
  
Үлгі Кепіл  шарты / 

Типовой Договор залога  
( в рамках оказания услуг Представителя держателей ценных бумаг) 

 
г. Алматы қ.    «____» ___________ 200__ ж./г.

 
Бұдан кейін «Кепілберуші» деп аталатын
_______________________________ АҚ
атынан _____________ негізінде іс-əрекет
ететін _____________________________, бір
жақтан, жəне бұдан кейін «Кепілұстаушылар»
деп аталатын тəуелсіз тіркеуші реестріне сəйкес
Облигацияларды ұстаушы атынан жəне
олардың тапсырмасымен Қазақстан
Республикасы заңнамасының  жəне _________
200__ ж. №___ Облигацияларды
ұстаушылардың өкілі қызметін көрсету
шартының негізінде Облигацияларды
ұстаушылардың өкілдері болып табылатын
жəне бұдан кейін «Өкіл» деп аталатын «Банк
ЦентрКредит» АҚ  атынан __________
негізінде іс-əрекет ететін ________________,
бұдан кейін бірігіп «Тараптар» деп аталып,
төмендегі мəселелер туралы осы шартты (бұдан
кейін мəтін бойынша – «Шарт») жасасты:  

 АО ______________________________,
именуемое в дальнейшем «Залогодатель», в
лице ____________________________.,
действующей на основании ___________, с
одной стороны, и Держатели облигаций
согласно реестру независимого
регистратора __________________,
именуемые в дальнейшем
«Залогодержатель», от имени и по
поручению которых выступает АО «Банк
ЦентрКредит», являющееся
Представителем Держателей облигаций на
основании законодательства Республики
Казахстан и Договора об оказании услуг
Представителя держателей облигаций
№________от ____ 200_ года, в лице
_______________________, действующей на
основании _______________ от
_______________, именуемое в дальнейшем
«Представитель», совместно именуемые
«Стороны» заключили настоящий договор
(далее по тексту – «Договор») о
нижеследующем: 
 

ОСЫ ШАРТТА  
ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҰҒЫМДАР: 

 ПОНЯТИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В 
НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:

1. Аудитор - кепіл затының жағдайына
бақылау жасайтын  
_________________________________.  
2. Дефолт -  Кепілберушінің өзінің
облигациялары бойынша міндеттемелерін
орындамауы. 
3. Облигациялар - _______________  айналым
мерзімімен _______________ шығарған,
қамтамасыз етілген атаулы купондық
облигациялар; 
4. Жүктемелеу – кепіл, қамау, ұстап қалу
құқығы, басқару құқығы жəне үшінші
тұлғаларға тиісті жəне меншіктену құқығын
шектейтін басқа да құқықтар.  
5. Кепіл реестрі – Қазақстан Республикасы
заңнамасының талаптарына сəйкес Шарт
бойынша кепілге берілген заттың тізімі. (№1
Тіркеме). 
 
6. Тіркеуші орган – жылжымайтын муліктің
орналасқан орны бойынша мемлекеттік тіркеуді

 1. Аудитор  
_________________________________, 
осуществляющее контроль за состоянием
предмета залога. 
2.  Дефолт -  неисполнение
Залогодателем обязательств по своим
облигациям. 
3.  Облигации - именные купонные
облигации с обеспечением, выпущенные
_______________________________,  со
сроком обращения  _____________;  
4 Обременение – залог, арест, право
удержания, право управления и иные права,
принадлежащие третьим лицам и
ограничивающее право собственности. 
5. Реестр залога – перечень предметов
залога по Договору, соответствующий
требованиям законодательства Республики
Казахстан. (Приложение №1). 
6. Регистрирующий орган -
территориальный орган юстиции,
осуществляющий государственную
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жүзеге асыратын территориялық əділет органы.
 

7. Шығарылым жобасы – Акционерлік
Қоғамның облигациялар _____________
шығарылымының жобасы (__________ 200 _
жылғы №____  бағалы қағаздарды шығаруды
мемлекеттік тіркеу туралы куəлік). 
 
 
8. Қойма – Кассалық операциялар жəне
Құндылықтарды сақтау орталығы – Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің филиалы
немесе Кепілберушінің мұрағаты. 
 

регистрацию по месту нахождения
недвижимого имущества.  
7. Проспект выпуска – Проспект
__________выпуска облигаций
Акционерного Общества
________________ (Свидетельство о
государственной регистрации выпуска
ценных бумаг от  _________200_ года
№______). 
8. Хранилище – Центр кассовых операций и
Хранения Ценностей – филиал
Национального Банка Республики
Казахстан либо архив Залогодателя. 
 

1.НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕМЕНІҢ МƏНІ, 
МӨЛШЕРІ ЖƏНЕ МЕРЗІМДЕРІ 

1. ПРЕДМЕТ, РАЗМЕР И СРОКИ   
ОСНОВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1.1. Шығарылым жобасына жəне
Облигацияларды сатып алу-сату шартына
сəйкес Кепілұстаушылар (олардың əрқайсысы
оларға тиісті облигациялардың мөлшеріне
пропорционалды түрде) Кепілберушіден
Шығарылым жобасында қарастырылған
мерзімдерде, тəртіпте жəне шарттармен
төмендегілерді талап етуге құқылы: 
 _____ (________) теңге сомада
облигациялардың атаулы құнын қайтару
арқылы облигацияларды (оның ішінде
мерзімінен бұрын) өтеу; 
 облигация бойынша есептелген сыйақыны
төлеу; 
 сыйақы төлемдері жəне/немесе негізгі
қарыз бойынша міндеттемелерін кешіктіргені
үшін əрбір кешіктірілген күн үшін
кешіктірілген соманың  _______________
пайызы сомада тұрақсыздық айыбын (айыппұл)
төлеу; 
 Шығарылым жобасына, Қазақстан
Республликасының қолданыстағы заңнамасына
жəне Шартқа сəйкес басқа талаптар.   

 1.1. В соответствии с Проспектом выпуска и
Договорами купли-продажи облигаций
Залогодержатели (каждый из них
пропорционально количеству
принадлежащих им облигаций) имеют
право требовать от Залогодателя в сроки, в
порядке и на условиях, предусмотренных
Проспектом выпуска: 
 погашения (в том числе и досрочного)
облигаций путем возврата номинальной
стоимости облигаций в сумме ___ (______)
тенге; 
 выплаты начисленного
вознаграждения по облигациям; 
 уплаты неустойки (штраф) за
просрочку обязательств по выплате
вознаграждения и/или основного долга в
сумме _______________ процента от
просроченной суммы за каждый день
просрочки; 
 иные требования согласно Проспекту
выпуска, действующему законодательству
Республики Казахстан и  Договору. 
 

           2. ШАРТТЫҢ МƏНІ  2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Кепілберуші Кепілұстаушы алдындағы
Шығарылым жобасына жəне Шарттың 1-
тарауына сəйкес облигациялар бойынша
міндеттемелерін дер кезінде жəне толық
орындайтынын қамсыздандыру үшін
Кепілберуші Өкіл атынан жəне мүддесінде іс-
əрекет ететін Кепілұстаушыларға ипотекалық
куəліктер пакетін (пул) жəне цессия шарты
бойынша (_______) теңге сомасындағы ______
(_______) бірлік мөлшерінде Кепілберушіге
берілген ипотекалық пəтер-үй қарыздары
бойынша талап ету құқықтарын (бұдан кейін

 2.1. В обеспечение своевременного и
полного исполнения Залогодателем перед
Залогодержателями обязательств по
облигациям согласно Проспекту выпуска и
в соответствии с разделом 1 Договора,
Залогодатель передает в залог
Залогодержателям, от имени и в интересах
которых выступает Представитель, пакет
(пул) ипотечных свидетельств и прав
требований по ипотечным жилищным
займам, уступленных Залогодателю по
договорам цессии в количестве  _____
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«Кепіл заты») кепілге береді.   (_____) единицы на сумму ____ (_________)
тенге, согласно Реестру залога (далее
«Предмет залога»); 

2.2. Кепіл затының жалпы құны _______ 
теңгені (______) құрайды. 

 2.2.   Общая стоимость Предмета залога
составляет _________ тенге (____). 

2.3.  Кепілберуші облигациялардың барлық
айналу мерзімінде айналымдағы
облигациялардың жəне ол бойынша есептелген
сыйақының есебімен облигациялардың жалпы
атаулы құнының _______%-нан төмен емес
деңгейде Кепіл затының құнын ұстап тұруға
міндеттенеді. 

 2.3.  Залогодатель обязуется поддерживать
стоимость Предмета залога в течение всего
срока обращения облигаций на уровне не
ниже __________% от общей номинальной
стоимости облигаций, находящихся в
обращении, с учетом начисленного по ним
вознаграждения 

2.4.  Шарттың 2.3.-тармағында қарастырылған
міндеттемені орындау үшін Кепілберуші Кепіл
затының құрамына өзгерту жəне толықтыру
енгізуге құқылы.  
        Бұл кезде цессия шарты бойынша
Кепілберушіге берілетін пəтер-үй ипотекалық
несиесі бойынша ипотекалық куəліктер
жəне/немесе талап ету құқығының пакетіне
қосымша, Кепілберуші  Кепіл затының
құрамына Кепілберушіге тиісті ипотекалық
куəлікті, қарызалушылардың несиелік
міндеттемелерін,  ҚР Ұлттық Банкінің қайта
қаржыландыру үшін жарамды бағалы
қағаздарды (бұдан кейін – «бағалы қағаздар»)
қосуға құқылы. Кепілге берілген бағалы
қағаздар атаулы құн сомасымен (купондық
бағалы қағаздар бойынша) немесе алу құнымен
(дисконтты бағалы қағаздар бойынша) Кепіл
затының жалпы құнына қосылады. Бағалы
қағаздар кепілі Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіпте тіркеледі.
Кепіл затының құрамына Кепілберушінің
меншіктену құқығына жатпайтын жəне/немесе
жүктеу артылған,  сондай-ақ қарыз бойынша
жүктемеленген немесе қамсыздандыруы
жүктемеленген қарыз бойынша ипотекалық
куəліктер, несиелік шарт бойынша талап ету
құқығы жəне/немесе бағалы қағаздар
қосылмайды.  

 2.4. Для выполнения обязательства,
предусмотренного п. 2.3. Договора
Залогодатель  вправе вносить изменения и
дополнения в состав Предмета залога. 
 При этом, дополнительно к пулу ипотечных
свидетельств и/или прав требований по
ипотечным жилищным кредитам,
уступленным Залогодателю по договорам
цессии, Залогодатель вправе включить в
состав Предмета залога принадлежащие
Залогодателю ипотечные свидетельства,
права требования по кредитным
обязательствам заемщиков,  ценные бумаги,
приемлемые для рефинансирования
Национальным Банком РК (далее – «ценные
бумаги»). Переданные в залог ценные
бумаги включаются в общую стоимость
Предмета залога в сумме номинальной
стоимости (по купонным ценным бумагам),
либо стоимости приобретения (по
дисконтным ценным бумагам). Залог
ценных бумаг подлежит регистрации в
порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан. Не допускается
включение в состав Предмета залога
ипотечных свидетельств, прав требования
по кредитным договорам и/или ценных
бумаг, не принадлежащих Залогодателю на
праве собственности и/или имеющих
обременение, а также по займам, имеющим
обременение либо по займам, обеспечение
по которым имеет обременение. 

2.5. Кепіл затының құрамына қосылатын
ипотекалық куəлік жəне/немесе
қарызалушының міндеттемелері бойынша
талап ету құқығы ипотекалық куəлік бойынша
жəне/немесе Шарт жасау күніне банктік қарыз
шарты бойынша негізгі қарыз қалдығының
сомасы бойынша бағаланады. Кепілге берілген
бағалы қағаздар атаулы құн сомасымен
(купондық бағалы қағаздар бойынша) немесе
алу құнымен (дисконтты бағалы қағаздар
бойынша) Кепіл затының жалпы құнына

 2.5.  Ипотечные свидетельства и/или права
требования по обязательствам заемщиков,
включаемые в состав Предмета залога,
оцениваются по сумме остатка основного
долга по ипотечным свидетельствам и/или
по договорам банковского займа на дату
заключения Договора. Переданные в залог
ценные бумаги включаются в общую
стоимость Предмета залога в сумме
номинальной стоимости (по купонным
ценным бумагам), либо стоимости
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қосылады. приобретения (по дисконтным ценным
бумагам). 

2.6. Кепіл затын кепілге беру, сондай-ақ Кепіл
затын  ауыстыру, есептен шығару жəне
толықтыру бойынша операциялар төмендегі
тəртіппен тіркелуі керек:   
- талап ету құқығы жəне ипотекалық куəліктер
бойынша - Кепіл затына сəйкес жазбаларды
енгізу жəне оны жылжымайтын муліктің
орналасқан орны бойынша мемлекеттік тіркеуді
жүзеге асыратын территориялық əділет
органына беру арқылы; 
- бағалы қағаздар бойынша – Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес «Бағалы
қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-да
немесе тəуелсіз тіркеушіде болады. 

 2.6.  Залог Предмета залога, а также
операции по замене, выбытию и
пополнению Предмета    залога подлежат
регистрации в следующем порядке:  
- по правам требования и ипотечным
свидетельствам – путем внесения
соответствующих записей в Предмет залога
и предоставления его в территориальные
органы юстиции, осуществляющие
государственную регистрацию по месту
нахождения недвижимого имущества; 
- по ценным бумагам – в АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг» или у
независимого регистратора в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. 

2.7. Егер ҚР заңнамасының нормативтеріне
қайшы келмейтін Шығарылым жобасына
сəйкес Кепіл затына Аудитордың бақылауының
қорытындысы бойынша Кепіл затының нақты
жалпы құны Шарттың 2.3.-тармағында
көрсетілген жалпы құннан төмен белгіленетін
болса, Кепілберуші Шарттың 2.3.-тармағында
көрсетілген мөлшерге Кепіл затының жалпы
құнын келтіру мақсатында Кепіл реестрінде
көрсетіп,  Кепіл затына __________  жұмыс
күнінің ішінде өзгерістер жəне/немесе
толықтырулар енгізуге міндетті.  

 2.7. Если по результатам осуществления
Аудитором контроля за Предметом залога,
проводимого согласно Проспекту выпуска
не противоречащему нормативам
законодательства Республики Казахстан,
будет установлено, что реальная общая
стоимость Предмета залога ниже общей
стоимости, указанной в пункте 2.3.
Договора, Залогодатель обязан в течение
__________ рабочих дней внести изменения
и/или дополнения в Предмет залога с
отражением в Реестре залога с целью
приведения общей стоимости Предмета
залога к размеру, указанному в пункте 2.3.
Договора. 

2.8. Кепіл заты Кепілберушінің
облигацияларды өтеу, сыйақы төлеу бойынша
міндеттемелерін орындауын, сондай-ақ Өкілдің
Кепіл затынан өндіріп алуға жəне дефолт
жағдайында Кепіл затын жүзеге асыруға
байланысты шығындарын қамсыздандырады. 

 2.8. Предмет залога обеспечивает
исполнение Залогодателем обязательств по
погашению облигаций выплате
вознаграждения, а также расходов
Представителя, связанных с наложением
взыскания на Предмет  залога и реализацией
Предмета залога в случае дефолта. 

2.9.  Ипотекалық  куəлік жəне банктік қарыз
шарттарын, кепілге берілген талап ету
құқықтары Кепілберушінің Облигацияларды
Шығарылым жобасы бойынша өздерінің
міндеттемелерін орындағанға дейінгі барлық
кезеңде  Шығарылым жобасына, Қазақстан
Республикасы  заңнамасына жəне Шартқа
сəйкес кепілді тіркеген күннен бастап мерзімін
____________ жұмыс күнінен кешіктірмей
Қоймаға сақтауға берілуі керек. Кепіл затының
(кепіл Реестрінде белгіленген) құрамына
өзгерістер мен толықтырулар енгізілген
жағдайда, талап ету құқықтары кепілге берілген
ипотекалық куəліктер мен банктік қарыз
шарттары Кепіл затын өзгерту жəне толықтыру
тіркелген күннен бастап  ______  жұмыс

 2.9. Ипотечные свидетельства и договора
банковского займа, права требования, по
которым переданы в залог, на весь период
времени до исполнения Залогодателем
своих обязательств по облигациям
Проспекту выпуска должны быть переданы
на хранение в Хранилище в срок не позднее
__________ рабочих дней со дня
регистрации залога в соответствии с
Проспектом выпуска,  законодательством
Республики Казахстан и Договором. В
случае внесения изменений и/или
дополнений в состав Предмета залога (с
отражением в Реестре залога), ипотечные
свидетельства и договора банковского
займа, права требования, по которым
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күнінен кешіктірмей Қоймаға сақтауға берілу
керек. Кепіл затын қоймада сақтауға
байланысты шығындар Кепілберушіге
жүктеледі.  

переданы в залог, должны быть переданы на
хранение в Хранилище не позднее
______ рабочих дней со дня регистрации
изменений и дополнений в Предмет залога.
Расходы, связанные с хранением Предмета
залога в Хранилище, возлагаются на
Залогодателя.   

2.10.  Кепіл затын кез келген тəсілмен қайта
кепілге беруге тыйым салынады. 

 2.10.  Перезалог Предмета залога любыми
способами запрещается. 

2.11. Шарт бойынша Кепіл Шығарылым
жобасына жəне Қазақсан Республикасы заңына
сəйкес тіркеледі. 

 2.11. Залог по Договору подлежит
регистрации в соответствии с Проспектом
выпуска и  законодательством Республики
Казахстан. 

2.12. Кепіл затының кездейсоқ апат болу немесе
зақымдану қаупін Кепілберуші көтереді. 

 2.12. Риск случайной гибели или
повреждения Предмета залога несет
ответственность Залогодатель. 

2.13. Кепілберуші төмендегі жағдайларға
кепілдік береді: 
 Кепіл заты Кепілберушіге жеке меншік
құқығында тиесілі, үшінші тұлғалардың талап
ету құқығынан бос, соның ішінде кепілге
берілмеген, қамауда емес, қандай да бір
тəсілмен үшінші тұлғаларға берілмеген, сондай-
ақ Шарт əрекет ететін барлық мерзім ішінде
заңды жəне нақты жүктемеден (Қазақстан
Республикасы заңнамасына сəйкес жүктелетін
жүктемеден басқа) бос. Тең дəрежеде
Кепілберуші мыналарға кепілдік береді: талап
ету құқығы кепіл затына кіретін банктік қарыз
шарты бойынша қарызалушының
міндеттемелерін қамсыздандыру болып
табылатын жылжымайтын мүлік кепілде емес,
қамау жарияланбаған, қандай да бір тəсілмен
үшінші тұлғаларға берілмеген, сондай-ақ Шарт
əрекет ететін барлық мерзім ішінде заңды жəне
нақты жүктемеден (Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес
жүктелетін жүктемеден басқа) бос болады. 

 2.13 Настоящим Залогодатель гарантирует,
что Предмет залога принадлежит
Залогодателю на праве собственности,
свободен от прав требований третьих лиц, в
частности,  не заложен, не арестован, не
отчужден какими-либо способами третьим
лицам,  а также не будет юридически и
фактически обременен в течение всего
срока действия  Договора (за исключением
обременений, налагаемых в соответствии с
законодательством Республики Казахстан).
В равной степени, Залогодатель
гарантирует, что недвижимость,
являющаяся обеспечением обязательств
заемщика  по договорам банковского займа,
права требования, по которым входят в
предмет залога не заложена, не арестована,
не отчуждена какими-либо способами
третьим лицам, а также не будет
юридически и фактически обременена в
течение всего срока действия  Договора (за
исключением обременений, налагаемых в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан) 

2.14. Шығарылым жобасына жəне Шартқа
сəйкес Кепіл затына өзгертулер жəне
толықтырулар енгізу жағдайын қоспағанда,
Кепілберушінің Кепіл затын басқаруға құқығы
жоқ. 

 2.14. Залогодатель не вправе распоряжаться
Предметом залога, за исключением случаев
внесения изменений и/или дополнений в
Предмет залога согласно Проспекту
выпуска и Договору.   
 

3. КЕПІЛБЕРУШІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 
МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАЛОГОДАТЕЛЯ 

 
3.1. Кепілберушінің міндеттері: 
3.1.1. Шарттың 2.3.-тармағында белгіленген
деңгейде Кепіл затының жалпы құнын ұстап
тұруды қамтамасыз ету; 

 3.1.  Залогодатель обязан: 
3.1.1.   обеспечивать поддержание общей
стоимости Предмета залога на уровне,
установленном пунктом 2.3. Договора; 

3.1.2. Осы тармақшада қарастырылған бір  3.1.2  заменить Предмет залога другими
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немесе бірнеше негіз түскен күннен бастап 3
(үш)  жұмыс күнінен кешіктірмей Кепіл
реестріне сəйкес міндетті өзгерістер енгізіп,
Кепіл затын басқа ипотекалық куəліктермен
жəне/немесе банктік қарыз шарттары бойынша
талап ету құқықтарымен жəне/немесе бағалы
қағаздармен ауыстыру: 
- қарызалушы талап ету құқықтары Кепеіл
затына қосылған банктік қарыз шарты бойынша
ақшалай міндеттемесін орындамаған немесе
тиісті дəрежеде орындамаған жағдайда;  
- қарызалушы банктік қарыз шарты
бойынша ақшалай міндеттемесін  мерзімінен
бұрын орындағанда; 
- банктік қарыз шарты бойынша ақшалай
міндеттемесінің қамсыздандыруы болып
қызмет ететін ипотека затын жоғалтқанда; 
- Кепіл затын жоғалтқанда; 
- ипотекалық куəліктің əрекеті тоқтағанда
жəне/немесе Кепіл затының құрамына кіретін
банктік қарыз шарттары бойынша талап ету
құқықтары тоқтағанда; 
- Кепілұстаушылардың мүддесін көздейтін
басқа жағдайларда. 

ипотечными свидетельствами и/или
правами требований по договорам
банковского займа  и/или ценными
бумагами с обязательным внесением
соответствующих изменений в Реестр
залога в срок не позднее 3 (трех) рабочих
дней со дня наступления одного или
нескольких оснований, предусмотренных
настоящим подпунктом, в следующих
случаях: 
- неисполнения или ненадлежащего
исполнения заемщиком денежного
обязательства по договору банковского
займа, право требования, по которому
включено в состав Предмета залога; 
-  досрочного исполнения заемщиком
денежного обязательства по договору
банковского займа; 
-  утраты предмета ипотеки, служащего
обеспечением денежного обязательства по
договору банковского займа; 
-  утраты Предмета залога;  
-  прекращения действия ипотечного
свидетельства и/или прекращения права
требования по договорам банковского
займа, входящих в состав Предмета залога; 
-  в иных случаях, затрагивающих
интересы Залогодержателей. 

3.1.3. Кепілдің, соның ішінде оның
құрамындағы барлық өзгертулер жəне/немесе
толықтырулардың реестрін жүргізу; 

 3.1.3.  вести Реестр залога, в том числе всех
изменений и/или дополнений в его составе;

3.1.4. тіркеуші органға Кепіл реестріне
енгізілген өзгертулерді тіркеу үшін ақпарат
беру; 

 3.1.4. предоставлять регистрирующему
органу информацию для регистрации
изменений в Реестре залога; 

3.1.5. осы Шарттың 2.3.-тармағына сəйкес
Кепіл затының құнын оның жалпы құнынан
төмендетуге ықпал жасайтын əрекеттер
жасамау; 

 3.1.5. не совершать действий, влекущих
уменьшение стоимости Предмета залога
ниже его общей стоимости согласно пункту
2.3. настоящего Договора; 

3.1.6. Кепіл затына үшінші тұлғалардың қол
сұғуынан сақтау үшін  қажетті шаралар
қолдану; 

 3.1.6. принимать меры, необходимые для
защиты Предмета залога от посягательств
со стороны третьих лиц; 

3.1.7. Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес Кепіл затының сақталуын қамтамасыз
ету; 

 3.1.7. обеспечить сохранность Предмета
залога в соответствии с законодательством
Республики Казахстан; 

3.1.8. Шығарылым жобасына сəйкес
Аудитордың тексеруі аяқталған кезде Өкілге
Кепіл затының жағдайын тексеру
қорытындысы туралы Аудитордың есебін
ұсынуды қамтамасыз ету; 

 3.1.8. обеспечить представление Аудитором
отчета о результатах проверки состояния
Предмета залога Представителю по
окончанию проверки Аудитором согласно
Проспекту выпуска; 

3.1.9. Кепіл затының (Кепіл реестріндегі)
құрамындағы  өзгертулер жəне/немесе
толықтырулар туралы Өкілге тез арада (______
жұмыс күні ішінде) хабарлау; 

 3.1.9. незамедлительно (в течение _______
рабочих дней) информировать
Представителя об изменениях и/или
дополнениях в составе Предмета залога (в
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Реестре залога); 
3.1.10. Кепіл затына үшінші тұлғалардың
(мемлекеттік органдар мен соттарды қосқанда)
кез келген шағымдары туралы Өкілге Қазақстан
Республикасының нормативтік-құқықтық
актілерінде көрсетілген тəртіпте жəне мерзімде
хабарлау; 

 3.1.10. в сроки и порядке, установленных
нормативно-правовыми актами Республики
Казахстан, информировать Представителя о
любых притязаниях третьих лиц (включая
государственные органы и суды) на
Предмет залога; 

3.1.11. Шарт жəне/немесе Шарттың қосымша
келісімі жасалған күннен бастап Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында
белгіленген тəртіппен жəне мерзімде кепілді
тіркеу үшін құжаттар беру;  

 3.1.11.  со дня заключения Договора и/или
дополнительного соглашения к Договору
предоставить документы для регистрации
залога в сроки и порядке, установленные
действующим законодательством
Республики Казахстан. 

3.1.12. Шығарылым жобасында  жəне Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
тəртіппен кепілді мемлекеттік тіркеу; 

 3.1.12. произвести государственную
регистрацию залога в порядке,
установленном  Проспектом выпуска и
законодательством Республики Казахстан; 

3.1.13. кепілді тіркеуді растайтын құжаттарды
алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде
Өкілге сəйкес құжаттарды беру; 

 3.1.13. в течение 2 (двух) рабочих дней со
дня получения документов,
подтверждающих регистрацию залога,
предоставить Представителю
соответствующие  документы; 

3.1.14. кепілді тіркеуге, сондай-ақ Кепіл затына
(Кепіл реестріне) өзгертулер мен толықтырулар
енгізуге байланысты барлық шығындарды
көтеру;   

 3.1.14. нести все расходы, связанные с
регистрацией залога, а также с внесением
изменений и/или дополнений в Предмет
залога (в Реестр залога); 

3.1.15. өзінің таратылатыны, қайта құрылатыны
немесе заңдық дəрежесін басқаша өзгертетіні
туралы Өкілге алдын ала жазбаша хабарлау; 

 3.1.15. заблаговременно письменно
сообщать Представителю о своей
ликвидации, реорганизации либо ином
изменении юридического статуса; 

3.1.16. Кепіл затының жағдайы туралы талап
етілген мəліметті дер кезінде беру; 

 3.1.16. своевременно предоставлять
затребованную информацию о состоянии
Предмета залога; 

3.1.17. Шығарылым жобасына жəне Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес басқа да
міндеттерді жүзеге асыру. 

 3.1.17. осуществлять иные обязанности в
соответствии с Проспектом выпуска и
законодательством Республики Казахстан. 

3.2. Кепілберушінің құқықтары: 
3.2.1. Кепіл шартына жасалған қосымша
келісімді міндетті түрде тіркеу арқылы
Шарттың 2.3.-тармағында қарастырылған
мөлшерде Кепіл затының жалпы құнын ұстау
үшін Шығарылым жобасында жəне Шартта
белгіленген тəртіппен Кепіл затының (Кепіл
реестрінің) құрамына өзгертулер жəне/немесе
толықтырулар енгізу; 

 3.2.    Залогодатель имеет право: 
3.2.1. вносить изменения и/или дополнения
в состав Предмета залога (Реестр залога) в
порядке, установленном Проспектом
выпуска и  Договором,  для поддержания
общей стоимости Предмета залога в
размере, предусмотренном пунктом 2.3.
Договора, с обязательной регистраций
дополнительного соглашения к договору
залога; 

3.2.2. Кепіл затын іске асырған жəне/немесе
Кепілұстаушынің меншігіне айналдырған сəтке
дейін қанағаттандыру сəтіндегі қарыз
көлемінде облигациялар бойынша
міндеттемелерді орындау арқылы оған өндіріп
алу қолдануды тоқтату; 

 3.2.2. до момента реализации и/или
обращения Предмета залога в собственность
Залогодержателей прекратить обращение
взыскания на него посредством исполнения
обязательств по облигациям в объеме
задолженности на момент удовлетворения; 

3.2.3. Кепілберуші облигациялар бойынша  3.2.3. требовать от  Залогодержателей
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өзінің Кепілұстаушы алдындағы
міндеттемелерін орындағаннан кейін
Кепілұстаушылардан Кепіл затына жүктеуді
алуды талап ету. 

снятия обременения на Предмет залога
после исполнения Залогодателем всех своих
обязательств перед  Залогодержателями по
облигациям. 
 

4. ӨКІЛ ТҰЛҒАСЫНДАҒЫ  
КЕПІЛҰСТАУШЫЛАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ

МЕН МІНДЕТТЕРІ 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ   
ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕЙ В ЛИЦЕ   

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
 

4.1. Кепілұстаушылардың Өкілінің міндеттері: 
4.1.1. Кепілберуші облигациялар бойынша
Кепілұстаушылар алдындағы өзінің барлық
міндеттемелерін орындағаннан кейін Кепіл
затынан жүктеуді алып тастау; 

 4.1.     Представитель Залогодержателей
обязан: 
4.1.1.  снять обременение на Предмет залога
после исполнения Залогодателем всех своих
обязательств перед Залогодержателями по
облигациям; 

4.1.2. Кепіл затын іске асырған жəне/немесе
Кепілұстаушылардың меншігіне өткізген сəтке
дейін Кепілберуші облигациялар бойынша
міндеттемелерін  қанағаттандыру сəтіндегі
қарыз көлемінде орындаған жағдайда, Кепіл
затына өндіріп алуды тоқтату.  

 4.1.2. прекратить обращение взыскания на
Предмет залога в случае исполнения
Залогодателем обязательств по облигациям
в объеме задолженности на момент
удовлетворения  до момента реализации
и/или обращения Предмета залога в
собственность Залогодержателей. 

4.2. Кепілұстаушылардың Өкілінің құқықтары:
 
4.2.1. Шартқа, Шығарылым жобасына жəне
Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес Кепілберушіден кепілді тіркеуді,
сондай-ақ кепілді тіркеу туралы құжаттарды
алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде
кепілді тіркеуді растайтын құжаттарды
тапсыруды талап ету; 

 4.2.     Представитель Залогодержателей
имеет право: 
4.2.1. требовать от Залогодателя
регистрации залога в соответствии с
Договором, Проспектом выпуска и
законодательством Республики Казахстан, а
также предоставления документов,
подтверждающих регистрацию залога, в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня
получения документов о регистрации
залога; 

4.2.2. Кепілберушіден Кепіл затының жалпы
құнын Шарттың 2.2.-тармағында көрсетілген
мөлшерде ұстау (Шығарылым жобасына сəйкес
Кепіл затының құрамына дер кезінде
өзгертулер жəне/немесе толықтыру енгізу) үшін
қажетті шара қолдану; 

 4.2.2. требовать от Залогодателя принятия
мер, необходимых для поддержания общей
стоимости Предмета залога
(своевременного внесения изменений и/или
дополнений в состав Предмета залога
согласно Проспекту выпуска) в размере,
указанном в пункте 2.2. Договора; 

4.2.3. Шығарылым жобасында жəне Шартта
белгіленген тəртіпте жəне жағдайларда,
Кепілберушіден Кепіл затының құрамына
кіретін меншік құқықтарын жəне/немесе
ипотекалық куəліктерді тез арада  ауыстыруды
талап ету;  

 4.2.3. требовать от Залогодателя
производить незамедлительную замену
имущественных прав и/или ипотечных
свидетельств, входящих в состав Предмета
залога в порядке и случаях, установленных
Проспектом выпуска и Договором; 

4.2.4. Кепіл затының сақталуын, оның ішінде
Кепіл затына үшінші тұлғалардың қол
сұғуынан қорғауды қамтамасыз етуді талап ету; 

 4.2.4. требовать обеспечения сохранности
Предмета залога, в том числе обеспечения
защиты Предмета залога от посягательств
со стороны третьих лиц; 

4.2.5. Аудитордың  тексеруі аяқталған күннен
бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей,
Аудитордан кепілдің жағдайын бақылаудың
нəтижесі туралы есепті ұсынуын қамтамасыз

 4.2.5. требовать обеспечения представления
Аудитором отчета о результатах контроля за
состоянием залога не позднее 3 (трех)
рабочих дней со дня окончания  проверки
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етуді  талап ету; Аудитором; 
4.2.6. Кепілберушіден Кепіл затын немесе оның
бөлігін жоғалту қаупі туындағаны туралы,
Кепіл затының құрамында болатын өзгерістер
туралы, үшінші тұлғалардың оны бұзуы туралы
жəне олардың Кепіл затына көз тігуі туралы
Өкілге тез арада (2 жұмыс күні ішінде) жазбаша
хабарлауды талап ету; 

 4.2.6. требовать от Залогодателя
незамедлительного (в течение 2 рабочих
дней) письменного уведомления
Представителя о возникновении угрозы
утраты Предмета залога или его части, об
изменениях, произошедших в составе
Предмета залога, о его нарушениях
третьими лицами и об их притязаниях на
Предмет залога; 

4.2.7. Кепілберушіден Шығарылым жобасының
талаптарын орындау мүмкін болмайтын кез
келген жағдай туралы Өкілге тез арада
хабарлауды талап ету;  

 4.2.7. требовать от Залогодателя
незамедлительного письменного
уведомления    Представителя о любой
невозможности соблюдать условия
Проспект выпуска; 

4.2.8. Шығарылым жобасына сəйкес
Кепілберушінің өз міндеттерін орындауына
қатысты мəліметтерді сұрау; 

 4.2.8. запрашивать  информацию,
касающуюся исполнения Залогодателем его
обязательств в соответствии с Проспектом
выпуска; 

4.2.9. Кепіл затына байланысты мəліметтерді
пайдалануға мүмкіндігі болу. 

 4.2.9.  иметь доступ к информации,
касающейся Предмета залога. 

4.2.10. өз құзырының аясында үшінші
тұлғалармен, оған қоса мемлекеттік
органдармен жəне соттармен қатынаста
Кепілұстаушылардың мүддесін қорғау; 

 4.2.10. в пределах своей компетенции
представлять интересы Залогодержателей в
отношениях с третьими лицами, включая
государственные органы и суды; 

4.2.11. Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген жағдайларда
Кепілберушіден облигациялар бойынша өз
міндеттемелерін мерзімінен бұрын орындауды
талап ету, ал егер оның талаптары
қанағаттандырылмаса, Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес Кепіл
затынан мерзімінен бұрын өндіріп алу; 

 4.2.11. требовать досрочного исполнения
Залогодателем своих обязательств по
облигациям, в случаях, установленных
законодательством Республики Казахстан, а
если его требование не будет
удовлетворено, досрочно обратить
взыскание на Предмет залога в соответствии
с законодательством Республики Казахстан;

4.2.12. Кепілберуші Шығарылым жобасына
сəйкес облигациялар бойынша өз
міндеттемелерін орындамаған жағдайда,
Шарттың 5-тарауына сəйкес Кепіл затынан
өндіріп алу; 

 4.2.12. в случае неисполнения
Залогодателем обязательств по облигациям
согласно Проспекту выпуска  обратить
взыскание на Предмет залога в соответствие
с разделом 5 Договора; 

4.2.13. Егер Кепіл затын сатудан түскен сома
Кепілберушінің Кепілұстаушы алдындағы
барлық қарыздарын өтеу үшін жетпейтін болса,
Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес жетпейтін соманы Кепілберушінің
қалған мүлкінен алу; 

 4.2.13. получить в соответствии с
законодательством Республики Казахстан
недостающую сумму из прочего имущества
Залогодателя, в случае, если сумма,
вырученная от продажи Предмета залога, не
будет достаточна для погашения всей
задолженности Залогодателя перед
Залогодержателями;    

4.2.14. Кепілұстаушылардың құқықтары мен
мүддесін қорғауға бағытталған басқа
құқықтарды жүзеге асыру. 

 4.2.14. осуществлять иные права,
направленные на защиту прав и интересов
Залогодержателей. 
 

5. КЕПІЛ ЗАТЫНА ӨНДІРІП АЛУ 
ҚОЛДАНУ 

5. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА 
ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА 

 
5.1. Кепілберуші сыйақы жəне/немесе негізгі  5.1.  В случае неисполнения и/или
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қарыз төлемдерін төлеу жөніндегі
міндеттемесін,  сондай-ақ Шығарылым
жобасында қарастырылған облигациялар
бойынша басқа да міндеттемелерін
орындамаған жəне/немесе тиісті дəрежеде
орындамаған жағдайда, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңнамасына сəйкес
мерзімінен бұрын Кепіл затына өндіріп алу
қолданған жағдайда, Өкіл Кепілұстаушылардың
атынан жəне солардың мүддесінде
Кепілұстаушылардың талаптарын Кепіл
затының құнынан қанағаттандыру үшін Кепіл
затына ықтиярсыз сотсыз тəртіпте  өндіріп алу
қолдануға құқылы жəне/немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасында
қарастырылған тəртіпте Кепілұстаушының
ипотекалық куəліктері бойынша құқықтарын
аударуды талап етуге құқылы. 

ненадлежащего исполнения Залогодателем
обязательств по выплате вознаграждения
и/или основного долга, а также иных
обязательств по облигациям,
предусмотренных Проспектом выпуска, в
том числе в случаях досрочного обращения
взыскания на Предмет залога в соответствии
с законодательством Республики Казахстан,
Представитель от имени и в интересах
Залогодержателей имеет право обратить
взыскание на Предмет залога в
принудительном внесудебном порядке для
удовлетворения требований
Залогодержателей из его стоимости и/или
требовать перевода прав по ипотечным
свидетельствам на Залогодержателей в
порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан. 

5.2. Кепіл затынан өндіріп алу үшін сот
органдарының  шешімдері талап етілмейді.
Өкіл Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасының талаптарына
сəйкес Кепіл затын сотсыз тəртіпте іске
асырады. Кепіл затын сотсыз тəртіпте іске
асыру бойынша сауда-саттық (аукцион)
өткізетін сенімді тұлғаны Өкіл тағайындайды.
Кепілұстаушылар келіскен жағдайда, Өкіл
Сенімді тұлға бола алады. 

 5.2.  Для обращения взыскания на Предмет
залога решения судебных органов не
требуются. Представитель реализует
Предмет залога во внесудебном порядке в
соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан.
Доверенное лицо, проводящее торги
(аукцион) по реализации Предмета залога во
внесудебном порядке, назначается
Представителем.  В случае согласия
Залогодержателей в качестве Доверенного
лица может выступать Представитель. 

5.3.  Кепіл затын ұстауға жəне одан өндіріп
алуға байланысты шығындар Кепіл затын іске
асыратын кезде төленетін салықтар бірінші
кезекте Кепіл затын іске асыру сомасынан
немесе Кепіл затын сатудан түскен қаражат
жетпеген жағдайда, Кепілберушінің басқа
қаражаты мен мүлкінің есебінен төленуі қажет. 

 5.3. Расходы, связанные с содержанием и
обращением взыскания на Предмет залога, в
первую очередь налоги, выплачиваемые при
реализации Предмета залога, подлежат
возмещению из суммы реализации
Предмета залога или за счет иных средств и
имущества Залогодателя в случае
недостатка средств, вырученных от продажи
Предмета залога. 

5.4. Кепіл затын іске асырудың есебінен түскен
сомалар жəне/немесе Кепіл заты
Кепілберушінің талаптарын қанағаттандыру
үшін жетпеген жағдайда, жетпеген соманы
өздеріне тиісті Облигациялардың мөлшеріне
пропорционалды түрде Кепілберушінің қалған
мүлкінен алуға құқығы бар.  

 5.4. В случае недостаточности суммы,
вырученной за счет реализации Предмета
залога,  и/или недостаточности Предмета
залога, для покрытия требований
Залогодателей, они имеют право, получить
недостающую сумму из прочего имущества
Залогодателя, пропорционально количеству
принадлежащих им Облигаций. 
 

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. Шарттың  3.1.2.-тармағына сəйкес Кепіл
затын дер кезінде ауыстыру бойынша өз
міндеттемелерін орындауды кешіктірген
жағдайда, Кепілберуші уақтылы
ауыстырылмаған Кепіл затының құнынан

 6.1. В случае просрочки исполнения своих
обязательств по своевременной замене
Предмета залога согласно пункту 3.1.2.
Договора, залогодатель выплачивает
неустойку в размере __________ от
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__________ мөлшерде тұрақсыздық айыбын
төлейді. 

стоимости несвоевременно замененного
Предмета залога. 

6.2. Шарттың 3.1.9., 3.1.10-тармақтарын бұзуға
байланысты өз міндеттемелерін орындауды
кешіктірген жағдайда, Кепілберуші
кешіктірілген əрбір күн үшін Кепіл заты
құнының _________ мөлшерінде тұрақсыздық
айыбын төлейді. 

 6.2. В случае просрочки исполнения своих
обязательств в связи с нарушением п.3.1.9.,
3.1.10. Договора, Залогодатель выплачивает
неустойку в размере _______ от стоимости
Предмета залога за каждый день просрочки.

6.3. Шарттың 2.7., 2.9., 3.1.11., 3.1.13-
тармақтарын бұзуға байланысты өз
міндеттемелерін орындауды кешіктірген
жағдайда, Кепілберуші кешіктірілген əрбір күн
үшін Кепіл заты құнының _______ мөлшерінде
тұрақсыздық айыбын төлейді. 

 6.3. В случае просрочки исполнения своих
обязательств в связи с нарушением п.2.7.,
п.2.9.,3.1.11.,3.1.13.Договора, Залогодатель
выплачивает неустойку в размере _______
от стоимости Предмета залога за каждый
день просрочки. 
 

     7. ДАУЛАРДЫ ҚАРАУ ТƏРТІБІ  7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
СПОРОВ 

7.1. Тараптар дауларды келіссөз арқылы реттеу
үшін барлық шараларды қолданады. 

 7.1. Стороны принимают все меры по
урегулированию споров путем переговоров.

7.2.1. Дауды бейбіт жолмен шешу мүмкін
болмаған кезде, ол Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тəртіпте шешіледі. 

 7.2.1. При невозможности решения спора
мирным путем он разрешается в порядке,
установленном законодательством
Республики Казахстан. 

8. КЕПІЛ ШАРТЫНЫҢ ƏРЕКЕТ ЕТУ 
МЕРЗІМІ 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
ЗАЛОГА 

8.1. Кепіл шарты Тараптар кепілді мемлекеттік
тіркеуге қойған сəттен бастап күшіне енеді
жəне Кепілберуші Шығарылым жобасына
сəйкес Облигациялар бойынша міндеттемелерін
толық орындағанға дейін жəне/немесе
Кепілберуші дефолт жіберген жағдайда,
сондай-ақ Шарттың 8.3. тармағында
қарастырылған жағдайда Кепіл затына өндіріп
алу қолдану үрдісі аяқталғанша əрекет етеді. 

 8.1. Договор залога вступает в силу с
момента государственной регистрации
залога  Сторонами и действует до полного
исполнения Залогодателем обязательств по
Облигациям согласно Проспекту выпуска
и/или окончания процедуры взыскания на
Предмет залога в случае дефолта
Залогодателя, а также в случаях
предусмотренных п.8.3 Договора. 

8.2. Кепілмен қамсыздандырылған
міндеттемесін ішінара орындаған жағдайда,
орындалған міндеттеме бөлігіне
пропорционалды түрде Тараптардың
келісімімен кепілді азайтуға болады.  

  8.2. В случае частичного исполнения
обеспеченного залогом обязательства залог
может быть уменьшен по согласованию
Сторон пропорционально исполненной
части обязательства. 

 8.3.   Осы Шарттың əрекеті : 
- Кепілберуші Облигациялар бойынша кепілмен
қамсыздандырылған міндеттемесін
орындағанда; 
- Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тəртіпте Өкіл Кепіл затына өндіріп
алуды жүзеге асырған кезде жəне/немесе Кепіл
заты Кепілұстаушының меншігіне айналған
жағдайда;.  
- Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес басқа да жағдайларда тоқтайды. 
     

      8.3. Действие настоящего договора
прекращается при: 
- исполнении Залогодателем обеспеченного
залогом обязательства по облигациям;  
- в случае реализации Предмета залога при
обращении на него взыскания
Представителем и/или обращения Предмета
залога в собственность Залогодержателей в
порядке, установленном законодательством
Республики Казахстан; 
- в других случаях, действующих в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан.  

8.4. Кепіл шартын тіркеген сəттен бастап  8.4. Право залога возникает у
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Кепілұстаушының кепілге құқығы туындайды. Залогодержателей с момента регистрации
Договора залога. 

                      9. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ  9.   КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 

9.1. Шарттың Тараптары Шарттың талаптары
туралы мəлімет, сондай-ақ олар Шартты жасау
жəне орындау барысында алған қаржылық,
коммерциялық жəне басқа мəліметтер құпия
мəлімет болып табылады деп келіскен. 

 9.1.Стороны Договора согласились, что
информация об условиях Договора, а также
финансовая, коммерческая и прочая
информация, полученная ими в ходе
заключения и исполнения  Договора,
является конфиденциальной информацией. 

9.2.  Құпия мəліметтерді үшінші тұлғаға беру,
басып шығару немесе оны жариялау тек екінші
тараптың жазбаша келісімін алғаннан кейін,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының
заңнамасында тікелей қарастырылған
жағдайларда мүмкін болады. 

 9.2.Передача конфиденциальной
информации третьим лицам, опубликование
или иное ее разглашение одной Стороной
возможны только после получения
письменного согласия другой Стороны, а
также в случаях, прямо предусмотренных
законодательством Республики Казахстан. 

9.3. Шарттың талаптарын бұзып, екінші
Тараптың құпия мəліметтерін Тараптардың кез
келгені жариялаған немесе таратқан жағдайда,
айыпты Тарап  Қазақстан Республикасының
заңнамасына сəйкес жауап береді.  

 9.3.   В случае разглашения либо
распространения любой из Сторон
конфиденциальной информации другой
Стороны в нарушении требований
Договора, виновная Сторона будет нести
ответственность в соответствии с
законодательством Республики Казахстан. 

           10. БАСҚА ТАЛАПТАР  10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Шартта реттелмеген барлық мəселелер
Қазақстан Республикасының заңнамасына
сəйкес шешіледі. 

 10.1. Все вопросы, не урегулированные
Договором, разрешаются
в соответствии с  законодательством
Республики Казахстан. 

10.2. Кепілді тіркеу шығындарын, сондай-ақ
Кепіл затының құрамына енгізілген
өзгертулерді жəне/немесе толықтыруларды
тіркеу шығындарын жəне кепілден жүктемені
алу шығындарын Кепілберуші көтереді.  

 10.2. Расходы по регистрации залога, а
также иные расходы, связанные с
регистрацией изменений и/или дополнений
в состав Предмета залога и по снятию с
залога, несет Залогодатель. 

10.3. Шарт  қазақ жəне орыс тілдерінде,
Тараптардың əрқайсысына жəне Тіркеуші
органға бір-бірден  - заңдық күші тең  төрт
данада жасалған.  

  10.3.  Договор составлен в четырех
экземплярах на казахском и русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из
Сторон и Регистрирующего органа.. 

10.4. Осы Шарттың  барлық өзгертулері
жəне/немесе толықтырулары тек жазбаша
нұсқада жасалған жəне Тараптардың уəкілетті
өкілдері қол қойған жағдайда ғана жарамды
болады. 

   10.4. Все изменения и/или дополнения к
настоящему Договору действительны
только в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями
Сторон. 

10.5. Осы Шартты орындаудан біржақты бас
тартуға жəне осы Шартты біржақты өзгертуге,
толықтыруға жəне/немесе жариялауға
болмайды. 

   10.5. Односторонний отказ от исполнения
настоящего Договора и одностороннее
изменение, дополнение и/или расторжение
настоящего Договора не допускается. 

 
ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЫ ЖƏНЕ ҚОЛДАРЫ: / 
МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
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Кепілберуші / Залогодатель     Өкіл / Представитель 

«Банк ЦентрКредит» АҚ 
Қазақстан Республикасы, 050000,  
Алматы қ., Панфилов көшесі, 98 
тел. (727) 2-598-551, факсы 2-598-552 
ҚР Ұлттық Банкінің МОЕЖБ-ндағы  
ИИК № KZ65125KZT1001300224,  
ББК NBRKKZKX,  
СТН 600700033173,  
БСН  980640000093, Бек 14 
ББК Банкінің KCJBKZKX 
 
АО «Банк ЦентрКредит» 
Республика Казахстан, 050000,  
г. Алматы, ул. Панфилова, 98, 
тел. (727) 2-598-551, факс 2-598-552 
ИИК № KZ65125KZT1001300224 в УУМО 
Национального Банка РК  
БИК NBRKKZKX,  
РНН 600700033173,  
БИН 980640000093, Кбе 14 
БИК Банка KCJBKZKX 
 

     Кепілберуші /Залогодатель 
      ______________________ 

  Кепілұстаушы /Залогодержатель 
    ______________________ 

Аты-жөні /  Ф.И.О. 
 

М.О. / М.П. 

 Аты-жөні /  Ф.И.О. 
 

М.О. / М.П. 
Осы Шарт жылжымайтын муліктің
орналасқан орны бойынша мемлекеттік
тіркеуді жүзеге асыратын территориялық
əділет органына. 
№_____  тіркелген. 
Тіркеу күні:       «___»___________ 200_ ж. 
Тіркеу уақыты  ______________________ 
 № 1 Тіркеме - ____________ 200_ жылғы
жағдайы бойынша Кепіл реестрі 
 

 Настоящий договор зарегистрирован под
№______ в территориальные органы юстиции,
осуществляющие государственную регистрацию
по месту нахождения недвижимого имущества.  
Дата регистрации: «___»_____________ 200_ г. 
Время регистрации ________________________ 
Приложение № 1 - Реестр залога по состоянию 

на ____________200_ года 

   
 


