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/  ДОГОВОР 

об оказании услуг Представителя держателей по необеспеченным облигациям 

 

г. Алматы қаласы.                                                                                 «____» _____________20__ж/ г.  

 

Бұдан кейін «Өкіл» деп аталатын «Банк 

ЦентрКредит» АҚ атынан __________________  

негізінде іс-әрекет ететін 

_________________________________________ 

_________________________________________, 

және  бұдан кейін «Эмитент» деп аталатын  

_________________________________________ 

атынан Жарғының негізінде іс-әрекет ететін 

_________________________________________ 

_________________________________________,  

бірге «Тараптар» деп, ал жеке-жеке әрқайсысы 

«Тарап» деп аталып, төмендегі мәселелер 

жөнінде шарт жасасты: 

 

 

 АО «Банк ЦентрКредит» в лице 

_________________________________________ 

________________________________________, 

действующего на основании 

________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Представитель» и 

_________________________________________ 

в лице ___________________________________ 

________________________________________, 

действующего на основании Устава, именуемое 

в дальнейшем «Эмитент»,  вместе именуемые 

«Стороны» и каждый по отдельности 

«Сторона», заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. Шарттың мәні  1. Предмет договора 

1.1. Осы Шартқа,  Қазақстан Республикасының 

заңнамасына, Эмитенттің  Директорлар 

кеңесінің шешімімен бекітілген (№___ хаттама)  

___________________ Қамтамасыз етілмеген 

облигациялар шығару _________________ 

жобасына (бұдан кейін – «Шығарылым 

жобасы») сәйкес,  Өкіл өзінің уәкілеттері мен 

оның көлемін растайтын құжаттар бойынша 

және Эмитенттің Қамтамасыз етілмеген 

облигациялар облигациялары (бұдан кейін – 

“Облигациялар”)  шығарылымы бойынша 

Облигацияларды ұстаушылардың өкілі ретінде 

қызмет көрсетуге міндеттенеді. 

 1.1.В соответствии с настоящим Договором, 

законодательством Республики Казахстан,    

Проспектом _______________ выпуска 

необспеченных облигаций, 

_____________________, утвержденным 

решением Совета директоров Эмитента 

________ протокол №___ (далее – «Проспект 

выпуска»)  Представитель обязуется оказывать 

услуги, согласно документа, удостоверяющего 

его полномочия - Представителя держателей по 

необеспеченным облигациям (далее – 

«Облигации») Эмитента. 

1.2. Өкіл төмендегі міндеттерді атқарады:  1.2. Представитель исполняет следующие 

функции: 

1.2.1. Эмитенттің Шығарылым жобасында 

белгіленген Облигация ұстаушылар алдындағы 

міндеттемелерін орындауына бақылау жасайды; 

 1.2.1. контролирует исполнение Эмитентом 

обязательств перед Держателями облигаций, 

установленных Проспектом выпуска;  

1.2.2. Облигация ұстаушылардың құқықтары 

мен мүддесін қорғауға бағытталған іс-шаралар 

қабылдайды; 

 1.2.2. принимает меры, направленные на 

защиту прав и интересов Держателей 

облигаций; 

1.2.3. өзінің Облигация ұстаушылардың 

құқықтары мен мүддесін қадағалауға 

бағытталған  іс-әрекеттері туралы Облигация 

ұстаушыларға хабарлайды.  

 1.2.3. информирует Держателей облигаций о 

своих действиях, направленных на соблюдение 

прав и интересов Держателей облигаций. 

1.3. Өкіл Облигация ұстаушылардың 

құқықтарын және мүддесін қорғау үшін:  

 1.3. Защита прав и интересов Держателей 

облигаций осуществляется Представителем 

путем обращения: 

1.3.1. Шығарылым жобасында белгіленген 

өзінің Облигация ұстаушылар алдындағы 

міндеттемелерін орындау туралы талаптармен 

Эмитентке; 

 1.3.1. к Эмитенту с требованиями об 

исполнении его обязательств, установленных 

Проспектом выпуска, перед Держателями 

облигаций; 

1.3.2. бағалы қағаздар нарығын реттеу және 

қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік 

органға (бұдан кейін «Уәкілетті орган») және 

Қазақстан Республикасының басқа да 

мемлекеттік органдарына;   

 1.3.2. в уполномоченный государственный 

орган по регулированию и надзору за рынком 

ценных бумаг (далее «Уполномоченный 

орган») и иные государственные органы 

Республики Казахстан; 
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1.3.3. олар берген сенімхаттың негізінде 

Облигация ұстаушылардың құқықтарын және 

мүддесін қорғау туралы талап ету арызымен 

сотқа жүгіну арқылы қорғайды.  

 1.3.3.в суд с исковым заявлением о защите прав 

и интересов Держателей облигаций на 

основании выданных ими доверенностей. 

1.3.4. Эмитенттен кез келген күнге немесе 

тоқсан қорытындысы бойынша қаржылық 

есебін алу; 

 1.3.4. получения от Эмитента его финансовой 

отчетности на любую дату и по итогам 

квартала; 

1.35. оның аудиторлық ұйым растаған 

қаржылық есебінің негізінде Эмитенттің қаржы 

жағдайына жылдық сараптама жүргізу арқылы 

кепілдегі мүліктің жағдайына бақылау жасайды. 

1.4.. Өкіл осы Шарт бойынша өз 

міндеттемелерін орындау мерзімін кешіктіргені 

үшін, егер мұндай жағдайлар Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасында 

қарастырылған болса жауап бермейді. 

 1.3.5.проведения анализа финансового 

состояния Эмитента на основе его финансовой 

отчетности, подтвержденной аудиторской 

организацией.  

1.4. Представитель не несет ответственность за 

задержку сроков исполнения или отказ от 

исполнения своих обязательств, если такая 

задержка или отказ предусмотрена 

действующим законодательством Республики 

Казахстан 

 

2. Шарт Тараптарыныңқұқықтары мен 

міндеттері 

 2. Права и обязанности Сторон договора 

2.1. Өкілдің құқықтары:  2.1.Представитель имеет право: 

2.1.1. Эмитенттен Шығарылым жобасын 

қадағалауға мүмкіндігі болмайтын кез келген 

жағдай туралы тез арада (3 (үш) жұмыс күні 

ішінде) Өкілге жазбаша түрде хабарлауды талап 

ету; 

 2.1.1. Требовать от Эмитента 

незамедлительного (в течение 3 (трех) рабочих 

дней) письменного уведомления Представителя 

о любой невозможности соблюдать Проспект 

выпуска; 

2.1.2. Эмитенттің Облигация ұстаушылар 

алдындағы міндеттемелерін  орындауына және 

Шығарылым жобасында көрсетілген 

міндеттемелерін орындауына қатысты 

ақпаратты білуге мүмкіндігі болу; 

 2.1.2. Иметь доступ к информации, касающейся 

исполнения Эмитентом своих обязательств 

перед Держателями облигаций и исполнения 

указанных обязательств в Проспекте выпуска; 

 

2.1.3. Эмитенттен кез келген есепті күнге 

немесе тоқсан қорындысы бойынша  қаржылық 

есеп беруді талап ету;  

 2.1.3. Требовать от Эмитента предоставления 

его финансовой отчетности на любую  дату и 

по итогам квартала; 

2.1.4. Эмитенттен оның қаржылық жағдайына 

сараптама жасау үшін жыл сайын Эмитенттен 

аудиторлық ұйым растаған қаржылық есебін 

беріп тұруды талап ету; 

 2.1.4.Требовать от Эмитента ежегодного 

предоставления его финансовой отчетности, 

подтвержденной аудиторской организацией, 

для осуществления Представителем анализа 

финансового положения Эмитента; 

2.1.5.  Өз құзырының аясында Шығарылым 

жобасында және осы Шартта белгіленген 

міндеттемелерді орындаумен байланысты 

Облигация ұстаушылардың мүддесін 

мемелекеттік органдарда және сотта қорғау; 

 2.1.5. В пределах своей компетенции 

представлять интересы Держателей облигаций 

в государственных органах и судах в связи с 

исполнением обязанностей, установленных 

Проспектом выпуска и настоящим договором; 

2.1.6. Шығарылым жобасына және Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес 

Облигация ұстаушылардың құқықтарын және 

мүддесін қорғауға бағытталған басқа да 

құқықтарды жүзеге асыру. 

 2.1.6. Осуществлять иные права, направленные 

на защиту прав и интересов Держателей 

облигаций в соответствии с Проспектом 

выпуска и законодательством Республики 

Казахстан. 

 2.2. Өкілдің міндеттері:   2.2. Представитель обязан: 

2.2.1. Облигация ұстаушылардың құқықтары 

мен мүддесін бұзуы мүмкін жағдайларды 

анықтау және оларға көрсетілген жағдайлар 

туралы 3 (үш) күнтізбелік күн  ішінде хабарлау; 

 2.2.1.Выявлять обстоятельства, которые могут 

повлечь нарушение прав и интересов 

Держателей облигаций и извещать их в течение 

3 (трех) календарных дней об указанных 

обстоятельствах; 

2.2.2. Облигация бойынша сыйақының уақтылы  2.2.2. Осуществлять контроль за своевременной 
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төленуіне бақылау жасау;  выплатой вознаграждения по облигациям; 

2.2.3. Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен 

Эмитентпен осы Шартты бұзған күннен бастап 

3 (үш) жұмыс күні ішінде оның Өкіл ретінде 

уәкілетінің тоқтауы туралы Уәкілетті органға 

және Облигация ұстаушыларға мәлімдеу; 

 2.2.3.Извещать в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, 

Уполномоченный орган и Держателей 

облигаций о прекращении его полномочий в 

качестве Представителя в течение 3 (трех) дней 

с даты расторжения настоящего Договора с 

Эмитентом; 

2.2.4. Уәкілетті орган мен Облигация 

ұстаушылардың сұрауы бойынша оның 

Облигация ұстаушылардың өкілі ретіндегі 

қызметіне қатысты мәліметтер мен құжаттарды 

беру; 

 2.2.4. Предоставлять Уполномоченному органу 

и Держателям облигаций по их запросам 

информацию и документы, относящиеся к его 

деятельности в качестве Представителя 

держателей облигаций; 

2.2.5. Қызметтік, коммерциялық және заңмен 

қорғалатын басқа да құпияны құрайтын 

мәліметтерді жарияламау;  

 2.2.5. Не разглашать сведения, составляющие 

служебную, коммерческую и иную охраняемую 

законом тайну; 

2.2.6. заңнамаға, Шығарылым жобасына және 

осы Шартқа сәйкес Эмитенттің өз 

міндеттемелерін орындауын бақылау; 

 2.2.6. Контролировать исполнение Эмитентом 

своих обязательств в соответствии 

законодательством, Проспектом выпуска и 

настоящим Договором; 

2.2.7. Облигация ұстаушылардың сұрауы 

бойынша Шығарылым жобасына және осы 

Шартқа сәйкес Өкілдің өз міндеттерін 

орындауына байланысты мәліметтерді беру; 

 2.2.7. Предоставлять по запросам Держателей 

облигаций информацию, касающуюся 

исполнения Представителем своих 

обязанностей в соответствии с Проспектом 

выпуска и настоящим Договором; 

2.2.8. Эмитент  облигациясы бойынша дефолт 

болған жағдайда Қазақстан Республикасының 

заңнамасында, Шығарылым жобасына және осы 

Шартта  анықталған тәртіппен және 

мерзімдерде өздерінің қызметін жүзеге асыру; 

 2.2.8. В случае дефолта по облигациям 

Эмитента осуществлять свои функции в 

порядке и сроки, определенные 

законодательством Республики Казахстан, 

Проспектом выпуска и настоящим Договором; 

2.2.9. әрбір Облигация ұстаушыдан сәйкес 

сенімхаты болған кезде Облигация 

ұстаушылардың мүддесін қорғауға және 

ұсынуға бағытталған және Шығарылым жобасы 

мен осы Шартта тікелей көрсетілмеген іс-

әрекеттерді жасау;  

 2.2.9. Совершать действия, прямо не указанные 

в Проспекте выпуска и настоящем Договоре, 

направленные на защиту и представление 

интересов Держателей облигаций при наличии 

у него соответствующей доверенности от 

каждого Держателя облигаций; 

2.2.9.1. жазбаша хабарландыру жіберу арқылы 

уәкілетті органға; 

 2.2.9.1.Уполномоченный орган путем 

направления письменного уведомления; 

2.2.9.2.  сәйкес хабарларды жариялау үшін 

мерзімді баспасөз құралына беру арқылы 

Облигация ұстаушыларға хабарлау.  

 2.2.9.2.Держателей облигаций путем 

опубликования соответствующего сообщения в 

средства массовой информации, определенных  

его уставом. 

2.2.10. Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген мерзімдерде мерзімді 

баспасөз құралында сәйкес хабарлама жариялау 

арқылы Облигация ұстаушыларға өзінің осы 

Шарттың 1.3.-тармағына сәйкес іс-әрекеттері 

мен сондай іс-әрекеттердің нәтижесі туралы 

хабарлау; 

 2.2.10. Информировать Держателей облигаций 

о своих действиях в соответствии с пунктом 

1.3. настоящего Договора и о результатах таких 

действий путем передачи соответствующего 

сообщения в печатное издание в сроки, 

предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан; 

2.2.11. Эмитенттің облигациялары бойынша 

дефолт болған жағдайда, Эмитент берген 

сенімхатқа сәйкес тіркеушіден ұстаушылар 

реестрін алу. 

2.2.12. Эмитенттің облигацияларды 

орналастыру нәтижесінде алған ақшаны жұмсау 

тәртібі және мақсатына сай пайдалану тәртібіне 

бақылау жасау және тоқсан сайын бақылау 

нәтижесінде алған ақпаратты бұқаралық 

 2.2.11. В случае дефолта по облигациям 

Эмитента получить реестр держателей у 

регистратора согласно выданной доверенности. 

Эмитентом. 

2.2.12. осуществлять контроль, за порядком и 

целевым использованием Эмитентом денег,  

полученных им в результате размещения 

облигаций, и на ежеквартальной основе, 

доводить полученную в результате контроля 
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ақпарат құралдары және «Қазақстандық қор 

биржасының» Интернет сайтында 

(www.kase.kz) жариялау арқылы облигация 

ұстаушыларына хабарлау. Көрсетілген бақылау 

Эмитенттен әр тоқсанның бірінші 5 (бес) жұмыс 

күні ішінде жазбаша мәліметтер алу арқылы 

жасалады. 

 

информацию держателям облигаций, 

размещения на Интернет сайте АО 

«Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz). Указанный контроль 

осуществляется по средством получения от 

Эмитента, в течение первых 5 (пяти) рабочих 

дней каждого квартала, письменных сведений; 

 

2.2.13. Эмитенттің сыйақыны және (немесе) 

облигацияның атаулы құнын төлеу бойынша 

міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті 

дәрежеде орындамаған кезде, сондай-ақ 

облигация Шығарылым жобасында  көзделген 

шектеуді (ковенант) бұзу туралы шектеу 

(ковенант) бұзу туралы ақпарат алған күннен 

бастап 3 (үш) күнтізбелік күндер ішінде ) ішінде 

баспа құралдарына сәйкесті хабарлама тапсыру 

арқылы облигация ұстаушыларына хабарлау. 

 2.2.13. Извещать держателей облигаций в 

случае не исполнения или ненадлежащего 

исполнения  Эмитентом обязательств по 

выплате вознаграждения и (или) номинальной 

стоимости облигаций, а также о нарушении 

ограничений (ковенант), предусмотренных 

проспектом выпуска облигаций, путем  

передачи соответствующего сообщения в 

печатное издание в  течение 3 (трех) 

календарных дней со дня получения 

информации о нарушении ограничений 

(ковенант). 

2.3. Эмитенттің құқықтары:  2.3. Эмитент имеет право: 

2.3.1. облигациялар айналымда болатын барлық 

кезең ішінде облигацияларды орналастыру; 

 2.3.1. Размещать облигации в течение периода 

обращения облигаций; 

2.3.2. Шығарылым жобасына сәйкес 

облигациялар бойынша сыйақының жоғарғы 

және төменгі мөлшерін белгілеу; 

 2.3.2. Устанавливать верхний и нижний 

пределы ставки вознаграждения по облигациям 

в соответствии с Проспектом выпуска; 

2.3.3. Осы Шартқа сәйкес облигация 

ұстаушылардың өкілі міндеттерін орындамаған 

немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда 

немесе Эмитент  Облигация ұстаушылардан 

Өкілдің өз міндеттерін жүзеге асырмағаны 

немесе тиісті дәрежеде жүзеге асырмағаны 

туралы хабарлама алған кезде облигация 

ұстаушылардың өкілін ауыстыру. 

 2.3.3. Осуществлять замену Представителя 

держателей облигаций в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения им своих 

функций Представителя держателей облигаций, 

согласно настоящего Договора либо при 

получении Эмитентом от Держателя облигаций 

уведомления о неосуществлении или 

ненадлежащем осуществлении Представителем 

своих обязанностей.  

2.4. Эмитенттің міндеттері:  2.4. Эмитент обязан: 

2.4.1. Өкілдің сұрауы бойынша оның 

қызметтерін және міндеттерін орындау үшін 

Өкілге қажетті кез келген мәліметтерді беру; 

 2.4.1. По запросу Представителя предоставлять 

любую информацию, необходимую 

Представителю для исполнения его функций и 

обязанностей; 

2.4.2. Шығарылым жобасында белгіленген 

тәртіппен Аудиторға кепілдегі мүлікке бақылау 

жасау мүмкіндігін  беру; 

 2.4.2. Предоставлять Аудитору возможность 

осуществлять контроль за залоговым 

имуществом в порядке, определенном 

Проспектом выпуска; 

2.4.3.  Аудитордың кепілдегі мүлікті тексеру 

нәтижесі туралы сондай тексеру аяқталғаннан 

кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Өкілге 

хабарлау; 

 2.4.3. Оповещать Представителя о результатах 

проверки Аудитором залогового имущества в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после 

окончания такой проверки; 

2.4.4. Шығарылым жобасын және осы Шартты 

қадағалауға мүмкіндік болмайтын кез келген 

жағдай туралы Облигация ұстаушылардың 

өкіліне жазбаша түрде тез арада хабарлау; 

 2.4.4. Незамедлительно уведомлять в 

письменном виде Представителя держателей 

облигаций о любой невозможности соблюдать 

Проспект выпуска и настоящий Договор;  

2.4.5. Эмитенттің Облигация  ұстаушылар 

алдындағы өз міндеттемелерін орындауына 

және көрсетілген міндеттемелерді орындауына 

қатысты мәліметтермен Өкілді қамтамасыз ету; 

 2.4.5. Обеспечить доступ Представителя к 

информации, касающейся исполнения 

Эмитентом своих обязательств перед 

Держателями облигаций и исполнения 

указанных обязательств; 

http://www.kase.kz/
http://www.kase.kz/
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2.4.6. Өкілдің жазбаша сұрауына 2 (екі) жұмыс 

күні ішінде жауап беру; 

 2.4.6. В течение 2 (двух) рабочих дней отвечать 

на письменные запросы Представителя; 

2.4.7. Осы Шартта белгіленген  тәртіппен 

Өкілдің шығындарын өтеу; 

 2.4.7. Возмещать расходы Представителя в 

порядке, установленном настоящим 

Договором; 

2.4.8 3-тарауға сәйкес осы Шартта белгіленген 

мерзімдерде және көлемде Өкілге уақтылы 

және толық көлемде комиссия төлеу; 

 2.4.8. Своевременно и в полном объеме 

выплачивать Представителю комиссию в сроки 

и в объемах, определенных настоящим 

Договором, согласно Главы.3. 

2.4.9. Өкілге төмендегілер туралы жазбаша 

түрде хабарлау:  

 2.4.9.Письменно проинформировать 

Представителя: 

2.4.9.1. егер осы мәжілістің күн тәртібінде 

облигация ұстаушылардың құқықтары мен 

мүддесін қозғайтын мәселелер болса, мәжіліс 

өткізілетін күннен он күн бұрын  

акционерлердің алдағы болатын жалпы 

мәжілістері туралы; 

 2.4.9.1. о предстоящем общем собрании 

акционеров, если повестка дня данного 

собрания содержит вопросы, затрагивающие 

права и интересы держателей облигаций, за 

десять дней до его проведения; 

2.4.9.2. егер облигация ұстаушылардың 

құқықтары мен мүддесін қозғайтын мәселелер 

бойынша шешім қабылданса, ол өткеннен кейін 

3 (үш) күн ішінде Директорлар кеңесінің мен 

акционерлердің жалпы жиналысының 

шешімдері туралы; 

 2.4.9.2. о решениях Совета директоров и общих 

собраний акционеров, если принимались 

решения по вопросам, затрагивающим права и 

интересы держателей облигаций, в течение 3 

(трех) дней после их проведения; 

2.4.9.3. Эмитенттің Шығарылым жобасында 

белгіленген Облигация ұстаушылар алдындағы 

басқа міндеттемелерді орындайтын күннен 

бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде осындай  

міндеттемелерді орындау туралы;  

 2.4.9.3. об исполнении иных обязательств 

Эмитентом перед Держателями облигаций, 

установленных Проспектом выпуска в течение 

3 (трех) дней с даты исполнения таких 

обязательств; 

2.4.9.4. осы Шарттың 10.3.-тармағындағы 

талаптарды қадағалап, ықтимал бұзуға дейінгі 

күнінен 3 (үш) жұмыс күні бұрын осы Шартты 

мерзімінен бұрын бұзатыны туралы; 

 2.4.9.4. о досрочном расторжении настоящего 

договора за 3 (три) рабочих дня до 

предполагаемого расторжения, с соблюдением 

условий п.10.3. настоящего Договора; 

2.4.9.5. банкротқа ұшырауына, өз еркімен 

таратылуына, уақытша тоқтатылуына 

байланысты өз қызметін тоқтататыны туралы;  

 2.4.9.5.о прекращении своей деятельности в 

связи с банкротством, добровольной 

ликвидацией, консервацией; 

2.4.9.6. облигация ұстаушылардың алдағы 

болатын жалпы жиналысы туралы; 

 2.4.9.6. о предстоящем общем собрании 

держателей облигаций;  

2.4.9.7. облигациялар бойынша сыйақыны және 

олар бойынша негізгі борышты төлеу туралы; 

 2.4.9.7. о выплате вознаграждений по 

облигациям и основного долга по ним; 

2.4.9.8. тоқсан сайын және сұрау бойынша 

облигация ұстаушылардың тізімі туралы;     

 2.4.9.8.  о списке держателей облигаций, 

ежеквартально и по запросу; 

2.4.9.9.   Облигациялар айналыста болған 

барлық мерзім ішінде Эмитент келесі 

талаптарды орындамауға байланысты 

жағдайлар орнағаны туралы келесі күні  

талаптары орындауға және хабарлауға міндетті: 

 

1) меншігінен шығаратын күні Эмитент 

активінің жалпы құнының жиырма бес 

пайызынан асатын сомада эмитенттің активінің 

құрамына кіретін мүлікті меншігінен шығармау; 

2) облигациялар шығарылымын мемлекеттік 

тіркеу күні Эмитенттің активтерінің жалпы 

құнының 10 (он) пайызынан асатын 

мөлшердегі Эмитенттің облигацияларын 

шығаруға байланысы жоқ міндеттемелердің 

орындалмау фактілеріне жол бермеу; 

3) Эмитенттің қызметінің негізгі түрлерін 

 2.4.9.9 в течении всего срока обращения 

облигаций, Эмитент обязан соблюдать и 

информировать наследующий день о 

наступлении случаев, влекущих последствия, 

связанные с неисполнением  следующих 

условий: 

1) не отчуждать входящее в состав активов 

эмитента имущество на сумму, превышающую, 

двадцать пять процентов от общей стоимости 

активов Эмитента на дату отчуждения; 

2) не допускать фактов неисполнения 

обязательств, не связанных с выпуском 

облигаций Эмитента, более чем на 10 (десять) 

процентов от общей стоимости активов 

Эмитента на дату государственной регистрации 

выпуска облигаций; 

3) не вносить изменения в учредительные 
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өзгертуді көздейтін Эмитенттің құрылтай 

құжаттарына өзгерістер енгізбеу; 

 

4) ұйымдық-құқықтық нысанын өзгертпеу. 

 

Эмитент осы тармақта қарастырылған 

талаптарды бұзған жағдайда, эмитент 

облигация ұстаушылардың талап етуі бойынша 

облигацияларды жинақталған сыйақыны ескере 

отырып, облигацияның номиналдық құнына 

сәйкес бағасы бойынша сатып алу. 

документы Эмитента, предусматривающие 

изменение основных видов деятельности 

Эмитента; 

4) не изменять организационно-правовую 

форму. 

В случае нарушения Эмитентом условий, 

предусмотренных настоящим пунктом, 

Эмитент обязан по требованию держателей 

облигаций выкупить облигации по цене, 

соответствующей номинальной стоимости 

облигаций с учетом накопленного 

вознаграждения; 

2.4.9.10. Эмитентпен ірі мәміле жасау туралы.  2.4.9.10. о заключении Эмитентом, крупной 

сделки. 

2.4.9.11. Қазақстан Республикасының 

заңнамасында қарастырылған басқа жағдайлар. 

 2.4.9.11. в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан; 

2.4.10. Эмитенттің облигациялары бойынша 

дефолт күніне Облигация ұстаушылар реестрін 

белгілеуді талап ету құқығына және көрсетілген 

күнге тіркеушіден облигация ұстаушылар 

реестрін алуға Өкілге сенімхат беру. 

 

 2.4.10.Выдать Представителю доверенность на 

право требования фиксации реестра 

Держателей облигаций на дату дефолта по 

облигациям Эмитента и на получение реестра 

держателей облигаций у регистратора на 

указанную дату. 

2.4.11. әр тоқсанның бірінші 5 (бес) жұмыс күні 

ішінде облигацияны орналастыру нәтижесінде 

алынған ақшаны жұмсау тәртібі және 

мақсатына сай пайдалану туралы жазбаша 

мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдары 

және «Қазақстандық қор биржасының» 

Интернет сайтында (www.kase.kz) жариялау 

арқылы облигация ұстаушыларына хабарлау 

үшін Өкілге ұсыну; 

 

2.4.11. в течении первых 5 (пяти) рабочих дней 

каждого квартала предоставлять 

Представителю письменные сведения, о 

порядке и целевом использовании денег, 

полученных  в результате размещения 

облигаций, для доведения её держателям 

облигаций через средства массовой 

информации и опубликования на Интернет 

сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(www.kase.kz); 

2.4.12. облигация шығарылымының 

Шығарылым жобасында  шектеуді (ковенант) 

сақтау. 

2.4.12.  соблюдать ограничения (ковенант), 

предусмотренных проспектом выпуска 

облигаций; 

2.4.13. тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі 

айдың 7 (жетінші) жұмыс күнінен кешіктірмей 

облигация Шығарылым жобасында  көзделген 

шектеуді (ковенант) сақтау туралы жазбаша 

ақпаратты Өкілге ұсыну. 

2.4.13. ежеквартально, не позднее 7 (седьмого) 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

кварталом предоставлять Представителю 

письменную информацию о соблюдении 

ограничения (ковенант), предусмотренных  

проспектом выпуска облигаций. 

2.4.14. Өкілге облигацияларды орналастыру 

арқылы алынған ақшаның мақсатты 

пайдалануына, қамсыздандырудың болуына, 

эмитенттің активтерінің сомасынан 5 (бес) 

пайызға асатын сомаға қарыз алуына 

байланысты кез келген құжаттарды ұсыну; 

 2.4.14. предоставлять Представителю любые 

документы, связанные с целевым 

использованием денег, полученных от 

размещения облигаций, наличием обеспечения, 

получением эмитентом займов на сумму, 

превышающую 5(пять) процентов от стоимости 

активов Эмитента; 

2.4.15. Өкілге акционерлердің жалпы 

жиналысының, облигация ұстаушылардың 

жалпы жиналысының күн тәртібіндегі 

мәселелер бойынша материалдарды ұсыну. 

 2.4.15. представлять Представителю материалы 

по вопросам повестки дня общего собрания 

акционеров, общего собрания держателей 

облигаций; 

2.4.16. Өкілге тоқсан аяқталған күннен бастап 

30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде тоқсан 

сайынғы қаржылық есепті ұсыну; 

 2.4.16. предоставлять Представителю 

ежеквартальную финансовую отчетность в 

течении 30 (тридцати) календарных днй с даты 

завершения квартала; 

2.4.17. Өкілге акционерлердің  жылдық жалпы  2.4.17. предоставлять Представителю  годовую 

http://www.kase.kz/
http://www.kase.kz/
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жиналысында бекітілген күннен бастап 30 

(отыз) күнтізбелік күн ішінде жылдық 

қаржылық есептілікті және аудиторлық есепті 

(болған жағдайда) ұсыну; 

финансовую отчетность и аудиторский отчет 

(при наличии) - в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты их утверждения на 

годовом общем собрании акционеров ; 

2.4.18. Өкілге төлем аяқталған күннен бастап 5 

(бес) күнтізбелік күн ішінде сыйақы төлеу 

туралы ақпаратты  ұсыну; 

 2.4.18. предоставлять Представителю  

информацию о выплате вознаграждения - в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

завершения выплаты. 

2.4.19. есепті айдан кейінгі айдың бесінен 

кешіктірмей ай сайын Өкілге 2.4.21.9.-тармақта 

көрсетілген  талаптары орындау туралы 

ақпаратты беру. 

 2.4.19. ежемесячно не позднее пятого числа 

месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять Представителю информацию о 

соблюдении условий, указанных в п 2.4.9.9. 

3. Өкілдің комиссия мөлшері және  

Эмитенттің оны төлеу тәртібі 

 3. Размер комиссий Представителя и  

порядок оплаты Эмитентом 

3.1. Эмитент көрсеткен қызмет үшін  Өкілге 

айналымдағы облигациялардың жалпы атаулы 

құнының ______________ мөлшерінде, оның 

ішінде ҚҚС қоса (есеп айырысу базасы 360/30), 

комиссия төлейді; 

 3.1. За оказание услуг Эмитент выплачивает 

Представителю комиссию в размере 

________________ (расчетная база 360/30) от 

общей номинальной стоимости облигаций, 

находящихся в обращении, в том числе НДС; 

3.2. Эмитент зиян шеккен шығындар туралы 

түсініктеме бергеннен кейін және осы 

шығындарды растайтын сәйкес құжаттарды 

берген кезде Өкілге осы шартқа сәйкес өзінің 

міндеттерін орындауына байланысты үшінші 

тұлғалардың басқа да шығындарына 10 (он) күн 

ішінде қосымша өтем жасайды; 

 3.2. Дополнительно Эмитент возмещает 

Представителю в течение 10 (десять) дней иные 

расходы третьим лицам, связанные с 

исполнением последним своих обязанностей в 

соответствии с настоящим договором, после 

предоставления расшифровки о понесенных 

расходах и при предоставлении 

соответствующих документов, 

подтверждающих эти расходы; 

3.3. Өкіл ағымдағы айдың 5 (бес) жұмыс күні 

ішінде осы шартқа сәйкес өткен ай ішінде өзі 

көрсеткен қызметтері үшін клиентке шот-

фактура ұсынады;  

 3.3. Представитель в течение 5 (пять) рабочих 

дней текущего месяца выставляет клиенту 

счет-фактуру за предыдущий месяц за свои 

услуги  в соответствии с настоящим договором; 

3.4. Эмитент  3 (үш) жұмыс күні ішінде оларды 

алған күннен бастап шот-фактураларға төлем 

жасайды; 

 3.4.Эмитент оплачивает счета-фактуры 

Представителю в течение 3 (трех) рабочих дней 

с даты их получения; 

3.5. Эмитент ұсынылған шот-фактура бойынша 

төлем жасау мерзімін бұзған жағдайда, әрбір 

кешіктірілген күн үшін 1 АЕК мөлшерінде 

Өкілге айыппұл төлейді; 

 3.5.В случае нарушения Эмитентом сроков 

оплаты выставленных счетов-фактур, он 

оплачивает Представителю штраф в размере 

1МРП  за каждый день просрочки; 

3.6. Эмитентке шот-фактуралар курьерлік 

поштамен беріледі және алдын ала факспен 

жіберілуі мүмкін; 

 3.6. Счета–фактуры передаются Эмитенту 

посредством курьерской почты и могут 

предварительно отправляться по факсу; 

3.7. Егер Эмитент ұсынылған сомаға келіспесе 

немесе оның дұрыстығына немесе жүргізілген 

есеп айырысудың дұрыстығына немесе 

құжаттардың түпнұсқа екеніне күдіктенген 

жағдайда, шот-фактура алғаннан кейін 3 (үш) 

жұмыс күні ішінде Өкілге сұрау жіберіп, ол 

сомаға қарсылық білдіре алады.   

 3.7.В случае, если Эмитент не согласен с 

выставляемой суммой, либо выражает 

сомнения в достоверности либо правильности 

произведенных расчетов, либо в подлинности 

представленных документов, он может 

оспорить сумму, направив Представителю 

запрос в течение 3 (трех) дней после получения 

счета-фактуры. 

4. Өзара құжатайналым      

нысаны мен тәртібі 

 4. Форма и порядок взаимного 

документооборота 

4.1. Осы Шартта жазылған мәлімет алмасу үшін 

қолданылатын құжаттардың нұсқасы және 

ондағы барлық өзгертулер Шарт тараптарының 

арасында келісіледі; 

 4.1. Формы документов для обмена 

информацией, описанные настоящим 

Договором и все изменения в них, 

согласовываются сторонами Договора; 

4.2. Құжаттарды тез орындау мақсатында 

оларды тікелей факсимильді байланыспен 

 4.2.С целью оперативности документы могут 

быть переданы посредством факсимильной 
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немесе электронды түрде беруге болады, бірақ 

ол құжаттардың түпнұсқалары міндетті түрде 

тікелей курьерлік пошта немесе Қазақстан 

Республикасының аймағында тіркелген пошта 

агенттіктері арқылы беріледі; 

связи или в электронном виде, но с 

обязательной передачей оригиналов 

документов посредством курьерской почты 

либо зарегистрированного на территории 

Республики Казахстан почтового агентства; 

4.3. Өкіл мен Эмитент жазбаша сұраныстарға 

жауаптарын сондай сұраныс берілген сәттен 

бастап үшінші күннен кешіктірмей ресімдейді 

және 4.2.-тармақта жазылған тәртіппен 

жібереді. 

 4.3. Ответы на письменные запросы 

оформляются Представителем и Эмитентом не 

позднее третьего дня с момента подачи такого 

запроса и отправляются в порядке, описанном в 

п. 4.2. 

5. Тараптардың жауапкершілігі  5. Ответственность сторон 

5.1. Осы Шарт пен Шығарылым жобасы 

бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны 

және/немесе тиісті дәрежеде орындамағаны 

үшін Тараптар Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының нормаларына 

және осы Шартқа сәйкес жауап береді; 

 5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору и Проспекту выпуска, Стороны несут 

ответственность в соответствии с нормами 

действующего законодательства Республики 

Казахстан и настоящего Договора; 

5.2. Егер Өкілдің сұрауы бойынша Облигация 

ұстаушылар обьективті жағдайлардың 

салдарынан қажетті мәліметтерді: ақпараттар 

мен құжаттарды бермесе және соның 

нәтижесінде Өкілдің өз міндеттемелерін 

орындауына мүмкіндігі болмаса, онда Өкіл осы 

Шарт бойынша өз міндеттемелерін 

орындамағаны немесе тиісті дәрежде 

орындамағаны үшін жауап бермейді.   

 5.2. Представитель не несет ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, 

если по его запросу Держателями облигаций не 

были предоставлены сведения: информация и 

документы, без которых, в силу объективных 

обстоятельств, исполнение обязательств  

Представителем было невозможно. 

5.3. Өкіл Эмитенттің Облигация ұстаушылар 

алдындағы міндеттемелері бойынша жауап 

бермейді. 

 5.3. Представитель не несет ответственности по 

обязательствам Эмитента перед Держателями 

облигаций. 

5.4. Эмитент өзінің Облигация ұстаушылар 

алдындағы міндеттемелері бойынша Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және 

Шығарылым жобасында белгіленген тәртіппен 

жауап береді; 

 5.4. Эмитент несет ответственность по своим 

обязательствам перед Держателями облигаций 

в порядке, установленном законодательством 

Республики Казахстан и Проспектом выпуска; 

5.5. Өкіл алдындағы міндеттемелер бойынша 

жауапкершілікті Эмитент Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және осы 

Шартта белгіленген тәртіппен мойнына алады. 

 5.5. Ответственность по обязательствам перед 

Представителем, Эмитент несет в порядке, 

установленном законодательством Республики 

Казахстан и настоящим Договором.  

6. Қосымша талаптар  6. Дополнительные условия 

6.1. Облигация ұстаушылардың құқықтары 

Шығарылым жобасында белгіленген.  

 6.1. Права Держателей облигаций определены в 

Проспекте выпуска. 

6.2. Өкіл Эмитенттің аффилатталған  тұлғасы 

болмауы керек. Егер шарттың әрекет ету 

барысында осындай жағдай туындаған болса, 

тараптардың келісімімен бұл факт жойылуы 

керек немесе Уәкілетті органға аффилатталу 

фактісі туралы хабарлап, жағдайды жою және 

қолданыстағы заңнаманың нормаларына 

сәйкестендіру мерзімдері көрсетілген іс-

шаралар жоспарын жіберу қажет.  

 6.2. Представитель не должен являться 

аффилиированным лицом Эмитента. В случае, 

если такие обстоятельства возникают в 

процессе действия договора, по согласованию 

сторон этот факт либо должен быть устранен, 

либо необходимо оповестить Уполномоченный 

орган о факте аффилиированности с 

приложением плана мероприятий по 

устранению и сроках приведения ситуации к 

нормам действующего законодательства; 

7. Құпиялық  7. Конфиденциальность 

7.1. Осы Шарттың әрекет ету барысында 

тараптарға белгілі болған коммерциялық, 

қаржылық және басқа мәліметтер құпия болып 

табылады; 

 7.1. Информация коммерческая, финансовая и 

прочая, ставшая известной сторонам в процессе 

действия настоящего Договора, является 

конфиденциальной; 

7.2. Осы Шартта жазылған немесе заңнамада  7.2. Разглашение конфиденциальной 
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тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда,  

Құпия мәліметтерді жариялау, оны үшінші 

тұлғаларға  беру тек тараптардың келісімімен 

ғана мүмкін болады; 

информации, передача ее третьим лицам, за 

исключением, случаев, описанных в настоящем 

Договоре или прямо предусмотренных 

законодательством, возможна только по 

согласованию сторон; 

7.3. Тараптардың біреуі басқа тараптың құпия 

мәліметті жариялағанын дәлелдеген жағдайда, 

айыпты тарап Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жауап береді.  

 7.3. В случае доказательства одной сторон 

факта разглашения другой стороной 

конфиденциальной информации, виновная 

сторона несет ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

 

8. Форс-мажор жағдайлары  8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Тараптар осы Шартты жасағаннан кейін 

туындаған кез келген саналы тәсілдермен 

жылжыта алмаған немесе жүзеге асыра алмаған 

төтенше сипаттағы жағдайлардың нәтижесінде 

дүлей күшті жағдайлардың әсерінен осы Шарт 

бойынша міндеттемелерді толық немесе бір 

бөлігін орындамағаны үшін Тараптардың 

ешқайсысы жауап бермейді. Дүлей күшті 

жағдайларға Тараптар ықпал жасай алмайтын 

және туындағаны үшін жауап бермейтін (су 

тасқыны, зілзала, өрт және басқа да табиғи 

апаттар, сондай-ақ  соғыс, соғыс әрекеттері), 

сондай-ақ тыйым салынған шаралар және 

мемлекеттік органдар шектеу қойған шешімдер, 

Қазақстан Республикасы заң органдарының 

тыйым салу немесе шектеу сипатындағы және 

Тараптардың осы Шарт бойынша өз 

міндеттемелерін  орындауына кері әсерін 

тигізетін сипаттағы нормативтік құқықтық 

актілердің шығаруы жатады;    

 8.1.Ни одна из Сторон не будет нести 

ответственность за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, 

которые Сторона не могла предвидеть или 

предотвратить любыми разумными средствами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы 

относятся события, на которые Сторона не 

может оказать влияние и за возникновение 

которых не несет ответственности (такие, как 

наводнение, землетрясение, пожары и другие 

стихийные бедствия, а также война, военные 

действия), а также запретительные меры и 

ограничительные решения государственных 

органов, издание нормативных правовых актов 

законодательных органов Республики 

Казахстан запретительного и ограничительного 

характера, влияющих на исполнение 

Сторонами своих обязательств по Договору; 

8.2. Осы Шарттың 8.1.-тармағында көрсетілген 

жағдайлар туындаған жағдайда, олардың 

ықпалына ұшыраған Тарап  ол туралы басқа 

Тарапқа жазбаша түрде хабарлайды. 

Хабарламада осындай жағдайлардың сипаты 

туралы және, мүмкіндігінше, олардың осы 

Шарт бойынша Тараптардың өз 

міндеттемелерін орындауына әсерін бағалау 

туралы және ықтимал әсер ету мерзімі туралы 

ақпарат көрсетілуі керек.  

 8.2.В случае возникновения обстоятельств, 

указанных в пункте 8.1. настоящего Договора, 

Сторона, подвергшаяся их воздействию, 

уведомляет об этом другую Сторону в 

письменной форме. Уведомление должно 

содержать информацию о характере подобных 

обстоятельств и, по возможности, оценку их 

воздействия на выполнение Стороной своих 

обязательств по настоящему Договору и 

предполагаемом сроке действия; 

8.3. Тарап Қазақстан Республикасының сәйкес 

уәкілетті мемлекеттік органының осындай 

жағдайлардың орын алғаны туралы құжаттарын 

тапсыруы керек; 

 8.3. Сторона должна представить документ 

соответствующего уполномоченного 

государственного органа Республики Казахстан 

о существовании таких обстоятельств; 

8.4. Хабарландырмау немесе уақтылы 

хабарландырмау Тарапты міндеттемелерді 

орындамағаны үшін жауапкершіліктен 

босатушы негіз ретінде кез келген жоғарыда 

көрсетілген жағдайларға жүгіну құқықтарынан 

айырады.  

 8.4.Неуведомление или несвоевременное 

уведомление лишает Сторону права ссылаться 

на любое вышеуказанное обстоятельство как на 

основание, освобождающее ее от 

ответственности за неисполнение обязательств; 

8.5.  Осы Шарттың 8.1.-тармағында көрсетілген 

жағдайлардың әсері тоқтаған жағдайда, сәйкес 

Тарап ол туралы басқа Тарапты жазбаша түрде 

хабарландырады. Хабарламада осы Шарт 

 8.5.В случае прекращения действия 

обстоятельств, указанных в пункте 8.1. 

настоящего Договора, соответствующая 

Сторона уведомляет об этом другую Сторону в 
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бойынша міндеттемелерді орындауды қандай 

кезең ішінде қайта бастай алатыны туралы 

мәлімет көрсетілуі керек; 

письменном виде. В уведомлении должно быть 

указано, в течение какого периода возможно 

возобновление выполнения обязательств по 

настоящему Договору; 

8.6. Осы Шарттың  8.1.-тармағында көрсетілген 

жағдайлар туындаған жағдайда, Тараптардың 

міндеттемелерін орындау мерзімі сондай 

жағдайлар мен олардың зардаптары әрекет 

еткен кезеңге ығыстырылады; 

 8.6. В случае возникновения обстоятельств, 

указанных в пункте 8.1. настоящего Договора, 

срок выполнения обязательств Сторонами 

соответственно отодвигается на период, в 

течение которого действовали такие 

обстоятельства и их последствия; 

8.7. Егер осы Шарттың 8.1.-тармағында 

көрсетілген жағдайлар мен олардың зардаптары 

3 (үш) айдан астам уақытқа созылатын болса 

немесе олар туындаған сәтте олардың 

көрсетілген мерзімнен (3 айдан) ұзақ уақытқа 

созылатыны айқын болса, Тараптар осы 

Шартты орындау үшін тиімді балама жол табу 

жөнінде келіссөз жүргізуі керек. 

 8.7. Если обстоятельства, указанные в пункте 

8.1. настоящего Договора, и их последствия 

будут продолжаться больше 3 (трех) месяцев 

или если очевидно в момент их возникновения, 

что они будут существовать дольше указанного 

срока (3 месяцев), Стороны должны провести 

переговоры по выявлению приемлемых 

альтернативных путей выполнения настоящего 

Договора. 

 

9. Өкілдің уәкілеттерін 

 мерзімінен бұрын тоқтату 

 9. Досрочное прекращение полномочий 

Представителя 

9.1. Өкілдің уәкілеттері төмендегі жағдайларда 

мерзімінен бұрын тоқтатылады: 

 9.1. Досрочное прекращение полномочий 

Представителя наступает в следующих 

случаях: 

9.1.1. бағалы қағаздар нарығында кастодиандық 

және (немесе) брокер-дилерлік қызметтерді 

жүзеге асыруға лицензиясын қайтарып алу; 

 9.1.1. отзыва лицензии на осуществление 

кастодиальной и (или) брокерско-дилерской 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

9.1.2. Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес қайта ұйымдасуына, таратылуына 

байланысты Өкіл қызметінің тоқтатылуы; 

 9.1.2.прекращения деятельности Представителя 

в связи с реорганизацией, ликвидацией в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан; 

9.1.3. осы Шартты бұзу туралы сот шешімінің 

негізінде. 

9.1.4. облигация ұстаушылардың он және одан 

көп пайызы өкілді ауыстыру туралы эмитентке 

талап қойған жағдайда, эмитенттің 

бастамасымен; 

9.1.5. эмитент жаңа өкілмен шарт жасаған және 

облигациялар шығарылымының жобасына 

өзгеріс енгізген жағдайда;  

 9.1.3. на основании судебного решения о 

расторжении настоящего Договора; 

9.1.4. по инициативе эмитента, в случае, если 

десять и более процентов держателей 

облигаций обратились в адрес эмитента с 

требованием о смене представителя; 

9.1.5. при условии заключения эмитентом 

договора с новым представителем и внесения 

соответствующих изменений в проспект 

выпуска облигаций; 

9.1.6. Тараптардың келісімімен.  9.1.6. по соглашению Сторон. 

9.2. 9.1.1.-9.1.2.-тармақтарда көрсетілген 

жағдайлар орнаған кезде, Өкіл ол туралы 3 (үш) 

күнтізбелік күн ішінде Эмитентке сәйкес 

жазбаша хабарландыру жіберу арқылы 

хабарлайды. 

 9.2. При наступлении случаев, указанных в 

пунктах 9.1.1 - 9.1.2., Представитель в течение 

3 (трех) календарных дней извещает об этом 

Эмитента путем направления ему 

соответствующего письменного уведомления. 

9.3. Осы Шарттың 9.1.1.-9.1.2.-тармақтарында 

көрсетілген жағдайлар орнаған кезде, Тараптар 

орындалмаған міндеттемелерге салыстыру 

жасайды және ортақ есеп айырысу жүргізеді. 

Одан басқа, қажеттілігіне қарай, Тараптар 

Шығарылым жобасына және Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасының 

нормаларына сәйкес барлық тиісті іс-

әрекеттерді жүзеге асырады. 

9.4. 9.1.4.-тармақта көрсетілген жағдай орнаған 

 9.3. При наступлении случаев, указанных в 

пунктах 9.1.1.-9.1.2. настоящего Договора, 

Стороны осуществляют сверку неисполненных 

обязательств и производят соответствующие 

взаиморасчеты. Кроме того, в случае 

необходимости, Стороны осуществляют все 

положенные действия, согласно Проспекта 

выпуска и норм действующего 

законодательства Республики Казахстан. 

9.4. При наступлении случая, указанного в 
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кезде эмитент жеті жұмыс күні ішінде өкілмен 

жасалған шартты бұзу туралы шешім 

қабылдайды; 

9.5. 9.1.5.-тармақта көрсетілген жағдай орнаған 

кезде бұрынғы өкілмен жасалған шщарттың 

бұзылғаны туралы және эмитенттің жаңа 

өкілмен шарт жасағаны туралы ақпарат 

облигациялар шығарылымының жобасына 

сәйкес өзгеріс енгізілген күннен бастап бес күн 

ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында 

жариялануы керек.   

пункте 9.1.4 эмитент в течении семи рабочих 

дней принимает меры по расторжению 

договора с представителем.. 

9.5. При наступлении  случая, указанного в 

пункте 9.1.5. информация о прекращении 

договора с прежним представителем и 

заключении эмитентом нового договора с 

другим представителем подлежит 

обязательному опубликованию в средствах 

массовой информации в течении пяти дней с 

даты соответствуюших изменений в проспект 

выпуска облигаций. 

10. Шарттың әрекет ету мерзімі  

және оны бұзу тәртібі 

 10. Срок действия и  

порядок расторжения договора 

10.1. Осы Шарт оған қол қойған сәттен бастап 

күшіне енеді және Тараптар өз міндеттемелерін 

толық орындап болғанша немесе осы Шартта 

белгіленген жағдайлар орнағанға дейін әрекет 

етеді. 

 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих 

обязательств либо до наступления 

обстоятельств, установленных настоящим 

Договором. 

10.2. Тараптардың осы Шарт бойынша 

құқықтары мен міндеттемелерін тек  

Тараптардың соған уәкілетті өкілдерінің  

жазбаша келісімімен ғана беруге болады.  

 10.2. Передача прав и обязанностей Сторон по 

настоящему Договору допустима только с 

письменного согласия уполномоченных на то 

представителей Сторон. 

10.3. Осы Шартқа кез келген өзгерістер мен 

толықтырулар жазбаша баяндалып, 

Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған 

жағдайда ғана жарамды болады.  

 10.3. Любые изменения и дополнения к 

настоящему Договору действительны только в 

случае их письменного изложения и 

подписания уполномоченными 

представителями Сторон. 

10.4. Осы Шартты орындау барысында 

туындаған дау мен қайшылық бейбіт жолмен 

шешіледі, келісімге келмеген жағдайда, олар 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасының нормаларына сәйкес сот 

тәртібімен шешіледі. 

 10.4.Споры и разногласия, возникающие в 

процессе выполнения настоящего Договора 

разрешаются мирным путем, в случае не 

достижения согласия, они подлежат 

рассмотрению в судебном порядке согласно 

норм действующего законодательства  

Республики Казахстан. 

 

11. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫҚ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ ЖӘНЕ БАНКТІК  РЕКВИЗИТТЕРІ / 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЭМИТЕНТ:  

 

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 
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Национального Банка РК,                                     

БИК NBRKKZKX,  

РНН 600700033173,  

БИН 980640000093,  Кбе 14 

БИК Банка KCJBKZKX 

 

 ӨКІЛ: / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

 

  

_______________________   

Аты жөні /  Ф.И.О. 

         

 


