
Титульный лист
к Договору о предоставлении микрокредита

№ ____________

г. _______ _________ г.

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Микрофинансовая
организация «TodayFinanceKazakhstan» (далее
– Кредитор), с одной стороны и _________
_________ _________ (далее – Заемщик), с
другой стороны,
Кредитор и Заемщик совместно именуются как
«Стороны», заключили настоящий Договор о
предоставлении микрокредита на
нижеследующих условиях.

1. Кредитор предоставляет Заемщику
деньги, а Заемщик обязуется возвратить
микрокредит в сумме _________
(_________) тенге (далее – Микрокредит)
в соответствии с условиями Договора.
Общая сумма переплаты по
Микрокредиту составляет _________
(_________) тенге.

2. Микрокредит предоставляется сроком на
_________ дней.

3. Значение вознаграждения по
Микрокредиту 30% от суммы выданного
Микрокредита. Годовая эффективная
ставка вознаграждения составляет
_________ (_________) % годовых на
дату заключения Договора.

4. Способ погашения: Микрокредит
погашается единовременным платежом в
конце срока Микрокредита:

1) путем оплаты в личном кабинете
Заемщика на интернет-сайте www.tengebai.kz
с помощью банковской карты (размер
комиссии определяется в соответствии с
тарифами processing.kz и уплачивается
самостоятельно Заемщиком);
2) путем оплаты денежных средств
посредством терминалов КАССА-24,

Титулдық парағы
№ ____________ шағын несие ұсыну туралы

келісімшартыныңтитулдық парағы

к._________ _________

«TodayFinanceKazakhstan» шағын қаржылық
ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(далее – Кредитор), бір тараптан жəне
_________ _________ _________ (бұдан əрі –
Қарыз алушы), екінші тараптан,
Кредитор жəне Қарыз алушы бұдан əрі бірге
«Тараптар» деп аталумен, төмендегідей
шарттармен шағын несие ұсыну туралы осы
Келісімшартты жасасты.
Кредитор Қарыз алушыға Келісімшарттың
шарттарына сəйкес сомасы {{ loan_sum }} теңге
шағын несие (бұдан əрі – Шағын несие)
ұсынуға, ал Қарыз алушы оны қайтарып беруге
міндетті. Шағын несие бойынша артық төлемнің
жалпы сомасы _________ теңгені құрайды.
Шағын несие _________ мерзімге арнап
ұсынылады.
Шағын несие бойынша сыйақы мəні берілген
Шағын несие сомасының 30% құрайды.
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі
Келісімшартты жасасу күніне қатысты жылдық
_________ пайызды құрайды.
Өтеу əдісі: Шағын несиеШағын несие
мерзімінің соңынды біржолғы төлем түрінде
өтеледі:
1) www.tengebai.kz сайтында Қарыз алушының
жеке кабинетінде банкілік картамен төлем
жүргізу арқылы (комиссияның мөлшері
processing.kz тарифтеріне сəйкес белгіленеді
жəне Қарыз алушы оны өз бетінше төлейді);

2) КАССА-24, CyberPlat терминалдары арқылы
ақша төлеумен (комиссияның мөлшері
КАССА-24, CyberPlat терминалдық желісінің
тарифтеріне сəйкес белгіленеді жəне Қарыз
алушы оны өз бетінше төлейді);

Шағын несиені өтеу əдісі–бір мезгілде, Шағын
несие мерзімінің аяқталған күні.



CyberPlat (размер комиссии определяется в
соответствии с тарифами терминальной сети
КАССА-24, CyberPlat и уплачивается
самостоятельно Заемщиком);

1. Метод погашения Микрокредита -
единовременно, в день окончания срока
Микрокредита.

2. За несвоевременный возврат
Микрокредита и начисленного
вознаграждения в срок указанный в
Договоре, Кредитор начисляет, а
Заемщик уплачивает неустойку (штраф,
пеня) в размере 0,5 % (ноль целых пять
десятых процентов) от суммы
неисполненного обязательства за каждый
день просрочки по Договору.

Қарыз алушы Шағын несие мен қосып
есептелген сыйақыны Келісімшартта
көрсетілген мерзімде қайтармаған жағдайда
Кредитор Қарыз алушыға Келісімшарт бойынша
мерзімін кешіктірген əр күн үшін орындалмаған
міндеттеме сомасының 0,5 % (нөл бүтін оннан
бес пайызы) көлемінде тұрақсыздық айыппұлын
(айыппұл, өсімпұл) төлейді.



Договор о предоставлении микрокредита №
_________

г. _________ _________ г.

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Микрофинансовая
организация «TodayFinance Kazakhstan» (далее –
Кредитор) в лице Генерального директора
Қайыргелді Дана Ермекқызы, действующей на
основании Устава, с одной стороны и _________
_________ _________ удостоверение личности
№ _________ , выдано _________ от _________
года, ИИН _________ (далее – Заемщик) с
другой стороны, далее совместно именуемые
"Стороны", а по отдельности "Сторона",
заключили настоящий Договор о
предоставлении микрокредита (далее – Договор)
на нижеследующих условиях.

1. Общие условия

1.1. Кредитор предоставляет Заемщику деньги, а
Заемщик обязуется возвратить микрокредит в
сумме _________ (_________) тенге (далее –
Микрокредит) в соответствии с условиями
Договора. Микрокредит предоставляется на
потребительские цели. Общая сумма переплаты
по Микрокредиту составляет _________
(_________) тенге.
1.2.Микрокредит предоставляется сроком на
_________ дней.
1.3. Значение вознаграждения по Микрокредиту
30% от суммы выданного Микрокредита.
Годовая эффективная ставка вознаграждения
составляет _________ (_________) % годовых
на дату заключения Договора.
1.4. Способ погашения: Микрокредит
погашается единовременным платежом в конце
срока Микрокредита:
1) путем оплаты в личном кабинете Заемщика на
интернет-сайте www.tengebai.kz с помощью
банковской карты (размер комиссии
определяется в соответствии с тарифами
processing.kz и уплачивается самостоятельно
Заемщиком);

№ {{ contract_number }} Шағын несие ұсыну
туралы келісімшарт

_________ k. _________

«TodayFinanceKazakhstan» шағын қаржылық
ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(бұдан əрі – Кредитор), Жарғының негізінде
əрекет ететін Бас директоры Қайыргелді Дана
ханымның танытуымен бір тараптан жəне
_________ _________ _________ жеке
куəлігі/шетелдік азаматтың ыхтиярхаты (керегін
таңдаңыз) № _________, берілген _________ от
_________ ж, ЖСН _________ (бұдан əрі –
Қарыз алушы) екінші тараптан, бұдан əрі бірге
"Тараптар" деп, ал жеке-жеке "Тарап" деп
аталумен, төмендегідей шарттармен осы Шағын
несие ұсыну туралы келісімшартын (бұдан əрі -
Келісімшарт) жасасты.

1. Жалпы шарттар
1.1. Кредитор Қарыз алушыға Келісімшарттың
шарттарына сəйкес сомасы _________ теңге
ақша ұсынады, ал Қарыз алушы шағын несиені
(бұдан əрі – Шағын несие) аталған шарттарға
сəйкес қайтарып беруге міндетті. Шағын несие
тұтынушылық мақсаттарға арнап ұсынылады.
Шағын несие бойынша артық төлемнің жалпы
сомасы _________ теңгені құрайды.
1.2. Шағын несие _________ мерзімге арнап
ұсынылады.
1.3. Шағын несие бойынша сыйақы мəні
берілген Шағын несие сомасының _________
құрайды. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі
Келісімшартты жасасу күніне қатысты жылдық
пайызды құрайды
1.4. Өтеу əдісі: Шағын несие Шағын несие
мерзімінің соңынды біржолғы төлем түрінде
өтеледі:
1) www.tengebai.kz сайтында Қарыз алушының
жеке кабинетінде банкілік картамен төлем
жүргізу арқылы (комиссияның мөлшері
processing.kz тарифтеріне сəйкес белгіленеді
жəне Қарыз алушы оны өз бетінше төлейді);
2) КАССА-24, CyberPlat терминалдары арқылы
ақша төлеумен (комиссияның мөлшері



2) путем оплаты денежных средств посредством
терминалов КАССА-24, CyberPlat (размер
комиссии определяется в соответствии с
тарифами терминальной сети КАССА-24,
CyberPlat и уплачивается самостоятельно
Заемщиком);
1.5.Метод погашения Микрокредита -
единовременно, в день окончания срока
Микрокредита, указанного в пункте 1.2
Договора.
1.6. За несвоевременный возврат Микрокредита
и начисленного вознаграждения в срок
указанный в Договоре, Кредитор начисляет, а
Заемщик уплачивает неустойку (штраф, пеня) в
размере 0,5 % (ноль целых пять десятых
процентов) от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки по
Договору. Оплата Заемщиком неустойки
(штрафа, пени) не освобождает Заемщика от
исполнения обязательств по Договору.
1.7. Сумма произведенного Заемщиком платежа
в случае ее недостаточности для исполнения
обязательств по Договору, погашает
задолженность Заемщика в следующей
очередности:
- издержки (расходы) Кредитора по получению
исполнения;
- неустойка (штраф, пеня) в размере,
определенном Договором;
- начисленное, но не уплаченное
вознаграждение;
- сумма Микрокредита (основного долга).
1.8. При ненадлежащем исполнении либо
неисполнении обязательств по Договору,
Кредитор вправе: 1) направлять Заемщику
sms-уведомления, письма на электронную почту,
письменные уведомления, производить
телефонные звонки с напоминаем о
необходимости погашения задолженности по
Микрокредиту, 2) передавать задолженность
Заемщика по Договору на досудебное взыскание
и урегулирование коллекторскому агентству, 3)
взыскивать задолженность в судебном порядке,
4) обратиться к нотариусу для совершения
исполнительной надписи по Договору, 5)
уступать и/или иным образом передавать любые

КАССА-24, CyberPlat терминалдық желісінің
тарифтеріне сəйкес белгіленеді жəне Қарыз
алушы оны өз бетінше төлейді);
1.5. Өтеу əдісі – бір мезгілде, Келісімшарттың
1.2 тармағында көрсетілген Шағын несие
мерзімінің аяқталған күні.
1.6. Қарыз алушы Шағын несие мен қосып
есептелген сыйақыны Келісімшартта
көрсетілген мерзімде қайтармаған жағдайда
Кредитор Қарыз алушыға Келісімшарт бойынша
мерзімін кешіктірген əр күн үшін орындалмаған
міндеттеме сомасының 0,5 % (нөл бүтін оннан
бес пайызы) көлемінде тұрақсыздық айыппұлын
(айыппұл, өсімпұл) төлейді
Қарыз алушының тұрақсыздық айыппұлын
(айыппұл, өсімпұл) төлеуі оны Келісімшарт
бойынша міндеттемелерін орындаудан
босатпайды.
1.7. Қарыз алушы жүзеге асырған төлемнің
сомасы Келісімшарт бойынша міндеттерін
орындау үшін жеткіліксіз болған жағдайда
Қарыз алушының берешегін төмендегідей
реттілікпен өтейді:
- Кредитордың ақшаны алу бойынша
шығындары (шығыстары);
- Келісімшартпен белгіленген көлемдегі
тұрақсыздық айыппұлы (айыппұл, өсімпұл);
- есептелген, алайда төленбеген сыйақы;
- Шағын несиенің (негізгі борыштың) сомасы.
1.8. Қарыз алушы Келісімшарт бойынша
міндеттемелерін тиісті түрде орындамаған
немесе мұлде орындамаған жағдайда Кредитор
төмендегідей шаралар қабылдауға құқылы
болады: Қарыз алушыға Шағын несие бойынша
берешекті өтеудің қажеттігі туралы
sms-хабарламалар, оның электронды поштасына
хаттар, жазбаша хабарламалар жіберіп отыру,
телефондық қоңырау шалу, 2) Қарыз алушының
Келісімшарт бойынша берешегін сотқа дейінгі
өтеу жəне реттеу үшін коллекторлық агенттігіне
тапсыру, 3) берешекті сот тəртібімен өндіріп алу,
4) Келісімшарт бойынша орындау хатын
ресімдеу үшін нотариуске жүгіну, 5)
Келісімшарт бойынша өзінің кез келген
жəне/немесе барлық құқықтарын Қарыз
алушының келісімін алмастан Қазақстан



и/или все свои права (требования) по Договору
без согласия Заемщика третьим лицам в порядке
предусмотренном действующим
законодательством Республики Казахстан,
поручить взыскание задолженности третьим
лицам с предоставлением им информации и
документов для исполнения поручения
Заемщика, 6) применить иные меры
предусмотренные законодательством
Республики Казахстан и Договором.
1.9. Договор вступает в силу с момента
подписания Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
1.10. Заемщик вправе в течение пятнадцати
календарных дней с даты получения решения
Кредитора об отказе в изменении условий
Договора или при недостижении
взаимоприемлемого решения об изменении
условий Договора обратиться к
уполномоченному органу с одновременным
уведомлением Кредитора.
1.11. За неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение обязанностей по Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
1.12. В случае неоплаты (непогашения)
Заемщиком суммы Микрокредита и
вознаграждения, начисленного за пользование
Микрокредитом, в сроки, установленные
Договором, Заемщик дает согласие на оплату
(погашение) имеющейся задолженности (суммы
Микрокредита, вознаграждения за пользование
Микрокредитом, а также начисленных сумм
неустойки (штрафа, пени)) путем проведения
банковского платежа с банковского счета
платежной карты Заемщика на счет Кредитора в
счет оплаты (погашения) образовавшейся суммы
задолженности по Договору без получения
какого-либо согласия Заемщика.Заемщик также
дает Кредитору свое прямое безусловное
согласие на списание денег с любых банковских
счетов, открытых в банках второго уровня,
путем прямого дебетования банковского счета с
использованием платежных требований, не
требующих акцепта Заемщика, предъявляемых

Республикасының қолданыстағы заңнамасымен
көзделген тəртіппен үшінші тұлғалардың
пайдасына иеліктен шығарып жəне/немесе өзге
түрде ұсыну, берешекті өндіріп алуды үшінші
тұлғаларға оларға Қарыз алушының
тапсырмасын орындау үшін ақпарат пен
құжаттарды ұсынумен тапсыру, 6) Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасымен
жəне Келісімшартпен көзделген өзге шараларды
қабылдау.
1.9. Келісімшарт оған Тараптардың қол қойған
сəтінен бастап күшіне енеді жəне Тараптардың
ол бойынша міндеттерін толығымен орындаған
сəтіне дейін күшінде болады.
1.10. Қарыз алушы Кредитордың
Келісімшарттың шарттарын өзгертуден бас
тарту туралы шешімін алған күннен бастап
немесе Келісімшарттың шарттарын өзгерту
туралы өзара тиімді шешімге қол жеткізілмеген
жағдайдаКредиторды хабардар ете отырып
уəкілетті органға жүгінуге құқылы.
1.11. Келісімшарт бойынша міндеттерін
орындамағаны жəне/немесе тиісті түрде
орындамағаны үшін Тараптар Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес
жауапкершілікте болады.
1.12. Қарыз алушыШағын несиенің жəне Шағын
несиені пайдаланғаны үшін есептелген
сыйақының сомасын Келісімшартпен
белгіленген мерзімде төлемеген (өтемеген)
жағдайда Қарыз алушыорын алып отырған
берешекті (Шағын несиенің сомасы, Шағын
несиені пайдаланғаны үшін сыйақы, сондай-ақ
тұрақсыздық айыппұлының (айыппұлдың,
өсімпұлдің) қосып есептелген сомаларын)Қарыз
алушының төлемдік картасынан Кредитордың
шотына Келісімшарт бойынша туындаған
берешек сомасының төлемі (өтемі) ретінде
банкілік төлем жүргізу арқылы төлеуге келісімін
береді.Қарыз алушы сондай-ақ Кредиторға
екінші деңгейдегі банкілерде ашылған кез
келген банкілік шоттардан ақшаны
Кредитордың екінші деңгейдегі банкілерге
Қарыз алушының банкілік шоттарынан
Кредитордың пайдасына арнап Келісімшарт
бойынша орын алып отырған мерзімі



Кредитором в банки второго уровня для изъятия
денег с банковских счетов Заемщика в пользу
Кредитора для погашения всех имеющихся сумм
просроченной задолженности по Договору
(включая суммы основного долга по
Микрокредиту, вознаграждения за пользование
Микрокредитом, а также начисленных сумм
неустойки (штрафов, пени). Настоящее согласие
является безотзывным и достаточным для
оплаты (погашения) любых сумм задолженности
Заемщика по Договору. Кредитор вправе по
своему усмотрению выбрать любой из методов
оплаты (погашения задолженности).
1.13. Моментом полного выполнения
Заемщиком своих обязательств по Договору
считается зачисление всей суммы
задолженности на банковский счет Кредитора.
1.14. Информация о почтовом и электронном
адресе, а также об официальном
интернет-ресурсе:
1) Почтовый адрес Кредитора: Республика
Казахстан, 050000 город Алматы, улица
Макатаева, дом 127
2) Электронный адрес Кредитора:
info@tengebai.kz
3) Официальный сайт/интернет ресурс
Кредитора: www.tengebai.kz
1.15.При уступке Кредитором права
(требования) по Договору третьему лицу,
требования и ограничения предъявляемые
законодательством Республики Казахстан к
взаимоотношениям Кредитора с Заемщиком в
рамках Договора, распространяются на
правоотношения Заемщика с третьим лицом, к
которому были уступлены права (требования) по
Договору.
1.16. Порядок предоставления Микрокредита:
1.16.1. Микрокредит предоставляется Заемщику
путем зачисления на его банковский
текущий/карточный счет, указанный Заемщиком
на момент подачи заявки на получение
Микрокредита. Перечисление денег
осуществляется Кредитором не позднее 3
рабочих дней с момента подписания настоящего
Договора.
1.16.2. Увеличение суммы Микрокредита по

кешіктірілген берешектің барлық сомаларын
(Шағын несие бойынша негізгі қарыздың,
Шағын несиені пайдаланғаны үшін сыйақының
сомасын, сондай-ақ есептелген тұрақсыздық
айыппұлының (айыппұлдың, өсімпұлдің
сомаларын) өтеу үшін ақшаны алу үшін
ұсынатын, Қарыз алушының акцептісін қажет
етпейтін төлемдік талаптарды қолданумен
банкілік шотты тікелей дебеттеу арқылы шешіп
алуына өзінің тікелей шартсыз келісімін береді.
Осы келісімҚарыз алушының Келісімшарт
бойынша кез келген берешек сомаларын төлеу
(өтеу) үшін күші жойылмайтын жəне жеткілікті
болып табылады. Кредитор өзінің қалауы
бойынша кез келген төлем (берешекті өтеу)
əдісін таңдап алуға құқылы.
1.13. Қарыз алушының Келісімшарт бойынша өз
міндеттерін толығымен орындаған сəті деп
берешектің толық сомасының Кредитордің
банкілік шотына аударылуы саналады.
1.14. Пошталық жəне электронды мекенжайы,
сондай-ақ ресми интернет-ресурсы туралы
ақпарат:
1) Кредитордың пошталық мекенжайы:
Қазақстан Республикасы, 050000Алматы
қаласы, Мақатаев көшесі, 127-үй.
2) Кредитордың электронды мекенжайы:
info@tengebai.kz
3) Кредитордың ресмисайты/интернет ресурсы:
www.tengebai.kz
1.15. Кредитор Келісімшарт бойынша құқығын
(талап ету) үшінші тұлғаға ұсынған жағдайда
Қазақстан Республикасының заңнамасымен
Кредитордың Қарыз алушымен өзара
қарым-қатынастарына қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші Қарыз алушының өзіне
Келісімшарт бойынша құқықтар (талап ету)
ұсынылған үшінші тұлғамен өзара
қарым-қатынастарына тарайды.
1.16. Шағын несиенің ұсынылу тəртібі:
1.16.1. Шағын несиеҚарыз алушыға оның
Шағын несиені алу туралы өтінім берілген сəтке
қарсы көрсеткен банкілік ағымдағы/карточкалық
шотына аудару арқылы ұсынылады. Кредитор
ақшаны осы Келісімшартқа қол қойылған сəттен
бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей аударады.



Договору не допускается.
1.16.3. При изменении условий Микрокредита
влекущих изменение суммы (размера) денежных
обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты,
Кредитор составляет и направляет Заемщику
посредством отправки электронного письма на
адрес электронной почты, указанный при
регистрации на сайте новый график погашения
Микрокредита с учетом новых условий.

2. Права и обязанности Сторон. Ограничения
Кредитора

2.1. Права Заемщика:
1) знакомиться с правилами предоставления

микрокредитов, тарифами Кредитора по
предоставлению микрокредитов;

2) распоряжаться полученным
Микрокредитом в порядке и на условиях,
установленных Договором;

3) оплачивать основной долг и (или)
вознаграждение в следующий за ним рабочий
день без уплаты неустойки (штрафа, пени) если
дата погашения основного долга и (или)
вознаграждения выпадает на выходной либо
праздничный день;

4) досрочно полностью или частично
возвращать Кредитору суммы Микрокредита,
предоставленного по Договору, без оплаты
неустойки (штрафа, пени). Микрокредит может
быть погашен досрочно полностью или
частично на основании заявления Заемщика не
ранее 5 (пяти) календарных дней со дня
предоставления Микрокредита;

5) в течение тридцати календарных дней с
даты наступления просрочки исполнения
обязательства по Договору и (или) представить в
письменной форме либо способом,
предусмотренным Договором, заявление,
содержащее сведения о причинах
возникновения просрочки исполнения
обязательства по Договору, доходах и других
подтвержденных обстоятельствах (фактах),
которые обуславливают его заявление о

1.16.2. Келісімшарт бойынша Шағын несиенің
сомасын көбейтуге болмайды.
1.16.3. Шағын несиенің Қарыз алушының
ақшалай міндеттемелер сомасының жəне
(немесе) оларды төлеу мерзімінің өзгеруін
тудыратындай түрде өзгерген жағдайды
Кредиторжаңа шарттарды ескерумен Шағын
несиені өтеудің жаңа кестесін əзірлеп жəне оны
Қарыз алушыға оның сайтта тіркелуі кезінде
көрсеткен электронды пошта мекенжайына
электронды хат жіберу арқылы жібереді.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.
Кредитордың шектеулері

2.1. Қарыз алушының құқықтары:
1) Кредитордың шағын несиелерді ұсыну
ережелерімен, Шағын несиелерді ұсыну
тарифтеріментанысу;
2) алынған Шағын несиені Келісімшартпен
белгіленген тəртіп пен шарттармен жұмсау;
3) егер негізгі қарыз бен (немесе) сыйақыны
төлеу күні демалыс немесе мейрам күніне
сəйкес келіп отырған болса, негізгі қарыз бен
(немесе) сыйақыны тұрақсыздық айыппұлын
(айыппұлды, өсімпұлды) төлеусіз келесі жұмыс
күні төлеп отыру;
4) Кредиторға оның Келісімшарт бойынша
ұсынған Шағын несие сомаларын тұрақсыздық
айыппұлын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеусіз
мерзімінен бұрын толығымен немесе ішінара
төлеп отыру. Шағын несие мерзімінен бұрын
қарыз алушының өтініші негізінде толы қ
немесе ішінара өтелуі кемінде 5 (бес)
күнтізбелік күннен ерте болмауы қажет;
5) Келісімшарт бойынша міндетін орындау
мерзімі кешіктірілген күннен бастап отыз
күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде немесе
Келісімшартпен көзделген əдіспен Келісімшарт
бойынша міндетін орындау мерзімін
кешіктірудің себептері, кірістері жəне оның
келісімшарттың шарттарына өзгерту енгізу
туралы арызына негіз болған басқа да расталған
жағдайлар (фактілер) туралы, сонымен бірге



внесении изменений в условия договора,в том
числе связанных с изменением в сторону
уменьшения ставки вознаграждения либо
значения 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;

6) письменно обратиться к Кредитору при
возникновении спорных ситуаций по
Микрокредиту по следующему электронному
адресу: info@tengebai.kz

7) в течение пятнадцати календарных дней с
момента получения отказа Кредитора об
изменении условий Договора или при
недостижении взаимоприемлемого решения об
изменении условий Договора обратиться к
уполномоченному органу с одновременным
уведомлением Кредитора;

8) обратиться к банковскому омбудсману в
случае уступки Кредитором права (требования)
по Договору, для урегулирования разногласий с
лицами, указанными в пунктах 4 и 5 статьи 9-1
Закона Республики Казахстан «О
микрофинансовой деятельности»;

9) осуществлять иные права, установленные
действующим законодательством Республики
Казахстан, Договором.

2.2. Права Кредитора:
1) запрашивать у Заемщика документы и

сведения необходимые для заключения
Договора и исполнения обязательств по нему в
соответствии со своими внутренними
требованиями;

2) изменять условия Договора в
одностороннем порядке в сторону их улучшения
для Заемщика. При этом Заемщик соглашается,
что в случае изменения условий Договора
Кредитор уведомит его посредством отправки
sms – сообщения или электронного письма на

Келісімшарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін
немесе сыйақы мəнін азайту жағына қарай
өзгертумен, негізгі борыш жəне (немесе)
сыйақы бойынша төлемді шегерумен; берешекті
өтеу əдісін немесе берешекті өтеу кезектілігін
өзгертуге, сонымен бірге негізгі борышты
басымдылық тəртібімен өтеуге; Шағын несиенің
мерзімін өзгертумен; Шағын несие бойынша
мерзімі кешіктірілген негізгі борышты жəне
(немесе) сыйақыны кешірумен, тұрақсыздық
айыппұлының (айыппұлдың, өсімпұлдың) күшін
жоюымен байланысты жағдайлар (фактілер)
туралы мəліметтер көрсетілген арызын ұсыну;
6) Шағын несие бойынша даулы жағдайлар
туындаған кезде Кредиторға келесі электронды
мекенжай бойынша жазбаша хабарласу:
info@tengebai.kz
7) Кредитордың Келісімшарттың шарттарын
өзгертуден бас тарту туралы хабарламасын
алғаннан сəттен бастап он бес күнтізбелік күн
ішінде немесе Келісімшарттың шарттарын
өзгерту туралы өзара тиімді шешімге қол
жеткізе алмаған жағдайда Кредиторды хабардар
етумен уəкілетті органға жүгіну;
8) Кредитор Келісімшарт бойынша (талап ету)
құқығын өзге тұлғаға ұсынған жағдайда
Қазақстан Республикасының «Шағын қаржылық
қызмет туралы» заңының 9-1 бабының 4 жəне 5
тармақтарында көрсетілген тұлғалармен
келіспеушіліктерді реттеу үшін банкілік
омбудсманға жүгіну;
9) Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасымен белгіленген өзге құқықтарды
жүзеге асыру.

2.2. Кредитордың құқықтары:
1) Қарыз алушыдан Келісімшартты жасасу үшін
жəне өзінің ішкі талаптарына сəйкес ол
бойынша міндеттерді орындау үшін қажетті
құжаттар мен мəліметтерді сұратып отыру;
2) Келісімшарттың шарттарын оларды Қарыз
алушы үшін жақсарту жағына қарай біржақты
тəртіппен өзгертіп отыру. Бұл жағдайдаҚарыз
алушы Келісімшарттың шарттары өзгерген
жағдайда оған Кредитор бұл туралы Қарыз
алушының Кредитордың сайтында тіркелген

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31300092%23sub_id=9010400


номер телефона или электронный адрес,
указанный при регистрации Заемщика на сайте
Кредитора;

3) требовать досрочного возврата суммы
Микрокредита и вознаграждения по нему при
нарушении Заемщиком срока, установленного
для возврата очередной части микрокредита и
(или) выплаты вознаграждения, более чем на
сорок календарных дней;

4) напоминать Заемщику с помощью sms -
уведомлений, писем на электронную почту,
телефонных звонков о предстоящем погашении
задолженности, а также о необходимости
осуществления иных мероприятий, связанных с
Микрокредитом;

5) взыскивать задолженности, 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;

6) при нарушении Заемщиком даты погашения
Микрокредита и начисленного вознаграждения,
Кредитор вправе привлекать к взысканию
задолженности коллекторские агентства, с
предоставлением им всей необходимой
информации и документов в соответствии с
действующим законодательством Республики
Казахстан;

7) уступить право требование по Договору в
соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан;

8) в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заемщиком обязательств по
Договору обратиться в судебные органы для
принудительного взыскания задолженности по
Договору;

9) осуществлять иные права, установленные
законодательством Республики Казахстан и
настоящим Договором.

2.3. Заемщик обязан:
1) возвратить полученный Микрокредит и

кезде көрсеткен телефон нөміріне немесе
электронды мекенжайына sms – хабарлама
немесе электронды хат жіберумен
хабарлайтынымен келіседі;
3) Шағын несиенің кезекті бөлігін қайтару үшін
жəне (немесе) сыйақыны төлеу үшін белгілеген
мерзімді қырық күннен асырып кешіктірген
жағдайда Шағын несиенің жəне ол бойынша
сыйақының сомасын мерзімінен бұрын
қайтаруын талап ету;
4) Қарыз алушыға sms- хабарламалар,
электронды поштасына хаттар жіберумен,
телефон шалумен алдағы уақыттағы берешекті
өтеу қажеттігі туралы, сондай-ақ Шағын
несиемен байланысты өзге шараларды жүзеге
асырудың қажеттігі туралы оның есіне салып
отыру;
5) Қарыз алушы-жеке тұлғаның арызын
қарастыру нəтижелері бойынша берешекті
реттеу бойынша келісімге келе алмаған
жағдайда жəне Қарыз алушы-жеке тұлғаның
берешек бойынша қарсылығы болмаған
жағдайда Қарыз алушы-жеке тұлғаның келісімін
алусыз нотариустың атқарушы жазбасының
негізінде берешекті, сонымен бірге негізгі
борышты, сыйақы мен тұрақсыздық айыппұлын
(айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алу;
6) Қарыз алушыШағын несие мен есептелген
сыйақыны төлеу мерзімін кешіктірген жағдайда
берешекті өндіріп алуға коллекторлық
агенттіктерді тартуға құқылы болады, бұл
жағдайда Кредитор оларға Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына
сəйкес барлық қажетті ақпарат пен құжаттарды
ұсынады;
7) Келісімшарт бойынша талап ету құқығын
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнама талаптарына сəйкес өзге тұлғаға ұсыну;
8) Қарыз алушы Келісімшарт бойынша
міндеттерін орындамаған немесе тиісті түрде
орындамаған жағдайдаКелісімшарт бойынша
берешекті еркінен тыс түрде өндіріп алу үшін
мот органдарына жүгіну;
9) Қазақстан Республикасының заңнамасымен
жəне осы Келісімшартпен белгіленген өзге
құқықтарды жүзеге асыру.



выплатить вознаграждение по нему в сроки и
порядке, которые установлены Договором. При
этом погашение осуществляется Заемщиком на
банковский счет Кредитора, указанный в
реквизитах Договора;

2) представлять документы и сведения,
запрашиваемые Кредитором в соответствии с
действующим законодательством Республики
Казахстан и настоящим Договором;

3) в случае несвоевременного погашения
Микрокредита и/или начисленного
вознаграждения уплатить Кредитору неустойку
(штраф, пеню), предусмотренные Договором, а
также возместить все расходы, понесенные
Кредитором по Договору в связи с взысканием
суммы задолженности Заемщика по Договору;

4) в течение 3 рабочих дней сообщить
Кредитору об изменении своего
местонахождения, адреса, почтовых и(или)
банковских реквизитов, контактных данных и
мобильных номеров;

5) выполнять иные требования,
установленные законодательством Республики
Казахстан и договорами, заключенными с
Кредитором.

2.4. Кредитор обязан:
1) уведомить Заемщика (или его

уполномоченного представителя) при
заключении договора, содержащего условия
перехода права (требования) Кредитора по
Договору третьему лицу (далее - договор
уступки права требования):

до заключения договора уступки права
требования о возможности перехода прав
(требований) третьему лицу, а также об
обработке персональных данных Заемщика в
связи с такой уступкой путем направления
sms-уведомления и/или письма на электронную
почту;

о переходе права (требования) третьему лицу
путем направления sms-уведомления и/или
письма на электронную почту, в течение
тридцати календарных дней со дня заключения
договора уступки права требования с указанием
назначения дальнейших платежей по
погашению Микрокредита третьему лицу

2.3. Қарыз алушының міндеттері:
1) Шағын несиені жəне ол бойынша сыйақыны
Келісімшартпен белгіленген мерзім мен
тəртіппен қайтару жəне төлеу. Бұл жағдайда
Қарыз алушы қарызын Кредитордың
Келісімшарттың деректемелерінде көрсетілген
банкілік шотына аудару арқылы төлейді;
2) Кредитордың Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасы мен осы
Келісімшартқа сəйкес сұратып отырған
құжаттары мен мəліметтерін ұсынып отыру;
3)Шағын несиеніжəне/немесе есептелген
сыйақыны уақытында төлемеген жағдайда
уплатить Кредиторға Келісімшартпен көзделген
тұрақсыздық айыппұлын (айыппұлды,
өсімпұлды) төлеу, сондай-ақ Кредитордің
Келісімшарт бойынша Қарыз алушының
Келісімшарт бойынша берешек сомасын өндіріп
алумен байланысты арқалаған шығындарын
толығымен өтеу;
4) өзінің орналасқан жері, мекенжайы,
пошталық жəне (немесе) банкілік деректемелері,
байланыс деректері мен ұялы нөмірлері өзгерген
жағдайда Кредиторға бұл туралы 3 жұмыс күні
ішінде хабарлау;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен
жəне Кредитормен жасасқан келісімшарттармен
белгіленген өзге талаптарды орындап отыру.

2.4. Кредитордың міндеттері:
1) Кредитордің Келісімшарт бойынша (талап
ету) құқығының үшінші тұлғаға өту шарттары
қамтылған келісімшарт (бұдан əрі талап ету
құқығын өзгеге ұсыну келісімшарты) жасалған
жағдайдаҚарыз алушыға (немесе оның уəкілетті
өкіліне): (талап ету)құқығын үшінші тұлғаға
ұсыну келісімшартын жасасудың алдында
(талап ету) құқығының үшінші тұлғаның
иелігіне өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ
осындай құқықтың өзгеге ұсынылуына
байланысты Қарыз алушының дербес деректерін
өңдеу туралы sms-хабарлама жəне/немесе
электронды поштасына хат жіберу арқылы
хабарлау; (талап ету) құқығының үшінші
тұлғаның иелігіне өткені туралы талап ету
құқығын өзгеге ұсыну келісімшартын жасасқан



(наименование и место нахождения лица,
которому перешло право (требование) по
договору), полного объема переданных прав
(требований), а также остатков просроченных и
текущих сумм основного долга,
вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и
других подлежащих уплате сумм;

2) уведомить Заемщика путем направления
sms-уведомления и/или письма на электронную
почту не позднее двадцати календарных дней с
даты наступления просрочки о возникновении
просрочки по исполнению обязательства по
Договору и необходимости внесения платежей с
указанием размера просроченной
задолженности на дату, указанную в
уведомлении;праве Заемщика обратиться к
Кредитору; о последствиях невыполнения
Заемщиком своих обязательств по Договору;

3)рассмотреть в течение пятнадцати
календарных дней после дня получения
заявления Заемщика предложенных изменений в
условия Договора и сообщить Заемщику 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;

4) уведомить Заемщика об изменении условий
Договора при применении улучшающих
условий в порядке, предусмотренном в
Договоре. При этом под улучшением условий
Договора для заемщика понимаются:изменение
в сторону уменьшения или полная отмена
неустойки (штрафа, пени);изменение в сторону
уменьшения ставки вознаграждения по
Договору;

5) в случае изменения места нахождения либо
изменения наименования письменно известить
об этом Заемщика путем опубликования
соответствующей информации в двух печатных
изданиях на казахском и русском языках по
месту нахождения Кредитора, а также по
юридическому адресу Заемщика либо путем
письменного уведомления Заемщика в срок не

күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде
sms-хабарлама жəне/немесе электронды
поштасына хат жіберу арқылы хабарлау,
сонымен бірге Шағын несиені өтеу бойынша
алдағы уақыттағы төлемдер үшін тағайындалған
үшінші тұлғаны көрсету (өзіне келісімшарт
бойынша (талап ету) құқығы ауысқан тұлғаның
атауы мен орналасқан жері), ұсынылған (талап
ету) құқықтарының толық көлемін, сондай-ақ
негізгі қарыздың, сыйақының, тұрақсыздық
айыппұлының (айыппұлдың, өсімпұлдың)
мерзімі кешіктірілген жəне ағымдағы
сомаларының қалдықтарын жəне төлеуге
жататын өзге сомаларды көрсету;
2) Қарыз алушыға оған sms-хабарлама
жəне/немесе электронды поштасына хат жіберу
арқылы Келісімшарт бойынша міндеттерін
орындау мерзімі кешіктірілген күннен бастап
жиырма күнтізбелік күннен кешіктірмей,
хабарламада көрсетілген күнге қарсы мерзімі
кешіктірілген берешектің мөлшерін көрсетумен,
төлемдерді жүргізу қажеттігі туралы; Қарыз
алушының Кредиторға жүгіну құқығы туралы;
Қарыз алушының Келісімшарт бойынша өз
міндеттерін орындамауының салдары туралы
хабарлау;
3) Қарыз алушының өтінімін алған күннен кейін
он бес күнтізбелік күн ішіндеКелісімшарттың
шарттарына енгізуге арнап ұсынылған
өзгертулерді қарастырып жəне Қарыз алушыға
жазбаша түрде немесе Келісімшартпен
көзделген өзге əдіспен Келісімшарттың
шарттарына енгізуге арнап ұсынылған
өзгертулермен келісетіндігі туралы; берешекті
реттеу бойынша өз ұсыныстары туралы;бас
тартудың себебін негіздеумен, Келісімшарттың
шарттарын өзгертуден бас тартатыны туралы
хабарлау;
4) Келісімшарттың шарттарын жақсартқан
жағдайда бұл туралы Қарыз алушыға
Келісімшартта көзделген тəртіппен хабарлау.
Бұл жағдайда Қарыз алушы үшін
Келісімшарттың шарттарын жақсарту деп
тұрақсыздық айыппұлын (айыппұлды,
өсімпұлды) азайту жағына қарай өзгерту немесе
толығымен күшін жою; Келісімшарт бойынша



позднее тридцати календарных дней с даты
таких изменений;

6) предоставлять по запросу Заемщика
полную и достоверную информацию о
платежах, связанных с получением,
обслуживанием и погашением (возвратом)
Микрокредита;

7) соблюдать иные требования
предусмотренные законодательством
Республики Казахстан.

2.5. Кредитор не вправе:
1) изменять в одностороннем порядке ставки

вознаграждения (за исключением случаев их
снижения) и (или) способ и метод погашения
Микрокредита;

2) устанавливать и взимать с Заемщика любые
платежи, за исключением вознаграждения и
неустойки (штрафа, пени) по Микрокредиту;

3) требовать от Заемщика, являющегося
физическим лицом, досрочно полностью или
частично возвратившего организации сумму
Микрокредита, неустойки (штрафа, пени) и
другие платежи за досрочный возврат
Микрокредита;

4) увеличение суммы Микрокредита по
Договору;

5) взимать неустойку (штраф, пеню) если дата
погашения основного долга и (или)
вознаграждения выпадает на выходной либо
праздничный день, и основной долг и (или)
уплата вознаграждения производится в
следующий за ним рабочий день;

6) начислять и требовать неустойку (штрафы,
пени) по истечении девяноста последовательных
календарных дней просрочки исполнения
обязательства по погашению любого из
платежей по суммам основного долга и (или)
вознаграждения по Микрокредиту Заемщика;

7) производить индексацию обязательства и
платежей по Договору, выданного в тенге, с
привязкой к любому валютному эквиваленту.

3. Иные условия Договора

3.1. Любые изменения и дополнения к Договору
осуществляются по соглашению Сторон в

сыйақы мөлшерлемесін азайту жағына қарай
өзгерту түсініледі;
5) Кредитордың орналасқан жері немесе атауы
өзгерген жағдайда бұл туралы Қарыз алушыға
Кредитордың орналасқан жері бойынша,
сондай-ақ Қарыз алушының заңды мекенжайы
бойынша екі баспасөзде қазақ жəне орыс
тілдерінде тиісті ақпарат жариялау арқылы
жазбаша түрде хабарлау немесе Қарыз алушыға
аталған өзгертулер енгізілген күннен бастап
отыз күннен кешіктірмей жазбаша хабарлау;
6) Қарыз алушының сұратуы бойынша Шағын
несиені алумен, ол бойынша қызмет көрсетумен
жəне оны өтеумен (қайтарумен) байланысты
төлемдер туралы толық жəне шүбəсіз ақпаратты
ұсыну;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасымен
көзделген өзге де талаптарды ұстанып отыру.
2.5. Кредитордің төмендегідей іс-қимылдарды
жасауға құқы жоқ:
1) Шағын несие бойынша сыйақы
мөлшерлемелерін (оларды төмендету
жағдайларын санамағанда) жəне (немесе)
Шағын несиені өтеу əдісі мен тəсілін біржақты
тəртіппен өзгертіп отыруға;
2) Шағын несие бойынша сыйақы мен
тұрақсыздық айыппұлын (айыппұлды,
өсімпұлды) санамағанда, Қарыз алушыдан кез
келген төлемдерді белгілеп жəне алып отыруға;
3) ұйымға Шағын несиенің сомасын толығымен
немесе ішінара қайтарып берген жеке тұлға
болып табылатын Қарыз алушыдан Шағын
несиені мерзімінен бұрын қайтарып бергені
үшін тұрақсыздық айыппұлын (айыппұлды,
өсімпұлды) жəне өзге де төлемдерді талап етуге;
4) Келісімшарт бойынша Шағын несиенің
сомасын арттыруға;
5) негізгі борыштың жəне (немесе) сыйақының
өтелу күні демалыс немесе мейрам күніне
сəйкес келіп тұрған болса жəне негізгі борыш
жəне (немесе) сыйақы одан кейінгі келесі
жұмыс күні төленіп отырған болса, тұрақсыздық
айыппұлын (айыппұлды, өсімпұлды) алып
отыруға;
6) Қарыз алушыШағын несие бойынша негізгі
борыштың жəне (немесе) сыйақының сомалары



письменной форме, в том числе в электронной
форме, за исключением случаев изменения
Договора в одностороннем порядке согласно
условиям Договора.
3.2. По соглашению Сторон возможно
увеличение срока действия Договора на
действующих либо улучшающих условиях.
3.3. Подписанием настоящего Договора
Заемщик подтверждает, что вся информация
указанная в Договоре, является полной и
достоверной и он ознакомлен с Правилами
Кредитора о предоставлении микрокредита.
3.4. Подписанием Договора Заемщик
предоставляет Кредитору свое согласие на
обработку им своих персональных данных,
указанных в Договоре, а также всех иных
персональных данных, указанных им в
заявлении на получение микрокредита, а том
числе: фамилии, имени, отчества; пола; даты и
места рождения; реквизитов документа,
удостоверяющего личность; семейного
положения и количества детей; наличия в
собственности движимого и/или недвижимого
имущества; виде занятости; размера месячного
дохода; адресе фактического проживания,
адресе регистрации; номере телефона,
домашнего телефона, включая контактных лиц,
номере рабочего телефона, электронной почты;
в соответствии с законодательством Республики
Казахстан о персональных данных, которая
включает совершение любого действия
(операции) или совокупности действий
(операций) с использованием средств
автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными Заемщика,
включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, извлечение,
использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), включая передачу
третьим лицам, действующим на основании
агентских договоров или иных договоров,
заключенных ими с Кредитором, в том числе в
случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения Заемщиком своих обязательств по
настоящему Договору, с целью осуществления
этими лицами действий направленных на

бойынша кез келген төлемді өтеу міндеттемесін
орындауды кешіктіргеннен кейін тоқсан күн
өткен жағдайда тұрақсыздық айыппұлын
(айыппұлды, өсімпұлды) есептеп жəне оны
талап етуге;
7) теңгемен берілген Шағын несие бойынша
міндеттемелер мен төлемдерді кез келген
валюталық баламасына байлаумен
индексациялауға.

3. Келісімшарттың өзге шарттары

3.1. Келісімшартқа арналған кез келген
өзгертулер мен толықтырулар Келісімшартты
оның шарттарына сəйкес біржақты тəртіппен
өзгерткен жағдайларды санамағанда,
Тараптардың келісімі бойынша жазбаша түрде,
сонымен бірге электронды түрде жүзеге
асырылады.
3.2. Тараптардың келісімі бойынша
Келісімшарттың мерзімін əрекеттегі немесе
жақсартылған шарттармен ұзартуға болады.
3.3. Қарыз алушы осы Келісімшартқа қол қою
арқылы Келісімшартта көрсетілген барлық
ақпараттың толық жəне шүбəсіз екендігін жəне
өзінің Кредитордың Шағын несиені ұсыну
туралы ережелерімен танысып шыққанын
растайды.
3.4. Қарыз алушыКелісімшартқа қол қою
арқылы Кредиторға өзінің Келісімшартта
көрсетілген дербес деректерінің, сондай-ақ оның
Шағын несие алу туралы арызында көрсетілген
өзге барлық дербес деректердің, соның ішінде
тегінің, есімінің, əкесінің есімінің; жынысының;
туған күні мен жерінің; жеке басын
куəландыратын құжат деректемелерінің;
отбасыдық жағдайы мен балалар санының;
меншігінде жылжымалы жəне/немесе
жылжымайтын мүліктің болуының; жұмыспен
қамтылу түрінің; айлық еңбекақы мөлшерінің;
нақты тұрғылықты мекенжайының, тіркелген
мекенжайының; телефон нөмірінің, үй телефон
нөмірінің, сонымен бірге байланысуға арналған
тұлғалардың, жұмыс телефонының нөмірі,
электронды поштасының өңделетініне келісімін
береді; Қазақстан Республикасының дербес



взыскание просроченной задолженности по
Договору, обезличивание, блокирование,
удаление и уничтожение персональных данных,
а также на трансграничную передачу данных.
3.5. Заемщик согласен, что Кредитор вправе
запрашивать информацию о Заемщике в целях
установления его платежеспособности у любых
третьих лиц.
3.6. Заемщик дает свое согласие на получение от
Кредитора информационных материалов, в том
числе рекламного характера, включая не
ограничиваясь информацией о наступлении
сроков исполнения обязательств по настоящему
Договору, возникновении и наличии
просроченной задолженности с указанием
суммы, иной информации, связанной с
исполнением Договора, по любым каналам
связи, включая: sms-оповещение, почтовое
письмо, телеграмму, голосовое сообщение,
сообщение по электронной почте. При этом для
данных информационных рассылок Заемщик
разрешает Кредитору использовать любую
контактную информацию, в том числе
контактных лиц, переданную Заемщиком
Кредитору.
3.7. Заемщик предоставляет Кредитору право
обращаться в кредитные бюро для проверки
сведений и получения информации о нем.
Заемщик предоставил Кредитору свое согласие
на предоставлением Кредитором в базу данных
кредитных бюро сведений о Заемщике,
заключаемой сделки, информации связанной с
исполнением Заемщиком своих обязательств по
Договору, получение кредитных отчетов, а
также иных сведений, предусмотренных в
соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан о кредитных бюро и
формировании кредитных историй.
3.8. Стороны не имеют права, раскрывать или
использовать в каких бы то ни было целях
любую информацию, полученную ими в рамках
Договора, кроме случаев, предусмотренных
Договором и когда:
- на это имеется письменное согласие другой
Стороны;
- это может стать необходимым в соответствии с

деректер туралы заңнамасына сəйкес, мұндай
əрекет Қарыз алушының дербес деректерімін
кез келген іс-қимылды (операцияны), немесе
іс-қимылдардың (операциялардың) жиынтығын
жасауды, соның ішінде келесідегідей
іс-қимылдарды қамтиды: жинау, жазу, жүйеге
келтіру, жинақтау, сақтау, нақтылау, шығарып
алу, пайдалану,өзгеге ұсыну (тарату, беру,
қатынау), сонымен бірге агенттік
келісімшарттардың немесе Кредитормен
жасасқан өзге түрдегі келісімшарттардың
негізінде əрекет ететін үшінші тұлғаларға,
сонымен бірге Қарыз алушы осы Келісімшарт
бойынша өз міндеттерін орындамаған
жəне/немесе тиісті түрде орындамаған
жағдайда, осындай тұлғалардың Келісімшарт
бойынша мерзімі кешіктірілген берешекті
қайтарып алуға, дербес деректерді
тұлғасыздандыруға, бұғаттауға, өшіруге жəне
жоюға, сондай-ақ деректерді трансшекаралық
ұсынуға арналған іс-əрекеттерді жүзеге асыруы
мақсатында ұсыну.
3.5. Қарыз алушы Кредитордың Қарыз
алушының төлем қабілетін анықтау мақсатында
ол туралы ақпаратты үшінші тұлғалардан
сұратып отыруға құқылы болатынымен келіседі.
3.6. Қарыз алушы Кредитордан ақпараттық
материалдарды, сонымен бірге жарнамалық
сипаттағы материалдарды, сонымен бірге,
алайда өзімен шектелмейтін осы Келісімшарт
бойынша міндеттемелерін орындау мерзімінің
келгені туралы, сомасы көрсетілген мерзімі
кешіктірілген берешектің туындауы жəне орын
алуы туралы ақпаратты, Келісімшартты
орындаумен байланысты өзге түрдегі ақпаратты
кез келген байланыс арналары бойынша, соның
ішінде sms-хабарлама, пошталық хат, жеделхат,
дауыстық хабарлама, электронды пошта арқылы
жіберілген хабарлама түрінде алып отыруға
келісімін береді. Бұл жағдайда мұндай
ақпараттық хабарламалар үшін Қарыз алушы
Кредиторға кез келген байланысуға арналған
ақпаратты, сонымен бірге Қарыз алушының
Кредиторға ұсынған байланысуға арналған
тұлғалардың ақпаратын қолданып отыру
құқығын береді.



требованиями законодательства Республики
Казахстан или в связи с принятием
соответствующего решения уполномоченных
государственных органов.
3.9. В случае, когда Стороны не могут
достигнуть согласия в отношении претензий и
споров в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней с даты когда одна из Сторон первой
уведомляет другую Сторону о таких претензиях
и спорах, все споры, разногласия, требования,
возникающие в связи с Договором или
касающиеся нарушения условий Договора,
подлежат окончательному разрешению в судах
Республики Казахстан.

Уведомление считается доставленным, если
оно направлено Заемщику одним из следующих
способов, предусмотренных Договором:

- на адрес электронной почты, указанный в
Договоре;

- по адресу регистрации и/или 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, в том числе посредством sms-сообщения
на номер телефона, через мессенджеры
(WhatsApp, Telegramm и т.д);

- с использованием иных средств связи,
обеспечивающих фиксирование доставки.
3.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах
на государственном и русском языке, по одному
экземпляру каждой из Сторон. В случае
возникновения разночтений между
государственным и русским языком, Стороны
руководствуются текстом Договора
составленном на русском языке.

3.7. Қарыз алушы Кредиторға алдыңғысы
жайлы мəліметтерді тексеру жəне ол туралы
ақпарат алу үшін несиелік бюроларға
жүгінуқұқығын береді. Қарыз алушы
Кредиторға кейінгісінің несиелік бюролардың
дерекқорына Қарыз алушы туралы, жасасқан
мəміле туралы, Қарыз алушының Келісімшарт
бойынша өз міндеттерін орындауымен
байланысты ақпаратты, несиелік есеп берулерді
алу туралы мəліметтерді, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының несиелік бюролар туралы
жəне несиелік тарихтарды қалыптастыру туралы
қолданыстағы заңнамасына сəйкес көзделген
өзге түрдегі мəліметтерді ұсынуына өз келісімін
берді.
3.8. Тараптардың олардың Келісімшарт
шеңберінде алған кез келген ақпаратты
Келісімшартпен көзделген жағдайларды жəне
төмендегі жағдайларды санамағанда, қандай дай
бір мақсатпен жария етуге немесе пайдалануға
құқы жоқ:
- бұған қатысты екінші Тараптардың жазбаша
келісімі болған жағдайды;
- Қазақстан Республикасының заңнама
талаптарына сəйкес немесе уəкілетті
мемлекеттік органдардың тиісті шешім
қабылдауына байланысты мұның қажеттігі
туындауы мүмкін болатын жағдайды.
3.9. Тараптар Тараптардың бірі шағымдар мен
даулар туралы екінші Тарапты хабардар еткен
күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
шағымдар мен дауларға қатысты келісімге келе
алмаған жағдайда Келісімшартқа байланысты
туындап отырған немесе Келісімшарттың
шарттарын бұзуға қатысты барлық даулар,
келіспеушіліктер, талаптар Қазақстан
Республикасының соттарында шешілуі тиіс.
Хабарлама Қарыз алушыға Келісімшартпен
көзделген келесі əдістердің бірін қолданумен
жіберілген жағдайда жеткізілген деп саналады:
- Келісімшартта көрсетілген электронды пошта
мекенжайына;
- Қазақстан Республикасының тіркелген
жəне/немесе тұрғылықты мекенжайына, өзінің
алынғаны туралы хабарламасы бар тапсырыс
хатымен, сонымен бірге көрсетілген мекенжай



Юридический адрес и банковские реквизиты
Сторон

Кредитор
Юридический адрес:
050000, Республика
Казахстан,
город Алматы, улица
Макатаева, дом 127
БИН: 210840019151
ИИК:
KZ4994703989938369
02 в АО ДБ
«Альфа-Банк»

БИК: ALFAKZKA
КБЕ: 15
Генеральный
директор:
Қайыргелді Дана
Ермекқызы

Заемщик
ФИО: _________
_________ _________
ИИН: _________
Удостоверение
личности №
_________ выдан
_________ от
_________
Место жительства
_________ _________
_________ _________
Адрес регистрации
_________ _________
_________ _________
электронная почта
_________

бойынша тұратын кəмелетке толған отбасы
мүшелерінің бірімен алынған, сонымен бірге
телефон нөміріне sms-хабарлама түрінде,
мессенджерлер (WhatsApp, Telegramm жəне т.б.)
арқылы жіберілген;
- жеткізілгенін тіркеуді қамтамасыз ететін өзге
байланыс құралдарын пайдаланумен.
3.10. Келісімшарт Тараптардың əрқайсысына
арнап мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі
бір-бір данадан, барлығы 2 (екі) данада
жасалған. Мемлекеттікжəне орыс тілдеріндегі
нұсқаларының арасында сəйкессіздік болған
жағдайда Тараптар Келісімшарттың орыс
тілінде əзірленген мəтініне сүйенеді.

Тараптардың заңды мекенжайы мен банкілік
деректемелері:

Кредитор
Заңды мекенжайы:
050000, Қазақстан
Республикасы,
Алматы қаласы,
Мақатаев көшесі,
127-үй
БИН: 210840019151
ЖСК:
KZ49947039899383690
2 «Альфа-Банк» АҚ
ЕБ

БИК: ALFAKZKA
КБЕ: 15
Бас директор:
Қайыргелді Дана
Ермекқызы

Қарыз алушы
Аты-жөні: _________
_________ _________
ЖСН: _________
№ _________ жеке
куəлігі
_________ ж.
_________ берілген
Тұрғылықты жері
_________ _________
_________ _________
Тіркелген мекенжайы
_________ _________
_________ _________
электронды пошта
_________


