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СТАНДАРТТЫ ШАРТТАР 

МИКРОКРЕДИТ БЕРУ ТУРАЛЫ ШАРТТАР 
(ҚОСЫЛУ ШАРТЫ) 

 
Осы микрокредит беру туралы шарт (бұдан әрі мәтін бойынша – "шарт") қосылу шарты болып 

табылады және "Бөлім-Ломбард" ЖШС микрокредит берудің стандартты талаптарын (бұдан әрі 
Шартта және оның бөліктерінде, қосылу туралы өтініште – "Қарыз беруші" немесе "кепіл ұстаушы") 
айқындайды. Микрокредиттің нақты шарттары қарыз алушы қол қойған кепіл билетінде (бұдан әрі 
Шартта және оның бөліктерінде (қосымшаларында), қосылу туралы өтініште – "қарыз алушы" немесе 
"кепіл беруші") айқындалады. Шарт "микроқаржы қызметі туралы" 2012 жылғы 26 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген микрокредит беру туралы шарт болып табылады 
және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабында көзделген тәртіппен жасалады.  

Шарт қарыз алушының шартқа қосылу туралы өтінішке (бұдан әрі – "қосылу туралы өтініш" 
және/немесе "кепіл билеті") қол қоюы арқылы Қарыз беруші мен қарыз алушының арасында 
жасалады. Осы Шартқа сәйкес ресімделген (берілген) және қол қойылған қосылу туралы өтініш 
(кепіл билеті) Шарттың ажырамас бөлігі және шарт жасасу фактісін растайтын құжаттар болып 
табылады және бірыңғай құжатты құрайды.  

Қосылу туралы өтініштегі (кепіл билеті) қол қою қарыз алушының Шартты қандай да бір 
ескертулер мен қарсылықтарсыз толық көлемде оқығанын, түсінгенін және қабылдағанын және оған 
тұтастай қосылғанын куәландырады, ол оның талаптарымен келіседі, сондай-ақ Қарыз берушінің 
микрокредит беру қағидаларымен, қарыз алушының микрокредит бойынша өз міндеттемелерін 
қамтамасыз ету шарттарымен танысты және келіседі.  

Егер қарыз берушіде қосылу туралы өтініштің (кепіл билеті) данасы және Қарыз алушы қол қойған 
шартқа сілтеме болса, қарыз алушы шартты оқымаған/түсінбеген/қабылдамағандығының дәлелі 
ретінде Қарыз алушы шартта өз қолының жоқтығына сілтеме жасай алмайды.  

Қарыз алушы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштің (бұдан әрі – АЕК) 50 (елу еселенген) мөлшерінен аспайтын мөлшерде 45 (қырық 
бес) күнтізбелік күнге дейінгі мерзімге кепіл билетін жасасқан кезде Шартқа №1 қосымшаның 
нысаны бойынша қосылу туралы өтініш (кепіл билеті) толтырылады. 

Қарыз алушы кепіл билетін жасаған кезде мөлшері 50 АЕК-тен асатын болса, онда Шартқа №2 
қосымшаның нысаны бойынша қосылу туралы өтініш толтырылады. 

Қарыз берушіден алынған микрокредит (тер) бойынша қарыз алушы бұрын ресімделген 
микрокредит беру туралы шартқа және тиісті кепіл билетіне тиісті қосымша келісім жасай отырып, 
Шартқа тұтастай қосыла алады. Мұндай жағдайда шартты бұрын алынған микрокредитке қолдану 
көрсетілген қосымша келісіммен реттелетін болады. 

Осы Шарт, оған енгізілген өзгерістер және/немесе осы Шарттың өзгертілген редакциялары 
Интернет желісіндегі Қарыз берушінің ресми веб-сайтында мына мекенжай бойынша 
орналастырылады: www.bolim-lombard.kz. 

 
1. ЖАЛПЫ ШАРТТАР 
1. Қарыз беруші Қарыз алушыға жеке пайдалануға арналған жылжымалы мүлікті (бұдан әрі – 

"кепіл нысанасы" және/немесе "кепіл мүлкі") кепілге қою арқылы мерзімділік, қайтарымдылық, 
ақылылық шарттарында, шартта белгіленген талаптарда микрокредит береді. 

1.1. Кепіл билетін жасау күні мен орны, оның нөмірі, Қарыз беруші мен қарыз алушының 
деректері, микрокредитті өтеу мақсаты, сомасы мен мерзімдері, заңнамада көзделген жағдайларда 
сыйақы мөлшерлемесі (оның ішінде СЖТМ) (сыйақының мәні және артық төлеу мөлшері), өтеу әдісі, 
тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшері, кепіл нысанасы туралы ақпарат кепіл 
билетімен айқындалады.  

1.2.  Шарт бойынша микрокредит беретін қарыз беруші "Бөлім-Ломбард"ЖШС болып табылады. 
1.2.1. Қарыз алушы: бір мезгілде шарт бойынша қарыз алушы және кепіл беруші болып табылатын 

жеке тұлға. қарыз алушы – жеке тұлғаның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) кепіл 
билетінде көрсетіледі. 

http://www.bolim-lombard.kz/
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1.3. Артық төлеу сомасын қоса алғанда, микрокредит сомасы (микрокредит мәні): теңгемен 
беріледі, кепіл билетінде көрсетіледі. Микронесиенің мақсаты: мақсатсыз.  

1.4. Микрокредит ықтимал мерзімін ұзартуды ескере отырып, 365 күннен аспайтын мерзімге 
беріледі. Микрокредитті өтеу мерзімі кепіл билетінде көрсетіледі. Бастапқыда кепіл билетінде 
көрсетілген микрокредитті өтеу мерзімі ұзарту күндерінің санына байланысты өзгеруі мүмкін. 

1.5. Сыйақы мөлшерлемесінің жылдық пайызбен мөлшері немесе сыйақының мәні (Заңның 4-
бабының 3-1-тармағында көрсетілген шарт жасалған жағдайда), сондай-ақ Заңның 5-бабының 1-
тармағына сәйкес шарт жасалған күнге есептелген жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің 
(микрокредиттің нақты құнының) мөлшері кепіл билетінде айқындалады. 

Заңның 4-бабының 3-1-тармағында көрсетілген кепіл билеті сыйақының мәнін және микрокредит 
бойынша артық төлемнің сомасын қосымша қамтиды; 

1.5.1. Микрокредит беру кезінде Заңның 4-бабының 3-1-тармағында көзделген шектеулерге 
жатады. Микрокредит берудің шекті сомасы, мерзімі, мөлшерлемесі, тұрақсыздық айыбы және өзге 
де жеке шарттары заңнамада және Заңда көзделген шектеулерге сәйкес белгіленеді.  

1.5.2. Заңнамада көзделген жағдайларда кепіл билетіне уәкілетті органның нормативтік құқықтық 
актісінде белгіленген нысан бойынша оның ажырамас бөлігі болып табылатын, Тараптар қол қойған 
микрокредитті өтеу кестесі қоса беріледі. 

1.6. Микрокредитті өтеу тәсілі: бір мезгілде не бөліп – бөліп, қолма-қол ақша қаражатын салу 
арқылы-Қарыз берушінің кассасына немесе өзге де тәсілдермен: 

1.6.1. Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл), сондай-ақ есептелген сыйақыны: 1) Қарыз 
берушінің қабылдау пунктінде қолма-қол ақшамен төлеу жолымен; 2) Қарыз алушының Қарыз 
берушінің веб-сайтындағы жеке кабинетінде: www.bolim-lombard.kz банк картасының көмегімен; 3) 
төлем терминалдары немесе бөгде төлем жүйелері арқылы төлеу жолымен; 4) кепіл билетінің 
деректемелерінде көрсетілген Қарыз берушінің банк шотына қолма-қол ақшасыз ақша аудару 
арқылы; 

1.6.2. Негізгі борыш: 1) Қарыз берушінің қабылдау пунктіндегі қолма-қол ақшамен; 2) кепіл 
билетінің деректемелерінде көрсетілген Қарыз берушінің банктік шотына қолма-қол ақшасыз ақша 
аудару арқылы. 

1.6.3. Микрокредитті толық немесе ішінара өтеу қарыз алушыға микрокредит берілген қарыз 
берушінің құрылымдық бөлімшесінде (бұдан әрі - қабылдау пункті) жеке басын куәландыратын 
құжатты көрсеткен кезде, кепіл билетінде көрсетілген Қарыз берушінің банктік деректемелері 
бойынша қолма-қол ақшасыз тәсілмен жүргізіледі. 

1.6.4. Қарыз беруші берешекті немесе микрокредитті өтеу бойынша төлемді жұмыс күндері Нұр-
сұлтан қ. уақытымен сағат 18.00-ге дейін қабылдайды, егер шарт бойынша төлем Нұр-сұлтан қ. 
уақытымен сағат 18:00-ден кейін жүзеге асырылса, мұндай төлем келесі жұмыс күні жасалды деп 
танылады. Егер қабылдау пункті үшін өзге жұмыс режимі көрсетілмесе (жұмыс режимін веб-сайтта 
немесе кепіл билетінің бірінші бетінде білуге болады) және/немесе Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актісінде айқындалмаса (жұмыс күндерін ауыстыру туралы), сенбі, жексенбі 
және мереке күндерінен басқа аптаның барлық күндері жұмыс күндері болып табылады.  

1.7. Микрокредитті өтеу әдісі: кепілдік билетте анықталады клиенттің таңдауы бойынша 
аннуитеттік немесе сараланған, не ломбардтық (негізгі қарыз мерзім соңында, не мерзімінен бұрын, 
нақты пайдаланған күндер саны үшін сыйақы төлей отырып төленеді) немесе микрокредиттер беру 
қағидаларында көзделген басқа да әдіс болуы мүмкін. 

1.7.1. Қарыз алушы кепіл билетінде өз қолымен микрокредитті өтеудің міндетті әдістерінің 
нұсқаларымен және Заңға сәйкес әртүрлі әдістермен есептелген өтеу кестелерінің жобаларымен 
танысқанын және таңдалған әдіс кепіл билетінде көрсетілгенін растайды. 

1.8. Микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігі: егер қарыз алушы Шарт бойынша 
жүргізген төлемнің сомасы Қарыз алушының міндеттемесін орындау үшін жеткіліксіз болса, онда 
Қарыз алушының берешегі мынадай кезектілікпен өтеледі: 

1) қарыз берушінің орындауды алу бойынша шығындары; 2) тұрақсыздық айыбы (айыппұл, 
өсімпұл); 3) сыйақы бойынша берешек; 4) негізгі борыш бойынша берешек. 

1.9. Негізгі борышты және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 
өсімпұлды) есепке жазу тәртібі және оның мөлшері: қарыз алушы негізгі борыштың және/немесе 
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сыйақының сомасын қайтару жөніндегі міндеттемелерін бұзған кезде Қарыз беруші тұрақсыздық 
айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есепке жазуға құқылы, ал қарыз алушы төлеуге міндетті. 

1.9.1. Өсімпұл есептеу микрокредитті қайтару бойынша міндеттемелер орындалмаған күннен 
кейінгі келесі күні жүргізіледі. Өсімпұл микрокредитті өтеу күнін қоса алғанда, мерзімі өткен бүкіл 
кезең үшін кепіл билетінде көрсетілетін, бірақ мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімі өткен негізгі 
борыш сомасының 0,5 пайызынан аспайтын мөлшерде есептеледі. 

1.9.2. Айыппұл микрокредит бойынша негізгі борышты қайтару жөніндегі міндеттемелерді 
бұзғаны үшін кепілдік берілген күту мерзімі өткен күннен бастап келесі күні есептеледі және оның 
мөлшері кепіл билетінде көрсетіледі, бірақ мерзімі өткен негізгі борыш сомасының 0,5 пайызынан 
аспайды. 

1.9.3. Осы Заңның 4-бабы 3-1-тармағының талаптарымен жасалған шартты қоспағанда, 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес, жеке тұлғамен жасалған микрокредит беру 
туралы шарт бойынша микрокредит сомасын қайтару және (немесе) сыйақы төлеу жөніндегі 
міндеттемені бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшері мерзімін 
өткізіп алудың тоқсан күні ішінде мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімі өткен төлем сомасының 0,5 
пайызынан аспауға тиіс, мерзімін өткізіп алудың тоқсан күні, бірақ микрокредит беру туралы 
шарттың әрбір қолданылу жылы үшін берілген микрокредит сомасының он пайызынан аспайды. 

1.10. Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету: кепіл 
билетінде көрсетілген, жеке пайдалануға арналған жылжымалы мүлік (бұдан әрі - кепіл мүлкі, кепіл 
заты) болып табылады. Кепіл нысанасы (кепіл берушінің иелігіндегі кепіл берушінің пайдалану 
құқығы бар көлік құралының кепілін қоспағанда) Қарыз берушіде кепілде болады. Кепіл 
нысанасының сипаттамасы және егжей-тегжейлі сипаттамасы кепіл билетінде көрсетіледі. 

1.10.1. Тараптар осы Шартты жасасу кезінде кепіл затының бағалау құны (кепілдік құны) кепіл 
билетінде көрсетілген соманы құрайтындығына келісті.  

1.10.2. Кепіл затының болуы: таңдалған тарифтік бағдарламаға байланысты (Қарыз алушының 
пайдалануында немесе қарыз берушінің кепілінде) кепіл затының болуы туралы ақпарат кепіл 
билетінде көрсетілген. 

1.11. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде 
Қарыз беруші қабылдайтын шаралар: 

1.11.1. Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі өткен кезде Қарыз беруші Қарыз 
алушыны міндеттемелерді орындау қажеттілігі туралы хабардар етеді;  

Егер хабарлама борышкерге Шартта көзделген мынадай тәсілдердің бірімен жіберілсе, ол 
жеткізілді деп есептеледі: 

* кепіл билетінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына (E-mail); 
* кепіл билетінде көрсетілген тұрғылықты жері бойынша, оның табыс етілгені туралы 

хабарламасы бар тапсырыс хатымен, оның ішінде көрсетілген мекенжайда тұратын отбасының 
кәмелетке толған мүшелерінің бірі алған; 

* жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдарын (SMS, WhatsApp, Telegram 
және т. б.) пайдалана отырып 

* Хабарламаны адресатқа, алушыға берудің мүмкін еместігі туралы не оны қабылдаудан бас 
тартуға, сондай-ақ осы тармақшада көрсетілген өзге де байланыс құралын пайдалану кезінде оның 
қабылданғанын растамауына байланысты белгі соғылып, қайтарылған жағдайда, хабарлама тиісті 
түрде жіберілген болып есептеледі; 

1.11.2. Қарыз беруші Қарыз алушыға Шарттың қолданылуы аяқталған күннен бастап күнтізбелік 
30 (отыз) күн кепілдендірілген күту мерзімін береді. Күтудің кепілдік мерзімінің қолданылу 
кезеңінде берешекті сотта өндіріп алу және соттан тыс өткізу рәсімдері қарыз алушыға 
қолданылмайды. 

1.11.4. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған кезде 
Қарыз беруші қабылдайтын қосымша шаралар: Қарыз берушінің мынадай шараларды қолдануға 
құқығы бар (қарыз алушы осымен өзінің сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісімін береді): 

* тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеуді және/немесе шарт бойынша барлық 
міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды талап ету; 
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* соттан тыс немесе соттан тыс өндіріп алу үшін заңнамада көзделген тәртіппен кепілдік затына 
өндіріп алу; 

* шарт бойынша құқықты (талап етуді) Заңға сәйкес үшінші тұлғаларға беруге; 
* берешекті сотқа дейін өндіріп алу мен реттеуді коллекторлық агенттіктерге Заңға сәйкес беруге; 
* кепіл затын соттан тыс тәртіппен жария сауда-саттық (аукцион) арқылы не сауда-саттық 

өткізбей, Шарттың қолданылу мерзімі (кепілдік берілген күту мерзімі) өткеннен кейін 1 (бір) айдан 
кейін сатуға құқылы. 

* кепіл затын сауда-саттық өткізбей-ақ, микрокредитті өтеу мерзімі өткеннен кейін бір айдан кейін 
сатуға; 

1.11.5. Талаптар қанағаттандырылмаған және хабарламалардан туындайтын ұсыныстармен 
келіспеген жағдайда Қарыз беруші Шартта көрсетілген шараларды және заңнамада белгіленген өзге 
де шараларды қолдана алады. 

1.12. Шарт оған тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша 
барлық міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады. 

1.12.1. Заңның 4-бабының 3-1-тармағында көрсетілген шарт 45 күнтізбелік күнге дейінгі мерзімге 
жасалады. Мұндай шарттың қолданылу мерзімі қолданыстағы немесе жақсартатын жағдайларда - 
әрбір ұзарту кезінде микрокредиттің бастапқы мерзімінен аспайтын ұзарту күндерінің санына 
ұлғайтылады. Мүмкін болатын ұзартулардың саны және мұндай шарттың жалпы мерзімі Заңның 4 - 
бабы 3-1-тармағының 1) - 3) тармақшаларында белгіленген шектеулерге байланысты. 

1.12.2. Микрокредитті өтеу кестесіне сәйкес соңғы төлемді төлеу күні не нақты өтеу күніне 
есептелген сыйақы мен тұрақсыздық айыбын ескере отырып, микрокредит сомасы Қарыз берушінің 
кассасына және/немесе банктік шотына толық көлемде келіп түскен жағдайда микрокредит бойынша 
берешекті толық өтеу үшін төлем күні микрокредитті өтеу күні болып есептеледі. 

1.13. Туралы ақпарат Заимодателе:  
* пошталық мекенжайы: Нұр-сұлтан қ., Амман к-сі, 2 үй, НП 2;  
* электрондық мекен-жайы: info@bolim-lombard.kz;  
* ресми интернет ресурсы: www.bolim-lombard.kz. 
1.14. Қарыз беруші шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға берген кезде Қазақстан 

Республикасының заңнамасында кредитордың қарыз алушымен Шарт шеңберіндегі өзара 
қатынастарына қойылатын талаптар мен шектеулер құқық (талап ету) берілген Үшінші тұлғамен 
қарыз алушының құқықтық қатынастарына қолданылады. 

 
2. ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
2.1. Қарыз алушы құқылы: 
2.1.1. Микрокредиттер беру Ережелерімен, қарыз берушінің микрокредиттер беру жөніндегі 

тарифтік бағдарламаларымен танысу. 
2.1.2. Алынған микрокредитке шартта белгіленген тәртіппен және шарттарда билік етуге міндетті. 
2.1.3. Егер негізгі борышты және/немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне түскен 

жағдайда, негізгі борышты және/немесе сыйақыны тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) 
төлемей, одан кейінгі жұмыс күні төлеу жүргізілсін. 

2.1.4. Қарыз берушіге шарт бойынша берілген микрокредит сомасын тұрақсыздық айыбын 
(айыппұлды, өсімпұлды) төлемей, мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтаруға міндетті.   

2.1.5.  Қарыз алушы – жеке тұлғаның ұйым шарты бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп 
алу басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде болуы 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 шартты 
жасасуға байланысты өзге де расталған мән-жайлар (фактілер) туралы оның өтінішіне негіз болатын 
басқа да расталған мән-жайлар (фактілер): 

* сыйақы ставкасын не шарт бойынша сыйақы мәнін 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 арқылы; 
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* мерзімі өткен негізгі борышты және (немесе) сыйақыны кешіру, микрокредит бойынша 
тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) күшін жою; 

* тараптардың келісімімен белгіленген мерзімде ипотека нысанасы болып табылатын 
жылжымайтын мүлікті кепіл берушінің дербес өткізуі; 

* 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; 

2.1.6. Қарыз алушы микрокредит беру туралы шартты жасасу тәртібінің талабы, оның ішінде 
микрокредит беру туралы шарттың мазмұнына, ресімделуіне, міндетті талаптарына қойылатын 
талаптар 7-тармағының 3) тармақшасының төртінші абзацында көзделген ұйымның шешімін алған 
күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 29 
қарашадағы № 232 қаулысымен бекітілген микрокредитті өтеу кестесінің нысаны, немесе Шарт 
талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы шешімге қол жеткізілмеген кезде ұйымды бір мезгілде 
хабардар ете отырып, уәкілетті органға жүгінуге құқылы. 

2.1.7. Заңның 9-1-бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген тұлғамен келіспеушіліктерді 
реттеу үшін осы Шарт бойынша құқықты (талап етуді) басқаға берген жағдайда банк омбудсменіне 
жүгінуге құқығы бар.  

2.1.8. Көрсетілетін қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде Қарыз берушіге 
жазбаша түрде жүгіну. 

2.2. Қарыз алушы міндетті: 
2.2.1. Алынған микрокредитті қайтаруға және шартта белгіленген мерзімде және тәртіппен 

сыйақы, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) төлеуге. 
2.2.2. Заңға және микрокредиттер беру ережелеріне сәйкес Қарыз беруші сұратқан құжаттар мен 

мәліметтерді ұсынуға міндетті. 
2.2.3. 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Қарыз берушіге жазбаша хабарлау: 
* шарт бойынша міндеттемелерді орындауды бұзуға әкеп соғуы мүмкін барлық мән-жайлар 

туралы; 
* қарыз алушының жеке басын куәландыратын құжаттарға өзгерістер енгізу туралы; 
* тұрғылықты жерін, заңды мекенжайын және ұялы телефонын өзгерту туралы. 
2.2.4. Қарыз алушының пайдалануында кепіл затының болуын көздейтін микрокредиттер 

бойынша қарыз алушы кепіл затының жоғалғаны, жетіспегені немесе бүлінгені үшін жауап береді, 
сондай-ақ жоғалған немесе бүлінген кепіл затын тең бағалы мүлікке ауыстыру қажеттілігі туралы 
жоғалған не бүлінген кезден бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде 
жауаптылықта болады және/немесе қажет болған жағдайда осы мерзімде қосымша қамтамасыз етуді 
ұсынады. 

2.2.5. Қарыз алушы қосымша міндеттенеді: 
* қарыз берушіге өзінің қаржылық жағдайына қатысты барлық қажетті ақпаратты беруге, сондай-

ақ қарыз берушіге микрокредитті және ол бойынша сыйақыны уақтылы өтеуге ықпал ете алатын 
барлық мән-жайлар туралы дереу хабарлауға;  

* Микрокредит және/немесе есептелген сыйақы уақтылы өтелмеген жағдайда Қарыз берушіге 
Шартта көзделген тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуге;  

* Мемлекеттік орган, мекеме немесе өзге тұлға кепіл нысанасына қатысты немесе оған қатысты 
болуы мүмкін кез келген АКТ, талап немесе өзге құжат туралы Қарыз берушіге дереу жазбаша 
хабарлауға;  

* шарт бойынша қарыз беруші алдындағы қаржылық міндеттемелерді барлық басқа қаржылық 
міндеттемелерге қатысты бірінші кезектегі тәртіппен орындау;  

* қарыз берушіден сұратуды алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде Қарыз берушіге 
Шарт шеңберінде өзі сұрата алатын қажетті ақпарат пен құжаттарды ұсыну;  

* қарыз берушіден кепіл туралы хабарламаны алған кезде хабарламаны алған күннен бастап 1 (бір) 
жұмыс күнінен кешіктірмей кепіл затын акт бойынша Қарыз берушіге беру. Хабарламаны алған 
күннен бастап кепіл берушінің Кепіл затын иеленуге және пайдалануға құқығы жоқ. Кепіл 



7 
 

нысанасын тиісті актіге қол қою арқылы кепіл нысанасына ауыстыру кезінде шартқа өзгерістер 
енгізілмейді;  

* Қарыз берушінің ішкі құжаттарына сәйкес кепілдің бірыңғай базасын жүргізу үшін Қарыз 
берушіге қажетті құжаттарды және/немесе ақпаратты қарыз берушіге оның талап етуі бойынша 
беруді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, шарт бойынша қарыз алушы міндеттемелерінің 
орындалуын тексеруде Қарыз берушіге жан-жақты жәрдем көрсету, оны қарап-тексеру және тексеру 
жүргізу кезінде кепіл затын суретке түсіруді жүзеге асыру. Осы арқылы кепіл беруші Қарыз берушіге 
осы тармақшаның шарттарына сәйкес кепіл затын суретке түсіруді жүзеге асыруға сөзсіз келісім 
береді;  

* көлік құралдары кепіл болған кезде Қарыз берушінің пайдасына кепіл затына ауыртпалықтарды 
тіркеу жөніндегі, сондай-ақ кепіл затынан ауыртпалықтарды алып тастау жөніндегі барлық 
шығыстарды көтеруге;  

* Көлік құралдарын кепілге салған кезде Қарыз берушінің жазбаша келісімінсіз кепіл затын 
басқаруға, есептен шығаруға сенімхаттар ресімдемеуге, сондай-ақ кепіл затын басқаруға және 
иеленуге үшінші тұлғаларға бермеуге міндетті. Көлік құралдары иелерінің жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру шарттарын жасасу кезінде кепіл берушіден басқа біреуді көрсетпеу. 

 
3. ҚАРЫЗ БЕРУШІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 
3.1. Заңда белгіленген тәртіппен қарыз алушы үшін шарттың талаптарын оларды жақсарту жағына 

қарай біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. 
3.2. Микрокредит сомасын және ол бойынша сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды талап ету:  
* қарыз алушының микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы төлеу үшін 

белгіленген мерзімді күнтізбелік қырық күннен астам бұзуы;  
* Шартта көзделген мерзімде және жағдайларда кепіл берушінің Қарыз берушіге кепіл затының 

орнына басқа мүлікті кепілге бермеуі;  
* мемлекеттік органның немесе шарт бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін өзге 

тұлғаның кепіл берушіге қатысты қандай да бір актіні қабылдауы;  
* кепіл берушінің Шарт талаптарын орындамауы;  
* қарыз беруші жауап бермейтін мән-жайлар бойынша кепіл затын жоғалту;  
3.3. Қарыз алушы-жеке тұлғаның өтінішін қарау нәтижелері бойынша берешекті реттеу жөніндегі 

келісімге қол жеткізілмеген және қарыз алушы-жеке тұлға берешек бойынша қарсылықтарды 
ұсынбаған жағдайда, қарыз алушы-жеке тұлғаның келісімін алмай, Нотариустың атқарушылық 
жазбасы негізінде негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) 
қоса алғанда, берешекті өндіріп алу жолымен жүзеге асырылады. 

3.4. Заңның 9-1-бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген тұлғаға шарт бойынша құқық (талап 
ету) беру.    

3.5. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау бойынша мерзімін өткізіп алуға жол 
берген кезде Қарыз берушінің берешекті сотқа дейін өндіріп алуға және коллекторлық агенттіктің 
реттеуіне беруге құқығы бар, бұған қарыз алушы өзінің сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісімін 
береді.  

3.6. Қосымша қарыз берушінің құқығы бар: 
* өз қалауы бойынша (біржақты тәртіпте қабылданған шешім негізінде немесе қарыз алушының 

өтініші негізінде) қарыз алушыға есептелген сыйақыны және/немесе негізгі борыш сомасын төлеуді 
кейінге қалдыруды не мерзімін ұзартуды беруге, сондай-ақ тұрақсыздық айыбының және/немесе 
сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерін азайтуға не тұрақсыздық айыбын және/немесе сыйақыны 
есептемеуге не тұрақсыздық айыбын және/немесе сыйақыны есептеуді тоқтата тұруға құқылы;  

* кепіл берушіден кепіл затын, сондай-ақ оның нарықтық құнын сақтау үшін жөндеуді қоса 
алғанда, шаралар қабылдауды талап етуге;  

• кез келген тұлғадан (оның ішінде кепіл берушіден) кепіл нысанасына кез келген қол 
сұғушылықты немесе оның жоғалуына немесе бүлінуіне немесе кепіл нысанасының нарықтық құнын 
елеулі түрде азайтуына қатер төндіретін оған қатысты әрекетті (әрекетсіздікті) тоқтатуды талап етуге 
құқылы.;  
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* кепіл берушінің кінәсінен оған меншік құқығы тоқтатылған, оның жоғалуын немесе кепіл 
берушінің кінәсінен кепіл затының нарықтық құны едәуір төмендеген жағдайларда кепіл берушіден 
кепіл затын басқа ауыртпалық салынбаған, тең бағалы және өтімді мүлікке ауыстыруды талап етуге 
құқылы. Кепіл затын ауыстыру қарыз берушінің тиісті талабын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс 
күні ішінде жүзеге асырылуға тиіс;  

* кепіл берушінің иелігіндегі кепіл затының бүлінуі немесе жай-күйі нашарлаған не жоғалу (Қарыз 
берушінің пікірі бойынша туындаған) қаупі төнген (туындаған) жағдайда, өтімділік төмендеген 
немесе кепіл затының құны азайған жағдайда, кепіл затын мақсаты бойынша пайдаланбаған 
жағдайда, кепіл затын Қарыз берушімен келісілмеген жағдайда үшінші тұлғаға беру, кепіл затының 
сақталуын қамтамасыз ету үшін қажетті шараларды қабылдамаған жағдайда, қарыз алушыда 
микрокредит бойынша мерзімі өткен берешегі болған, Қарыз беруші кепіл берушіге қосымша 
ескертусіз (хабарламай/хабарламай), тасымалдау, сақтау және көрсетілген іс-әрекеттерді жүзеге 
асыруға байланысты өзге де жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша шығыстарды кепіл 
берушінің шотына жатқыза отырып, кепіл затының сақталу орнын дербес өзгертуге (кепіл затын 
кепілге (өзінің иелігіне) ауыстыруға), кепіл беруші кепіл билетіне қол қоя отырып, өзінің сөзсіз және 
қайтарып алынбайтын келісімін беруге құқылы;  

• қарыз алушының туыстары немесе өзге де тұлғалар қарыз алушының қайтыс болуына 
байланысты микрокредитті өтеу құқығын беру туралы, өткізілмеген кепілге салынған мүлікті талап 
ету туралы өтінішпен жүгінген жағдайда, Қарыз беруші өтініш беруші микрокредитті өтеу күні 
бойынша сыйақы сомасын есептей отырып, мұраға құқық туралы куәлікті ұсынған кезде осындай 
мүмкіндік беруге құқылы. Қарыз беруші Қарыз алушы қайтыс болған күннен бастап 6 (алты) айдан 
аспайтын мерзімге сыйақы есептемей, өтініш берушінің жазбаша өтініші негізінде өтініш беруші 
мұраға құқық туралы куәлікті алғанға дейін талап етілмеген кепіл мүлікті өткізуді өз қалауы бойынша 
кейінге қалдыруға құқылы;  

* қарыз берушінің қабылдау пунктінде қарыз алушының жеке деректерін жинауды және өңдеуді 
жүзеге асыру, оның фотосуреттерін төлем құжаттарында электрондық және қағаз жеткізгіштерде 
көрсетуді қоса алғанда, сондай-ақ микрокредит ресімдеу және кредиттік дерекнаманы қалыптастыру 
үшін қарыз алушының жеке басын куәландыратын құжаттарды, кепіл мүлкіне құқық белгілейтін 
құжаттарды қоса алғанда, оның құжаттарын фото және бейнетіркеуді жүргізу;  

* қарыз алушының микрокредитті қайтару мерзімін бұзғаны туралы ақпаратты қарыз берушіде 
тиісті шарттар жасалған кредиттік бюроларға беру;  

* қарыз алушы шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған/тиісінше орындамаған жағдайда, 
қосылу шартында көзделген талаптарды сақтай отырып, шарт бойынша құқықтарды (талаптарды) 
үшінші тұлғаға беруге;  

* КЕПІЛІ міндетті тіркелуге жататын мүлікті қоспағанда, атаулы сату жолымен не жария сауда-
саттық (аукцион) өткізу жолымен, Қарыз алушының Қарыз беруші алдындағы өз міндеттемелерін 
орындамауы не тиісінше орындамауы нәтижесінде келтірілген барлық залалдарды жабу үшін, 
микрокредитті өтеу мерзімі сауда-саттық өткізбей бір ай өткен соң (Қазақстан Республикасы 
Азаматтық кодексінің 328-бабының 2-1-тармағына сәйкес) кепілге салынған мүлікті өз қалауы 
бойынша өткізуді Бұл ретте, Қарыз алушының берешек сомасына қарамастан, оның барлық кепіл 
мүлкі өткізіледі. Міндетті тіркеуге жататын кепіл затын өткізу микрокредитті өтеу мерзімі өткеннен 
кейін бір айдан ерте емес жария сауда-саттық өткізу арқылы жүзеге асырылады. Міндетті тіркелуге 
жататын кепіл нысанасы сауда-саттық басталған күннен бастап күнтізбелік алпыс күн ішінде жария 
сауда-саттықта сатылмаған жағдайда, кепіл нысанасы Қарыз берушінің меншігіне өтеді; 

* Шартта аталмаған, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де 
құқықтарды жүзеге асыру. 

 
4. ҚАРЫЗ БЕРУШІНІҢ МІНДЕТТЕРІ 
4.1. Қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті өкілін) шарт бойынша қарыз беруші құқығының 

(талап ету) үшінші тұлғаға өту талаптары қамтылған Шартты (бұдан әрі - талап ету құқығын басқаға 
беру шарты) жасасу кезінде хабардар етуге міндетті: 

* талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалғанға дейін құқықтардың (талаптардың) үшінші 
тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ осындай басқаға беруге байланысты Қарыз алушының 
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дербес деректерін Шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін 
тәсілмен өңдеу туралы; 

* Шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен 
үшінші тұлғаға құқықтың (талап етудің) ауысуы туралы талап ету құқығын басқаға беру шарты 
жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз 30 (отыз) күн ішінде үшінші тұлғаға микрокредитті өтеу 
бойынша одан әрі төлемдердің тағайындалуын (шарт бойынша құқық (талап ету) өткен тұлғаның 
атауы мен орналасқан жері), берілген құқықтардың (талаптардың) толық көлемін, сондай-ақ негізгі 
борыштың, сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен және 
ағымдағы сомаларының қалдықтарын және төленуге жататын басқа 

4.2. Қарыз алушыны шартта көзделген тәсілмен және мерзімдерде, бірақ мерзімі өткен күннен 
бастап күнтізбелік жиырма күннен кешіктірмей хабардар етуге: 

* шарт бойынша міндеттемені орындау бойынша мерзімін өткізіп алудың туындауы және 
хабарламада көрсетілген күні мерзімі өткен берешектің мөлшерін көрсете отырып, төлемдер енгізу 
қажеттігі туралы; 

* қарыз алушы – жеке тұлғаның шарт бойынша ұйымға жүгіну құқығы; 
* қарыз алушының Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдары. 
Егер хабарлама борышкерге шартта көзделген мынадай тәсілдердің бірімен жіберілсе, ол 

жеткізілді деп есептеледі: 
* Шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайына; 
* Шартта көрсетілген тұрғылықты жері бойынша оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар 

тапсырыс хатпен жіберілгені, оның ішінде көрсетілген мекенжайда тұратын отбасының кәмелетке 
толған мүшелерінің бірі алынғаны; 

* жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін басқа байланыс құралдарын қолдану арқылы; 
4.3. 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: 

* шарт талаптарына ұсынылған өзгерістермен келіскенде; 
* берешекті реттеу жөніндегі өз ұсыныстарыңызда; 
* бас тарту себептерінің дәлелді негіздемесін көрсете отырып, Шарт талаптарын өзгертуден бас 

тарту; 
4.4. Ұйым шартта көзделген тәртіппен жақсарту талаптарын қолданған кезде Шарт талаптарының 

өзгергені туралы Қарыз алушыны хабардар ету; 
4.5. Тараптар қол қойған микрокредитті өтеу кестесі шартқа қоса берілсін. 
4.2. Көрсетілетін қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде "жеке және заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы"Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 
қаңтардағы Заңының 8-бабында белгіленген мерзімде қарыз алушыға жазбаша нысанда жауап 
беруге. 

4.4. Тараптар қол қойған микрокредитті өтеу кестесі Шартқа қоса берілсін. Микрокредитті беру 
күніне жасалған микрокредитті өтеу кестесі, сондай-ақ таңдалған әдіс туралы Қарыз алушының 
белгісі бар микрокредитті өтеудің ұсынылған әдістерінің тізбесін қамтиды. 

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. 

Осы тармақшада белгіленген талаптар, егер микрокредитті өтеу микрокредит мерзімінің соңында 
біржолғы төлеммен жүзеге асырылған жағдайда, Заңның 4-бабының 3-1-тармағында көрсетілген 
микрокредит беру жөніндегі шартқа қолданылмайды. 

 
5. ҚАРЫЗ БЕРУШІ ҮШІН ШЕКТЕУЛЕР 
5.1. Қарыз беруші үшін шектеулер мыналарға тыйым салуды көздейді: 
5.1.1. Сыйақы ставкасын (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және/немесе микрокредитті 

өтеу тәсілі мен әдісін біржақты тәртіппен өзгерту; 
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5.1.2. Қарыз алушыдан микрокредит бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 
өсімпұлды) қоспағанда, кез келген төлемдерді белгілеу және өндіріп алу; 

5.1.3. Қарыз берушіге микрокредит сомасын, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) және 
микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін басқа да төлемдерді мерзімінен бұрын толық 
немесе ішінара қайтарған қарыз алушыдан талап ету; 

5.1.4. Шарт бойынша микрокредит сомасын ұлғайту; 
5.1.5. Егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне түскен 

жағдайда, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алу және сыйақыны немесе негізгі 
борышты төлеу одан кейінгі жұмыс күні жүргізіледі; 

5.1.6. Кез келген валюталық баламаға байланыстыра отырып, теңгемен берілген микрокредит беру 
туралы шарт бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индекстеу. 

 
6. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
6.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны үшін Тараптар Шартқа және Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.  
6.2. Қарыз алушы шарт жасасу үшін қажетті ұсынылған мәліметтер мен құжаттардың дұрыстығы 

мен түпнұсқалығы үшін толық жауапты болады.  
6.3. Осы Шарт бойынша тараптардың келіспеушіліктері мен даулары келіссөздер жолымен 

шешіледі.  
6.3.1. Егер тараптар келісімге келмеген жағдайда, осы Шарттан туындайтын немесе оған 

байланысты, оның ішінде оны жасасуға, өзгертуге, орындауға, бұзуға, бұзуға, тоқтатуға, тоқтатуға 
және жарамдылығына байланысты барлық даулар, келіспеушіліктер мен талаптар Нұр-сұлтан 
қаласындағы "Court of Business Arbitration" ЖШС тұрақты жұмыс істейтін төрелігінде шешілуге тиіс.  

6.3.2. Нұр-сұлтан қаласындағы "Court of Business Arbitration" ЖШС-не талап-арызбен жүгінген 
жағдайда, Тараптар дауды төреліктің регламентіне (қағидаларына) сәйкес, сондай-ақ төрелік 
талқылау туралы өтініш берген кезде қолданыстағы Қазақстан Республикасының материалдық құқық 
нормаларына сәйкес бір не үш төрешіні тағайындау арқылы қарау туралы келісімге келді.  

6.3.3. Тараптар "Court of Business Arbitration"ЖШС Регламентімен танысқандарын және 
келісетіндерін растайды. "Court of Business Arbitration" ЖШС регламенті осы төрелік ескертпенің 
ажырамас бөлігі болып табылады. 

 
7. ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 
7.1. Кепіл билетіне барлық толықтыруларды және / немесе өзгертулерді Тараптар жазбаша түрде 

жасайды және оларға Тараптар қол қоятын қосымша келісімдермен ресімделеді, бұған қарыз алушы 
үшін оларды жақсарту жағдайларын қоспағанда, Қарыз беруші бір жақты тәртіппен өзгерістер мен 
толықтырулар енгізуге құқылы болған жағдайлар қосылмайды. 

7.2. Шартқа өзгерістер мен толықтыруларды Қарыз беруші өз қалауы бойынша Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде және/немесе заңнаманың өзгеруіне 
байланысты бір жақты тәртіппен жүзеге асырады және Интернет желісінде Қарыз берушінің ресми 
веб-сайтында: www.bolim-lombard.kz және осы күннен бастап жасалған кепіл билеттеріне 
қолданылады.  

7.3. Шарт тараптарының келісімі бойынша шарттың қолданылу мерзімі қолданыстағы немесе 
жақсарту талаптарында ұлғаюы (ұзартылуы) мүмкін.  

7.4. Шарттың қолданылу мерзімі қолданыстағы талаптарда ұлғайған (ұзартылған) кезде Қарыз 
алушы (кепіл беруші) Қарыз берушіге (кепіл ұстаушыға) Шарттың қолданылу мерзімін ұлғайтуды 
(ұзартуды) жүзеге асыруды қалайтын күндер саны үшін сыйақы төлейді.  

7.5. Шарттың қолданылу мерзімін өзгерту мынадай тәсілдердің бірімен жүзеге асырылуы мүмкін: 
* Қарыз берушінің кез келген қабылдау пунктінде жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен 

кезде; 
* Қарыз берушінің ресми Интернет-ресурсындағы Жеке кабинетте: www.bolim-lombard.kz 
* Қарыз берушімен келісім жасалған өзге де телекоммуникациялық жүйелер арқылы. 
7.6. Шарттың қолданылу мерзімін ұлғайтуға (ұзартуға) ниет білдірген қарыз алушы интернет-

ресурс интерфейсінің немесе басқа сервистің арнайы опциялары арқылы шартты ұлғайтуға (ұзартуға) 
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ниеттенген мерзімді және өтелетін сыйақы сомасын айқындайды. Шарттың қолданылу мерзімін 
ұлғайту (ұзарту) қарыз алушыдан (кепіл берушіден) түскен сома қарыз берушінің (Кепіл 
ұстаушының) ағымдағы шотына уақтылы есепке жатқызылған жағдайда жүзеге асырылады және 
қарыз алушыға (кепіл берушіге) Шарттың өзгертілген қолданылу мерзімі және Қарыз берушінің 
(Кепіл ұстаушының) ресми интернет-ресурсындағы оның жеке кабинетіндегі ағымдағы берешек 
сомасы туралы ақпаратты беру арқылы осы сома есепке жатқызылған күннен бастап бір жұмыс 
күнінен кешіктірмей Қарыз беруші (кепіл ұстаушы) растайды.  

7.7. Жеке кабинет немесе телекоммуникациялық сервистер арқылы шартты ұзарту өтінім беру 
арқылы жүзеге асырылады. 

Жеке кабинет арқылы түскен өтінімге сәйкес соманы төлеу, сондай-ақ оны Қарыз берушінің 
кейіннен акцептеуі кепіл билетінде көрсетілген шарттарды өзгертуге негіз болып табылады. 

Қарыз алушыдан түскен өтінімнің акцепті кезінде кепіл билетінің шарттары өзгертілген болып 
есептеледі. 

Қарыз берушінің Кепіл билетінің шарттарын өзгертуге өтінімді акцептеуі қарыз алушыға оның 
жеке кабинетінде кепіл билетінің өзгертілген шарттары, берешек сомасы, мерзімі және т. б. туралы 
ақпаратты ұсыну жолымен жүзеге асырылады. 

7.8. Қарыз беруші (кепіл ұстаушы) СМС-хабарламалар жіберген кезде кез келген телефон 
желілерінің, операторлардың немесе қызметтердің кез келген техникалық іркілістері немесе өзге де 
проблемалары үшін, қарыз алушы (кепіл беруші) ұсынған ұялы телефон нөмірінің дұрыс еместігі 
немесе жарамсыздығы үшін, сондай-ақ қарыз алушының (кепіл берушінің) Нөмірді ауыстыруы 
туралы уақтылы алынбаған ақпарат үшін жауапты болмайды.  

7.9. Тараптардың Шартта реттелмеген қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
реттеледі. 

 
8. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ 
8.1. Осы Шартпен қарыз алушы Қарыз берушіге береді: 
* Қарыз алушының микрокредиті туралы ақпаратты қарыз берушінің таңдауы бойынша кредиттік 

тарих бюросына, сондай-ақ Заңда көзделген тәртіппен және шарттарда уәкілетті мемлекеттік 
органдарға беру құқығы; 

* Кез келген әрекеттерді, операцияларды (олардың жиынтығын) жасауға және өзінің дербес 
деректерін өңдеуге келісім беріледі, оның ішінде: жинау, өңдеу, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, 
нақтылау (жаңарту, өзгерту) алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қол жеткізу) және т. б.; 

* Өз e-mail-де, телефоныңызда және басқа да ұсынылған контактілерде ақпараттық және 
жарнамалық хабарламаларды алуға келісім. 

 
9. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР 
9.1. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік 

көрсеткіштің 50 (елу еселенген) мөлшерінен аспайтын мөлшерде 45 (қырық бес) күнтізбелік күнге 
дейінгі мерзімге жасалған микрокредиттер бойынша мынадай шарттар қосымша сақталады: 

1) шарт бойынша сыйақы уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген шекті 
мәннен аспайды; 

2) шарт бойынша микрокредит сомасын қайтару және/немесе сыйақы төлеу жөніндегі 
міндеттемені бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшері мерзімі 
өткен әрбір күн үшін орындалмаған міндеттеме сомасының 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайызынан 
аспайды; 

3) микрокредит нысанасын қоспағанда, шартта көзделген сыйақы және тұрақсыздық айыбын 
(айыппұл, өсімпұл) қоса алғанда, шарт бойынша қарыз алушының барлық төлемдері жиынтығында 
Шарттың бүкіл қолданылу кезеңі үшін берілген микрокредит сомасынан аспайды; 

4) шарт микрокредит сомасын ұлғайтуға тыйым салуды қамтиды; 
5) тараптардың келісімі бойынша шарттың қолданылу мерзімі қолданыстағы немесе жақсартатын 

жағдайларда ұзартылуы мүмкін.  
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10. ХАТ-ХАБАРЛАР ЖӘНЕ ХАБАРЛАМАЛАР 
10.1. Тараптар шартты орындауға байланысты хат-хабарды, сондай-ақ шартты жасасуға, 

түсіндіруге, орындауға байланысты немесе шарт бойынша немесе кез келген басқа мәселе бойынша 
құқықтар мен міндеттерге қатысты дау немесе келіспеушілік туындаған жағдайда барлық сотқа 
дейінгі және сот хат-хабарын мүдделі Тарап екінші Тараптың кепіл билетінде көрсетілген 
мекенжайға және/немесе байланыс деректеріне жібереді деп келісті. 

10.2. Қарыз алушы кепіл билетінде көрсетілген ұялы телефон нөмірі, байланыс деректері дұрыс 
және жарамды екенін растайды. 

10.3. Қарыз берушіден қарыз алушыға хабарламалар, егер оларды Қарыз беруші Қарыз алушыға 
мынадай тәсілдердің бірімен, оның ішінде жедел байланыс құралдарын пайдалана отырып жіберсе, 
тиісті тәсілмен ресімделген және Қарыз алушы алған болып есептеледі:  

* курьерлік немесе пошта қызметі арқылы;  
* электрондық пошта арқылы;  
* ұялы және өзге де телефон байланысы бойынша;  
* Қарыз берушінің қабылдау пункттерінде және/немесе мына мекенжай бойынша веб-сайтта тиісті 

ақпаратты орналастыру арқылы: www.bolim-lombard.kz. қарыз берушінің әлеуметтік желілердегі 
ресми парақшасында; 

* қарыз алушы шарт жасасу кезінде және оның қолданылу мерзімі ішінде Қарыз алушыдан 
алынған ақпарат негізінде қарыз алушыны сәйкестендірген жағдайда, Қарыз беруші айқындайтын 
тәртіппен және шарттарда қарыз алушының әлеуметтік желілердегі парақшасында хабарламаны 
орналастыру арқылы;  

10.4. Тараптар осымен келіседі және мұндай хабарламаларды қарыз алушы Қарыз берушіге 
мынадай тәсілдердің бірімен жіберген кезде Қарыз алушыдан Қарыз берушіге кез келген хабарлама 
тиісті тәсілмен ресімделген және Қарыз беруші алған деп есептелетінін растайды:  

* қарыз берушінің уәкілетті қызметкеріне алғаны туралы қол қойғызып тапсыру арқылы;  
* курьерлік немесе пошта қызметі арқылы. 
10.5. Адресаттың хабарлама алған күні болып есептеледі:  
* жеке немесе курьерлік қызмет арқылы берілетін хабарламалар үшін-тиісті тұлғаның тиісті 

белгісімен алынған күн;  
* қарыз берушіге тапсырыс хатпен жіберілетін хабарламалар үшін-жіберілгеннен кейінгі үшінші 

күнтізбелік күн (жіберу кезінде пошта ұйымы берген құжаттың күні бойынша);  
* факспен жіберілген хабарламалар үшін-факстың нөміріне жөнелтудің сәтті аяқталғаны туралы 

факсимильдік аппараттың үзінді көшірмесі болған жағдайда жөнелту күні;  
* ұялы байланысты және/немесе мессенджерлерді пайдалана отырып, электрондық пошта арқылы 

жіберілген хабарламалар үшін-хабарлама жіберілген күн (жіберу туралы хабарлама болған кезде);  
* ұялы және басқа телефон байланысы бойынша хабарламалар (дауыстық хабарламалар) үшін-

қоңырау күні мен уақыты;  
* құрылымдық бөлімшелерде және/немесе Қарыз берушінің веб-сайтында, әлеуметтік желілердегі 

ресми парақшасында орналастырылған хабарламалар үшін-хабарлама орналастырылған күн;  
* қарыз алушының әлеуметтік желілердегі парақшасына жіберілген хабарламалар үшін-хабарлама 

жіберілген күн (жіберу туралы хабарлама болған жағдайда);  
10.6. Қарыз алушы хабарламаларды жіберу және/немесе алу мақсаттары үшін жедел байланыс 

құралдарын пайдалануға байланысты тәуекелдерді (қоса алғанда, бірақ бұлармен шектелмей: 
алаяқтық, жіберілген ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу тәуекелі, сондай-ақ қарыз алушының 
хабарламаларды ала алмау, уақтылы алмау тәуекелі, жедел байланыс құралдарының жұмыс істеудегі 
іркілістерден және/немесе хабарламаларды беру немесе алу үшін пайдаланылатын жабдықтың 
жұмысындағы ақаулардан туындаған ақпаратты қарыз алушы немесе Қарыз беруші алғанға дейін 
жоғалту тәуекелі) қабылдайды. 

10.7. Қарыз беруші SMS-хабарламаларды жіберу кезінде кез келген телефон желілерінің, 
операторлардың немесе қызметтердің кез келген техникалық іркілістері немесе өзге де проблемалары 
үшін, қарыз алушы ұсынған ұялы телефон нөмірінің дұрыс еместігі немесе жарамсыздығы үшін, 
сондай-ақ қарыз алушының Нөмірді ауыстыруы туралы уақтылы алмаған ақпарат үшін жауапты 
болмайды. 
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10.8. Тараптар құжаттар мен хабарламаларды, егер адресат осы мекенжай бойынша 
тұрмаса/тұрмаса немесе байланыс деректерін ауыстырса да, оларды көрсетілген мекенжай бойынша 
немесе кепіл билетінде көрсетілген байланыс деректері бойынша жеткізген күні тараптардың бірі 
алған болып есептеледі деп келісті.  

10.9. Тараптар мессенджерлер, электрондық және пошта байланысы арқылы хат алмасудың 
(хабарламалар, талаптар, хаттар, SMS, WhatsApp және т.б. қоса алғанда, бірақ шектелмей) Шартта 
көзделген талаптар сақталған кезде заңды күші бар екеніне келісті және мойындайды. 

 
11. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 
11.1. Қарыз алушы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 380-бабында белгіленген шарт 

бостандығы қағидатын назарға ала отырып, Қарыз алушы осы Шартты жасамауға және ол 
ескертілген басқа компанияларға микрокредит алу үшін жүгінуге құқылы екенін түсінеді және 
Шартқа қол қою арқылы осы Шарттың талаптарын түсінетінін және келісетінін растайды. 

11.2. Қарыз алушы кепіл затының өзіне меншік құқығымен тиесілі екендігіне, сондай-ақ осы 
мүліктің ұрланбағанына және іздестірілмегеніне кепілдік береді және жауапты болады. Бұдан басқа, 
пломбалар, атаулы есімдер, таңбалар, биркалар – зергерлік бұйымдардың кепіл заты кезінде; IMEI, 
сериялық нөмірлер – техника мен ТНП кепіл заты кезінде; VIN-код, нөмірлік агрегаттар (шанақ, 
шасси, рама) – көлік кепілі кезінде және басқа құжаттар қолдан жасалмаған, айыппұлдар, кедендік, 
салықтық және Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша кепіл заты бойынша басқа да 
міндетті төлемдер (алымдар) толық төленген.  

11.3. Кепіл затын ҚР заңнамасына сәйкес алып қойған жағдайда, Қарыз алушы тең бағалы мүлікті 
алып қойылған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмейтін мерзімде беруге және/немесе 
қажет болған жағдайда осы мерзімде қосымша қамтамасыз етуді ұсынуға міндетті. 

11.4. Кепіл билетіне қол қою арқылы Қарыз алушы микрокредит беру қағидаларымен және 
тарифтік бағдарламалармен танысқанын, сондай-ақ микрокредит алғанға дейін оның алуға және 
қызмет көрсетуге байланысты шығындары, сондай-ақ өзінің құқықтары мен міндеттері туралы 
хабардар етілгенін растайды. 

11.5. Шартқа кез келген келісімдер мен қосымшалар оның ажырамас бөлігін құрайды. 
11.6. Кепіл билеті бірдей заңды күші бар екі данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан 

жасалды. Уәкілетті органда кепілді міндетті тіркеуді көздейтін микрокредиттер бойынша үш данада 
жасалады, онда үшінші данасы тіркеуші орган үшін жасалады. 

11.7. Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндерде алшақтық болған жағдайда шарттың орыс 
тіліндегі мәтіні басымдыққа ие болады. 

11.8. Шарттың қандай да бір талабының жарамсыздығы оның басқа талаптарының 
жарамсыздығына әкеп соқпайды. 

11.9. Қосылу шарты қарыз берушінің интернет желісіндегі ресми веб-сайтында мына мекенжай 
бойынша орналастырылуға жатады: www.bolim-lombard.kz және орналастыру күнінен бастап күшіне 
енеді. 

 
12. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ 
12. Тараптардың деректемелері мен қолдары кепіл билетінде көрсетіледі. 
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1 Қосымша 
қосылу Шартына 

Қосылу туралы өтініш 
(КЕПІЛ БИЛЕТІ № _____________) 

 
 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389 - бабына, микрокредит беру туралы шартқа 
(бұдан әрі – қосылу шарты) қосылу туралы осы өтінішке (бұдан әрі-кепіл билеті) сәйкес Қарыз алушы 
шарттың талаптарын Интернет-ресурста (бұдан әрі-қосылу шарты) орналастырылған редакцияда 
қабылдайды. www.bolim-lombard.kz) қол қойылған күнгі жағдай бойынша "Бөлім-Ломбард" ЖШС 
(бұдан әрі – Қарыз беруші). 

1. Жасасу күні:  
2. Қарыз Берушінің Атауы:  
2.1. Қарыз алушының аты-жөні:  
3. Микрокредит сомасы:  
3.1. Микрокредитті пайдалану мақсаты туралы мәліметтер:  
3.2. Микрокредитті толық құны:  
4. Микрокредитті өтеу мерзімі:  
5. Сыйақы мәні:  
5.1. Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі:  
5.2. Микрокредит бойынша артық төлеу сомасы:  
6. Микрокредитті өтеу тәсілі:  
7. Микрокредитті өтеу әдісі:  
8.Негізгі борышты уақтылы өтемегені және сыйақыны төлегені үшін 
тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есепке жазу тәртібі және оның 
мөлшері: 

 

8.1. Резмер өсімпұл  
9. Микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігі:  
10. Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемелерді орындауын қамтамасыз 

етумен: 
 

10.1. Кепіл затының болуы:  
11. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше 

орындамаған кезде Қарыз беруші қабылдайтын шаралар: 
 

12. Шарттың қолданылу мерзімі:  
13. Міндеттемелерді бұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі:  
14. Күніне пайыздар:  
15. Кепілдендірілген күту мерзімі:  

 
№1 Кесте 

(зергерлік бұйымдар кепілге салынған кезде толтырылады) 
 

Кепіл затының сипаттамасы 

№ п/п Сипаттамасы Сына
ма 

Жалпы 
салмағы, гр. 

Материалдың 
бағасы, тг. 

Кірістіру 
бағасы, тг. 

Бағалау 
құны, тг. 

1.       
Жиыны:   

№1 Кестенің Жалғасы 
№ п/п Ақаулар (сипаттамасы) 

1.  
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№2 Кесте 
(техника кепілі кезінде толтырылады) 

 
Кепіл затының сипаттамасы 

№ п/п Атауы Сипаттамасы 
1. Атауы (маркасы, моделі):  
2. IMEI (бар болса):  
3. Сериялық нөмірі:  
4. Бағалау құны, тг.:  
5. Ақаулар (сипаттамасы):  

 

Қарыз алушы осы кепілдік билетке қол қоя отырып:  
* Кепіл билеті мен қосылу шарты оқылды, қарыз алушы толық көлемде, қандай да бір ескертулерсіз 

және қарсылықтарсыз қабылдады, қарыз алушы үшін қабылданбаған қандай да бір ауыртпалықты 
шарттарды қамтымайды;  

* осы кепіл билеті мен қосылу шарты бірыңғай құжат ретінде қарастырылады;  
* енгізілген өзгерістерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып, қосылу шартын жаңа 

редакцияда орналастыру арқылы бір жақты тәртіппен қосылу шартының өзгерістері мен 
толықтыруларына Қарыз берушінің Интернет-ресурсында келісемін;  

* Қарыз алушыға кепіл билеті танысу және микрокредитті өтеу әдісін таңдау үшін түрлі әдістермен 
(аннуитеттік және сараланған төлемдер, сондай-ақ ломбардтық әдіспен) есептелген өтеу кестелерінің 
жобалары ұсынылды, сондай-ақ қарыз алушыға микрокредит алуға байланысты өзінің құқықтары мен 
міндеттері туралы хабардар етілді; 

* Қарыз беруші: Шарт бойынша қызмет көрсету шарттары, шарт жасасу үшін қажетті құжаттардың 
тізбесі, шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған жағдайда жауапкершілік және ықтимал 
тәуекелдер туралы толық ақпарат берді; 

* Кепіл билеті менің еркім бойынша орыс тілінде жасалған. Мен орыс тілін еркін білемін, 
аудармашыға мұқтаж емеспін. 

ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 
Қарыз беруші: 
Атауы, БСН 
Телефон: 
E-mail: 
Мекен жайы: 
 
 
√_________ (Аты-Жөні) 
(қолы) 

Қарыз алушы: 
Аты-жөні: 
ЖСН: 
Телефон: 
E-mail: 
Мекен жайы: 
 
√_________ (Аты-Жөні) 
(қолы) 

 
Кепіл билетіне №1 Қосымша 

№ __________ бастап "____" _______ 202_ ж. 
 

жеке тұлғаға микрокредит беру Шартына 
  «__» ____________ 20__ ж.  МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ КЕСТЕСІ  

 

Төлем күні 
 

Кезеңдегі төлемдер 
 Негізгі борыштың 

(берешектің) қалдығы Төлемнің сомасы 
соның ішінде 

Сыйақы  Негізгі қарыз  
1 2 3 4 5 
     

Барлығы:     
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Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі ("микроқаржы қызметі 
туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4 - бабының 3-1-
тармағында көрсетілген шарт бойынша-сыйақының мәні): 

________ пайыз 

Қарыз алушы таңдаған 
микрокредитті өтеу әдісі 

_________ (микроқаржы ұйымының ішкі қағидаларына сәйкес 
аннуитеттік, сараланған немесе басқа әдіс) 

 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Қарыз беруші: 
Атауы: 
 
√________ (Аты-Жөні) 
(қолы) МО 

Қарыз алушы: 
Аты-жөні: 
 
√_________ (Аты-Жөні) 
(қолы) 

 
 

№2 Қосымша 
қосылу Шартына 

Қосылу туралы өтініш 
(КЕПІЛ БИЛЕТІ № _____________) 

 
 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389 - бабына, микрокредит беру туралы шартқа (бұдан 
әрі – қосылу шарты) қосылу туралы осы өтінішке (бұдан әрі-кепіл билеті) сәйкес Қарыз алушы шарттың 
талаптарын Интернет-ресурста (бұдан әрі-қосылу шарты) орналастырылған редакцияда қабылдайды. 
www.bolim-lombard.kz) қол қойылған күнгі жағдай бойынша "Бөлім-Ломбард" ЖШС (бұдан әрі – Қарыз 
беруші). 

1.    Жасасу күні:  
2.    Қарыз Берушінің Атауы:  
2.1. Қарыз алушының аты-жөні:  
3.    Микрокредит сомасы:  
3.1. Микрокредитті пайдалану мақсаты туралы мәліметтер:  
3.2. Микрокредитті толық құны:  
4.    Микрокредитті өтеу мерзімі:  
5.    Сыйақы мөлшерлемесінің жылдық пайызбен мөлшері:  
5.1. Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі:  
6.    Микрокредитті өтеу тәсілі:  
7.    Микрокредитті өтеу әдісі:  
8.    Негізгі борышты уақтылы өтемегені және сыйақыны төлегені үшін 

тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есепке жазу тәртібі және оның 
мөлшері: 

 

8.1. Резмер өсімпұл:  
8.2. Айыппұл микрокредит бойынша негізгі борышты қайтару бойынша 

міндеттемелерді бұзғаны үшін күтудің кепілдік берілген мерзімі өткен күннен бастап 
келесі күні есептеледі. 

 

8.3. Айыппұл мөлшері:  
9.    Микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігі:  
10.  Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемелерді орындауын қамтамасыз 

етумен: 
 

10.1. Кепіл затының болуы:  
11.  Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше 

орындамаған кезде Қарыз беруші қабылдайтын шаралар: 
 

12.  Шарттың қолданылу мерзімі:  
13.  Міндеттемелерді бұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі:  
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14.  Күніне пайыздар:  
15.  Кепілдендірілген күту мерзімі:  

№1 Кесте 
(зергерлік бұйымдар кепілге салынған кезде толтырылады) 

 
Кепіл затының сипаттамасы 

№ п/п Сипаттамасы Сына
ма 

Жалпы 
салмағы, гр. 

Материалдың 
бағасы, тг. 

Кірістіру 
бағасы, тг. 

Бағалау 
құны, тг. 

1.       
Жиыны:   

№1 Кестенің Жалғасы 
№ п/п Ақаулар (сипаттамасы) 

1.  
 

№2 Кесте 
(техника кепілі кезінде толтырылады) 

 
Кепіл затының сипаттамасы 

№ п/п Атауы Сипаттамасы 
1. Атауы (маркасы, моделі):  
2. IMEI (бар болса):  
3. Сериялық нөмірі:  
4. Бағалау құны, тг.:  
5. Ақаулар (сипаттамасы):  

 

№3 Кесте 
(көлік кепілі кезінде толтырылады) 

 
Кепіл затының сипаттамасы 

№ п/п Атауы Сипаттамасы 
1. Тіркеу №:  
2. Маркасы, моделі:  
3. VIN:  
4. Шанақ № (бар болса):  
5. Шасси (Рама) № (бар болса):  
6. КО шыққан жылы:  
7. Қозғалтқыштың көлемі, текше см.:  
8. Түсі:  
9. КҚТК сериясы және №:  
10. КҚТК берілген күні:  
11. Бағалау құны, тг.:  

 

Қарыз алушы осы кепілдік билетке қол қоя отырып:  
* Кепіл билеті мен қосылу шарты оқылды, қарыз алушы толық көлемде, қандай да бір ескертулерсіз 

және қарсылықтарсыз қабылдады, қарыз алушы үшін қабылданбаған қандай да бір ауыртпалықты 
шарттарды қамтымайды;  

* осы кепіл билеті мен қосылу шарты бірыңғай құжат ретінде қарастырылады;  
* енгізілген өзгерістерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып, қосылу шартын жаңа 

редакцияда орналастыру арқылы бір жақты тәртіппен қосылу шартының өзгерістері мен 
толықтыруларына Қарыз берушінің Интернет-ресурсында келісемін;  

* Қарыз алушыға кепіл билеті танысу және микрокредитті өтеу әдісін таңдау үшін түрлі әдістермен 
(аннуитеттік және сараланған төлемдер, сондай-ақ ломбардтық әдіспен) есептелген өтеу кестелерінің 
жобалары ұсынылды, сондай-ақ қарыз алушыға микрокредит алуға байланысты өзінің құқықтары мен 
міндеттері туралы хабардар етілді; 
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* Қарыз беруші: Шарт бойынша қызмет көрсету шарттары, шарт жасасу үшін қажетті құжаттардың 
тізбесі, шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған жағдайда жауапкершілік және ықтимал тәуекелдер 
туралы толық ақпарат берді; 

* Кепіл билеті менің еркім бойынша орыс тілінде жасалған. Мен орыс тілін еркін білемін, аудармашыға 
мұқтаж емеспін. 

ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 
Қарыз беруші: 
Атауы, БСН 
Телефон: 
E-mail: 
Мекен жайы: 
 
 
√_________ (Аты-Жөні) 
(қолы) 

Қарыз алушы: 
Аты-жөні: 
ЖСН: 
Телефон: 
E-mail: 
Мекен жайы: 
 
√_________ (Аты-Жөні) 
(қолы) 

 
Кепіл билетіне №1 Қосымша 

№ __________ бастап "____" _______ 202_ ж. 
 

жеке тұлғаға микрокредит беру Шартына 
  «__» ____________ 20__ ж.  МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ КЕСТЕСІ  

 

Төлем күні 
 

Кезеңдегі төлемдер 
 Негізгі борыштың 

(берешектің) қалдығы Төлемнің сомасы 
соның ішінде 

Сыйақы  Негізгі қарыз  
1 2 3 4 5 
     

Барлығы:     
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі ("микроқаржы қызметі туралы" 
Қазақстан Республикасы Заңының 4 - бабының 3-1-тармағында көрсетілген 
шарт бойынша-сыйақының мәні): 

________ пайыз 

Қарыз алушы таңдаған 
микрокредитті өтеу әдісі 

_________ (микроқаржы ұйымының ішкі қағидаларына сәйкес 
аннуитеттік, сараланған немесе басқа әдіс) 

 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Қарыз беруші: 
Атауы: 
 
√________ (Аты-Жөні) 
(қолы) МО 

Қарыз алушы: 
Аты-жөні: 
 
√_________ (Аты-Жөні) 
(қолы) 

 

 
 


