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Банкпен айрықша қатынастағы тұлғамен жасалатын вексельдерді авальдау 

туралы шарттың үлгі нысаны / 
Типовая форма  договора об авале векселей с лицом, связанным с Банком особыми 

отношениями 

  

г.____________ қ.,                                         № ___  «___» ________ 20_ж./ г. 

  

Бұдан кейiн «Клиент» деп аталатын, 

«___________________________» атынан 

«___»_______20_жылғы _____________________  

негізінде іс-әрекет ететін  

_______________________________________  

(лауазымы) 

_______________________________________  

(аты-жөні) 

бір жағынан және бұдан кейiн «Банк» деп аталатын 

«Банк ЦентрКредит» акционерлік қоғамы атынан 

«___»_______20_жылғы 

_______________________________________ 

негiзiнде іс-әрекет ететiн 

_______________________________________  

(лауазымы) 

_______________________________________  

(аты-жөні) 

екінші жақтан, бұдан кейін бірігіп Тараптар деп 

аталып, Тараптар арасында жасалған шарттарды 

ескере отырып, төменде көрсетілген мәселелер 

жөнiнде осы Вексельдерді авальдау туралы 

шарттың үлгі нысанын (бұдан кейін – Шарт) 

жасасты: 

 _____________________________________ 

именуемое далее «Клиент» от имени которого 

действует 

__________________________________  

(должность)  

_______________________________________  

(Ф.И.О.) 

на основании от  «___»_______ 20_ г.,  

         с одной стороны и Акционерное общество 

«Банк ЦентрКредит», именуемое далее «Банк», 

от имени которого действует 

_____________________________________  

(должность) 

         _____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 на основании ______________________ от 

«___»_______ 20___ г.,  с другой стороны, 

далее совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящую типовую форму 

Договора об авале векселей (далее по тексту - 

Договор) о нижеследующем: 

1. Шарттың мәні  1. Предмет Договора 

1.1. Банк вексельберушісі Клиент болып табылатын 

вексельдер бойынша Клиентке осы Шартта 

белгіленген сыйақыға және талаптармен аваль 

(вексельдік кепілдеме) береді.   

 1.1. Банк предоставляет аваль (вексельное 

поручительство) за Клиента по векселям, 

векселедателем по которому является Клиент, 

за вознаграждение и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Банк айналым мерзімі мен өзге параметрлері 

осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 1-

қосымшада көрсетілген  Клиенттің жалпы атаулы 

құны ________ (____________________) ________ 

(валютасы) мөлшердегі ___ (____________) дана 

жай вексельді авальдайды.    

 1.2.  Банк авалирует простые векселя Клиента в 

количестве ___ (____) штук на общую 

номинальную стоимость в размере __________ 

(_______________________)________ (валюта), 

со сроком обращения и другими параметрами 

векселей согласно Приложению №1, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

2. Авальданған вексельдерді беру талаптары  2. Условия предоставления авалированных 

векселей 
2.1. Банк осы Шартқа қол қойғаннан кейін үш 

жұмыс күні ішінде Клиенттің векселіне 

(вексельдеріне) аваль береді. Банк авальдаған жай 

вексельдің (бұдан кейін – вексель) реквизиттері осы 

Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 1- 

қосымшада көрсетілген.    

 2.1. Банк проставляет аваль на векселе _(-ях) 

Клиента в течение трех рабочих дней после 

подписания настоящего Договора. 

Авалированный Банком простой вексель (далее 

– вексель) содержит реквизиты согласно 

Приложению №1, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 
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2.2. Банк авалист ретінде регрессивті түрде 

Клиенттен Банк Клиенттің орнына орындаған 

вексель бойынша міндеттемені өтеуді Клиенттен 

талап етуге құқылы. Осы шарт бойынша 

міндеттемелердің орындалуының 

қамтамасыздандыруы: ______________________ 

_________________________________________.  

 2.2. Банк, как авалист, вправе потребовать в 

регрессном порядке от Клиента возмещение 

исполненного Банком вместо клиента 

обязательства по векселю. Обеспечением 

исполнения обязательств по настоящему 

договору является: ________________________ 

________________________________________. 

2.3. Аваль бергені үшін Клиент Банкке авальданған 

жай вексельдердің барлық атаулы сомасына осы 

Аваль туралы шарт жасалған күннен бастап іс 

жүзінде авальданған мерзімге жылына __% (__) 

пайызбен есептелетін комиссиялық сыйақы төлейді. 

Комиссиялық сыйақы сомасы осы Шарт әрекет 

ететін нақты күндер саны мен 365 күнге тең бір 

жылдағы нақты күндер санына қарай есептеледі.    

 2.3. За предоставление аваля Клиент уплачивает 

Банку комиссионное вознаграждение из расчета 

__% (__) процентов годовых, начисляемое на 

всю номинальную сумму авалированных 

простых векселей, с даты составления данного 

Договора об авале и исходя из фактического 

срока авалирования. Сумма комиссионного 

вознаграждения начисляется исходя из 

фактического числа дней действия настоящего 

Договора и количества дней в году равного 365 

дней. 

2.4. Жай вексельдерді авальдау үшін комиссиялық 

сыйақыны Клиент 2-қосымшада көрсетілген төлем 

жасау кестесіне сәйкес осы шартқа қол қойған 

күннен бастап Банктің пайдасына теңгементөлейді. 

2-қосымша осы Шарттың ажырамас бөлігі болып 

табылады.  

 2.4. Комиссионное вознаграждение за 

авалирование простых векселей уплачивается 

Клиентом в тенге в пользу Банка, начиная с 

даты подписания настоящего договора, 

согласно графику выплат,  указанному  в 

Приложении № 2. Приложение № 2 является 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.5. Клиент вексельдерді авальдау жөнінен жасалған 

мәміле туралы ақпаратты Банктің несие бюросына 

беруіне жазбаша келісім береді.   

 2.5. Клиент дает письменное согласие на 

предоставление информации Банком в 

Кредитные бюро о совершенной сделке по 

авалю векселей. 

3. Тараптардың міндеттемелері  3. Обязательства сторон 

3.1. Банктің міндеттері:  3.1. Банк обязуется: 

3.1.1. Осы Шартқа қол қойған күннен кейінгі үш 

жұмыс күні ішінде осы Шартта келісілген сомада 

және талаптармен вексельдер бойынша аваль беру. 

 3.1.1. В течение трех рабочих дней после 

подписания настоящего Договора, предоставить 

аваль по векселям в сумме и на условиях, 

оговоренных в настоящем Договоре. 

3.1.2. Банк авальдаған вексельдер бойынша Клиент 

жасап жатқан мәмілелер жөнінде құпиялықты 

сақтау. 

 3.1.2. Хранить тайну по совершаемым 

Клиентом операциям с векселем, 

авалированным Банком. 

3.2. Клиенттің міндеттері:  3.2. Клиент обязуется: 

3.2.1. Осы вексельді оның мақсатына сәйкес 

пайдалану. 

 3.2.1. Использовать данный вексель в 

соответствии с его целевым назначением.  

3.2.2. Авальдің күші жойылған жағдайды 

қоспағанда, вексельдердің толық атаулы құнына тең 

___________ (_________________________ 

_____________) ________ мөлшердегі соманы 

вексель бойынша төлем мерзіміне дейінгі үш жұмыс 

күні бұрын ағымдағы есепшотқа өтеуді қамтамасыз 

ету. 

 3.2.2. Обеспечить покрытие по векселям в 

сумме, равной полной их номинальной 

стоимости в размере ___________ (___________ 

_______________________________) ________, 

на  текущем счете, за исключением случая 

аннулирования аваля, за три рабочих дня до 

срока платежа по векселю. 

3.2.3. Ақшаны вексель бойынша өтем жасайтын 

мерзімге уақтылы жеткізілуіне кері ықпалын 

тигізетін барлық жағдайлар туралы Банкке уақтылы 

хабарлап тұру; 

 3.2.3. Своевременно извещать Банк обо всех 

обстоятельствах, способных повлиять на 

своевременное предоставление денег к сроку 

платежа векселя. 

3.2.4. Аваль күшінде болатын мерзім ішінде Банкке 

төмендегі құжаттарды тапсыру; 

 3.2.4. За время действия аваля предоставлять 

Банку следующие документы: 

- тоқсандық күндер үшін бухгалтерлік баланстар 

мен статистикалық есепшілік; 

 - бухгалтерские балансы и статистическую 

отчетность за квартальные даты. 

- есептеулер мен вексельдің қамтамасыз етілуін  - расчеты и прочие документы, необходимые 



тексеру үшін қажетті басқа құжаттар. для проверки обеспечения векселя. 

3.2.5. Вексельге төлем жасаған кезде «Банк 

ЦентрКредит» АҚ вексельдердегі авальға сәйкес 

Клиент «Банк ЦентрКредит» АҚ төлем жасаған 

күннен кейінгі екі күннің ішінде аваль бойынша 

төленген сомамен бірге аваль бойынша барлық 

шығын сомаларын да Банкке өтеуге міндетті.  

 3.2.5. В случае оплаты векселя АО «Банк 

ЦентрКредит» согласно авалю на векселях, 

Клиент обязан возместить Банку помимо 

оплаченной суммы по авалю, также все иные 

расходы по авалю, в течение двух дней после 

оплаты их АО «Банк ЦентрКредит». 

3.2.6. осы Шарттың 5-тарауында көзделген 

жағдайларда Банктің талабы бойынша Банк 

авальдаған вексельдердің осы Шарттың 

1.2.тармағына сәйкес толық атаулы құнын ақшалай 

төлеуді қамтамасыз ету.   

 3.2.6. Досрочно обеспечить по требованию 

Банка денежное покрытие авалированных 

Банком векселей в полной номинальной сумме, 

согласно пункту 1.2 настоящего Договора, в 

случаях, предусмотренных разделом 5 

настоящего Договора. 

4. Тараптардың құқықтары  4. Права сторон 
4.1. Банктің құқықтары:  4.1. Банк имеет право: 

4.1.1. Клиент өзінің осы Шарт бойынша 

комиссиялық сыйақы төлеу жөніндегі 

міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті үлгіде 

орындамаған жағдайда, қарызды толық өтегенше 

осы Шарттың 7.2.-тармағына сәйкес өсімпұл 

есептеу.  

 4.1.1. В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Клиентом своих 

обязательств по оплате комиссионного 

вознаграждения по настоящему Договору 

производить начисление пени согласно п. 7.2 

настоящего Договора до полного погашения 

задолженности.  

4.1.2. Бенефициардың (осы төлемдерді алуға 

құқығы бар басқа үшінші тұлғалардың) пайдасына 

аваль бойынша қандай да бір төлем жасаған кезде: 

 4.1.2. В случае произведения каких-либо 

выплат по авалю в пользу Бенефициара (других 

третьих лиц, имеющих право на получение 

данных выплат): 

- «Банк ЦентрКредит» АҚ ішкі процедураларына 

сәйкес қарыз ресімдеп, өзі төлеген сомаларды 

Клиенттің несиелік қарызы есебіне жатқызу. 

 - отнести суммы произведенных им выплат на 

ссудную задолженность Клиента, с 

оформлением задолженности согласно 

внутренним  процедурам АО "Банк 

ЦентрКредит". 

4.1.3. Клиенттің қаржылық жағдайын тексеріп тұру.  4.1.3. Проверять финансовое положение 

Клиента. 

4.1.4. Клиенттен (вексельберушіден) және 

вексельұстаушыдан 3.2.1.-тармаққа сәйкес тиісті 

мәмілені растайтын кез келген ақпаратты талап ету; 

 4.1.4. Запросить у Клиента (векселедателя) и 

векселедержателя векселя любую информацию, 

подтверждающую наличие соответствующей 

сделки согласно пункту 3.2.1.  

4.1.5. Осы Шарттың 5-тарауында көзделген 

жағдайларда Клиенттен Банк авальдаған 

вексельдердің толық атаулы құнын теңгемен өтеуді 

талап ету.   

 4.1.5. Досрочно потребовать от Клиента 

денежного покрытия авалированных Банком 

векселей в полной номинальной сумме в 

случаях предусмотренных разделом 5 

настоящего Договора. 

4.2. Клиенттің құқықтары:   4.2. Клиент имеет право: 

4.2.1. Дисконтты контрагентімен өзара келісім 

бойынша Банк авальдаған вексельмен есеп 

айырысу.  

 4.2.1. Рассчитаться векселем, авалированным 

Банком, со своим контрагентом с дисконтом по 

договоренности с ним. 

4.2.2. Вексель бойынша төлем жасайтын мерзімге 

дейінгі кез келген уақытта Банкке алдын ала 

хабарлап, вексельдерді өтеу үшін Банкке ақша 

аудару. 

 4.2.2. В любое время до срока платежа по 

векселю перечислить деньги для погашения 

векселей в Банк, предупредив его об этом. 

5. Вексельдерді өтеу үшін мерзімінен бұрын 

ақша беру 

 5. Досрочное предоставление денег для 

погашения векселей 

5.1. Клиент төмендегі жағдайларда, яғни:     5.1. Клиент обязан по требованию Банка 



- егер Клиент өзінің негізгі және айналымдағы 

қаражат сомасының біршама маңызды бөлігін 

құрайтын сомадағы шағым арызымен сот 

процесіне тартылған болса;   

- егер Қазақстан Республикасының заң 

шығарушы немесе атқарушы өкімет органы 

Клиент немесе Банк орындаған кезде осы Шарт 

бойынша қандай да бір міндеттемесін 

орындауына толық немесе ішінара кедергі 

келтіретін қандай да бір шешім қабылдаған 

және/немесе қолданыстағы заңнамаға 

өзгертулер мен толықтырулар енгізген болса 

немесе осындай жағдай Қазақстан 

Республикасының заңнамасына немесе 

белгіленген тәртібіне қайшы келеді деп 

көзделсе;   

- Клиенттің меншік нысаны өзгерген немесе 

өзгеруі мүмкін болған жағдайда, оның 

таратылуының, банкроттыққа ұшырауының 

және т.б. салдарынан қызметі іс жүзінде 

тоқтатылған және осыған байланысты 

Клиенттің Шарт талаптарын уақтылы және 

толық орындауына кедергі туындаған жағдайда;   

- Клиент өзінің кез келген вексельдері бойынша 

шағымға жол берсе; 

- егер Клиенттің мүлкіне және оның есепшотына 

қамау жарияланса немесе өндіріп алу 

қолданылса (немесе сондай қауіп төнсе); 

- егер Клиент Банк авальдаған вексельдерді 

өтемейді деген қауіп болса немесе соның 

белгілері болса; 

- вексель мақсатына сай пайдаланылмаса, банктік 

бақылаудан жалтарса,  

Банк авальдаған вексельдерді өтеу үшін Банктің 

талабы бойынша осы Шарттың 1.2-тармағына 

сәйкес олардың толық атаулы сомасында ақша 

аударуға міндетті 

-  перечислить денежное покрытие 

авалированных Банком векселей в полной 

номинальной сумме, согласно пункту 1.2 

настоящего Договора, в следующих случаях: 

- если Клиент вовлечен в судебный процесс с 

суммой иска, составляющей значительную 

величину по отношению к сумме основных 

и оборотных средств Клиента; 

- если законодательным или исполнительным 

органом власти Республики Казахстан 

будет принято какое-либо решение, 

изменение или дополнение к действующему 

законодательству, выполнение которого 

Клиентом или Банком полностью или 

частично будет препятствовать исполнению 

какого-либо обязательства по настоящему 

Договору, либо такое условие будет 

рассматриваться как противоречащее 

установленному порядку или законам 

Республики Казахстан; 

- при изменении или возможности изменения 

формы собственности Клиента, 

фактического прекращения его 

деятельности вследствие его ликвидации, 

банкротства и др. и возникновения в связи с 

этим реальной угрозы полноте и 

своевременности исполнения Клиентом 

условий Договора; 

- если Клиент допустил протест по любым 

своим векселям; 

- если на имущество Клиента и его счета 

наложен арест или обращено взыскание 

(или существует реальная угроза этого); 

- если имеются угроза или признаки того, что 

Клиент не произведет погашения 

авалированных Банком векселей; 

- использование векселя не по целевому 

назначению, уклонения от банковского 

контроля. 

5.2. Жоғарыда аталған жағдайларда, Банк өзінің 

құқықтары мен мүддесін қорғау үшін немесе 

Клиенттің негізгі қарызын Банкке қайтару үшін 

қажет болатын заңнамада көзделген барлық 

шараларды қолдануға құқылы. Банк осы орайда 

көтерген барлық шығындар Клиенттің есебіне 

жатқызылады.    

 5.2. В названных случаях, Банк вправе 

предпринять все предусмотренные 

законодательством меры, необходимые и 

достаточные для защиты его прав и интересов 

или возврата основной задолженности Клиента 

Банку. Все затраты, произведенные Банком в 

этой связи, относятся на счет Клиента. 

6. Есеп айырысу тәртібі  6. Порядок расчетов 

6.1. Клиент вексельдер бойынша міндеттемелерді 

орындау үшін осы Шарттың 3.2.2-тармағында 

көрсетілген талаптармен және мерзімнен 

кешіктірмей, «Банк ЦентрКредит» АҚ ашылған 

ағымдағы есепшотта ақшаны жинақтайды.  

 6.1. Клиент аккумулирует деньги на текущем  

счете, открытом в АО «Банк ЦентрКредит», для 

исполнения обязательств по векселям, на 

условиях и не позднее сроков, указанных в 

пункте 3.2.2 настоящего Договора. 

6.2. Вексельдерді өтеу жөніндегі міндеттемесін 

орындау үшін Клиент қолданыстағы заңнаманың 

талаптарына және осы Шарттың қағидаларына 

сәйкес ақша төлейді.   

 6.2. Выплата денег Клиентом для исполнения 

обязательств по погашению векселей 

производится в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и положений 

настоящего Договора.  



7. Тараптардың жауапкершілігі  7. Ответственность сторон 

7.1. 3.2.2-тармаққа сәйкес ақшаны мерзімінен 

кешіктірген әрбір күн үшін Клиент вексельдердің 

атаулы құнының немесе бөліп төлеген жағдайда 

вексельдерді өтеуге жетпейтін соманың 0,2% (нөл 

бүтін оннан екі пайызы) мөлшерінде өсімпұл 

төлейді. Өсімпұл сомасы бір жылдағы 365 күнге тең 

күн санына қарай есептеледі.   

 7.1. За каждый день просрочки предоставления 

денег согласно пункту 3.2.2., Клиент 

уплачивает пеню в размере 0,2% (ноль целых 

две десятых процента) от номинальной суммы 

векселей или недостающей суммы покрытия по 

векселям в случае частичной оплаты. Сумма 

пени начисляется исходя из количества дней в 

году равного 365 дней. 

7.2. 2.3. және 2.4.-тармақтарға сәйкес ақшаны 

мерзімінен кешіктірген әрбір күн үшін Клиент 

Клиент 2.3. және 2.4.-тармақтарда көрсетілген 

мерзімдерде Банкке төлеуге тиісті комиссиялық 

сыйақы сомасына есептелетін 0,2% (нөл бүтін 

оннан екі пайыз) мөлшерінде өсімпұл төлейді. 

Өсімпұл сомасы бір жылдағы 365 күнге тең күн 

санына қарай есептеледі.   

 7.2. За каждый день просрочки предоставления 

денег согласно пунктам 2.3 . и 2.4. Клиент 

уплачивает Банку пеню в размере 0,2% (ноль 

целых две десятых процента), начисляемую на 

сумму комиссионного вознаграждения, 

подлежащего уплате Клиентом Банку в сроки, 

оговоренные в пункте 2.3. и 2.4.  Сумма пени 

начисляется исходя из количества дней в году 

равного 365 дней. 

7.3. Негізгі борыштан қарыз туындаған, лсы 

Шарттың талаптарын бұзғаны үшін айып 

санкциялары салынған жағдайда, Клиент осы 

Шарттың талаптарына сәйкес төлеуге тиісті 

сомаларды Банк төмендегі кезекпен қарызды өтеуге 

жұмсайды:   

 7.3. В случае образования основной 

задолженности, штрафных санкций за 

нарушение условий настоящего Договора, 

суммы, выплачиваемые Клиентом по условиям 

Договора, направляются Банком на погашение 

задолженности в следующей очередности: 

- ең алдымен Клиент сәйкес күнге төлеуге тиісті 

барлық айыппұл мен өсімпұл сомалары өтеледі; 

-  - в первую очередь погашаются суммы всех 

штрафов и пени, подлежащих уплате 

Клиентом на соответствующую дату; 

- екінші кезекте сәйкес күнге төленуге тиісті 

комиссиялық сыйақы сомасы өтеледі; 

-  - во вторую очередь погашается сумма 

комиссионного вознаграждения, 

подлежащая оплате на соответствующую 

дату; 

- үшінші кезекте сәйкес күні төленуге тиісті 

негізгі борыш сомасы өтеледі.   

-  - в третью очередь погашается сумма 

основной задолженности, подлежащая 

оплате на соответствующую дату. 

8. Форс-мажор  8. Форс-мажор 
8.1. Осы Шартты жасағаннан кейін осы Шарт 

бойынша міндеттемелерді орындауға мүмкіндік 

бермейтін дүлей күшті жағдайлар орнаған кезде 

міндеттемелерді орындау мерзімі форс-мажор 

жағдайлары созылатын мерзімге тең уақытқа 

жылжытылады.   

 8.1. При наступлении обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора, которые 

делают невозможным исполнение обязательств 

по настоящему Договору, срок исполнения 

обязательств отодвигается соразмерно времени, 

в течение которого будут действовать форс-

мажорные обстоятельства. 

8.2. Осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға 

мүмкіндігі болмай қалған тарап тез арада, форс-

мажор жағдайлары орнаған күннен кейінгі үш 

жұмыс күнінен кешіктірмей, факс арқылы немесе 

қолма-қол түрде бұл туралы екінші тарапқа 

хабарлауға міндетті.    

 8.2. Сторона, для которой создалась 

невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, обязана немедленно, но 

не позднее трех рабочих дней со дня 

наступления форс-мажорных обстоятельств, 

известить другую сторону по факсу или 

нарочно. 

9. Дауларды шешу  9. Разрешение споров 

9.1. Осы Шарт бойынша және/немесе соған 

байланысты Тараптар арасында туындайтын барлық 

даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасында 

келіссөз арқылы шешіледі.  

 9.1. Все споры и разногласия, возникающие 

между Сторонами по настоящему Договору 

и/или в связи с ним, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

9.2. Келіспеушіліктерді келіссөз арқылы шешу 

мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан 

 9.2. В случае невозможности разрешения 

разногласий путем переговоров они могут быть 



Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес сотта шешіледі.  

рассмотрены в суде в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

10. Құпиялық   10. Конфиденциальность 

10.1. Шарт бойынша әрбір тарап екінші тараптан 

алынған қаржылық, коммерциялық және басқа 

ақпараттың құпиялығын сақтауға міндеттенеді.  

 10.1. Каждая из сторон по Договору обязуется 

сохранить строгую конфиденциальность 

финансовой, коммерческой и прочей 

информации, полученной от другой стороны. 

10.2. Осындай ақпаратты үшінші тұлғаларға беру, 

жариялау немесе хабарлау тек екінші тараптың 

жазбаша келісімімен, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасы бойынша осындай 

ақпаратты алуға уәкілетті билік органдары мен 

лауазымды тұлғалардың талабы бойынша ғана 

мүмкін болады.   

  10.2. Передача такой информации третьим 

лицам, опубликование или разглашение 

возможны только с письменного согласия 

другой стороны, а также по требованию прямо 

уполномоченных законодательством 

Республики Казахстан на получение такой 

информации органов власти и должностных 

лиц. 

11. Өзге талаптар  11. Прочие условия 

11.1. Осы арқылы Клиент осы Шартты жасасқанға 

дейін:  

- «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды 

жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесімен 

танысқанын;  

- оған тарифтер туралы, есепшот бойынша банктік 

қызметті ұсынудың талаптары туралы ақпарат пен 

осы Шартты жасасу үшін қажетті құжаттардың 

тізімі, осы Шарт бойынша міндеттерді орындамаған 

жағдайдағы клиенттің жауапкершілігі мен болуы 

мүмкін қауіпі туралы ақпарат берілгендігін; 

- оған осы Шарттың талаптарымен, «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізудің 

жалпы талаптары туралы ережесімен танысу үшін 

қажетті уақыт берілгендігін растайды. 

 

 

11.2. Шартты өзгерту, бұзу немесе оның әрекет ету 

мерзімін ұзарту Тараптардың Қосымша келісімі 

арқылы ресімделеді.  

 11.1. Настоящим Клиент подтверждает, что до 

заключения настоящего Договора: 

 -      он был ознакомлен  с  Правилами  об  

общих условиях проведения операций АО Банк 

Центр Кредит»; 

 -    ему была предоставлена  информация о 

тарифах, об условиях предоставления 

банковских  услуг  по  счету и перечень  

необходимых документов для заключения 

Договора, информацию  об ответственности и  

возможных рисках Клиента в случае не 

выполнения обязательств по настоящему 

Договору; 

-    ему было предоставлено необходимое время 

на ознакомление с условиями настоящего  

Договора и  Правилами об  общих  условиях  

проведения  операций  АО «Банк ЦентрКредит.  

11.2 Изменение, расторжение или продление 

срока действия Договора оформляются 

дополнительным соглашением Сторонами. 

11.3. Шартта көзделген талаптармен қатар, 

Тараптар оны орындаған кезде ҚР қолданыстағы 

заңнамасын басшылыққа алады.  

 11.3. Наряду с условиями, предусмотренными 

Договором, при его исполнении Стороны 

руководствуются действующим 

законодательством РК. 

11.4. Осы Шарт оған қол қойған сәттен бастап 

күшіне енеді және Тараптар осы Шарт бойынша 

өздерінің барлық міндеттемелерін толық аяқтап 

болғанша әрекет етеді.  

 11.4. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента подписания и действует до даты 

полного и окончательного выполнения 

Сторонами всех своих обязательств по 

настоящему Договору. 

11.5. Клиент төлем деректемелерінің барлық 

өзгерістері, өзінің атауының өзгеруі туралы, 

орналасқан орнының, нақты мекенжайының, 

байланыс құралдарының нөмірлері мен 

атауларының және басқа деректемелерінің өзгергені 

туралы, сонымен қатар құрылтай/тіркеу 

құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 

туралы, қайта құру немесе тарату туралы шешім 

(оның ішінде сот арқылы) қабылдағаны туралы 

жоғарыда көрсетілген жағдайлардың кез келгені 

орнаған сәттен бастап екі күнтізбелік күн ішінде 

 11.5. Клиент  обязан письменно информировать 

Банк обо всех изменениях платежных 

реквизитов, своего наименования, об 

изменении места нахождения, фактического 

адреса, номеров  и названий средств связи и 

других реквизитов,  о смене лиц, имеющих 

право совершения операций с векселями, а 

также о внесении изменений и дополнений в 

учредительные/регистрационные документы, 

принятия решения (в том числе судом) о 

реорганизации или ликвидации в течение двух 



Банкке жазбаша хабарлауға міндетті.  календарных дней с момента возникновения 

любого из вышеуказанных обстоятельств.  

11.6. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде 

заңдық күші тең үш данада – әр Тарап үшін бір-бір 

данадан және бір данасы ҚР ҰБ үшін жасалып, қол 

қойылған.  

 11.6 . Настоящий Договор составлен и подписан 

в трех экземплярах, один для НБ РК, и по 

одному для каждой из Сторон, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу, 

на государственном и  русском языках.  

  

 12. Тараптардың орналасқан орны, деректемелері мен қолдары / 

Места  нахождения, реквизиты и подписи Сторон 

 

Банк:    “Банк ЦентрКредит” АҚ/АО 

Филиал в городе ________________________ 

 қаласының филиалы  

Орналасқан жері /Место 

нахождения:_____________________________ 

________________________________________ 

БСК/БИК:      KCJBKZKX  

Есепшот/Счет ________________________ 

________________________________________ 

БСН/БИН________________________________ 

тел. ___________________________________ 

 

 

Банк атынан/От Банка: 

  

____________________________________ 

 

 

М.о./М.п. 

 

 

Клиент:_____________________________ 

____________________________________ 

Орналасқан жері /Место 

нахождения:_____________________________ 

______________________________________ 

Нақты мекенжайы/Фактический адрес: 

_________________________________________

_________________________________________ 

БСН/БИН_________________________________ 

 

тел. ___________________________________  

 

 

 

Клиент атынан/От Клиента:  

 

___________________________________ 

 

 

М.о. /М.п. (болған жағдайда /при ее наличии) 

  

 

 

 «___»_______ 20__ ж. №_____ Вексельдерді авальдау туралы шарттың 

үлгі нысаны 1-қосымша / 

Приложение № 1 к типовой форме Договора об авале векселей № __   от «___»_______ 20__ г. 

  

г. _____________ қ.                                                        «___» ______________ 20_ ж./г. 

  

«Банк ЦентрКредит» АҚ 

_________________________________________  

(Клиенттің атауы) 

үшін Клиенттің жалпы атаулы құны _________ 

(___________________________) ____________ 

мөлшердегі жалпы саны _________ 

(______________________________) дана жай 

вексельге аваль (вексельдік кепілдік) береді.  

 АО «Банк ЦентрКредит» проставляет аваль 

(вексельное поручительство) за  

________________________________________ 

(наименование Клиента) 

на простых векселях Клиента в количестве 

_____________________________________ 

(______________________________) штук на 

общую номинальную стоимость в размере 

___________(_____________________) 

_____________________________________. 



  

Жай/аудармалы вексельдер  /  Простые/переводные векселя. 

 

№  Вексельдің 

сериясы, 

нөмірі / 

Серия, номер 

векселя 

Вексельдің 

номиналы / 

Номинал 

векселя 

Вексель 

жасалған 

күн / Дата 

составления 

векселя 

Жасалған 

орын / 

Место 

составления 

Вексельдің 

эмитенті / 

Эмитент 

векселя 

Вексель 

бойынша 

төлем жасау 

мерзімі / 

Срок 

платежа по 

векселю 

Саны 

/ Кол-

во 

                

                

Барлығы / Итого:       

         

   

Банк:                                                                         Клиент: 

 

 «Банк ЦентрКредит» АҚ                                        ________________________________ 

__________ қ. филиал___________                        Орналасқан орны:_________________ 

Орналасқан орны ______________                         Нақты мекенжайы ________________ 

БСК ___________________ ______                        БСН ____________________________ 

БСН _________________________                         Есепшот № ______________________ 

Есепшот №  ___________________ /                      ____________, Банк БСК __________/ 

АО «Банк ЦентрКредит»                                         ________________________________ 

Филиал  в г.____________________                       Место нахождения:_______________ 

Место нахождения: _____________                       Фактический адрес: _______________ 

БИК ___________________ ______                        БИН ___________________________                                                                               

БИН _________________________                         Счет № _________________________ 

Счет № _______________________                        в ____________, БИК банка_________ 

 

Банк атынан / От Банка:                                          Клиент атынан / От Клиента: 

_____________________                                         ______________________ 

м.о./м.п.                                                                    м.о./ м.п.  (болған жағдайда /при ее наличии) 

  

 

 «___»_______ 20__ ж. №_____ Вексельдерді авальдау туралы шарттың 

үлгі нысаны 2-қосымша / 

Приложение № 2 к типовой форме Договора об авале векселей № __   от «___»_______ 20__ 

г. 

  

  г. _____________ қ.                                                        «___» ______________ 20_ ж./г. 

  

 _______________ авалі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу кестесі /  

График выплат комиссионного вознаграждения  по авалю _______________ 

  

I.  Төлем жасалатын күн 

/  

Дата выплаты 

Күн саны / 

Количество дней 

Аваль бойынша сома /  

Сумма по авалю 

      

      

      

      



БАРЛЫҒЫ / ИТОГО:     

 

 

 Банк:                                                                         Клиент: 

 

 «Банк ЦентрКредит» АҚ                                        ________________________________ 

__________ қ. филиал___________                       Орналасқан орны:_________________ 

Орналасқан орны ______________                         Нақты мекенжайы ________________ 

БСК ___________________ ______                        БСН ____________________________ 

БСН _________________________                         Есепшот № ______________________ 

Есепшот №  ___________________                       ____________, Банк БСК __________ 

АО «Банк ЦентрКредит»                                         ________________________________ 

Филиал  в г.____________________                       Место нахождения:_______________ 

Место нахождения _____________                        Фактический адрес _______________ 

БИК ___________________ ______                        БИН ___________________________ 

БИН _________________________                         Счет № _________________________ 

Счет № _______________________                        в ____________, БИК банка_________ 

 

Банк атынан / От Банка:                                          Клиент атынан / От Клиента: 

_____________________                                         ______________________ 

 

м.о./м.п.                                                                            м.о./ м.п. (болған жағдайда /при ее наличии)   

  

 

 

 


