядке,
с любого банковского счета Принципала , не позднее
дня выдачи Гарантии.
1.8.
В
случае
несвоевременной
оплаты
комиссионного вознаграждения, Принципал обязан
уплатить Банку-Гаранту штраф в размере 0,5 (Ноль
целых пять десятых) процента от суммы
комиссионного вознаграждения, за каждый день
задержки оплаты, но не менее 500,00 (Пятьсот) тенге
за каждый день просрочки.
2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
2.1. В обеспечение погашения задолженности
Принципала перед Банком-Гарантом, в случае
исполнения Банком-Гарантом требований по
Гарантии в пользу Бенефициара, Принципал либо
третье лицо (далее - Залогодатель), предоставляет в
заклад деньги, в сумме указанной в Заявлении
(далее–Заклад), которые зачисляются на счет
«2240».
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2.2. Принципал не Кепіл беруші берген Кепілге
ақша сомасы Банк-Кепілгердің шығарған Кепілдік
сомасынан аз болмауы тиіс.
2.3. Осы тармақпен Принципал/Кепіл беруші БанкКепілгерге Кепілді толығымен немесе ішінара
акцептсіз өтеуі үшін, Кепілдік бойынша БанкКепілгердің
орындалған
міндеттемелерінің
және/немесе Банк-Кепілгердің шығындарының
сомасын өтеу үшін келісім береді, осындай
орындаумен байланысты, яғни:
- Кепілдік бойынша Банк-Кепілгердің талаптарды
орындауымен
байланысты
пайда
болған
Принципалдың берешектері;
- Келісімге және Банк-Кепілгердің тарифтеріне
сәйкес Кепілдік бойынша комиссиялық сыйақы;
- Кепілдік бойынша міндеттемелерді орындаумен
байланысты
Банк-Кепілгердің
шығындары,
залалдары мен шығыстары.
2.4. 2.3.т. көрсетілген сомалар бірге Принципалдың
Банк-Кепілгер алдындағы Берешегін (бұдан былай –
«Берешек») құрайды.
3. БАНК-КЕПІЛГЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН
МІНДЕТТЕРІ
3.1. Банк-Кепілгердің міндеті:
3.1.1. Банк-Кепілгер анықтаған құжаттардың
қажетті
тізімін,
тиісті
Кепіл
шартының
қорытындысын, Кепілдік шығару үшін БанкКепілгердің комиссиялық сыйақысын шегеру және
Кепілге ресімдеу үшін жеткілікті сомада
Принципалдың ағымдағы шотында ақшаны
қамтамасыз етуді Принципал ұсынған кезде
Кепілдікті шығару;
3.1.2. Келісім бойынша міндеттемелерді Тараптар
тиісті жолмен орындаған кезде, Кепілдіктің
қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, жедел
Кепілдік бойынша 3 (Үш) жұмыс күні ішінде
Принципал/Кепіл беруші ұсынған Кепілге ақшаны
Принципалдың қосымша жазбаша өтініші бойынша
Өтініште көрсетілген, Принципалдың банктік
шотына немесе басқа банктік шотқа, Берешекті
шегере отырып есептеу;
3.1.3. мерзімсіз Кепілдік бойынша Бенефициар
алдындағы өз міндеттемелерін тиісті жолмен және
толық көлемде Принципалдың орындағанын
растаушы Бенефициардан хат алғаннан кейін
Кепілге жүктемені және/немесе Банк-Кепілгерге
Кепілдіктің түпнұсқасын қайтарғаннан кейін
және/немесе Банк-Кепілгер Принципалдан вебсайтқа сілтеме жасау арқылы конкурсқа қатысуға
хаттамасының, конкурстың/тендердің/аукционның
қорытындылары туралы Хаттаманың көшірмесін
алғаннан
кейін
(егер
Принципал
конкурстық/тендерлік/аукциондық
құжаттама
бойынша өз міндеттемелерін тиісті жолмен
орындаған
жағдайда,
бірақ
конкурста/тендерде/аукционда жеңімпаз болып
танылмаған,
конкурсқа/тендерге/аукционға
қатысуға жіберілмеген), жоғарыда көрсетілген
құжаттардың бірін Банк-Кепілгер алған күннен
кейінгі келесі үш жұмыс күнінен кешіктірмей
Принципалдың ағымдағы шотына Берешектің

2.2.
Предоставляемая
Принципалом
либо
Залогодателем сумма денег в Заклад, не должна
быть меньше суммы выпускаемой Банком-гарантом
Гарантии.
2.3. Данным пунктом Принципал/Залогодатель
предоставляет
согласие
Банку-Гаранту
на
безакцептное списание Заклада, полностью или
частично, для возмещения суммы исполненных
обязательств Банком-Гарантом по Гарантии и/или
расходов Банка-Гаранта, связанных с этим
исполнением, а именно:
- задолженности Принципала, возникшей в связи с
исполнением Банком-Гарантом требования по
Гарантии;
- комиссионного вознаграждения по Гарантии
согласно Соглашению и тарифам Банка-Гаранта;
- расходов, потерь и убытков Банка-Гаранта,
связанных с исполнением обязательств по Гарантии.
2.4. Суммы, указанные в п.2.3., вместе составляют
Задолженность Принципала перед Банком-Гарантом
(далее – «Задолженность»).
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКАГАРАНТА
3.1. Банк-Гарант обязан:
при
условии
3.1.1.
выпустить
Гарантию,
предоставления
Принципалом,
необходимого
перечня документов, определенных БанкомГарантом, заключении соответствующего Договора
заклада, обеспечения денег на текущем счете
Принципала в сумме, достаточной для оформления
в Заклад и списания комиссионного вознаграждения
Банка-Гаранта за выпуск Гарантии;
3.1.2. по срочной Гарантии, после окончания срока
действия Гарантии, при надлежащем исполнении
Сторонами обязательств по Соглашению, в течение
3 (Три) рабочих дня деньги, предоставленные
Принципалом/
Залогодателем
в
Заклад,
перечислить, за вычетом Задолженности, на
банковский счет Принципала, указанный в
Заявлении или на иной банковский счет, по
дополнительному
письменному
заявлению
Принципала;
3.1.3. по бессрочной Гарантии, прекратить
обременение Заклада после получения письма от
Бенефициара, подтверждающего, что Принципал
надлежащим образом и в полном объеме исполнил
свои обязательства перед Бенефициаром и/или
после возврата Банку-Гаранту оригинала Гарантии
и/или после получения Банком-Гарантом от
Принципала
копии
Протокола
об
итогах
конкурса/тендера/аукциона/протокола допуска к
участию в конкурсе с ссылкой на веб-сайт (в случае
если Принципал надлежащем образом исполнил
свои
обязательства
по
конкурсной/тендерной/аукционной документации,
однако
не
признан
победителем
в
конкурсе/тендере/аукционе не допущен к участию в
конкурсе/тендере/аукционе), путем перечисления
суммы Заклада, за вычетом сумм Задолженности, на
текущий счет Принципала, не позднее трех рабочих
дней следующих за днем получения Банком3

сомасын шегере отырып Кепіл сомасын есептеу
арқылы тоқтату;
3.1.4.
мерзімсіз
Кепілдік
бойынша
(конкурсқа/тендерге/аукционға қатысу үшін) осы
Келісімнің 3.1.3.тт. аталған құжаттардың бірінің
Принципалдан Кепілдіктің қолданылу мерзімінің
аяқталу күніне Банк-Кепілгер алмаған жағдайда,
автоматты түрде әр жолы Кепілдіктің келесі үш
қолданылу айына мерзімін ұзарту.
3.2. Банк-Кепілгердің құқы:
3.2.1. Берешекті немесе Берешектің бөлігін
акцептсіз тәртіппен өтеу мақсатында:
- Кепіл сомасын шегеру (алу);
- тура дебеттеу арқылы Банк-Кепілгерде ашылған
Принципалдың кез-келген шоттарынан ақша алу.

Гарантом
одного
из
вышеперечисленных
документов;
3.1.4. по бессрочной Гарантии (для участия в
конкурсе/тендере/аукционе), в случае не получения
Банком–гарантом к дате окончания срока действия
Гарантии от Принципала одного из документов,
перечисленных в пп. 3.1.3. настоящего Соглашения,
автоматически пролонгировать каждый раз на три
последующих месяца срок действия Гарантии.
3.2. Банк-Гарант вправе:
3.2.1. В целях погашения Задолженности или части
Задолженности в безакцептном порядке:
- списать (изъять) сумму Заклада;
- списать деньги с любых счетов Принципала,
открытых в Банке-Гаранте, путем прямого
дебетования.

4. ПРИНЦИПАЛДЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ,
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.
4.1. Принципал кепілдік береді:
4.1.1. Келісім жасауға барлық қажетті өкілеттіктері
бар;
4.1.2. Осы Келісіммен байланысты Банк-Кепілгерге
оның беретін және берген барлық мәліметтері,
құжаттары мен анықтамалары толық және шынайы
болып табылады.
4.1.3. Осыменен Принципал қол қойған және БанкКепілгер акцептеген Өтініштің Банк-Кепілгерде
болуы Тараптардың Келісім жасау дерегінің дәлелі
екендігімен және Тараптар үшін оның талаптары
анық болатындығымен Принципал даусыз және
шартсыз келіседі.
4.2.
Принципал
Банк-Кепілгерге
өзінің
қайтарып алынбайтын келісімін Банк-кепілгерде
және/немесе
Қазақстан
Республикасының
аймағында және одан тыс жерлердегі екінші
деңгейлі басқа кез-келген банктерде ашылған,
Кепілдің және/немесе Принципалдың кез-келген
банктік шоттарының Берешек сомаларын (теңгемен
және/немесе шет ел валютасымен) акцептсіз алуға
(шегеруге) тура дебеттеуге береді. Бұл ретте Банккепілгер мен Принципалдың арасында қандайболмасын қосымша келісімдерді жасау талап
етілмейді.
4.3. Принципалдың міндеті:
4.3.1. Банк-Кепілгердің алдында Берешектің пайда
болуына жол бермеу, Келісім бойынша барлық
төлемдерді тез арада жүзеге асыру;
4.3.2. Берешек пайда болған жағдайда, 3 (Үш)
жұмыс күні ішінде оны толығымен өтеу;
4.3.3. Банк-Кепілгердің комиссиялық сыйақысын
Келісімде бекітілген мерзімде және мөлшерде
төлеу;
4.3.4.
Кепілдік
бойынша
Банк-Кепілгердің
алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін
Банк-Кепілгердің ағымдағы шотына ақша салу;
4.3.5.
Кепілдікпен
қамтамасыз
етілген
міндеттемелерді орындамау мүмкін болған не нақты
жағдай туралы Банк-Кепілгерге тез арада хабарлау;
4.3.6. Банк-Кепілгердің сұранысы бойынша
Келісімнің және Бенефициардың талаптарын
орындауға қатысты құжаттарды растаушы кезкелген ақпаратты ұсыну.

4. ГАРАНТИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПРИНЦИПАЛА
4.1. Принципал гарантирует, что:
4.1.1. имеет все необходимые полномочия для
заключения Соглашения.
4.1.2. все сведения, документы и справки,
предоставленные и предоставляемые им БанкуГаранту в связи с настоящим Соглашением,
являются полными и достоверными.
4.1.3. Настоящим Принципал безусловно и
безотзывно соглашается с тем, что наличие у БанкаГаранта,
подписанного
Принципалом
и
акцептованного
Банком-Гарантом
Заявления,
является доказательством факта заключения
Сторонами Соглашения и действительности для
Сторон его условий.
4.2. Принципал дает свое безотзывное согласие
Банку-Гаранту на прямое дебетование, на
безакцептное
изъятие
(списание)
сумм
Задолженностис Заклада и/или любых банковских
счетов Принципала (в тенге и/или в иностранной
валюте), открытых в Банке-Гаранте и/или любых
других банках второго уровня на территории
Республики Казахстан и за ее пределами. При этом
заключение
каких-либо
дополнительных
соглашений
между
Банком-Гарантом
и
Принципалом не требуется.
4.3. Принципал обязан:
4.3.1. не допускать образования Задолженности
перед
Банком-Гарантом,
незамедлительно
осуществлять все платежи по Соглашению;
4.3.2. в случае образования Задолженности в
течение 3 (Трех) рабочих дней полностью погасить
ее;
4.3.3. уплатить комиссионное вознаграждение
Банка-Гаранта в сроки и в размерах, установленных
Соглашением;
4.3.4. внести деньги на текущий счет в БанкеГаранте для обеспечения обязательств перед
Банком-Гарантом по Гарантии;
4.3.5. незамедлительно уведомлять Банк-Гарант о
фактических
либо
возможных
случаях
неисполнения обязательства, обеспечиваемого
Гарантией;
4.3.6. предоставлять по запросу Банку-Гаранту
любую информацию, подтверждающие документы,
4

4.4. Принципалдың құқы:
4.4.1. Банк-Кепілгерден Келісімнің талаптарын
орындаумен байланысты ақпаратты сұрау.

касающиеся исполнения Соглашения и требования
Бенефициара.
4.4. Принципал вправе:
4.4.1. запрашивать у Банка-Гаранта информацию,
связанную с исполнением условий Соглашения.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕРІ
5.1.
Тараптар
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында және Келісімде және Өтініште
көрсетілген талаптарға сәйкес Келісім бойынша
өзінің
міндеттемелерін
орындамағаны/тиісті
жолмен орындамағаны үшін, егер осындай
орындамаушылық/тиісті жолмен орындамаушылық
еңсерілмейтін күш жағдайларының әсері болмаса,
оның астарында Тараптар: төтенше апаттар, үкімет
органдары мен оның құзыретті тұлғаларының
шешімдері, әрекеттері, оның ішінде Келісімнің
мәніне тікелей қатысты, Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің тыйым салатын немесе шектейтін
іс-әрекеттері деп түсінетіндерге жауап береді.
Келісімнің осы тармағында қарастырылған,
еңсерілмейтін күш жағдайлары пайда болған кезде,
Тараптардың Келісім бойынша міндеттемелерін
орындау мерзімі осындай жағдайлар әрекет ететін
мерзімге сәйкестендіріп кейінге жылжытылады.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны
несут
ответственность
за
неисполнение/ ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Соглашению в соответствии с
условиями, указанными в Заявлении и Соглашении
и законодательством Республики Казахстан, если
только такое неисполнение / ненадлежащее
исполнение не явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, под которыми Стороны
понимают: стихийные бедствия, действия, решения
органов власти и их должностных лиц, в том числе
Национального Банка Республики Казахстан,
запрещающие или ограничивающие деятельность,
непосредственно
относящуюся
к
предмету
Соглашения. При наступлении предусмотренных
настоящим пунктом Соглашения обстоятельств
непреодолимой силы, срок исполнения обязательств
Сторон по Соглашению отодвигается соразмерно
времени, в течение которого будут действовать
такие обстоятельства.

6. БАСҚА ТАЛАПТАР
6.1. Келісім күшіне Принципалдың осы Келісімнің
және Ақшаны кепілге қою туралы шарттың барлық
талаптарын сақтаған кезде, Принципал қол қойған
және Банк-Кепілгер акцептеген Өтінішті ұсынған
күннен бастап енеді және Принципалдың Келісім
бойынша өзінің міндеттерін толық орындаған кезіне
дейін қолданылады.
6.2. Берешекті өтеу үшін Берешек валютасынан өзге
валютада төлем түрінде ақша түскенде/ БанкКепілгер алған жағдайда, Банк-Кепілгер айырбастау
күні Банк-Кепілгерде белгіленген бағам бойынша
айырбастайды. Бұл ретте осындай айырбастаумен
байланысты барлық шығындарды Принципал
төлейді.
6.3. Келісімнен туындайтын және/немесе онымен
байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктер
келіссөздер жүргізу арқылы шешіледі.
6.4. Келіспеушіліктерді келіссөздер жүргізу арқылы
шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Банкті тіркеу
орны бойынша Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес, сотта қаралуы мүмкін.
6.5.
Принципал
Келісім
бойынша
өзінің
міндеттемелерін Тараптардың орындауы туралы
ақпаратты, сондай-ақ Келісімнің талаптары мен
Принципал туралы мәліметтерді несие бюросынан
есеп алуға, сондай-ақ несие бюросының деректер
қорына Банк-Кепілгердің ақпараттар беруіне өз
келісімін білдіреді.
6.6. Принципал үшінші тұлғаларға өзі туралы
банктік
құпиясы
бар
мәліметтерді
және
ақпараттарды (оның ішінде Осы Келісім бойынша
өз міндеттемелерін орындаумен байланысты
мәліметтер мен ақпараттар) ашуға және ұсынуға
келісімін Банк-кепілгерге береді; көрсетілген
мәліметтер мен ақпараттарды берген кезде Банк-

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Соглашение вступает в силу со дня
предоставления подписанного Принципалом и
акцептованного Банком–Гарантом Заявления, при
условии соблюдения Принципалом всех условий
настоящего Соглашения и Договора о закладе денег,
и действует до полного выполнения Принципалом
своих обязательств по Соглашению.
6.2.
В
случае
изъятия
БанкомГарантом/поступления денег в качестве платежей
для погашения Задолженности в валюте иной, чем
валюта Задолженности, Банк-Гарант осуществляет
конвертацию по курсу, установленному в БанкеГаранте на день проведения конвертации. При этом
все расходы, связанные с такой конвертацией
оплачиваются Принципалом.
6.3. Все споры и разногласия, вытекающие из
Соглашения, и/или в связи с ним разрешаются путем
переговоров.
6.4. В случае невозможности разрешения
разногласий путем переговоров, они могут быть
рассмотрены
в
суде,
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан, по месту
регистрации Банка.
6.5. Принципал выражает свое согласие на
предоставление Банком-Гарантом в базу данных
кредитных бюро, а также на получение отчета из
кредитного бюро сведений о
Принципале, и
условиях Соглашения, а также информации об
исполнении Сторонами своих обязательств по
Соглашению.
6.6. Принципал дает свое согласие Банку-Гаранту на
раскрытие
и
предоставление
сведений
и
информации о себе, составляющих банковскую
тайну (в том числе сведений и информации,
связанной с исполнением Принципалом своих
5

кепілгер Принципалдың келісімінсіз жеткізуші
ұсынатын байланыс қызметтерін (пошта, телефон,
ұялы және басқа байланыс түрлерін) қолдануға
құқылы.
6.7. Келісімде тура қарастырылмаған барлық
жағдайларда Тараптар Қазақстан Республикасының
заңнамасына сүйенеді.
6.8. Келісім мемлекеттік және орыс тілдерінде
жасалды. Әр түрлі оқылымдар пайда болған
жағдайда, Келісімнің орыс тіліндегі мәтіні басым
күшке ие.

обязательств по настоящему Соглашению) третьим
лицам; при передаче указанных сведений и
информации Банк-Гарант вправе использовать
услуги связи (почтовой, телефонной, сотовой и
других видов связи) предоставляемых поставщиком
услуг связи без согласования с Принципалом.
6.7. Во всем, что прямо не предусмотрено
Соглашением,
Стороны
руководствуются
законодательством Республики Казахстан.
6.8. Соглашение составлено на государственном и
русском
языках.
В
случае
разночтения,
преимущественную силу имеет текст Соглашения
на русском языке.
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