________ қ.

БАСТАПҚЫ БЕТ
№______ микрокредит беру туралы шарт
«_____» _____ 20__ ж.

Бұдан кейін «Қарыз беруші» деп аталатын Микроқаржылық ұйымы « ________» ЖШСтен ________ негізінде әрекет ететін ________, бір тараптан, және ________, өз атынан
әрекет ететін, бұдан былай «Қарыз алушы» деп аталатын, екінші тараптан, бірлесіп
«Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталатын, төмендегілер туралы Микрокредит
ұсыну туралы осы шартты (бұдан былай - Шарт) жасады:
1-бап. Шарттың негізгі талаптары
1.1. Қарыз беруші Қарыз алушыға _________ (_________) теңге 00 тиын сомасында
берiледi, осы Шарттың 1.2. және 1.3. тармақтарында көрсетілген мерзімге сәйкес
сыйақы мөлшерлемесі бойынша микрокредиттін артық төлем сомасы _________
(_______) теңге__ тиынды құрайды. Негізгі борышты қайтару мерзімін және/немесе
сыйақыны төлеу бойынша мiндеттемелер орындалмаған жағдайда, әр кешiктiрiлген
күн үшін мерзімі өткен негізгі борыштан 0,5% (нөл бүтін оннан бес) пайыз
мөлшерінде өсімпұл алынады.
Микрокредит бойынша барлық төлемдерінің сомасы _________ (__________) теңге __
тиынды құрайды. Микрокредит сомасы мерзімінен бұрын толығымен немесе ішінара
қайтарылған жағдайда микрокредит бойынша көрсетiлген артық төлем сомасы төмен
карай өзгерiледi.
Микрокредит келесі мақсаттарға беріледі: тұтынушылық мақсатқа, оның мерзімділігі,
мақсатты пайдаланылуы, төлемділігі, қайтарымдылығы және қамтамасыз етілуі
талаптарында. Микрокредит мақсатын пайдаланудың тәртібін, Қарыз беруші Қарыз
алушыдан ақпарат алу арқылы жүзеге асырады. Микрокредит сомасын ұсыну Қарыз
беруші кассасынан қолма-қол ақша беру арқылы не болмаса екінші деңгейлі басқа
банктерден Қарыз алушының жеке шотына аудару ақылы жүзеге асырылады.
1.2. Микрокредит Қарыз алушыға ______ (__________) ай мерзіміне беріледі. Микрокредитті
өтеу мерзімін Тараптар Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын өтеу кестесінде
белгілеген
1.3. Сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері жылдық____% (________) пайыз, жылдық тиімді
сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері ____ % (________) пайызды құрайды. Қарыз алушы
қайтарылуы тиіс негізгі борыш сомасының қалдығын қоса алғанда, микрокредит
сомасын берген күннен бастап, микрокредит сомасын нақты қайтарған күнге дейін
Қарыз алушының микрокредит сомасын қолданған нақты күн саны бойынша Қарыз
берушіге микрокредит сомасын қолданғаны үшін сыйақы төлейді.
1.4. Микрокредиттi өтеу тәсілi: бір уақытта не бөліктермен, қолма-қол ақшамен – касса
арқылы немесе электрондық терминалдар арқылы, қолма-қол ақшасыз тәсілмен –
____________ банктік шоты арқылы төленеді.
1.5. Микрокредитті өтеу әдісі: сараланған төлемдер әдісі /аннуитеттік төлемдер әдісі не
микрокредиттер беру қағидаларына сәйкес басқа әдіс. Микрокредиттi өтеу және
сыйақыны төлеу үшін өтеудің келесі әдісі таңдалды (қажеттісін таңдау):
 Аннуитетті;
 дифференциалдық.
1.6. Негізгі борышты қайтару мерзімін және/немесе сыйақыны төлеу мерзімін бұзғаны
үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есепке жазу тәртібі және оның
мөлшері:
Негізгі борышты қайтару мерзімін және/немесе сыйақыны төлеу мерзімін бұзғаны үшін
МҚҰ Қарыз алушыдан мерзімі өткен негізгі борыштан 0,5% (нөл бүтін оннан бес)
мөлшерінде өсімпұл және/немесе мерзімі өткен әрбір күн үшін сыйақы төлеуді талап етуге
құқылы.
Есептелген өсімпұл сомасы мынадай тәртіппен бір теңгеге дейін дөңгелектенеді: егер
есептелген өсімпұл қалдығы 50 тиыннан аз болса, онда нөлге дейін, егер есептелген өсімпұл
қалдығы 50 тиыннан көп болса – бір теңгеге дейін.

Өсімпұл мен сыйақы МҚҰ борышты өндіріп алу туралы сотқа талап арыз берген (қоса
алғанда) күнге дейін, бірақ негізгі борыштың және (немесе) микрокредит бойынша
сыйақының сомалары бойынша төлемдердің кез келгенін өтеу жөніндегі міндеттемені
орындау мерзімі өткен күннен бастап қатарынан күнтізбелік тоқсан күннен аспайтын (қоса
алғанда) есептеледі. Мерзімі өткен күннен бастап қатарынан күнтізбелік тоқсан күн өткен соң
өсімпұл мен сыйақыны есептеу тоқтатылады.
1.7. Микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігі.
Қарыз алушының микрокредит беру туралы Шарт бойынша міндеттемесін орындау үшін
жеткіліксіз болған жағдайда, Қарыз алушының жеке тұлғамен жасалған Шарт бойынша
жүргізген төлем сомасы Қарыз алушының берешегін мынадай кезектілікпен өтейді:
1) негізгі борыш бойынша берешек;
2) сыйақы бойынша берешек;
3) микрокредит беру туралы шартта айқындалған мөлшерде тұрақсыздық айыбы
(айыппұл, өсімпұл);
4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі борыш сомасы;
5) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;
6) микроқаржы ұйымының орындауды алу бойынша шығындары
1.8. Қарыз алушының осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауын қамтамасыз етуге
жататындар:
-кепіл,(кепілді сипаттамасы және оның нарықтық құны жазылады, оған Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өндіріп алу қолданылуы мүмкін).
1.9. Міндеттемені орындауды қамтамасыз ету туралы шарт (мәтін бойынша Қамсыздандыру
туралы шарт): ________ ЖШС (Кепіл алушы) және _____ арасында жасалған ______ жылғы
№___ кепіл шарты.
1.10. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған
жағдайда МҚҰ берешекті сотқа дейін реттеудің мынадай шараларын қабылдайды:
1) жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын пайдалана отырып, Қарыз
алушыға – жеке тұлғаға Шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алған күннен
бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей:
- хабарламада көрсетілген күнге мерзімі өткен берешектің, оның ішінде негізгі
борыштың, сыйақының және тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшерін
көрсете отырып, шарт бойынша төлемдер енгізу қажеттілігі;
- қарыз алушы-жеке тұлғаның шартта көзделген тәсілмен ұйымға шарт бойынша
міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн
ішінде берешекті шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алудың туындау
себептері, кірістері және шарттың талаптарына өзгерістер енгізу туралы оның өтінішіне негіз
болатын басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын өтінішпен
жүгіну жолымен реттеу мүмкіндігі;
- ұйымға міндеттемені орындау мерзімі кешіктірілген немесе қарыз алушы-жеке
тұлғамен берешекті реттеу жөнінде келісімге қол жеткізілмеген күннен бастап күнтізбелік
отыз күн ішінде жүгінбеген жағдайда, қарыз алушының микрокредит беру туралы шарт
бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдары, оның ішінде ұйымға негізгі борышты,
сыйақыны және нотариустың атқарушылық жазбасы негізінде тұрақсыздық айыбын
(айыппұлды, өсімпұлды) қоса алғанда, берешекті өндіріп алу құқығы.
Егер хабарлама борышкерге шартта көзделген мынадай тәсілдердің бірімен жіберілсе,
ол жеткізілді деп есептеледі:
-шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайына;
-шартта көрсетілген тұрғылықты жері бойынша оның табыс етілгені туралы
хабарламасы бар тапсырыс хатпен жіберілген болса, оның ішінде көрсетілген мекенжай
бойынша тұратын отбасының кәмелетке толған мүшелерінің бірі алған болса;
- жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін басқа байланыс құралдарын қолдану арқылы.
Хабарламаны адресатқа, алушыға берудің мүмкін еместігі туралы не оны қабылдаудан
бас тартуына, сондай-ақ осы тармақшада көрсетілген өзге де байланыс құралын пайдалану

кезінде оның қабылданғанын растамауына байланысты белгі соғылып қайтарған жағдайда,
хабарлама тиісті түрде жіберілген болып есептеледі;
2) Қарыз алушы-жеке тұлға шарт бойынша міндеттемені орындаудың мерзімін өткізіп
алу басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде осы Шарт бойынша міндеттемені
орындаудың мерзімін өткізіп алудың туындау себептері, кірістері және осы Шарттың
талаптарына өзгерістер енгізу туралы өзінің өтінішін негіздейтін басқа да расталған мәнжайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын өтінішпен осы Шартта көзделген тәсілмен
МҚҰ-ға жүгінуге құқылы;
3) МҚҰ қарыз алушы-жеке тұлғаның өтінішін алған күннен кейін күнтізбелік он бес күн
ішінде осы Шарттың талаптарына ұсынылған өзгерістерді және жазбаша нысанда не осы
Шартта көзделген тәсілмен берешекті реттеу жөніндегі өзінің ұсыныстары немесе дәлелді бас
тарту туралы келісімді қарауға міндетті;
4) МҚҰ негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды,
өсімпұлды) қоса алғанда, берешекті қарыз алушы-жеке тұлғаның келісімін алмастан,
Нотариустың атқарушылық жазбасы негізінде, мынадай жағдайларда өндіріп алуға құқылы:
-қарыз алушы-жеке тұлғаның тараптардың келісімі бойынша берешекті реттеу үшін
МҚҰ-ға жүгінбеуі және қарыз алушы-жеке тұлғаның міндеттемені орындау мерзімін өткізіп
алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде берешек бойынша өтініш бермеуі;
-қарыз алушы-жеке тұлғаның өтінішін қарау нәтижелері бойынша берешекті реттеу
жөніндегі келісімге қол жеткізбеуге және қарыз алушы-жеке тұлғаның берешек бойынша
қарсылықтарды ұсынбауына байланысты туындайды.
Қарыз алушы-жеке тұлғаның берешек бойынша өтініш бермеуі оның міндеттемені
орындамаудағы кінәсін мойындауы болып табылады.
5) Қарыз алушы осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған
кезде МҚҰ Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Шартта көзделген
өзге де шараларды қабылдауға құқылы.
1.11. Шарттың қолданылу мерзімі: осы Шарт оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді
және Қарыз алушы осы Шарт бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейін
қолданылады.
1.12.Қарыз берушінің байланыстары: Электрондық мекенжайы –
absolut.finance19@gmail.com, ресмиғаламтор ресурсы – www.absolute-finance.kz.
1.13. Ұйым шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға берген кезде шарт
шеңберінде МҚҰ-ның Қарыз алушымен өзара қарым-қатынастарына Қазақстан
Республикасының заңнамасында қойылатын талаптар мен шектеулер құқық (талап ету)
берілген үшінші тұлғамен Қарыз алушының құқықтық қатынастарына қолданылады.
2-бап. Қарыз алушының құқықтары мен міндеттері
2.1. Қарыз алушы құқылы:
2.1.1. Микрокредит ұсыну ережелерімен, Қарыз берушінің микрокредит ұсыну бойынша
тарифтерімен танысуға;
2.1.2. Осы Шартта бекітілген тәртіппен және талаптармен алынған микрокредитті басқаруға;
2.1.3. Қазақстан Республикасының заңдарында бекітілген тәртіппен өз құқықтарын қорғауға;
2.1.4. Егер негізгі қарыз және (немесе) сыйақыны өтеудің күні демалыс немесе мереке күніне
түссе, негізгі қарыз және (немесе) сыйақыны төлеу тұрақсыздық айыбы мен басқа айыппұл
ықпалшараларын төлемей, келесі жұмыс күні жүргізіледі;
2.1.5. Қарыз берушіге осы Шарт бойынша ұсынылған микрокредит сомасын мерзімінен бұрын
толығымен немесе ішінара қайтаруға;
2.1.6. Қарыз алушы - жеке тұлға, «Шағын қаржы ұйымдары туралы» 2012 жылғы «26»
қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-1 бабының 4 және 5 тармақтарында
көрсетілген тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін осы қарыз алушымен жасалған шарт
бойынша құқықты (талаптарды) шағын қаржы ұйымымен беру кезінде банктің омбудсманына
хабарласуға құқылы;
2.1.7. Алынатын қызметтер бойынша даулы мәселелер туындаған кезде шағын қаржы
ұйымына жазбаша хабарласу;

2.1.8. Қазақстан Республикасының заңдарында бекітілген басқа да құқықтарды жүзеге
асыруға.
2.2. Қарыз алушы міндетті:
2.2.1. Алынған микрокредитті қайтаруға және индексацияны есепке ала отырып, осы
Шартта бекітілген мерзімде және тәртіппен сыйақы төлеуге;
2.2.2. Қарыз берушіге Қарыз алушының осы Шарт бойынша міндеттемелерін тиісті тәсілмен
орындауына жағымсыз әсер етуі мүмкін жағдайлардың туындағандығы туралы тез
арада жазбаша нысанда хабарлауға, соның ішінде: Қарыз алушыға және/немесе
Қамсыздандыруды ұсынған үшінші тұлғаға қатысты қылмыстық істің қозғалуы, Шарт
бойынша және/немесе Қамсыздандыру туралы шарт бойынша міндеттемелерді
орындауға әсер ете алатын қылмыстық істер және/немесе азаматтық істер туралы;
Қарыз алушының және/немесе Қамсыздандыруды ұсынған үшінші тұлғаның кез
келген банктеріндегі (банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардағы және басқа да кредит ұйымдарындағы) мүлкіне және/немесе банктік
шоттарына тыйым салу туралы; кімде кімнің Шарттың және/немесе Қамсыздандыру
туралы шарттың жарамдылығын түзетуі туралы; Қамсыздандыруды алып алу (сатып
алу) ықтималдығы туралы, Қамсыздандыруды ұсынған үшінші тұлғаны (заңды
тұлғаны) тарату немесе қайта ұйымдастыру ықтималдығы туралы;
2.2.3. Қарыз беруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сұрататын құжаттар
мен мәліметтерді ұсынуға;
2.2.4. Қарыз берушінің осы Шартта көзделген барлық талаптарын, соның ішінде Ай сайынғы
төлемдерді төлеу бойынша талаптарын уақытылы орындауға;
2.2.5. Жеке деректері, тұрғылықты мекенжайы, жұмыс орны (атаулары және басқа да
деректемелері) өзгерген кезде 3 жұмыс күні ішінде Қарыз берушіге жаңа мәліметтерді
хабарлауға;
2.2.6. Мақсатты микрокредит ұсынған жағдайда Қарыз алушы 1 (бір) ай ішінде
микрокредитті мақсатына қолданғандығын растайтын құжаттарды ұсынуға;
2.2.7. Мақсатты микрокредитті мақсатына сай қолданбаған кезде Қарыз алушы Қарыз
берушіге микрокредитті мерзімінен бұрын қайтаруға және микрокредитті қайтару күні осы
Шарт бойынша есептелген қолданылған микрокредит бөлігінде сыйақыны төлеуге;
2.2.8. Микрокредит бойынша сыйақыны, тұрақсыздық айыбын Қарыз берушіге өтінімді
ұсынған күннен бастап 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде мерзімінен бұрын қайтаруға;
2.2.9. Микрокредит сомасын алуға байланысты барлық шығындарды төлеуге;
2.2.10. Қарыз берушінің талабы бойынша Қамсыздандыруды мүлік кепілі түрінде
сақтандыруды қамтамасыз етуге;
2.2.11. Қамсыздандыруды сақтандыру шартының қолданылу мерзімі аяқталған кезде Қарыз
берушіге қайта жасалған немесе ұзартылған сақтандыру шартын ұсынуға;
2.2.12. Осы Шарт қолданылатын кезеңде:
- үшінші тұлғалармен ақша/қарыз не болмаса тауарлар, заттар / тауарлық кредит тартуға
байланысты шарттар және/немесе келісімдер жасамауға, қарыздар, микрокредиттер,
кепілдіктер, тапсырмалар бермеуге, сонымен қатар Қарыз берушіге жазбаша
хабарламай осы сияқты заңды табиғатқа ие мәмілелер жасамауға;
- осы Шартқа қол қоған күні қолданылған барлық басқа да қаржылық міндеттемелерге
қатысты осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауды бірінші кезекте жүргізуге.
2.3. Қарыз алушы келісім береді:
2.3.1. Осы Шарт бойынша Қамсыздандырудың Қарыз алушының, сондай-ақ үшінші
тұлғалардың Қарыз беруші алдындағы міндеттемелері бойынша қамсыздандыру бола
алатындығына;
Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды қорғау туралы заңнамасына
сәйкес Қарыз алушы Қарыз берушіге және Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерін
орындауына қатысы бар болуы мүмкін үшінші тұлғаларға Қарыз берушінің электронды, қағаз
және басқа да тасымалдағыштардағы дербес деректерін қоса алғанда, Қарыз алушы туралы
кез келген ақпаратты жинауына, өңдеуіне, соның ішінде жоюына, биліктен айыруына,
қолдануына сақтауына және таратуына, сонымен қатар Қазақстан Республикасының

заңнамасына қайшы келмейтін кез келген тәсілдермен өз қалауы бойынша болашақта
өзгертуіне және толықтыруына келісім береді.
3-бап. МҚҰ құқықтары мен міндеттері
3.1. Қарыз беруші құқылы:
3.1.1. Егер микрокредит келесі негіздемелер бойынша нақты берілмеген болса, осы Шартқа
қол қойғаннан кейін микрокредит беруден бас тартуға:
1) Қарыз алушы жауапкер және/немесе жауап беруші тарабында жеке талаптарын
мәлімдемеген үшінші тұлға ретінде сот процесіне тартылған;
2) Қарыз аулының мүлкіне және оның шоттарына тыйым салынған және/немесе мүлкін
өндіріп алу тағайындалған;
3) Қарыз алушы микрокредитті Қамсыздандырудың бар екендігі (күйі) туралы дұрыс емес
мәліметтер берген;
4) Қарыз алушы Қарыз беруші және/немесе басқа да банктер, ұйымдар, үшінші тұлғалар
алдындағы міндеттемелерінің талаптарын бұзды;
3.1.2. Келесі жағдайларда осы Шарттың талаптарына сәйкес микрокредит сомасын және
сыйақыны мерзімінен бұрын өндіріп алуға:
1) шағын несиенің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу үшін белгіленген
мерзімді Қарыз алушының қырықтан астам күнтізбелік күніне бұзуы;
2) егер Қарыз алушы микрокредит сомасын мақсатына сай қолданбаса;
3) егер Қарыз алушы немесе Қамсыздандыруды ұсынған үшінші тұлға Қарыз берушінің
алдын ала жазбаша келісімін алмай Қамсыздандырумен қандай да бір мәміле жасаса;
4) Қарыз алушыға қатысты қылмыстық іс қозғалса, үшінші тұлғалар тарабынан Қарыз
алушыға азаматтық шағым беру, Қарыз алушының үшінші тұлғалар алдындағы кез келген
міндеттемесін орындамауы немесе тиісті түрде орындамауы, немесе Қарыз алушының төлем
төлей алмауына немесе қаржылық жағдайын айтарлықтай нашарлауға алып келген немесе
алып келуі мүмкін әкімшілік жаза қолдану;
5) егер Қарыз алушының мүлкі мен шотына тыйым салу немесе оларды өндіріп алу қауіпі
туындаса;
6) Қамсыздандыру жоғалса.
3.1.3 Қарыз алушыдан Микрокредит ұсыну ережелерінде анықталған қажетті құжаттар мен
мәліметтерді сұратуға және алуға;
3.1.4. Егер Қарыз алушының өз қызметін жүзеге асыру талаптарының Қарыз беруші үшін
жағымсыз өзгерістері орын алса (келесілерді қоса алғанда, бірақ шектелмей: Қазақстан
Республикасының заңнамалық және/немесе басқа да мемлекеттік органдарының қандай да
бір актілерді шығаруына; ақша нарығындағы және/немесе капиталдар нарығындағы
өзгерістерге; қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің, валюта бағамының, инфляция,
девальвация көрсеткіштерінің өзгеруіне байланысты), Тараптардың келісімі бойынша осы
Шарт талаптарын (с.і. негізгі борыш пен сыйақыны төлеу мерзімін) өзгертуге;
3.1.5. Қарыз алушының қосымша келісімін алмай: осы Шарт бойынша өз құқықтарын
(талаптарын) үшінші тұлғаға оған талап ету құқығының жарамдылығын растайтын барлық
құжаттарды ұсына отырып табыстауы; үшінші тұлғаларға Шарт бойынша Қарыз алушы
берешегін өндіруді тапсыруы және Қарыз берушінің тапсырмаларын орындау үшін қажетті
ақпараттар мен құжаттамаларды ұсынуы;
3.1.6. Қарыз алушы Шарт бойынша кез келген сомадағы төлемді кідірткен (толығымен немесе
ішінара) жағдайда Қарыз берушінің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес сыйақы мен
тұрақсыздық айыбын есептеуді уақытша тоқтатуға. Бұл ретте Қарыз алушы қандай да бір
соманы төлеу бойынша міндеттемелерін орындаған (ішінара орындаған) кезде Қарыз алушы
міндеттемелерін анықтау, егер Қарыз беруші басқасын анықтамаса, уақытша тоқтата тұруды
есепке алмай, осы Шарт талаптарына сәйкес жүргізілетін болады;
3.1.7. Шарт қолданылатын мерзім барысында оның қамсыздандырылуын тексеруге;
3.1.8. Мақсатты микрокредит ұсынған жағдайда Қарыз алушыдан микрокредитті мақсатына
сай қолдану туралы құжаттар мен мәліметтерде талап ету арқылы микрокредиттің мақсатына
сай қолданылуына бақылау жүргізуге;

3.1.9. Микрокредит бойынша төлемдердің мерзімін ұзарту дерегін анықтаған жағдайда Қарыз
алушыға және/немесе үшінші тұлғалар ол туралы телефонограмма, автоматтандырылған
телефония, факс немесе жұмыс орнына жіберілетін хабарламаны қоса алғанда, жазбаша
хабарлама түрінде хабарлама жіберу арқылы хабарлауға. Қарыз алушы осы Шартқа қол қаю
арқылы Қарыз берушіге осы тармақта көзделген әрекеттерді орындауға келісім береді;
3.1.10. Сыйақылардың мөлшерлемелерін, шартқа қол қою күніне әрекет ететін шағын
несиелерді беруге және оларға қызмет көрсетуге байланысты тарифтердің көлемдерін бір
жақты тәртіппен төмендету;
3.1.11. Шарттың талаптарын қарыз алушы үшін оларды жақсарту жағына қарай біржақты
тәртіппен өзгерту
3.2. Қарыз берушінің міндеттері:
3.2.1. Шағын несиені үшінші тұлғаға беру туралы шарт бойынша шағын қаржылық ұйымның
құқықтарын (талаптарын) өткізудің шарттарынан құралған шартты жасау кезінде (бұдан әрі талап ету құқығынан шегіну шарты), қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті өкілін) келесідей
хабарландыру:
- үшінші тұлғаға құқықтардың (талаптардың) өтуінің мүмкіндігі туралы, сонымен қатар,
Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін немесе шартта қарастырылған
тәсілмен беруге байланысты қарыз алушының жеке деректерін өңдеу туралы талап ету
құқығынан шегіну шартын жасағанға дейін;
- үшінші тұлғаға (шарт бойынша құқық (талап) өткен тұлғаның атауы мен орналасқан орны)
шағын несиені өтеу жөніндегі одан әрі төлемдерді тағайындауды, берілген құқықтардың
(талаптардың) толық көлемін, сонымен қатар, негізгі қарыздың, сыйақының тұрақсыздық
айыбының (өсімпұлдар, айыппұлдар) және басқа да төленуге жататын сомалардың
қалдықтарын көрсете отырып, талап ету құқығынан шегіну шартын жасаған күннен бастап
отыз күнтізбелік күннің ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін
немесе шартта қарастырылған тәсілмен үшінші тұлғаға құқықтың (талаптың) өтуі туралы;
3.2.2. Қарыз алушы алынатын қызметтері бойынша даулы мәселелер туындаған кезде
жазбаша өтінішпен шағын қаржылық ұйымына хабарласқан кезде, жауап жазбаша үлгіде
берілсін. Ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жататын шағын қаржылық ұйымдары жеке және
(немесе) заңды тұлғаның өтініштерін 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды
тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8
бабымен қарастырылған мерзімде қарастырады;
3.2.3. Орналасқан орны өзгерген жағдайда не болмаса атауы өзгерген жағдайда ол туралы
Қарыз алушыға осындай өзгеріс орын алған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен
кешіктірмей Қарыз алушыға жазбаша хабарлама жіберу арқылы жазбаша хабарлауға;
3.2.4. Қарыз алушыға микрокредит алуға, оған қызмет көрсетуге және өтеуге (қайтаруға)
байланысты төлемдер туралы толық әрі дұрыс ақпаратты ұсынуға;
3.2.5. Қарыз алушыны микрокредит алуға байланыстың құқықтары мен міндеттері туралы
ақпараттандыруға;
3.2.6. Қарыз беруші жақсарту шарттарын қолданған жағдайда, қарыз алушыға шартта
көзделген тәртіппен шарт талаптарының өзгергені туралы хабарлауды
3.2.7. Осы Шарт талаптарының құпиялылығын қамтамасыз етуге.
3.2.8. Шартқа тараптар қол қойған микрокредитті өтеу кестесіне қоса:
-Егер қарыз алушы жеке тұлға болып табылса, микрокредитті беру күні жасалған
микрокредитті өтеу кестесі, сондай-ақ ұйым ұсынған қарыз алушының таңдаған әдісі туралы
белгісі бар микрокредитті өтеу әдістерінің тізбесін қамтиды;
-Қарыз алушының ақшалай міндеттемелерінің сомасын (мөлшерін) және (немесе)
оларды төлеу мерзімін өзгертуге әкеп соқтыратын микрокредиттің шарттарын өзгерткен
кезде ұйым жаңа талаптарды ескере отырып, микрокредитті өтеудің жаңа кестесін жасайды
және қарыз алушыға береді;
3.2.9. Микрокредиттер беру қағидаларының көшірмесін қарыз алушының (өтініш берушінің)
көруі және танысуы үшін қолжетімді жерде, оның ішінде бар болған жағдайда МҚҰ
Интернет-ресурсында орналастырсын;

3.2.10. өтінім берушіге танысу және микрокредитті өтеу әдісін таңдау үшін Шарт жасалғанға
дейін әртүрлі әдістермен есептелген өтеу кестелерінің жобаларын ұсынуға міндетті. Қарыз
алушыға міндетті түрде МҚҰ жеке тұлғаларға беретін микрокредиттер бойынша тұрақты
төлемдерді есептеу әдістемесіне және осындай микрокредиттер бойынша сыйақыны есептеу
үшінім берушіге танысу және микрокредитті өтеу әдісін таңдау үшін Шарт жасалғанға дейін
әртүрлі әдістермен есептелген өтеу кестелерінің жобаларын ұсынуға міндетті. Қарыз
алушыға міндетті түрде МҚҰ жеке тұлғаларға беретін микрокредиттер бой
- сараланған төлемдер әдісі, бұл ретте микрокредит бойынша берешекті өтеу негізгі
борыш бойынша төлемдердің тең сомаларын және негізгі борыштың қалдығы кезеңіне
есептелген сыйақыны қамтитын азайтылып отыратын төлемдермен жүзеге асырылады;
аннуитеттік төлемдер әдісі, бұл ретте микрокредит бойынша берешекті өтеу негізгі
борыш бойынша ұлғайтылып отыратын төлемдерді және негізгі борыштың қалдығы кезеңіне
есептелген сыйақы бойынша азайтылып отыратын төлемдерді қамтитын микрокредиттің
бүкіл мерзімі ішінде тең төлемдермен жүзеге асырылады. Бірінші және соңғы төлемдердің
мөлшері басқаларынан ерекшеленуі мүмкін.
МҚҰ-ға микрокредиттер беру қағидаларына сәйкес есептелген микрокредитті өтеу
кестелерінің қосымша жобалары ұсынылуы мүмкін.
3.2.11. Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға «Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес мәліметтерді хабарлауға міндетті»;
3.2.12. Уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтерді және сақталуы міндетті өзге
де нормалар мен лимиттерді, оларды есептеу әдістемесін сақтауға міндетті;
3.2.13. Уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген микроқаржы ұйымы
қарыз алушысының борыштық жүктемесі коэффициентінің есептеу тәртібін және шекті мәнін
сақтауға міндетті.
3.2.14. Тізбесі, нысандары, ұсыну мерзімдері мен тәртібі уәкілетті органмен келісу бойынша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінде белгіленетін
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржылық және өзге де есептілікті ұсынуға
міндетті;
3.2.15. Уәкілетті орган анықтаған Қазақстан Республикасы заңнамасының бұзушылықтарын
жоюға міндетті;
3.2.16.«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында
көзделген жағдайларда микрокредит беруден бас тартуға құқылы;
3.2.17.Микрокредит беру құпиясын сақтауға міндетті. Микрокредит беру құпиясы қарыз
алушылар, микрокредиттердің мөлшері туралы, Қарыз алушыға қатысты шарттың өзге де
талаптары туралы және микроқаржы ұйымының операциялары туралы мәліметтерді
(микрокредиттер беру қағидаларын қоспағанда) қамтиды;
3.2.18. Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ Шартта белгіленген өзге де
талаптарды сақтауға міндетті.
4-бап. МҚҰ үшін шектеулер
4.1. Қарыз беруші құқылы емес:
4.1.1. Қол қою күніне жарамды Сыйақы мөлшерлемелерінің шартын, ұлғаю жағына қарай,
шағын несиелерді беру мен оларға қызмет көрсетуге байланысты тарифтердін
көлемдерін, сонымен қатар, шағын несиені өтеудің тәсілі мен әдісін бір жақты
тәртіппен өзгерту;
4.1.2. Жасалған шарттардың аясында микрокредит бойынша сыйақы мен тұрақсыздық
айыбын (айыппұл, өсімпұл) қоспағанда, кез келген төлемдерді белгілеу және қарыз алушыдан
алу;
4.1.3. Микрокредит беру туралы шарт бойынша микрокредит сомасын ұлғайтуға.
4.1.4. Қарыз берушіге микрокредит сомасын толығымен немесе ішінара мерзімінен бұрын
қайтарған жеке тұлға болып табылатын Қарыз алушыға микрокредитті мерзімінен бұрын
қайтарғаны үшін айыппұл санкцияларын қолдануға.

4.1.5. Егер негізгі қарызды немесе сыйақыны өтеудің күні демалыс немесе мереке күніне
түссе, тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл ықпалшараларының басқа түрлерін өндіру және
сыйақы немесе негізгі қарызды төлеу келесі жұмыс күні жүргізіледі;
4.1.6. Тұрғын үй және (немесе) тұрғын үй орналасқан жер телімі болып табылатын
жылжымайтын мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген микрокредит бойынша негізгі борыш
және (немесе) сыйақы сомасы бойынша кез келген төлемдерді өтеу міндеттемелерін
орындаудың мерзімін ұзартудың жүз сексен тізбекті күні өткеннен кейін есептелген
сыйақыны, сонымен қатар тұрақсыздық айыбын (айыппұлдар, өсімпұлдар) төлеуді талап
етуге.
4.1.7. Кез-келген валюталық баламаға қоса отырып, теңгемен берілген шағын несие бойынша
міндеттемелер мен төлемдердің индексациясын жүзеге асыру;
5-бап. Тараптардың жауапкершілігі.
5.1.Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құпия ақпаратты жариялағаны
үшін жауап береді.
5.2. Осы Шарттың басқа да талаптарын бұзғаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілік көтереді.
6-бап. Шарт талаптарына өзгерістер енгізу тәртібі
6.1. Қарыз алушы үшін жақсарту жағдайларын қоспағанда, МҚҰ шарттың талаптарын
біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы емес.
Осы тармақтың мақсаттары үшін қарыз алушыға микрокредит беру туралы шарттың
талаптарын жақсарту деп мыналар түсініледі:
- тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) азайту жағына қарай өзгерту немесе толық
жою);
- микрокредит беру туралы шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту жағына өзгерту.
МҚҰ жақсарту шарттарын қолданған жағдайда қарыз алушы өзгерту туралы жазбаша
хабардар етіледі.
6.2. Төлемдер графигін қайта қараған жағдайда Тараптар тиісті реттік нөмірмен осы Шартқа
қосымша келісім жасайды. Өзгертілген Төлемдер графигі қосымша келісімге Қосымша
түрінде рәсімделеді және осыған дейін қолданылған осы Шартқа жасалған №1 қосымшаны
алмастырады.
6.3. Тараптар осы Шарт бойынша сыйақы мөлшерін немесе оны есептеу тәртібін, сонымен
қатар осымен байланысты әрекеттерді өзгерту және осы Шартқа қосымша келісім жасау
арқылы өтеу мерзімдерін өзгертуді қоса алғанда, Төлемдер графигін өзгерту мүмкіндігі
туралы келісті.
6.4. Осы Шартқа жасалатын барлық өзгерістер мен толықтырулар Тараптар арасында
жазбаша нысанда Қосымша келісімдер жасау арқылы енгізіледі. Осы Шартқа жасалған
Қосымша келісімдер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
6.5.Тараптардың осы Шартта аталмаған қарым-қатынастары Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес реттеледі.
7-бап. Өзге шарттар
7.1. Қарыз беруші Қарыз алушыдан Қарыз алушы туралы мәліметтерді кредит бюроларына
ұсынуға және кредит бюросының Қарыз берушіге Қарыз алушы туралы кредит есебін,
сонымен қатар Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына байланысты ақпараттарды
беруіне келісім алды.
7.2. Егер Қарыз беруші Қарыз алушыға Шартқа байланысты / Шарт талаптарына қатысты
корреспонденция жіберсе (қоса алғанда,бірақ шектелмей: хабарламалар, талаптар, хаттар
және т.б.), онда ол қолына қол қоя отырып тапсырылса немесе Шарт деректемелерінде
көрсетілген Қарыз алушы мекенжайына не болмаса Шарт жасағаннан кейін өзгертілген,
Қарыз берушіге Қарыз алушы жазбаша түрде хабарлаған мекенжайға жіберілсе, онда ол Қарыз
алушыға жеткізілді деп саналады.
7.3.Осы арқылы Қарыз алушы ұялы байланыс операторлары және/немесе
телекоммуникациялық қызметтерді өзге де жеткізушілер арқылы SMS хабарламалар
жіберуге, нөмірлері МҚҰ ұсынған ұялы (ұялы) телефондарға қоңырау шалуды жүзеге

асыруға келісім береді және осы мәселе бойынша наразылықтар мен дауларды қоймауға
міндеттенеді. 21.05.2013 ж. «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚРЗ 8-бабының 1тармағына сәйкес Қарыз алушы Шартқа қол қоя отырып, өзінің дербес деректерін жинауға
және өңдеуге келісім береді.
7.4. Шартқа қол қоя отырып, Қарыз алушы шағын несиені беру, қызмет көрсету және өтеу
немесе қарыз алушыны негізгі қарыз және (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі
өткен берешектің пайда болуы туралы хабардар ету мақсатында, сондай-ақ қарыз алушыға
шағын несие бойынша мерзімі өткен берешекті өтеу/шағын несиені мерзімінен бұрын
қайтару қажеттілігі туралы талапты жіберу мақсатында кепіл берушінің/кепілгердің, қосалқы
қарыз алушының, сондай-ақ басқа тұлғалардың алдында шағын несие беру құпиясын ашуға
МҚҰ-ға жазбаша келісім береді.
7.5. Осы Шартқа қол қою арқылы Қарыз алушымикрокредиттер ұсыну ережелерімен, Қарыз
берушінің микрокредит беру жөніндегі талаптарымен және дифференциалданған және
аннуитетті төлемдер әдісімен есептелген микрокредитті өтеудің жобалық графигімен
танысқандығын растайды.
7.6. Осы Шартқа қол қою арқылы Қарыз алушы еңбек ету қабілетінің шектелмегендігін,
ешкімнің қамқорлығында еместігін; есірткілік, уытты, алкогольдік масаю күйінде еместігін,
денсаулығы бойынша өз құқықтарын өз бетінше жүзеге асыра алатындығын және міндеттерін
орындай алатындығын; қол қойылатын құжаттарың маңыздылығын түсінуге кедергі келтіруі
мүмкін ауруға шалдықпағандығын, осы Шартты жасауға / оған қол қоюға мәжбүрлейтін ауыр
жағдайлардың салдары, алдау, арбау, күш көрсету, қоқан-лоққы көрсету, қасақана келістіру
сияқты әрекеттер әсерінде еместігін растайды.
7.7. Жыл сайынғы төлемдерді Қарыз алушы осы Шартта көрсетілген деректемелер бойынша
Қарыз берушінiң кассасына не болмаса есептік шотына қолма-қол ақша салу жолымен жүзеге
асырады.
7.8. Ай сайынғы төлемді жүзеге асыру күні болып қолма-қол ақшаның Қарыз берушінің
кассасына не болмаса есептік шотына түскен күні табылады.
7.9. Стихиялық апаттардың (су басу, жер сілкінісі, эпидемия және т.б.), әскери
шиеленістердің, әскери қақтығыстардың, террорлық актілердің, азаматтық толқыныстардың,
көтерілістердің, Тараптардың осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауына әсер ететін
жойқын күштің басқа да жағдайларының немесе бақылау мүмкін емес басқа да жағдайлардың
тікелей немесе жанама пайда болуынан туындаған жойқын күш жағдайлары орын алған кезде
осы міндеттемелерді орындау мерзімдері осындай жағдайлар әсер ететін уақытқа сай
шегіндіріледі.
7.10. Жойқын күш жағдайларына шағымданған Тарап екінші Тарапқа оларды растау үшін
қажетті дәлелдемелерді ұсынуға міндетті.
7.11. Осы Шарт бойынша Тараптар арасында туындайтын даулар келіссөздер жүргізу арқылы
шешілуі тиіс.
7.12. Тараптар осы арқылы егер келіссөздер жүргізу барысында тараптар дауды шеше алмаса,
осы Шарттан немесе оған байланысты туындайтын даулар Қарыз алушының талабы бойынша
қолданыстағы Регламентке сәйкес Халықаралық «JUS GENTIUM» коммерциялық
арбитражында қарастырылуы тиіс екендігіне келісті. Аралық сот бір аралық судьядан тұрады.
Аралық сотта іс қозғау өткізілетін орын Алматы қаласы. Қарыз берушінің талабы бойынша оның таңдауы бойынша: Халықаралық «JUS GENTIUM» коммерциялық арбитражында не
болмаса Қарыз берушінің мемлекеттік тіркелген орны бойынша Қазақстан Республикасының
сот органдарында.
7.13. Осы Шарттың жарамсыз бөлігін тану олардың басқа бөліктерінің жарамсыздығына әкеп
соқпайды.
7.14. Шартқа кез келген келісімдер мен қосымшалар олардың ажырамас бөлігін құрайды
7.15. Тараптардың осы Шартта аталмаған қарым-қатынастары Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес реттеледі.
7.16. Шарт тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар мемлекеттік
және орыс тілдерінде жасалады және оған қол қойылады. Мемлекеттік және орыс тілдерінде
жазылған шарт мәтінінің мағыналық мазмұнында әртүрлі оқылулар немесе қандай да бір

сәйкессіздіктер туындаған жағдайда, шарттың орыс тілінде жасалған мәтінін басшылыққа
алған жөн.
7.17. Осы арқылы Қарыз алушы Қарыз берушімен Шарттың талаптарымен танысу үшін
жеткілікті уақыттың берілгендігін, Қарыз алушының Шарттың барлық ережелерімен
келісетіндіктерін растайды.
7.18. Тараптардың осы Шартта аталмаған қарым-қатынастары Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес реттеледі.
Тараптардың мекенжайлары және деректемелері
Қарыз беруші:
___________________ ЖШС
БСН ___________________
Заңды мекенжайы: ___________________
ИИК ___________________
БИК ___________________
Электрондық мекенжайы: ___________________
Сайт: ___________________
______________________
(қолы)
Қарыз алушы:____________________________________
ЖСН ____________
Жеке куәлік №____________, _________ж._____ берілген.
Тіркеу мекенжайы: ____________
Тұрғылықты мекенжайы: ____________
Электрондық мекенжайы: ___________________
______________________________
Тегі, аты, әкесінің аты
______________________
қолы

г._________

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Договор о предоставлении микрокредита №______
«___»________ 20__ г.

ТОО «Микрофинансовая организация «_____________», далее именуемое «Заимодатель», в
лице ______________, действующего на основании ________, с одной стороны и ________,
действующий от своего имени, именуемая в дальнейшем «Заемщик», со второй стороны,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий
Договор о предоставлении микрокредита (далее Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Общие условия договора.
1.1.Заимодатель предоставляет Заемщику микрокредит в сумме ________ (______) тенге, 00
тиын, сумма переплаты по микрокредиту по ставке вознаграждения в соответствии со
сроком погашения, указанных в п.1.2. и п.1.3 настоящего Договора, составляет
__________ (___________) тенге __ тиын. В случае неисполнения обязательств по уплате
основного долга и/или вознаграждения взымается пеня в размере 0,5% (ноль целых пять
десятых) процентов от просроченного основного долга и/или вознаграждения за каждый
день просрочки.
Полная стоимость микрокредита составляет __________ (_________) тенге __ тиын.
При частично досрочном погашении/полном досрочном погашении микрокредита,
указанная сумма переплаты по микрокредиту подлежит изменению в сторону
уменьшения.
Микрокредит предоставляется на следующие цели: потребительские цели на условиях
его срочности, целевого использования, платности, возвратности и обеспеченности.
Порядок осуществления контроля за его целевым использованием осуществляется
Заимодателем путем получения информации от Заемщика. Предоставление суммы
микрокредита осуществляется путем выдачи наличных денег в кассе Заимодателя либо в
других банках второго уровня путем перечисления на лицевой счет Заемщика.
1.2.Микрокредит предоставляется сроком на ___ (_______) месяцев. Сроки погашения
микрокредита установлены Сторонами в графике погашения, являющимся неотъемлемой
частью Договора.
1.3.Размер ставки вознаграждения _____% (______) % годовых, размер годовой эффективной
ставки вознаграждения ____% (_______) %. Заемщик выплачивает Заимодателю
вознаграждение за пользование суммой микрокредита, по фактическому числу дней
использования Заемщиком суммы микрокредита, начиная с даты предоставления суммы
микрокредита по день фактического возврата суммы микрокредита включительно на остаток
суммы основного долга, подлежащего возврату.
1.4.Способ погашения микрокредита: единовременно либо частями, наличными деньгами через кассу либо посредством электронных терминалов, при безналичном способе - счет
______________ в _______.
1.5.Метод погашения микрокредита: метод дифференцированных платежей/
метод аннуитетных платежей, либо другой метод в соответствии с правилами
предоставления микрокредитов. Для погашения займа и уплаты вознаграждения
Заемщиком был выбран следующий метод погашения (выбрать необходимое):
 Аннуитетный;
 Дифференцированный
1.6. Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное погашение
основного долга и уплату вознаграждения:
За несвоевременное погашение основного долга и/или уплату вознаграждения МФО
вправе требовать от Заемщика уплаты пени в размере 0,5%(ноль целых пять десятых)
процентов от просроченного основного долга и/или вознаграждения за каждый день
просрочки.

Сумма начисленной пени округляется до одной тенге в следующем порядке: если
остаток начисленной пени меньше 50 тиын, то до нуля, если остаток начисленной пени
больше 50 тиын - до одной тенге.
Пеня и вознаграждение начисляются до даты подачи (включительно) МФО искового
заявления в суд о взыскании долга, но не более девяноста последовательных календарных
дней (включительно) со дня просрочки исполнения обязательства по погашению любого из
платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту. По истечении
девяноста последовательных календарных дней, со дня просрочки, начисление пени и
вознаграждения прекращается.
1.7.Очередность погашения задолженности по микрокредиту.
Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору, заключенному с физическим
лицом в случае, если она недостаточна для исполнения обязательства Заемщика по договору
о предоставлении микрокредита, погашает задолженность Заемщика в следующей
очередности:
1) задолженность по основному долгу;
2) задолженность по вознаграждению;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном договором о предоставлении
микрокредита;
4) сумма основного долга за текущий период платежей;
5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей;
6) издержки микрофинансовой организации по получению исполнения.
1.8.Обеспечением исполнения обязательств Заемщика по Договору является:
-Залог (прописывается описание залога и его рыночная стоимость, на которое может быть
обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан).
1.9. Договор об обеспечении исполнения обязательств (по тексту Договор об обеспечении):
- Договор залога №____ от ______г., заключенный между ТОО МФО «_________»
(Залогодержатель) и ___________.
1.10. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по
Договору МФО принимает следующие меры досудебного урегулирования задолженности:
1) направление заемщику-физическому лицу с использованием средств связи,
обеспечивающих фиксирование доставки, не позднее пятнадцати календарных дней с даты
наступления просрочки исполнения обязательства по договору уведомления, содержащего
указания на:
- необходимость внесения платежей по договору с указанием размера просроченной
задолженности, в том числе основного долга, вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) на
дату, указанную в уведомлении;
- возможность урегулирования задолженности по соглашению сторон в течение тридцати
календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства по договору
путем обращения заемщика-физического лица в организацию способом, предусмотренным
договором, с заявлением, содержащим сведения о причинах возникновения просрочки
исполнения обязательства по договору, доходах и других подтвержденных обстоятельствах
(фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора;
- последствия невыполнения заемщиком своих обязательств по договору о предоставлении
микрокредита, в том числе право организации взыскать задолженность, включая основной
долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню) на основании исполнительной надписи
нотариуса без получения согласия заемщика-физического лица, в случае необращения в
организацию в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки
исполнения обязательства или недостижения соглашения c заемщиком-физическим лицом по
урегулированию задолженности.
Уведомление считается доставленным, если оно направлено должнику одним из
следующих способов, предусмотренных договором:
- на адрес электронной почты, указанный в договоре;

- по месту жительства, указанному в договоре, заказным письмом с уведомлением о его
вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних членов семьи, проживающим
по указанному адресу;
- с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование доставки.
В случае возврата уведомления с отметкой о невозможности его вручения адресату,
получателю, либо в связи с отказом в его принятии, а также не подтверждением его принятия
при использовании иного средства связи, указанного в настоящем подпункте, уведомление
считается направленным надлежащим образом;
2) Заемщик-физическое лицо вправе в течение тридцати календарных дней с даты
наступления просрочки исполнения обязательства по договору обратиться в МФО способом,
предусмотренным настоящим Договором, с заявлением, содержащим сведения о причинах
возникновения просрочки исполнения обязательства по настоящему Договору, доходах и
других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о
внесении изменений в условия настоящего Договора;
3) МФО обязана рассмотреть заявление в течение пятнадцати календарных дней после дня
получения заявления заемщика-физического лица предложенных изменений в условия
настоящего Договора и сообщение в письменной форме либо способом, предусмотренным
настоящим Договором, о (об) согласии, своих предложениях по урегулированию
задолженности или мотивированном отказе;
4)
МФО вправе взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и
неустойку (штраф, пеню), на основании исполнительной надписи нотариуса без получения
согласия заемщика-физического лица в случаях:
- необращения заемщика-физического лица в МФО для урегулирования задолженности по
соглашению Сторон и непредоставления заемщиком-физическим лицом заявления по
задолженности в течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки
исполнения обязательства;
- недостижения соглашения по урегулированию задолженности по результатам рассмотрения
заявления заемщика-физического лица и непредставления заемщиком-физическим лицом
возражений по задолженности.
Непредоставление заемщиком-физическим лицом заявления по задолженности
является признанием его вины в неисполнении обязательства.
5) МФО вправе взыскать задолженность по настоящему Договору в ином порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан.
1.11. Срок действия Договора: настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
и действует до полного исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору.
1.12. Информация о почтовом и электронном адресе МФО, а также данные о его
официальном интернет-ресурсе. Электронный адрес – absolut.finance19@gmail.com,
официальный интернет ресурс – www.absolute-finance.kz.
1.13. При уступке организацией права (требования) по договору третьему лицу требования и
ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям
МФО с заемщиком в рамках договора, распространяются на правоотношения заемщика с
третьим лицом, которому уступлено право (требование).
Статья 2. Права и обязанности Заемщика
2.1. Заемщик вправе:
2.1.1. Ознакомиться с правилами предоставления микрокредитов, тарифами Заимодателя по
предоставлению микрокредитов;
2.1.2. Распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных
настоящим Договором;
2.1.3. Защищать свои права в порядке, установленном законами Республики Казахстан;
2.1.4. Если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на выходной
либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в
следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки и иных видов штрафных
санкций;

2.1.5. Досрочно полностью или частично возвратить Заимодателю сумму микрокредита,
предоставленную по настоящему Договору без оплаты неустойки или иных видов
штрафных санкций;
2.1.6. Заемщик - физическое лицо, вправе обратиться к банковскому омбудсману в случае
уступки микрофинансовой организацией права (требования) по договору,
заключенному с этим заемщиком, для урегулирования разногласий с лицом, указанным
в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан от «26» ноября 2012 года «О
микрофинансовых организациях»;
2.1.7. Письменно обратиться в микрофинансовую организацию при возникновении спорных
ситуаций по получаемым услугам;
2.1.8. Осуществлять иные права, установленные законами Республики Казахстан.
2.2. Заемщик обязан:
2.2.1. Возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в сроки и
порядке, которые установлены настоящим Договором;
2.2.2. Незамедлительно в письменной форме извещать Заимодателя о возникновении
обстоятельств, способных негативным образом повлиять на надлежащее исполнение
Заемщиком обязательств по настоящему Договору в том числе: о возбуждении в
отношении Заемщика и/или третьих лиц, предоставивших Обеспечение, уголовного
дела и/или гражданских дел, способных повлиять на исполнение обязательств по
Договору и/или по Договорам об обеспечении;о наложении арестов на имущество
и/или банковские счета в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные
виды банковских операций, и иных кредитных организациях) Заемщика и/или третьих
лиц, предоставивших Обеспечение; об оспаривании кем-либо действительности
Договора и/или Договора об обеспечении; о предполагаемом изъятии (выкупе)
Обеспечения, о предполагаемой ликвидации или реорганизации третьих лиц
(юридических лиц) предоставивших Обеспечение;
2.2.3. Представлять документы и сведения, запрашиваемые Заимодателем в соответствии с
законами Республики Казахстан;
2.2.4. Своевременно выполнять все требования Заимодателя, предусмотренные настоящим
Договором, в том числе по оплате Ежемесячных платежей;
2.2.5. При изменении личных данных, места жительства, места работы (наименования и
других реквизитов) в течение 3-х рабочих дней сообщить Заимодателю новые
сведения;
2.2.6. В случае предоставления целевого микрокредита, Заемщик в течение 1 (одного)
месяца должен предоставить документы подтверждающие использование
микрокредита по целевому назначению;
2.2.7. При нецелевом использовании целевого микрокредита Заемщик обязан досрочно
возвратить Заимодателю
микрокредит и выплатить вознаграждение в части
использованного микрокредита, начисленное по настоящему Договору на дату
возврата микрокредита;
2.2.8. Произвести досрочный возврат микрокредита с выплатой по нему вознаграждения,
неустойки в течении 5 (пяти) календарных дней со дня предъявления Заимодателем
требования об этом;
2.2.9. Оплачивать все расходы, связанные с получением суммы микрокредита;
2.2.10. По требованию Заимодателя обеспечить страхование Обеспечения в виде залога
имущества;
2.2.11. При прекращении действия договора страхования Обеспечения, предоставлять
Заимодателю вновь заключенный или продленный договор страхования;
2.2.12. В период действия настоящего Договора:
- не заключать договоры и/или соглашения связанные с привлечением денег/займов либо
товаров, вещей/товарный кредит с третьими лицами, не предоставлять займы, микрокредиты,
гарантии, поручительства, а также не осуществлять сделки с аналогичной юридической
природой без письменного уведомления об этом Заимодателя;

- производить исполнение обязательств по настоящему Договору первоочередном порядке по
отношению ко всем другим финансовым обязательствам, уже существующим на дату
подписания настоящего Договора.
2.3. Заемщик дает согласие:
2.3.1. Что Обеспечения по настоящему Договору, могут выступать обеспечением по иным
обязательствам как самого Заемщика, так и третьих лиц перед Заимодателем;
В соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их
защите, Заемщик предоставляет Займодателюи третьим лицам, которые могут иметь
отношение к исполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору, согласие на
сбор, обработку, в том числе уничтожение, обезличивание, использование, хранение и
распространение Займодателем любой информации о Заемщике, включая его персональные
данные, зафиксированные на электронном, бумажном и любом ином носителе, а также
происходящие в них в будущем изменения и дополнения, по своему усмотрению любыми
способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.
Статья 3. Права и обязанности Заимодателя
3.1. Заимодатель вправе:
3.1.1. Отказать в выдаче микрокредита, после подписания настоящего Договора, если
микрокредит фактически выдан не был, по следующим основаниям:
1) Заемщик вовлечен в судебный процесс в качестве ответчика и/или третьего лица не
заявляющего самостоятельные требования на стороне ответчика;
2) на имущество Заемщика и его счета наложен арест и/или обращено взыскание на
имущество;
3) Заемщик предоставил недостоверные сведения о наличии (состоянии) Обеспечения
микрокредита;
4) Заемщик нарушил условия обязательств, имеющихся у него перед Заимодателем и/или
иными банками, организациями, третьими лицами;
3.1.2. Досрочно взыскать сумму микрокредита и вознаграждение в соответствии с условиями
настоящего Договора, в случаях:
1) нарушения Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части
микрокредита и (или) выплаты вознаграждения, более чем на сорок календарных дней;
2) если Заемщик использовал сумму микрокредита не по целевому назначению;
3) если Заемщик или третье лицо, предоставившее Обеспечение, без получения
предварительного письменного согласия Заимодателя совершит с Обеспечением
какую-либо сделку;
4) возбуждения уголовного дела в отношении Заемщика, предъявление гражданского
иска к Заемщику со стороны третьих лиц, неисполнение или ненадлежащее исполнение
Заемщиком любого обязательства перед третьими лицами, или наложение
административного взыскания, которое повлекло или может
повлечь
неплатежеспособность или существенное ухудшение финансового состояния
Заемщика;
5) если возникнет угроза наложения ареста или обращения взыскания на имущество и
счета Заемщика;
6) утрата Обеспечения.
3.1.3. Запрашивать и получать от Заемщика необходимые документы и сведения,
определенных Правилами предоставления микрокредита;
3.1.4. Изменять по соглашению Сторон условия настоящего Договора (в т.ч. сроки уплаты
основного долга и вознаграждения), если, имеет место неблагоприятное для Заимодателя
изменение условий осуществления Заимодателем своей деятельности (включая, но не
ограничиваясь, связанное: с изданием каких-либо актов законодательными и/или иными
государственными органами Республики Казахстан; с изменениями на денежном рынке и/или
рынке капиталов; с изменениями ставки рефинансирования, курсов валют, показателей
инфляции, девальвации);

3.1.5. Без получения на то дополнительного согласия Заемщика: уступать свои права
(требования) по настоящему Договору третьим лицам с передачей им всех необходимых
документов, подтверждающих действительность права требования; поручать третьим лицам
взыскание задолженности Заемщика по Договору и предоставлять им информацию и
документацию, необходимую для исполнения поручения Заимодателя;
3.1.6. В случае задержки Заемщиком оплаты (полностью или частично) любой суммы по
Договору, приостановить начисление вознаграждения и неустойки согласно внутренним
нормативным документам Заимодателя. При этом, при исполнении (частичном исполнении)
обязательств Заемщиком по выплате какой-либо суммы определение обязательств Заемщика
будет производиться в соответствии с условиями настоящего Договора без учета
приостановки, если иное не будет определено Заимодателем;
3.1.7. Проверять обеспеченность настоящего Договора в течение всего срока действия;
3.1.8. В случае предоставления целевого микрокредита, осуществлять контроль над целевым
использованием микрокредита, посредством истребования от Заемщика документов и
сведений по целевому использованию микрокредита;
3.1.9. В случае выявления фактов просрочки платежей по микрокредиту, оповестить
Заемщика и/или третьих лиц об этом посредством уведомления в виде телефонограммы,
автоматизированной телефонии, факсом или письменным уведомлением, включая
уведомления по месту работы. Заемщик подписанием настоящего Договора, дает согласие
Заимодателю на совершение действий, предусмотренных настоящим пунктом;
3.1.10. Снижать в одностороннем порядке ставки вознаграждения, размеры тарифов
связанных с выдачей и обслуживанием микрокредитов, действовавших на дату подписания
договора;
3.1.11. Изменять условия договора в одностороннем порядке в сторону их улучшения для
заемщика
3.2. Заимодатель обязан:
3.2.1.При заключении договора, содержащего условия перехода права (требования)
микрофинансовой организации по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу
(далее – договор уступки права требования), уведомить заемщика (или его уполномоченного
представителя):
- до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав
(требований) третьему лицу, а также об обработке персональных данных заемщика в связи с
такой уступкой способом, предусмотренным в договоре либо не противоречащим
законодательству Республики Казахстан;
- о состоявшемся переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в
договоре либо не противоречащим законодательству Республики Казахстан, в течение
тридцати календарных дней со дня заключения договора уступки права требования с
указанием назначения дальнейших платежей по погашению микрокредита третьему лицу
(наименование и место нахождения лица, которому перешло право (требование) по
договору), полного объема переданных прав (требований), а также остатков просроченных и
текущих сумм основного долга, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и других
подлежащих уплате сумм;
3.2.2. В случае обращения заемщика в микрофинансовую организацию с письменным
обращением при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам,
предоставить ответ в письменной форме. Микрофинансовые организации,
относящиеся к субъектам крупного предпринимательства, рассматривают обращения
физического и (или) юридического лица в сроки, установленные статьей 8 Закона
Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений
физических и юридических лиц»;
3.2.3. В случае изменения места нахождения либо изменения наименования письменно
известить об этом Заемщика путем письменного уведомления Заемщика в срок не
позднее тридцати календарных дней с даты таких изменений;

3.2.4. Предоставлять Заемщику полную и достоверную информацию о платежах, связанных
с получением, обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредита;
3.2.5. Проинформировать Заемщика о его правах и обязанностях, связанных с получением
микрокредита;
3.2.6. Уведомлять заемщика об изменении условий договора, в случае применения
организацией улучшающих условий в порядке, предусмотренном в договоре;
3.2.7. Обеспечить конфиденциальность условий настоящего Договора.
3.2.8. Приложить к договору подписанное сторонами график погашения микрокредита:
-в случае если заемщиком является физическое лицо, график погашения
микрокредита, составленный на дату выдачи микрокредита, также содержит перечень
предложенных организацией методов погашения микрокредита с отметкой заемщика о
выбранном методе;
-при изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера)
денежных обязательств заемщика и (или) срока их уплаты, организацией составляется и
выдается заемщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий;
3.2.9. Разместить копию правил предоставления микрокредитов в месте, доступном для
обозрения и ознакомления Заемщиком (заявителем), в том числе на Интернет-ресурсе МФО
при его наличии;
3.2.10. Предоставить заявителю до заключения Договора для ознакомления и выбора метода
погашения микрокредита проекты графиков погашения, рассчитанных различными
методами. В обязательном порядке заемщику должны быть представлены проекты графиков
погашения микрокредита, рассчитанных в соответствии с методиками расчета регулярных
платежей по микрокредитам, выдаваемым МФО физическим лицам, и временными базами
для расчета вознаграждения по таким микрокредитам, установленными нормативным
правовым актом уполномоченного органа, с периодичностью, установленной в договоре о
предоставлении микрокредита, следующими методами погашения:
- методом дифференцированных платежей, при котором погашение задолженности по
микрокредиту осуществляется уменьшающимися платежами, включающими равные суммы
платежей по основному долгу и начисленное за период на остаток основного долга
вознаграждение;
методом аннуитетных платежей, при котором погашение задолженности по
микрокредиту осуществляется равными платежами на протяжении всего срока микрокредита,
включающими увеличивающиеся платежи по основному долгу и уменьшающиеся платежи
по вознаграждению, начисленному за период на остаток основного долга. Размеры первого и
последнего платежей могут отличаться от других.
МФО могут быть предложены дополнительные проекты графиков погашения микрокредита,
рассчитанных в соответствии с правилами предоставления микрокредитов
3.2.11. Сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения в
соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3.2.12. Соблюдать пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы, и
лимиты, методику их расчетов, установленные уполномоченным органом;
3.2.13. Соблюдать порядок расчета и предельное значение коэффициента долговой нагрузки
заемщика микрофинансовой организации, установленные нормативным правовым актом
уполномоченного органа.
3.2.14. Представлять в Национальный Банк Республики Казахстан финансовую и иную
отчетность, перечень, формы, сроки и порядок представления которой устанавливаются
нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по
согласованию с уполномоченным органом;
3.2.15. Устранять нарушения законодательства Республики Казахстан, выявленные
уполномоченным органом;
3.2.16. Отказывать в предоставлении микрокредита в случаях, предусмотренных Законом
Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;

3.2.17. Соблюдать тайну предоставления микрокредита. Тайна предоставления микрокредита
включает в себя сведения о заемщиках, размерах микрокредитов, об иных условиях Договора,
относящихся к Заемщику, и об операциях микрофинансовой организации (за исключением
правил предоставления микрокредитов);
3.2.18. Соблюдать иные требования, установленные законодательством Республики
Казахстан, а также Договором.
Статья 4. Ограничение для организации.
4.1. Заимодатель не вправе:
4.1.1. В одностороннем порядке изменять действовавшие на дату подписания Договора
ставки вознаграждения, размеры тарифов, связанных с выдачей и обслуживанием
микрокредитов, в сторону их увеличения, а также способ и метод погашения
микрокредита;
4.1.2. Устанавливать и взимать с заемщика любые платежи, за исключением вознаграждения
и неустойки (штрафа, пени)по микрокредиту в рамках заключенного договора;
4.1.3. Увеличить суммы микрокредита по договору о предоставлении микрокредита;
4.1.4. Применять к Заемщику, являющемуся физическим лицом, досрочно полностью или
частично возвратившему Заимодателю сумму микрокредита, штрафные санкции за
досрочный возврат микрокредита;
4.1.5. Взимать неустойку или иные виды штрафных санкций в случае, если дата погашения
основного долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день,
и уплата вознаграждения или основного долга производится в следующий за ним
рабочий день;
4.1.6. Требовать выплаты вознаграждения, а также неустойки (штрафов, пени), начисленных
по истечении ста восьмидесяти последовательных календарных дней просрочки
исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного
долга и (или) вознаграждения, по микрокредиту, обеспеченному ипотекой
недвижимого имущества, являющегося жильем и (или) земельным участком с
расположенным на нем жилищем;
4.1.7. Осуществлять индексацию обязательства и платежей по микрокредиту, выданного в
тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту;
Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
5.2. За нарушение иных условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
Статья 6. Порядок внесения изменений в условия Договора
6.1. МФО не вправе изменять условия Договора в одностороннем порядке, за исключением
случаев их улучшения для Заемщика.
Под улучшением условий договора о предоставлении микрокредита для заемщика для
целей настоящего пункта понимаются:
-изменение в сторону уменьшения или полная отмена неустойки (штрафа, пени);
-изменение в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору о
предоставлении микрокредита.
В случае применения МФО улучшающих условий Заемщик уведомляется об изменении
письменно.
6.2. В случае пересмотра Графика платежей Сторонами заключается дополнительное
соглашение к настоящему Договору под соответствующим порядковым номером.
Измененный График платежей оформляется в виде Приложения к дополнительному
соглашению и заменяет собой прежде действовавшее Приложение №1 к настоящему
Договору.
6.3. Стороны согласились о возможности изменения размера или порядка расчета
вознаграждения по настоящему Договору, а также связанных с этим действий и изменения

Графика платежа, включая изменение сроков погашения – путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся путем заключения между
сторонами Дополнительных соглашений в письменной форме. Дополнительные соглашения
к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.5. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются законодательством
Республики Казахстан.
Статья 7. Иные условия
7.1.Заимодателем получены согласия Заемщика на предоставление сведений о Заемщике в
кредитные бюро и на выдачу кредитными бюро Заимодателю кредитного отчета о
Заемщике, а также информации, связанной с исполнением Сторонами своих обязательств.
7.2.Если Заимодателем Заемщику направлена корреспонденция (включая, но не
ограничиваясь:
уведомления,
требования,
письма
и
т.п.),
связанная
с
Договором/касающаяся условий Договора, то она считается доставленной Заемщику, если
вручена нарочным под расписку или направлена почтой по указанному в реквизитах
Договора адресу Заемщика либо по его измененному после заключения Договора адресу,
сообщенному Заимодателю Заемщиком в письменном виде.
7.3.Настоящим Заемщик дает согласие на отправку через операторов сотовой связи и/или
иных поставщиков телекоммуникационных услуг, SMS сообщений, осуществление
звонков на мобильные (сотовые) телефоны, номера которых предоставлены им МФО, и
обязуется не предъявлять по этому поводу претензий и споров. В соответствии с пунктом
1 статьи 8 ЗРК от 21.05.2013 г. «О персональных данных и их защите», подписывая
Договор, Заемщик дает согласие на сбор и обработку своих персональных данных.
7.4.Подписывая Договор, Заемщик дает письменное согласие МФО на раскрытие тайны
предоставления микрокредита перед залогодателем/гарантом, созаемщиком, а также
иными лицами с целью выдачи, обслуживания и погашения микрокредита или
информирования Заемщика о возникновении просроченной задолженности по основному
долгу и (или) начисленному вознаграждению, а также в целях отправки Заемщику
требования о необходимости погашения просроченной
задолженности по
микрокредиту/досрочном возврате микрокредита
7.5.Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает, что ознакомлен с Правилами
предоставления микрокредитов, тарифами Заимодателя
по предоставлению
микрокредитов и проектом графиков погашения микрокредита, рассчитанных методами
дифференцированных и аннуитетных платежей.
7.6.Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает в дееспособности не
ограничен, под опекой, попечительством не состоит; не находится в состоянии
наркотического, токсического, алкогольного опьянения, по состоянию здоровья может
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; не
страдает заболеваниями, могущими препятствовать осознанию сути подписываемых
документов, не находится под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы,
злонамеренного соглашения, стечения тяжелых обстоятельств, вынуждающих заключать
/подписывать/ настоящий Договор.
7.7.Ежемесячные платежи осуществляются Заемщиком путем внесения наличных денег в
кассу либо на расчетный счет Заимодателя по реквизитам, указанным в настоящем
Договоре.
7.8.Датой осуществления Ежемесячного платежа является дата поступления наличных денег
в кассу либо на расчетный счет Заимодателя.
7.9.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или
косвенно проявлением стихийных бедствий (наводнения, землетрясения, эпидемии и т.п.),
военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских
волнений, забастовок, иных обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих влияние
на выполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, или иных

обстоятельств вне разумного контроля, сроки выполнения этих обязательств соразмерно
отодвигаются на время действий этих обстоятельств.
7.10. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить
другой Стороне для их подтверждения необходимые доказательства.
7.11. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, подлежат
разрешению путем переговоров.
7.12. Стороны настоящим пришли к соглашению, что если в ходе переговоров, стороны не
пришли к урегулированию спора, споры возникшие из настоящего Договора или в связи с
ним, подлежат рассмотрению по требованию Заемщика в Международном Коммерческом
Арбитраже «JUS GENTIUM» в соответствии с действующим Регламентом. Состав
Третейского суда будет включать одного третейского судью. Место проведения
третейского разбирательства город Алматы. По требованиям Заимодателя – по его выбору:
либо в Международном Коммерческом Арбитраже «JUS GENTIUM», либо в судебных
органах Республики Казахстан по месту государственной регистрации Заимодателя.
7.13. Признание
недействительной
части
настоящего
Договора
не
влечет
недействительности прочих их частей.
7.14. Любые соглашения и приложения к Договору составляют их неотъемлемую часть
7.15. Отношения сторон, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7.16. Договор составляется и подписывается на государственном и русском языках,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
В случае возникновения разночтений или каких-либо несовпадений в смысловом
содержании текста Договора, изложенном на государственном и русском языках, следует
руководствоваться текстом Договора, составленным на русском языке.
7.17. Настоящим Заемщик подтверждают, что Заимодателем было предоставлено
необходимое время для ознакомления с условиями Договора, Заемщик ознакомлен и
согласен со всеми условиями Договора.
7.18. Отношения сторон, не оговоренные в настоящем Договоре, регулируются в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Адреса и реквизиты сторон
Заимодатель:
ТОО __________
БИН ___________
Юридический адрес: ___________________
ИИК ___________________
БИК ___________________
Электронный адрес: ___________________
Сайт: ___________________
_____________________
(подпись м.п)
Заемщик:____________________________________
ИИН ____________
Удостоверение личности №____________, выдано: ____________.
Адрес регистрации: ____________
Адрес проживания: ___________
Электронный адрес: ___________________
_____________
Подпись
__________________________
Фамилия, имя, отчество

№____ «___» ______ 202__ ж. микрокредит
беру туралы Шартқа №1 қосымша/
Приложение №1 к Договору о предоставлении
микрокредита №____ от «___» ______ 202__ г.
«_____» _____ 202__ ж. № ________
микрокредит беру туралы шартқа (микрокредит беру туралы шартқа қосымша
келісімге) «___» ____ 202__ ж.Микрокредитті өтеу кестесі
/ График погашения микрокредита от «___» _______20___ г. к Договору о
предоставлении микрокредита (дополнительному соглашению к договору о
предоставлении микрокредита)
№ ________ от «_____» _____ 202__ г.
Төлем күні
/Дата
платежа

1

Кезеңдегі төлемдер /Платежи за период
оның ішінде/ в том числе
Төлем
сомасы
Сыйақы
Негізгі
/Сумма
/Вознагражде қарыз/Основ
платежа
ние
ной долг
2
3
4

Жиыны:
/Итого:
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (Заңның 4-бабының
3-1-тармағында көрсетілген шарт бойынша – сыйақының
мәні): / Годовая эффективная ставка вознаграждения (по
договору, указанному в пункте 3-1 статьи 4 Закона значение вознаграждения):
Қарыз алушы таңдаған микрокредитті өтеу әдісі/
Выбранный заемщиком метод погашения микрокредита

тенге
Негізгі борыштың
(берешектің) қалдығы/
Остаток основного долга
(задолженности)

5

_______пайыз/
_______ процентов

_________ (микроқаржы
ұйымының
ішкі
қағидаларына
сәйкес
аннуитеттік, сараланған
немесе
басқа
әдіс)/
_________(аннуитетный,
дифференцированный
или другой метод в
соответствии
с
внутренними правилами
микрофинансовой
организации)

Тараптардың қолдары/ Подписи Сторон
Қарыз берушінің деректемелері/
Реквизиты заимодателя:
ЖШС/ ТОО __________

Қарыз алушының деректемелері/
Реквизиты заемщика:
ТАӘ/ФИО_______________

БСН/ БИН ___________
Заңды мекенжайы /Юридический адрес:
__________________
ИИК ___________________
БИК ___________________
Электрондық мекенжайы:
/Электронный адрес:
___________________
Сайт: ___________________

ЖСН/ИИН ____________
Жеке куәлік /Удостоверение личности
№____________,
берілген/выдано:
____________.
Тіркеу мекенжайы/Адрес регистрации:
____________
Тұрғылықты мекенжайы /Адрес
проживания: ___________
Электрондық мекенжайы/ Электронный
адрес: ___________________

_________________
Ұйым өкілінің қолы /
Подпись представителя организации

_______________
Қарыз алушының/Қарыз алушы өкілінің
қолы / Подпись заемщика/представителя
заемщика

