
 

Tиповая форма договора о предоставлении  беззалогового микрокредита. 
 

Приложение №__ 
к Протоколу Правления  

Товарищества с ограниченной ответственностью 
 «Микрофинансовая организация «Almaty» 

от «____» ___________ 2021 года 
 

 
 

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
БЕЗЗАЛОГОВОГО МИКРОКРЕДИТА 

 
 

г. Алматы                                                                                           «___» ________ 20__ года 
 

«Микрофинансовая организация  

«Almaty» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі атынан ____________ негізінде 

әрекет ететін ___________асы 
_____________________, бір тараптан, және 

______________________________________ 
(заңды тұлғаның, ЖК атауы) 
__________________(лауазымы және аты-
жөні:) ______________негізінде әрекет 

ететін екінші тараптан, бұдан әрі қарай 

бірлесе «Тараптар» деп аталады, төменде 

аталғандар туралы осы Келісім-шартты 

жасасты: 
 
 

 
1. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ 

ТАЛАПТАРЫ 
 

1.1. Келісім-шарттың жасалған күні –____ 
1.2. Микроқаржы ұйымының атауы - 
«________________» Микроқаржы ұйымы  

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан 

әрі қарай – «Қарыз беруші». 
1.3. Қарызгердің атауы - __________ бұдан 

әрі қарай – «Қарызгер» немесе  «Қарыз 

алушы». 
1.4.  Қарыз беруші Қарызгерге   ________ 

теңге (__________________) сомасы 

мөлшерінде, бұдан әрі "микрокредит" деп 

аталатын, мерзімділік, ақылылық, 

қайтарымдылық және мақсатты пайдалану 

тәртібімен және шарттарымен осы Келісім-
шартпен көзделген талаптарға сәйкес 

микрокредит береді.  Микрокредит бойынша 

артық төлем сомасы _______  (____________) 

тенгені құрайды.    Қарызгерге  микрокредит 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Микрофинансовая 

организация «Almaty», в лице  ________ 
____________., действующего на основании 

____________, с одной стороны и  

_________________________________________ 
(наименование заемщика ИП), в лице 

__________________ (ФИО) действующего на 

основании ___________  с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящий договор  о 

нижеследующем: 
 
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 
1.1. Дата заключения договора – _______ 
1.2. Наименование микрофинансовой 

организации: Товарищество с ограниченной 

ответственностью  «Микрофинансовая 

организация «Almaty» далее по тексту- 
«Займодатель» 
1.3. Заемщик: _______________(наименование 

ИП) далее по тексту «Заёмщик».   
1.4. Займодатель предоставил Заёмщику 

микрокредит в сумме  ________ тенге 

(__________________), именуемый в 

дальнейшем "микрокредит", в порядке и на 

условиях срочности, платности, возвратности и 

целевого использования в соответствии с 

условиями предусмотренными настоящим 

Договором. Сумма переплаты по микрокредиту 

составляет _______(____________)   тенге. 

Займодатель предоставляет Заемщику 

микрокредит только на цели_______________. 
1.5. Сроки погашения микрокредита: ______ 

месяца, с «__»___ ____по  «___»______ _____ . 



 

тек келесі  мақсаттаға беріледі:  
____________ 
1.5. Микрокредитті өтеу мерзімі: ______ ай, 
«__»_______ бастап «___»______ дейін   ___ 
мерзімге 
1.6.  Микрокредитті пайдаланғаны үшін 

Қарызгер Қарыз берушіге  негізгі борыш 

бойынша қарыз сомасына есептелетін 
______ (_______) жылдық сыйақы мөлшерін 

төлейді, жылдық тиімді сыйақы ставкасының 

мөлшері – __________ (________) 
Сыйақы микрокредит беру күнінен бастап 

және микрокредит бойынша берешекті толық 

өтеу күні кезеңіне есептеледі. 
Микрокредитті беру және микрокредит өтеу 

күні  бір күн деп қабылданады. 
1.7.  Микрокредит _____ (көрсету керек: бір 

жолғы/бөліп төлеу)  электрондық 

терминалдар арқылы қолма-қол ақшамен 

немесе қолма-қол ақшасыз тәртіппен Қарыз 

берушінің келесі банктік реквизиттеріне 

төлем сомасын аудару арқылы өтеледі :  
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
 1.8. Микрокредитті төлеу тәсілі (көрсету 

керек: аннуитетті/сараланған/басқа) 

_________________________ . 
       
1.9. Микрокредитті пайдалану үшін сыйақы 

уақтылы төленбеген жағдайда, Қарыз беруші 

Қарызгерден оны төлеуді кешіктірген әрбір 

күн үшін Микрокредитті пайдалану 

сыйақысы сомасының  1% (бір пайыз) 
мөлшерінде бірақ Микрокредит берілген 

сомасының 10% (он пайызы) артық емес 

мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеуін 

талап етуге құқылы..  
    Микрокредит уақтылы төленбеген 

жағдайда Қарыз беруші оны төлеуді 

кешіктірген әрбір күн үшін уақтылы 

төленбеген Микрокредит сомасының  1% (бір 

пайыз) мөлшерінде бірақ Микрокредит 

берілген сомасының 10% (он пайызы) артық 

емес мөлшерінде тұрақсыздық айыбын 

төлеуін талап етуге құқылы. 
1.10.   Қарызгердің осы Келісім бойынша 

Қарыз беруші алдындағы қарызын өтеу 

келесі тәртіпте жүзеге асырылады: 
1)  негізгі борыш бойынша берешек; 
2)  сыйақы бойынша берешек; 

1.6. За пользование микрокредитом Заемщик 

выплачивает Займодателю вознаграждение в 

размере – _______ (_______) годовых, 

начисляемое на сумму основного долга по 

микрокредиту, размер  годовой  эффективной 

ставки вознаграждения –  __________ (________) 
    Вознаграждение начисляется на период со дня 

предоставления микрокредита и по дату полного 

погашения задолженности по микрокредиту. 
    Дата предоставления микрокредита и дата 

погашения микрокредита принимаются за один 

день.  
1.7. Микрокредит погашается _____ 
(указывается: единовременно / частями) 
наличными деньгами посредством электронных 

терминалов  либо в безналичном порядке путем 

перечисления суммы платежа на следующие 

банковские реквизиты Займодателя: 
_________________________________________ 
 
________________________________________ 
1.8. Метод погашения микрокредита (указать: 

аннуитетный/дифференцированный/другой): 
__________. 
        
1.9. В случае несвоевременной уплаты 

вознаграждения за пользование микрокредитом, 

Займодатель вправе требовать от Заёмщика 

уплаты неустойки в размере 1% (одного 

процента) от суммы неуплаченного в срок 

вознаграждения за пользование микрокредитом 

за каждый день просрочки, но не более 10%  

(десяти процентов) от суммы выданного 

микрокредита.  
      В случае несвоевременного погашения 

основного долга по микрокредиту, Займодатель 

вправе требовать от Заёмщика уплаты неустойки 

в размере 1% (одного процента) от суммы 

несвоевременно погашенного Микрокредита за 

каждый день просрочки, но не более 10%  

(десяти процентов) от суммы выданного 

микрокредита.  
1.10. Погашение задолженности Заемщика перед 

Займодателем по настоящему Договору 

производится в следующей очередности: 
1) задолженность по основному долгу; 
2) задолженность по вознаграждению; 
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, 

определенном Договором; 
4) сумма основного долга за текущий период 

платежей; 



 

3) Келісім-шартта белгіленген мөлшерде 

тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл); 
4)  ағымдағы кезеңдегі төлемдер бойынша 

негізгі борыш сомасы; 
5) ағымдағы кезеңге төлемдер бойынша 

есептелген сыйақы; 
6) Қарыз берушінің орындалуына 

байланысты шығындары. 
1.10-1. Қарызгердің осы Келісім-шарт 

бойынша өз міндеттемелерін орындауының 

қамтамасыз ету болып табылатын: 
- (егер кепілдік берілсе) ______ жылғы № __ 

кепілдік шарты негізінде жеке / заңды 

тұлғаның кепілдігі ______ (жеке тұлғаның 

толық аты-жөні / заңды тұлғаның атауы). 
 
1.11. Қарызгер осы Шарт бойынша өз 

міндеттемелерін орындамаған және (немесе) 

лайықсыз орындаған жағдайда Қарыз беруші 
өз қалауы бойынша келесі шараларды 

қабылдауға құқылы: 
1) Қарызгерге мерзімі өткен берешекті өтеу 

қажеттілігі туралы  SMS–хабарлама, хат, 

пошталық мекен-жайға/ электрондық 

поштаға хабарландыру жіберу; 
2)   Қазақстан Республикасының  
заңнамасында  немесе осы Келісім-шартта 

көзделген жағдайларда Қарызгерге 

микрокредит бойынша мерзімінен бұрын 

барлық сомасын, оған тиесілі сыйақымен 

және есептелген айыппұл (өсімақы, айып 

төлеу) қайтару туралы және Келісім-шартты 

бұзу туралы жазбаша талап  жіберу; 
3)  берешек бойынша қарызды сотқа дейін 

өндіріп алу және реттеу үшін коллекторлық 

агенттікке беру; 
4)  сот органдарына микрокредит бойынша 

берешекті өндіріп өндіріп алу; 
5) Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де 

әдістерді пайдалану, оның ішінде, 

нотариусқа үзінді атқару жазбалары туралы 

өтініш беру немесе Шарт бойынша үшінші  

тұлғаларға құқықты (талаптарды) беруге 

немесе  Қарызгердің Қарыз беруші  

алдындағы берешегін өтеу үшін басқа да іс-
әрекеттер жасауға; 
1.12. Осы Келісім-шарт оған қол қойылған 

сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар 

осы Келісім-шартқа сәйкес өз мойнына алған 

5) вознаграждение, начисленное за текущий 

период платежей; 
6) издержки Займодателя по получению 

исполнения. 
1.10-1.Обеспечением исполнения Заемщиком 

обязательств по Договору является:  
-  (в случае предоставления гарантии) гарантия 

физического/юридического ______ (ФИО 

физического лица/ наименование юридического 

лица) на основании договора гарантии № __ от 

______. 
1.11. В случае неисполнении и (или) 

ненадлежащем исполнении Заемщиком своих 

обязательств по настоящему Договору 

Займодатель вправе, по своему усмотрению, 

принять следующие меры: 
1)  направить Заемщику SMS–уведомления, 

письма,  оповещения на почтовый адрес/ 

электронную почту о необходимости погашении 

просроченной задолженности;  
2) в случаях предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан или  

настоящим Договором направить Заемщику 

письменное требование о досрочном возврате 

всей суммы микрокредита с причитающимся 

вознаграждением, и начисленным штрафом 

(пеней, неустойкой) и о расторжении Договора; 
3) передать задолженность по займу на 

досудебное взыскание и урегулирование 

коллекторскому агентству; 
4) обратиться в судебные органы для  взыскания 

задолженности по микрокредиту;  
5) использовать иные методы, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан, в том 

числе, обратиться к нотариусу с заявлением о 

выписки исполнительной надписи, либо 

передать право (требования) по Договору 

третьим лицам, либо совершить другие действия 

для погашения задолженности Заемщика перед 

Займодателем.  
1.12. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания и действует вплоть до 

полного исполнения Сторонами принятых ими 

на себя в соответствии с настоящим Договором 

обязательств. 
1.13.Заемщик вправе в течение пятнадцати 

календарных дней с даты получения решения 

Займодателя, предусмотренного настоящим 

договором  или при недостижении 

взаимоприемлемого решения об изменении 



 

міндеттемелерді толық орындағанша әрекет 

етеді. 
1.13. Қарызгер  осы шартта көретілген 

уақытта  көзделген қарыз берушінің шешімін 

алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн 

ішінде немесе Шарт талаптарын өзгерту 

туралы өзара қолайлы шешімге қол 

жеткізілмеген кезде қарыз берушіні бір 

мезгілде хабардар ете отырып, уәкілетті 

органға жүгіну құқылы.  
1.14. Қарыз берушінің почталық мекенжайы: 

______________________________ 
Қарыз берушінің электрондық адресі:  

_______________ 
Қарыз берушінің интернет-ресурсы: _______ 
1.15. Қарыз беруші микрокредит беру туралы 

шарт бойынша құқықтарды (талаптарды) 

үшінші тұлғаға шегініп берген кезде 

микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 

кредитордың қарызгермен қарым-
қатынастарына Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қойылатын талаптар мен 

шектеулер қарызгердің құқық (талап) 

шегініп берілген үшінші тұлғамен құқық 

қатынастарына өз қолданысын таратады. 
 
1.16. Осы  Келісім-шарттың талаптары 

орындалмаған және/немесе лайықсыз 

орындалған жағдайларда Тараптар осы 

шартпен сәйкес және Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасы 

бойынша жауапкершілік көтереді.  
    Шарттың 2.2.5-тармағына сәйкес 

қаржылық және өзге де құжаттарды 
орындамағаны үшін  уақтылы 

ұсынбағаны/орындамағаны үшін Қарыз 

беруші талап етілетін құжаттарды бермеген/ 
арнайы шарттарды орындамаған әрбір 
күнтізбелік күн үшін берілген микрокредит 

сомасынан 0,01 (нөл бүтін жүзден бір) % 

мөлшерінде тұрақсыздық айыбын есептеуге 
және өндіріп алуға  құқылы. 
Микрокредитті мақсатты пайдаланылғанын 

растайтын құжаттарды уақтылы ұсынбағаны 

үшін Қарыз беруші Қарыз алушыдан 

мақсатты пайдалану бойынша құжаттар 

толық көлемде ұсынылмаған микрокредит 

сомасының 0,01% мөлшерінде тұрақсыздық 

айыбын есептеуге және өндіріп алуға 

құқылы. 
       Микрокредит сомасын мақсатсыз 

пайдаланғаны үшін,  микрокредитті 

условий договора обратиться в уполномоченный 

орган с одновременным уведомлением 

Займодателя. 
1.14. Почтовый адрес Займодателя: 

___________________ 
Электронный адрес Займодателя: _______ 
Интернет-ресурс Займодателя: ________  
1.15. При уступке Займодателем права 

(требования) по Договору третьему лицу 

требования и ограничения, предъявляемые 

законодательством Республики Казахстан к 

взаимоотношениям кредитора с заемщиком в 

рамках Договора, распространяют свое действие 

на правоотношения Заемщика с третьим лицом, 

которому уступлено право (требование). 
1.16. В случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Договора Стороны несут предусмотренную 

настоящим Договором и законодательством 

Республики Казахстан ответственность. 
    За несвоевременное предоставление 

финансовых и иных документов согласно п. 2.2.5 
Договора,  Займодатель вправе начислить  и 

взыскать с Заемщика  неустойку в размере 0,01 
(ноль целых одна сотая) %  от суммы выданного 
микрокредита за каждый календарный день 

непредоставления требуемых документов/ 
невыполнения особых условий. 
       За несвоевременное предоставление 

документов, подтверждающих целевое 

использование микрокредита Займодатель 

вправе начислить  и взыскать с Заемщика 
неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна 

сотая) %  от суммы микрокредита  на которую 

Займодателю не предоставлены в полном объеме 

документы по целевому использованию. 
    За нецелевое использование суммы 

микрокредита, а ровно за непредоставление 

документов,  подтверждающих целевое 

использование микрокредита Займодатель 

вправе начислить  и взыскать с Заемщика штраф 

в размере 10 (десяти) % от суммы нецелевого 

использования. 
     За размещение суммы микрокредита на 

сберегательных банковских счетах Займодатель 

вправе начислить  и взыскать с Заемщика штраф 
в 2-х кратном размере базовой ставки 
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мақсатты пайдаланғанын растайтын 

құжаттарды ұсынбағаны үшін Қарыз беруші 

қарыз алушыдан мақсатсыз пайдалану 

сомасының 10% мөлшерінде айыппұл 

төлетуге және өндіріп алуға құқылы. 
     Микрокредит сомасын жинақ банк 

шоттарына орналастырғаны үшін Қарыз 

беруші Қарыз алушыдан ақшаны жинақ 

шотына орналастырған күні мақсатсыз 

пайдаланылған (депозитте орналастырылған) 

сомадан ҚР Ұлттық Банкінің базалық 

ставкасының 2 еселенген мөлшерінде 

айыппұл есептеуге және өндіріп алуға 

құқылы.  
    Қарыз алушы қаржыландырылатын жоба 

бойынша қарыз алушы не үшінші тұлғалар 

бұрын жүргізген төлемдер есебіне 

микрокредит қаражатын есепке жатқызуға 

(өтеуге) жол берілмейтіні және мұндай іс-
әрекеттер микрокредит сомасын мақсатсыз 

пайдалану ретінде бағаланатыны туралы 

хабардар етіледі 
1.17.  Қарыз беруші   микрокредит сомасын 

мыналар арқылы ұсынады: 
осы Келісім-шарттың 9-бөлімінде 

Қарызгердің деректемелерінде көрсетілген 

Қарызгердің шотына ақша аудару арқылы. 
немесе көрсету керек: үшінші тұлғаның 

шотына____________ (толық аты-жөнін, 

үшінші тұлғаның атауын көрсету керек)  

_______ мақсатында  ақы төлеу үшін 

Қарызгердің жазбаша өтінішіне сәйкес. 
Микрокредит беру күні болып Қарыз 

алушының немесе үшінші тұлғаның (Қарыз 

алушының өтініші бойынша) шотына 

микрокредит соманын аудару күні 

есептеледі. 
 

1.18.Ерекше шарттар: 
 
 

Национального банка РК от суммы 

использованной не по назначению (размещенной 

на депозите), на день размещения денег на 

сберегательном счете. 
     Заемщик уведомлен, что зачет (возмещение) 

средств Микрокредита в счет платежей, ранее 

произведенных Заемщиком либо третьими 

лицами по финансируемому проекту, не 

допускается, и такие действия будут 

расцениваться как нецелевое использование 

суммы микрокредита. 
1.17. Займодатель предоставляет сумму 

микрокредита путем:  
 перечисления денег на счет Заёмщика, 

указанного в разделе 9 настоящего Договора, в 

реквизитах Заемщика.  
  либо указать: перечисления на счет третьего 

лица____________ (указать ФИО, наименование 

третьего лица) в целях оплаты за _______ 

согласно письменному заявлению Заемщика. 

Датой предоставления микрокредита считается 

дата перечисления Займодателем суммы 

микрокредита на счет Заемщика или третьего 

лица (по заявлению Заемщика).  
 
1.18.Особые условия: 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ 

МІНДЕТТЕРІ. 
2.1. Қарызгердің құқықтары: 
2.1.1. Микрокредиттерді беру ережелерімен,  

Қарыз берушінің микрокредиттер беру 

жөніндегі тарифтерімен танысу. 
 2.1.2. Алған микрокредитті Шартпен 

белгіленген тәртіппен және талаптармен 

иелену. 
2.1.3. Егер негізгі борышты және (немесе) 

сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1. Права Заёмщика: 
2.1.1. Ознакомиться с правилами предоставления 

микрокредитов, тарифами Займодателя по 

предоставлению микрокредитов; 
 2.1.2. Распоряжаться полученным 

Микрокредитом в порядке и на условиях, 

установленных Договором; 
2.1.3. В случае, если дата погашения основного 

долга и (или) вознаграждения выпадет на 

выходной либо праздничный день, произвести 



 

күніне түсетін болса, негізгі борышты және 

(немесе) сыйақыны төлеуді одан кейінгі 

жұмыс күні тұрақсыздық айыбын (айыппұл, 

өсімпұл) төлемей жүргізу; 
2.1.4. Шарт бойынша берілген микрокредит 

сомасын Қарыз берушіге тұрақсыздық 

айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлемей 

мерзімінен бұрын толықтай немесе ішінара 

қайтару; 
2.1.5. Қарызгер- жеке тұлға шарт бойынша 

міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу 

басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн 

ішінде және (немесе) жазбаша нысанда не 

шартта көзделген тәсілмен шарт бойынша 

міндеттемені орындау мерзімін өткізіп 

алудың туындау себептері, кірістері және 

шарттың талаптарына өзгерістер енгізу 

туралы, оның ішінде Шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп 

алуға байланысты басқа да расталған мән-
жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді 

қамтитын өтініш ұсынуға құқылы.: 
шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін 

азайту жағына қарай өзгертуге; 
негізгі борыш және (немесе) сыйақы 

бойынша төлемді кейінге қалдыру; 
берешекті өтеу әдісін немесе берешекті өтеу 

кезектілігін, оның ішінде негізгі борышты 

басым тәртіппен өтей отырып өзгертуге; 
микрокредит мерзімін өзгерту; 
мерзімі өткен негізгі борышты және (немесе) 

сыйақыны кешіру, микрокредит бойынша 

тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, 

өсімпұлдың) күшін жою арқылы; 
2.1.6.  Қарыз алушы осы Шартпен көзделген 

қарыз берушінің шешімін алған күннен 

бастап күнтізбелік он бес күн ішінде немесе 

Шарт талаптарын өзгерту туралы өзара 

қолайлы шешімге қол жеткізілмеген кезде 

қарыз берушіні бір мезгілде хабардар ете 

отырып, уәкілетті органға жүгіну құқылы. 
2.1.7. Қарыз алушы жеке тұлға Қарыз беруші 

Шарт бойынша құқықты (талапты) шегініп 

берген жағдайда «Микроқаржы ұйымдары 

туралы» 26.11.2012 ж. ҚР Заңының 9-1-
бабының 4 және 5-тармақтарында 

көрсетілген тұлғамен келіспеушіліктерді 

реттеу үшін банк омбудсманына жүгінуге 

құқылы; 
2.1.8.  Қарыз берушіге  көрсетілетін 

қызметтер бойынша даулы жағдайлар 

туындаған кезде жазбаша жүгіну. 

оплату основного долга и (или) вознаграждения 

в следующий за ним рабочий день без уплаты 

неустойки (штрафа, пени);   
2.1.4. Досрочно полностью или частично 

возвратить Займодателю сумму микрокредита, 

предоставленную по Договору, без оплаты 

неустойки (штрафа, пени); 
2.1.5. Заемщик - физическое лицо вправе  в 

течение тридцати календарных дней с даты 

наступления просрочки исполнения 

обязательства по договору организации и (или) 

представления в письменной форме либо 

способом, предусмотренным Договором, 

заявления, содержащего 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 в том 

числе связанных с: 
изменением в сторону уменьшения ставки 

вознаграждения по договору; 
отсрочкой платежа по основному долгу и 

(или) вознаграждению; 
изменением метода погашения 

задолженности или очередности погашения 

задолженности, в том числе с погашением 

основного долга в приоритетном порядке; 
изменением срока микрокредита; 
прощением просроченного основного долга 

и (или) вознаграждения, отменой неустойки 

(штрафа, пени) по микрокредиту; 
2.1.6 Заемщик - физическое лицо вправе в 

течение пятнадцати календарных дней с даты 

получения решения Займодателя, 

предусмотренного настоящим Договором или 
при недостижении взаимоприемлемого решения 

об изменении условий договора обратиться в 

уполномоченный орган с одновременным 

уведомлением Займодателя. 

 2.1.7. Заемщик - физическое лицо вправе 

обратиться к банковскому омбудсману в случае 

уступки Займодателем права (требования) по 

Договору для урегулирования разногласий с 

лицом, указанным в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 
Закона РК от 26.11.2012г. «О микрофинансовой 

деятельности»; 
2.1.8. Письменно обратиться к Займодателю при 

возникновении спорных ситуаций по 

получаемым услугам; 



 

2.1.9. Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен көзделген өзге әрекеттерді 

жасау. 
 
2.2.  Қарызгердің міндеттері: 
2.2.1. Микрокредит және сыйақы бойынша 

кезекті төлемдерді Шарт талаптарымен, осы 

Шартқа қоса берілген Микрокредитті Өтеу 

кестесімен (№ 1 Қосымша) көзделген 

мерзімде және тәсілмен уақтылы және 

толықтай енгізу.  
2.2.2.  Шартпен  және / немесе Қарыз 

берушінің жазбаша талаптарында көзделген 

мерзімде және мөлшерде Микрокредитті 

толықтай өтеу, сыйақыны, тұрақсыздық 

айыбының сомасын,  айыппұлды (бар болса) 

төлеу. 
2.2.3.   Микрокредит берілген күннен бастап 

күнтізбелік __ күн ішінде/немесе ____ 
мерзіміне дейн Қарыз берушіге 

микрокредиттің мақсатты пайдаланылуын 

растайтын құжаттарды ұсыну. Сонымен 

бірге, белгіленген мерзімде микрокредиттің 

сомасын немесе оның бір бөлігін қолма-қол 

алған жағдайда, Қарызгер оны алған күннен 

бастап 10 жұмыс күні ішінде Қарыз берушіге  
микрокредиттің мақсатына пайдаланылуын 

растайтын құжаттарды ұсыну міндетті.  
2.2.4. Шартқа қол қоюға және  орындалуына 

байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ 

Қарыз берушінің Қарызгер Келісім-шарт 

бойынша өз міндеттемелерін бұзу 

нәтижесіндегі шығыстарын  көтеруге. 
2.2.5. Осы Келісім-шарттың бүкіл әрекет ету 

мерзімі ішінде уақтылы, Қарыз берушінің 

бірінші талабы бойынша және Қарыз беруші 

белгілеген мерзімде Қарыз берушіге барлық 

қажетті ақпаратты, өзінің қаржылық 

жағдайына қатысты құжаттарды,  сондай-ақ 

осы Шарт бойынша Қарызгер Қарыз 

берушінің алдындағы толық көлемде 

қарыздардың уақтылы  өтеуіне әсер етуі 

мүмкін барлық туындаған жағдайлар туралы 

дереу жазбаша хабарлауға міндетті. 
2.2.6. Микрокредит сомасын осы Шарттың 

1.4  тармақтарында көрсетілген   мақсаттарға 

Пайдалану. 
2.2.7. Қарыз берушінің жазбаша сұрау салуы 

бойынша Микрокредит қарыз алушының 

қызметіне ықпал ететін ақпаратты беруге, 

атап айтқанда: 
- жаңа жұмыс орындарын құру; 

2.1.9. Совершать иные действия, 

предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан.    
 
2.2. Обязанности Заемщика: 
2.2.1. Своевременно и полностью вносить 

очередные платежи по микрокредиту и 

вознаграждению в сроки и способом, 

предусмотренным условиями Договора, 

Графиком погашения микрокредита 

(Приложение №1), прилагаемому к настоящему 

Договору;  
2.2.2. Полностью погасить микрокредит, 

уплатить вознаграждение, суммы неустоек, 
штрафа (при наличии) в сроки и размерах, 

предусмотренных Договором и/или указанных в 

письменных требованиях Займодателя; 
2.2.3. В течение __ календарных дней со дня 

предоставления микрокредита/или В срок 

до______  предоставить Займодателю 

документы, подтверждающие целевое 

использование суммы микрокредита. При этом, 

в рамках установленного срока, в случае снятия 

суммы микрокредита либо его части наличными 

деньгами, Заемщик обязан в течение 10 рабочих 

дней со дня снятия данной суммы микрокредита 

с банковского счета предоставить Займодателю 

документы, подтверждающие целевое 

использование займа; 
2.2.4. Нести все расходы, связанные с 

подписанием и исполнением Договора, а также 

расходы, понесенные Займодателем в результате 

нарушения Заемщиком любого из своих 

обязательств по Договору. 
2.2.5. В течение всего срока действия настоящего 

Договора своевременно, по первому требованию 

Займодателя и в установленный Займодателем 

срок предоставлять Займодателю всю 

необходимую информацию, документы в 

отношении своего финансового положения, а 

также немедленно письменно информировать 

Займодателя обо всех возникших 

обстоятельствах, которые могут повлиять на 

своевременное погашение задолженности 

Заёмщика перед Займодателем по настоящему 

Договору в полном объеме. 
2.2.6. Использовать сумму микрокредита только 

на цели, указанные в п. 1.4 настоящего Договора. 
2.2.7. По письменному запросу Займодателя 

предоставлять информацию, касающуюся 

влияния микрокредита на деятельность 

Заемщика, а именно:  



 

- салық төлемдерінің  ұлғайуы; 
- экономикалық көресткіштерінің ұлғайуы; 
- басқалар. 
2.2.8. Қарыз беруші Миркокредитті мақсатты 

пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру 

мүмкіндігін қамтамасыз ету. 
2.2.9. Шарттың қолданылу мерзімі кезеңінде, 

Шартқа қол қойған күнге қолданыстағы 

барлық басқа да қаржылық міндеттемелерге  

қатысты Келісім-шарт бойынша қаржылық 

міндеттемелер бірінші кезекте орындау. 
Қарыз алушы осы Келісімнің барлық 

қолданылу мерзімі ішінде басқа ұйымдарда 

қосымша микрокредит тартпауға, сондай-ақ 

өзге қарыздарды тартпауға және осы шарттар 

бойынша міндеттемелерді толық 

орындағанға дейін кез келген заңды және 

жеке тұлғалар алдындағы кез келген 

қаржылық міндеттемелерді  Қарыз берушінің 

келісімісіз өз мойнына алмауға міндеттенеді.  
2.2.10. Микрокредит немесе оның бір бөлігін 

мақсатсыз пайдаланылғаны үшін, сол сияқты 

Қарыз берушіге микрокредитті мақсатты 

пайдаланылғанын растайтын құжаттарды 

ұсынбаған не осы құжаттарды ұсыну мерзімі 

бұзылған жағдайда Қарыз берушінің талап 

етуі бойынша Қарыз берушіге мақсатты 

пайдалану жөніндегі құжаттар толық 

көлемде ұсынылмаған микрокредит сомасын 

мерзімінен бұрын қайтаруға, сондай-ақ осы 

Шарттың талаптарына сәйкес сыйақы, 

тұрақсыздық айыбын, айыппұл төлеуге 

міндетті.   
 
2.3. Қарыз беруші құқылы: 
2.3.1.  Келісім-шарттың талаптарын біржақты 

тәртіппен Қарызгердің жағына оларды 

жақсарту  үшін өзгертуге.   
          Келісім-шарттың талаптарын 

Қарызгердің мақсаттары үшін жақсарту 

болып мыналар танылады: 
         тұрақсыздық айыбын (айыппұл, 

өсімпұл) азаю жағына қарай өзгеруі немесе 

толық күшін жою; 
         Келісім-шарт бойынша сыйақы 

мөлшерлемесін азаю жағына қарай өзгеруі. 
2.3.2. Қарызгерден Шарт жасасу және ол 

бойынша міндеттемелерді орындау үшін 

қажетті құжаттар мен мәліметтер сұрау. 
2.3.3.  Қарызгердің келісімінсіз Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес осы 

- создание новых рабочих мест; 
- увеличение выплаты налогов; 
- увеличение экономических показателей; 
- другие. 
2.2.8. Обеспечить возможность Займодателю 

осуществлять контроль за целевым 

использованием микрокредита. 
2.2.9. Исполнять финансовые обязательства по 

Договору в первоочередном порядке по 

отношению ко всем другим финансовым 

обязательствам, существующим на дату 

подписания Договора. Заемщик обязуются в 

течение всего срока действия настоящего 

Соглашения не привлекать без согласия 

Займодателя дополнительные микрокредиты 

займы и любые финансовые обязательства перед 

любыми юридическими и физическими лицами 

до полного исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 
2.2.10. В случае нецелевого использования 

микрокредита или его части, а равно не 

предоставления Займодателю документов, 

подтверждающих целевое использование 

микрокредита, либо нарушения срока 

предоставления данных документов, по 

требованию Займодателя досрочно вернуть 

сумму микрокредита, на которую Займодателю 

не предоставлены в полном объеме документы 

по целевому использованию, а также выплатить 

вознаграждение, неустойку, штраф в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 
 
2.3. Займодатель вправе: 
2.3.1. В одностороннем порядке изменять 

условия Договора в сторону их улучшения для 

Заемщика.  
Под улучшением условий Договора 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. 
2.3.2. Запрашивать у Заемщика документы и 

сведения, необходимые для заключения 

Договора и исполнения обязательств по нему. 
2.3.3. Без согласия Заемщика уступить право 

(требование) по настоящему Договору третьим 

лицам, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 
2.3.4. Потребовать от Заемщика досрочного 

возврата суммы Микрокредита вместе с 



 

Шарт бойынша  құқығын (талабын) үшінші 

тұлғаларға  беруге. 
2.3.4. Қарызгер микрокредиттің кезекті 

бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы төлеу 

үшін белгіленген мерзімде 40 (қырық) 

күнтізбелік күннен асыра бұзған кезде 

Қарызгерден Микрокредит сомасын тиесілі 

сыйақымен бірге мерзімінен бұрын 

қайтаруды талап ету. 
2.3.5. Қарызды нысаналы пайдаланылуына 

бақылауды жүзеге асыру. 
2.3.6. Қарызгер Микрокредитті мақсатты 

пайдалану міндеттерін, сондай-ақ осы 

Шарттың 2.2.5., 2.2.8 тармақтарында  
көзделген міндеттерді орындамаған кезде 

Қарыз беруші шартты орындаудан бас 

тартуға құқылы және Қарыз алушыдан 

микрокредит сомасын және  ол бойынша 

сыйақыны, сондай-ақ осы Шартта көзделген 

өсімпұлдарды, тұрақсыздық айыбын, 

айыппұлды төлеуді талап етуге құқұлы. 
2.3.7. Қарызгердің Келісім-шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау мерзімі өткен  

жағдайда, Қарыз беруші Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларда, Шарт бойынша берешекті 

сотқа дейін өндіріп алу және реттеу үшін 

коллекторлық агенттік тартуға құқылы. 
2.3.8. Қарызгер-жеке тұлғаның өтінішін 

қарау нәтижелері бойынша берешекті реттеу 

жөніндегі келісімге қол жеткізілмеген және 

қарыз алушы-жеке тұлға берешек бойынша 

қарсылықтарды ұсынбаған жағдайда, негізгі 

борышты, сыйақыны және тұрақсыздық 

айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса 

алғанда, берешекті қарыз алушы-жеке 

тұлғаның келісімін алмай Нотариустың 

атқарушылық жазбасы негізінде өндіріп 

алуға құқылы. 
2.4. Қарыз беруші міндетті: 
2.4.1.  Қарызгерге Келісім-шартпен 

қарастырылған талаптарда және көлемде, 

Қарызгер барлық қажетті құжаттаманы 

үсынған жағдайда микрокредит беруге. 
2.4.2. Қарыз берушінің осы Шарт бойынша 

құқықтарының (талаптарының) үшінші 

тұлғаға көшу талаптарын қамтитын шарт 

(бұдан әрі – талап құқықтарын шегініп беру 

шарты) жасалған кезде Қарыз беруші: 
1) талап ету құқығын (талабын) басқаға 

беру шарты жасасылғанға дейін Қарыз 

алушыны (немесе оның уәкілетті өкілін) 

причитающимся вознаграждением при 

нарушении Заемщиком срока, установленного 

для возврата очередной части микрокредита и 

(или) выплаты вознаграждения, более чем на 40 
(сорок) календарных дней. 
2.3.5. Осуществлять контроль за целевым 

использованием микрокредита. 
2.3.6. При невыполнении Заемщиком 

обязанностей по целевому использованию 

микрокредита, а также обязанностей, 

предусмотренных пунктами 2.2.5., 2.2.8.  
настоящего Договора, Заимодатель вправе 

отказаться от исполнения Договора и 

потребовать от Заемщика досрочного возврата 

суммы микрокредита, оплаты вознаграждения 

по нему, а также пени, неустойки, штрафа, 
предусмотренных настоящим Договором.  
2.3.7. При допущении Заемщиком просрочки 

исполнения обязательств по Договору 

Займодатель, в случаях предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, 

вправе привлечь коллекторское агентство для 

передачи ему на досудебное взыскание и 

урегулирование задолженности по Договору. 
2.3.8.  Взыскать задолженность, включая основной 

долг, вознаграждение и неустойку (штраф, пеню), на 

основании исполнительной надписи нотариуса без 

получения согласия заемщика-физического лица в 
случае недостижения соглашения по 

урегулированию задолженности по результатам 

рассмотрения заявления заемщика-физического лица 

и непредставления заемщиком-физическим лицом 
возражений по задолженности.  
 
2.4. Займодатель обязан: 
2.4.1. Предоставить Заемщику микрокредит на 

условиях и в объемах, предусмотренных 

Договором, при предоставлении Заемщиком 

всей необходимой документации. 
2.4.2. При заключении договора, содержащего 

условия перехода права (требования) 

Займодателя по настоящему Договору третьему 

лицу (далее - договор уступки права требования), 

Займодатель обязан: 
1) до заключения договора уступки права 

(требования) уведомить Заемщика (или его 

уполномоченного представителя) 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; 



 

құқықтардың (талап етулердің) үшінші 

тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ 

осындай басқаға беруге байланысты Қарыз 

алушының дербес деректерінің өңделетіні 

туралы микрокредит беру туралы  Келісім-
шартта көзделген не Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы 

келмейтін тәсілмен хабардар етуге; 
2) талап ету құқығын басқаға беру шарты 

жасасылған күннен бастап отыз күнтізбелік 

күн ішінде Қарыз алушыны (немесе оның 

уәкілетті өкілін) микрокредитті өтеу 

жөніндегі бұдан былайғы төлемдердің 

үшінші тұлғаға (микрокредит беру туралы  
Келісім-шартта көзделген құқық (талап ету) 

өткен тұлғаның атауы және тұрған жері) 

тағайындалатынын, берілген құқықтардың 

(талап етулердің) толық көлемін, сондай-ақ, 

негізгі борыштың, сыйақының, тұрақсыздық 

айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) 

мерзімі өткен және ағымдағы сомаларының 

және төленуге жататын басқа да сомалардың 

қалдықтарын көрсете отырып, құқықтың 

(талап етудің) үшінші тұлғаға өткені туралы 

микрокредит беру туралы шартта көзделген 

не Қазақстан Республикасының заңнамасына 

қайшы келмейтін тәсілмен хабардар етуге 

міндетті. 
2.4.3.  Мерзімі өткен күннен бастап 20 

күнтізбелік күннен кешіктірмей Қарыз 

алушыны хабардар ету: 
шарт бойынша міндеттемені орындау 

бойынша мерзімін өткізіп алудың туындауы 

және хабарламада көрсетілген күні мерзімі 

өткен берешектің мөлшерін көрсете отырып, 

төлемдер енгізу қажеттігі туралы; 
шарт бойынша қарыз алушы - жеке тұлғаның 

ұйымға жүгіну құқығы; 
қарыз алушының Шарт бойынша өз 

міндеттемелерін орындамауының салдары. 
Хабарлама, егер ол қарыз алушыға 

(борышкерге) мынадай тәсілдердің бірімен 

жіберілсе, 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 

мекенжайда тұратын отбасының кәмелетке 

толған мүшелерінің бірі алған болса; 

2) уведомить Заемщика (или его 

уполномоченного представителя) 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 о предоставлении микрокредита), 

полного объема переданных прав (требований), а 

также остатков просроченных и текущих сумм 

основного долга, вознаграждения, неустойки 

(штрафа, пени) и других подлежащих уплате 

сумм; 
2.4.3. Не позднее 20 календарных дней с даты 

наступления просрочки уведомить Заемщика: 
о возникновении просрочки по исполнению 

обязательства по Договору и необходимости 

внесения платежей с указанием размера 

просроченной задолженности на дату, 

указанную в уведомлении; 
праве заемщика - физического лица по 

договору обратиться в организацию; 
последствиях невыполнения заемщиком 

своих обязательств по договору. 
Уведомление считается доставленным, если 

оно направлено Заемщику (должнику) одним из 

следующих способов: 
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. 
2.4.4.  Рассмотреть в течение пятнадцати 

календарных дней после дня получения 

заявления заемщика - физического лица 

предложенных изменений в условия договора и 

сообщение заемщику - физическому лицу в 

письменной форме либо способом, 

предусмотренным договором о (об): 
согласии с предложенными изменениями в 

условия договора; 
своих предложениях по урегулированию 

задолженности; 



 

жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де 

байланыс құралдарын пайдалана отырып. 
2.4.4. Қарыз алушы - жеке тұлғаның өтініші 

алынған күннен кейін күнтізбелік он бес күн 

ішінде шарт талаптарына ұсынылған 

өзгерістерді және қарыз алушы - жеке тұлғаға 

жазбаша нысанда не туралы шартта 

көзделген тәсілмен хабарлауды қарау: 
шарттың талаптарына ұсынылған 

өзгерістермен келісуі; 
берешекті реттеу жөніндегі өз ұсыныстары; 
бас тарту себептерінің дәлелді негіздемесін 

көрсете отырып, Шарт талаптарын 

өзгертуден бас тарту туралы дәлелді жауап; 
2.4.5.  Осы Келісім-шартта көзделген 

тәртіппен  Қарыз беруші Келісім-шарттың 

талаптарын жақсарту жағына өзгерту туралы 

Қарызгерді хабардар етуге. 
2.4.6.  Келісім-шарт микрокредитті өтеу 

кестесін қоса беру.  
         Микрокредит  шарттары  өзгерген 

кезде, Қарызгердің ақшалай 

міндеттемелерінің сомасын (мөлшерін) 

өзгеруіне әкеп соғатын  және төлеу мерзімі 

өзгерген жағдайда, Қарыз беруші жаңа 

жағдайын ескере отырып Қарызгерге 

микрокредитті өтеу жаңа кестесін береді. 
  
 

2.5. Қарыз беруші үшін шектеулер. 
Қарыз берушіге мыналарды жасауға тыйым 

салынады: 
1)  бір жақты тәртіппен шартқа қол 

қойған күнге қолданыстағы сыйақы 

мөлшерлемесін (оларды төмендету 

жағдайларын қоспағанда) және (немесе) 

микрокредитті өтеу тәсілі мен әдісін 

өзгертуге; 
2) жасалған Шарттың шеңберінде 

комиссиялардың және өзге төлемдердің жаңа 

түрлерін біржақты тәртіппен енгізуге; 
3) жеке тұлға болып табылатын 

Қарызгерге, микрокредит сомасын 

мерзімінен бұрын толықтай немесе ішінара 

қайтарғаны үшін тұрақсыздық (айыппұл, 

өсімпұл) санкцияларын қолдануға. 
4)  микрокредит сомасын Келісім-шарт 

бойынша микрокредит сомасын көбейтуге; 
5)  егер негізгі борышты немесе сыйақыны 

өтеу күні демалыс немесе мереке күніне 

келетін болса және сыйақыны немесе негізгі 

борышты төлеу одан кейінгі жұмыс күні 

отказе в изменении условий договора с 

указанием мотивированного обоснования 

причин отказа; 
2.4.5. Уведомить Заемщика об изменении 

условий Договора, в случае применения 

Займодателем улучшающих условий в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором 
2.4.6. Приложить к Договору подписанный 

Сторонами график погашения микрокредита. 
При изменении условий микрокредита, 

влекущих изменение суммы (размера) денежных 

обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, 

Займодателем составляется и выдается 

Заемщику новый график погашения 

микрокредита с учетом новых условий.  
                   
                 

2.5. Ограничения для Займодателя. 
Займодателю запрещается: 

1) в одностороннем порядке изменять 

действующие на дату подписания договора 

ставки вознаграждения (за исключением случаев 

их снижения) и (или) способа и метода 

погашения микрокредита; 
2) установление и взимание с Заемщика 

любых платежей, за исключением 

вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по 

микрокредиту; 
3) применять к Заемщику, являющемуся 

физическим лицом, досрочно полностью или 

частично возвратившему сумму микрокредита, 

неустойку (штраф, пеню) за досрочный возврат 

микрокредита. 
4) увеличивать сумму микрокредита по 

Договору; 
 5) взимать неустойку (штраф, пеню) в 

случае, если дата погашения основного долга 

или вознаграждения выпадает на выходной или 

праздничный день, и уплата вознаграждения или 

основного долга производится в следующий за 

ним рабочий день; 
6) индексировать обязательства и платежи по 

микрокредиту, выданного в тенге, с привязкой к 

любому валютному эквиваленту 
 



 

жүргізілетін болса, тұрақсыздық айыбын 

немесе айыппұл санкцияларының өзге 

түрлерін алуға; 
6) кез келген валюта баламасына 

байланысты теңгемен берілген микрокредит 

бойынша міндеттемелер мен төлемдерді 

индекстеу. 
3. ТӨЛЕМДЕР 

3.1. Микрокредит сомасын өтеу және сыйақы 

төлеу  Қарызгердің таңдауы бойынша 

аннуитеттік әдіспен немесе сараланған 

төлемдермен  Келісім-шартқа қоса берілген 

№ 1 Қосымша Микрокредитті төлеу кестесі 

бойынша төленеді, бұл орайда жыл 360 (үш 

жүз алпыс) күнтізбе күніне тең деп 

қабылданады. Және де Қарызгер 

микрокредитті пайдаланған бірінші ай үшін 

сыйақыны нақты күндер санына есептеп 

төлейді. 
3.2. Тараптармен кезекті төлемді төлеуге -  
Микрокредитті өтеу кестесіне (Шарттың №1 

Қосымшасы) сәйкес белгіленеді. Бұл ретте 

көрсетілген мерзімге дейін енгізілген төлем 

көрсетілген мерзімде енгізілді деп 

есептеледі. Егер төлем күні жұмыс күні 

болмаса, төлем келесі бірінші жұмыс күні 

енгізілуі мүмкін. 
3.3. Қарызгердің осы Келісім-шарт бойынша 

Қарыз беруші алдындағы берешегі сомасын 

есептеу күні Микрокредитті өтеу күні болып 

табылады. 
 
3.4. Қарызгер заем бойынша Микрокредит 

сомасын және оған берілетін сыйақыны 

мерзімінен бұрын толық немесе жартылай 

өтеген жағдайда,  Қарыз берушіге осы туралы 

жазбаша өтініш береді. 
Заемшы заем бойынша негізгі қарызды және 

оған берілетін сыйақыны мерзімінен бұрын 

ішінара өтеген жағдайда, міндетті түрде 

Шартқа қосымша келісім жасау 

қажеттілігінсіз жаңа төлем кестесі (Шарттың 

№1 Қосымшасы) жасалады және қол 

қойылады. 

3. ПЛАТЕЖИ. 
3.1. Погашение суммы микрокредита и выплата 

вознаграждения производится в соответствии с 

графиком погашения микрокредита, указанным 

в Приложении № 1 к Договору, при этом год 

принимается равным 360 (Триста шестьдесят) 

календарных дней. За первый месяц пользования 

Микрокредитом Заёмщик оплачивает 

вознаграждение за фактическое количество 

дней. 
3.2. Сторонами устанавливается дата внесения 

очередных платежей в соответствии с Графиком 

погашения микрокредита (Приложение № 1 к 

Договору). При этом платежи, внесенные до 

указанной даты, считаются внесенными в 

указанную дату. Если дата платежа является 

нерабочим днем, платеж может быть внесен в 

следующий первый рабочий день.  
3.3. Датой погашения микрокредита будет 

являться дата фактического зачисления суммы 

задолженности Заёмщика по микрокредиту 

перед Займодателем по настоящему Договору на 
счёт Займодателя. 
3.4. При полном досрочном либо частичном 

досрочном погашении Заемщиком суммы 

микрокредита и вознаграждения по нему, 

Заемщик письменно обращается Займодателю с 

заявлением о таком досрочном погашении. 
При частичном досрочном погашении 

Заемщиком основного долга по займу и 

вознаграждения по нему, а именно в случае 

изменения срока микрокредита или суммы 

платежа в обязательном порядке составляется и 

подписывается новый график платежей 

(Приложение № 1 к Договору) без 

необходимости заключения дополнительного 

соглашения к Договору. 
  
 

            4. МӘЛІМДЕМЕЛЕР МЕН 

КЕПІЛДІКТЕР 
4.1. Қарыз алушы осы Келісім-шартқа қол 

қоя отырып, осы Келісім-шарттың барлық 

ережелерін мүлтіксіз орындауға міндеттеме 

алатынын растайды. 

4.ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 
  
 4.1. Заемщик подписанием настоящего 

Договора подтверждает, что полностью согласен 

с данным Договором и обязуется 



 

4.2. Осы Келісім-шартқа байланысты өзге 

Тараптан алынған каржылық, коммерциялық 

және өзге де ақпаратттар құпия ақпарат 

болып табылады және үшінші тұлғаларға 

беру, Қазақстан Республикасының 

заңнамасында айқындалған жағдайларды 

қоспағанда, оны беру және жариялау тек 

екінші Тараптың жазбаша келісімі бойынша 

жүзеге асырылуы мүмкін. 
4.3. Қарыз алушы осы Келісім-шартқа қол 

қоя отырып, өзі туралы мәліметтерді 

кредиттік бюроға ұсынуға және Қарыз 

берушінің кредиттік бюросынның ол туралы 

кредиттік есеп беруіне, сондай-ақ 

тараптардың Келісім-шарт бойынша 

өздерінің міндеттемелерін орындауға 

байланысты ақпаратттарды сақтандыру 

қызметін жүзеге асыратын және Келесім-
шарт бойынша берешекті мәрбүрлі түрде 

өндіріп алу қызметтерін  өзге де қызметтер 

көрсететін үшінші тұлғаларға ұсынуға соның 

ішінде  Алматы" әлеуметтік-кәсіпкерлік 

корпорациясы АҚ, «Алматы қаласы 

Кәсіпкерлік және инвестициялар 

басқармасы» КММ Алматы қаласының 

Әкімшілігіне, «Almaty Finance» ЖШС   
сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес Қарыз алушыға талап 

ету құқығын қайта беруге келісім береді.    
4.4. Қарыз алушы осы Шартқа қол қоя 

отырып, Қарыз берушінің «Азаматтарға 

арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамынан сұрау салуына және 

Қарыз берушінің  «Азаматтарға арналған 

үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамынан 

Қарыз алушы жөнінде мәлімет алуына 

келісім беретінін растайды. 
4.5. Қарыз алушы осы Келісім-шартқа қол 

қоя отырып, Қарыз берушіге, өзінің дербес 

деректерін, соның ішінде Қарыз алушы 

Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін   

толық орындағаннан кейін де, жинауға, 

өңдеуге келісім береді. 
4.6. Қарыз алушы осы Келісім-шартқа қол 

қоя отырып, Қарыз берушіге өзі осы Келісім-
шартта байланыс нөмірі ретінде жазбаша 

көрсеткен телефон нөмірі (-лері) арқылы 

онымен хабарласуға, сонымен қатар SMS 

хабарлама жіберуге келісім береді. 
 

неукоснительно соблюдать все положения 

Договора. 
4.2. Финансовая, коммерческая и прочая 

информация, полученная от другой Стороны и 

связанная с Договором явяляется 

конфиденцальной и не подлежит разглашению 

третьим лицам. Передача такой информации 

третьим лицам, ее разглашение возможны 

только с письменного согласия другой Стороны, 

за исключением случаев предусмотренных 

законодателсьтвом Республики Казахстан. 
4.3. Подписанием настоящего Договора  

Заемщик дает согласие на предоставление 

сведений о нем в кредитные бюро, и на 

предоставление кредитным бюро  Займодателю 

кредитного отчета о нем, а также информации, 

связанной с исполнением Сторонами своих 

обязательств по Договору, третьим лицам, в том 

числе,  АО «Социально-предпринимательская 

корпорация «Алматы», КГУ «Управление 

предпринимательства и инвестиций города 

Алматы», Акимату города Алматы, ТОО 

«Almaty Finance», организациям 
предоставляющим услуги страхования, услуги 

по принудительному взысканию задолженности 

по Договору, а также для переуступки прав 

требования к Заемщику, в соотвествии с 
законодательством Республики Казахстан. 
4.4. Подписанием настоящего Договора 

Заемщик подтверждает свое согласие на подачу 

Займодателем запроса о пенсионных 

накоплениях в Некоммерческая акционерное 

общество «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» и получение 

Займодателем с НАО «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан» 

сведений о Заемщике. 
4.5. Подписанием настоящего Догвора Заемщик 

дает свое согласие на  сбор и обработку своих 

персональных данных, в том числе после 

полного исполнения Заемщиком обязательств по 

Договору. 
4.6. Подписанием настоящего Договора 

Заемщик дает свое согласие на уведомление 

Займодателем Заемщика по телефону (-ам), 

номер (-а) которого (-ых) письменно указан(-ы) 

Заемщиком в Договоре в качестве контактного (-
ых), в том числе посредством SMS. 



 

5. КЕЛІСІМ-ШАРТҚА ӨЗГЕРІСТЕР 

ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 
5.1. Осы Келісім-шартқа енгізілетін 

өзгертулер мен толықтырулар жазбаша 

нысанда жасалған және Тараптардың өкілетті 

өкілдерінің қолы қойылған жағдайда ғана  
жарамды,  осы Шарттағы тікелей 

қарастырылған жағдайлардан басқа. 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему 

Договору действительны только в том случае, 

если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон, за исключением 

случаев прямо предусмотренных настоящим 

Договором      
 

6. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ 

ТОҚТАТЫЛУЫ ЖӘНЕ ЖОЮЛУЫ 
6.1.  Келісім шарт Қарыз алушының ынтасы 

бойынша мерзімінен бұрын қарыз берешегін,  

оның ішінде микрокредит сомасын, 

сыйақыны, сондай-ақ өсімпұлдар, 

тұрақсыздық айыбы, айыппұл (бар болған 

жағдайда) толық өтеген жағдайда бұзылуы 

мүмкін. 
6.2. Осы Келісім-шарт төмендегі 

жағдайларда Қарыз берушінің ынтасы 

бойынша мерзімінен бұрын бұзылуы мүмкін: 
1) Қарыз алушы Микрокредит бойынша 

кезекті төлем жасау және/немесе сыйақы 

төлеу бойынша міндеттемелерін 40 (қырық) 

күнтізбелік күннен артық мерзімге бұзған 

жағдайда; 
2) Қарыз алушы Келісім-шарт бойынша кез-
келген басқа да міндеттемелерін бұзған 

жағдайда. 
 
   

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ 
6.1.  Договор может быть расторгнут досрочно 

по инициативе Заемщика при досрочном 

погашении Заемщиком задолженности в полном 

объеме, в том числе суммы микрокредита, 

вознаграждения, а также пени, неустойки, 

штрафа (при наличии). 
В случае досрочного погашения Микрокредита, 

Займодатель гарантирует перерасчёт 

вознаграждения за фактический срок 

пользования Микрокредитом. 
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по 

инициативе Займодателя в следующих случаях: 
1) нарушения Заемщиком обязательства по 

уплате очередного платежа по микрокредиту и 

(или) вознаграждению, более чем на 40 (сорок) 

календарных дней;  
2) нарушения Заемщиком любого иного 

обязательства по Договору. 

7. ДАУЛАРДЫҢ ШЕШІЛУІ 
7.1. Осы келісім –шартқа байланысты және 

осыдан туындайтын Тараптар арасындағы 

барлық даулар мен келіспеушіліктер екі 

жақты келіссөздер жүргізу жолымен шешетін 

болады. Егер тараптар арасындағы даулар 

сотқа дейінгі тәртіппен шешілмесе, олар 

Қазақстан Республикасының сот 

тәртібімен қарайды. 
 7.2. Осы Келісім-шарттың үлгісі, 

түсіндірілуі және әрекеті Қазақстан 

Республикасының заңнамасында реттеледі. 

Тараптардың арасында осы Келісім-шарт 

бойынша өз құқықтары мен 

міндеттемелеріне қатысты дайлар туындаған 

жағдайда Қазақстан Республикасының 

заңнамасы қолданылады.  

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть из настоящего Договора или будут 

связаны с ним, Стороны будут решать путем 

проведения двусторонних переговоров. В случае 

если споры не будут разрешены Сторонами в 

досудебном порядке, они подлежат разрешению 

в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  
7.2. Форма, интерпретация и действие 

настоящего Договора регулируются 

законодательством Республики Казахстан. В 

случае возникновения спора между Сторонами 

по их правам и обязательствам по настоящему 

Договору применяется законодательство 

Республики Казахстан. 

8. БАСҚА ШАРТТАР 
8.1. Қарызгер осы Келісім-шарт бойынша өз 

құқықтары мен міндеттерін қайта табыстап 

8. РАЗНОЕ 
8.1. Переуступка Заёмщиком своих прав и 

обязанностей по настоящему Договору не может 



 

беруді Қарыз берушінің алдын ала берген 

келісімінсіз жүзеге асыра алмайды.  
8.2. Осы Келісім-шартқа қол қойылған 

күннен бастап осы Келісім-шартта 

баяндалған мәселелер бойынша бұрын орын 

алған барлық алдын ала келісімдердің, 

келісушіліктердің, келіссөздер мен хат 

алмасулардың күші жойылады. 
8.3. Егер Тараптардың бірі өзінің пошта, 

байланыс, төлем және тағы басқа 

деректемелерін, тұрғылықты жерін, 

орналасқан жерін өзгертсе немесе қайта 

құрылса, сонымен қатар  таратылса, ол сол 

өзгерістер күшіне енгенге дейін басқа 

Тарапқа жазбаша хабарлауға міндетті, 

сондай-ақ, ол өзгеріс Тараптарға байланысты 

емес себептермен орын алған кезде, Тарап 

басқа Тарапқа осы жөнінде 3 жұмыс күні 

ішінде ақпарат беруге міндетті. Осы міндетті 

бұзған жағдайда осы талапты бұзған Тарап 

осы талапты бұзуға байланысты барлық 

шығындар мен тәуекелдерді өзі көтереді. 

Сондай-ақ, Тарап басқа Тарапқа 

деректемелердің өзгергені жөнінде хабар 

бермеген жағдайда, Келісім-шартта немесе 

жазбаша хабарламада атап көрсетілген 

мекен-жайға жолданған барлық хат-хабарлар 

тиісті мекен-жайға жолданған болып 

саналады да, кінәлі Тарап өзіне жолданған 

хат-хабарды алмағанына сілтеме жасай 

алмайды.  
8.4. Егер осы Келiсiм шарттың кез-келген 

тармақтары немесе бабы заңды түрде 

жарамсыз деп табылса, онда осы Келiсiм 

шарттың өзге шарттары, Келiсiм шартқа тең 

өз күшiн жоғалтпайды. 
8.5. Осы Келісім-шарт екі данада мемлекеттік 

және орыс тілдерінде жасалған және әр 

данасы бірдей заңды күшке ие болып 

табылады.  
8.6. Орыс және қазақ тілдеріндегі мәтіндерде 

айырмашылық болып дау туындаған 

жағдайда, орыс тіліндегі мәтін 

басымдылыққа ие болады. 
  
 
 
 
 
 
 
 

быть осуществлена без предварительного на то 

письменного согласия Займодателя.  
8.2. Все предварительные соглашения, 

договоренности, переговоры и переписка между 

Сторонами по вопросам, изложенным в 

настоящем Договоре, имевшие место до его 

подписания, теряют силу со дня подписания 

настоящего Договора. 
8.3. Стороны согласовали, что корреспонденция 

в связи с исполнением настоящего договора, а 

также вся досудебная и судебная 

корреспонденция в случае возникновения спора 

или разногласия в связи с заключением, 

толкованием, исполнением настоящего 

Договора или относительно прав и обязанностей 

по настоящему Договору или любому другому 

вопросу, возникающему из или в связи с 

настоящим Договором, будет направляться 

заинтересованной стороной по адресу, 

указанному в настоящем Договоре другой 

стороной. При этом Стороны договорились, что 

документы и материалы считаются 

полученными одной из сторон в день их 

доставки по указанному ей адресу, хотя бы 

адресат по данному адресу фактически не 

получил, не находится или не проживает. При 

изменении указанного в настоящем Договоре 

адреса одна сторона обязана письменно 

уведомить другую сторону в трёхдневный срок с 

момента изменения адреса. Указанные сведения, 

документы и материалы направляются заказным 

письмом с уведомлением о вручении или иным 

способом (телеграмма, сообщениями через 

распространенные сервисы мобильных 

операторов или интернет-компаний по 

указанному Стороной номеру телефона, а также 

оформленной телефонограммой) или любыми 

иными способами, предусматривающем 

возможность фиксации доставки.  
8.4. В случае, если какие-либо пункты или статьи 

настоящего Договора будут признаны в 

установленном законом порядке 

недействительными, то остальные условия 

настоящего Договора, равно как и сам Договор 

сохраняют свою силу и продолжают 

действовать. 
8.5. Настоящий Договор составлен на русском и 

государственном языках, в двух экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон, причем каждый 

экземпляр имеет одинаковую юридическую 

силу. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-
ЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

 
Карыз беруші: 
«МФО Almaty » ЖШС 
Мекен жайы: ________________ 
Банк БЖК: _________ 
ЖСК: _____________  ______________ 
БСН:  ____________ 
КБЕ :_____ 
Тел: __________ 
 

Қарыз беруші 
 

______________________ 
                         (Аты-жөні,  тегі) 
 
М.О. 
Қарызгер: 
Аты-жөні/атауы 
Адрес:   
Банк реквизиттері 
Тел: __________________________ 
Электрондық пошта мекенжайы________ 

 
 

Қарызгер 

 

______________________ 

                         (Аты-жөні,  тегі) 

 
  

 

8.6. В случае расхождений между текстами на 

русском и государственном языке и в случае 

возникновения споров, преимущественную силу 

имеет текст на русском языке. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Займодатель:      
ТОО «МФО Almaty» 
Адрес: _________. 
ИИК: __________ в  ____________   
БИК Банка: _________ 
БИН:  ______________ 
КБе: _____ 
Тел: _____________ 
Займодатель 
 
_________________________ 
                          (ФИО) 
М.П. 

Заёмщик: 
ФИО/наименование 
Адрес:   
Банковские реквизиты 

    Тел:  _________________________ 
   Адрес электронной почты________ 

 
 

  

 

               Заёмщик 

 

_________________________ 

                          (ФИО) 

 



 

Приложение №1 
к Договору №_________ о предоставлении микрокредита от ______________ года 

_____________ж. микрокредит беру туралы №_________ келісім шартына 
№1 қосымша 

 
 
 

График погашения микрокредита 
от _________________  

    (день, месяц, год) 
к Договору о предоставлении микрокредита (дополнительному соглашению к  

договору о предоставлении микрокредита) 

№___________ от _________________  
                             (день, месяц, год) 

_____________ж. микрокредит беру туралы №_________ келісім шартына  
             (күні, айы, жылы) 
                                      _______________ж. Микрокредитті өтеу кестесі 
                                      (күні, айы, жылы) 
 

тенге 
Дата платежа/ 

Төлем күні 
Платежи за период/ кезеңдегі төлемдер Остаток основного долга 

(задолженности)/ Негізгі 

борыштың қалдығы 

(берешектің) 

Сумма 

платежа/ 
Төлем 
сомасы 

в том числе/соның ішінде  
Вознаграждение/ 

Сыйақы 
Основной 

долг/ 
Негізгі 

борыш 
1 2 3 4 5 

      
   

 
  

Итого/Барлығы:     

Годовая эффективная ставка вознаграждения  

_____процентов 
 
 

Выбранный заемщиком метод погашения микрокредита 
Қарыз алушы таңдаған шағын несиені төлеу әдісі 
 

_________(аннуитетный, 

дифференцированный или 

другой метод указываются 

Заемщиком собственноручно/ 
аннуитетті/сараланған/басқа 

әдісті Қарызгер өз қолымен 

көрсетеді) 
Перечень предложенных Займодателем методов погашения 

микрокредита(рядом с выбранным методом Заемщик должен 

поставить отметку V ) 
 Қарыз беруші ұсынған микрокредитті өтеу әдістерінің 

тізбесі (таңдалған әдіс жанында қарыз алушы V белгісін 

қоюы керек )   

Аннуитетный 
Дифференцированный  
Другой метод 
 

 
Реквизиты организации/ Ұйымның 
деректемелері 

 
Реквизиты заемщика/Қарызгердің деректемелері 

  



 

Подпись представителя организации/ 
Ұйым өкілінің қолы 
___________________ 
 
 

Подпись заемщика/представителя заемщика/ 
Қарызгердің/қарыз алушының өкілінің қолы 
__________________ 

 

  
 
 
Пояснение: 
В графе 1 вводятся даты совершения платежей (первая дата является датой выдачи 

суммы микрокредита). 
В графе 2 вводятся суммы платежей заемщика (первая сумма платежа со стороны 

заемщика отсутствует). 
В графах 3 и 4 вводятся суммы вознаграждения и основного долга, составляющие 

сумму платежа заемщика. 
В графе 5 вводятся остатки основного долга (задолженности) после произведенного 

очередного платежа заемщика. 
В строке «Итого» вводятся суммы потоков платежей по графам 2, 3 и 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к типовой форме договора о предоставлении беззалогового микрокредита   

 

Должность Подпись Дата Ф.И.О. 

Заместитель Председателя Правления   
 

 
Директор департамента кредитного 

администрирования  
 

 
Директор департамента правового 

обеспечения  
 

 

Главный бухгалтер  
 

 
Директор департамента 

сопровождения проектов  
 

 
Директор департамента управления 

рисками и внутреннего контроля  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №__ 
к Протоколу Правления  

Товарищества с ограниченной ответственностью 
 «Микрофинансовая организация «Almaty» 

от «____» ___________ 2021 года 
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОКРЕДИТА 
 

г. Алматы                                                                                                        «___» ________ 20__ 
года 

 
«__________________» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі атынан ____________ 

негізінде әрекет ететін ___________асы 
_____________________, бір тараптан, және 

______________________________________ 
(заңды тұлғаның, ЖК атауы) егер заңды тұлға 

__________________(лауазымы және аты-
жөні:) болса: ______________негізінде әрекет 

ететін екінші тараптан, (Қосалқы қарызгер 

болса) _______________  (Қосалқы қарызгер 

аты-жөні – жеке тұлға немесе Қарызгердің -  
заңды тұлға) ___________ негізінде әрекет 

ететін үшінші тарап бұдан әрі қарай бірлесе 

«Тараптар» деп аталады, төменде аталғандар 

туралы осы Келісім-шартты (әрі қарай – Шарт) 

жасасты: 
 
 
 
 
 

Шарттың жалпы талаптары 
 
1.1. Келісім-шарттың жасалған күні –____ 
1.2. Микроқаржы ұйымының атауы - «Almaty» 
Микроқаржы ұйымы  жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі бұдан әрі қарай – «Қарыз беруші». 
 
 
1.3. Қарызгердің ТАӘ/атауы - __________ 
бұдан әрі қарай – «Қарызгер». 
Қосалқы қарызгердің  ТАӘ/атауы (бар болса) -
___________________ бұдан әрі қарай – 
«Қосалқы қарызгер». 
1.4. ___________ жылғы № _________ Несие 

желісін ашу туралы келісім (бұдан әрі 

«Келісім») аясында Қарыз беруші Қарызгерге   

________ теңге (__________________) сомасы 

мөлшерінде, бұдан әрі "микрокредит" деп 

аталатын, мерзімділік, ақылылық, 

қайтарымдылық, қамтамасыз етілу және 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «____________», лице  

________ ____________., действующего на 

основании _______, с одной стороны и  

________________________________________
_ (наименование заемщика - юридического 

лица, ИП), в лице __________________ 

(должность и ФИО) действующего на 

основании ___________  с другой стороны, 

(указывается при наличии 

созаемщика)_____________________________

____________ (ФИО  созаемщика - 
физического лица или наименование заемщика 

- юридического лица), в случае если 

юридическое лицо, указывается: в лице 

__________________ (должность и ФИО) 

действующего на основании ___________  с 

третьей стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем "Стороны", заключили настоящий 

Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

Общие условия договора 
 
1.1. Дата заключения договора – _______ 
1.2. Наименование микрофинансовой 

организации: Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Микрофинансовая 

организация «Almaty» далее по тексту- 
«Займодатель» 
1.3. Заемщик: _______________ (наименование 

ИП, ТОО) далее по тексту «Заёмщик».   
(при наличии) Созаемщик ФИО/наименование 

Созаемщика -___________________ далее по 

тексту «Созаёмщик».      
1.4. В рамках Соглашения о предоставлении 

(открытии) кредитной линии № _________ от 

___________ года (далее - «Соглашение») 

Займодатель предоставил Заёмщику 

микрокредит в сумме ________ тенге 

(__________________), именуемый в 

дальнейшем "микрокредит", в порядке и на 



 

мақсатты пайдалану тәртібімен және 

шарттарымен Келісіммен және осы Шартпен 

көзделген талаптарға сәйкес микрокредит 

береді. Микрокредит бойынша артық төлем 

сомасы _______ (____________) тенгені 

құрайды. 
Қарыз беруші Қарызгерге микрокредитті 

тек келесі мақсаттаға беріледі: ____________ 
Бұл микрокредит Келісімде бекітілген несие 

лимитінің қайта жаңғыртылмайтын бөлігі 

аясында беріледі. 
1.5. Микрокредитті өтеу мерзімі: ______ ай, 
«__»_______ бастап «___»______ дейін ___ 

мерзімге. 
1.6. Микрокредитті пайдаланғаны үшін 

Қарызгер Қарыз берушіге негізгі борыш 

бойынша қарыз сомасына есептелетін 
______ (_______) жылдық сыйақы мөлшерін 

төлейді, жылдық тиімді сыйақы ставкасының 

мөлшері – __________ (________) 
Сыйақы микрокредит беру күнінен бастап 

және микрокредит бойынша берешекті толық 

өтеу күні кезеңіне есептеледі. 
 
Микрокредитті беру және микрокредит өтеу 

күні бір күн деп қабылданады. 
 

1.7. Микрокредитті төлеу тәсілі (көрсету керек: 

аннуитетті/сараланған/басқа) 

_________________________ . 
1.8. Тараптардың өкілетті өкілдері қол қойған 

күннен бастап Шарт күшке енеді де, Қарызгер 

Шарт бойынша Қарызды толығымен өтеген 

күні аяқталады. 
 
1.9. (Қосалқы қарызгер болған жағдайда) Осы 

Шартта көрсетілген Қарызгердің 

міндеттемелерін орындауға Қосалқы қарызгер 
де ортақ жауапкершілікті алады. 
1.10. Қарыз беруші микрокредит беру туралы 

шарт бойынша құқықтарды (талаптарды) 

үшінші тұлғаға шегініп берген кезде 

микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 

кредитордың қарызгермен қарым-
қатынастарына Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қойылатын талаптар мен 

шектеулер қарызгердің құқық (талап) шегініп 

берілген үшінші тұлғамен құқық 

қатынастарына өз қолданысын таратады.     
1.11. Берешек сомасы Шарттың ажырамас 

бөлігі болып табылатын микрокредитті Өтеу 

условиях срочности, платности, возвратности, 

обеспеченности и целевого использования в 

соответствии с условиями предусмотренными 

Соглашением и настоящим Договором.  Сумма 

переплаты по микрокредиту составляет 

_______(____________) тенге. 
Займодатель предоставляет Заемщику 

микрокредит только на цели_______________.        
Настоящий микрокредит предоставляется в 

рамках не возобновляемой части кредитного 

лимита, установленного Соглашением. 
1.5. Сроки погашения микрокредита: ______ 

месяца, с «__» ___ ____по  «___»______ _____. 
 
1.6. За пользование микрокредитом Заемщик 

выплачивает Займодателю вознаграждение в 

размере – _______ (_______) годовых, 

начисляемое на сумму основного долга по 

займу, размер годовой эффективной ставки 

вознаграждения – __________ (________) 
Вознаграждение начисляется на период со 

дня предоставления микрокредита и по дату 

полного погашения задолженности по 

микрокредиту. 
Дата предоставления микрокредита и дата 

погашения микрокредита принимаются за 

один день. 
1.7. Метод погашения микрокредита (указать: 

аннуитетный/дифференцированный/другой): 

__________. 
1.8. Договор вступает в силу с даты его 

подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до 

полного погашения Заемщиком 

Задолженности по Договору. 
1.9. (при наличии Созаемщика) Созаемщик 

несет солидарную с Заемщиком 

ответственность за выполнение обязательств 

Заемщика, указанных в настоящем Договоре. 
1.10. При уступке Займодателем права 

(требования) по Договору третьему лицу 

требования и ограничения, предъявляемые 

законодательством Республики Казахстан к 

взаимоотношениям кредитора с заемщиком в 

рамках Договора, распространяют свое 

действие на правоотношения Заемщика с 

третьим лицом, которому уступлено право 

(требование). 
 
1.11. Погашение суммы Микрокредита и 

вознаграждения осуществляется согласно 

Графику погашения микркокредита 



 

кестесіне (Шарттың №1 Қосымшасы) сай  

өтеледі. 
 
1.12. Микрокредит берілген күннен бастап 

күнтізбелік _ күн ішінде Қарыз берушіге 

микрокредиттің мақсатты пайдаланылуын 

растайтын құжаттарды ұсыну. Сонымен бірге, 

белгіленген мерзімде микрокредиттің сомасын 

немесе оның бір бөлігін қолма-қол  алған 

жағдайда, Қарызгер оны алған күннен бастап 

10 жұмыс күні ішінде Қарыз берушіге  

микрокредиттің мақсатына пайдаланылуын 

растайтын құжаттарды ұсыну міндетті. 
 
 
1.13. Қарызгер микрокредит бойынша 

Микрокредит сомасын және оған берілетін 

сыйақыны мерзімінен бұрын толық немесе 

жартылай өтеген жағдайда, Қарыз берушіге 

осы туралы жазбаша өтініш береді. 
    Қарызгер заем бойынша негізгі қарызды 

және оған берілетін сыйақыны мерзімінен 

бұрын ішінара өтеген жағдайда, міндетті түрде 

Шартқа қосымша келісім жасау қажеттілігінсіз 

жаңа төлем кестесі (Шарттың №1 Қосымшасы) 

жасалады және қол қойылады.  
 
 
 
1.14. Шарт Келісімнің ажырамас бөлігі болып 

табылады. Осы Шартта қарастырылмаған 

жайттың барлығы Келісімнің және ҚР 

қолданыстағы заңнамасының талаптарымен 

реттелетін болады.   
1.15. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде 

жасалды. Шарттың мемлекеттік және орыс 

тілдері арасында сәйкессіздік болған жағдайда, 

орыс тілінде құрылған Шарт мәтіні басым 

болады. 
 

(Приложение №1 к Договору), являющемуся 

неотъемлемой частью Договора. 
1.12. В течение __ календарных дней со дня 

предоставления микрокредита,  предоставить 

Займодателю документы, подтверждающие 

целевое использование суммы микрокредита. 

При этом, в рамках установленного срока, в 

случае снятия суммы микрокредита либо его 

части наличными деньгами, Заемщик обязан в 

течение 10 рабочих дней со дня снятия данной 

суммы микрокредита с банковского счета 

предоставить Займодателю документы, 

подтверждающие целевое использование 

суммы микрокредита. 
1.13. При полном досрочном либо частичном 

досрочном погашении Заемщиком суммы 

микрокредита и вознаграждения по нему, 

Заемщик письменно обращается Займодателю 

с заявлением о таком досрочном погашении. 
    При частичном досрочном погашении 

Заемщиком основного долга по займу и 

вознаграждения по нему, а именно в случае 

изменения срока микрокредита или суммы 

платежа в обязательном порядке составляется 

и подписывается новый график платежей 

(Приложение № 1 к Договору) без 

необходимости заключения дополнительного 

соглашения к Договору. 
1.14. Договор является неотъемлемой частью 

Соглашения. Все, что не предусмотрено 

настоящим Договором, регулируется 

условиями Соглашения и действующим 
законодательством РК.  
1.15. Договор составлен на государственном и 

русском языках. В случае разночтений между 

государственным и русским вариантами 

Договора, приоритет имеет вариант Договора, 

составленный на русском языке. 
 

ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-
ЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

 
Карыз беруші: 
«______________» ЖШС 
Мекен жайы: ________________ 
Банк БЖК: _________ 
ЖСК: _____________  ______________ 
БСН:  ____________ 
КБЕ :_____ 
Тел: __________ 
 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
Займодатель:     
ТОО «_____________» 
Адрес: _________. 
ИИК: __________ в  ____________   
БИК Банка: _________ 
БИН:  ______________ 
КБе: _____ 
Тел: _____________ 
 



 

 
  

Қарыз беруші 
 

______________________ 
(Аты-жөні,  тегі) 

М.О. 
 

 
 
Қарызгер: 
Аты-жөні/атауы 
Адрес:   
Банк реквизиттері 
Тел: __________________________ 
Электрондық пошта мекенжайы________ 

 
  

 
Қосалқы қарызгер (егер болса) 
 
______________________________________ 
Аты-жөні/атауы 
Адрес:  
Банк реквизиттері 
Тел: __________________________ 
Электрондық пошта мекенжайы________ 
 

Займодатель 
 

_________________________ 
(ФИО) 
М.П. 

 
 
 
Заёмщик: 
ФИО/наименование 
Адрес:  
Банковские реквизиты 
Тел: _________________________ 
Адрес электронной почты________ 
 
 
Созаемщик (при наличии) 
 
______________________________________ 
ФИО/наименование 
Адрес:   
Банковские реквизиты 
Тел: _________________________ 
Адрес электронной почты________ 
 



 

Приложение №1 
к Договору №_________ о предоставлении микрокредита от ______________ года 

_____________ж. микрокредит беру туралы №_________ келісім шартына 
№1 қосымша 

 
График погашения микрокредита 

от _________________ 
(день, месяц, год) 

к Договору о предоставлении микрокредита (дополнительному соглашению к 
договору о предоставлении микрокредита) 

№___________ от _________________ 
(день, месяц, год) 

_____________ж. микрокредит беру туралы №_________ келісім шартына 
(күні, айы, жылы) 

_______________ж. Микрокредитті өтеу кестесі 
(күні, айы, жылы) 

тенге 
Дата платежа/ 

Төлем күні 
Платежи за период/ кезеңдегі төлемдер Остаток основного долга 

(задолженности)/ Негізгі 

борыштың қалдығы 

(берешектің) 

Сумма 

платежа/ 
Төлем 
сомасы 

в том числе/соның ішінде  
Вознаграждение/ 

Сыйақы 
Основной 

долг/ 
Негізгі 

борыш 
1 2 3 4 5 

      
   

 
  

Итого/Барлығы:     

Годовая эффективная ставка вознаграждения 
Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі  

_____процентов 
 
 

Выбранный заемщиком метод погашения микрокредита 
Қарыз алушы таңдаған шағын несиені төлеу әдісі 
 

_________(аннуитетный, 

дифференцированный или 

другой метод указываются 

Заемщиком собственноручно/ 
аннуитетті/сараланған/басқа 

әдісті Қарызгер өз қолымен 

көрсетеді) 
Перечень предложенных Займодателем методов погашения 

микрокредита(рядом с выбранным методом Заемщик должен 

поставить отметку V ) 
 Қарыз беруші ұсынған микрокредитті өтеу әдістерінің 

тізбесі (таңдалған әдіс жанында қарыз алушы V белгісін 

қоюы керек )   

Аннуитетный 
Дифференцированный  
Другой метод 
 

 
Реквизиты организации/ Ұйымның 
деректемелері 

 
Реквизиты заемщика/Қарызгердің 

деректемелері 
 
Подпись представителя организации/ Ұйым 
өкілінің қолы 
___________________ 

 
Подпись заемщика/представителя заемщика/ 
Қарызгердің/қарыз алушының өкілінің қолы 
__________________ 



 

 
 
Пояснение: 
В графе 1 вводятся даты совершения платежей (первая дата является датой выдачи 

суммы микрокредита). 
В графе 2 вводятся суммы платежей заемщика (первая сумма платежа со стороны 

заемщика отсутствует). 
В графах 3 и 4 вводятся суммы вознаграждения и основного долга, составляющие 

сумму платежа заемщика. 
В графе 5 вводятся остатки основного долга (задолженности) после произведенного 

очередного платежа заемщика. 
В строке «Итого» вводятся суммы потоков платежей по графам 2, 3 и 4. 

  



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к типовой форме договора о предоставлении микрокредита в рамках СОКЛ 

Должность Подпись Дата Ф.И.О. 

Заместитель Председателя Правления   
 

 
Директор департамента кредитного 

администрирования  
 

 
Директор департамента правового 

обеспечения  
 

 

Главный бухгалтер  
 

 
Директор департамента 

сопровождения проектов  
 

 
Директор департамента управления 

рисками и внутреннего контроля  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение №__ 

к Протоколу Правления  
Товарищества с ограниченной ответственностью 

 «Микрофинансовая организация «Almaty» 
                                                                                                                                                    от «____» ___________ 2021 года 

 
ОБРАЗЕЦ ТИПОВОГО ДОГОВОРА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОКРЕДИТА 
 

 
г. Алматы                                                                                                        «___» ________ 20__ 
года 

 
«__________________» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі атынан ____________ 

негізінде әрекет ететін ___________асы 
_____________________, бір тараптан, және 

______________________________________ 
(заңды тұлғаның, ЖК атауы) 
__________________(лауазымы және аты-
жөні:) ______________негізінде әрекет ететін 

екінші тараптан, (Қосалқы қарызгер болса) 
_______________ (Қосалқы қарызгер  заңды 

тұлғаның, ЖК атауы) ___________ негізінде 

әрекет ететін үшінші тарап бұдан әрі қарай 

бірлесе «Тараптар» деп аталады, төменде 

аталғандар туралы осы Келісім-шартты 

жасасты: 
 
 

 
2. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ 

 
1.1. Келісім-шарттың жасалған күні –____ 
1.2. Микроқаржы ұйымының атауы - 
«________________» Микроқаржы ұйымы  

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бұдан әрі 

қарай – «Қарыз беруші». 
 
1.3. Қарызгердің атауы - __________ бұдан әрі 

қарай – «Қарызгер» немесе  «Қарыз 

алушы». 
Қосалқы қарызгердің  атауы -
___________________ бұдан әрі қарай – 
«Қосалқы қарызгер». (егер болған жағдайда 

көрсетіледі) 
Осы Шартта көрсетілген Қарыз алушының 

міндеттемелерін орындауға Қосалқы қарызгер 
де ортақ жауапкершілікті алады. 
1.4. Қарыз беруші Қарызгерге ________ теңге 
(__________________) сомасы мөлшерінде, 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «____________», в лице  
________ ____________., действующего на 

основании _______, с одной стороны и  

________________________________________
_ (наименование заемщика - юридического 

лица, ИП), в лице __________________ 

(должность и ФИО) действующего на 

основании ___________ с другой стороны, 

(указывается при наличии 

созаемщика)_____________________________
____________ (наименование заемщика - 
юридического лица, ИП), в лице 

__________________ (должность и ФИО) 

действующего на основании ___________  с 

третьей стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем "Стороны", о нижеследующем: 
 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 
1.1. Дата заключения договора – _______ 
1.2. Наименование микрофинансовой 

организации: Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Микрофинансовая 

организация «Almaty» далее по тексту- 
«Займодатель» 
1.3. Заемщик: _______________(наименование 

ИП) далее по тексту «Заёмщик».  
(при наличии) Созаемщик: (наименование 

Созаемщика) -___________________ далее по 

тексту - «Созаёмщик». 
Созаемщик несет солидарную с Заемщиком 

ответственность за выполнение обязательств 

Заемщика, указанных в настоящем Договоре. 
 
 
1.4. Займодатель предоставил Заёмщику 

микрокредит в сумме ________ тенге 



 

бұдан әрі "микрокредит" деп аталатын, 

мерзімділік, ақылылық, қайтарымдылық және 

мақсатты пайдалану тәртібімен және 

шарттарымен осы Келісім-шартпен көзделген 

талаптарға сәйкес микрокредит береді.  
Микрокредит бойынша артық төлем сомасы 

_______ (____________) тенгені құрайды.    

Қарызгерге микрокредит тек келесі  мақсаттаға 

беріледі: ____________ 
 
1.5. Микрокредитті өтеу мерзімі: ______ ай, 
«__»_______ бастап «___»______ дейін ___ 

мерзімге 
1.6. Микрокредитті пайдаланғаны үшін 

Қарызгер Қарыз берушіге негізгі борыш 

бойынша қарыз сомасына есептелетін 
______ (_______) жылдық сыйақы мөлшерін 

төлейді, жылдық тиімді сыйақы ставкасының 

мөлшері – __________ (________) 
 
    Сыйақы микрокредит беру күнінен бастап 

және микрокредит бойынша берешекті толық 

өтеу күні кезеңіне есептеледі. 
 
    Микрокредитті беру және микрокредит өтеу 

күні бір күн деп қабылданады. 
 
1.7. Микрокредит _____ (көрсету керек: бір 

жолғы/бөліп төлеу) электрондық терминалдар 

арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол 

ақшасыз тәртіппен Қарыз берушінің келесі 

банктік реквизиттеріне төлем сомасын аудару 

арқылы өтеледі:  
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
 
1.8. Микрокредитті төлеу тәсілі (көрсету керек: 

аннуитетті/сараланған/басқа) 

_________________________ . 
       
1.9. Микрокредитті пайдалану үшін сыйақы 

уақтылы төленбеген жағдайда, Қарыз беруші 

Қарызгерден оны төлеуді кешіктірген әрбір 

күн үшін Микрокредитті пайдалану сыйақысы 

сомасының 1% (бір пайыз) мөлшерінде бірақ 

Микрокредит берілген сомасының 10% (он 

пайызы) артық емес мөлшерінде тұрақсыздық 

айыбын төлеуін талап етуге құқылы.  
 

(__________________), именуемый в 

дальнейшем "микрокредит", в порядке и на 

условиях срочности, платности, возвратности 
и целевого использования в соответствии с 

условиями предусмотренными настоящим 

Договором. Сумма переплаты по 

микрокредиту составляет 

_______(____________) тенге. Займодатель 

предоставляет Заемщику микрокредит только 

на цели_______________. 
1.5. Сроки погашения микрокредита: ______ 

месяца, с «__»___ ____по  «___»______ _____ . 
 
1.6. За пользование микрокредитом Заемщик 

выплачивает Займодателю вознаграждение в 

размере – _______ (_______) годовых, 

начисляемое на сумму основного долга по 

микрокредиту, размер годовой эффективной 

ставки вознаграждения – __________ 
(________) 
    Вознаграждение начисляется на период со 

дня предоставления микрокредита и по дату 

полного погашения задолженности по 

микрокредиту. 
    Дата предоставления микрокредита и дата 

погашения микрокредита принимаются за 

один день.  
1.7. Микрокредит погашается _____ 

(указывается: единовременно / частями) 
наличными деньгами посредством 

электронных терминалов  либо в безналичном 

порядке путем перечисления суммы платежа 

на следующие банковские реквизиты 

Займодателя: 
________________________________________
_ 
 
________________________________________ 
1.8. Метод погашения микрокредита (указать: 

аннуитетный/дифференцированный/другой): 
__________. 
        
1.9. В случае несвоевременной уплаты 

вознаграждения за пользование 

микрокредитом, Займодатель вправе требовать 

от Заёмщика уплаты неустойки в размере 1% 

(одного процента) от суммы неуплаченного в 

срок вознаграждения за пользование 

микрокредитом за каждый день просрочки, но 

не более 10%  (десяти процентов) от суммы 

выданного микрокредита.  



 

      Микрокредит уақтылы төленбеген 

жағдайда Қарыз беруші оны төлеуді 

кешіктірген әрбір күн үшін уақтылы 

төленбеген Микрокредит сомасының 1% (бір 

пайыз) мөлшерінде бірақ Микрокредит 

берілген сомасының 10% (он пайызы) артық 

емес мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеуін 

талап етуге құқылы. 
1.10. Жеке тұлға (жеке кәсіпкер) Қарыз 

алушының осы Келісім бойынша Қарыз  

беруші алдындағы қарызын өтеу келесі 

тәртіпте жүзеге асырылады: 
 
1) негізгі борыш бойынша берешек; 
2) сыйақы бойынша берешек; 
3) Келісім-шартта белгіленген мөлшерде 

тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл); 
4) ағымдағы кезеңдегі төлемдер бойынша 

негізгі борыш сомасы; 
5) ағымдағы кезеңге төлемдер бойынша 

есептелген сыйақы; 
6) Қарыз берушінің орындалуына байланысты 

шығындары. 
      Заңды тұлғаның қарыз алушының Қарыз 

беруші алдындағы осы Шарт бойынша 

берешегін өтеу мынадай кезектілікпен 

жүргізіледі: 
1) Қарыз берушінің орындалуына байланысты 

шығындары; 
2) Келісім-шартта белгіленген мөлшерде 

тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл); 
3) сыйақы бойынша берешек; 
4) негізгі борыш бойынша берешек; 
5) ағымдағы кезеңге төлемдер бойынша 

есептелген сыйақы; 
6) ағымдағы кезеңдегі төлемдер бойынша 

негізгі борыш сомасы. 
1.10-1. Қарызгердің осы Келісім-шарт 

бойынша өз міндеттемелерін орындауының 

қамтамасыз ету болып табылатын: 
- (егер кепілдік берілсе) ______ жылғы № __ 

кепілдік шарты негізінде жеке / заңды 

тұлғаның кепілдігі ______ (жеке тұлғаның 

толық аты-жөні / заңды тұлғаның атауы). 
 
- кепілге жылжымайтын/ жылжымалы мүлік 

берілген жағдайда  кепілге салынған мүліктің 

мекен-жайы және тізімдемесі 

(жылжымайтын мүлікке қатысты), Кепіл 

берушінің мүлікке меншік құқығын растайтын 

құқық атауы (меншік құқығы, шаруашылық 

      В случае несвоевременного погашения 

основного долга по микрокредиту, 

Займодатель вправе требовать от Заёмщика 

уплаты неустойки в размере 1% (одного 

процента) от суммы несвоевременно 

погашенного Микрокредита за каждый день 

просрочки, но не более 10% (десяти процентов) 

от суммы выданного микрокредита.  
1.10. Погашение задолженности Заемщика 

физического лица (индивидуального 

предпринимателя) перед Займодателем по 

настоящему Договору производится в 

следующей очередности: 
1) задолженность по основному долгу; 
2) задолженность по вознаграждению; 
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, 

определенном Договором; 
4) сумма основного долга за текущий период 

платежей; 
5) вознаграждение, начисленное за текущий 

период платежей; 
6) издержки Займодателя по получению 

исполнения. 
      Погашение задолженности Заемщика 

юридического лица перед Займодателем по 

настоящему Договору производится в 

следующей очередности: 
1) издержки Займодателя по получению 

исполнения; 
2) неустойка (штраф, пеня) в размере, 

определенном Договором; 
3) задолженность по вознаграждению; 
4) задолженность по основному долгу; 
5) вознаграждение, начисленное за текущий 

период платежей; 
6) сумма основного долга за текущий период 

платежей. 
1.10-1.Обеспечением исполнения Заемщиком 

обязательств по Договору является:  
 
-  (в случае предоставления гарантии) гарантия 

физического/юридического ______ (ФИО 

физического лица/ наименование юридического 

лица) на основании договора гарантии № __ от 

______. 
- в случае предоставления в залог 

недвижимого/движимого имущества 

указываются опись и местонахождение (для 

недвижимого имущества) заложенного 

имущества, наименование права, в силу 

которого имущество, принадлежит 

залогодателю (право собственности, право 



 

жүргізу құқығы және т.б.), сонымен қатар 

мүліктің бағалық құны көрсетіледі. 
 
     Қарызгер Келісім-шарт бойынша 

міндеттемелер толық орындалған жағдайға 

дейін Қарыз берушіге кепіл мүліктің меншік 

құқығын растайтын және идентификациялық 

құжаттарды береді (осы тармақ Кепіл мүлік 
болған жағадайда ғана көрсетіледі). 
 
1.11. Қарызгер осы Шарт бойынша өз 

міндеттемелерін орындамаған және (немесе) 

лайықсыз орындаған жағдайда Қарыз беруші 
өз қалауы бойынша келесі шараларды 

қабылдауға құқылы: 
1) Қарызгерге мерзімі өткен берешекті өтеу 
қажеттілігі туралы SMS–хабарлама, хат, 

пошталық мекен-жайға/ электрондық поштаға 

хабарландыру жіберу; 
2) Қазақстан Республикасының  заңнамасында  

немесе осы Келісім-шартта көзделген 

жағдайларда Қарызгерге микрокредит 

бойынша мерзімінен бұрын барлық сомасын, 

оған тиесілі сыйақымен және есептелген 

айыппұл (өсімақы, айып төлеу) қайтару туралы 

және Келісім-шартты бұзу туралы жазбаша 

талап  жіберу; 
3) берешек бойынша қарызды сотқа дейін 

өндіріп алу және реттеу үшін коллекторлық 

агенттікке беру; 
4) сот органдарына микрокредит бойынша 

берешекті өндіріп өндіріп алу; 
5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

тыйым салынбаған өзге де әдістерді пайдалану, 

оның ішінде, нотариусқа үзінді атқару 

жазбалары туралы өтініш беру немесе Шарт 

бойынша үшінші тұлғаларға құқықты 

(талаптарды) беруге немесе Қарызгердің 

Қарыз беруші  алдындағы берешегін өтеу үшін 

басқа да іс-әрекеттер жасауға; 
1.12. Осы Келісім-шарт оған қол қойылған 

сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар осы 

Келісім-шартқа сәйкес өз мойнына алған 

міндеттемелерді толық орындағанша әрекет 

етеді. 
1.13. Қарызгер осы шартта белгіленген уақытта 

қарыз берушінің шешімін алған күннен бастап 

күнтізбелік он бес күн ішінде немесе Шарт 

талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы 

шешімге қол жеткізілмеген кезде қарыз 

берушіні бір мезгілде хабардар ете отырып, 

уәкілетті органға жүгіну құқылы. 

хозяйственного ведения и другие), а также 

оценочная стоимость имущества. 
     (данный абзац указывается в случае залога 

недвижимого имущества) Оригиналы 

правоустанавливающих и идентификационных 

документов на недвижимость передаются 

Займодателю до полного исполнения 

обязательств Заемщиком по настоящему 

Договору. 
1.11. В случае неисполнении и (или) 

ненадлежащем исполнении Заемщиком своих 

обязательств по настоящему Договору 

Займодатель вправе, по своему усмотрению, 

принять следующие меры: 
1) направить Заемщику SMS–уведомления, 

письма,  оповещения на почтовый адрес/ 

электронную почту о необходимости 

погашении просроченной задолженности;  
2) в случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан или 

настоящим Договором направить Заемщику 

письменное требование о досрочном возврате 

всей суммы микрокредита с причитающимся 

вознаграждением, и начисленным штрафом 

(пеней, неустойкой) и о расторжении 

Договора; 
3) передать задолженность по займу на 

досудебное взыскание и урегулирование 

коллекторскому агентству; 
4) обратиться в судебные органы для 

взыскания задолженности по микрокредиту;  
5) использовать иные методы, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан, в 

том числе, обратиться к нотариусу с 

заявлением о выписки исполнительной 

надписи, либо передать право (требования) по 

Договору третьим лицам, либо совершить 

другие действия для погашения задолженности 

Заемщика перед Займодателем.  
1.12. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания и действует вплоть до 

полного исполнения Сторонами принятых ими 

на себя в соответствии с настоящим Договором 

обязательств. 
1.13.Заемщик вправе в течение пятнадцати 

календарных дней с даты получения решения 

Займодателя, предусмотренного настоящим 

договором или при недостижении 

взаимоприемлемого решения об изменении 

условий договора обратиться в 

уполномоченный орган с одновременным 

уведомлением Займодателя. 



 

 
1.14. Қарыз берушінің почталық мекенжайы: 

______________________________ 
Қарыз берушінің электрондық адресі:  

_______________ 
Қарыз берушінің интернет-ресурсы: _______ 
1.15. Қарыз беруші микрокредит беру туралы 

шарт бойынша құқықтарды (талаптарды) 

үшінші тұлғаға шегініп берген кезде 

микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 

кредитордың қарызгермен қарым-
қатынастарына Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен қойылатын талаптар мен 

шектеулер қарызгердің құқық (талап) шегініп 

берілген үшінші тұлғамен құқық 

қатынастарына өз қолданысын таратады. 
1.16. Осы Келісім-шарттың талаптары 

орындалмаған және/немесе лайықсыз 

орындалған жағдайларда Тараптар осы 

шартпен сәйкес және Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасы 

бойынша жауапкершілік көтереді.  
    Шарттың 2.2.5-тармағына сәйкес қаржылық 

және өзге де құжаттарды орындамағаны үшін  
уақтылы ұсынбағаны/орындамағаны үшін 

Қарыз беруші талап етілетін құжаттарды 

бермеген/ арнайы шарттарды орындамаған 
әрбір күнтізбелік күн үшін берілген 

микрокредит сомасынан 0,01 (нөл бүтін 

жүзден бір) % мөлшерінде тұрақсыздық 

айыбын есептеуге және өндіріп алуға  құқылы. 
       Микрокредитті мақсатты 

пайдаланылғанын растайтын құжаттарды 

уақтылы ұсынбағаны үшін Қарыз беруші 

Қарыз алушыдан мақсатты пайдалану 

бойынша құжаттар толық көлемде 

ұсынылмаған микрокредит сомасының 0,01% 
мөлшерінде тұрақсыздық айыбын есептеуге 

және өндіріп алуға құқылы. 
 
       Микрокредит сомасын мақсатсыз 

пайдаланғаны үшін, микрокредитті мақсатты 

пайдаланғанын растайтын құжаттарды 

ұсынбағаны үшін Қарыз беруші қарыз 

алушыдан мақсатсыз пайдалану сомасының 

10% мөлшерінде айыппұл төлетуге және 

өндіріп алуға құқылы. 
       Микрокредит сомасын жинақ банк 

шоттарына орналастырғаны үшін Қарыз 

беруші Қарыз алушыдан ақшаны жинақ 

шотына орналастырған күні мақсатсыз 

пайдаланылған (депозитте орналастырылған) 

1.14. Почтовый адрес Займодателя: 

___________________ 
Электронный адрес Займодателя: _______ 
 
Интернет-ресурс Займодателя: ________  
1.15. При уступке Займодателем права 

(требования) по Договору третьему лицу 

требования и ограничения, предъявляемые 

законодательством Республики Казахстан к 

взаимоотношениям кредитора с заемщиком в 

рамках Договора, распространяют свое 

действие на правоотношения Заемщика с 

третьим лицом, которому уступлено право 

(требование). 
 
1.16. В случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения условий 

настоящего Договора Стороны несут 

предусмотренную настоящим Договором и 

законодательством Республики Казахстан 

ответственность. 
    За несвоевременное предоставление 

финансовых и иных документов согласно п. 

2.2.5 Договора,  Займодатель вправе начислить  

и взыскать с Заемщика неустойку в размере 

0,01 (ноль целых одна сотая) % от суммы 

выданного микрокредита за каждый 

календарный день непредоставления 

требуемых документов/ невыполнения особых 

условий. 
       За несвоевременное предоставление 

документов, подтверждающих целевое 

использование микрокредита Займодатель 

вправе начислить и взыскать с Заемщика 

неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна 

сотая) % от суммы микрокредита  на которую 

Займодателю не предоставлены в полном 

объеме документы по целевому 

использованию. 
       За нецелевое использование суммы 

микрокредита, а ровно за непредоставление 

документов, подтверждающих целевое 

использование микрокредита Займодатель 

вправе начислить и взыскать с Заемщика 

штраф в размере 10 (десяти) % от суммы 

нецелевого использования. 
       За размещение суммы микрокредита на 

сберегательных банковских счетах 
Займодатель вправе начислить и взыскать с 

Заемщика штраф в 2-х кратном размере 

базовой ставки Национального банка РК от 

суммы, использованной не по назначению 
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сомадан ҚР Ұлттық Банкінің базалық 

ставкасының 2 еселенген мөлшерінде айыппұл 

есептеуге және өндіріп алуға құқылы.  
    Қарыз алушы қаржыландырылатын жоба 

бойынша қарыз алушы не үшінші тұлғалар 

бұрын жүргізген төлемдер есебіне 

микрокредит қаражатын есепке жатқызуға 
(өтеуге) жол берілмейтіні және мұндай іс-
әрекеттер микрокредит сомасын мақсатсыз 

пайдалану ретінде бағаланатыны туралы 

хабардар етіледі 
1.17. Қарыз беруші микрокредит сомасын 

мыналар арқылы ұсынады: 
осы Келісім-шарттың 9-бөлімінде Қарызгердің 

деректемелерінде көрсетілген Қарызгердің 

шотына ақша аудару арқылы. 
немесе көрсету керек: үшінші тұлғаның 

шотына____________ (толық аты-жөнін, 

үшінші тұлғаның атауын көрсету керек)  

_______ мақсатында ақы төлеу үшін 

Қарызгердің жазбаша өтінішіне сәйкес. 
Микрокредит беру күні болып Қарыз 

алушының немесе үшінші тұлғаның (Қарыз 

алушының өтініші бойынша) шотына 

микрокредит соманын аудару күні есептеледі. 
2.18. Ерекше 

шарттар:________________________ 
(Несие берушінің уәкілетті органы белгілейтін 

қаржыландырудың арнайы шарттарын 

анықтайды. Егер бұлар белгіленбесе, онда 

тармақ алынып тасталады) 
 
 

(размещенной на депозите), на день 

размещения денег на сберегательном счете. 
     Заемщик уведомлен, что зачет (возмещение) 

средств Микрокредита в счет платежей, ранее 

произведенных Заемщиком либо третьими 

лицами по финансируемому проекту, не 

допускается, и такие действия будут 

расцениваться как нецелевое использование 

суммы микрокредита. 
 
1.17. Займодатель предоставляет сумму 

микрокредита путем:  
 перечисления денег на счет Заёмщика, 

указанного в разделе 9 настоящего Договора, в 

реквизитах Заемщика.  
либо указать: перечисления на счет третьего 

лица____________ (указать ФИО, 

наименование третьего лица) в целях оплаты за 

_______ согласно письменному заявлению 

Заемщика. Датой предоставления 

микрокредита считается дата перечисления 

Займодателем суммы микрокредита на счет 

Заемщика или третьего лица (по заявлению 

Заемщика).  
1.18.Особые 

условия:________________________________

_________(Указываются особые условия 

финансирования, установленные 

Уполномоченным органом Займодателя. В 

случае если таковые не устанавливаются, то 

пункт исключается) 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ 

МІНДЕТТЕРІ. 
2.1. Қарызгердің құқықтары: 
2.1.1. Микрокредиттерді беру ережелерімен,  

Қарыз берушінің микрокредиттер беру 

жөніндегі тарифтерімен танысу. 
2.1.2. Алған микрокредитті Шартпен 

белгіленген тәртіппен және талаптармен 

иелену. 
2.1.3. Егер негізгі борышты және (немесе) 

сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне 

түсетін болса, негізгі борышты және (немесе) 

сыйақыны төлеуді одан кейінгі жұмыс күні 

тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

төлемей жүргізу; 
 
2.1.4. Шарт бойынша берілген микрокредит 

сомасын Қарыз берушіге тұрақсыздық айыбын 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 
2.1. Права Заёмщика: 
2.1.1. Ознакомиться с правилами 

предоставления микрокредитов, тарифами 

Займодателя по предоставлению 

микрокредитов; 
2.1.2. Распоряжаться полученным 

Микрокредитом в порядке и на условиях, 

установленных Договором; 
2.1.3. В случае, если дата погашения основного 

долга и (или) вознаграждения выпадет на 

выходной либо праздничный день, произвести 

оплату основного долга и (или) 

вознаграждения в следующий за ним рабочий 

день без уплаты неустойки (штрафа, пени);   
2.1.4. Досрочно полностью или частично 

возвратить Займодателю сумму микрокредита, 



 

(айыппұл, өсімпұл) төлемей мерзімінен бұрын 

толықтай немесе ішінара қайтару; 
2.1.5. Қарызгер- жеке тұлға шарт бойынша 

міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу 

басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн 

ішінде және (немесе) жазбаша нысанда не 

шартта көзделген тәсілмен шарт бойынша 

міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алудың 

туындау себептері, кірістері және шарттың 

талаптарына өзгерістер енгізу туралы, оның 

ішінде Шарт бойынша міндеттемелерді 

орындау мерзімін өткізіп алуға байланысты 

басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) 

туралы мәліметтерді қамтитын өтініш ұсынуға 

құқылы.: 
-шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту 

жағына қарай өзгертуге; 
- негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша 

төлемді кейінге қалдыру; 
- берешекті өтеу әдісін немесе берешекті өтеу 

кезектілігін, оның ішінде негізгі борышты 

басым тәртіппен өтей отырып өзгертуге; 
- микрокредит мерзімін өзгерту; 
- мерзімі өткен негізгі борышты және (немесе) 

сыйақыны кешіру, микрокредит бойынша 

тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, 

өсімпұлдың) күшін жою арқылы; 
-тараптардың келісімінде белгіленген 

мерзімдерде ипотека нысанасы болып 

табылатын жылжымайтын мүлікті кепіл 

берушінің дербес өткізуі; 
-ұйымға кепілге салынған мүлікті беру 

жолымен шарт бойынша міндеттемені 

орындаудың орнына бас тарту ұсынумен; 
 
-сатып алушыға шарт бойынша міндеттемені 

бере отырып, ипотеканың мәні болып 

табылатын жылжымайтын мүлікті өткізу; 
2.1.6. Қарыз алушы осы шартта көретілген 

уақытта қарыз берушінің шешімін алған 

күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде 

немесе Шарт талаптарын өзгерту туралы өзара 

қолайлы шешімге қол жеткізілмеген кезде 

қарыз берушіні бір мезгілде хабардар ете 

отырып, уәкілетті органға жүгіну құқылы. 
 
2.1.7. Қарыз алушы жеке тұлға Қарыз беруші 

Шарт бойынша құқықты (талапты) шегініп 

берген жағдайда «Микроқаржы ұйымдары 

туралы» 26.11.2012 ж. ҚР Заңының 9-1-
бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген 

предоставленную по Договору, без оплаты 

неустойки (штрафа, пени); 
2.1.5. Заемщик - физическое лицо вправе  в 

течение тридцати календарных дней с даты 

наступления просрочки исполнения 

обязательства по договору организации и (или) 

представления в письменной форме либо 

способом, предусмотренным Договором, 

заявления, содержащего 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 в том 

числе связанных с: 
- изменением в сторону уменьшения ставки 

вознаграждения по договору; 
- отсрочкой платежа по основному долгу и 

(или) вознаграждению; 
- изменением метода погашения 

задолженности или очередности погашения 

задолженности, в том числе с погашением 

основного долга в приоритетном порядке; 
- изменением срока микрокредита; 
- прощением просроченного основного долга и 

(или) вознаграждения, отменой неустойки 

(штрафа, пени) по микрокредиту; 
- самостоятельной реализацией залогодателем 

недвижимого имущества, являющегося 

предметом ипотеки, в сроки, установленные 

соглашением сторон; 
- представлением отступного взамен 

исполнения обязательства по договору путем 

передачи организации заложенного 

имущества; 
- реализацией недвижимого имущества, 

являющегося предметом ипотеки, с передачей 

обязательства по договору покупателю. 
2.1.6 Заемщик - физическое лицо вправе в 

течение пятнадцати календарных дней с даты 

получения решения Займодателя, 

предусмотренного настоящим договором или 

при недостижении взаимоприемлемого 

решения об изменении условий договора 

обратиться в уполномоченный орган с 

одновременным уведомлением Займодателя. 
2.1.7. Заемщик - физическое лицо вправе 

обратиться к банковскому омбудсману в 

случае уступки Займодателем права 

(требования) по Договору для урегулирования 

разногласий с лицом, указанным в пунктах 4 и 



 

тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін банк 

омбудсманына жүгінуге құқылы; 
2.1.8. Қарыз берушіге  көрсетілетін қызметтер 

бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде 

жазбаша жүгіну. 
2.1.9. Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен көзделген өзге әрекеттерді 

жасау. 
2.2. Қарызгердің міндеттері: 
2.2.1. Микрокредит және сыйақы бойынша 

кезекті төлемдерді Шарт талаптарымен, осы 

Шартқа қоса берілген Микрокредитті Өтеу 

кестесімен (№ 1 Қосымша) көзделген мерзімде 

және тәсілмен уақтылы және толықтай енгізу.  
 
 
2.2.2. Шартпен  және / немесе Қарыз берушінің 

жазбаша талаптарында көзделген мерзімде 

және мөлшерде Микрокредитті толықтай өтеу, 

сыйақыны, тұрақсыздық айыбының сомасын,  

айыппұлды (бар болса) төлеу. 
2.2.3. Микрокредит берілген күннен бастап 

күнтізбелік __ күн ішінде/немесе ____ 
мерзіміне дейн Қарыз берушіге 

микрокредиттің мақсатты пайдаланылуын 

растайтын құжаттарды ұсыну. Сонымен бірге, 

белгіленген мерзімде микрокредиттің сомасын 

немесе оның бір бөлігін қолма-қол алған 

жағдайда, Қарызгер оны алған күннен бастап 

10 жұмыс күні ішінде Қарыз берушіге  
микрокредиттің мақсатына пайдаланылуын 

растайтын құжаттарды ұсыну міндетті.  
 
 
2.2.4. Шартқа қол қоюға және  орындалуына 

байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ 

Қарыз берушінің Қарызгер Келісім-шарт 

бойынша өз міндеттемелерін бұзу 

нәтижесіндегі шығыстарын  көтеруге. 
2.2.5. Осы Келісім-шарттың бүкіл әрекет ету 

мерзімі ішінде уақтылы, Қарыз берушінің 

бірінші талабы бойынша және Қарыз беруші 

белгілеген мерзімде Қарыз берушіге барлық 

қажетті ақпаратты, өзінің қаржылық 

жағдайына қатысты құжаттарды, сондай-ақ 

осы Шарт бойынша Қарызгер Қарыз берушінің 

алдындағы толық көлемде қарыздардың 

уақтылы өтеуіне әсер етуі мүмкін барлық 

туындаған жағдайлар туралы дереу жазбаша 

хабарлауға міндетті. 
 

5 статьи 9-1 Закона РК от 26.11.2012г. «О 

микрофинансовой деятельности»; 
2.1.8. Письменно обратиться к Займодателю 

при возникновении спорных ситуаций по 

получаемым услугам; 
2.1.9. Совершать иные действия, 

предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан.    
2.2. Обязанности Заемщика: 
2.2.1. Своевременно и полностью вносить 

очередные платежи по микрокредиту и 

вознаграждению в сроки и способом, 

предусмотренным условиями Договора, 

Графиком погашения микрокредита 

(Приложение №1), прилагаемому к 

настоящему Договору;  
2.2.2. Полностью погасить микрокредит, 

уплатить вознаграждение, суммы неустоек, 

штрафа (при наличии) в сроки и размерах, 

предусмотренных Договором и/или указанных 

в письменных требованиях Займодателя; 
2.2.3. В течение __ календарных дней со дня 

предоставления микрокредита/или В срок 

до______ предоставить Займодателю 

документы, подтверждающие целевое 

использование суммы микрокредита. При 

этом, в рамках установленного срока, в случае 

снятия суммы микрокредита либо его части 

наличными деньгами, Заемщик обязан в 

течение 10 рабочих дней со дня снятия данной 

суммы микрокредита с банковского счета 

предоставить Займодателю документы, 

подтверждающие целевое использование 

займа; 
2.2.4. Нести все расходы, связанные с 

подписанием и исполнением Договора, а также 

расходы, понесенные Займодателем в 

результате нарушения Заемщиком любого из 

своих обязательств по Договору. 
2.2.5. В течение всего срока действия 

настоящего Договора своевременно, по 

первому требованию Займодателя и в 

установленный Займодателем срок 

предоставлять Займодателю всю необходимую 

информацию, документы в отношении своего 

финансового положения, а также немедленно 

письменно информировать Займодателя обо 

всех возникших обстоятельствах, которые 

могут повлиять на своевременное погашение 

задолженности Заёмщика перед Займодателем 

по настоящему Договору в полном объеме. 



 

2.2.6. Микрокредит сомасын осы Шарттың 1.4  

тармақтарында көрсетілген мақсаттарға 

Пайдалану. 
2.2.7. Қарыз берушінің жазбаша сұрау салуы 

бойынша Микрокредит қарыз алушының 

қызметіне ықпал ететін ақпаратты беруге, атап 

айтқанда: 
- жаңа жұмыс орындарын құру; 
- салық төлемдерінің  ұлғайуы; 
- экономикалық көресткіштерінің ұлғайуы; 
- басқалар. 
2.2.8. Қарыз беруші Миркокредитті мақсатты 

пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыру 

мүмкіндігін қамтамасыз ету. 
2.2.9. Шарттың қолданылу мерзімі кезеңінде, 

Шартқа қол қойған күнге қолданыстағы 

барлық басқа да қаржылық міндеттемелерге  

қатысты Келісім-шарт бойынша қаржылық 

міндеттемелер бірінші кезекте орындау. Қарыз 

алушы осы Келісімнің барлық қолданылу 

мерзімі ішінде басқа ұйымдарда қосымша 

микрокредит тартпауға, сондай-ақ өзге 

қарыздарды тартпауға және осы шарттар 

бойынша міндеттемелерді толық орындағанға 

дейін кез келген заңды және жеке тұлғалар 

алдындағы кез келген қаржылық 

міндеттемелерді Қарыз берушінің келісімісіз 

өз мойнына алмауға міндеттенеді.  
2.2.10. Микрокредит немесе оның бір бөлігін 

мақсатсыз пайдаланылғаны үшін, сол сияқты 

Қарыз берушіге микрокредитті мақсатты 

пайдаланылғанын растайтын құжаттарды 

ұсынбаған не осы құжаттарды ұсыну мерзімі 

бұзылған жағдайда Қарыз берушінің талап етуі 

бойынша Қарыз берушіге мақсатты пайдалану 

жөніндегі құжаттар толық көлемде 

ұсынылмаған микрокредит сомасын 

мерзімінен бұрын қайтаруға, сондай-ақ осы 

Шарттың талаптарына сәйкес сыйақы, 

тұрақсыздық айыбын, айыппұл төлеуге 

міндетті.   
2.3. Қарыз беруші құқылы: 
2.3.1. Келісім-шарттың талаптарын біржақты 

тәртіппен Қарызгердің жағына оларды 

жақсарту үшін өзгертуге.   
        Келісім-шарттың талаптарын Қарызгердің 

мақсаттары үшін жақсарту болып мыналар 

танылады: 
       тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

азаю жағына қарай өзгеруі немесе толық күшін 

жою; 

2.2.6. Использовать сумму микрокредита 

только на цели, указанные в п. 1.4 настоящего 
Договора. 
2.2.7. По письменному запросу Займодателя 

предоставлять информацию, касающуюся 

влияния микрокредита на деятельность 

Заемщика, а именно:  
- создание новых рабочих мест; 
- увеличение выплаты налогов; 
- увеличение экономических показателей; 
- другие. 
2.2.8. Обеспечить возможность Займодателю 

осуществлять контроль за целевым 

использованием микрокредита. 
2.2.9. Исполнять финансовые обязательства по 

Договору в первоочередном порядке по 

отношению ко всем другим финансовым 

обязательствам, существующим на дату 

подписания Договора. Заемщик обязуются в 

течение всего срока действия настоящего 

Соглашения не привлекать без согласия 

Займодателя дополнительные микрокредиты 

займы и любые финансовые обязательства 

перед любыми юридическими и физическими 

лицами до полного исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 
 
 
2.2.10. В случае нецелевого использования 

микрокредита или его части, а равно не 

предоставления Займодателю документов, 

подтверждающих целевое использование 

микрокредита, либо нарушения срока 

предоставления данных документов, по 

требованию Займодателя досрочно вернуть 

сумму микрокредита, на которую Займодателю 

не предоставлены в полном объеме документы 

по целевому использованию, а также 

выплатить вознаграждение, неустойку, штраф 

в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 
2.3. Займодатель вправе: 
2.3.1. В одностороннем порядке изменять 

условия Договора в сторону их улучшения для 

Заемщика.  
Под улучшением условий Договора для 

Заемщика для целей настоящего пункта 

понимаются: 
изменение в сторону уменьшения или 

полная отмена неустойки (штрафа, пени); 
 



 

       Келісім-шарт бойынша сыйақы 

мөлшерлемесін азаю жағына қарай өзгеруі. 
2.3.2. Қарызгерден Шарт жасасу және ол 

бойынша міндеттемелерді орындау үшін 

қажетті құжаттар мен мәліметтер сұрау. 
2.3.3. Қарызгердің келісімінсіз Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес осы 

Шарт бойынша құқығын (талабын) үшінші 

тұлғаларға беруге. 
2.3.4. Қарызгер микрокредиттің кезекті бөлігін 

қайтару және (немесе) сыйақы төлеу үшін 

белгіленген мерзімде 40 (қырық) күнтізбелік 

күннен асыра бұзған кезде Қарызгерден 

Микрокредит сомасын тиесілі сыйақымен 

бірге мерзімінен бұрын қайтаруды талап ету. 
 
2.3.5. Қарызды нысаналы пайдаланылуына 

бақылауды жүзеге асыру. 
2.3.6. Қарызгер Микрокредитті мақсатты 

пайдалану міндеттерін, сондай-ақ осы 

Шарттың 2.2.5., 2.2.8 тармақтарында  

көзделген міндеттерді орындамаған кезде 

Қарыз беруші шартты орындаудан бас тартуға 

құқылы және Қарыз алушыдан микрокредит 

сомасын және  ол бойынша сыйақыны, сондай-
ақ осы Шартта көзделген өсімпұлдарды, 

тұрақсыздық айыбын, айыппұлды төлеуді 

талап етуге құқұлы. 
2.3.7. Қарызгердің Келісім-шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау мерзімі өткен  

жағдайда, Қарыз беруші Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларда, Шарт бойынша берешекті сотқа 

дейін өндіріп алу және реттеу үшін 

коллекторлық агенттік тартуға құқылы. 
2.3.8. Қарызгер-жеке тұлғаның өтінішін қарау 
нәтижелері бойынша берешекті реттеу 

жөніндегі келісімге қол жеткізілмеген және 

қарыз алушы-жеке тұлға берешек бойынша 

қарсылықтарды ұсынбаған жағдайда, негізгі 

борышты, сыйақыны және тұрақсыздық 

айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса алғанда, 

берешекті қарыз алушы-жеке тұлғаның 

келісімін алмай Нотариустың атқарушылық 

жазбасы негізінде өндіріп алуға құқылы. 
2.4. Қарыз беруші міндетті: 
2.4.1. Қарызгерге Келісім-шартпен 

қарастырылған талаптарда және көлемде, 

Қарызгер барлық қажетті құжаттаманы 

үсынған жағдайда микрокредит беруге. 
2.4.2. Қарыз берушінің осы Шарт бойынша 

құқықтарының (талаптарының) үшінші тұлғаға 

изменение в сторону уменьшения ставки 

вознаграждения по Договору. 
2.3.2. Запрашивать у Заемщика документы и 

сведения, необходимые для заключения 

Договора и исполнения обязательств по нему. 
2.3.3. Без согласия Заемщика уступить право 

(требование) по настоящему Договору третьим 

лицам, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 
2.3.4. Потребовать от Заемщика досрочного 

возврата суммы Микрокредита вместе с 

причитающимся вознаграждением при 

нарушении Заемщиком срока, установленного 

для возврата очередной части микрокредита и 

(или) выплаты вознаграждения, более чем на 

40 (сорок) календарных дней. 
2.3.5. Осуществлять контроль за целевым 

использованием микрокредита. 
2.3.6. При невыполнении Заемщиком 

обязанностей по целевому использованию 

микрокредита, а также обязанностей, 

предусмотренных пунктами 2.2.5., 2.2.8.  
настоящего Договора, Заимодатель вправе 

отказаться от исполнения Договора и 

потребовать от Заемщика досрочного возврата 

суммы микрокредита, оплаты вознаграждения 

по нему, а также пени, неустойки, штрафа, 

предусмотренных настоящим Договором.  
2.3.7. При допущении Заемщиком просрочки 

исполнения обязательств по Договору 

Займодатель, в случаях предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, 

вправе привлечь коллекторское агентство для 

передачи ему на досудебное взыскание и 

урегулирование задолженности по Договору. 
2.3.8. Взыскать задолженность, включая 

основной долг, вознаграждение и неустойку 

(штраф, пеню), на основании исполнительной 

надписи нотариуса без получения согласия 

заемщика-физического лица в случае 

недостижения соглашения по урегулированию 

задолженности по результатам рассмотрения 

заявления заемщика-физического лица и 

непредставления заемщиком-физическим 

лицом возражений по задолженности.  
2.4. Займодатель обязан: 
2.4.1. Предоставить Заемщику микрокредит на 

условиях и в объемах, предусмотренных 

Договором, при предоставлении Заемщиком 

всей необходимой документации. 
2.4.2. При заключении договора, содержащего 

условия перехода права (требования) 



 

көшу талаптарын қамтитын шарт (бұдан әрі – 
талап құқықтарын шегініп беру шарты) 

жасалған кезде Қарыз беруші: 
1) талап ету құқығын (талабын) басқаға 

беру шарты жасасылғанға дейін Қарыз 

алушыны (немесе оның уәкілетті өкілін) 

құқықтардың (талап етулердің) үшінші тұлғаға 

өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ осындай 

басқаға беруге байланысты Қарыз алушының 

дербес деректерінің өңделетіні туралы 

микрокредит беру туралы Келісім-шартта 

көзделген не Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен 

хабардар етуге; 
2) талап ету құқығын басқаға беру шарты 

жасасылған күннен бастап отыз күнтізбелік 

күн ішінде Қарыз алушыны (немесе оның 

уәкілетті өкілін) микрокредитті өтеу жөніндегі 

бұдан былайғы төлемдердің үшінші тұлғаға 

(микрокредит беру туралы  Келісім-шартта 

көзделген құқық (талап ету) өткен тұлғаның 

атауы және тұрған жері) тағайындалатынын, 

берілген құқықтардың (талап етулердің) толық 

көлемін, сондай-ақ, негізгі борыштың, 

сыйақының, тұрақсыздық айыбының 

(айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен және 

ағымдағы сомаларының және төленуге 

жататын басқа да сомалардың қалдықтарын 

көрсете отырып, құқықтың (талап етудің) 

үшінші тұлғаға өткені туралы микрокредит 

беру туралы шартта көзделген не Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы 

келмейтін тәсілмен хабардар етуге міндетті. 
2.4.3. Мерзімі өткен күннен бастап 20 

күнтізбелік күннен кешіктірмей Қарыз 

алушыны хабардар ету: 
шарт бойынша міндеттемені орындау 

бойынша мерзімін өткізіп алудың туындауы 

және хабарламада көрсетілген күні мерзімі 

өткен берешектің мөлшерін көрсете отырып, 

төлемдер енгізу қажеттігі туралы; 
шарт бойынша қарыз алушы - жеке 

тұлғаның ұйымға жүгіну құқығы; 
қарыз алушының Шарт бойынша өз 

міндеттемелерін орындамауының салдары. 
Хабарлама, егер ол қарыз алушыға 

(борышкерге) мынадай тәсілдердің бірімен 

жіберілсе, жеткізілді деп есептеледі: 
Шартта көрсетілген электрондық пошта 

мекенжайына; 
Шартта көрсетілген тұрғылықты жері 

бойынша оның табыс етілгені туралы 

Займодателя по настоящему Договору 

третьему лицу (далее - договор уступки права 

требования), Займодатель обязан: 
1) до заключения договора уступки права 

(требования) уведомить Заемщика (или его 

уполномоченного представителя) 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; 
 
 
2) уведомить Заемщика (или его 

уполномоченного представителя) 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 о 

предоставлении микрокредита), полного 

объема переданных прав (требований), а также 

остатков просроченных и текущих сумм 

основного долга, вознаграждения, неустойки 

(штрафа, пени) и других подлежащих уплате 

сумм; 
2.4.3. Не позднее 20 календарных дней с даты 

наступления просрочки уведомить Заемщика: 
 
о возникновении просрочки по 

исполнению обязательства по Договору и 

необходимости внесения платежей с указанием 

размера просроченной задолженности на дату, 

указанную в уведомлении; 
праве заемщика - физического лица по 

договору обратиться в организацию; 
последствиях невыполнения заемщиком 

своих обязательств по договору. 
Уведомление считается доставленным, 

если оно направлено Заемщику (должнику) 

одним из следующих способов: 
на адрес электронной почты, указанный в 

Договоре; 
по месту жительства, указанному в 

Договоре, заказным письмом с уведомлением о 



 

хабарламасы бар тапсырыс хатпен жіберілген 

болса, оның ішінде көрсетілген мекенжайда 

тұратын отбасының кәмелетке толған 

мүшелерінің бірі алған болса; 
жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де 

байланыс құралдарын пайдалана отырып. 
2.4.4. Қарыз алушы - жеке тұлғаның өтініші 

алынған күннен кейін күнтізбелік он бес күн 

ішінде шарт талаптарына ұсынылған 

өзгерістерді және қарыз алушы - жеке тұлғаға 

жазбаша нысанда не туралы шартта көзделген 

тәсілмен хабарлауды қарау: 
 

шарттың талаптарына ұсынылған 

өзгерістермен келісуі; 
берешекті реттеу жөніндегі өз ұсыныстары; 
 
бас тарту себептерінің дәлелді негіздемесін 

көрсете отырып, Шарт талаптарын өзгертуден 

бас тарту туралы дәлелді жауап; 
2.4.5. Осы Келісім-шартта көзделген тәртіппен  

Қарыз беруші Келісім-шарттың талаптарын 

жақсарту жағына өзгерту туралы Қарызгерді 

хабардар етуге. 
 
2.4.6. Келісім-шарт микрокредитті өтеу 

кестесін қоса беру.  
         Микрокредит  шарттары  өзгерген кезде, 

Қарызгердің ақшалай міндеттемелерінің 

сомасын (мөлшерін) өзгеруіне әкеп соғатын  

және төлеу мерзімі өзгерген жағдайда, Қарыз 

беруші жаңа жағдайын ескере отырып 

Қарызгерге микрокредитті өтеу жаңа кестесін 

береді. 
2.5. Қарыз беруші үшін шектеулер. 
Қарыз берушіге мыналарды жасауға тыйым 

салынады: 
1) бір жақты тәртіппен шартқа қол қойған 

күнге қолданыстағы сыйақы мөлшерлемесін 

(оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) 

және (немесе) микрокредитті өтеу тәсілі мен 

әдісін өзгертуге; 
2) жасалған Шарттың шеңберінде 

комиссиялардың және өзге төлемдердің жаңа 

түрлерін біржақты тәртіппен енгізуге; 
3) жеке тұлға болып табылатын 

Қарызгерге, микрокредит сомасын мерзімінен 

бұрын толықтай немесе ішінара қайтарғаны 

үшін тұрақсыздық (айыппұл, өсімпұл) 

санкцияларын қолдануға. 
4) микрокредит сомасын Келісім-шарт 

бойынша микрокредит сомасын көбейтуге; 

его вручении, в том числе получено одним из 

совершеннолетних членов семьи, 

проживающим по указанному адресу; 
 
с использованием иных средств связи, 

обеспечивающих фиксирование доставки. 
2.4.4. Рассмотреть в течение пятнадцати 

календарных дней после дня получения 

заявления заемщика - физического лица 

предложенных изменений в условия договора 

и сообщение заемщику - физическому лицу в 

письменной форме либо способом, 

предусмотренным договором о (об): 
согласии с предложенными изменениями в 

условия договора; 
своих предложениях по урегулированию 

задолженности; 
отказе в изменении условий договора с 

указанием мотивированного обоснования 

причин отказа. 
2.4.5. Уведомить Заемщика об изменении 

условий Договора, в случае применения 

Займодателем улучшающих условий в 

порядке, предусмотренном настоящим 

Договором 
2.4.6. Приложить к Договору подписанный 

Сторонами график погашения микрокредита. 
При изменении условий микрокредита, 

влекущих изменение суммы (размера) 

денежных обязательств Заемщика и (или) 

срока их уплаты, Займодателем составляется и 

выдается Заемщику новый график погашения 

микрокредита с учетом новых условий.  
                   
2.5. Ограничения для Займодателя. 
Займодателю запрещается: 

1) в одностороннем порядке изменять 

действующие на дату подписания договора 

ставки вознаграждения (за исключением 

случаев их снижения) и (или) способа и метода 

погашения микрокредита; 
2) установление и взимание с Заемщика 

любых платежей, за исключением 

вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по 

микрокредиту; 
3) применять к Заемщику, являющемуся 

физическим лицом, досрочно полностью или 

частично возвратившему сумму микрокредита, 

неустойку (штраф, пеню) за досрочный возврат 

микрокредита. 
4) увеличивать сумму микрокредита по 

Договору; 



 

5) егер негізгі борышты немесе сыйақыны 

өтеу күні демалыс немесе мереке күніне 

келетін болса және сыйақыны немесе негізгі 

борышты төлеу одан кейінгі жұмыс күні 

жүргізілетін болса, тұрақсыздық айыбын 
немесе айыппұл санкцияларының өзге 

түрлерін алуға; 
6) кез келген валюта баламасына 

байланысты теңгемен берілген микрокредит 

бойынша міндеттемелер мен төлемдерді 

индекстеу. 

5) взимать неустойку (штраф, пеню) в 

случае, если дата погашения основного долга 

или вознаграждения выпадает на выходной 

или праздничный день, и уплата 

вознаграждения или основного долга 

производится в следующий за ним рабочий 

день; 
6) индексировать обязательства и платежи 

по микрокредиту, выданного в тенге, с 

привязкой к любому валютному эквиваленту 
 

3. ТӨЛЕМДЕР 
3.1. Микрокредит сомасын өтеу және сыйақы 

төлеу Қарызгердің таңдауы бойынша 

аннуитеттік әдіспен немесе сараланған 

төлемдермен  Келісім-шартқа қоса берілген № 

1 Қосымша Микрокредитті төлеу кестесі 

бойынша төленеді, бұл орайда жыл 360 (үш 

жүз алпыс) күнтізбе күніне тең деп 

қабылданады. Және де Қарызгер 

микрокредитті пайдаланған бірінші ай үшін 

сыйақыны нақты күндер санына есептеп 

төлейді. 
3.2. Тараптармен кезекті төлемді төлеуге -  
Микрокредитті өтеу кестесіне (Шарттың №1 

Қосымшасы) сәйкес белгіленеді. Бұл ретте 

көрсетілген мерзімге дейін енгізілген төлем 

көрсетілген мерзімде енгізілді деп есептеледі. 

Егер төлем күні жұмыс күні болмаса, төлем 

келесі бірінші жұмыс күні енгізілуі мүмкін. 
 
 
3.3. Қарызгердің осы Келісім-шарт бойынша 

Қарыз беруші алдындағы берешегі сомасын 

есептеу күні Микрокредитті өтеу күні болып 

табылады. 
 
3.4. Қарызгер заем бойынша Микрокредит 

сомасын және оған берілетін сыйақыны 

мерзімінен бұрын толық немесе жартылай 

өтеген жағдайда, Қарыз берушіге осы туралы 

жазбаша өтініш береді. 
Заемшы заем бойынша негізгі қарызды және 

оған берілетін сыйақыны мерзімінен бұрын 

ішінара өтеген жағдайда, міндетті түрде 

Шартқа қосымша келісім жасау қажеттілігінсіз 

жаңа төлем кестесі (Шарттың №1 Қосымшасы) 

жасалады және қол қойылады. 

3. ПЛАТЕЖИ. 
3.1. Погашение суммы микрокредита и 

выплата вознаграждения производится в 

соответствии с графиком погашения 

микрокредита, указанным в Приложении № 1 к 

Договору, при этом год принимается равным 

360 (Триста шестьдесят) календарных дней. За 

первый месяц пользования Микрокредитом 

Заёмщик оплачивает вознаграждение за 

фактическое количество дней. 
 
 
3.2. Сторонами устанавливается дата внесения 

очередных платежей в соответствии с 

Графиком погашения микрокредита 
(Приложение № 1 к Договору). При этом 

платежи, внесенные до указанной даты, 

считаются внесенными в указанную дату. Если 

дата платежа является нерабочим днем, платеж 

может быть внесен в следующий первый 

рабочий день.  
3.3. Датой погашения микрокредита будет 

являться дата фактического зачисления суммы 

задолженности Заёмщика по микрокредиту 

перед Займодателем по настоящему Договору 

на счёт Займодателя. 
3.4. При полном досрочном либо частичном 

досрочном погашении Заемщиком суммы 

микрокредита и вознаграждения по нему, 

Заемщик письменно обращается Займодателю 

с заявлением о таком досрочном погашении. 
При частичном досрочном погашении 

Заемщиком основного долга по займу и 

вознаграждения по нему, а именно в случае 

изменения срока микрокредита или суммы 

платежа в обязательном порядке составляется 

и подписывается новый график платежей 

(Приложение № 1 к Договору) без 

необходимости заключения дополнительного 

соглашения к Договору. 
4. МӘЛІМДЕМЕЛЕР МЕН КЕПІЛДІКТЕР 4.ЗАЯВЛЕНИЯ И ГАРАНТИИ 



 

4.1. Қарыз алушы осы Келісім-шартқа қол қоя 

отырып, осы Келісім-шарттың барлық 

ережелерін мүлтіксіз орындауға міндеттеме 

алатынын растайды. 
 
 
4.2. Осы Келісім-шартқа байланысты өзге 

Тараптан алынған каржылық, коммерциялық 

және өзге де ақпаратттар құпия ақпарат болып 

табылады және үшінші тұлғаларға беру, 

Қазақстан Республикасының заңнамасында 

айқындалған жағдайларды қоспағанда, оны 

беру және жариялау тек екінші Тараптың 

жазбаша келісімі бойынша жүзеге асырылуы 

мүмкін. 
 
4.3. Қарыз алушы осы Келісім-шартқа қол қоя 

отырып, өзі туралы мәліметтерді кредиттік 

бюроға ұсынуға және Қарыз берушінің 

кредиттік бюросынның ол туралы кредиттік 

есеп беруіне, сондай-ақ тараптардың Келісім-
шарт бойынша өздерінің міндеттемелерін 

орындауға байланысты ақпаратттарды 

сақтандыру қызметін жүзеге асыратын және 

Келесім-шарт бойынша берешекті мәрбүрлі 
түрде өндіріп алу қызметтерін өзге де 

қызметтер көрсететін үшінші тұлғаларға 

ұсынуға соның ішінде Алматы" әлеуметтік-
кәсіпкерлік корпорациясы АҚ, «Алматы 

қаласы Кәсіпкерлік және инвестициялар 

басқармасы» КММ Алматы қаласының 

Әкімшілігіне, «Almaty Finance» ЖШС   сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес Қарыз алушыға талап ету құқығын 

қайта беруге келісім береді.    
4.4. Қарыз алушы осы Шартқа қол қоя отырып, 

Қарыз берушінің «Азаматтарға арналған 

үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес акционерлік қоғамынан 

сұрау салуына және Қарыз берушінің  

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамынан Қарыз алушы жөнінде 

мәлімет алуына келісім беретінін растайды. 
4.5. Қарыз алушы осы Келісім-шартқа қол қоя 

отырып, Қарыз берушіге, өзінің дербес 

деректерін, соның ішінде Қарыз алушы 

Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін   

толық орындағаннан кейін де, жинауға, 

өңдеуге келісім береді. 
4.6. Қарыз алушы осы Келісім-шартқа қол қоя 

отырып, Қарыз берушіге өзі осы Келісім-

4.1. Заемщик подписанием настоящего 

Договора подтверждает, что полностью 

согласен с данным Договором и обязуется 

неукоснительно соблюдать все положения 

Договора. 
4.2. Финансовая, коммерческая и прочая 

информация, полученная от другой Стороны и 

связанная с Договором явяляется 

конфиденцальной и не подлежит разглашению 

третьим лицам. Передача такой информации 

третьим лицам, ее разглашение возможны 

только с письменного согласия другой 

Стороны, за исключением случаев 

предусмотренных законодателсьтвом 

Республики Казахстан. 
4.3. Подписанием настоящего Договора  

Заемщик дает согласие на предоставление 

сведений о нем в кредитные бюро, и на 

предоставление кредитным бюро  

Займодателю кредитного отчета о нем, а также 

информации, связанной с исполнением 

Сторонами своих обязательств по Договору, 

третьим лицам, в том числе, АО «Социально-
предпринимательская корпорация «Алматы», 

КГУ «Управление предпринимательства и 

инвестиций города Алматы», Акимату города 

Алматы, ТОО «Almaty Finance», организациям 

предоставляющим услуги страхования, услуги 

по принудительному взысканию 

задолженности по Договору, а также для 

переуступки прав требования к Заемщику, в 

соотвествии с законодательством Республики 

Казахстан. 
 
4.4. Подписанием настоящего Договора 

Заемщик подтверждает свое согласие на 

подачу Займодателем запроса о пенсионных 

накоплениях в Некоммерческая акционерное 

общество «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан» и получение 

Займодателем с НАО «Государственная 

корпорация «Правительство для граждан» 

сведений о Заемщике. 
4.5. Подписанием настоящего Догвора 

Заемщик дает свое согласие на  сбор и 

обработку своих персональных данных, в том 

числе после полного исполнения Заемщиком 

обязательств по Договору. 
 
4.6. Подписанием настоящего Договора 

Заемщик дает свое согласие на уведомление 

Займодателем Заемщика по телефону (-ам), 



 

шартта байланыс нөмірі ретінде жазбаша 

көрсеткен телефон нөмірі (-лері) арқылы 

онымен хабарласуға, сонымен қатар SMS 

хабарлама жіберуге келісім береді. 

номер (-а) которого (-ых) письменно указан(-ы) 

Заемщиком в Договоре в качестве контактного 

(-ых), в том числе посредством SMS. 

5. КЕЛІСІМ-ШАРТҚА ӨЗГЕРІСТЕР 

ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 
5.1. Осы Келісім-шартқа енгізілетін өзгертулер 

мен толықтырулар жазбаша нысанда жасалған 

және Тараптардың өкілетті өкілдерінің қолы 

қойылған жағдайда ғана  жарамды, осы 

Шарттағы тікелей қарастырылған 

жағдайлардан басқа. 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему 

Договору действительны только в том случае, 

если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон, за исключением 

случаев прямо предусмотренных настоящим 

Договором      
 

6. КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ ТОҚТАТЫЛУЫ 

ЖӘНЕ ЖОЮЛУЫ 
6.1. Келісім шарт Қарыз алушының ынтасы 

бойынша мерзімінен бұрын қарыз берешегін,  

оның ішінде микрокредит сомасын, сыйақыны, 

сондай-ақ өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбы, 

айыппұл (бар болған жағдайда) толық өтеген 

жағдайда бұзылуы мүмкін. 
 
 
 
 
6.2. Осы Келісім-шарт төмендегі жағдайларда 

Қарыз берушінің ынтасы бойынша мерзімінен 

бұрын бұзылуы мүмкін: 
1) Қарыз алушы Микрокредит бойынша кезекті 

төлем жасау және/немесе сыйақы төлеу 

бойынша міндеттемелерін 40 (қырық) 

күнтізбелік күннен артық мерзімге бұзған 

жағдайда; 
2) Қарыз алушы Келісім-шарт бойынша кез-
келген басқа да міндеттемелерін бұзған 

жағдайда. 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ 
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно 

по инициативе Заемщика при досрочном 

погашении Заемщиком задолженности в 

полном объеме, в том числе суммы 

микрокредита, вознаграждения, а также пени, 

неустойки, штрафа (при наличии). 
В случае досрочного погашения 

Микрокредита, Займодатель гарантирует 

перерасчёт вознаграждения за фактический 

срок пользования Микрокредитом. 
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут 

по инициативе Займодателя в следующих 

случаях: 
1) нарушения Заемщиком обязательства по 

уплате очередного платежа по микрокредиту и 

(или) вознаграждению, более чем на 40 (сорок) 

календарных дней;  
 
2) нарушения Заемщиком любого иного 

обязательства по Договору. 

7. ДАУЛАРДЫҢ ШЕШІЛУІ 
7.1. Осы келісім –шартқа байланысты және 

осыдан туындайтын Тараптар арасындағы 

барлық даулар мен келіспеушіліктер екі жақты 

келіссөздер жүргізу жолымен шешетін болады. 

Егер тараптар арасындағы даулар сотқа дейінгі 

тәртіппен шешілмесе, олар Қазақстан 

Республикасының сот тәртібімен қарайды. 
 
 
7.2. Осы Келісім-шарттың үлгісі, түсіндірілуі 

және әрекеті Қазақстан Республикасының 

заңнамасында реттеледі. Тараптардың 

арасында осы Келісім-шарт бойынша өз 

құқықтары мен міндеттемелеріне қатысты 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть из настоящего Договора или будут 

связаны с ним, Стороны будут решать путем 

проведения двусторонних переговоров. В 

случае если споры не будут разрешены 

Сторонами в досудебном порядке, они 

подлежат разрешению в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  
7.2. Форма, интерпретация и действие 

настоящего Договора регулируются 

законодательством Республики Казахстан. В 

случае возникновения спора между Сторонами 

по их правам и обязательствам по настоящему 



 

дайлар туындаған жағдайда Қазақстан 

Республикасының заңнамасы қолданылады.  
Договору применяется законодательство 

Республики Казахстан. 
 
 

8. БАСҚА ШАРТТАР 
8.1. Қарызгер осы Келісім-шарт бойынша өз 

құқықтары мен міндеттерін қайта табыстап 

беруді Қарыз берушінің алдын ала берген 

келісімінсіз жүзеге асыра алмайды.  
 
8.2. Осы Келісім-шартқа қол қойылған күннен 

бастап осы Келісім-шартта баяндалған 

мәселелер бойынша бұрын орын алған барлық 

алдын ала келісімдердің, келісушіліктердің, 

келіссөздер мен хат алмасулардың күші 

жойылады. 
8.3. Егер Тараптардың бірі өзінің пошта, 

байланыс, төлем және тағы басқа 

деректемелерін, тұрғылықты жерін, 

орналасқан жерін өзгертсе немесе қайта 

құрылса, сонымен қатар  таратылса, ол сол 

өзгерістер күшіне енгенге дейін басқа Тарапқа 

жазбаша хабарлауға міндетті, сондай-ақ, ол 

өзгеріс Тараптарға байланысты емес 

себептермен орын алған кезде, Тарап басқа 

Тарапқа осы жөнінде 3 жұмыс күні ішінде 
ақпарат беруге міндетті. Осы міндетті бұзған 

жағдайда осы талапты бұзған Тарап осы 

талапты бұзуға байланысты барлық шығындар 

мен тәуекелдерді өзі көтереді. Сондай-ақ, 

Тарап басқа Тарапқа деректемелердің өзгергені 

жөнінде хабар бермеген жағдайда, Келісім-
шартта немесе жазбаша хабарламада атап 

көрсетілген мекен-жайға жолданған барлық 

хат-хабарлар тиісті мекен-жайға жолданған 

болып саналады да, кінәлі Тарап өзіне 

жолданған хат-хабарды алмағанына сілтеме 

жасай алмайды.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. Егер осы Келiсiм шарттың кез-келген 

тармақтары немесе бабы заңды түрде 

жарамсыз деп табылса, онда осы Келiсiм 

8. РАЗНОЕ 
8.1. Переуступка Заёмщиком своих прав и 

обязанностей по настоящему Договору не 

может быть осуществлена без 

предварительного на то письменного согласия 

Займодателя.  
8.2. Все предварительные соглашения, 

договоренности, переговоры и переписка 

между Сторонами по вопросам, изложенным в 

настоящем Договоре, имевшие место до его 

подписания, теряют силу со дня подписания 

настоящего Договора. 
8.3. Стороны согласовали, что 

корреспонденция в связи с исполнением 

настоящего договора, а также вся досудебная и 

судебная корреспонденция в случае 

возникновения спора или разногласия в связи с 

заключением, толкованием, исполнением 

настоящего Договора или относительно прав и 

обязанностей по настоящему Договору или 

любому другому вопросу, возникающему из 

или в связи с настоящим Договором, будет 

направляться заинтересованной стороной по 

адресу, указанному в настоящем Договоре 

другой стороной. При этом Стороны 

договорились, что документы и материалы 

считаются полученными одной из сторон в 

день их доставки по указанному ей адресу, хотя 

бы адресат по данному адресу фактически не 

получил, не находится или не проживает. При 

изменении указанного в настоящем Договоре 

адреса одна сторона обязана письменно 

уведомить другую сторону в трёхдневный срок 

с момента изменения адреса. Указанные 

сведения, документы и материалы 

направляются заказным письмом с 

уведомлением о вручении или иным способом 

(телеграмма, сообщениями через 

распространенные сервисы мобильных 

операторов или интернет-компаний по 

указанному Стороной номеру телефона, а 

также оформленной телефонограммой) или 

любыми иными способами, 

предусматривающем возможность фиксации 

доставки.  
8.4. В случае, если какие-либо пункты или 

статьи настоящего Договора будут признаны в 

установленном законом порядке 



 

 
  

шарттың өзге шарттары, Келiсiм шартқа тең өз 

күшiн жоғалтпайды. 
8.5. Осы Келісім-шарт екі данада мемлекеттік 

және орыс тілдерінде жасалған және әр данасы 

бірдей заңды күшке ие болып табылады.  
 
 
8.6. Орыс және қазақ тілдеріндегі мәтіндерде 

айырмашылық болып дау туындаған жағдайда, 

орыс тіліндегі мәтін басымдылыққа ие болады. 
  
 

9. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕН-
ЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

 
Карыз беруші: 
«МФО Almaty » ЖШС 
Мекен жайы: ________________ 
Банк БЖК: _________ 
ЖСК: _____________  ______________ 
БСН:  ____________ 
КБЕ :_____ 
Тел: __________ 
 

Қарыз беруші 
 

______________________ 
(Аты-жөні, тегі) 

М.О. 
 
 

Қарызгер: 
Аты-жөні/атауы 
Адрес:   
Банк реквизиттері 
Тел: __________________________ 
Электрондық пошта мекенжайы________ 

 
 

Қарызгер 
 

______________________ 
(Аты-жөні, тегі) 

недействительными, то остальные условия 

настоящего Договора, равно как и сам Договор 

сохраняют свою силу и продолжают 

действовать. 
8.5. Настоящий Договор составлен на русском 

и государственном языках, в двух экземплярах, 

по одному для каждой из Сторон, причем 

каждый экземпляр имеет одинаковую 

юридическую силу. 
8.6. В случае расхождений между текстами на 

русском и государственном языке и в случае 

возникновения споров, преимущественную 

силу имеет текст на русском языке. 
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 
Займодатель:     
ТОО «МФО Almaty» 
Адрес: _________. 
ИИК: __________ в  ____________   
БИК Банка: _________ 
БИН:  ______________ 
КБе: _____ 
Тел: _____________ 
 

Займодатель 
 

_________________________ 
(ФИО) 
М.П. 

 
 

Заёмщик: 
ФИО/наименование 
Адрес:   
Банковские реквизиты 
Тел: _________________________ 
Адрес электронной почты________ 
 

 
Заёмщик 

 
_________________________ 

(ФИО) 



 

Приложение №1 
к Договору №_________ о предоставлении микрокредита от ______________ года 

_____________ж. микрокредит беру туралы №_________ келісім шартына 
№1 қосымша 

 
 
 

График погашения микрокредита 
от _________________ 

(день, месяц, год) 
к Договору о предоставлении микрокредита (дополнительному соглашению к 

договору о предоставлении микрокредита) 

№___________ от _________________ 
(день, месяц, год) 

_____________ж. микрокредит беру туралы №_________ келісім шартына 
(күні, айы, жылы) 

_______________ж. Микрокредитті өтеу кестесі 
(күні, айы, жылы) 

 
тенге 

Дата платежа/ 
Төлем күні 

Платежи за период/ кезеңдегі төлемдер Остаток основного долга 

(задолженности)/ Негізгі 

борыштың қалдығы 

(берешектің) 

Сумма 

платежа/ 
Төлем 
сомасы 

в том числе/соның ішінде  
Вознаграждение/ 

Сыйақы 
Основной 

долг/ 
Негізгі 

борыш 
1 2 3 4 5 

      
   

 
  

Итого/Барлығы:     

Годовая эффективная ставка вознаграждения  

_____процентов 
 
 

Выбранный заемщиком метод погашения микрокредита 
Қарыз алушы таңдаған шағын несиені төлеу әдісі 
 

_________(аннуитетный, 

дифференцированный или 

другой метод указываются 

Заемщиком собственноручно/ 
аннуитетті/сараланған/басқа 

әдісті Қарызгер өз қолымен 

көрсетеді) 
Перечень предложенных Займодателем методов погашения 

микрокредита(рядом с выбранным методом Заемщик должен 

поставить отметку V ) 
 Қарыз беруші ұсынған микрокредитті өтеу әдістерінің 

тізбесі (таңдалған әдіс жанында қарыз алушы V белгісін 

қоюы керек )   

Аннуитетный 
Дифференцированный  
Другой метод 
 

 
Реквизиты организации/ Ұйымның 
деректемелері 

 
Реквизиты заемщика/Қарызгердің 

деректемелері 
  



 

Подпись представителя организации/ Ұйым 
өкілінің қолы 
___________________ 

Подпись заемщика/представителя заемщика/ 
Қарызгердің/қарыз алушының өкілінің қолы 
__________________ 

  
 
 
Пояснение: 
В графе 1 вводятся даты совершения платежей (первая дата является датой выдачи 

суммы микрокредита). 
В графе 2 вводятся суммы платежей заемщика (первая сумма платежа со стороны 

заемщика отсутствует). 
В графах 3 и 4 вводятся суммы вознаграждения и основного долга, составляющие 

сумму платежа заемщика. 
В графе 5 вводятся остатки основного долга (задолженности) после произведенного 

очередного платежа заемщика. 
В строке «Итого» вводятся суммы потоков платежей по графам 2, 3 и 4. 

 
  



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
к типовой форме договора о предоставлении микрокредита   

 

Должность Подпись Дата Ф.И.О. 

Заместитель Председателя Правления  
 

 
Директор департамента кредитного 

администрирования  
 

 
Директор департамента правового 

обеспечения  
 

 

Главный бухгалтер  
 

 
Директор департамента 

сопровождения проектов  
 

 
Директор департамента управления 

рисками и внутреннего контроля  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №__ 



 

к Протоколу Правления  
Товарищества с ограниченной ответственностью 

 «Микрофинансовая организация «Almaty» 
от «____» 

___________ 2021 года 
 
 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОТКРЫТИИ) КРЕДИТНОЙ 

ЛИНИИ № ____ 
 

г. Алматы                     «___» 
________ 20_ года 
 

ТОО «МФО «Almaty», в лице _______________  ______________, действующего на 

основании ______________________, далее именуемое «Займодатель», и  
________«______________», в лице ________________, действующего на основании 

________________, далее именуемое «Заемщик», и 

________«______________», в лице ________________, действующего на 

основании ________________, далее именуемое «Созаемщик» совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее «Соглашение») о 

нижеследующем.  
 

1. Общие условия 
1.1. Дата заключения Соглашения: ______________ 

1.4. Займодатель предоставляет Заемщику не возобновляемую кредитную линию в 

общей сумме _______(____________) ______, тенге  (далее - Микрокредит) на условиях 

срочности, платности, возвратности, целевого использования и обеспеченности. 

Микрокредит предоставляется исключительно на цели: __________. 
1.5. Лимит  кредитования предоставляется сроком (общий срок Микрокредита) c 

“___” _____ 20__ года по “__” ______ 20__ года включительно. 
1.6. За пользование Микрокредитом Заемщик/Созаемщик уплачивает Займодателю 

вознаграждение в размере ___% годовых на момент заключения Соглашения и Кредитных 

договоров, при этом размер Годовой эффективной ставки вознаграждения определяется в 

Кредитных договорах. Для целей Соглашения один год принимается за 360 дней, исключая 

первый день пользования и включая день погашения, при этом день выдачи Микрокредита 

и день погашения принимаются за один день. 
1.7. Микрокредит погашается _____ (указывается: единовременно / частями) наличными 

деньгами посредством электронных терминалов либо в безналичном порядке путем перечисления 

суммы платежа на следующие банковские реквизиты Займодателя: 

_________________________________________ 

 

1.2. Наименование микрофинансовой организации: Товарищество с ограниченной 

ответственностью  «Микрофинансовая организация «Almaty» 

1.3. Заемщик: _______________(наименование ИП,  ТОО).   

(при наличии) Созаемщик: (наименование Созаемщика) -___________________  .     



 

________________________________________ 

1.8. Метод погашения Микрокредита – (указать: 

аннуитетный/дифференцированный/другой). 

В случае несвоевременного погашения основного долга по микрокредиту, Займодатель 

вправе требовать от Заёмщика уплаты неустойки в размере 1% (одного процента) от суммы 

несвоевременно погашенного Микрокредита за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти 

процентов) от суммы выданного Микрокредита.   

1.10. Погашение задолженности Заемщика физического лица (индивидуального 

предпринимателя) производится в следующей очередности: 

1) задолженность по основному долгу; 

2) задолженность по вознаграждению; 

3) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном Соглашением и/или Кредитным 

Договором; 

4) сумма основного долга за текущий период платежей; 

5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 

6) издержки Займодателя по получению исполнения. 

Погашение задолженности Заемщика юридического лица производится в следующей 

очередности: 

1) издержки Займодателя по получению исполнения; 
2) неустойка (штраф, пеня) в размере, определенном Договором; 
3) задолженность по вознаграждению; 
4) задолженность по основному долгу; 
5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 
сумма основного долга за текущий период платежей; 

6) сумма основного долга за текущий период платежей 

Порядок, сроки и периодичность погашения Вознаграждения и Суммы Микрокредита 

определяются в Кредитных договорах. 
Обязательства Заемщика/Созаемщика перед Займодателем по уплате Суммы 

Микрокредита, Вознаграждения, неустойки, штрафов, пени и т.д., подлежащей выплате в 

рамках Соглашения, Кредитных договоров считаются исполненным с даты зачисления 

данной суммы на счет Займодателя и списания денег в счет погашения Задолженности.  
1.11. Обеспечением исполнения обязательств Заемщика/Созаемщика по Соглашению 

является:  
1.12. залог _______________ в случае предоставления в залог недвижимого/движимого 

имущества указываются опись и местонахождение (для недвижимого имущества) заложенного 

имущества, наименование права, в силу которого имущество, принадлежит залогодателю 

1.9. В случае несвоевременной уплаты вознаграждения за пользование Микрокредитом, 

Займодатель вправе требовать от Заёмщика уплаты неустойки в размере 1% (одного процента) от 

суммы неуплаченного в срок вознаграждения за пользование микрокредитом за каждый день 

просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от суммы выданного микрокредита.  



 

(право собственности, право хозяйственного ведения и другие), а также оценочная стоимость 

имущества). 

 (в случае залога недвижимого имущества указывается) Оригиналы 

правоустанавливающих и идентификационных документов на недвижимость передаются 

Займодателю до полного исполнения обязательств Заемщиком по настоящему Соглашению/ 

Кредитному договору.      

1.13. _____________________(иной способ обеспечения: гарантия, поручительство и 

т.д. с указанием № и даты договора гарантии, поручительства). 

6) приостановить, прекратить финансирование Заемщика (отказ в выдаче новых 

Микрокредитов в рамках Соглашения) при наступлении Дефолта или реальной угрозе его 

наступления, при утрате или реальной угрозе утраты Обеспечения; нецелевого 

использования Суммы Микрокредита и (или), в иных случаях, предусмотренных 

настоящим Соглашением и/или Кредитным договором: 
7) передавать Задолженность Заемщика/Созаемщика по Соглашению и/или 

Кредитному Договору на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому 

агентству при допущении Заемщиком/Созаемщиком просрочки исполнения обязательств 

по Соглашению и/или Кредитному Договору; 
8) использовать иные методы, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан, в том числе, обратиться к нотариусу с заявлением о выписки исполнительной 

надписи, либо передать право (требования) по Договору третьим лицам, либо совершить 

другие действия для погашения задолженности Заемщика/Созаемщика перед 

Займодателем. 
1.15. Соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до надлежащего исполнения 

Заемщиком/Созаемщиком всех обязательств перед Займодателем, предусмотренных 

Соглашением, а также Кредитными договорами, заключенными в рамках Соглашения. 
1.16. Информация о почтовом, электронном адресе Займодателя, а также данные об 

официальном интернет-ресурсе Займодателя: Республика Казахстан, г. Алматы, 

____________, электронный адрес: ________. сайт: ______________. 

1.14. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком/Созаемщиком 

обязательств по Соглашению и (или) Кредитным договорам Займодатель вправе, по своему 

усмотрению, принять следующие меры:  

1) направить Заемщику SMS–уведомления, письма,  оповещения на почтовый адрес/ 

электронную почту о необходимости погашении просроченной задолженности;  

2) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или настоящим 

Договором направить Заемщику письменное требование о досрочном возврате всей суммы 

микрокредита с причитающимся вознаграждением, и начисленным штрафом (пеней, неустойкой) 

и о расторжении Договора; 

3) передать задолженность по займу на досудебное взыскание и урегулирование 

коллекторскому агентству; 

4) провести внесудебную реализацию залогового имущества;  

5) обратиться в судебные органы для взыскания задолженности по микрокредиту и/или 

обратить взыскание на залоговое имущество в судебном порядке;  

http://________/
http://www.bankastana.kz/


 

1.17. При уступке Займодателем права (требования) по Соглашению /Кредитному договору 

третьему лицу требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан 

к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках Соглашения/Кредитного договора, 

распространяют свое действие на правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому уступлено 
право (требование). 

 
2. Ответственность Сторон 

2.1. При невыполнении Заемщиком/Созаемщиком обязанностей по целевому 

использованию Микрокредита, а также обязанностей, предусмотренных настоящим 

Соглашением, Заимодатель вправе отказаться от исполнения Соглашения/Кредитного 

договора и потребовать от Заемщика/Созаемщика досрочного возврата суммы микрокредита, 

оплаты вознаграждения по нему, а также пени, неустойки, штрафа (при наличии) в 

соответствии с условиями настоящего Соглашения и/или Кредитного договора.  

2.2. В случае нецелевого использования Микрокредита, а ровно не предоставление 

документов, подтверждающих целевое использование Микрокредита Заемщик/Созаемщик 

уплачивает Займодателю штраф в размере 10 % от Суммы Микрокредита, использованного по 

нецелевому назначению в срок, установленный Займодателем. 

2.3. За несвоевременное предоставление договоров страхования согласно п. 7.1.18. 

Договора, Займодатель вправе начислить и взыскать с Заемщика/Созаемщика неустойку в размере 

0,05 (ноль целых пять сотых) % от суммы остатка основного долга по микрокредиту по состоянию 

на дату истечения срока действия договора страхования за каждый календарный день 

невыполнения указанных обязательств 

2.4. За несвоевременное предоставление финансовых и иных документов согласно п. 7.1.6 

Соглашения, а также невыполнение особых условий, предусмотренных в п. 3.5. Соглашения,  

Займодатель вправе начислить и взыскать с Заемщика/Созаемщика неустойку в размере 0,01 (ноль 

целых одна сотая) % от суммы выданного микрокредита за каждый календарный день 

непредоставления требуемых документов/невыполнения особых условий. 

За несвоевременное предоставление документов, подтверждающих целевое использование 

микрокредита Займодатель вправе начислить  и взыскать с Заемщика неустойку в размере 0,01 

(ноль целых одна сотая) %  от суммы микрокредита  на которую Займодателю не предоставлены в 

полном объеме документы по целевому использованию. 

За размещение суммы микрокредита на сберегательных банковских счетах Займодатель 

вправе начислить и взыскать с Заемщика штраф в 2-х кратном размере базовой ставки 

Национального банка РК от суммы использованной не по назначению (размещенной на депозите), 

на день размещения денег на сберегательном счете. 

Заемщик уведомлен, что зачет (возмещение) средств Микрокредита в счет платежей, ранее 

произведенных Заемщиком либо третьими лицами по финансируемому проекту, не допускается, и 

такие действия будут расцениваться как нецелевое использование суммы микрокредита. 

2.5. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения условий настоящего 

Соглашения Стороны несут предусмотренную настоящим Соглашением и законодательством 

Республики Казахстан ответственность.    

 
3. Особые условия кредитования 



 

3.1. По первому требованию Займодателя Заемщик и Созаемщик обязуются 

предоставлять финансовую отчетность по форме, соответствующей требованиям 

законодательства Республики Казахстан и приемлемой Займодателю, по финансовому 

состоянию (в т.ч. бухгалтерские балансы, статистическую отчетность), отчеты по 

операциям во время действия Соглашения, а также расчеты и прочие документы, 

необходимые для проверки Обеспечения и целевого использования Микрокредита) и 

проведения мониторинга финансового состояния Заемщика/Созаемщика. 
3.2. Заемщик/Созаемщик предоставил Займодателю, путем использования форм 

документов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан, 

свое согласие на предоставление Займодателем в базу данных кредитных бюро сведений о 

Заёмщике/Созаемщике, заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением 

Заёмщиком/Созаемщиком и Займодателем своих обязательств по Соглашению, получение 

кредитных отчетов, а также иных сведений, предоставление которых может понадобиться, 

в соответствии с законодательством РК о кредитных бюро и формировании кредитных 

историй. 
3.4. Предельная Дата Освоения Лимита кредитования: «___» _________20_ года 

включительно.  Доступная сумма лимита - ______________ 
Конкретный срок каждого Микрокредита определяется условиями Кредитного 

договора. 
3.5. Особые условия Лимита кредитования: 
3.5.1. ______________________________________ 
(Указываются особые условия финансирования, установленные Уполномоченным 

органом Займодателя. В случае если таковые не устанавливаются, то пункт 

исключается). 
 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Заемщик обязан: 
4.1.1. Исполнить обязательства по Соглашению и Кредитным договорам, 

заключенным в рамках Соглашения в сроки в сумме и на условиях, предусмотренных 

Соглашением и Кредитными договорами; 
4.1.2. Использовать Микрокредит, полученный в рамках Лимита кредитования 

исключительно по целевому назначению, определяемому настоящим Соглашением и 

каждым Кредитным договором в отдельности; 
4.1.3. Без письменного согласия Займодателя не изменять свои регистрационные, 

учредительные документы, а также не проводить свою реорганизацию (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование), другое изменение правового 

статуса во время срока действия Соглашения; (для юр. лиц) 
4.1.4. Исполнять все требования Займодателя, выдвигаемые в соответствии с 

Соглашением и Кредитными договорами;  
4.1.5. Вести записи и счета в соответствии с требованиями законодательства РК, 

проводить финансовые операции и составлять финансовые отчеты (балансовый отчет и 

отчет по прибыли и убыткам) по каждому финансовому году; 
4.1.6. В течение всего срока действия настоящего Соглашения своевременно, по 

первому требованию Займодателя и в установленный Займодателем срок предоставлять 

Займодателю всю необходимую информацию, документы в отношении своего финансового 

положения, а также немедленно письменно информировать Займодателя обо всех 

возникших обстоятельствах, которые могут повлиять на своевременное погашение 

задолженности Заёмщика перед Займодателем по настоящему Договору в полном объеме; 
4.1.7. В течение срока действия Соглашения не перезакладывать Обеспечение, 

предоставленное по Соглашению; 
4.1.8. Своевременно извещать Займодателя обо всех обстоятельствах, способных 

повлиять на своевременное погашение Микрокредита и Вознаграждения по нему; 



 

4.1.9. Исполнять финансовые обязательства по Соглашению в первоочередном 

порядке по отношению ко всем другим финансовым обязательствам, существующим на 

дату подписания Соглашения. Заемщик обязуются в течение всего срока действия 

настоящего Соглашения не привлекать без согласия Займодателя дополнительные 

микрокредиты займы и любые финансовые обязательства перед любыми юридическими и 

физическими лицами до полного исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению/Кредитным договорам; 
4.1.10. Совершать все действия, необходимые для сохранности Обеспечения, не 

допускать его утраты или повреждений; 
4.1.11. Производить досрочное погашение обязательств по Микрокредиту в 

соответствии с условиями Соглашения и/или Кредитного договора;  
4.1.12. Оказывать содействие в проведении Займодателем мониторинга целевого 

использования кредитных средств, финансового состояния, а также оказывать содействие 

в проведении Займодателем мониторинга Обеспечения и нести все сопутствующие 

расходы. Нести расходы по переоценке Обеспечения, в случае получения такого 

требования от Займодателя; 
4.1.13. В случае Дефолта, без предварительного письменного согласия Займодателя 

не объявлять о выплате чистого дохода по итогам года, и не выплачивать его; (для юр. лиц) 
4.1.14. Соблюдать все особые условия Лимита кредитования.  
4.1.15. Предоставлять Займодателю все необходимые документы и решения общих 

собраний Заемщика в случае изменения своей организационно-правовой формы; (для юр. 

лиц) 
4.1.16. Предварительно, за 10 (десять) Рабочих дней до изменения участников 

Заемщика, в совокупности владеющих десятью и более процентами долей участия в 

уставном капитале Заемщика, письменно уведомлять об этом Займодателя; (для юр. лиц) 
4.1.17. В сроки установленные в Кредитных договорах предоставить Займодателю 

документы, подтверждающие целевое использование Микрокредита; 
4.1.18. Предоставить Займодателю договор страхования залогового имущества и/или 

иной договор страхования по требованию Займодателя на срок действия настоящего 

Соглашение. Минимальный срок действия договора страхования должен составлять не 

менее одного года с условием перезаключения нового договора страхования на 

предстоящий период либо пролонгации ранее заключенного договора страхования, 

которые Заемщик обязан предоставить Займодателю не позднее последнего рабочего дня 

срока действия предыдущего договора страхования. При предоставлении Заемщиком 

перезаключенных и/или пролонгированных договоров страхования, Сторонами 

составляется акт приема-передачи договора страхования с обязательным указанием в нем 

даты фактического предоставления Заемщиком перезаключенного и/или 

пролонгированного договора страхования. 
4.1.19. В случае нецелевого использования Микрокредита или его части, а равно не 

предоставления Займодателю документов, подтверждающих целевое использование 

Микрокредита, либо нарушения срока предоставления данных документов, по требованию 

Займодателя досрочно вернуть сумму Микрокредита, на которую Займодателю не 

предоставлены в полном объеме документы по целевому использованию, а также 

выплатить вознаграждение, неустойку, штраф в соответствии с условиями Соглашения/ 

Кредитного договора. 
4.2. Заемщик вправе: 
4.2.1. Ознакомиться с правилами предоставления микрокредитов, тарифами Займодателя по 

предоставлению микрокредитов; 

4.2.2. Распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных 

Соглашением/Кредитными договорами; 



 

4.2.3. В случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадет на 

выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в 

следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки (штрафа, пени);   

4.2.4. Досрочно полностью или частично возвратить Займодателю сумму микрокредита, 

предоставленную по Соглашению/ Кредитному договору, без оплаты неустойки (штрафа, пени); 

4.2.5. Заемщик - физическое лицо вправе  в течение тридцати календарных дней с даты 

наступления просрочки исполнения обязательства по договору организации и (или) 

представления в письменной форме либо способом, предусмотренным Соглашением, 

заявления, содержащего сведения о причинах возникновения просрочки исполнения 

обязательства по  Соглашению/Кредитному договору, доходах и других подтвержденных 

обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в 

условия Соглашения/Кредитного договора в том числе связанных с: 
- изменением в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору; 
- отсрочкой платежа по основному долгу и (или) вознаграждению; 
- изменением метода погашения задолженности или очередности погашения 

задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке; 
- изменением срока микрокредита; 
- прощением просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отменой 

неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту; 
- самостоятельной реализацией залогодателем недвижимого имущества, являющегося 

предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон; 
- представлением отступного взамен исполнения обязательства по договору путем 

передачи организации заложенного имущества; 
- реализацией недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с 

передачей обязательства по договору покупателю. 
4.2.6 Заемщик - физическое лицо вправе в течение пятнадцати календарных дней с даты 

получения решения Займодателя, предусмотренного настоящим соглашением или при 

недостижении взаимоприемлемого решения об изменении условий договора обратиться в 

уполномоченный орган с одновременным уведомлением Займодателя. 

4.2.7. Заемщик - физическое лицо вправе обратиться к банковскому омбудсману в случае 

уступки Займодателем права (требования) по Соглашению/Кредитному договору для 

урегулирования разногласий с лицом, указанным в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона РК от 26.11.2012г. 

«О микрофинансовой деятельности»; 

4.2.8. Письменно обратиться к Займодателю при возникновении спорных ситуаций по 

получаемым услугам; 

4.2.9. Совершать иные действия, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан.    

4.3. Займодатель вправе: 



 

4.3.3. Без согласия Заемщика уступить право (требование) по настоящему Договору третьим 

лицам, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

4.3.4. Потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы Микрокредита вместе с 

причитающимся вознаграждением при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата 

очередной части микрокредита и (или) выплаты вознаграждения, более чем на 40 (сорок) 

календарных дней. 

4.3.5. Осуществлять контроль за целевым использованием микрокредита. 

4.3.6. При невыполнении Заемщиком обязанностей по целевому использованию 

микрокредита, а также обязанностей, предусмотренных пунктами 2.2.5., 2.2.8. настоящего 

Договора, Заимодатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Заемщика 

досрочного возврата суммы микрокредита, оплаты вознаграждения по нему, а также пени, 

неустойки, штрафа, предусмотренных настоящим Договором.  

4.3.7. При допущении Заемщиком просрочки исполнения обязательств по Договору 

Займодатель, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан, вправе 

привлечь коллекторское агентство для передачи ему на досудебное взыскание и урегулирование 

задолженности по Договору. 

4.3.8. Взыскать задолженность, включая основной долг, вознаграждение и неустойку (штраф, 

пеню), на основании исполнительной надписи нотариуса без получения согласия заемщика-

физического лица в случае недостижения соглашения по урегулированию задолженности по 

результатам рассмотрения заявления заемщика-физического лица и непредставления заемщиком-

физическим лицом возражений по задолженности.  

4.3.9. При установлении событий, которые могут оказать негативное воздействие на 
исполнение Заемщиком/Созаемщиком обязательств по Соглашению и Кредитным договорам, а 
также по иным основаниям предусмотренных Соглашением и/или Кредитным договором, 
заключенным в рамках Соглашения, Займодатель вправе: 

1) прекратить, приостановить финансирование Заемщика; 

2) предъявить требование о досрочном взыскании всей суммы Долга в случаях: 
- нарушения Заемщиком срока оплаты Суммы Микрокредита и/или Вознаграждения 

более чем на 40 (сорок) календарных дней; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РК и/или настоящим 

Соглашением. 
4.3.10. Затребовать любую информацию или документацию Заемщика/Созаемщиква 

в рамках Соглашения;  

4.3.1. В одностороннем порядке изменять условия Договора в сторону их улучшения для 

Заемщика.  

Под улучшением условий Договора 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. 

4.3.2. Запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для заключения 

Договора и исполнения обязательств по нему. 



 

4.3.11. В любое время производить проверку финансового состояния 

Заемщика/Созаемщика;  
4.3.12. Осуществлять проверку наличия залогового имущества, условий его хранения, 

содержания и эксплуатации, с отнесением расходов на Заемщика/Созаемщика; 
4.3.13. Требовать от Заемщика/Созаемщика проведения переоценки залогового 

имущества, с отнесением на него всех расходов, связанных с проведением переоценки. В 

случае выявления ухудшения состояния, уменьшения стоимости предмета залога требовать 

предоставления дополнительного обеспечения, удовлетворяющего требованиям 

Займодателя (Дополнительные Требования).  
4.3.14. При допущении Заемщиком/Созаемщиком просрочки исполнения 

обязательств по Соглашению и/или Кредитному Договору, привлекать 

коллекторское агентство для передачи Задолженности Заемщика по Соглашению и/или 

Кредитному Договору на досудебные взыскание и урегулирование. 
 
4.4. Займодатель обязуется: 

1) до заключения договора уступки права (требования) уведомить Заемщика (или его 

уполномоченного представителя) 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; 
2) уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя) о состоявшемся 

переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в Соглашении/ 

Кредитном 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 о предоставлении микрокредита), полного объема переданных прав (требований), 

а также остатков просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, 

неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате сумм; 
4.4.3. Не позднее 20 календарных дней с даты наступления просрочки уведомить 

Заемщика: 
о возникновении просрочки по исполнению обязательства по Кредитному договору и 

необходимости внесения платежей с указанием размера просроченной задолженности на 

дату, указанную в уведомлении; 
праве заемщика - физического лица по договору обратиться в организацию; 
последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору. 
Уведомление считается доставленным, если оно направлено Заемщику (должнику) 

одним из следующих способов: 
на адрес электронной почты, указанный в Соглашении /Кредитном 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. 
4.4.4. Рассмотреть в течение пятнадцати календарных дней после дня получения 

заявления заемщика - физического лица предложенных изменений в условия договора и 

  

4.4.1. Предоставить Заемщику микрокредит на условиях и в объемах, предусмотренных 

Соглашением/Кредитным договором, при предоставлении Заемщиком всей необходимой 

документации. 

4.4.2. При заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) 

Займодателя по настоящему Договору третьему лицу (далее - договор уступки права 

требования), Займодатель обязан: 



 

сообщение заемщику - физическому лицу в письменной форме либо способом, 

предусмотренным договором о (об): 

При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) 

денежных обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, Займодателем составляется и 

выдается Заемщику новый график погашения микрокредита с учетом новых условий. 
 

5. Ограничения для Займодателя 
5.1. Займодателю запрещается: 
1) в одностороннем порядке изменять действующие на дату подписания договора 

ставки вознаграждения (за исключением случаев их снижения) и (или) способа и метода 

погашения Микрокредита; 
2) установление и взимание с Заемщика/Созаемщика любых платежей, за 

исключением вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по Микрокредиту; 
3) применять к Заемщику, являющемуся физическим лицом, досрочно полностью или 

частично возвратившему сумму Микрокредита, неустойку (штраф, пеню) за досрочный 

возврат Микрокредита. 
4) увеличивать сумму Микрокредита по Кредитному Договору; 
5) взимать неустойку (штраф, пеню) в случае, если дата погашения основного долга 

или вознаграждения выпадает на выходной или праздничный день, и уплата 

вознаграждения или основного долга производится в следующий за ним рабочий день; 
6) индексировать обязательства и платежи по Микрокредиту, выданного в тенге, с 

привязкой к любому валютному эквиваленту. 
 

6. Форс-мажор  
6.1. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) включают в себя (но не 

ограничиваются) такие события как: землетрясение, штормы, наводнения и иные 

стихийные явления, вступления в силу международных договоров, война, массовые 

беспорядки, забастовки, блокады, локауты и др. 
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) не относятся: 
- события, вызванные умышленными и неосторожными действиями 

Заемщика/Созаемщика, события, которые Заемщик/Созаемщик, добросовестно 

выполняющий свои обязательства по Соглашению, мог предвидеть и преодолеть, 

отсутствие денег у Заемщика/Созаемщика. 
6.3. В течение десяти Рабочих дней с начала Форс-мажора Сторона, встречающая 

помехи в результате Форс-мажора, письменно уведомляет другую Сторону о 

возникновении Форс-мажора. 
6.4. Невыполнение Стороной своих обязательств по Соглашению не рассматривается 

как нарушение настоящего Соглашения, если это является следствием форс-мажора, при 

условии, что Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств форс-мажор, предприняла 

все необходимые меры для устранения таких последствий.  
6.5. В течение трех Рабочих дней после прекращения Форс-мажора, пострадавшая 

Сторона письменно уведомляет другую Сторону о прекращении Форс-мажора и 

возобновляет осуществление ее обязательств по Соглашению. Если действие Форс-мажора 

продолжится более 30 дней после возникновения Форс-мажора, Займодатель вправе 

прекратить действие Соглашения, а Заемщик/Созаемщик обязан вернуть полученные ранее 

согласии с предложенными изменениями в условия договора; 
своих предложениях по урегулированию задолженности; 
отказе в изменении условий договора с указанием мотивированного обоснования 

причин отказа. 
4.4.5. Уведомить Заемщика об изменении условий Договора, в случае применения 

Займодателем улучшающих условий в порядке, предусмотренном настоящим Договором 
4.4.6. Приложить к Договору подписанный Сторонами график погашения 

микрокредита. 



 

деньги и Вознаграждение по ним за период фактического использования в течение 30 

(тридцати) дней с момента принятия Займодателем решения о прекращении Соглашения. 
 

7. Порядок разрешения споров и применимое право  

7.2. Форма, интерпретация и действие настоящего Договора регулируются 

законодательством Республики Казахстан. В случае возникновения спора между Сторонами по их 

правам и обязательствам по настоящему Договору применяется законодательство Республики 

Казахстан. 

 
8. Соответствие требованиям законодательства 

по вопросам охраны окружающей среды, здоровья и безопасности  
8.1. Заемщик/Созаемщик гарантирует, что в течение всего срока действия настоящего 

Соглашения его деятельность, операции, активы (где бы они не находись и в чем бы не 

выражались) соответствуют нормам всех применимых законов и подзаконных 

нормативных правовых актов Республики Казахстан по охране окружающей среды, 

здравоохранению и безопасности, в том числе в части безопасности охраны труда, иным 

нормам трудового законодательства Республики Казахстан. 
Указанная в настоящем пункте Соглашения гарантия должна быть действительна в 

течение всего срока действия Соглашения. 
 

9. Конфиденциальность 
9.1. Стороны не имеют права раскрывать или использовать в каких бы то ни было 

целях любую информацию, полученную ими в рамках Соглашения (далее – 
Конфиденциальная Информация), кроме случаев, предусмотренных Соглашением и когда:  

а) на это имеется письменное согласие другой Стороны;  
б) это может стать необходимым в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан или в связи с принятием соответствующего решения 

уполномоченных Государственных органов. 
 

10. Термины и определения, используемые в Соглашении  
Если иное прямо не оговорено Соглашением, термины и определения с заглавной 

буквы, применяемые в Соглашении, имеют следующее значения:  
Вознаграждение по Кредиту/Вознаграждение – плата за предоставленный 

микрокредит, определенная в процентном выражении к сумме Микрокредита из расчета 

годового размера, причитающихся Займодателю денег.  
Дефолт – неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком/Созаемщиком/ 

Залогодателем обязательств и условий Соглашения, Кредитных договоров, заключенных в 

рамках Соглашения, а также иных договоров, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

которых влечет нарушение обязательств по Соглашению, неисполнение Залогодателем 

обязательств, предусмотренных договорами обеспечения. 
Долг/Задолженность – совокупная сумма обязательств Заемщика/Созаемщика перед 

Займодателем, включающая в себя сумму Микрокредита, Вознаграждения, штрафов, пени 

и иные суммы, подлежащие уплате Заемщиком/Созаемщиком в пользу Займодателя по 

условиям Соглашения и (или) Кредитного договора. 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или 

будут связаны с ним, Стороны будут решать путем проведения двусторонних переговоров. 

В случае если споры не будут разрешены Сторонами в досудебном порядке, они подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  



 

Залогодатель – Заемщик и/или любое иное юридическое, физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, которое предоставляет Обеспечение по обязательствам 

Заемщика/Созаемщика. 
Заявление (Заявка) - письменное заявление, направляемое Заемщиком 

Займодателем, содержащее информацию обо всех аспектах запрашиваемого 

финансирования, включая запрашиваемую Сумму Микрокредита и сроки, в которые будет 

производиться освоение очередного Микрокредита, а также целевого использования и 

предлагаемое Обеспечение.  
Микрокредит/Кредит – деньги, предоставляемые Займодателем Заемщику на 

условиях, определенных Кредитными договорами и Соглашением, в общей сумме, не 

превышающих Лимит кредитования. 
Кредитный договор/Договор – договор о предоставлении Микрокредита, 

заключенный Займодателем с Заемщиком и Созаемщиком, в рамках Соглашения, на сумму, 

не превышающую размер Лимита кредитования, и являющийся его неотъемлемой частью. 
Лимит кредитования – установленная на Заемщика сумма денег, в пределах которой 

Заемщик, в течение срока действия Соглашения имеет право получать Кредиты, в пределах 

не возобновляемой Суммы Микрокредита и с учетом пределов срока Лимита кредитования.  
Сумма Микрокредита/ – сумма денег, предоставленная Займодателем Заемщику 

согласно Кредитному договору.  
Предельная Дата Освоения - дата, установленная Соглашением, после наступления 

которой, Кредиты на условиях Соглашения и Кредитных договоров не предоставляются.  
Обеспечение - имущество, передаваемое Заемщиком либо Залогодателем в 

обеспечение исполнения обязательств Заемщика/Созаемщика перед Займодателем по 

Соглашению и Кредитным договорам. 
Проект – означает деятельность Заемщика, направленную на реализацию бизнес-

плана, исполнение обязательств по Контрактам, а также деятельность Заемщика, 

направленную на использование Микрокредита по целевому назначению. 
Созаемщик – лицо, выступающее по договору о предоставлении микрокредита в 

качестве солидарно ответственного за выполнение обязательств по Микрокредиту. 
 
11. Дополнительные условия 

11.1. Микрокредиты предоставляются Заемщику на условиях Кредитных договоров, 

которые являются неотъемлемой частью Соглашения и на основании Заявки Заемщика, 

направляемой в адрес Займодателя.  
11.2. Заемщик/Созаемщик обязан соблюдать все требования Займодателя, включая, 

но не ограничиваясь: оформлением документов, предоставлением контрактов/договоров, 

технико-экономического обоснования, бизнес-планов, документов, подтверждающих 

целевое назначение запрашиваемого Микрокредита, предоставление иной информации, 

необходимой Займодателю для контроля за использованием Микрокредита.  
11.3. Займодатель осуществляет контроль за целевым использованием Микрокредита 

и его погашением. 
11.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению/ Кредитным договорам 

действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон.  
11.5. Соглашение, Кредитные договора, заключенные в рамках Соглашения, не могут 

быть изменены, дополнены и/или расторгнуты в одностороннем порядке, за исключением 

случаев, предусмотренных Соглашением. 
11.6. При изменении порядка расчета Вознаграждения по Соглашению, а также связанных с 

этим действий и изменения графика платежа, включая изменение сроков погашения, 

дополнительные соглашения к договорам о залоге движимого имущества не регистрируются. 



 

11.7. Все условия и положения Соглашения, Кредитных договоров, заключенных в 

рамках Соглашения, являются обязательными для исполнения или применяются в 

интересах Сторон. 
11.8. Подписывая Соглашение, в момент своего личного присутствия в офисе 

Займодателя, Заемщик и Созаемщик дают свое безусловное согласие на раскрытие и 

предоставление Займодателем любой информации, касающейся исполнения настоящего 

Соглашения/Кредитных договоров  третьим лицам, в том числе АО «Социально-
предпринимательская корпорация «Алматы», КГУ «Управление предпринимательства и 

инвестиций города Алматы», Акимату города Алматы, ТОО «Almaty Finance», а также 

другим лицам,  для реализации Займодателем своих прав по Соглашению, включая 

информацию о размере Задолженности Заемщика перед Займодателем, о характере 

предъявленных и предъявляемых в будущем требований и претензий, вызванных 

нарушениями условий Соглашения, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 

Заемщиком/Созаемщиком обязательств по Соглашению. 
11.9. Все Кредитные договоры, договоры обеспечения, которые будут заключены в 

рамках настоящего Соглашения, должны иметь ссылку на настоящее Соглашение как на 

основное обязательство Заемщика и Созаемщика. В случае если те или иные положения 

соответствующего Кредитного договора отличаются по содержанию от положений других 

частей настоящего Соглашения, регулирующих идентичные правоотношения Сторон, то 

Стороны руководствуются положениями Кредитного договора. 
11.10. Заемщик и Созаемщик не будут иметь каких-либо претензий к Займодателю в 

случае прекращения или приостановления последним финансирования по условиям, 

предусмотренным Соглашением.  
11.11. В случае изменения правового статуса Сторон, все права и обязанности по 

Соглашению и Кредитным договорам, заключенным в рамках и во исполнение 

Соглашения, переходят к правопреемникам Сторон.  
11.12. Займодатель имеет безусловное право осуществлять переуступку своих прав по 

Соглашению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.  
11.13. Во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Республики Казахстан.  
11.14. Соглашение составлено на государственном и русском языках. В случае 

разночтений между государственным и русским вариантами Соглашения, приоритет имеет 

вариант Соглашения, составленный на русском языке. 
 

Юридические адреса и реквизиты Сторон: 
ЗАЙМОДАТЕЛЬ: Почтовый адрес: _____________; электронный адрес: _____________; 

_______________________________________________________________; сайт: 

www.mfoalmaty.kz. 
ЗАЕМЩИК: _______________________________________________________________ 
СОЗАЕМЩИК::_____________________________________________________________ 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
от ЗАЙМОДАТЕЛЯ: от ЗАЕМЩИКА: от СОЗАЕМЩИКА: 

 
 

__________________ 
 М.П. 

 
__________________ 

 М.П. 

 
_____________________ 

М.П. 
 

http://www.mfoalmaty.kz/


 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к типовой форме Соглашения о предоставлении (открытии) кредитной линии   

 

Должность Подпись Дата Ф.И.О. 

Заместитель Председателя 

Правления  

 

 

Директор департамента кредитного 

администрирования  

 

 

Директор департамента правового 

обеспечения  

 

 

Главный бухгалтер  
 

 

Директор департамента 

сопровождения проектов  

 

 

Директор департамента управления 

рисками и внутреннего контроля  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
НЕСИЕ ЖЕЛІСІН АШУ ТУРАЛЫ № ____ КЕЛІСІМ  

 
Алматы қ.                                                                                                       «___» ________ 
20_ жылы 
 

«Almaty» МҚҰ ЖШС, _______________ тұлғасында ___________________ негізінде 

әрекет етуші, бұдан әрі «Қарыз беруші» деп аталатын және __________ «___________», 

тұлғасында ________________ негізінде әрекет етуші, бұдан әрі «Қарызгер» деп аталатын, 

және _______________ ___________ негізінде әрекет ететін бұдан әрі «Қосалқы қарызгер» 
деп аталатын үшінші тарап бұдан әрі бәрге «Тараптар» деп аталып, төмендегі туралы осы 

Келісімді (бұдан әрі «Келісім-шарт») жасады.  
 

1. Жалпы шарттары 
1.1. Келісім-шарттың жасалған күні –____. 
1.2. Микроқаржы ұйымының атауы - «Almaty» Микроқаржы ұйымы  жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі бұдан әрі қарай. 

1.3. Қарызгер: __________ (ЖК, ЖШС атауы). 

(болған жағдайда) Қосалқы қарызгер: (Қосалқы қарызгердің атауы). 

1.4. Қарыз беруші Қарызгерге мақсатты пайдалану, жеделдік, ақылылық, қайтарымдылық 

және қамтамасыз ету талаптары бойынша ___________(___________) ___ теңге сомада 

жаңартылмайтын кредит желісін ұсынады (бұдан әрі - Микрокредит). Қарызгерге  микрокредит тек 

келесі  мақсаттаға беріледі: ____________ 

1.5. Кредит лимиті «__»_____20__ жылдан «___»________ 20__ жылға дейін қоса 

алғанда мерзімге (Микрокредиттің жалпы мерзімі) беріледі. 
1.6. Микрокредитті пайдаланғаны үшін Қарызгер/ Қосалқы қарызгер Қарыз берушіге 

Келісім және Несие шарттар жасалған сәтте ___% жылдық сыйақы мөлшерінде төлейді, бұл 

ретте Жылдық тиімді сыйақы ставка мөлшері Несие шарттарда анықталады. Келісімнің 

мақсаттары үшін бір жыл 360 күн ретінде саналады, алғашқы пайдалану күні қоспағанііда 

және өтеу күнін қоса алғанда, бұл ретте, Микрокредит беру күні және өтеу күні бір күн деп 

қабылданады. 
1.7. Микрокердитті өтеу ____________ (көрсетіледі: бір жолғы/бөліп) қолма-қол ақшамен 

электрондық терминалдар арқылы немесе қолма-қол ақшасыз тәртіппен төлем сомасын Қарыз 

берушінің келесі банктік реквизиттеріне аудару арқылы жүзеге асырылады. 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

1.8. Микрокредитті өтеу әдісі (көрсетілсін: аннуитетті/сараланған/басқа). 
1.9. Микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақыны төлеуді кешіктірген жағдайда, Қарыз 

беруші мерзімі өткен төлем сыйақы сомасының  кешіктірілген әр күні үшін сыйақыны төлеу 

бойынша 1% (бір процент) өсімпұлды төлеуді талап етеуге құқылы, бірақ  берілген Микрокредит 

сомасының 10% (он пайызы) артық емес. 

Микрокредит бойынша негізгі қарыз сомасын қайтаруды кешіктірген жағдайда, 

Қарыз беруші микрокредит сомасынның мерзімі өткен төлемінің кешіктірілген әр күні үшін 

1% (бір процент) өсімпұлды төлеуді талап етеуге құқылы, бірақ  берілген Микрокредит 

сомасының 10% (он пайызы) артық емес. 



 

1.10. Жеке тұлға (жеке кәсіпкер) Қарыз алушының осы Келісім бойынша Несие беруші 

алдындағы қарызын өтеу келесі тәртіпте жүзеге асырылады: 

1) негізгі борыш бойынша берешек; 

2) сыйақы бойынша берешек; 

3) Келісім-шартта белгіленген мөлшерде тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл); 

4) ағымдағы кезеңдегі төлемдер бойынша негізгі борыш сомасы; 

5) ағымдағы кезеңге төлемдер бойынша есептелген сыйақы; 

6) Қарыз берушінің орындалуына байланысты шығындары. 

Заңды тұлғаның қарыз алушының Қарыз беруші алдындағы осы Шарт бойынша берешегін 

өтеу мынадай кезектілікпен жүргізіледі: 

1) Қарыз берушінің орындалуына байланысты шығындары; 

2) Келісім-шартта белгіленген мөлшерде тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл); 

3) сыйақы бойынша берешек; 

4) негізгі борыш бойынша берешек; 

5) ағымдағы кезеңге төлемдер бойынша есептелген сыйақы; 

6)  ағымдағы кезеңдегі төлемдер бойынша негізгі борыш сомасы;  

Сыйақыны және микрокредит сомасын өтеу тәртібі, мерзімдері мен кезеңділігі кредиттік 

шарттарда айқындалады. 

Қарыз алушының/тең қарыз алушының Қарыз беруші алдындағы келісім, кредиттік шарттар 

шеңберінде төленуге тиіс микрокредит, сыйақы, тұрақсыздық айыбы, айыппұлдар, өсімпұл және 

т.б. сомаларын төлеу жөніндегі міндеттемелері осы сома қарыз берушінің шотына есептелген және 

ақшаны берешекті өтеу есебіне есептен шығарылған күннен бастап орындалған болып есептеледі. 

1.11. Микрокредит  сомасын және сыйақыны өтеу тәртібі мен мерзімділігі Несие шарттарда 

анықталады. 

1.12. Егер кезекті төлемді өтеу күні демалыс не мереке күніне түсетін болса, төлем одан 

кейінгі жұмыс күніне ( тұрақсыздық айыбын, айыппұлды, өсімпұлды төлемей) ауыстырылады. 

1.13. Қарызгер/Қосалқы қарызгер Қарыз берушінің алдындағы Келісім-шарт аясында 

төленуге тиесілі Микрокредит сомасы, тұрақсыздық айыбы, айыппұлдар, өсімдер және т. б. Келісім, 

Несиелік келісім-шарттар шеңберінде төленуге тиісті міндеттемелері осы соманы Қарыз берушінің 

шотына аударған және қарызды өтеу шотынан қарызды өшірген күннен бастап орындалған болып 

саналады. 

1.14. Қарыз алушы/қоса қарыз алушы келісім және (немесе) кредиттік шарттар бойынша 

міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған кезде Қарыз беруші өз қалауы 

бойынша мынадай шараларды қабылдауға құқылы: 



 

1) қарыз алушыға мерзімі өткен берешекті өтеу қажеттігі туралы SMS–хабарлама, хат, 

пошталық мекенжайға/ электрондық поштаға хабарлама жіберуге; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе осы Шартта көзделген жағдайларда 

қарыз алушыға микрокредитті барлық сомасын тиесілі сыйақымен және есептелген айыппұлмен 

(өсімпұлдармен, тұрақсыздық айыбымен) мерзімінен бұрын қайтару туралы және шартты бұзу 

туралы жазбаша талап жолдауға құқылы; 

3) қарыз бойынша берешекті сотқа дейін өндіріп алуға және реттеуге коллекторлық агенттікке 

беруге құқылы; 

4) кепіл мүлкін соттан тыс өткізуді жүргізу; 

5) микрокредит бойынша берешекті өндіріп алу және/немесе сот тәртібімен кепілдік мүліктен 

өндіріп алу үшін сот органдарына жүгінуге; 

6) дефолт басталған кезде немесе оның басталуының нақты қатері туындаған кезде, 

қамтамасыз етуді жоғалтқан немесе жоғалтудың нақты қатері болған кезде; микрокредит сомасы 

мақсатсыз пайдаланылған кезде және (немесе) осы Келісімде және/немесе кредиттік шартта 

көзделген өзге де жағдайларда қарыз алушыны қаржыландыруды тоқтата тұруға, тоқтатуға (келісім 

шеңберінде жаңа микрокредиттер беруден бас тартуға) құқылы емес: 

7) қарыз алушы/қоса қарыз алушы келісім және/немесе кредиттік шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау мерзімін кешіктіруге жол берген кезде коллекторлық агенттікке келісім 

бойынша және/немесе кредиттік шарт бойынша қарыз алушының/қоса қарыз алушының берешегін 

сотқа дейін өндіріп алуға және реттеуге беруге құқылы; 

8) Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де әдістерді 

пайдалануға, оның ішінде атқарушылық жазбаны жазып беру туралы өтінішпен нотариусқа жүгінуге 

не шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаларға беруге не Қарыз алушының/тең қарыз 

алушының Қарыз беруші алдындағы берешегін өтеу үшін басқа да әрекеттер жасауға құқылы. 

1.15. Келісім оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 

Қарыз алушы/қоса қарыз алушы Келісімде, сондай-ақ Келісім шеңберінде жасалған кредиттік 

шарттарда көзделген қарыз беруші алдындағы барлық міндеттемелерді тиісінше орындағанға 

дейін қолданылады. 

1.16. Қарыз берушінің пошталық, электрондық мекенжайы туралы ақпарат, сондай-ақ Қарыз 

берушінің ресми интернет-ресурсы туралы деректер: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 

____________, электрондық адрес: ________. сайт: ______________. 

1.17. Қарыз беруші келісім /кредиттік шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға 

берген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасында келісім/кредиттік шарт шеңберінде 

кредитордың қарыз алушымен өзара қарым-қатынастарына қойылатын талаптар мен шектеулер 

қарыз алушының құқық (талап ету) берілген үшінші тұлғамен құқықтық қатынастарына 

қолданылады. 

 

 



 

2. Тараптардың жауапкершілігі 
2.1. Қарызгер/Қосалқы қарызгер Микрокредитті мақсатты пайдаланбаған жағдайда, 

сондай-ақ осы Келісіммен көзделген міндеттерді орындамаған жағдайда, Қарыз беруші 

Келісімді/Кредиттік келісім-шартты орындаудан бас тартуға құқылы және 

Қарызгерден/Қосалқы қарызгерден осы Келісімнің және/немесе Несие шарттың талаптарына 

сәйкес микрокредит сомасын қайтару және ол бойынша сыйақыны, сондай-ақ өсімпұлдарды, 

тұрақсыздық айыбын, айыппұлды (бар болса) төлеуді талап етуге құқылы. 

2.2. Микрокредит мақсатсыз пайдаланған жағдайда, микрокредитті мақсатты 

пайдаланғанын растайтын құжаттарды ұсынбағаны үшін Қарызгер/Қосалқы қарызгер Қарыз 

берушіге Микрокредит сомасының мақсатсыз пайдаланылған сомасының 10% мөлшерінде 

Қарыз беруші белгілеген мерзімде айыппұл төлейді.  

2.3. Сақтандыру шарттарын ұсынбағаны үшін  Келісім-шарттың 7.1.18. тармағына сәйкес, 

Қарыз беруші микрокредит сомасының  негізгі борыш қалдығының сақтандыру шартының 

аяқталған  мерзіміне көрсетілген міндеттемелерді орындамағаны үшін әрбір күнтізбелік күн 

үшін 0,05 (нөл бүтін бес жүздік) % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын есептеп 

Қарызгерден/Қосалқы қарызгерден өндірп алуға құқылы. 

2.4. Келісімнің 7.1.6 тармағына, сондай-ақ Келісімнің 6.5. тармағында көзделген ерекше 

шарттарына сәйкес қаржылық және өзге де құжаттарды ұсынбағаны үшін, Қарыз беруші 

берілген микрокредит сомасынан талап етілетін құжаттарды ұсынбаған/ерекше шарттарды 

орындамаған әрбір күнтізбелік күн үшін 00,1 (нөл бүтін жүзден бір) % мөлшерінде тұрақсыздық 

айыбын есептеп Қарызгерден/Қосалқы қарызгерден өндірп алуға құқылы. 

Микрокредитті мақсатты пайдаланылғанын растайтын құжаттарды уақтылы ұсынбағаны үшін 

Қарыз беруші Қарыз алушыдан мақсатты пайдалану бойынша құжаттар толық көлемде 

ұсынылмаған микрокредит сомасының 0,01 (нөл бүтін жүзден бір) % мөлшерінде тұрақсыздық 

айыбын есептеуге және өндіріп алуға құқылы. 

Микрокредит сомасын жинақ банк шоттарына орналастырғаны үшін Қарыз беруші Қарыз 

алушыдан ақшаны жинақ шотына орналастырған күні мақсатсыз пайдаланылған (депозитте 

орналастырылған) сомадан ҚР Ұлттық Банкінің базалық ставкасының 2 еселенген мөлшерінде 

айыппұл есептеуге және өндіріп алуға құқылы.  

Қарыз алушы қаржыландырылатын жоба бойынша қарыз алушы не үшінші тұлғалар бұрын 

жүргізген төлемдер есебіне микрокредит қаражатын есепке жатқызуға (өтеуге) жол берілмейтіні 

және мұндай іс-әрекеттер микрокредит сомасын мақсатсыз пайдалану ретінде бағаланатыны 

туралы хабардар етіледі. 

2.5. Осы Келісімнің шарттарын орындамаған және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда 

Тараптар осы Келісімде және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікте 

болады. 

 
3. Несиелеудің ерекше шарттары  

3.1. Қарыз берушінің бірінші талабы бойынша қарыз алушы мен тең қарыз алушы 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін және Қарыз берушіге 

қолайлы нысан бойынша қаржылық жай-күйі бойынша қаржылық есептілікті (оның ішінде 

бухгалтерлік баланстар, статистикалық есептілік), Келісімнің қолданылуы кезіндегі 



 

операциялар бойынша есептерді, сондай-ақ микрокредитті қамтамасыз етуді және нысаналы 

пайдалануды тексеру үшін қажетті есептер мен өзге де құжаттарды) және Қарыз 

алушының/тең қарыз алушының қаржылық жай-күйіне мониторинг жүргізуді ұсынуға 

міндеттенеді. 

3.2. Қарыз алушы / тең қарыз алушы Қарыз берушіге Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында көзделген құжаттардың нысандарын пайдалану арқылы Қарыз 

берушінің кредиттік бюролардың дерекқорына қарыз алушы/тең қарыз алушы, жасалатын 

мәміле туралы мәліметтерді, қарыз алушының/тең қарыз алушының және Қарыз берушінің 

келісім бойынша өз міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты, кредиттік есептерді 

алуды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар және кредиттік тарихты 

қалыптастыру туралы заңнамасына сәйкес ұсынылуы қажет болуы мүмкін өзге де мәліметтерді 

беруге келісімін берді. 

3.3. Кредит беру лимитін игерудің шекті күні: "___"_________20_ жылдың Лимиттің 

қолжетімді сомасы - ______________ 

Әрбір микрокредиттің нақты мерзімі кредиттік шарттың талаптарымен айқындалады. 

3.4. Несиелеу беру лимитінің ерекше шарттары: 

3.4.1. ______________________________________ 

(Қарыз берушінің уәкілетті органы белгілеген қаржыландырудың ерекше шарттары 

көрсетіледі. Егер олар анықталмаса, онда тармақ алынып тасталады). 
 

4. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 
4.1. Қарызгер міндетті: 
4.1.1 Келісім-шарт аясында бекітілген Келісім-шарт және Несие шарттары бойынша 

міндеттерін Келісім-шартта және Несие шарттарында қарастырылған сома және талаптар 

бойынша мерзімінде орындауға; 
4.1.2. Несиелеу Лимиті аясында алынған Микрокредитті тек әрбір Несие шартында 

жеке анықталған мақсаты бойынша ғана пайдалануға.  
4.1.3. Қарыз берушінің жазбаша келісімінсіз өзінің тіркеу, құрылтай құжаттарын 

өзгертпеуге, сондай-ақ өзін қайта ұйымдастыруды жүргізбеуге (бірігу, қосылу, бөліну, 

шығу, өзгеру), Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі ішінде құқықтық мәртебесін басқаға 

өзгертпеуге; (заңды тұлғалар үшін) 
4.1.4. Келісім-шартқа және Несие шарттарына сәйкес қойылатын Қарыз берушінің 

барлық талаптарын орындауға; 
4.1.5. ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес жазбалар мен шоттар жүргізуге, әрбір 

қаржы жылы бойынша қаржылық операциялар жүргізуге және қаржылық есептемелер 

жасауға (теңгерімдік есеп беру және кірістер мен шығындар туралы есеп беру; 
4.1.6. осы Келісімнің бүкіл әрекет ету мерзімі ішінде уақтылы, Қарыз берушінің 

бірінші талабы бойынша және Қарыз беруші белгілеген мерзімде Қарыз берушіге барлық 

қажетті ақпаратты, өзінің қаржылық жағдайына қатысты құжаттарды, сондай-ақ Қарыз 

берушіні осы Шарт бойынша Қарызгер Қарыз берушінің алдындағы қарыздарды уақтылы 

өтеуге әсер етуі мүмкін барлық туындаған жағдайлар туралы  дереу жазбаша түрде 

хабарлауға міндетті; 
4.1.7. Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі ішінде Келісім-шарт бойынша берілген 

Қамтамасыз ету құқығын бермеуге; 
4.1.8. Микрокредит және ол бойынша сыйақыны уақытылы өтеуге әсер етуі мүмкін 

барлық жағдайлар туралы Қарыз берушіні алдын ала хабарландыруға; 
4.1.9. Келісім-шарт бойынша қаржылық міндеттерді Келісім-шарт жасау күні пайда 

болған, және Келісім-шарттың әрекет ету мерзімі бойы пайда болуы мүмкін басқа да 



 

қаржылық міндеттерге қатысы бойынша алғашқы тәртіп бойынша орындауға. Қарызгер 

осы Келісімнің  бүкіл әрекет ету мерзімі ішінде қарыз Берушінің келісімінсіз осы 

Келісім/Кредит шарттары бойынша міндеттемелер толық орындалғанға дейін қосымша 

микрокредиттер қарыздар және кез келген заңды және жеке тұлғалар алдында кез келген 

қаржылық міндеттемелер тартпауға міндеттенеді; 
4.1.10. Қамтамасыз етуді сақтауға қажетті барлық әрекеттерді жасауға, оны 

жоғалтпауға немесе зақымдамауға;  
4.1.11. Келісімнің шарттарына және/немесе Кредиттік шартқа сәйкес Микрокредит 

бойынша міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді жүргізуге;  
4.1.12. Қарыз беруші кредиттік қаражатты нысаналы пайдалануға, қаржылық 

жағдайына мониторинг жүргізуге жәрдем беруге, сондай-ақ Қарыз беруші Қамтамасыз 

етуге мониторинг жүргізуге жәрдем беруге және барлық ілеспе шығындарды көтеруге.  

Қамтамасыз етуді қайта бағалау бойынша шығыстарды көтеруге, егер осындай талаптарды 

Қарыз берушіден алған жағдайда;  
4.1.13. Дефолт кезінде, Несие берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз, жылдық 

қорытынды бойынша төленген таза кіріс туралы хабарламауға, және оны төлемеуге; (заңды 

тұлғалар үшін)  
4.1.14. Кредиттік лимиттің барлық  ерекше шарттарын ұстануға; 
4.1.15. Өзінің ұйымдық-құқықтық формалары өзгерген жағдайда, барлық қажетті 

құжаттарды және Қарызгердің жалпы жиналыстарының шешімдерін Қарыз берушіге 

беруге; (заңды тұлғалар үшін) 
4.1.16. Қарызгердің қатысушылар құрамының өзгеруіне шамаммен 10 (он) жұмыс күні 

қалған кезде, Қарызгердің жарғы капиталындағы қатысушы үлестерінің он және одан да 

көп пайыздарының иегерлерінің жиынтығын Қарыз берушіге жазбаша түрде хабарлауға; 

(заңды тұлғалар үшін) 
4.1.17. Кредиттік шарттарда белгіленген мерзімде Қарыз берушіге Микрокредиттің 

мақсатты пайдаланылуын растайтын құжаттар беруге; 
4.1.18. Қарыз берушіге осы Келісімнің қолданылу мерзіміне кепілге қойылған мүлікті 

сақтандыру шартын және/немесе өзге де сақтандыру шартын Қарыз берушінің талабы бойынша 

(бұдан әрі – сақтандыру шарты) ұсыну. Қарызгер қарыз берушіге алдыңғы сақтандыру шартының 

қолданылу мерзімінің соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей, сақтандыру шартының ең төменгі 

қолданылу мерзімі кемінде бір жылға шартты алдағы кезеңге қайта жаңа сақтандыру немесе бұрын 

жасалған сақтандыру шартын ұзарту шарттарымен ұсынуы тиіс. Қарызгер қайта жасалған 

және/немесе мерзімі ұзартылған сақтандыру шарттарын беру кезінде, Тараптармен Қарызгердің 

қайта жасалған және/немесе мерзімі ұзартылған сақтандыру шарттарын берген күнін нақты 

көрсету отырып сақтандыру шартын  қабылдау-беру актісі жасалады.    

4.1.19. Микрокредит немесе оның бір бөлігін мақсатсыз пайдаланылғаны үшін, сол сияқты 

Қарыз берушіге микрокредитті мақсатты пайдаланылғанын растайтын құжаттарды ұсынбаған не 

осы құжаттарды ұсыну мерзімі бұзылған жағдайда Қарыз берушінің талап етуі бойынша Қарыз 

берушіге мақсатты пайдалану жөніндегі құжаттар толық көлемде ұсынылмаған микрокредит 

сомасын мерзімінен бұрын қайтаруға, сондай-ақ осы Келісімнің/Шарттың талаптарына сәйкес 

сыйақы, тұрақсыздық айыбын, айыппұл төлеуге міндетті. 

4.2. Қарызгер құқылы: 

4.2.1. Микрокредиттерді беру ережелерімен, Қарыз берушінің микрокредиттер беру 

жөніндегі тарифтерімен танысу;  
4.2.2. Алған микрокредитті Келісіммен/Келісім-шартпен белгіленген тәртіппен және 

талаптармен иелену; 



 

4.2.3. Егер негізгі борышты және (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне 

түсетін болса, негізгі борышты және (немесе) сыйақыны төлеуді одан кейінгі жұмыс күні 

тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлемей жүргізу; 

4.2.4. Берілген микрокредит сомасын Қарыз берушіге тұрақсыздық айыбын (айыппұл, 

өсімпұл) төлемей мерзімінен бұрын толықтай немесе ішінара қайтару; 

4.2.5. Қарыз алушы - жеке тұлға ұйым шарты бойынша міндеттемені орындау 

мерзімін өткізіп алу басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде және (немесе) 

жазбаша нысанда не Келісімде көзделген тәсілмен келісім/кредиттік шарт бойынша 

міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алудың туындау себептері, оның ішінде 

Келісімнің/кредиттік шарттың талаптарына өзгерістер енгізу туралы мәлімдемесін 

негіздейтін кірістері және басқа да расталған мән-жайлары (фактілері) туралы мәліметтерді 

қамтитын өтінішті ұсынуға құқылы: 
- шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту жағына қарай өзгертуге; 
- негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлемді кейінге қалдыру; 
- берешекті өтеу әдісін немесе берешекті өтеу кезектілігін, оның ішінде негізгі 

борышты басым тәртіппен өтей отырып өзгертуге; 
- микрокредит мерзімін өзгертуге; 
- мерзімі өткен негізгі борышты және (немесе) сыйақыны кешіру, микрокредит 

бойынша тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) күшін жою; 
- тараптардың келісімімен белгіленген мерзімде ипотеканың мәні болып табылатын 

жылжымайтын мүлікті кепіл берушінің дербес өткізуімен; 
- ұйымға кепілге салынған мүлікті беру жолымен шарт бойынша міндеттемені 

орындаудың орнына бас тарту ұсынумен; 
- шарт бойынша міндеттемені сатып алушыға бере отырып, ипотеканың мәні болып 

табылатын жылжымайтын мүлікті өткізу арқылы жүзеге асырылады. 
4.2.6. Қарыз алушы осы шартта көретілген уақытта қарыз берушінің шешімін алған  күннен 

бастап күнтізбелік он бес күн ішінде немесе Келісім талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы 

шешімге қол жеткізілмеген кезде қарыз берушіні бір мезгілде хабардар ете отырып, уәкілетті 

органға жүгіну құқылы. 

4.2.7. Қарыз алушы - жеке тұлға қарыз беруші келісім/кредиттік шарт бойынша 

"микроқаржы қызметі туралы"26.11.2012 ж. ҚР Заңының 9-1-бабының 4 және 5-
тармақтарында көрсетілген тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін құқықты (талап етуді) 

берген жағдайда банк омбудсманына жүгінуге құқылы; 
4.2.8. Көрсетілетін қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде Қарыз берушіге 

жазбаша түрде жүгіну; 

4.2.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де әрекеттерді жасауға 

құқылы. 

4.3. Қарыз беруші құқылы: 
4.3.1. Шарттың талаптарын қарыз алушы үшін жақсарту жағына қарай біржақты 

тәртіппен өзгерту. 
Осы тармақтың мақсаттары үшін қарыз алушы үшін Шарт талаптарын жақсарту деп 

мыналар түсініледі: 
тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) азайту жағына қарай өзгерту немесе 

толық жою; 
шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту жағына қарай өзгерту. 



 

4.3.2. Қарыз алушыдан шарт жасасуға және ол бойынша міндеттемелерді орындауға 

қажетті құжаттар мен мәліметтерді сұратуға құқылы.7.3.3. Микрокредитті мақсатты 

пайдалануына бақылау жасауды жүзеге асыруға; 
4.3.3. Қарыз алушының келісімінсіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

осы Шарт бойынша құқықты (талапты) үшінші тұлғаларға беруге. 
4.3.4. Қарыз алушы 40 (қырық) күнтізбелік күннен астам уақытқа микрокредиттің 

кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы төлеу үшін белгіленген мерзімді бұзған кезде 

Қарыз алушыдан микрокредит сомасын тиесілі сыйақымен бірге мерзімінен бұрын 

қайтаруды талап етсін. 
4.3.5. Микрокредиттің мақсатты пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыру. 
4.3.6. Қарыз алушы микрокредитті мақсатты пайдалану жөніндегі міндеттерді, 

сондай-ақ 2.2.5-тармақтарда көзделген міндеттерді орындамаған кезде, 2.2.8. қарыз беруші 

шартты орындаудан бас тартуға және Қарыз алушыдан микрокредит сомасын мерзімінен 

бұрын қайтаруды, ол бойынша сыйақы төлеуді, сондай-ақ осы Шартта көзделген 

өсімпұлды, тұрақсыздық айыбын, айыппұлды талап етуге құқылы. 
4.3.7. Қарыз алушы шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алуға 

жол берген кезде Қарыз беруші Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жағдайларда, өзіне шарт бойынша берешекті сотқа дейін өндіріп алуға және реттеуге беру 

үшін коллекторлық агенттікті тартуға құқылы. 
4.3.8. Қарыз алушы-жеке тұлғаның өтінішін қарау нәтижелері бойынша берешекті 

реттеу жөніндегі келісімге қол жеткізілмеген және қарыз алушы-жеке тұлға берешек 

бойынша қарсылықтарды ұсынбаған жағдайда, негізгі борышты, сыйақыны және 

тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса алғанда, берешекті қарыз алушы-жеке 

тұлғаның келісімін алмай Нотариустың атқарушылық жазбасы негізінде өндіріп алуға 

құқылы. 
4.3.9. Қарыз алушының/қоса қарыз алушының Келісім және кредиттік шарттар 

бойынша, сондай-ақ келісімде және/немесе Келісім шеңберінде жасалған кредиттік шартта 

көзделген өзге де негіздер бойынша міндеттемелерді орындауына теріс әсер етуі мүмкін 

оқиғалар анықталған кезде Қарыз беруші: 
1) қарыз алушыны қаржыландыруды тоқтатуға, тоқтата тұруға құқылы; 
2) борыштың барлық сомасын мерзімінен бұрын өндіріп алу туралы талап қоюға 

міндетті: 
- қарыз алушының 40 (қырық) күнтізбелік күннен астам Микрокредит және/немесе 

сыйақы сомасын төлеу мерзімін бұзуы; 
- Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы Келісімде көзделген 

өзге жағдайларда. 
4.3.10. Келісім шеңберінде Қарыз алушының/қоса қарыз алушының кез келген 

ақпаратын немесе құжаттамасын талап ету; 
4.3.11. Кез келген уақытта қарыз алушының/тең қарыз алушының қаржылық 

жағдайына тексеру жүргізу; 
4.3.12. Шығыстарды қарыз алушыға / қоса қарыз алушыға жатқыза отырып, кепіл 

мүлкінің болуын, оны сақтау, ұстау және пайдалану шарттарын тексеруді жүзеге асыру; 
4.3.13. Қарыз алушыдан/қосалқы қарыз алушыдан оған қайта бағалауды жүргізуге 

байланысты барлық шығыстарды жатқыза отырып, кепілдік мүлікке қайта бағалау 

жүргізуді талап етуге құқылы. Кепіл затының жай-күйінің нашарлауы, құнының азаюы 

анықталған жағдайда Қарыз берушінің талаптарын қанағаттандыратын қосымша 

қамтамасыз етуді (қосымша талаптарды) ұсынуды талап етуге құқылы. 
4.3.14. Қарыз алушы/қоса қарыз алушы келісім және/немесе кредиттік шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алуға жол берген кезде келісім және/немесе 

кредиттік шарт бойынша қарыз алушының берешегін сотқа дейінгі өндіріп алуға және 

реттеуге беру үшін коллекторлық агенттікті тартуға құқылы. 
4.4. Қарыз беруші міндетті: 



 

4.4.1. Қарыз алушы барлық қажетті құжаттаманы ұсынған кезде қарыз алушыға 

келісімде/кредиттік шартта көзделген талаптармен және көлемде микрокредит беру. 
4.4.2. Қарыз беруші құқығының (талап ету) осы Шарт бойынша үшінші тұлғаға өту 

талаптары қамтылған шартты (бұдан әрі - талап ету құқығын басқаға беру шарты) жасасқан 

кезде Қарыз беруші: 
1) құқықтарды (талаптарды) басқаға беру шарты жасалғанға дейін қарыз алушыны 

(немесе оның уәкілетті өкілін) құқықтардың (талаптардың) үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі 

туралы, сондай-ақ осындай басқаға беруге байланысты Қарыз алушының дербес 

деректерінің өңделетіні туралы шартта көзделген не Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен хабардар етуге міндетті; 
2) Қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті өкілін) Келісімде/ кредиттік шартта 

көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен үшінші 

тұлғаға құқықтың (талап етудің) өтіп кеткені туралы талап ету құқығын басқаға беру шарты 

жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде үшінші тұлғаға микрокредитті өтеу 

бойынша одан әрі төлемдердің тағайындалуын (микрокредит беру туралы шарт бойынша 

құқық (талап ету) өткен тұлғаның атауы және орналасқан жері), берілген құқықтардың 

(талаптардың)толық көлемін көрсете, сондай-ақ негізгі борыштың, сыйақының, 

тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен және ағымдағы 

сомаларының қалдықтары және төленуге жататын басқа да сомалар; 
4.4.3. Мерзімі өткен күннен бастап 20 күнтізбелік күннен кешіктірмей Қарыз 

алушыны хабардар ету: 
кредиттік шарт бойынша міндеттемені орындау бойынша мерзімін өткізіп алудың 

туындауы және хабарламада көрсетілген күні мерзімі өткен берешектің мөлшерін көрсете 

отырып, төлемдер енгізу қажеттігі туралы; 
шарт бойынша қарыз алушы - жеке тұлғаның ұйымға жүгіну құқығы; 
қарыз алушының Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдары. 
Хабарлама, егер ол қарыз алушыға (борышкерге) мынадай тәсілдердің бірімен 

жіберілсе, жеткізілді деп есептеледі: 
Келісімде / кредиттік шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайына; 
Шартта көрсетілген тұрғылықты жері бойынша оның табыс етілгені туралы 

хабарламасы бар тапсырыс хатпен жіберілген болса, оның ішінде көрсетілген мекенжайда 

тұратын отбасының кәмелетке толған мүшелерінің бірі алған болса; 
жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып 

жүргізіледі. 
4.4.4. Қарыз алушы - жеке тұлғаның өтініші алынған күннен кейін күнтізбелік он бес 

күн ішінде шарт талаптарына ұсынылған өзгерістерді және қарыз алушы - жеке тұлғаға 

жазбаша нысанда не туралы шартта көзделген тәсілмен хабарлауды қарау: 
шарттың талаптарына ұсынылған өзгерістермен келісуі; 
берешекті реттеу жөніндегі өз ұсыныстары; 
бас тарту себептерінің дәлелді негіздемесін көрсете отырып, Шарт талаптарын 

өзгертуден бас тарту туралы шешім қабылдайды. 
4.4.5. Қарыз беруші осы Шартта көзделген тәртіппен жақсарту талаптарын қолданған 

жағдайда, қарыз алушыны Шарт талаптарының өзгергені туралы хабардар ету 
4.4.6. Тараптар қол қойған микрокредитті өтеу кестесі Шартқа қоса берілсін. 
Қарыз алушының ақшалай міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) және (немесе) 

оларды төлеу мерзімінің өзгеруіне әкеп соғатын микрокредит талаптары өзгерген кезде 

Қарыз беруші жаңа шарттарды ескере отырып, Қарыз алушыға микрокредитті өтеудің жаңа 

кестесін жасайды және береді. 
 

5. Қарыз беруші үшін шектеулер 
5.1. Несие беруші үшін шектеулер тыйым салумен қарастырылған талаптардан 

тұрады: 



 

1) бір жақты тәртіппен шартқа қол қойған күнге қолданыстағы сыйақы 

мөлшерлемесін (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және (немесе) микрокредитті 

өтеу тәсілі мен әдісін өзгертуге; 
2) микрокредит бойынша сыйақы мен өсімпұлды (айыппұл, өсімпұл) қоспағанда, 

Қарыз алушыдан кез келген төлемдерді белгілеу және инкассациялау; 
3) жеке тұлға болып табылатын Қарызгерге, микрокредит сомасын мерзімінен бұрын 

толықтай немесе ішінара қайтарғаны үшін тұрақсыздық (айыппұл, өсімпұл) санкцияларын 

қолдануға; 
4) микрокредит сомасын Келісім-шарт бойынша микрокредит сомасын көбейтуге; 
5) егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс немесе мереке күніне 

келетін болса және сыйақыны немесе негізгі борышты төлеу одан кейінгі жұмыс күні 
жүргізілетін болса, тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл санкцияларының өзге түрлерін 

алуға; 
6) кез келген валюта баламасына байланысты теңгемен берілген микрокредит 

бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индекстеу. 
 

 
 
 

6. Форс-мажор 
6.1. Бой бермейтін күш жағдайларына (форс-мажор) мынадай жағдайлар (бірақ 

олармен шектеліп ғана қоймай) кіреді: жер сілкіну, дауылдар, су басу және басқа да 

стихиялық апаттар, халықаралық шарттарыдың күшке енуі, соғыс, жаппай тәртіпсіздік, 

ереуілдер, шектемелер, локауттар және т.б.  
6.2. Бой бермейтін күш жағдайларына (форс-мажор) Қарызгердің: 
- абайсызда жасаған әрекеттері мен әдейілеп жасаған әрекеттері, Келісім-шарт 

бойынша Қарызгер/Қосалқы қарызгер өз міндеттерін өз еркімен орындаған жағдайлары, 

Қарыгерде/Қосалқы қарызгерде ақшаның болмауы болжанған немесе соған төзуі 

жағдайлары жатпайды. 
6.3. Форс-мажор басталған күннен бастап он Жұмыс күні ішінде Форс-мажор 

нәтижесінде кедергіге тап болған Тарап екінші Тарапты Форс-мажордың пайда болғаны 

туралы жазбаша хабарландырады.  
6.4. Келісім-шарт бойынша Тараптың өз міндеттерін орындамауы, егер бұл форс-

мажор салдарынан болса, форс-мажор жағдайын тап болған Тарап осындай зардаптарды 

жою үшін барлық қажетті шараларды жасаған жағдайда, ол Келісім-шартты бұзу болып 

саналмайды. 
6.5. Форс-мажор аяқталғаннан кейін үш Жұмыс күні ішінде, зардап шеккен Тарап 

Форс-мажордың аяқталғаны туралы екінші Тарапты жазбаша хабарландырады да, Келісім-
шарт бойынша міндеттерін орындауды қайта жүзеге асырады. Егер Форс-мажор әсері 

Форс-мажор басталған күннен бастап 30 Қарыз беруші Келісім-шарт әрекетін тоқтатуға 

құқылы, ал Қарызгер/Қосалқы қарызгер Қарыз берушінің Келісім-шартты тоқтату туралы 

шешімі қабылданған күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде нақты пайдаланған мерзімге дейін 

бұрын алған ақшалары мен Сыйақыларын қайтаруға міндетті. 
 

7. Дауларды шешу тәртібі және қолданыстағы құқық  
7.1. Осы келісім –шартқа байланысты және осыдан туындайтын Тараптар арасындағы 

барлық даулар мен келіспеушіліктер екі жақты келіссөздер жүргізу жолымен шешетін 

болады. Егер тараптар арасындағы даулар сотқа дейінгі тәртіппен шешілмесе, олар 

Қазақстан Республикасының сот тәртібімен қарайды. 
7.2. Осы Келісім-шарттың үлгісі, түсіндірілуі және әрекеті Қазақстан 

Республикасының заңнамасында реттеледі. Тараптардың арасында осы Келісім-шарт 

бойынша өз құқықтары мен міндеттемелеріне қатысты дайлар туындаған жағдайда 

Қазақстан Республикасының заңнамасы қолданылады. 



 

 
8. Қоршаған ортаны, денсаулықты және қауіпсіздікті сақтау мәселелері бойынша  

заңнама талаптарына сәйкес келу  
8.1. Қарызгер/Қосалқы қарызгер осы Келісімнің әрекет ету мерзімі бойы оның 

қызметі, операциялары, активтері (қай жерде болмасын және байқалмасын) Қазақстан 

Республикасының қоршаған ортаны қорғау, денсаулық және қауіпсіздікті сақтау бойынша 

қолданыстағы барлық заңдар және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілер 

ережелеріне, сондай-ақ еңбек қорғау қауіпсіздігіне, Қазақстан Республикасы 

заңнамасының басқа да еңбек ережелеріне сәйкес келетініне кепілдік береді.   
Келісімнің осы тармағында көрсетілген кепілдік Келісімнің әрекет етуінің мерзімі 

бойы әрекетте болуы қажет. 
 

9. Құпиялылық 
9.1. Тараптардың Келісім-шартта қарастырылған жағдайлардан басқа жағдайларда 

Келісімнің аясында алған ақпаратты қандай да бір мақсат үшін пайдалануға немесе 

қарастыруға (бұдан әрі – Құпиялық Ақпарат) құқылары жоқ:   
а) бұған екінші Тараптың жазбаша келісімі бар;  
б) бұл ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес қажет болуы мүмкін немесе уәкілетті 

Мемлекеттік органдардың тиісті шешімін қабылдаумен байланысты болуы мүмкін. 
 

10. Келісім-шартта қолданылатын терминдер мен анықтамалар  
Егер басқасы Келісімде  тура көрсетілмесе, Келісімде қолданылатын бас әріптен 

басталатын терминдер мен анықтамалар мынадай мағыналарға ие:  
Несие бойынша Сыйақы/Сыйақы – берілген микрокредит үшін төлем, 

Микрокредит сомасына жылдық мөлшері есебінен пайыздық көрсеткішпен айқындалған, 

Қарыз берушіге тиесілі ақша.  
Дефолт – Келісім-шарт аясында бекітілген Келісім-шарттың, Несие шарттарының 

талаптары мен міндеттерін Қарызгердің/Қосалқы қарызгердің/Кепіл берушінің 

орындамауы немесе тиісті түрде орындамауы, сондай-ақ Келісім-шарт бойынша 

міндеттерді бұзуға алып келетін басқа да шарттарды орындамау немесе тиісті түрде 

орындамау, Кепіл ұстаушының қаматамасыз ету шарттарында қарастырылған міндеттерді 

орындамауы.  
Қарыз/Берешек – Келісім-шарт және/немесе Несие шарты бойынша Қарыз 

Сомасынан, Сыйақыдан, айыппұлдардан, төлемақы өсімдерінен және Қарыз беруші 

пайдасына тиесілі басқа да сомалардан тұратын Қарызгердің/Қосалқы қарызгердің төлеуге 

тиесілі Қарыз беруші алдындағы Қарызгердің/Қосалқы қарызгердің міндетті сомаларының 

жиынтығы.  
Кепіл беруші – Қарызгердің/Қосалқы қарызгердің міндеттері бойынша Қамтамасыз 

етуді беретін Қарызгер және/немесе кез келген басқа заңды немесе жеке тұлға. 
Өтініш (Мәлімдеме) – қаржыландырудың барлық аспектілері туралы ақпарттан, 

соның ішінде сұрап отырған Микрокредит Сомасы, кезекті Микрокредит иелену жүзеге 

асырылатын қаржыландыру нысаны және мерзімдері, сондай-ақ мақсатты пайдалану және 

ұсынылатын Қамтамасыз ету ақпараттарынан тұратын Қарызгердің Қарыз берушіге 

жолдайтын жазбаша өтініші. 
Микрокредит/Кредит – Қарыз беруші Қарызгерге Несие шарттары мен Келісім-

шартында анықталған талаптар бойынша жалпы сомасы несиелеу Лимитінен аспайтын 

сома.  
Несие шарты/Шарт – Келісім-шарт аясында несиелеу Лимиті мөлшерінен аспайтын 

Қарыз беруші мен Қарызгер және Қосалқы қарызгер арасында бекітілген және оның 

ажырамас бөлігі болып табылатын Микрокредит беру туралы шарт. 
Несиелеу Лимиті – Қарызгерге белгіленген ақша сомасы, оның шегінде Қарызгер 

Келісім-шарттың әрекет ету мерзімінде жаңартылмаған Микрокредит сомасы аясында және 

несиелеу Лимитінің мерзімін есепке ала отырып, Несие алуға құқылы;  



 

Микрокредит сомасы – Несие шартына сәйкес Қарыз беруші Қарызгерге берген 

ақшалай сома.  
Иеленудің Шекті күні – Келісім-шарт және Несие шарты талаптары бойынша Несие 

берілмейтін Келісім-шартта бекітілген күн.  
Қамтамасыз ету – Келісім-шарт және Несие шарттары бойынша Қарыз берушіге 

Қарызгер/Қосалқы қарызгер міндеттерінің орындауын қамтамасыз етумен Қарызгер немесе 

Кепіл беруші беретін мүлік. 
Жоба – Келісім-шарттар бойынша міндеттерді орындауға, бизнес-жоспарларды 

жүзеге асыруға бағытталған, сондай-ақ Несиені мақсатты пайдалануға бағытталған 

Қарызгердің қызметін білдіреді. 
Қосалқы қарызгер - микрокредит шарты бойынша бірлескен және микрокредит 

бойынша міндеттемелерді орындау үшін жауапты болып табылатын тұлға. 
 

11. Қосымша шарттар 
11.1. Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылатын Несие шарттарының талаптары 

бойынша және Қарыз беруші мекен-жайына бағытталған Қарызгердің өтініші негізінде 

Қарызгерге Микрокредит беріледі.  
11.2. Қарызгер/Қосалқы қарызгер Қарыз берушінің барлық талаптарын ұстануға 

міндетті, мыналарды қоса отырып, бірақ шектеліп ғана қоймай: құжаттарды ресімдеу, 

алынған Несиенің мақсатты пайдаланылуын растайтын техникалық-экономикалық 

негіздеменің келісім шарттарын/шарттарын, бизнес-жоспарларды беру, Несиенің мақсатты 

пайдаланылуын бақылау үшін Қарыз берушіге қажетті басқа да ақпаратты беру.  
11.3. Қарыз беруші Микрокредиттің мақсатты пайдалануына және оның өтелуіне 

бақылау жүргізеді.  
11.4. Келісім-шарттарға қосымшалар мен өзгертулер Келісім-шартта/ Несие 

шарттарда қарастырылған тәртіп бойынша Тараптардың келісімі бойынша енгізіледі.  
11.5. Келісім аясында бекітілген Келісімдер, Несие шарттары Келісім-шартта 

қарастырылған жағдайлардан басқа жағдайда біртараптық тәртіп бойынша өзгертілмейді, 

қосымша енгізілмейді және бұзылмайды.  
11.6. Келісім бойынша сыйақы есептемесінің тәртібі өзгерген жағдайда, сондай-ақ осы 

әрекетпен байланысты және төлем кестесінің өзгеруі, өтеу мерзімінің өзгеруін қоса отырған 

жағдайда, жылжымалы мүлік кепілі туралы шартқа қосымша келісім-шарттар тіркелмейді. 

11.7. Келісім аясында бекітілген осы Келісімнің, Несие шарттарының барлық 

талаптары мен ережелері орындау үшін міндетті болып табылады және Тараптардың 

мүддесі үшін қабылданады.  
11.8. Қарызгер/Қосалқы қарызгер Қарыз алушының кеңсесінде болған кезде Келісімге қол 

қоя отырып, Қарыз берушінің Келісім-шарт бойынша өз құқын қорғау үшін қажетті кез келген 

ақпаратты, сонымен қатар Келісім-шарт бойынша Қарызгер/ Қосалқы қарызгер міндеттерін 

орындамаған/тиісті түрде орындамаған жағдайда талап еткен және келешекте талап ететін 

талаптар және шағымдар сипаттамасындағы Қарыз мөлшерлері туралы ақпаратты үшінші тұлғаға 

беруіне және ашып беруіне, соның ішінде  "Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы" АҚ, "Алматы 

қаласы кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы", Алматы қаласының Әкімдігі,  "Almaty 

Finance" ЖШС және басқа да тұлғаларға өзінің сөзсіз келісімін береді. 

11.9. Осы Келісім аясында жасалынатын барлық Несие шарттары, қамтамасыз ету 

шарттары Қарызгердің/ Қосалқы қарызгердің негізгі міндеті ретінде осы Келісім-шартқа 

сілтемеленуі керек. Егер тиісті Несие шарттың сол немесе басқа да ережелері Тараптардың 

тең құқықтық қатынастарын реттейтін осы Келісім-шарттың басқа бөлімдерінің ережелері 

мазмұнынан өзгеше болған жағдайда, онда Тараптар Несие шартының ережелерін 

басшылыққа алатын болады.  



 

11.10. Келісімде қарастырылған талаптар бойынша соңғы қаржыландыру тоқтатылған 

немесе доғарылған жағдайда, Қарызгердің/ Қосалқы қарызгердің Қарыз берушіге ешқандай 

да шағымы болмайды.  
11.11. Қарыз берушінің құқықтық мәртебесі өзгерген жағдайда Келісім аясында және 

оның орындалуы үшін бекітілген Келісім және Несие шарттары бойынша барлық құқықтар 

мен міндетер Тараптардың құқықтық мұрагерлеріне өтеді.  
11.12. ҚР ағымдағы заңнамасына сәйкес Қарыз берушінің Шарт бойынша өз құқын 

басқаға беруге құқы бар.   
11.13. Келісімде қарастырылмаған барлық басқа жағдайларда, Тараптар ҚР 

заңнамасын басшылыққа алады.  
11.14. Келісім мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Келісімде мемлекеттік 

және орыс тілдері арасында сәйкессіздік болған жағдайда, орыс тілінде құрылған Келісім 

мәтіні басым болады. 
 
Тараптардың заңды мекен-жайлары және деректемелері: 
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