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8-тарау. КЛИЕНТТІҢ БАНКТІК ШОТЫН
АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ
Қорытынды қағидалар
ГЛОССАРИЙ
Қосылу шартында, сондай-ақ Қарыз беру
шарттарында қолданылатын қысқарған
сөздер мен терминдер төмендегі мәнге және
мағынаға/анықтамаға ие:
1) АДБ – Азия Даму банкі.
2) Әкімгер – ҚР Ауыл шаруашылығы
министрлігі.
3) Акцессорлық шарттар/Акцессорлық шарт
– осы Шарттың аясында және оған қатысты:
Қарыз беру туралы шарттар, Қамсыздандыру
шарттары және өзге ілеспе шарттар, соның
ішінде Банк Қосылу/Қызмет көрсету шартына
сәйкес және онымен өзара үздіксіз байланыста
үшінші тұлғалармен жасайтын шарттар.
4) АКК – «Аграрлық кредит корпорациясы»
АҚ.
5) Сауалнама-өтініш – Банк белгілеген
нысанда жасалатын, Клиент қол қоятын және (1)
Клиенттің
Стандарт
талаптарды
жалпы
қабылдағанын, (2) Клиенттің осы Қосылу
шартын жасағанын, (3) Банк пен Деректер
базасының иелері, сондай-ақ Клиентке Банктің
өнімдерін ұсыну және кешенді қызмет көрсету

ГЛОССАРИЙ
В Договоре присоединения, равно как и в
Договорах о выдаче Займа, используются
аббревиатура
и
термины,
имеющие
следующие смысл и значения/определения:
1) АБР – Азиатский Банк Развития.
2) Администратор – Министерство сельского
хозяйства РК.
3) Акцессорные
договоры/Акцессорный
договор – в рамках и по отношению к
настоящему Договору: Договоры о выдаче
Займа, Договоры Обеспечения и иные
сопутствующие договоры, в том числе
заключаемые Банком с третьими лицами, в
соответствии и неразрывной взаимосвязи с
Договором присоединения/Услуг.
4) АКК
–
АО
«Аграрная
кредитная
корпорация».
5) Анкета-Заявление
–
документ
установленной Банком формы, подписываемый
Клиентом,
подтверждающий
факты:
(1)
принятия Клиентом Стандартных условий, в
целом, (2) заключения Клиентом настоящего
Договора присоединения, (3) предоставления
Клиентом его безусловных Согласий на обмен
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мақсатында
Банкпен
азаматтық-құқықтық
қатынастарға түсетін басқа тұлғалар арасында
Клиент туралы ақпаратпен/құжаттармен және
мәліметтермен алмасуға Клиенттің өзінің сөзсіз
келісімдерін бергенін («Келісім» термині үшін
глоссарийде көзделгендей) растайтын құжат.
6) Банк – «Банк ЦентрКредит» акционерлік
қоғамы
7) Деректер базасы – Клиент туралы УО-ға
(Жеке тұлғалар/Заңды тұлғалар мемлекеттік
деректер базасы; Кредиттік бюро; Зейнетақы
төлеу
жөніндегі
мемлекеттік
орталық;
Қаржылық мониторинг комитеті; басқа) тиесілі
дербес, кредиттік және өзге ақпаратты
тасымалдағыштар. Сауалнама-өтініштерге және
БҚШ-ларға/Қамсыздандыру шарттарына сәйкес
Банк ақпаратты бір ақпарат көзінен (мысалы,
Кредиттік бюродан, соның ішінде мемлекет
қатысатын Кредиттік бюродан), осы ақпарат
көзімен (жеткізушімен) жасалған сәйкес
шарттың негізінде сәйкес электрондық немесе
өзге алаң арқылы алуы мүмкін.
8) Қолма-қол ақшасыз қаржыландыру –
шартты
міндеттемелер
(аккредитивтер,
кепілдіктер,
кепілдемелер,
вексельдерді
авальдау, өзге) түрінде Қарыз беру.
9) Кредит валютасы – ЕАВ, KZT.
10) Верификациялау
–
Клиент
туралы
құжаттарды, ақпаратты тексеруге; Клиенттің
уәкілетті өкілдерінің деректерін, телефон
нөмірлерін, сондай-ақ Клиент туралы өзге
деректерді растауға бағытталған іс-әрекеттер
кешені. Оған Банктің КЖ/ТҚҚ (ақшаны
жылыстауға және терроризмді қаржыландыруға
қарсы іс-қимыл) бойынша Қолданыстағы
заңнаманың талаптарын сақтауға бағытталған
іс-әрекеттер кешені де кіреді.
11) Сыйақы – берілген Қарыз үшін төленетін,
Банкке тиесілі ақшаның жылдық мөлшері
есебінен Қарыз сомасына пайыз түрінде
белгіленген төлем.
12) Салымшы
–
26.08.2013ж.
№362НБ
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»
акционерлік қоғамының зейнетақы активтерін
сенімгерлікпен басқару бойынша қызметтерді
мемлекеттік сатып алу туралы шарттың
негізінде «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры» акционерлік қоғамының зейнетақы
активтерін сенімгерлікпен басқарушы болып
табылатын ҚРҰБ.

информацией/документами и сведениями о
Клиенте – между Банком и владельцами Базы
данных, а также иными лицами, с которыми
Банк
вступает
в
гражданско-правовые
отношения в целях предоставления/оказания
Клиенту комплекса банковских Продуктов и
Услуг (как это предусмотрено глоссарием для
термина «Согласие»).
6) Банк – акционерное общество «Банк
ЦентрКредит».
7) База данных – носители персональной,
кредитной и иной информации о Клиенте,
принадлежащие УО (Государственная База
Данных
Физических/Юридических
Лиц;
кредитные бюро; Государственный Центр
Выплаты Пенсий; Комитет Финансового
Мониторинга; другие). Согласно АнкетамЗаявлениям и ДБЗ/Договорам Обеспечения,
информация может быть получена Банком из
одного источника (например, кредитного бюро,
в том числе с Государственным участием), через
соответствующую электронную либо иную
площадку, на основании соответствующего
договора с данным источником (поставщиком)
информации.
8) Безналичное
финансирование
–
предоставление Займа в виде условных
обязательств
(аккредитивы,
гарантии,
поручительство, аваль векселей, иное).
9) Валюта Кредита – означает СКВ, KZT.
10) Верификация
комплекс
действий,
направленных
на
проверку
документов,
информации; на подтверждение данных,
номеров телефонов уполномоченных лиц
Клиента, а также иных сведений о Клиенте.
Включает в себя комплекс действий Банка,
направленных на соблюдение требований
Действующего законодательства по ПОД/ФТ
(противодействие
отмыванию
денег
и
финансированию терроризма).
11) Вознаграждение – плата за предоставленный
Займ, определенная в процентном выражении к
сумме Займа из расчета годового размера
причитающихся Банку денег.
12) Вкладчик
–
НБРК,
являющийся
доверительным управляющим пенсионными
активами акционерного общества «Единый
накопительный пенсионный фонд» на основании
Договора о государственной закупке услуг по
доверительному
управлению
пенсионными
активами акционерного общества «Единый
накопительный
пенсионный
фонд»
от
26.08.2013г. № 362НБ.
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13) Кепілгер – Банк шығарған/Банкке (Банк
пайдасына)
берілген
Кепілдікке/кепілдік
міндеттемеге/хатқа
сәйкес
Банктің
Борышкерімен
ынтымақтасқан
тұлға.
Кепілдіктің күшіне қарай, Кепілгер Банктің
алдында Борышкердің міндеттемелерін толық
немесе ішінара орындау үшін Борышкермен
жауапкершілікті
ортақ
түрде
көтеруге
міндеттенеді.
Егер
Кепілдікте
өзгеше
көзделмесе, Кепілдікті бірге берген тұлғалар
Банк алдында ортақ жауап береді. Сондай-ақ
Кепілдік болашақта туындайтын міндеттемені
қамтамасыз ету үшін берілуі мүмкін.
14) Бас келісімдер/Кредиттік келісімдер – осы
Стандарт талаптардың аясында: Банк пен оның
кредиторлары («ДАМУ» қоры» АҚ, АДБ, ЕҚДБ,
ҚДБ және т.б.) арасында жасалған кейін шағын
және орта бизнесті кредиттеу үшін қаражатты
орналастыру туралы кредиттік келісімдер,
сондай-ақ Банк Кредиторлармен шағын және
орта бизнес субъектілерін Мемлекеттік және
мемлекеттік емес бағдарламалар (Желілер)
бойынша қаржыландыру туралы барлық өзге
келісімдер.
15) Сыйақының
жылдық
тиімді
мөлшерлемесі/СЖТМ
–
Қарыздар
мен
Салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесін
сенімді, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде
(нақты құнын) есептеу туралы Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің ережелеріне
сәйкес есептелген, Банк қызметтері бойынша
сенімді, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрдегі
сыйақы мөлшерлемесі
16) Мемлекеттік және мемлекеттік емес
бағдарламалар
(желілер)/Бағдарламалар
(Желілер)/Ережелер/Жобалар/Өнімдер
–
Банктің
шағын
және
орта
бизнесті
қолдауға/қаржыландыруға бағытталған, соның
ішінде (і) жалпы алғанда, еліміздің тұрақты
экономикалық
дамуын
қамтамасыз
ету;
мемлекеттің экономикалық өсуіне кері ықпал
ететін мәселелердің шешімін табу; (іі)
қаржыландыруға қол жеткізуді жақсарту,
қажетті инфрақұрылыммен қамтамасыз ету,
құзыретті
арттыруға
көмектесу,
консультациялық қолдауды пайдалану және
кәсіпкерлік бастамаларды бірлесіп іске асыру
үшін серіктестерді тарту мақсаттарында, (iii)
өзге мақсаттарда мемлекеттік және мемлекеттік
емес бағдарламалар (желілер) аясында Банктің
түпкілікті Қарыз алушыларды қаржыландыруы.
Мемлекеттік
және
мемлекеттік
емес
бағдарламалар
(желілер)
бойынша

13) Гарант – лицо, солидарное с Должником
Банка, согласно выпущенной / предоставленной
Банку (в пользу Банка) Гарантии/гарантийному
обязательству/письму. В силу Гарантии Гарант
обязывается перед Банком отвечать за
исполнение обязательства Должника полностью
или частично солидарно с Должником. Лица,
совместно давшие Гарантию, отвечают перед
Банком солидарно, если иное не установлено
Гарантией. Гарантия может быть выпущена
также для обеспечения обязательства, которое
возникает в будущем.
14) Генеральные соглашения/ Кредитные
соглашения – в рамках настоящих Стандартных
условий: кредитные договоры между Банком и
его Кредиторами (АО Фонд ДАМУ, АБР, ЕБРР,
БРК и др.) о размещении средств для
последующего кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также все иные
соглашения,
заключенные
Банком
с
Кредиторами о финансировании субъектов
малого и среднего бизнеса по Государственным
и негосударственным Программам (Линиям).
15) Годовая
эффективная
ставка
вознаграждения/ГЭСВ
–
ставка
вознаграждения в достоверном, годовом,
эффективном, сопоставимом исчислении по
Услугам Банка, рассчитываемая в соответствии с
Правилами НБРК об исчислении ставок
вознаграждения в достоверном, годовом,
эффективном,
сопоставимом
исчислении
(реальной стоимости) по Займам и Вкладам.
16) Государственные и негосударственные
программы
(линии)/Программы
(Линии)/Правила/Проекты/Продукты
–
финансирование Банком конечных Заемщиков в
рамках государственных и негосударственных
программ
(линий),
направленные
на
поддержку/финансирование малого и среднего
бизнеса, в т.ч., в целях (i) обеспечения
устойчивого экономического развития страны, в
целом; решения проблем, влияющих на
экономический рост государства; (ii) улучшения
доступа к финансированию, обеспечения
необходимой инфраструктуры, содействия в
повышении
компетенции,
получения
консультационной поддержки и привлечения
партнеров
для
совместной
реализации
предпринимательских инициатив, (iii) иное.
Особые
условия
финансирования
по
Государственным
и
негосударственным
программам (линиям) отражены в Главе VII
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қаржыландырудың ерекше талаптары осы
Стандарт талаптардың VII-тарауында және
БҚШ-да көрсетілген. Бағдарламалар (Желілер)
аясында Банк Кредитор мен Түпкілікті Қарыз
алушы арасында делдал ретінде болады; осы
ретте
Кредитор
қаражатының
есебінен
қаржыландыру Банк пен Кредитор арасында
жасалған және болашақта жасалатын Бас
келісімдерге
қатаң
сәйкестікте
жүзеге
асырылады. Банк жаңа Бас келісімдерге қол
қойған кезде, сондай-ақ Стандарт талаптар және
(немесе) БҚШ сияқты құжаттарға өзгерістер
енгізілген кезде, сәйкес өзгерістер осы Қосылу
шартында бекітілген тәртіп бойынша енгізіледі
және болашақта енгізіледі. Оның ішінде ҚР
Үкіметінің нәтижелі жұмыспен қамтуды және
жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламаларыы
(шағын кәсіпкерлік субъектілерін өңірлік
қаржыландыру бағдарламалары)/«Бизнестің жол
картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
бірыңғай бағдарламасы/Қазақстанда
әйелдер
кәсіпкерлігін
ілгерілетуге
және
әйелдер
басқаратын шағын және орта кәсіпорындарға
көмек көрсету арқылы жалпы алғанда
әйелдердің
бизнеске
қатысуына,
қаржыландыруға, ғылыми-техникалық білімге
(ноу-хауға) және бизнесті дамытудың қаржылық
емес қызметтеріне қол жеткізуге арналған
«Бизнестегі
әйелдер»
бағдарламасы;
Агроөнеркәсіптік
кешен субъектілерін
қаржыландыру бойынша көктемгі егіс және егін
жинау
жұмыстарын өткізуге «Кең дала»
бағдарламасы және басқа Бағдарламалар
(Желілер)/Ережелер/Жобалар/Өнімдер.
17) Өтеу кестесі – Қарыз сомасы; берілген
Қарыз бойынша сыйақы мөлшері; Қарыз
бойынша берешекті өтеу кезеңдері, мерзімдері
және (немесе) өтеу күндері көрсетілген Қарыз
беру туралы шарттың қосымшасы. Овердрафт
беру туралы БҚШ-ның құрамында Өтеу кестесі
болмауы мүмкін.
18) Төлем жасау күні – Қарыз сомасын және
есептелген сыйақыны, комиссияны өтейтін күн,
сондай-ақ Төлем жасау кестесінде көрсетілген
күнге сәйкес келетін кез келген жұмыс күні.
Егер төлем жасау күні жұмыс істемейтін күн
болып табылса, ол жұмыс күні болып
табылатын келесі күнге ауыстырылады. Егер
жұмыс істемейтін күннен кейінгі күн келесі
күнтізбелік айға сәйкес келсе, онда төлем
осындай төлемге дейінгі жұмыс күні жасалады.
Төлем жасау мерзімдерін осындай ауыстыру

настоящих Стандартных условий и в ДБЗ. В
рамках Программ (Линий), Банк выступает
посредником между Кредитором и Конечным
Заемщиком; при этом, финансирование за счет
средств Кредитора осуществляется в строгом
соответствии с Генеральными соглашениями,
заключенными и заключаемыми в будущем –
между Банком и Кредиторами. При подписании
Банком новых Генеральных соглашений, равно
как и при внесении изменений в такие
документы, - в Стандартные условия и(или) ДБЗ
вносятся/будут вноситься соответствующие
изменения в порядке, установленном настоящим
Договором
присоединения.
В
т.ч.,
не
ограничиваясь: Программы Правительства РК
развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства
(программы
регионального
финансирования
субъектов
малого
предпринимательства)
/
Единая
программа поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020»; Единая
программа поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» / программа
«Женщины в бизнесе» для продвижения
женского предпринимательства в Казахстане и в
целом участия женщин в бизнесе путем оказания
содействия малым и средним предприятиям,
возглавляемым женщинами, в получении
доступа к финансированию, научно-техническим
знаниям (ноу-хау) и нефинансовым услугам по
развитию бизнеса; Программа финансирования
субъектов агропромышленного комплекса «Кен
Дала» на проведение весенне-полевых и
уборочных работ и другие Программы
(Линии)/Правила/Проекты/Продукты.
17) График погашения – приложение к
Договору о выдаче Займа, отражающее сумму
Займа; размер вознаграждения по выданному
Займу; периодичность, сроки и(или) даты
погашения Задолженностей по Займу. ДБЗ о
предоставлении овердрафта может не содержать
Графика погашения.
18) Дата Выплаты – дата погашения суммы
Займа
и
начисленного
вознаграждения,
комиссий и означает любой рабочий день,
выпадающий на день, определенный в Графике
платежей. Если дата выплаты не является
рабочим днем, она переносится на следующий
день, который является рабочим днем. Если
следующий за нерабочим, рабочий день
приходится на следующий календарный месяц,
то платеж производится в предшествующий
такому платежу рабочий день. Такой перенос
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Қарызды пайдалану үшін сыйақы есептеу
кезінде назарға алынады, яғни сыйақы БҚШ-да
көзделген
мөлшерлеме
бойынша
Қарыз
алушының шотына ақша нақты есептелген
күнге дейін есептеледі.
19) Қолданыстағы заңнама/ҚР заңнамасы –
Қазақстан Республикасының материалдық және
процессуалдық
құқығы
(Реттеушінің
қаулыларын есепке алғанда, Тараптардың
орындауы міндетті болып табылатын ҚР-ның
заңнамалық, ведомстволық және басқа НҚА).
20) Дефолт – негізгі борышты немесе негізгі
борыш
бойынша
есептелген
сыйақыны
қайтармау қаупінің туындауы; Клиенттің
Келісімнің/БҚШ-ның талаптарын орындамауы
немесе тиісті дәрежеде орындамауы және соның
нәтижесінде Қарызды қайтармау қаупінің
туындауы,
сондай-ақ
банкроттық
процедурасының басталуы немесе Клиенттің
Банкке өзіне қабылдаған міндеттемелерді
бастапқыға қарағанда Банк үшін тиімсіз
талаптармен орындауды ұсынуы (соңғы жағдай
Келісімнің/БҚШ-ның Қолданыстағы заңнамаға
сәйкес Клиент үшін жақсарту жағына қарай
өзгерту
қағидаларына
қатысты
қолданылмайды).
21) Қашықтан банктік қызмет көрсету –
Банктің Call-Center орталығы және/немесе
Сәйкестендіру және аутентификациялау жәненемесе растау кодтарын айқындау құралдарын
қолдана отырып, Банктің Интернет-желісіндегі
www.bcc.kz сайты және/немесе Интернет
арқылы көрсетілетін қызметтердің басқа
арналары (электрондық поштаны қосқанда)
және/немесе
ұялы
байланыс
(SMSхабарламаларын қосқанда) арқылы Шарт
бойынша операцияларды жүргізу және/немесе
ақпарат беру және/немесе Шарт аясындағы
өтініштерді өңдеу.
22) Қосылу
шарты/Шарт/Стандарт
нысан/Стандарт талаптар/Кредиттік желі
туралы келісім/Келісім – (жоғарыда, осы
жерде және бұдан кейін) бір жағынан Банктің
стандарт талаптарды әзірлеуі және екінші
жағынан Банкке Сауалнама-өтінішке және
(немесе) Қарыз беру туралы шартқа қол қойған
және оны берген сәтте Клиенттің оларды
тұтастай қабылдауы (қосылуы) арқылы Банк пен
Клиент арасында жасалатын Шарт (осы Шарт).
23) Қарыз

беру

туралы

шарт/БҚШ

–

сроков платежа будет приниматься во внимание
при начислении вознаграждения за пользование
Займом, т.е. вознаграждение будет начисляться
по ставке, предусмотренной ДБЗ, до даты
фактического зачисления денег на счет
Заёмщика.
19) Действующее
законодательство/законодательство РК –
материальное и процессуальное право РК
(законодательные, ведомственные и иные НПА
РК, обязательные для исполнения Сторонами,
включая постановления Регулятора).
20) Дефолт – наступление угрозы невозврата
основного долга или вознаграждения по нему;
неисполнение или ненадлежащее исполнение
Клиентом
условий
Соглашения/ДБЗ,
в
результате которых наступает угроза невозврата
Займа, а также начало процедуры банкротства
или предложение Клиентом Банку условий
выполнения принятых обязательств на условиях
менее выгодных для Банка по сравнению с
начальными (последнее не относится к
положениям Соглашения/ДБЗ, изменяющим в
лучшую для Клиента сторону в соответствии с
Действующим законодательством).
21) Дистанционное
банковское
обслуживание – совершение операций и /или
предоставление информации по Договору и/или
обработка заявок в рамках Договора через CallCenter Банка и/или сайт Банка www.bcc.kz в
Интернет, и /или другие каналы обслуживания в
Интернет (включая электронную почту) и/или
каналы сотовой связи (включая SMS-сообщения)
с использованием средств идентификации и
аутентификации и/или определения кодов
подтверждения.
22) Договор
присоединения/Договор/
Стандартная
форма/Стандартные
условия/Соглашение
о
Кредитной
линии/Соглашение – (выше, здесь и далее) это
договор (настоящий договор) между Банком и
Клиентом, заключаемый путем разработки
Банком настоящих Стандартных условий, с
одной Стороны, и принятия их Клиентом
(присоединения), в целом, в момент подписания
и предоставления Банку Анкеты-Заявления
и(или) Договора о выдаче Займа, с другой
Стороны.
23) Договор о выдаче Займа/ДБЗ – документ,
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Қарыз/овердрафт беру туралы Банк пен Клиент
арасында жасалған құжат, жазбаша шарт. Оған
қол қоя отырып, Клиент осы Стандарт
талаптарға қосылады/өзінің Шартқа қосылғанын
жалпы растайды. БҚШ (i) Клиенттердің белгілі
санаттарына және (немесе) Банктің белгілі Өнім
түрлеріне арналған Банктің бағдарламаларында
және
(немесе)
(ii)
Мемлекеттік
және
мемлекеттік емес бағдарламаларда (желілерде)
көзделген ерекше талаптарды қамтуы мүмкін.
Егер Клиент Клиентке Кредиттік желі ашпай-ақ
біржолғы банктік Қарыз алу туралы өтініш
жасаған болса, онда Банк пен Клиент арасында
осы
Стандарт
талаптардың
шарттары
қолданылмайтын дербес Банктік қарыз шарты
жасалады; бұл жағдайда, Акцессорлық шарттар
онда көрсетілген дербес Банктік қарыз шартына
сілтемелер болған жағдайда жасалады.
24) Қамсыздандыру шарты – кепілге беру
шарты, кепілге салу шарты, депозитті кепілге
беру шарты, төмендетуге болмайтын қалдық
туралы шарт, кепілдік, кепілдеме және
Клиенттің Қарыз беру шарты бойынша Банк
алдындағы
міндеттемелерін
орындауын
қамтамасыз ету мақсатында жасалатын барлық
басқа да шарттар.
25) Субсидиялау шарты – Банк, Қарыз алушы
және Әкімгер/Субсидяилау операторы арасында
жасалатын үшжақты жазбаша келісім, оның
талаптары бойынша Кредитор Банкке берілген
Қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесін ішінара
субсидиялайды.
26) Кепілдік шарты – кепілдік беру жөнінде
Банк, Қарыз алушы және Қор (басқа кепілгер)
арасында
жасалатын
жазбаша
келісім
(Қамсыздандыру шарты).
27) Талап ету құқығын табыстау шарты –
Банктің Қызмет көрсету шарты бойынша талап
ету құқықтарын өзге тұлғаға беруіне негіз
болатын шарт.
28) Борышкер
–
Қосылу
шарты/БҚШ/
Қамсыздандыру шарты/басқа Акцессорлық
немесе өзге шарт бойынша, сондай-ақ
Қолданыстағы заңнамаға және Тараптардың
құқықтық қатынастарына сәйкес заңнамалық
актіге/сот
шешіміне
немесе
басқа
да
жағдайларға
байланысты
Банк
алдында
міндеттемелері туындаған/туындауы мүмкін
Клиент және (немесе) үшінші тұлға.

письменный договор между Банком и Клиентом
о
предоставлении
Займа/овердрафта,
подписанием которого, Клиент присоединился к
настоящим Стандартным условиям/подтвердил
свое присоединение к Договору, в целом. ДБЗ
может
содержать
особые
условия,
предусмотренные (i) программами Банка для
определенных категорий Клиентов и(или) видов
Продуктов Банка, и(или) (ii) Государственными
и негосударственными программами (линиями).
В случае, если Клиент обращается в Банк за
получением разового банковского Займа без
открытия Клиенту Кредитной линии, то между
Банком
и
Клиентом
заключается
самостоятельный договор банковского Займа, не
подпадающий
под
действие
настоящих
Стандартных условий; в таком случае,
Акцессорные договоры заключаются при
наличии в них ссылок на указанный
самостоятельный договор банковского Займа.
24) Договор Обеспечения – договор залога,
договор заклада, договор залогового депозита,
договор о неснижаемом остатке, гарантия,
поручительство и все иные возможные
договоры, заключаемые с Банком в целях
обеспечения исполнения Клиентом обязательств
перед Банком по Договору о выдаче Займа.
25) Договор субсидирования – трехстороннее
письменное соглашение, заключенное между
Банком,
Заемщиком
и
Администратором/Оператором субсидирования,
по условиям которого Кредитор частично
субсидирует ставку вознаграждения по Займу,
выданному Банком.
26) Договор
гарантии
–
письменное
соглашение
(Договор
Обеспечения),
заключаемое между Банком, Заемщиком и
Фондом (/иным гарантом) о предоставлении
гарантии.
27) Договор уступки права требования –
договор, в соответствии с которым Банк
передает права требования по Договору Услуг
иному лицу.
28) Должник – Клиент и(или) третье лицо, у
которых
возникло/может
возникнуть
обязательство перед Банком в силу Договора
присоединения/ДБЗ/Договора
Обеспечения/
иного Акцессорного или другого договора; в
силу законодательного акта/решения суда, либо
в
силу
иных
обстоятельств,
согласно
Действующему
законодательству
и
правоотношениям Сторон.
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29) Донор – Саясат туралы өтініште көзделген
техникалық көмек көрсету (Кеңес берушінің
шығындарын қолдауды қоса алғанда) үшін
пайдаланылатын кез келген салымшыны
білдіреді.
30) Қосымша талаптар – Банктің қосымша
қамсыздандыру
беру,
қамсыздандыруды
толықтыру
және/немесе
ауыстыру;
кепілдік/кепілдеме/т.б. беру/ауыстыру жөніндегі
негізді талабы.
31) ЕҚДБ – Еуропалық қайта құру және даму
банкі.
32) Қордың
жалғыз
акционері
–
«Бәйтерек» ұлттық басқарушы
холдингі»
акционерлік қоғамы.
33) Бірыңғай бағдарлама – «Бизнестің жол
картасы
–
2020» бизнесті қолдау
мен
дамытудың бірыңғай бағдарламасы.
34) Қарыз/Транш/Мерзімді
қарыз/негізгі
борыш/Кредит/Кредиттік лимит – осы
Келісімнің аясында БҚШ-да белгіленген
талаптармен Банк Клиентке беретін қаржы
ресурстары (қолма-қол ақшасыз және (немесе)
қолма-қол ақшамен қаржыландыру аясында
беріледі).
35) Банктер туралы заң – «Қазақстан
Республикасындағы банктер және банк қызметі
туралы» ҚР заңы.
36) КЖТҚҚ туралы заң – «Қылмыстық жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және терроризмді қаржыландыруға қарсы ісқимыл туралы» ҚР заңы, сондай-ақ КЖТҚҚ
туралы
заңға
қатысты
барлық
заңға
тәуелді/ведомстволық актілер.
37) Өтініштер туралы заң – «Жеке және заңды
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы»
ҚР заңы.
38) Өтініш – Клиенттің Банкке жөнелтетін,
Қарыз
сомасын
қоса
алғанда,
алдағы
қаржыландырудың барлық аспектілері туралы
ақпарат қамтылатын жазбаша өтініш (өнім
бойынша сауалнама).
39) Саясат туралы өтініш – Қарыз алушының
ЕҚДБ Бағдарламасына қатысуының біліктілік
критерийлерін анықтайтын, Банк пен ЕҚДБ
арасында жасалған Кредиттік келісімнің
қосымшасы болып табылады.
40) Кепіл – Қарыз алушының Банк алдындағы
міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етуінің
бір түрі. Кепіл қардар (кепілге қойылған мүлік
Банктің иелігіне/пайдалануына берілген кезде)
және ипотека (кепілге қойылған мүлік Кепіл
берушінің меншігінде және пайдалануында

29) Донор - означает любого вкладчика денег,
используемых для предоставления технического
содействия, предусмотренного Заявлением о
политике
(включая
поддержку
расходов
Консультанта).
30) Дополнительные
требования
–
обоснованное требование Банка предоставить
дополнительно, пополнить и/или заменить
обеспечение;
предоставить/заменить
гарантию/поручительство/иное.
31) ЕБРР - Европейский Банк Реконструкции
и Развития
32) Единственный акционер Фонда –
Акционерное
общество
«Национальный
управляющий холдинг «Байтерек».
33) Единая Программа – Единая программа
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020».
34) Займ/Транш/Срочный
заем/основной
долг/Кредит/Кредитный лимит – финансовые
ресурсы, предоставляемые Банком Клиенту на
условиях, определенных ДБЗ в рамках
настоящего Соглашения (могут выдаваться в
рамках
безналичного
и(или)
наличного
финансирования).
35) Закон о банках – Закон РК «О банках и
банковской
деятельности
в
Республике
Казахстан».
36) Закон о ПОДФТ – Закон РК «О
противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», а также все
подзаконные/ведомственные акты, относящиеся
к Закону о ПОДФТ.
37) Закон об обращениях - Закон РК «О
порядке рассмотрения обращений физических и
юридических лиц».
38) Заявление – письменное заявление
(продуктовая анкета), направляемое Клиентом
Банку, содержащее информацию обо всех
аспектах
предстоящего
финансирования,
включая сумму Займа.
39) Заявление о политике - является
приложением к Кредитному соглашению,
заключенному между Банком и ЕБРР,
определяющие квалификационные критерии для
участия Заемщика в Программе ЕБРР.
40) Залог – один из видов обеспечения
исполнения Заемщиком обязательств перед
Банком. Залог подразделяется на заклад (когда
заложенное имущество передается Банку во
владение/пользование)
и
ипотеку
(когда
заложенное имущество остается у Залогодателя
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болған кезде) болып бөлінеді.
41) Кепіл беруші – Клиент немесе Клиенттің
Қызмет көрсету шарты бойынша Банк
алдындағы
міндеттемелерін
орындауын
қамтамасыз ету ретінде мүлкін Банкке кепілге
берген үшінші тұлға.
42) Жабық кілт/ЭСҚ жабық кілті – ЭЦҚ
құралдарын пайдалана отырып, ЭЦҚ құру үшін
қолданылатын бірізді электрондық цифр
таңбалары, оны басқаларға беруге болмайды.
43) Ақпараттық банктік қызметтер – Банктің
Клиентке оның банктік шотына қол жеткізу
құқығын, оның шотындағы ақша қалдығы мен
ақша қозғалысы туралы, жүргізілген төлемдер
мен ақша аударымдары туралы, сондай-ақ
көрсетілетін басқа банктік қызметтер туралы
ақпаратты ұсынуға байланысты немесе осындай
ақпаратты не Клиенттің сұрауы бойынша
немесе Тараптардың келісімі бойынша басқа
ақпаратты (анықтамалар, Үзінді көшірмелер)
ұсынуға байланысты электрондық банктік
қызметтер.
44) Интернет-ресурс/сайт – бірегей желілік
мекенжайы және (немесе) домендік атауы бар
және Интернетте жұмыс істейтін аппараттықбағдарламалық
кешенде
орналастырылған
(мәтіндік, графикалық, аудиовизуалдық немесе
басқа түрдегі) ақпарат.
45) Басқа тұлғалар – Клиенттерге және үшінші
тұлғаларға жатпайтын барлық тұлғалар. Басқа
тұлғалар қатарына қаржы институттары,
сақтандырушылар,
Банк
агенттері,
коллекторлар, сауда орындары (автокөлік
сататын дүкендер, супермаркеттер және т.б.),
курьерлер, кәсіпкерлер мен коммерсанттар,
сондай-ақ Банк азаматтық-құқықтық мәміле
жасаған барлық басқа тұлғалар кіруі мүмкін
(бірақ олармен шектелмейді).
46) ЖК – жеке кәсіпкерлер (заңды тұлға құрмайақ кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке
тұлғалар).
47) Байланыс арнасы – Қосылу шарты
қолданыста болатын кезде Клиенттен алынған
ақпараттың негізінде Клиентті сәйкестендірген
жағдайда, Банк белгілеген талаптармен және
тәртіппен пайдаланылатын Банк пен Клиент
арасында ақпарат беру құралдары, мысалы:
электрондық пошта (email), пошта байланысы,
«StarBanking» жүйесі, телебанкинг, факс,
банкомат, терминал; Банктің сайтындағы
хабарлама, Банктің әлеуметтік желідегі ресми

во владении и пользовании).
41) Залогодатель – Клиент или третье лицо,
предоставившие Банку имущество в залог в
качестве обеспечения исполнения обязательств
Клиента перед Банком по Договору Услуг.
42) Закрытый ключ/Закрытый ключ ЭЦП –
последовательность электронных цифровых
символов, которая не может быть передана
другим лицам. предназначенная для создания
ЭЦП с использованием средств ЭЦП.
43) Информационные банковские Услуги –
электронные банковские Услуги, связанные с
предоставлением Банком Клиенту доступа к
своему банковскому Счету, информации об
остатках и движениях денег по его Счету, о
проведенных платежах и переводах денег, и
иных предоставляемых банковских Услугах,
либо вытекающих из их предоставления или
иной информации (справки, Выписки) по их
запросам либо по соглашению Сторон.
44) Интернет-ресурс/сайт – информация (в
текстовом, графическом, аудиовизуальном или
ином виде), размещенная на аппаратнопрограммном комплексе, имеющем уникальный
сетевой адрес и (или) доменное имя и
функционирующем в Интернете.
45) Иные лица – все лица, не относящиеся к
Клиентам и к Третьим лицам. К иным лицам
могут
относиться
(не
ограничиваясь):
финансовые институты, страховщики, агенты
Банка, коллекторы, точки продаж (автосалоны,
супермаркеты и др.), курьеры, предприниматели
и коммерсанты, а также все иные лица, с
которыми Банк заключил гражданско-правовые
сделки.
46) ИП – индивидуальные предприниматели
(физические
лица,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность
без
образования юридического лица).
47) Канал связи – средства передачи
информации между Банком и Клиентом, такие
как: электронная почта (email), почтовая связь,
система «StarBanking», телебанкинг, факс,
Банкомат, Терминал; сообщение на сайте Банка,
официальной странице Банка в социальной сети,
- используемые на условиях и в порядке,
определяемых Банком, и используемых в период
действия Договора присоединения.
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парағы.
48) Қаржыландыру көзі – Кредиттік
келісімдерге сәйкес Кәсіпкерлік қызметті
дамытуды
қаржыландыру
өнімдері/
бағдарламалары
бойынша
ұлттық
және
халықаралық даму институттарының қаражаты.
49) Клиент/Қарыз алушы – шағын және орта
бизнестің субъектілері болып табылатын,
Банкпен Қосылу шартын жасаған, Қарыз/өзге
қаржыландыру құралын алған және алынған
құралдарды қайтару және алынған құралдар
бойынша борыштың жалпы сомасын толық
төлеу бойынша өздеріне міндеттеме алған заңды
тұлғалар,
жеке
кәсіпкерлер,
шаруа
қожалықтары, фермер қожалықтары (Клиент
үшін берілген, Банктің кепілдіктері бойынша
принципалдар және Банктің өзге борышкерлері).
Осы Қосылу шартының және/немесе БҚШ-ның
заңды тұлғалар үшін белгіленген талаптары
Клиенттердің басқа санаттарына (ЖК/ШӨ/ФҚ)
да қатысты қолданылады – өйткені бұл
Қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейді.
Клиент Мемлекеттік және мемлекеттік емес
бағдарламалар (желілер) аясында көрсетілген
Бағдарламалар (желілер) бойынша Түпкілікті
қарыз алушы болып танылады.
50) Кредитор – Қазақстан Республикасы атынан
уәкілетті орган/ұйым; Еуропалық қайта құру
және даму банкі; Азия Даму Банкі; «ДАМУ»
кәсіпкерлікті
дамыту
қоры» АҚ;
өзге
Кредиторлар.
51) Комиссия – Клиентке Кредиттік желі/Қарыз
және/немесе аккредитив ашқаны және оған
қызмет көрсеткені және/немесе банктік кепілдік
бергені және/немесе қолма-қол немесе қолмақол ақшасыз қаржыландыру бойынша өзге
қызметтер көрсеткені үшін Банк есептеген
комиссия. Комиссияның толық тізбесі БҚШ-да
белгіленген.
52) Кредиттік желі – Клиент осы Стандарт
талаптарда/БҚШ-да
белгіленген
міндеттемелерді толық көлемде орындайды
деген талаппен, осы Келісімді кейінгі БҚШ-ға
қатысты қолдану арқылы Банктің Клиентке
Қарыздарды
біртіндеп
беруі.
Егер
Қолданыстағы
заңнамаға
сәйкес
Мемлекеттік/мемлекеттік емес (банктік емес)
бағдарламалар мен желілер үшін бұл қажет
болатын болса, Банк Клиентке бір немесе
бірнеше Кредиттік желі белгілеуге құқылы.
Қарыз алушыға Кредиттік желі кредиттеу

48) Источник финансирования - средства
национальных и международных институтов
развития
по
Продуктам/Программам
финансирования развития предпринимательской
деятельности в соответствии с Кредитными
соглашениями.
49) Клиент/Заемщик – юридические лица,
индивидуальные
предприниматели,
крестьянские хозяйства, фермерские хозяйства,
являющиеся субъектами малого и среднего
бизнеса, заключившие с Банком Договор
присоединения,
получившие
Займ/иной
инструмент финансирования и принявшие на
себя обязательства по возврату полученных
инструментов и по полной оплате Общей Суммы
Долга по ним (принципалы по Гарантиям Банка,
выданным за Клиента, и иные должники Банка).
Требования
настоящего
Договора
присоединения и(или) ДБЗ, установленные для
юридических лиц, распространяются и на
остальные категории Клиентов (ИП/КХ/ФХ) –
постольку, поскольку это не противоречит
Действующему законодательству. Клиент в
рамках Государственных и негосударственных
программ (линий) признается Конечным
Заемщиком
по
указанным
Программам
(Линиям).
50) Кредитор – Республика Казахстан, в лице
уполномоченного
органа/организации;
Европейский Банк Реконструкции и Развития;
Азиатский Банк Развития; АО «Фонд развития
предпринимательства ДАМУ»; иные Кредиторы.
51) Комиссия – комиссия, начисленная
Банком Клиенту за открытие и обслуживание
Кредитной линии/Займа, и/или аккредитива,
и/или за выдачу банковской гарантии, и/или за
другие услуги по наличному или безналичному
финансированию. Полный перечень комиссий
установлен в ДБЗ.
52) Кредитная
линия
–
поэтапное
предоставление Банком Клиенту Займов путем
распространения
действия
настоящего
Соглашения на последующие ДБЗ, при условии
выполнения Клиентом в полном объеме
обязательств,
установленных
настоящими
Стандартными условиями/ДБЗ. Банк вправе
устанавливать для Клиента одну и более
Кредитных линий, если это необходимо в свете
Действующего
законодательства
для
Государственных/негосударственных
(небанковских) Программ и Линий. Кредитная
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лимиті аясында бір қарыз алушыға Банктің
меншікті капиталының 0,2%-нан аспайтын
мөлшерде белгіленеді.
53) Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі
үйлестірушісі – облыстардың, Астана және
Алматы қалаларының әкімдіктерінің шешімімен
белгіленген «бір терезе» қағидасы бойынша
жергілікті орындарда Бағдарламаны жүзеге
асыруға
жауапты
жергілікті
атқарушы
органдардың құрылымдық бөлімшелері.
54) Кросс-дефолт – Клиент тартылған сот
процестері, Клиенттің кез келген кредитор
алдындағы өз міндеттемелерін бұзуы немесе
Банктің негізді пікірі бойынша Клиентке Қарыз
берген күнгі Банк алдындағы міндеттемелері
сомасының 10%-нан немесе соңғы тоқсандық
қаржылық есептілікке (баланс), соған қоса
өзінің шоғырландырылған есебіне, сондай-ақ
барлық үлестес компаниялары бойынша
шоғырландырылған
есептілігіне
сәйкес
жарғылық капитал сомасының 25%-нан асатын
мөлшерде материалдық залал тигізуі мүмкін
басқа жағдай немесе оқиға. Бұл кезде ең төменгі
көрсеткіш қолданылады.
55) Кеңес беруші – Бағдарламаның аясында
техникалық көмек көрсету, ықтимал қарыз
алушыларды тиімді тарту бойынша олардың
әлеуетін дамыту және күшейту кезінде көмек
көрсету,
Бағдарлама
компоненттерінің
синергиясын қамтамасыз ету үшін «Шағын
бизнеске қолдау көрсету» компонентіне қол
жеткізуге көмектесу және Бағдарламаны
басқару бойынша жалпы функцияларды
(мониторинг, маркетинг жүргізуді, көрнекілік
пен есептілікті қоса алғанда) жүзеге асыру үшін
тартылған
жергілікті
және
халықаралық
сарапшылар тобы.
56) Ең төменгі нормативтер – Банк Клиенттің
тоқсан сайын/ай сайын беретін есебінің
негізінде есептейтін негізді және Клиентпен
келісімге алған қаржы коэффициенттерінің
жиынтығы. Ең төменгі нормативтерді сақтау
Клиенттің қанағаттанарлық деңгейінен төмен
түспейтін дәрежедегі қаржылық жағдайын
сипаттайды.
57) АЕК – республикалық бюджет туралы
қолданыстағы заңнамаға сәйкес жыл сайын
сәйкес жылға белгіленетін айлық есептік
көрсеткіш.
58) ЖАО – ҚР-дағы облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың/астананың жергілікті

линия на Заемщика устанавливается в рамках
лимита кредитования в размере не более 0,2 %
от собственного капитала Банка на одного
Заемщика.
53) Координатор Программы на местном
уровне – определяемое решением Акиматов
областей, городов Астана и Алматы структурное
подразделение
местного
исполнительного
органа, ответственное за реализацию Программы
на местах по принципу «одного окна».
54) Кросс-дефолт – судебные процессы, в
которые вовлечен Клиент, нарушения Клиентом
своих обязательства перед любыми кредиторами
или иное обстоятельство, или событие, которое
по обоснованному мнению Банка, возможно,
нанесет
материальный
ущерб
Клиенту,
превышающий 10 % от суммы обязательств
перед Банком на дату представления Кредита,
или 25 % от суммы уставного капитала, согласно
последней квартальной финансовой отчетности
(баланс), в т.ч. по всем аффилиированным
компаниям,
включая
консолидированную
отчетность. При этом, применяется наименьший
показатель.
55) Консультант – группа местных и
международных экспертов, привлеченных для
оказания технической помощи в рамках
Программы, помощи при развитии и усилении
их потенциала по эффективному привлечению
потенциальных заемщиков, содействия в
доступе к компоненту «Поддержка малого
бизнеса»,
для
обеспечения
синергии
компонентов Программы и осуществления
общих функций по управлению Программой
(включая мониторинг, маркетинг, наглядность и
отчетность).
56) Минимальные нормативы – набор
обоснованных и согласованных с Клиентом
финансовых коэффициентов, рассчитываемых
Банком на основании ежеквартально/ежемесячно
предоставляемой
Клиентом
отчетности,
соблюдение которых характеризует финансовое
состояние Клиента на уровне не ниже
удовлетворительного.
57) МРП – месячный расчетный показатель,
устанавливаемый ежегодно в соответствии с
Действующим
законодательством
о
республиканском бюджете на соответствующий
год.
58) МИО – местный исполнительный орган
области/города
республиканского
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атқарушы органы.
59) МҚҰ – Микроркредиттік қаржы ұйымы.
60) Қолма-қол ақшалай қаржыландыру –
ақша (банктік қарыз, вексельдер есебі,
овердрафттар) түрінде кредит беру.
61) Жаңа түпкілікті қарыз алушы – қарыз
беру туралы өтінім қабылданған күні жеке
кәсіпкер
немесе
заңды
тұлға
ретінде
мемлекеттік тіркеудегі мерзімі 3 (үш)
күнтізбелік жылдан кем болатын, шағын
кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын
түпкілікті Қарыз алушы. «Жаңа түпкілікті қарыз
алушы» термині Банктің ішкі бағдарламалары
үшін өзге анықтаманы (мағынаны) білдіруі
мүмкін.
62) Тұрақсыздық айыбы – Клиент БҚШ
талаптарын тиісті дәрежеде орындамаған кезде
алынатын
айыппұл,
өсімпұл;
БҚШ-да
белгіленеді.
63)
ҚРҰБ/Реттеуші
–
«Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
Банкі»
республикалық мемлекеттік мекемесі.
64)
Тұрақсыздық
айыбы
–
Қосылу
шартының/БҚШ талаптарын тиісті дәрежеде
орындамаған кезде, Қарыз алушы төлеуі тиіс
айыппұлдар, өсімпұлдар.
65) ҚР НҚА – ҚР нормативтік құқықтық
актілері.
66) ЭҚЖЖ – техникалық реттеу және
метрология бойынша уәкілетті орган бекіткен
экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы
жiктеуiшi.
67) Қарыз бойынша борыштың жалпы
сомасы – Клиенттің Қарызға қатысты негізгі
борыш, сыйақы бойынша, Клиенттің Қосылу
шартына/БҚШ-ға қатысты тұрақсыздық айыбы,
комиссиялар,
шығасылар
мен
өзге
міндеттемелер бойынша берешек сомасы.
68) Қамсыздандыру – қолданыстағы заңнамаға
және сәйкес Акцессорлық шарттарға сәйкес
кепіл, тұрақсыздық айыбы, үшінші тұлғалардың
кепілдігі/кепілдіктері, дебиторлық берешек
бойынша талап ету құқығын табыстау және
Клиенттің Банк алдында міндеттемелерін
қамтамасыз етудің басқа да түрлері.
69) Есеп айырысатын соңғы күн – әр БҚШ
талаптарында белгіленген қарыз және сыйақы
сомасын,
комиссияны/өзге
төлемдерді
қайтаратын соңғы күн. Әр БҚШ-да белгіленген

значения/столицы РК
59) МФО – Микрокредитная финансовая
организация.
60) Наличное
финансирование
–
предоставление
Кредита
в
виде
денег
(банковских
Займов,
учета
векселей,
овердрафтов).
61) Начинающий Конечный заемщик –
Конечный заемщик, являющийся субъектом
малого
предпринимательства,
срок
государственной регистрации которого в
качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица составляет менее 3 (трех)
календарных лет на дату принятия заявки о
предоставлении Займа. Термин «Начинающий
конечный заемщик» может иметь иное
определение
(значение)
для
внутренних
Программ Банка.
62) Неустойка – штрафы, пени, подлежащие
выплате
Клиентом
при
ненадлежащем
исполнении условий ДБЗ; устанавливаются ДБЗ.
63) НБРК/Регулятор
Республиканское
государственное учреждение Национальный
Банк Республики Казахстан.
64) Неустойка – штрафы, пени, подлежащие
выплате
Заемщиком
при
ненадлежащем
исполнении
условий
Договора
присоединения/ДБЗ.
65) НПА РК – нормативные правовые акты
РК.
66) ОКЭД - Общий классификатор видов
экономической деятельности, утвержденный
уполномоченным органом по техническому
регулированию и метрологии.
67) Общая Сумма Долга по Займу – сумма
задолженности Клиента по основному долгу,
вознаграждению
по
Займу,
неустойкам,
комиссиям, издержкам и иным обязательствам
Клиента по Договору присоединения/по ДБЗ.
68) Обеспечение
–
залог,
неустойка,
поручительство/гарантии
третьих
лиц,
переуступка права требования по дебиторской
задолженности и другие способы обеспечения
обязательств
Клиента перед
Банком
в
соответствии
с
Действующим
законодательством
и
соответствующим
Акцессорным договором.
69) Окончательная
Дата
Расчета
–
окончательная дата возврата суммы Займа и
вознаграждения, комиссий/иное, определенная
условиями каждого из ДБЗ. Сроки погашения,
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өтеу мерзімдері есеп айырысатын соңғы күннен
аспауы тиіс. Егер есеп айырысатын соңғы күн
жұмыс күні болмаса, онда ол жұмыс күні болып
табылатын келесі күнге ауыстырылады. Егер
жұмыс күні болып табылмайтын күннен кейінгі
жұмыс күні келесі күнтізбелік айға сәйкес
келетін болса, онда төлем осындай төлемнің
алдындағы жұмыс күні жүргізіледі. Осындай
төлем жасау мерзімдерін ауыстыру Қарызды
пайдалану үшін сыйақы есептеген кезде назарға
алынатын болады, яғни сыйақы Банктің шотына
ақша нақты аударылған күнге дейін БҚШ-да
көзделген мөлшерлеме бойынша есептеледі.
70) ЭБШН – Өнім аясындағы Экологиялық
бағалау және шолу негізі.
71) Оператор – агроөнеркәсіптік кешен
субъектілерін қаржылық сауықтыру үшін қаржы
институттарының кредиттері бойынша сыйақы
мөлшерлемесін
субсидиялау
бойынша
оператордың қызметін көрсету туралы шарттың
негізінде агроөнеркәсіптік кешен саласында
мамандандырылған ұйым ретінде тартылатын
уәкілетті орган/уәкілетті ұйым.
72) Сенім білдірілген агент – «Оңалту және
активтерді басқару компаниясы» АҚ немесе
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі
үшін Мемлекеттік кепілдік беру туралы келісім
бойынша сенім білдірілген агент қызметін
атқаратын өзге тұлға.
73) Банктің бағдарламалары – Банктің
уәкілетті органы бекітетін, Банктің қаражаты
есебінен кредит беру бағдарламалары.
74) Жоба – Қарыз алушы қарыз қаражаты
есебінен
іске
асыратын
бизнес-жоба/
қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін,
табыс табуға бағытталған бастамашылық
қызмет ретінде Қарыз алушы жүзеге асыратын,
бизнестің әртүрлі бағыттарындағы іс-әрекеттер
мен
іс-шаралардың
жиынтығы/БҚШ-да
көрсетілген іріктеу критерийлеріне сәйкес
келетін және Бағдарлама (Желі)/Банктің
бағдарламасы аясында Банк берген қарызды
пайдаланатын ШОБ Қарыз алушысы жүзеге
асыратын жоба.
75) Міндеттемелерді орындауды мерзімінен
кешіктіру – Қосылу шартын жасау/БҚШ-ға қол
қою арқылы Клиенттің өзіне қабылдаған
міндеттемелерді орындау мерзімін бұзуы.
76) Банктің өнімдері/қызметтері – Банктің
меншікті қаражаты есебінен және осы Стандарт
талаптардың тарауларында және БҚШ-да

определенные каждым ДБЗ, не должны
превышать Окончательную дату расчета. Если
Окончательная Дата Расчета не является
рабочим днем, она переносится на следующий
день, который является рабочим днем. Если
рабочий день, следующий за нерабочим,
приходится на следующий календарный месяц,
то платеж производится в предшествующий
такому платежу рабочий день. Такой перенос
сроков платежа будет приниматься во внимание
при начислении вознаграждения за пользование
Займом, т.е. вознаграждение будет начисляться
по ставке, предусмотренной ДБЗ, до даты
фактического зачисления денег на счет Банка.
70) ОЭОО – Основа экологической оценки и
обзора в рамках Продукта.
71) Оператор
–
уполномоченный
орган/уполномоченная
организация,
привлекаемая
как
специализированная
организация в сфере агропромышленного
комплекса на основании договора об оказании
услуг оператора по субсидированию ставок
вознаграждения по кредитам финансовых
институтов для финансового оздоровления
субъектов агропромышленного комплекса.
72) Поверенный агент – АО «Компания по
реабилитации и управлению активами», либо
иное лицо, которое будет выполнять функции
поверенного агента для Министерства финансов
РК
по Соглашению
о предоставлении
государственной гарантии.
73) Программы
Банка
–
программы
кредитования
за
счет
средств
Банка,
утверждаемые уполномоченным органом Банка.
74) Проект – бизнес-Проект, реализуемый
Заемщиком за счет средств Займа/совокупность
действий
и
мероприятий
в различных
направлениях
бизнеса,
осуществляемых
Заемщиком
в
качестве
инициативной
деятельности, направленной на получение
дохода, не противоречащей Действующему
законодательству/бизнес-Проект,
который
отвечает критериям отбора, изложенным в ДБЗ,
и
осуществляется
заемщиком
МСБ,
использующим Займ, выделенный Банком в
рамках Программы (Линии)/Программы Банка.
75) Просрочка исполнения обязательств –
нарушение Клиентом сроков исполнения
обязательств, принятых им на себя заключением
Договора присоединения/подписанием ДБЗ.
76) Продукты/Услуги Банка – банковские
продукты, выдаваемые/выпускаемые Банком за
счет его собственных средств и вне Программ
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қамтылған ерекше талаптармен бір-бірінен
ерекшеленетін Бағдарламадан (Желі) тыс
берілетін/шығарылатын банктің өнімдер/Шотты
ашу, жүргізу және жабу бойынша қызметтер/
Шарт аясында Банк ұсынатын өзге өнімдер мен
қызметтер.
77) ЭБЖ – Жобаға арналған Экологиялық
басқару жоспары, соның ішінде ЭБШН
аясындағы талаптарға сәйкес дайындалған оған
жасалатын кез келген жаңартулар.
78) ҚШС – қорғаныс шараларының саясаты
79)
Кредиттік
міндеттемелерді
қайта
құрылымдау – қарыз алушылардың кредиттік
міндеттемелері бойынша қайтару мерзімдерін
ұлғайту, сыйақы мөлшерлемелерін азайту/
басқасы, сондай-ақ жеңілдетілген кезең ұсыну.
80) ҚР – Қазақстан Республикасы.
81) Тараптар – бірге алғанда – Банк пен
Клиент; жеке-жеке – «Тарап». Бірлесіп қарыз
алушы (Қарыз алушыға ұқсас Қарыз бойынша
борышкер) болған кезде, ол Қарыз алушыклиент тарапынан қатысады. Егер Қарыз
бойынша борышкермен бір тұлға ретінде сәйкес
келмесе, кепілгерлер/кепіл болушылар/кепіл
берушілер және өзге үшінші тұлғалар болған
кезде, мұндай тұлғалар БҚШ-ның жеке тарабы
болып табылады.
82) «StarBanking» жүйесі – Клиенттерге
қашықтан банктік қызмет көрсетуге арналған
жүйе. Клиент Шотты Web-қосымша немесе
мобильді бағдарламалық қосымша арқылы
Online – нақты уақыт режимінде техникалық
құрылғы
(смартфон/мобильді
телефон/планшет/компьютер және т.б.) арқылы
басқара алады. Банктің «StarBanking» жүйесі
арқылы Клиентке қызмет көрсету тәртібі мен
талаптары
Банктің
ішкі
нормативтік
құжаттарында және (немесе) Қызмет көрсету
шартында белгіленеді.
83) Келісім – Банктің Клиент туралы ақпаратты
мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар
мен органдарға беруіне (егер мұндай келісім
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес талап етілетін
болса), осындай ақпаратты жинауына, өңдеуіне,
сақтауына және Банкке кредиттеу, Клиентке
өзге қызмет көрсету бойынша қызметін жүзеге
асыруына қажетті өзге іс-әрекеттерді жүзеге
асыруына
Клиенттің
жазбаша
растауы/
хабарламасы/келісімі. Клиенттің келісімінсіз
кредит беруге және Клиентке өзге де қызмет
көрсетуге тыйым салынады, өйткені бұған

(Линий), отличающиеся друг от друга особыми
условиями, содержащимися в Главах настоящих
Стандартных условий и в ДБЗ/услуги по
открытию, ведению и закрытию Счета/иные
Продукты и Услуги, предоставляемые Банком в
рамках Договора.
77) ПЭУ – План экологического управления
для Проекта, в т.ч. любые обновления к нему,
подготовленные в соответствии с требованиями
в рамках ОЭОО.
78) ПЗМ – политика защитных мер.
79) Реструктуризация
кредитных
обязательств – увеличение сроков возврата,
уменьшение ставки вознаграждения/иное, а
также предоставление льготного периода по
имеющимся
у
Заемщиков
кредитным
обязательствам;
80) РК – Республика Казахстан.
81) Стороны – Банк и Клиент, вместе взятые;
по отдельности - «Сторона». При наличии
Созаемщика (должник по Займу аналогично
Заемщику), он выступает на стороне КлиентаЗаемщика.
При
наличии
гарантов/поручителей/Залогодателей и иных
третьих лиц, такие лица выступают отдельной
Стороной ДБЗ, если не совпадают в одном лице
с должником по Займу.
82) Система «StarBanking»
– система
дистанционного Банковского обслуживания
Клиентов.
Управление
Счетом
может
осуществляться
Клиентом
посредством
технического устройства (смартфон/мобильный
телефон/планшет/компьютер и др.) в режиме
реального времени – Online через Webприложение или через мобильное программное
приложение. Порядок и условия обслуживания
Банком Клиента по Системе «StarBanking»
устанавливаются внутренними нормативными
документами
Банка
и(или)
Договором
присоединения.
83) Согласие
–
письменное
заверение/уведомление/согласие Клиента на
предоставление Банком информации о нем в
государственные
и
негосударственные
организации и органы (если такие Согласия
требуются Действующим законодательством), на
сбор, обработку, хранение такой информации и
осуществление иных действий, необходимых
Банку для осуществления его деятельности по
кредитованию и иному обслуживанию Клиента.
Кредитование и иное обслуживание Клиента без
получения от него Согласия не допускается,
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Қолданыстағы заңнамада тыйым салынған, ол
жөнінде Клиент танысқан және онымен сөзсіз
келіседі.
84) Субсидия – Банк қарыз алушыларға беретін
қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемесі
бойынша шығысты ішінара өтеу үшін
республикалық
бюджеттен
бөлінетін
қаражат/Кредитордың қаражаты (соның ішінде
Қаржы агенті арқылы ақысыз және қайтарымсыз
негізде жіберілуі мүмкін).
85)
Субсидиялау
–
Бағдарламаның
талаптарымен жобаны іске асыру үшін қарыз
бойынша сыйақы ретінде Қарыз алушы Банкке
төлейтін шығыстарды ішінара өтеу үшін
пайдаланылатын Қарыз алушыны қаржылай
(соның ішінде мемлекеттік) қолдау нысаны
(қарыз алушы кредиттік және/немесе лизингтік
міндеттемелер бойынша сыйақы ретінде қаржы
институтына төлейтін шығыстарды ішінара өтеу
үшін пайдаланылады).
86) Мерзімінен кешіктірілген берешек
сомасы – Төлем жасау кестесі бойынша Қарыз
алушының
төлем
мерзімін
бұзуының
нәтижесінде құрылған мерзімді қарыз бен
есептелген сыйақының өтелмеген сомасы
87) ШОБ субъектісі – қолданыстағы заңнамаға
сәйкес шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі.
88)
Тарифтер
–
Банктің
комиссиясының/сыйақысының/ Қызметтер мен
өнімдер бойынша сыйақының/Шарт бойынша
көрсетілетін Қызметтер/жасалатын операциялар
бойынша алынатын сыйақының мөлшерін
белгілейтін қолданыстағы Тарифтер. Тарифтерді
Банктің уәкілетті органы бекітеді және
www.bcc.kz электронды мекенжайы бойынша
Банктің
веб-сайтында
орналастырылады.
Қосылу шартын жасау арқылы Клиент Өнімдер
мен Қызметтерге белгіленген тарифтермен, оған
енгізілген өзгерістермен танысқанын және
онымен келіскенін растайды.
89) Ағымдағы банктік шот/Шот – ақша
қаражатын, соның ішінде Қосылу шартының
аясында
берілген/төленетін
Транштарды
есептеген, аударған, есептен шығарған кезде
Банктің Клиентке кешенді банктік қызмет
көрсетуіне қажетті Клиенттің банктік шоты.
УО – Қолданыстағы заңнама бойынша Клиент
туралы ақпаратты жинауға, сақтауға, таратуға,
жоюға уәкілетті және Клиенттің келісімінің

поскольку это
запрещено
Действующим
законодательством, с чем Клиент ознакомлен и
безусловно согласен
84) Субсидии – средства республиканского
бюджета / средства Кредитора, направляемые
для частичного возмещения расходов по ставке
вознаграждения по выдаваемым Банком Займам
Заемщикам (могут направляться, в том числе,
через Финансового агента на безвозмездной и
безвозвратной основе).
85) Субсидирование – форма финансовой (в
т.ч. – государственной) поддержки Заемщика,
используемая для частичного возмещения
расходов, уплачиваемых Заемщиком Банку в
качестве вознаграждения по Займу для
реализации Проекта на условиях Программы
(используется для частичного возмещения
расходов,
уплачиваемых
заемщиком
финансовому
институту
в
качестве
вознаграждения
по
кредитным
и/или
лизинговым обязательствам).
86) Сумма просроченной задолженности –
непогашенная сумма срочного Займа и
начисленного вознаграждения, образовавшаяся в
результате нарушения Заемщиком сроков
уплаты по Графику платежей.
87) Субъект МСБ – субъект малого и
среднего предпринимательства в соответствии с
Действующим законодательством.
88) Тарифы
–
действующие
Тарифы,
определяющие
размеры
комиссий/вознаграждений
Банка/вознаграждений по Услугам и Продуктам,
взимаемые
за
оказываемые
им
Услуги/совершаемые им Операции по Договору.
Тарифы
утверждаются
уполномоченным
органом Банка и размещаются на веб-сайте
Банка по электронному адресу: www.bcc.kz.
Заключением Договора присоединения Клиент
подтверждает факт своего ознакомления и
согласия с Тарифами Банка на Продукты и
Услуги и изменениями в них.
89) Текущий банковский счет/Счет –
банковский счет Клиента, необходимый для
комплексного
банковского
обслуживания
Банком Клиента при зачислении, переводе,
списании денежных средств, в том числе –
Траншей, выданных/выплачиваемых в рамках
Договора присоединения.
90) УО
–
государственные
и
негосударственные органы и организации
(ГБДФЛ,
КБ,
ГЦВП,
КФМ
и
др.),
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негізінде Банкке берілетін тиісті мәліметтер
базасына ие мемлекеттік және мемлекеттік емес
органдар мен ұйымдар (ЖТДМБ, КБ, ЗТМО,
ҚМК және т.б.).

91) Қаржы агенті – «Даму» кәсіпкерлікті
дамыту
қоры»
акционерлік
қоғамы/
Бағдарламалар (Желі) аясында қор құруды
жүзеге асыратын өзге мемлекеттік/мемлекеттік
емес органдар/ұйымдар.
92) Қор – «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік
қоғамы/Бағдарламалар
(Желі)
аясында қор құруды жүзеге асыратын өзге
мемлекеттік/мемлекеттік
емес
органдар/
ұйымдар.
93) Қаржылық сауықтыру – айналымдағы
қаражатты
толықтыруға
және
негізгі
құралдарды сатып алуға, оның ішінде құрылысмонтаждау жұмыстарына пайдаланылған қарыз
алушының
кредиттік/кредиторлық
міндеттемелерін мемлекет тарапынан қолдаған
кезде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
түрінде
қайта
құрылымдау,
қайта
қаржыландыру.
94) Ақша қаражатының таза түсімі – үлестес,
еншілес компаниялар және филиалдар арасында
өнімдер үшін есеп айырысуды есепке алмағанда,
тікелей
тауарларды,
жұмыстарды
және
қызметтерді іске асырудан Клиенттің ағымдағы
шотына ақшаның түсуі.
95) ЭӘБЖ – Өнім аясындағы Экологиялық
және әлеуметтік басқару жүйесі, соның ішінде
ол бойынша ЭБШН талаптарына сәйкес
әзірленген және Банк ұсынған және АДБ
келісімге алған кез келген жаңартулар.
123. Электрондық банктік қызметтер (ЭБҚ) –
Банктің Клиентке телекоммуникация желілері,
жерсерігінің байланысы немесе өзге байланыс
түрлері арқылы берілетін ақпараттық және
транзакциялық банктік қызметтер жиынтығы;
124. Электрондық құжат – электрондықцифрлық нысанда ақпарат ұсынылатын құжат.
Оған
электрондық-цифрлық
қолтаңбамен
немесе Қосылу шартында белгіленген басқа
әдістермен
(динамикалық
сәйкестендіру,
сәйкестендірудің және қорғаудың басқа
құралдары қоса) қол қоюға болады, тараптар
және олардың еркі (мәміле талаптары) туралы
мәліметтер болады.

уполномоченные
Действующим
законодательством
на
сбор,
хранение,
распространение, уничтожение информации о
Клиенте, и имеющие соответствующие Базы
данных,
информация
из
которых
предоставляется Банку на основании Согласия
Клиента.
91) Финансовый агент – Акционерное
общество «Фонд развития предпринимательства
«Даму»
/иные
государственные
и
негосударственные
органы/организации,
осуществляющие фондирование в рамках
Программ (Линий).
92) Фонд – Акционерное общество «Фонд
развития предпринимательства «Даму» /иные
государственные
и
негосударственные
органы/организации,
осуществляющие
фондирование в рамках Программ (Линий).
93) Финансовое
оздоровление
–
реструктуризация,
рефинансирование
кредитных/кредиторских
обязательств
Заемщиков, использованных на пополнение
оборотных и приобретение основных средств, в
т.ч.
строительно-монтажных
работ
при
поддержке со стороны государства в виде
субсидирования ставки вознаграждения.
94) Чистые поступления денежных средств
– поступление денег на текущий счет Клиента
непосредственно от реализации товаров, работ и
услуг, без учета расчетов за продукцию между
аффилиированными, дочерними компаниями и
филиалами.
95) ЭССУ – Экологическая и социальная
система управления в рамках Продукта, в т.ч.
любые обновления к ней, подготовленные и
предоставленные Банком в соответствии с
требованиями ОЭОО и согласованы с АБР.
96) Электронные банковские Услуги/ЭБУ –
совокупность
информационных
и
транзакционно-банковских
Услуг,
предоставляемых Банком Клиенту по линиям
телекоммуникаций, через спутниковую связь
или иные каналы связи.
97) Электронный документ – документ, в
котором
информация
представлена
в
электронно-цифровой форме. Может быть
подписан посредством ЭЦП, либо иными
методами,
установленными
Договором
присоединения
(в
т.ч.
Динамическая
Идентификация, иные средства Идентификации
и защиты), содержит данные о Сторонах и их
волеизъявление (условия сделки).
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125. Электрондық хабар – хабарландыру
немесе ақпараттық сипаттағы белгілі мәтіні бар
клиенттің электронды мекенжайына жіберілетін
хабарлама;
126. Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ)
–
анықтамасы
Қолданыстағы
заңнамада
берілген.
127. Банктің Call Center қызметі – Банктің
Авторизацияны жүзеге асыратын бөлімшесі
және Клиенттерге тәулік бойы қызмет
көрсететін
сервис-орталығы/Клиенттерге
телефон/e-mail/web/fax
арқылы
қызмет
көрсететін Банктің «Операторлық орталығы»;
128. E-mail-хабарлама – клиентке электрондық
мекенжайына жіберілген хабарландыру немесе
ақпараттық сипаттағы белгілі мәтіні бар
электрондық хабарламаны алуға мүмкіндік
беретін қызмет;
129. Пайдаланушының ID – Клиентті
сәйкестендіруші,
Клиентті
«StarBanking»
жүйесінде сәйкестендіретін белгілердің бірегей
тәсілі, ол арқылы Клиент кілтті құру және
болашақта «StarBanking» жүйесінде жұмыс
істеу үшін «StarBanking» жүйесіне кіруге
рұқсат алады. Оны Банк құрады және
Қабылдау-өткізу актісі бойынша Клиентке
тапсырады.
103) IP-мекенжай (ағылшын тіл. қысқартылған:
Internet Protocol Address) – жергілікті желіге
немесе Интернетке қосылған құрылғының
бірегей идентификаторы (мекенжайы).
PIN-код – Банктің қашықтан қызмет көрсету
жүйелерінде тіркеу кезінде қолданылатын Жеке
Сәйкестендіру Коды, әріптер мен сандардан
құралған символдардың бірізділігі.
Push-хабарлама – бұл қысқа қалқымалы
хабарламалар, олар ұялы телефонның немесе
әдеттегі компьютердің экранында пайда болады
және маңызды оқиғалар мен жаңартулар туралы
хабарлайды.
SMS-хабар – Клиенттің мобильді телефонынан
Банкке немесе мобильді байланыс операторы
арқылы Клиенттің мобильді телефонына
жіберілетін мәтіндік хабарлама.
SMS-хабарлама – Клиентке Банктен ұялы
телефон нөміріне жіберілген хабарландыру
немесе ақпараттық сипаттағы белгілі мәтіні бар
SMS-хабарлама алуға мүмкіндік беретін қызмет.
USB-токен

–

цифрлық

сертификаттарды,

98) Электронное сообщение - сообщение,
направляемое на адрес электронной почты
Клиента
с
определенным
текстом
уведомительного
или
информационного
характера.
99) Электронная цифровая подпись/ЭЦП –
как
это
определено
Действующим
законодательством.
100) Call-центр Банка – подразделение Банка,
производящее Авторизацию и Круглосуточный
сервис-центр
обслуживания
Клиентов/
«Операторский центр» Банка, осуществляющий
обслуживание
Клиентов
по
телефону/email/web/fax.
101) E-mail-уведомление
–
Услуга,
позволяющая Клиенту получать электронные
сообщения
с
определенным
текстом
уведомительного
или
информационного
характера на адрес электронной почты.
102) ID пользователя – идентификатор
Клиента, уникальная комбинация символов,
идентифицирующая
Клиента
в
системе
«StarBanking», с помощью которых Клиент
получает доступ к системе «StarBanking» для
создания ключей и последующей работы с
системой «StarBanking». Создаётся Банком и
передается Клиенту по Акту приёма-передачи.
103) IP-адрес (сокращение от англ. яз. Internet
Protocol Address) - уникальный идентификатор
(адрес) устройства, подключённого к локальной
сети или Интернету.
104) PIN-код
–
Персональный
Идентификационный Код, последовательность
символов, состоящая из набора букв и цифр,
который используется при регистрации в
системах удаленного банковского обслуживания
Банка.
105) Push-уведомления
–
это
краткие
всплывающие уведомления, которые появляются
на экране мобильного телефона или обычного
компьютера и сообщают о важных событиях и
обновлениях.
106) SMS-сообщение - текстовое сообщение,
направляемое с мобильного телефона Клиента в
Банк или Банком на мобильный телефон
Клиента через оператора мобильной связи.
107) SMS-уведомление - Услуга, позволяющая
Клиенту получать от Банка SMS-сообщения с
определенным текстом уведомительного или
информационного
характера
на
номер
мобильного телефона.
108)
USB-токен – представляет собой
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шифрлеу кілттерін және ЭЦҚ қауіпсіз сақтауға
және
пайдалануға
арналған
қорғалған
тасымалдағыш.

защищенный носитель, предназначенный для
безопасного
хранения
и
использования
цифровых сертификатов, ключей шифрования и
ЭЦП.

I ТАРАУ. ЖАЛПЫ ҚАҒИДА
1. Осы Қосылу шартында Банктің Клиентке
Кредиттік желі ашуының және Кредиттік желі
аясында Транш беруінің үлгі талаптары
(нысандарын) белгіленген.
2. Клиенттің Стандарт талаптарды тұтастай
қабылдауы және осының негізінде Банк пен
Клиент арасында Қосылу шартын жасасу
фактісін растау мақсатында Клиент Банк
белгілеген нысан бойынша Қарыз беру туралы
шартқа қол қояды.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящим Договором присоединения
определены типовые условия (формуляры)
открытия Банком Клиенту Кредитной линии и
выдачи Траншей в рамках Кредитной линии.
2.
В
целях
принятия
Клиентом
Стандартных
условий,
в
целом,
и
подтверждения, исходя из этого, факта
заключения Договора присоединения между
Банком и Клиентом, Клиент подписывает
Договор о выдаче Займа по установленной
Банком форме.
3.
Договор присоединения размещен на
Интернет-ресурсе Банка по адресу www.bcc.kz и
может быть размещен для ознакомления в
распечатанном виде в отделениях Банка.

3. Қосылу шарты Банктің www.bcc.kz
мекенжайы бойынша интернет-ресурсында
орналастырылған және танысу үшін Банктің
бөлімшелерінде принтерден басып шығарылған
күйде орналастырылуы мүмкін.
4. Қосылу шартының және Банктік қарыз
шартының мәніне қатысты Қосылу шарты,
Клиент қол қойған Банктік қарыз шарты,
сонымен қатар оларға жасалған барлық
қосымшалар, кестелер және өзге құжаттар (бар
болса) бірыңғай құқықтық құжат болып
табылады. Осы мақсат үшін Стандарт талаптар
мен БҚШ бір-біріне өзара бірлескен сілтемеден
тұрады, бұл ҚР Азаматтық кодексінің жалпы
бөлімінің 22-тарауының 389-бабында көзделген.
5. Қосылу шарты Банк үшін және оған қосылған
барлық Клиенттер үшін, сонымен бірге Банктік
қарыз шарты үшін және Стандарт талаптардың
аясында ресімделетін басқа құжаттар үшін
бірыңғай стандарт нысандарды қамтиды,
Қосылу шартының аясында онда қарыз
сомасын,
қарыз
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесін, тарифтерді, қарыз мерзімін,
өтеу мерзімін және банктік қызмет көрсетудің
өзге талаптарын көрсете отырып, қарыз беру
бойынша банктік қызмет көрсетудің негізі
қаланған талаптарын қамтиды.
6. Тараптар осы Қосылу шартын жасаған күні
бұрын жасалған барлық мәмілелердің (шарттар,
келісімдер және басқалар, бұдан әрі бірге
«мәмілелер» деп аталады) қолданысы егер
Тараптар өзге жазбаша шешім қабылдамаса,
жалғаса береді.
7. Қолданыстағы заңнама талаптарын (оның
ішінде КЖТҚҚ саласындағы), Банктің ішкі

4.
Договор присоединения; подписанные
Клиентом ДБЗ, а также все приложения к ним,
Графики и иные возможные документы (при
наличии), касающиеся предмета Договора
присоединения и ДБЗ, представляют собой
единый правовой инструмент. Для этих целей,
Стандартные условия и ДБЗ содержат взаимные
ссылки друг на друга, как это предусмотрено
статьей 389 Главы 22 Общей части
Гражданского Кодекса РК.
5.
Договор
присоединения
содержит
стандартные формуляры, единые для Банка и
всех Клиентов, присоединившихся к нему; в то
время, как ДБЗ и иные документы, оформляемые
в рамках Стандартных условий, содержат
основополагающие
условия
банковского
обслуживания; предоставления Займов в рамках
Договора присоединения, с указанием в них
Суммы Займа, Ставки вознаграждения по Займу,
Тарифов, Сроков Займа, Сроков погашения и
иных
условий
банковского
кредитного
обслуживания.
6.
В
дату
заключения
Сторонами
настоящего Договора присоединения, все ранее
заключенные сделки (договоры, соглашения и
прочее, далее совместно именуемые как
«сделки»), продолжают свое действие, если иное
письменное решение не будет принято
Сторонами.
7.
В целях соблюдения требований
Действующего законодательства (в том числе в
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құжаттарын, сондай-ақ Тараптардың заңды
мүдделерін орындау мақсатында Клиент Банк
белгілеген тізімге сәйкес құжаттарды Банкке
ұсынады. Егер Банк (оның уәкілетті органдары),
Тараптар
және
(немесе)
Қолданыстағы
заңнамада өзгеше көзделмесе, құжаттар Банкке
қызмет көрсеткенге дейін ұсынылады.
8. Қосылу шарты бойынша Тараптар өзара
келісім бойынша Қызмет көрсету шарттарының
шектеусіз саны мен түрлерін жасайды.
9. Қосылу шарты Банктің өнімдері бойынша
қарыз беру талаптарын реттейтін тарауларды
қамтиды. Банктің нақты өнімі бойынша Банктік
қарыз шартына қол қойған кезде, Клиент осы
Қосылу шарты бойынша кредиттеудің жалпы
қолданылатын талаптарын және өзі таңдап алған
Банктің өнімі үшін қолданылатын Қосылу
шартының тиісті тарауларының талаптарын
қолданады.
10. Қосылу шартына және өзге Акцессорлық
шарттарға
қол
қоя
отырып,
Тараптар
төмендегілермен келіседі:

Клиент келісімдердің аясында талап
етілетін немесе жасалған хабарламаларды,
хабарларды, хаттарды немесе сауалдарды
Банкке жазбаша нысанда беріп отырады;

Егер осы Стандарт талаптардың
және/немесе
Банктік
қарыз
шартының
бөлімдерінің бірі Қолданыстағы заңнамада
белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылса,
онда бұл факт, егер Қолданыстағы заңнамада
басқаша көзделмеген болса, барлық шарттарды
тұтастай және/немесе олардың басқа бір
бөлімдерін жарамсыз деп тануға әкеп соқпайды;

Тараптардың кез келгені өз мүдделерін
Қазақстан Республикасының барлық соттарында
қорғауға, осы Заңда белгіленген өкілеттіктер
берілген сот ісін жүргізуге, сондай-ақ
қолданыстағы Заңның аясында банктік және
заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын
ақпаратты ұсынуға құқылы. Сонымен бірге,
Тарап кінәлі Тараптан белгіленген сыйақыны
және тапсырманы орындаған кезде зардап
шеккен Тарап көтерген шығындарды төлеуді
талап етуге құқылы;
11. Клиент Банктік қарыз шартына қол қою
арқылы (1) оның Банктің тарифтерімен, «Банк
ЦентрКредит»
АҚ-тың
операцияларды

области ПОДФТ), внутренних документов
Банка, а также законных интересов Сторон,
Клиент предоставляет Банку документы по
установленному Банком перечню. Документы
предоставляются до оказания Банком Услуги,
если иное не установлено Банком (его
уполномоченными органами), Сторонами и(или)
Действующим законодательством.
8.
В рамках Договора присоединения,
Стороны по обоюдному согласию заключают
неограниченное количество и виды Договоров
Услуг.
9.
Договор
присоединения
содержит
Главы, регулирующие условия предоставления
Займов в разрезе Продуктов Банка; при
подписании ДБЗ по конкретному Продукту
Банка,
Клиент
принимает
как
общие,
применимые
условия
кредитования
по
настоящему Договору присоединения, так и
условия соответствующей Главы Договора
присоединения, применимой для выбранного
Клиентом Продукта Банка.
10.
Подписанием Договора присоединения
и иных Акцессорных документов, Стороны
согласились, что:

уведомления, сообщения, письма или
запросы, требуемые или составленные в рамках
договоренностей,
будут
предоставляться
Клиентом в Банк в письменной форме;

в случае, если одна из частей настоящих
Стандартных условий и/или ДБЗ будет в
установленном
Действующим
законодательством
порядке
признана
недействительной, то данный факт не влечет
признания недействительным всех договоров, в
целом, и/или иных его частей, в частности, если
иное
не
предусмотрено
Действующим
законодательством;

любая из Сторон имеет право на
привлечение третьих лиц для защиты своих
интересов во всех судах РК, исполнительном
производстве с наделением установленных
Действующим законодательством, полномочий,
а также предоставление сведений, составляющих
банковскую и иную охраняемую законом тайну
в рамках Действующего законодательства. При
этом, Сторона вправе требовать от виновной
Стороны
уплаты
обусловленного
вознаграждения и понесённых потерпевшей
Стороной при исполнении поручения, издержек.
11.
Клиент подписанием ДБЗ подтверждает,
что (1) предварительно был ознакомлен с
Тарифами Банка, «Правилами об общих
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жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесімен
және осы Стандарт талаптармен танысқанын,
Банктің оған қажетті уақытты бергенін, сондайақ қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес
Банк Клиентке Қосылу шарты бойынша Банктік
қарыз туралы толық ақпаратты ұсынғанын; (2)
осы Стандарт талаптармен сөзсіз келісетінін; (3)
ол туралы ҚР Уәкілетті органынан дербес және
басқа ақпарат алуға/ҚР Уәкілетті органына
ұсынуға өзінің сөзсіз келісімін бергенін
растайды.
12. Егер Банктік қарыз шартында (оның ішінде
бірақ
онымен
шектелмей
мемлекеттік/мемлекеттік
емес
бағдарламалардың/желілердің аясында) басқаша
белгіленбесе, Банкпен Банктік қарыз шартын
жасайтын Клиенттің барлық Бірлесіп қарыз
алушылары (Банктік қарыз шарттарында «2Қарыз алушы» және басқа деп аталады) Банктік
қарыз шартындағы олардың атауларына қарамай
Клиентпен бірге мәміленің бір тарабы болып
табылады, соған байланысты мұндай Бірлесіп
қарыз алушылар Банктің Борышкерлерімен тең
құқылы
(барлық
міндеттерді
көтеретін),
Банкпен міндеттерді бірлесіп көтереді, және
Банктің Клиентке қоятын талаптарына ұқсас
талаптарды қоюға құқығы бар. Банк қолданатын
шаралар Қарыз алушыға да, оның Бірлесіп
қарыз алушыларына да қолданылады, оның
ішінде (бірақ онымен шектелмей) Банктің
Бірлесіп
қарыз
алушылардың
барлық
шоттарынан және Қарыз алушылардың барлық
шоттарынан акцептісіз ақша алуға құқығы бар,
онымен барлық Клиенттер сөзсіз келіседі және
Банкке Қосылу шарты мен Банктік қарыз шарты
бойынша құқықтарын іске асырған кезде,
Банкке кедергі жасауға құқығы жоқ және
барлық айтылғандарды Клиенттер Қосылу
шартын жасаған сәтте растайды.
13. Барлық Клиенттер осы тараудың жоғарғы
жағында айтылған кез келген жолмен (оның
ішінде бірақ онымен шектелмей, ең болмағанда
Қарыз
алушылардың/Бірлесіп
қарыз
алушылардың біреуінің шотына және т.б.; басқа
тұлғалардың
және
т.б.
пайдасына)
қарыз/Кредиттік желі сомасын беретініне сөзсіз
және қайтарусыз келіседі, Бірлесіп қарыз
алушылардың болуы барлық Клиенттердің
бірдей, яғни Қарыз алушының/Бірлесіп қарыз
алушының және 2-Қарыз алушының және т.б.
қарыз/Кредиттік лимит алғанын білдіреді.

условиях проведения операций АО «Банк
ЦентрКредит» и настоящими Стандартными
условиями, на ознакомление с которыми,
Банком было предоставлено ему необходимое
время, а также в соответствии с требованиями
Действующего
законодательства
Банком
представлена Клиенту полная информация по
банковскому Займу в рамках Договора
присоединения; (2) безусловно присоединяется к
настоящим Стандартным условиям, в целом; (3)
предоставил свое безусловное Согласие на
получение/предоставление персональных и иных
данных от/в УО РК.
12.
Если иное не установлено ДБЗ (в т.ч., но
не
ограничиваясь
–
в
рамках
Государственных/негосударственных
Программ/Линий), все со-Заемщики Клиента,
заключившего с Банком ДБЗ (в ДБЗ могут
именоваться как «Заемщик-2», и др.), являются
совместно с Клиентом одной Стороной сделки,
вне зависимости от их наименований в ДБЗ, в
связи с чем, такие со-Заемщики являются
полноправными (и несущими все обязанности)
Должниками Банка, несут обязанность наравне с
Клиентом,
и
Банк
безусловно
вправе
предъявлять к ним абсолютно аналогичные
требования, предъявляемые к Клиенту. Меры,
предпринимаемые Банком, применяются как на
Заемщика, так и на его со-Заемщиков, в том
числе (не ограничиваясь) – Банк безусловно
вправе безакцептно изымать деньги со всех
Счетов со-Заемщиков – так же, как и со Счетов
Заемщика, с чем все Клиенты безотзывно
согласны и не вправе препятствовать Банку при
реализации им его прав по Договору
присоединения и ДБЗ, и все изложенное
подтверждается
Клиентами
в
момент
заключения Договора присоединения.

13.
Все Клиенты безусловно и безотзывно
согласны с тем, что выдача суммы Займа
любыми путями, перечисленными выше в
настоящей Главе (в том числе – не
ограничиваясь, на Счет хотя бы одного из
Заемщиков/со-Заемщиков/Созаемщиков и т.п.; в
пользу иных лиц и др.), при наличии соЗаемщиков означает безоговорочный факт
получения Займа/Займа/Кредитного лимита –
всеми Клиентами одновременно, то есть и
Заемщиком, и Созаемщиком, и Заемщиком-2 и
др. Все Стороны предоставляют Банку Анкеты-
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Барлық Тараптар Банкке Сауалнама-өтінішті
және Банкке қажетті басқа құжаттарды береді,
сондай-ақ Банктік қарыз шартына қол қояды.
14. Клиент Қосылу шартын жасай отырып,
Банкке Банктің уәкілетті тұлғасының түпнұсқа
қолтаңбасын немесе Банктің электрондық
мөрімен бекітілген осындай Банктің уәкілетті
тұлғасының
түпнұсқа
қолтаңбасының
факсимильді көшірмесін қою арқылы Банктік
қарыз шарттарына қол қоюдан, үзінді
көшірмелерді, түбіртектерді және Банктің
уәкілетті тұлғасының қолтаңбасын талап ететін
басқа құжаттарды ұсыну құқығын беретінінен
хабардар және онымен сөзсіз келіседі.
15. Клиент Банкке хабарласқан сәтте Банк
Клиентті тексереді, сондай-ақ осы Шарттың 20тармағын есепке ала отырып, Банктің ішкі
талаптарында және қолданыстағы заңнамада
белгіленген барлық басқа да процедуралар мен
іс-әрекеттерді тексереді.
16. Клиент қарыздың әрқайсысын алғанға дейін
КЖ/ТҚҚ саласында (заңсыз жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және
терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл
туралы) қолданыстағы заңнама талаптарын
орындау мақсатында осы Шарттың 7-тармағын
есепке ала отырып, онсыз Клиентке қарыз
берілмейтін, Банк талап еткен барлық құжаттар
мен ақпаратты береді.
17. Клиент қаржылық жай-күйіне мониторинг
жүргізу үшін тоқсан сайын есепті кезең
аяқталған сәттен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік
күннен кешіктірмей, Банкке өзінің және әрбір
үлестес
компаниясы
бойынша
шынайы
қаржылық есептілікті, оның ішінде қаржы жылы
аяқталған сәттен бастап 45 (қырық бес)
күнтізбелік
күннен
кешіктірмей
шоғырландырылған
есептілікті,
жылдық
қаржылық есептілікті тапсыруға, сондай-ақ
қарыз қаражатын мақсатына сай пайдаланып
жатқанын, Жобаны іске асыру барысын
растайтын ақпаратты беруге міндетті.
18. Банктік қарыз шартына қол қоятын күні
Клиентке Кредиттік желі және ағымдағы шот
(бұрын ашылған шот болмаған жағдайда)
ашылады. Ол Ағымдағы банктік шот шартының
және Банктің ішкі құжаттарының негізінде
жүргізіледі.
19. Клиентте бұрын ашылған банктік шоты
болған кезде, Клиенттің қалауы бойынша
Ағымдағы банктік шот шартының, Банктік

Заявления и иные необходимые
документы, а также подписывают ДБЗ.

Банку

14.
Заключением Договора присоединения,
Клиент уведомлен, безусловно согласен и
предоставляет Банку право на подписание им
ДБЗ, Выписок, квитанций и иных документов,
требующих подписи уполномоченного лица
Банка, – путем проставления оригинальной
подписи
либо
факсимильной
копии
оригинальной подписи такого уполномоченного
лица
Банка,
скрепленного
электронным
оттиском печати Банка.
15.
В момент обращения Клиента в Банк,
Банком производится его верификация, а также
все иные процедуры и действия, установленные
внутренними
требованиями
Банка
и
Действующим законодательством, с учетом
пункта 20 настоящего Договора.
16.
До получения каждого из Займов,
Клиент, в целях соблюдения требований
Действующего законодательства в области
ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег,
полученных
незаконным
путем,
и
финансированию терроризма), предоставляет
Банку все требуемые им документы и
информацию, без которых Займ Клиенту не
выдается, с учетом положений пункта 7
настоящего Договора.
17.
Для
проведения
мониторинга
финансового состояния, ежеквартально не
позднее 20 (двадцати) календарных дней с
момента окончания отчетного периода, Клиент
обязан предоставлять в Банк достоверную
финансовую отчетность, в т.ч., по каждой
аффилиированной
компании,
включая
консолидированную
отчетность,
годовую
финансовую отчетность в срок не позднее 45
(сорока пяти) календарных дней с момента
окончания
финансового
года,
а
также
предоставлять информацию, подтверждающую
целевое использование Займа, ход реализации
Проекта.
18.
На дату подписания ДБЗ, Клиенту
открывается Кредитная линия и текущий
банковский счет (при отсутствии ранее
открытого), ведение которого осуществляется на
основании договора текущего банковского счета
и внутренних документов Банка.
19.
При наличии у Клиента ранее открытого
текущего банковского счета, по желанию
Клиента Банк осуществляет его комплексное
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қарыз шартының және басқа Акцессорлық
шарттардың негізінде қарыз бере отырып, Банк
оған кешенді банктік қызмет көрсетеді.
20. Банктің ашылған Кредиттік желі аясында
қарыз беру жолымен Клиентке кредит беруі тек
Клиентті верификациялаған, Клиенттен қажетті
құжаттарды алған, Клиент Өтеу кестесіне
(қажет болған жағдайда) қол қою арқылы
Банктік қарыз шартын жасағаннан кейін мүмкін
болады.
21.
Банк
деректер
базасына/(деректер
базасынан) (оның ішінде кредиттік бюродан)
ақпарат жіберу/алу осы Стандарт талаптарға
және
қолданыстағы
заңнамаға
сәйкес
ресімделген
Клиенттен
алған
жазбаша
келісімнің негізінде жүзеге асырылатынын
растайды.
22. Клиентке, оның ішіне Банкпен айрықша
қатынастағы тұлға болып табылатын/болған
клиентке (міндетті түрде) Банктің ішкі
нормативтік құжаттарының және қолданыстағы
заңнамасының талаптарын есепке ала отырып,
берілген
қарызды
қамсыздандыру
үшін
жеткілікті сомада әрбір қарыз бойынша
міндеттемелерді орындаудың қамсыздандыруын
берген күннен бастап қарыз алуға болады.
23. Клиентке әрбір қарыз Кредиттік желінің
жалпы сомасының аясында Тараптар келіскен
және БҚШ-да көрсетілген сомада беріледі.
24. Динамикалық сәйкестендірген кезде,
электрондық құжаттағы Тараптардың кез
келгенінің Электрондық цифрлық қолтаңбасы,
қағаз бетінде жасалған құжаттағы Банктің
уәкілетті
тұлғасының
қолдарының
және
(немесе)
құжатқа
қойылған
Клиенттің
қолдарының факсимильді көшірмесі бұл
қолданыстағы
заңнамаға
қайшы
келмейтіндіктен көрсетілген барлық құжаттар
бір біріне және (немесе) Тараптар қағаз
тасымалдағышта ресімдеген, өз қолымен
растаған/бекіткен
құжатқа
заңды
түрде
сәйкестендіріледі, онымен Клиент сөзсіз және
міндетті түрде келіседі.
25. Жоғарыда айтылғандарды есепке ала
отырып, Клиент сауалнама, өтініш беру,
Динамикалық сәйкестендіру арқылы Қосылу
шартын жасай отырып, Банктің уәкілетті
тұлғасының,
Банктің
өкілетті
жұмыскерінің/өкілінің/агентінің
қолдарының

банковское обслуживание с предоставлением
Займов, на основании договора текущего
банковского счета, ДБЗ и иных, Акцессорных
договоров.
20.
Кредитование Банком Клиента путем
выдачи Займа в рамках открытой Кредитной
линии возможно только после: верификации;
получения
от
Клиента
необходимых
документов; подписания Клиентом ДБЗ, с
подписанием
Графика
погашения
(при
необходимости).
21.
Банк
подтверждает,
что
направление/получение информации в (/из) Базу
(Базы) данных (в т.ч. кредитных бюро)
осуществляется
только
на
основании
полученных письменных Согласий Клиента,
оформляемых в соответствии с настоящими
Стандартными условиями и Действующим
законодательством.
22.
Клиенту, в т.ч. (обязательно) Клиенту,
являющемуся/ставшему лицом, связанным с
Банком особыми отношениями, Займ становится
доступен не ранее даты предоставления
обеспечения исполнения обязательств по
каждому Займу, на сумму, достаточную для
обеспечения предоставленного Займа, с учетом
положений
внутренних
нормативных
документов
Банка
и
Действующего
законодательства.
23.
Каждый Займ выдается Клиенту в
рамках общей суммы Кредитной линии, в
суммах, согласованных Сторонами и указанных
в ДБЗ.
24.
Электронная Цифровая Подпись (ЭЦП)
любой из Сторон на электронном документе;
факсимильная копия подписи уполномоченного
лица Банка на бумажном документе и(или)
подписание
Клиентом
документа
при
Динамической Идентификации, - все указанные
документы юридически приравниваются друг к
другу и(или) к документам, оформленным
Сторонами
на
бумажном
носителе,
заверенным/скрепленным личной подписью
Сторон, поскольку это не противоречит
Действующему законодательству, - с чем Клиент
безусловно и безотзывно согласен.
25.
С учетом вышеизложенного, Клиент
заключением Договора присоединения, путем
подачи
анкет,
Заявлений,
методом
Динамической Идентификации, подтверждает
свое согласие на подписание Банком документов
в рамках Договора присоединения, посредством

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

түпнұсқалары
немесе
қолдарының
түпнұсқаларының факсимильді көшірмелері
арқылы Қосылу шартының аясында Банктің
құжаттарға қол қоюына өзінің келісімін
растайды.
26. Тараптардың келісімі бойынша Банктік
қарыз
шартында
кредиттік
желінің
жаңартылатыны (бұрын пайдаланылған соманы
өтеген кезде және Кредиттік желінің барлық
сомасы жүйелі түрде қайта қалпына келтіріледі)
немесе жаңартылмайтыны (Кредиттік желі
аясында Транштың бұрын пайдаланылған
сомасы қайта қалпына келтірілмей) белгіленуі
тиіс. Бұл ерекшеліктер Банктік қарыз шартында
көрсетіледі.
27. СЖТМ мөлшері (қарыздың нақты құны;
яғни қарыз бойынша шынайы, жылдық, тиімді,
салыстырмалы түрде есептелген сыйақы
мөлшерлемесі) «Қарыздар мен салымдар
бойынша
шынайы,
жылдық,
тиімді,
салыстырмалы
есептеудегі
сыйақы
мөлшерлемелерін (нақты құнын) есептеу
қағидаларын бекіту туралы» ҚР Ұлттық Банкі
Басқармасының 2012 жылғы 26 наурыздағы
№137 қаулысына сәйкес Шартты жасайтын күні
белгілі болған Қарыз бойынша Шарт жасауға
және міндеттемелерді орындауға байланысты
Клиенттен өндірілетін комиссияның (болған
жағдайда) және басқа соманың есебінен
есептеледі;
28. Қарыз беру және қызмет көрсетуге
байланысты қызмет үшін алынатын комиссия,
тұрақсыздық айыбы Банктік қарыз шартында
белгіленген мөлшерде алынады.
29. Қосылу шарты/Банктік қарыз шарты
бойынша міндеттемелер орындалмаған және
(немесе)
тиісті
дәрежеде
орындалмаған
жағдайда, Клиент Банкке өзінен тұрақсыздық
айыбын
алуға,
ҚР
барлық
сотында,
қолданыстағы заңнамада белгіленген өкілеттікті
бере отырып, атқарушылық іс жүргізуде өзінің
мүддесін қорғау үшін үшінші тұлғаларды
тартуға, сондай-ақ банктік және заңмен
қорғалатын
басқа
құпиядан
тұратын
мәліметтерді беруге келісімін береді және
растайды. Бұл кезде, Банк Клиенттен келісілген
сыйақыны, комиссияны, тұрақсыздық айыбын
және өзінің мүддесін қорғау үшін қажетті
әрекеттерді жасаған кезде олар көтерген
шығынды төлеуін талап етуге құқылы.
30. Келісім/Банктік қарыз шарты бойынша
Банктің құқығы (талап ету) басқа тұлғаға өткен
кезде, Банк бұл туралы Клиентке Қосылу

проставления оригинальной подписи либо
факсимильной копии оригинальной подписи
уполномоченного лица Банка, полномочным
работником/представителем/агентом Банка.
26.
По согласованию Сторон, в ДБЗ может
быть установлено, что Кредитная линия является
возобновляемой
(при
погашении
ранее
использованной
суммы
и
регулярно
восстанавливается вся сумма Кредитной линии),
либо невозобновляемой (без восстановления
ранее использованной суммы Транша в рамках
Кредитной
линии).
Данные
особенности
указываются в ДБЗ.
27.
Размер ГЭСВ (реальная стоимость
Займа; то есть, ставка вознаграждения в
достоверном,
годовом,
эффективном,
сопоставимом
исчислении
по
Займу)
рассчитывается, исходя из комиссий (при
наличии) и иных сумм, взимаемых с Клиента,
связанных с заключением и исполнением
обязательств по Займу, известных на дату его
заключения, в соответствии с постановлением
Правления Национального Банка РК от 26 марта
2012 года № 137 «Об утверждении Правил
исчисления
ставок
вознаграждения
в
достоверном,
годовом,
эффективном,
сопоставимом исчислении (реальной стоимости)
по Займам и вкладам».
28.
Комиссии за услуги, связанные с
выдачей и обслуживанием Займа, неустойки
взимаются в размерах, установленных ДБЗ.
29.
В
случае
неисполнения
и/или
ненадлежащего исполнения обязательств по
Договору
присоединения/ДБЗ,
Клиент
подтверждает и предоставляет свое согласие
Банку на взимание с него неустоек; на
привлечение третьих лиц для защиты его
интересов во всех судах РК, исполнительном
производстве с наделением установленных
Действующим законодательством полномочий, а
также предоставление сведений, составляющих
банковскую и иную охраняемую законом тайну.
При этом, Банк вправе требовать от Клиента
уплаты
обусловленного
вознаграждения,
комиссий, неустоек и понесённых им при
исполнении необходимых действий/издержек
для защиты своих интересов.
30.
При переходе праве (требований) Банка
по Соглашению/ДБЗ третьему лицу, Банк
уведомляет об этом Клиента способами и в
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шартында көзделген тәсілдермен және мерзімде
хабарлайды.
Банк
Қосылу/Қарыз
шарты
бойынша құқығын (талап ету) үшінші тұлғаға
табыстаған кезде, Қосылу шартының/Қарыз
шартының аясында Банктің Клиентпен қарымқатынасына қолданыстағы заңнамада қойылған
талаптар мен шектеулер Клиенттің құқық (талап
ету) табысталған үшінші тұлғамен құқықтық
қарым-қатынасында қолданылады.
31. Осы Қосылу шартында және (немесе)/
Банктік қарыз шартында және (немесе)
қолданыстағы заңнамада басқаша тікелей
көзделмесе, онда іс-әрекеттерді жүзеге асыру
мерзімі 3 жұмыс күнінен бастап 5 жұмыс күніне
дейінгі ақылға қонымды мерзім болып
табылады.
Тараптар
пошта
ұйымдарын,
электрондық поштаны, сайттарды, Банктің
операциялық
залдарындағы
хабарландыруларды, «StarBanking» жүйесін,
телефон арқылы және басқа сөйлесуді, SMSхабарлама
жіберуді,
WhatsApp
арқылы
хабарламаларды және т.б. қосқанда барлық қол
жетімді
құралдар
мен
тәсілдер
құжаттар/хабарламалар және ақпараттар алмасу
тәсілдері деп есептейді.
II ТАРАУ. КРЕДИТТІК ЖЕЛІ БЕРУДІҢ
СТАНДАРТ ТАЛАПТАРЫ
Банк Өнімінің жеке ерекшеліктерін белгілейтін
осы Қосылу шартының/Бағдарламаның (Желі)
басқа тарауларында басқаша көзделмесе, онда
Кредиттік желі ұсынудың келесі стандарт
талаптары белгіленеді:
32. Клиенттің шоттары болмаған кезде, Қарызға
қызмет көрсету және басқа мақсаттар үшін
қолданыстағы
заңнамада,
осы
Стандарт
талаптарда және (немесе) Банктік қарыз
шартында
белгіленген
тәртіппен
және
талаптармен Банк Клиентке ағымдағы банктік
шот ашады. Бұрын ашылған шоттары болған
кезде, жаңа ағымдағы шот Клиенттің қалауы
бойынша
немесе
бұл
Банктің
ішкі
процедураларында тікелей белгіленген жағдайда
ашылады.
33. Тарауда кепілсіз кредит беру (ЖК үшін),
овердрафт және кепіл түрінде қамсыздандыру
арқылы кредит беру бағдарламасы бойынша
Қарыз беру мәселелері реттеледі.
34. Әрбір клиент/компаниялар тобы үшін
кредиттік желінің нақты белгіленген мөлшері
Банктік қарыз шартында белгіленеді. Кредиттік
желі бойынша сыйақы мөлшерлемесі және

сроки, предусмотренные настоящим Договором
присоединения. При уступке Банком права
(требования) по Договору присоединения/Займу
третьему лицу, требования и ограничения,
предъявляемые
Действующим
законодательством к взаимоотношениям Банка с
Клиентом
в
рамках
Договора
присоединения/Займа, распространяются на
правоотношения Клиента с третьим лицом,
которому уступлено право (требование).
31.
Если иное прямо не предусмотрено
настоящим Договором присоединения и(или)
ДБЗ и(или) Действующим законодательством, то
сроками
осуществления
действий
по
Договору/Заявлению
признаются разумные
сроки – от 3-х до 5-ти рабочих дней. Способами
взаимообмена документами/сообщениями и
информацией Стороны признают все доступные
средства и способы, включая (не ограничиваясь):
почтовые организации, электронную почту,
сайты, объявления в операционных залах Банка,
Систему «StarBanking», телефонные и иные
переговоры,
направление
SMS-сообщений,
сообщений посредством WhatsApp и иное).
ГЛАВА II. СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ
Если иное не предусмотрено другими Главами
настоящего
Договора
присоединения,
устанавливающими отдельные особенности
Продукта
Банка/Программы
(Линии),
то
устанавливаются
следующие
стандартные
условия предоставления Кредитной линии:
32.
При отсутствии у Клиента Счета,
Текущий банковский счет для обслуживания
Займа и иных целей открывается ему Банком в
порядке и на условиях, установленных
Действующим законодательством, настоящими
Стандартными условиями и(или) ДБЗ. При
наличии ранее открытого Счета, новый Текущий
счет может быть открыт по желанию Клиента
либо если это прямо установлено внутренними
процедурами Банка.
33.
Глава регулирует вопросы выдачи
Займов как по программам беззалогового
кредитования (для ИП), овердрафты, так и
кредитования с обеспечением в виде залога.
34.
Конкретно
установленный
размер
Кредитной линии для каждого Клиента/группы
компаний может устанавливаться в ДБЗ. Ставка
вознаграждения и ГЭСВ по Кредитной линии
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СЖТМ егер мұндай талап қолданыстағы
заңнамада тікелей белгіленген болса, Банктік
қарыз шартында белгіленеді. Клиент қарыз алу
үшін Банкке алғаш хабарласқан кезде, қарыз
беруді Банк мақұлдаған жағдайда, Клиентке
кредиттік желі ашылады. Банк бірінші транш
беруден бас тартқан жағдайда, Кредиттік желі
тек Банктің уәкілетті органы ол бойынша тиісті
шешім қабылдаған жағдайда ғана ашылады.
Қарыз алушыға кредиттік желі ашқан және
(немесе) бірінші Транш берген кезде борыштың
пайда болғаны туралы Банк Кредиттік бюроға
хабарлайды.
35. Кредиттік желі аясындағы әрбір Транш
сомасы (мөлшері) Банктік қарыз шартында
белгіленеді.
36. Кредит беру Тараптардың екіжақты келісімі
бойынша Банктік қарыз шартына қол қою
арқылы Қарызды біртіндеп беру режимінде
жүзеге асырылады. Бұл кезде, құрамында
Келісімдері бар Сауалнама-өтініш Кредиттік
желі аясында берілген барлық қарызға
қолданылады; алайда егер осындай талап ету
қолданыстағы заңнама бойынша талап етілсе,
Банк Қарыз алушыдан өз нысаны бойынша
Сауалнама-өтініштерді немесе Келісімдерді
қосымша (жүйелі түрде) түрде беріп отыруды
талап етуге құқылы.
37. Қарыз:

Клиент
Банктің
құжаттарды
(Сауалнама-Өтінішті
қосқанда)
ресімдеуге
қоятын барлық талаптарын орындаған, Банк
барлық құқық белгілеуші, растаушы және БҚШ
мәніне қатысты басқа қажетті құжаттарды
алған;

қамсыздандыру жеткілікті, кепіл мен
қамсыздандырудың басқа түрлерін ресімдеу
және
тіркеу
(егер
мұндай
Банктің
бағдарламасында көзделген болса) тиісті үлгіде
жүргізілген;

Клиент кепілдіктер мен міндеттемелерді
толық көлемде орындаған;

Келісімдер берілген;

Клиент Қосылу шартының және
(немесе) БҚШ-ның барлық басқа талаптарын
орындаған кезде беріледі.
38. Банк пен Клиент арасында БҚШ
жасалғаннан кейін Банк Клиенттің Банкте
ашылған Банктік шотына ақша аудару жолымен
немесе
басқаша
тәсілмен
(кепілдіктер/кепілдемелер/
аккредитивтер
шығару,
т.б.)
Қарыз
береді.
Қарызды

устанавливаются в ДБЗ, если такое требование
прямо
установлено
Действующим
законодательством. В случае первого обращения
Клиента
за
Займом,
Кредитная
линия
открывается Клиенту в том случае, если выдача
Займа одобрена Банком. В случае отказа Банком
от выдачи первого Транша, Кредитная линия
открывается только в том случае, если на то
будет принято соответствующее решение
уполномоченного органа Банка. Кредитные
бюро уведомляются Банком о возникновении
долга в случае открытия Кредитной линии
Заемщику и(или) при выдаче первого Транша.
35.
Сумма (размер) каждого Транша в
рамках Кредитной линии устанавливается в ДБЗ.
36.
Кредитование осуществляется в режиме
поэтапной выдачи Займов путем подписания
ДБЗ по обоюдному согласию Сторон. При этом,
Анкета-Заявление с содержащимися в ней
Согласиями распространяется на все Займы,
выданные в рамках Кредитной линии; однако,
Банк
вправе
требовать
с
Заемщика
дополнительного (регулярного) предоставления
Анкет-Заявлений либо Согласий по своей форме,
если
такое
требование
установлено
Действующим законодательством.
37.
Займы предоставляются при следующих
условиях:

соблюдении всех требований Банка,
предъявляемых к оформлению документов
(включая Анкету-Заявление), получения Банком
всех правоустанавливающих, подтверждающих
и иных необходимых документов, касающихся
предмета ДБЗ,

достаточности
обеспечения,
надлежащего оформления и регистрации залога
и других видов обеспечения (если таковое
предусмотрено Программой Банка),

выполнения гарантий и обязательств в
полном объеме,

предоставления Согласий,

выполнения Заемщиком всех иных
условий Договора присоединения и(или) ДБЗ.
38.
После заключения ДБЗ между Банком и
Клиентом, Банк производит предоставление
Займа путем перечисления денег на Банковский
счет Клиента, открытый в Банке, или иным
образом
(путем
выпуска
гарантии/поручительства/аккредитива,
иное).
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пайдаланғаны үшін сыйақы есептеу Клиенттің
Банктік шотына ақша аударылған, аваль
бойынша
ақша
төленген,
кепілдіктер
шығарылған/кепілдіктер/кепілдемелер бойынша
міндеттемелер орындалған сәттен бастап және
аккредитив ашылған күннен бастап жүргізіледі.
Банк қарызды егер бұл Банктік қарыз шартында
көзделген және қолданыстағы заңнамаға (Қарыз
алушы мен үшінші тұлға арасында жасалатын
келісімшарттың тиісті талаптарын орындаған
кезде пайдаланылады) қайшы келмесе, үшінші
тұлғаның пайдасына тікелей қарыз сомасын
аудару арқылы береді.
39. Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін
есептеген кезде, негізгі борыш пен сыйақы
бойынша төлемдер, БҚШ-да көрсетілген
комиссиялар мен өзге төлемдер қосылған.
40. Қарыз бойынша сыйақы есептеу Қарыз
алушының Банктік шотына Қарыз сомасы
аударылған сәттен бастап Қарыз бойынша
мерзімді борыш сомасына есептеледі. Қарыздың
барлық сомасы толық өтелгеннен кейін сыйақы
есептеу тоқтатылады.
41. Кредиттеудің барлық кезеңі үшін төленуге
тиісті жалпы сыйақы сомасы, осы Шарттың
талаптарына сәйкес есептелген қарыз бен
сыйақының жиынтық сомасы Қарызды өтеу
бойынша Төлем жасау кестесінде (бұдан кейін
– Төлем жасау кестесі) (БҚШ-ның қосымшасы)
көрсетілген.
42. Төлемнің/төлемдердің мақсаты әрбір Банктік
қарыз шартында көрсетілетін мақсатқа сәйкес
келуі тиіс.
43. Қолданыстағы заңнамада белгіленген
жағдайларда, Кепілге беру шарты міндетті түрде
тіркелуі тиіс. Қарыз бойынша сыйақы есептеу
тәртібі өзгерген кезде және сәйкесінше Төлем
жасау кестесі өзгерген кезде, сонымен қатар
Банктік қарыз шартының басқа негізгі
талаптары өзгерген кезде, қолданыстағы
заңнамада көзделген болса, Кепілге беру
шартына жасалған Қосымша келісім тіркеледі.
44. Келісім және (немесе) Банктік қарыз шарты
бойынша Клиенттің міндеттемелерін үшінші
тұлғаның орындауына рұқсат етіледі.
45. Ағымдағы және мерзімінен кешіктірілген
берешек БҚШ-да белгіленген кезектілікпен
өтеледі. Қарыз алушы/үшінші тұлға берешекті
Қарыз алушының несиелік шотына өтеу
бойынша операцияларды көрсете отырып, бұл
қолданыстағы
заңнамаға
қайшы

Начисление вознаграждения за пользование
Займом производится с момента зачисления
денег на банковский счет Клиента, выплаты
денег по авалю, выпуска гарантии/ исполнения
обязательств по гарантии/поручительству, с
даты открытия аккредитива и иное. Выдача
Займа может осуществляться Банком путем
перевода суммы Займа напрямую в пользу
третьего лица, если это предусмотрено ДБЗ и не
противоречит Действующему законодательству
(используется
при
исполнении
соответствующего
условия
контракта,
заключаемого между Заемщиком и третьим
лицом).
39.
При расчёте ГЭСВ включены платежи
по основному долгу и вознаграждению
включены комиссии и иные платежи, указанные
в ДБЗ.
40.
Начисление вознаграждения по Займу
производится на сумму срочного долга по Займу
с момента перечисления суммы Займа на
Банковский
счет
Заемщика.
Начисление
вознаграждения заканчивается после полного
погашения всей суммы Займа.
41.
Общая
сумма
вознаграждения,
подлежащего
выплате
за
весь
период
кредитования, суммарное значение Займа и
вознаграждения, рассчитанные в соответствии с
условиями настоящего Договора, указаны в
Графике платежей по погашению Займа (далее –
График платежей) (Приложение к ДБЗ).
42.
Назначение платежа/платежей должно
соответствовать цели, указываемой в каждом
ДБЗ.
43.
Договор залога подлежит обязательной
регистрации
в
случаях,
установленных
Действующим
законодательством.
При
изменении порядка расчета вознаграждения по
Займу и, соответственно, изменения Графика
платежей, а также при изменении иных
основных
условий
ДБЗ,
производится
регистрация дополнительного соглашения к
договору залога, если это предусмотрено
Действующим законодательством.
44.
Допускается исполнение обязательств
Клиента по Соглашению и(или) ДБЗ третьим
лицом.
45.
Погашение текущей и просроченной
задолженности производится в очередности,
установленной ДБЗ. Погашение задолженностей
может
осуществляться Заемщиком/третьим
лицом напрямую Банку, без зачисления суммы
долга на Счет Заемщика/третьего лица,
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келмейтіндіктен
Қарыз
алушының/үшінші
тұлғаның шотына борыш сомасын аудармай-ақ,
Банкке тікелей өтейді. Борыш сомасын аударуға
арналған Банктің деректемелері осы Қосылу
шартында көрсетілген.
46. Клиент осы арқылы Банкке Келісім және
(немесе) БҚШ бойынша міндеттемелерін
орындамаған және (немесе) тиісті дәрежеде
орындамаған жағдайда, Банктің мүддесін қорғау
үшін Үшінші тұлға ретінде адвокатты және
(немесе) өкілді тартуға келісім береді. Бұл кезде
Банк
Клиенттен
тапсырманы
орындау
барысында көтерген шығынды төлеуді талап
етуге құқылы.
47. Келісімде және/немесе БҚШ-да көзделген
барлық тұрақсыздық айыптары айыптық болып
табылады, яғни залал тұрақсыздық айыбынан
тыс толық көлемде өндіріп алынады.
48.
Клиент осы Стандарт талаптарға
қосылған және (немесе) бірінші Қарыз берілген
күні төмендегілерді растайды және кепілдік
береді:

осы Келісімді жасауға, орындауға және
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес өз қызметін
жүргізуге қатысты оның құзырлы басқару
ұйымдарының, мемлекеттік ұйымдар мен
үшiншi тұлғалардың тарапынан барлық қажетті
санкциялары, рұқсаттары мен келiсiмдерi бар;

барлық сәйкес салықтарды және
бюджетке төленуге тиісті басқа барлық
төлемдерді төледі;

сондай-ақ Қолданыстағы заңнаманың
(қоршаған ортаны қорғау; денсаулық сақтау;
қауіпсіздік;
еңбекті
қорғау
және
т.б.)
талаптарын бұзуды жою туралы уәкілетті
Мемлекеттік органдар тарапынан болған, бірақ
Клиент әлі жоймаған ескертулер, шешімдер
және басқа талаптар жоқ;

оның бизнесіне, активтеріне, қаржылық
жағдайына және Келісімге/БҚШ-ға қатысты өз
мiндеттемелерi
бойынша
жауап
беру
мүмкiндiгiне қандай да бір зиян тигiзуi мүмкін
жағдайлар жоқ;

банкрот болу, оңалу, қайта ұйымдасу,
таратылу сияқты жағдайлардың орнау қаупі
жоқ;

жиынтық сомасы Қосылу шартын
жасайтын/БҚШ-ға
қол
қоятын
күннің
алдындағы соңғы есепті күнгі мәліметтер
бойынша жиынтық активтерінің сомасының
10%-ынан аспайтын талап арыздармен сот

поскольку это не противоречит Действующему
законодательству, с отражением операций по
погашению на ссудном счете Заемщика.
Реквизиты Банка для зачисления сумм долга
указаны в настоящем Договоре присоединения.
46.
Клиент
настоящим
предоставляет
согласие Банку, в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения обязательств по
Соглашению и/или ДБЗ, на привлечение в
качестве
третьих
лиц
адвоката
и/или
представителя для защиты интересов Банка. При
этом Банк вправе требовать уплаты издержек,
понесённых им при исполнении поручения, от
Клиента.
47.
Все
неустойки,
предусмотренные
Соглашением и/или ДБЗ, являются штрафными,
т.е. убытки взыскиваются в полной сумме сверх
неустойки.
48.
Клиент подтверждает и гарантирует, что
на
дату
присоединения
к
настоящим
Стандартным условиям и(или) выдачи первого
Займа:

имеет все необходимые санкции,
разрешения
и
согласия
со
стороны
компетентных
органов
его
управления,
государственных органов и третьих лиц по
заключению, исполнению Соглашения и
осуществлению
своей
деятельности
в
соответствии
с
Действующим
законодательством;

уплатил все соответствующие налоги и
другие обязательные платежи в бюджет;

не имеет уведомлений, решений и иных
требований со стороны уполномоченных
государственных
органов об
устранении
нарушений
требований
Действующего
законодательства (охрана окружающей среды;
здравоохранение; безопасность; охрана труда и
иное), которые Клиент не устранил;

отсутствуют обстоятельства, которые
могут нанести существенный ущерб его бизнесу,
активам,
финансовому
положению
и
возможности отвечать по своим обязательствам
по Соглашению/ДБЗ;

отсутствует
угроза
наступления
следующих
обстоятельств:
банкротство,
реабилитация, реорганизация, ликвидация;

не
вовлечен
в
судебные
разбирательства, суммарная сумма исков
которых превышает 10 % от суммы совокупных
активов на последнюю отчетную дату,
предшествующую
заключению
Договора
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дауына тартылмаған.
49. Клиенттің міндеттері:
 осы Келісімде және Банктік қарыз шартында
көзделген міндеттемелерді тиісті дәрежеде
орындау (кері жағдайда, Банк осы Келісімде
және БҚШ-да белгіленгендей іс-әрекет етуге
құқылы), қарыз қаражатын тек мақсатына сай
пайдалану;
 Банктің алғашқы талабы бойынша қарыз
қаражатының мақсатына сай пайдаланылуына
бақылау жасау үшін қажет болатын барлық
бастапқы құжаттарды тапсыру;
 Банк көрсеткен мерзімде Клиент, сондай-ақ
үшінші тұлғалар ұсынатын қамсыздандыруды
тиісті үлгіде ресімдеу, сондай-ақ Банк
ұсынылған
қамсыздандырудың
құнының
төмендегенін/төмендеу қаупі төнгенін немесе
нашарлағанын/жоғалғанын/
жойылғанын/
зақымданғанын,
қамсыздандырудың
нашарлағанын/жоғалғанын/жойылғанын/
зақымданғанын
анықтаған
немесе
қамсыздандыруды берген тұлға өзгерген
жағдайда, Банктің бірінші талабы бойынша
кепілдегі мүлікті бағалау туралы есепті өз
есебінен Банкке беру;
 Акцессорлық
шарттардың
талаптарын
орындау;
 Клиенттің дербес және өзге деректерді, ол
бойынша
ақпаратты
және
құжаттарды
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жинау, сақтау,
өңдеу үшін Банкке тапсыру мақсатында өзінің
қызметкерлерінен (басшылар, бухгалтерлер
және Банктің Клиентке қызмет көрсету
процесіне тартылған өзге тұлғалар) өз бетімен
және болашақта келісім алу;
 бұрын берілген қамсыздандыру түрлері
жеткіліксіз болған жағдайда, кепілге Банктің
талабын
қанағаттандыратын
қосымша
қамсыздандыру беру; кепіл заты жойылған,
зақымданған немесе бұзылған жағдайда немесе
кез келген негіздермен (оның ішінде заңдық
немесе орындауға міндетті басқа актілермен)
оған меншік құқығы тоқтаған кезде немесе
сондай жағдайлар туындау қаупі төнген кезде
тез арада Банкке хабарлап, оның келісімімен
кепіл затын басқа тең дәрежелі мүлікпен
алмастыру;
 осы Келісім қолданыста болатын мерзім
ішінде Банкке өзінің басқа банктердегі (банктік
операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге

присоединения/подписанию ДБЗ.
49.
Клиент обязуется:

надлежащим
образом
исполнять
обязательства, предусмотренные Соглашением и
ДБЗ,
использовать
заемные
деньги
исключительно по целевому назначению (в
противном случае, Банк вправе применить к
Клиенту меры воздействия, установленные
Соглашением и ДБЗ);

предоставить по первому требованию
Банка все первичные документы необходимые
для контроля целевого использования заемных
средств;

в указанный Банком срок надлежащим
образом
оформить
обеспечение,
предоставляемое как Клиентом, так и третьими
лицами, а также предоставить по первому
требованию Банка за свой счет отчет об оценке
залогового имущества в случаях определения
Банком снижения/угрозы снижения стоимости
либо
ухудшения/утраты/гибели/повреждения
предоставленного
обеспечения,
либо
ухудшении/утрате/гибели/повреждения
обеспечения,
либо
изменение
лица,
предоставившего обеспечение;

соблюдать
условия
Акцессорных
договоров;

самостоятельно
получить
и
в
дальнейшем
получать
согласия
своих
работников (руководители, бухгалтера и иные
лица, задействованные в процессах оказания
Банком Клиенту услуг) на передачу Клиентом
Банку персональных и иных сведений,
информации и документов по ним, для сбора,
хранения, обработки в соответствии с
Действующим законодательством

предоставлять в случае недостаточности
имеющихся видов обеспечений, дополнительное
обеспечение, удовлетворяющее требованиям
Банка; в случае
утраты, повреждения,
уничтожения предмета обеспечения, либо при
прекращении права собственности на него по
любым основаниям (в т.ч. законодательными
или иными обязательными для исполнения
актами), либо угрозы возникновения данных
случаев - немедленно поставить в известность
Банк и с его согласия заменить предмет
обеспечения
на
другое
равноценное
имущество/имущественное право;

в течение срока действия Соглашения
письменно извещать Банк обо всех своих счетах
в
других
Банках
(организациях,

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

асыратын ұйымдардағы) барлық шоттары
туралы оны ашқан сәттен бастап 3 күнтізбелік
күн ішінде жазбаша түрде хабарлау;
 Банкке:
- пошталық және банктік деректемелері, заңды
мекенжайы, құрылтай құжаттары өзгерген
кезде, осындай өзгерістер орын алған сәттен
бастап 3 күнтізбелік күн ішінде жазбаша түрде
хабарлап, жаңа құжаттарды Банкке тапсыру;
- кәсіпорын таратылған кезде, уәкілетті орган
тарату процедурасын жүргізуді бастау туралы
шешім қабылдаған сәттен бастап 3 (үш)
күнтізбелік күн ішінде бұл туралы жазбаша
түрде хабарлау;
 қаржылық жай-күйіне мониторинг жүргізу
үшін тоқсан сайын есепті кезең аяқталған сәттен
бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннен
кешіктірмей Банкке өзінің және әрбір үлестес
компаниясы бойынша шынайы қаржылық
есептілігін, соның ішінде қаржы жылы
аяқталған сәттен бастап 45 (қырық бес)
күнтізбелік
күннен
кешіктірмей
шоғырландырылған
есептілігін,
жылдық
қаржылық есептілігін тапсыру, сондай-ақ
қарыздың мақсатына сай пайдаланылуын,
жобаны жүзеге асыру барысын растайтын
ақпаратты беру;

осуществляющих
отдельные
банковские
операции) в течение 3-х календарных дней с
момента открытия;

письменно уведомить Банк:
при изменении почтовых и банковских
реквизитов,
юридического
адреса,
учредительных документов в течение 3-х
календарных дней с момента таких изменений и
представить Банку новые документы;
при ликвидации предприятия в течение
3-х календарных дней с момента принятия
уполномоченным органом решения о начале
проведения процедуры ликвидации;

 қаржылық жай-күйі мен қамсыздандырудың
сақталуын
тексеру
мақсатында
Банктің
қызметкерлерін қоймалық, өндірістік, қызметтік
жайларға және басқа жайларға кіргізу, сондай-ақ
қаржылық жай-күйіне мониторинг жүргізуге
және талдау жасауға көмек көрсету;
 Банк осы Келісімді орындау аясында негізді
сұрау сала алатын кез келген ақпаратты жедел
түрде (3 жұмыс күніне дейінгі мерзімде) Банкке
тапсыру;
 Банк алдындағы міндеттемелерін бұзған
жағдайда, «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы
қаржылық міндеттемелерін қоспағанда, Келісім
бойынша қаржылық міндеттемелерін осы
Келісімге қол қойған күні болған басқа барлық
қаржылық міндеттемелерге қарағанда бірінші
кезекте орындау;


допускать
сотрудников
Банка
в
складские, производственные, служебные и
иные помещения с целью проверки финансового
состояния
и
сохранности
обеспечения,
оказывать содействие в проведении мониторинга
и анализа финансового состояния;

оперативно (в срок до 3-х рабочих дней)
предоставлять Банку любую информацию,
которую
последний
может
обоснованно
запросить в рамках исполнения Соглашения;

в случае нарушения своих обязательств
перед
Банком,
производить
исполнение
финансовых обязательств по Соглашению в
первоочередном порядке по отношению ко всем
другим финансовым обязательствам, уже
существующим на дату подписания Соглашения,
за исключением финансовых обязательств,
имеющихся в АО «Банк ЦентрКредит»;

незамедлительно уведомлять Банк о
реальных,
либо
потенциальных
случаях
невыполнения
обязательств
по
Соглашению/ДБЗ;

при
наличии
просроченной
задолженности перед Банком никаким образом
не
распределять
среди
своих

 Келісім/БҚШ бойынша міндеттемелерді іс
жүзінде немесе ықтимал орындамау жағдайлары
туралы Банкке дереу хабарлау;
 Банк алдында мерзімінен кешіктірілген
берешегі болған жағдайда, Банктің жазбаша
келісімінсіз
өзінің
құрылтайшылары/


для
проведения
мониторинга
финансового состояния, ежеквартально не
позднее 20 (двадцати) календарных дней с
момента
окончания
отчетного
периода,
предоставлять в Банк достоверную финансовую
отчетность, в т.ч., по каждой аффилиированной
компании,
включая
консолидированную
отчетность, годовую финансовую отчетность в
срок не позднее 45 (сорока пяти) календарных
дней с момента окончания финансового года, а
также
предоставлять
информацию,
подтверждающую целевое использование Займа,
ход реализации Проекта;

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

акционерлері/қатысушылары арасында кірісін
бөлмеу;
 осы Келісім және Банктік қарыз шарты
бойынша барлық міндеттемелерін тиісті
дәрежеде орындау;
 Қарыз бойынша борыштың жалпы сомасын
өтеу үшін банктік шотта ақшаның болуын
уақытылы қамтамасыз етіп тұру;
 борышты
мерзімінен
бұрын
өтеген
жағдайда, Банкке төменде көрсетілген мерзімде
ескерту:
- 1 миллион АҚШ долларына (теңгемен
баламасы) дейінгі сомада өтеген кезде – өтем
жасалатын күні;
- 1 миллион АҚШ долларынан 5 миллион АҚШ
долларына (теңгемен баламасы) дейінгі сомада
өтеген кезде – өтем жасалатын күнге дейін 3
күнтізбелік күн бұрын;
- 5 миллион АҚШ долларынан (теңгемен
баламасы) аса мөлшерде өтеген кезде – өтем
жасалатын күнге дейін 10 күнтізбелік күн
бұрын;
Жоғарыда көрсетілген мерзімге ұсынылатын
жазбаша хабарлама болмаған кезде, Банк
Банктік шотта орналасқан ақшаны Клиенттің
берешегін мерзімінен бұрын өтеу есебіне
жұмсауға міндетті емес. Қарызды мерзімінен
бұрын өтеу мүмкіндігі туралы Банкке уақытылы
хабарламау және хабарламау жауапкершілігі
Клиентке жүктеледі;
 Кепіл беруші, кепілгер, кепіл болушы
болатын үшінші тұлғаларға немесе Клиенттің
Банк алдындағы міндеттемелерін басқаша
қамтамасыз ететін басқа да тұлғаларға негізгі
міндеттеме сомасы, оны орындау мерзімі,
сыйақы мөлшері туралы және Банк алдындағы
міндеттемелерін
орындамаған
жағдайда,
Келісімді орындамаудың салдары және Кепіл,
кепілдік, кепіл болу шарттарын орындаудың
салдары туралы хабарлау. Қажет болған
жағдайда, Кепіл, кепілдік, кепіл болу шарттарын
және (немесе) Қарыз алушының Банк
алдындағы міндеттемелерін қамсыздандыратын
басқа шарттарды жасағанға дейін осы тұлғалар
конфиденциалды ақпаратты жарияламайды
деген талаппен осы тұлғаларды Келісімнің/БҚШ
мазмұнымен таныстыру;
 жұмыс күні сағат 18:00-ден кешіктірмей
БҚШ аясындағы Қарыз бойынша берешекті
өтеу. Төлем сағат 18:00-ден кейін жүргізілген
жағдайда, Төлем жүргізілген күннен кейінгі
жұмыс күні қарыз өтелген күн болып саналады;

учредителей/акционеров/ участников доходы без
письменного согласия Банка;

надлежащим образом исполнять все
обязательства по Соглашению и ДБЗ;

своевременно обеспечить наличие денег
на Банковском счете для погашения Общей
Суммы Долга по Займу;

в случае досрочного погашения долга
предупредить Банк в следующие сроки:

при сумме погашения до 1 миллиона
долларов США (эквивалент в тенге) – в день
погашения;

при сумме погашения от 1 до 5
миллионов долларов США (эквивалент в тенге)
– за 3 календарных дня до даты погашения;

при сумме погашения в размере более 5
миллионов долларов США (эквивалент в тенге)
– за 10 календарных дней до даты погашения,
При отсутствии письменного уведомления,
предоставляемого в вышеуказанный срок, Банк
не обязан направлять деньги, размещенные на
Банковском счете, в счет досрочного погашения
задолженности Клиента. Ответственность за
несвоевременное уведомление и не уведомление
Банка о возможности досрочного погашения
Займа возлагается на Клиента;

известить третьих лиц, выступающих
Залогодателем, гарантом, поручителем либо в
ином качестве, обеспечивающих тем самым
обязательства Клиента перед Банком, о сумме
основного обязательства, сроке его исполнения,
размере
вознаграждения
и
последствиях
неисполнения Соглашения и исполнения
Договора залога, гарантии, поручительства в
случае ненадлежащего выполнения своих
обязательств в пользу Банка. В необходимых
случаях,
ознакомить
указанных
лиц
с
содержанием Соглашения/ДБЗ до заключения
Договора залога, гарантии, поручительства и/или
иных договоров, выступающих обеспечением
обязательств Клиента перед Банком, на условиях
неразглашения конфиденциальной информации
этими лицами;

производить погашение задолженности
по Займу в рамках ДБЗ не позднее 18 часов
рабочего дня. В случае проведения платежа
после 18 часов, датой погашения Займа будет
считаться следующий за ним рабочий день
проведения платежа;

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

 Қосылу шартын және (немесе) БҚШ жасасу
сәтінен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде
ақша айналымының (Банкте ашылған ағымдағы
шоттар
бойынша
ақша
операциялары)
сақталуын қамтамасыз ету, сондай-ақ егер
Банктің Уәкілетті органның шешімінде басқа
жағдай келісілмесе және Қарыз алушыға
хабарланбаса, Қосылу шартының іс-әрекет ету
кезеңінде ай сайын, Банктің ағымдағы шотында
Қарыз алушының жалпы қолма-қол ақшасыз
түсімінің кемінде 90% (тоқсан) пайыз
мөлшерінде кредит айналымдарын сақтау. Бұл
кезде кредит айналымдары ретінде тауарларды,
жұмыстарды және қызметтерді іске асырудан
тікелей түскен ақша түсініледі. Кредит
айналымына үлестес, еншілес компаниялар мен
филиалдар
арасында
іске
асырылған
тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің)
есебі, уақытша қаржылай көмек көрсету және
т.б. жатпайды.
 Банктік
шотта
комиссия
сомасы,
тұрақсыздық айыбы және борыштың басқа
сомасының,
сондай-ақ
Өтеу
кестесінде
көрсетілген қарыз және сыйақы сомасының
болуын уақытылы қамтамасыз ету;
 Банк арқылы, соның ішінде (мұнымен
шектелмей)
егер
Қарыз
бойынша
қамсыздандыру меншігіне болашақта өтетін
ақша болып табылса, онда барлық есеп
айырысу-кассалық операцияларды жүргізу;
50. Клиент Банктің жазбаша келісімінсіз
төмендегі іс-әрекеттерді жүзеге асырмауға
міндеттенеді:
 қайта ұйымдасу (бірігу, қосылу, бөліну,
бөлініп шығу, қайта құрылу);
 еншілес және/немесе үлестес заңды тұлғалар
құру, кез келген ұқсас кәсіпорын құру немесе
құруға көмектесу;
 Клиенттің бизнесін толық немесе жеке
операцияларын үшінші тараптың басқаруына
әкеліп соғатын кез келген келісімдер жасау;
 кепілге беру шарттарын жасау немесе
басқаша түрде өзінің активтеріне, мүлкіне (оның
ішінде осы Келісімді жасағаннан кейін оның
меншігіне түсетін мүлкіне), қазіргі және
болашақтағы табысына ауыртпалық жүктеу;
 Клиенттің
басшылары
мен
қатысушыларының/акционерлерінің
құрамын
өзгерту;
 қызметінің түрін өзгерту;


в течение 30 (тридцати) календарных
дней
с момента заключения Договора
присоединения
и(или)
ДБЗ,
обеспечить поддержание денежных оборотов
(денежных операций по текущим счетам,
открытым в Банке), а также поддерживать
ежемесячно на период действия Договора
присоединения, на текущем счете в Банке
кредитовые обороты в размере не менее 90 %
(девяносто) процентов от общих безналичных
поступлений Заемщика, в случае если иное не
оговорено в решении Уполномоченного Органа
Банка и не доведено до Заемщика. При этом, под
кредитовыми
оборотами
понимаются
поступления
денег
непосредственно
от
реализации товаров, работ и услуг. К
кредитному обороту не относятся расчеты за
реализованные товары (работы, услуги) между
аффилированными, дочерними компаниями и
филиалами, оказание временной финансовой
помощи и др.

своевременно обеспечить на Банковском
счете суммы комиссий, неустоек и иных сумм
долга, а также сумм Займа и вознаграждения,
указанных в Графиках погашения;

осуществлять все расчетно-кассовые
операции через Банк, в т.ч. (не ограничиваясь),
если обеспечением по Займу являются деньги,
поступающие в будущем;
50.
Клиент обязуется не совершать без
письменного согласия Банка:
 реорганизацию (слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование);
 создание дочерних и/или аффилиированных
юридических лиц, создание или оказание
содействия в создании любого аналогичного
производства;
 заключение любых соглашений, в силу
которых бизнес в целом или отдельные
операции Клиента будут управляться третьей
стороной;
 заключать договоры залога, либо иным
образом не создавать обременения на свои
активы, имущество (в т.ч., поступившее в его
собственность после заключения Соглашения),
настоящие и будущие доходы;
 изменения в составе руководства и
участников/акционеров Клиента;
 изменение вида деятельности;
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 өндірісті тоқтату немесе өндіріс көлемін
30%-ға төмендету, сондай-ақ кәсіпорынның
жарғысында белгіленген өндірістік қызметінен
немесе осы БҚШ бойынша кредиттеу объектісі
болып табылатын пайдалану мақсатына сәйкес
қызметін дамытудан бас тарту;
 қаржыландырылатын
Жобаның
технологиялық процестеріне және өндірістік
көрсеткіштеріне елеулі өзгерістер енгізу;
 ірі қаржылық мәмілелер жасау және/немесе
жарғылық капиталға өзгеріс енгізу, дивиденд
төлеу, үлестес компаниялар берешегін қайта
қаржыландыру, үлестес компанияға және
кәсіпорын қызметкерлеріне материалдық және
қаржылай көмек көрсету, басқа ұйымдардан
қаржылық көмек алу және т.б. сияқты өзара
байланысты бірнеше мәмілелер жасау;
 ірі инвестициялық мәмілелер және/немесе
лизингке жабдықтар алу және беруді қосқанда
активтерді алу, іске асыру, беру сияқты өзара
байланысты бірнеше мәмілелерді, сондай-ақ
оның
ішінде
үлестес
компаниялармен
мәмілелер жасау;
 үшінші тұлғалардан қарыз, кепілдіктер,
аккредитивтер алу, вексельдерді акцептеу және
авальдау, үшінші тұлғалардың міндеттемелері
бойынша кепілгер, кепілдік беруші болу және
бюджетке төленетін міндетті төлемдерді
қоспағанда, осы Келісімде көзделмеген басқа
міндеттемелерді өзіне қабылдау. Сондай-ақ
басқа қаржы ұйымдары немесе кез келген
үшінші тұлғалар алдында өз міндеттемелерін
немесе үшінші тұлғалардың міндеттемелерін
қамсыздандыру ретінде активтерін ұсыну.
51. Клиент:
 Келісімде
және
БҚШ-да
көзделген
жағдайларда және талаптармен ақшаны даусыз,
акцептісіз (Клиенттің келісімінсіз және оған
хабарламай) есептен шығару және/немесе
тікелей дебеттеу арқылы өндіріп алу қолдануға
келісім береді;
 тәуелсіз аудиторлық компания (Банктің
келісімімен) арқылы өз есебінен жыл сайын
өзінің шаруашылық қызметіне аудит жүргізіп
тұруға, сондай-ақ Банктің негізді талабы
бойынша, оның ішінде кезектегі төлемді өтеу
үшін қаражат болмаған және отыз күн ішінде
олардың
түсу
мүмкіндігі
болмайтын
жағдайларда, өзінің шаруашылық қызметіне
кезектен тыс аудит жүргізуге келісім береді;

 приостановление или снижение объемов
производства более чем на 30 %, а также отказ
от дальнейшей производственной деятельности,
осуществляемой в рамках, определенных
уставом предприятия или дальнейшего развития
деятельности – в соответствии с целевым
использованием,
являющимся
объектом
кредитования по ДБЗ;
 существенные изменения в технологическом
процессе и производственных показателях
финансируемого Проекта;
 крупные финансовые сделки и/или несколько
взаимосвязанных между собой сделок таких как:
изменение в уставном капитале, выплата
дивидендов, рефинансирование задолженности
аффилиированных
компаний,
оказание
материальной
или
финансовой
помощи
аффилиированным компаниям и сотрудникам
предприятия, получение финансовой помощи от
сторонних организаций и др.;
 крупные инвестиционные сделки и/или
несколько взаимосвязанных между собой сделок
таких как: приобретение, реализация, передача
активов, включая приобретение и передачу
оборудования
в
лизинг,
в
т.ч.
и
аффилиированным компаниям;
 получать Займы, гарантии, аккредитивы от
третьих лиц, акцептовать и авалировать векселя,
выступать
гарантом,
поручителем
по
обязательствам третьих лиц и принимать на себя
иные обязательства, не предусмотренные
Соглашением, за исключением обязательных
платежей в бюджет. А также предоставлять свои
активы
в
качестве
обеспечения
своих
обязательств или обязательств третьих лиц перед
другой финансовой организацией или любым
третьим лицом.
51.
Клиент дает согласие:
 на обращение взыскания путем бесспорного,
безакцептного (без согласия и уведомления
Клиента) списания и/или прямого дебетования
денег,
в
случаях
и
на
условиях,
предусмотренных Соглашением и ДБЗ;
 проводить
ежегодный
аудит
своей
хозяйственной
деятельности
независимой
аудиторской компанией (по согласованию с
Банком) за свой счет, а также внеочередной
аудит своей хозяйственной деятельности по
обоснованному требованию Банка, в т.ч. в
случае отсутствия средств для погашения
очередного платежа и отсутствия перспективы
их поступления в течение тридцати дней; в
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ЖК/ШҚ/ФШ қатысты бұл талап Банктің
уәкілетті органының сәйкес шешімі болған
кезде ғана қолданылады.
 Дефолт/Кросс-Дефолт болған жағдайда,
Банктің алғашқы талабы бойынша 5 (бес)
күнтізбелік күн ішінде Қолданыстағы заңнамада
көзделген тәртіппен өзінің дебиторлық берешегі
бойынша құқықтарын басқаларға табыстауға
келісім береді;
 мерзімінен кешіктірілген берешегі болған
жағдайда, кейін Клиентке хабарлау мақсатында
Банктің өз қалауы бойынша кез келген үшінші
тұлғаға,
мемлекеттік
органдарға
және
ұйымдарға Клиент туралы ақпарат беру және
бұл кезде аталған ақпаратты беру банктік
құпияны және заңмен қорғалатын өзге құпияны
ашу болып саналмайды;
 міндеттемелерді
орындаудың
қамсыздандыруы болып табылатын мүлік кепілі
немесе кепілдік (кепілдіктер) Клиенттің, сол
сияқты Үшінші тұлғалардың Банк алдындағы
басқа міндеттемелері бойынша қамсыздандыру
бола алатынына келіседі. Кепілге берілген мүлік
сотсыз
тәртіппен
немесе
Қолданыстағы
заңнамада көзделген басқа тәртіппен іске
асырылған жағдайда, оны іске асырудан түскен
соманы Банк өз қалауы бойынша Кепіл заты
қамсыздандыру
болып
табылатын
міндеттемелерді өтеу үшін жұмсауға құқылы;
 өзі туралы жеке деректерді жинақтауға,
өңдеуге
және
оларды
барлық
мемлекеттік/мемлекеттік
емес
органдарға,
ұйымдарға жария етуге; өзі туралы мәліметті
кредиттік бюроға беруге және кредиттік
бюроның өзі туралы кредиттік есепті, сондай-ақ
тараптардың
міндеттемелерін
орындауына
байланысты ақпаратты Банкке беруіне; Келісім
бойынша құқықты үшінші тұлғаларға қайта
табыстауға келісім береді;
 Қарыз алушы БҚШ-да көзделген өз
міндеттемелерін
орындамаған/уақытылы
орындамаған, соның ішінде БҚШ-ның Төлем
кестесіне сәйкес төлем жасау мерзімдерін
бұзған жағдайда, Банк Қосылу шартында және
БҚШ-да
көзделген
барлық
шараларды
қолдануға құқылы, ал Қарыз алушы БҚШ-ға қол
қою арқылы бұны растайды және оған келісімін
береді;
 егер Банк басқа бағамды белгілемесе, ақша
Қарыз валютасынан өзге валютада алынған
жағдайда, ақша Банк ақша айырбасталатын
күнге
белгілеген
бағам
бойынша

отношении ИП/КХ/ФХ данное требование
применимо при наличии соответствующего
решения уполномоченного органа Банка;
 в случае Дефолта/Кросс-Дефолта, по первому
требованию Банка в течение 5 (пяти)
календарных
дней
переуступить
права
требования Банку по своей дебиторской
задолженности в порядке, предусмотренном
Действующим законодательством;
 при наличии просроченной задолженности,
Банку, по своему усмотрению, предоставлять
информацию о Клиенте любым третьим лицам,
государственным органам и организациям с
целью последующего оповещения Клиента и,
при этом, предоставление данной информации
не будет считаться раскрытием банковской и
иной охраняемой законом тайны;
 что залог имущества либо гарантия (-и),
выступающие
в
качестве
обеспечения
исполнения обязательств, могут выступать
обеспечением по иным обязательствам, как
самого Клиента, так и третьих лиц перед Банком
(посредством заключения соответствующих
договоров). В случае реализации заложенного
имущества во внесудебном либо ином порядке,
предусмотренным
Действующим
законодательством, сумму, вырученную от его
реализации, Банк по своему усмотрению вправе
направить на погашение обязательств, по
которым Предмет залога является обеспечением;
 на сбор, обработку и распространение
персональных данных о нем во все
государственные/негосударственные
органы,
организации; на предоставление сведений о нем
в кредитное бюро и на предоставление
кредитным бюро Банку кредитного отчета о нем,
а также информации, связанной с исполнением
сторонами своих обязательств; на переуступку
прав по Соглашению третьим лицам;
 в случае невыполнения/несвоевременного
выполнения Заемщиком своих обязательств,
предусмотренных ДБЗ, в том числе нарушения
сроков уплаты, согласно Графика платежей к
ДБЗ, Банк вправе, а Заемщик подписанием ДБЗ
подтверждает и дает согласие, применить все
меры,
предусмотренные
Договором
присоединения и ДБЗ;
 конвертацию денег по курсу Банка на дату
конвертации, если иной курс не будет
установлен Банком, в случае изъятия денег в
валюте, отличной от валюты Займа. Все
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айырбасталады.
Валюта
айырбастауға
байланысты барлық шығыстар Қарыз алушының
есебінен төленеді;
 Кепілге беру шарттарын және Банктің Қарыз
алушыға қоятын талаптарын қамтамасыз ететін
басқа шарттарды орындау бойынша Банктің
шара қолдануына, сондай-ақ Қолданыстағы
заңнаманың талаптарына қайшы келмейтін
басқа тәсілдерді қабылдауына келісім береді;
 Банктің Қолданыстағы заңнамада және
(немесе) БҚШ-да көзделген кез келген
шараларды қолдануына, соның ішінде БҚШ
бойынша борыш сомасын өндіріп алу туралы
арызбен сотқа шағымдануына, сонымен қатар
кепіл
мүлкіне
соттан
тыс
тәртіппен
(Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы
Қолданыстағы
заңнамада
көзделген
жағдайларды есептемегенде) немесе сот арқылы
өндіріп алуды қолдануына келісім береді.
52. Клиенттің құқықтары:
 егер негізгі борышты және (немесе)
сыйақыны өтеу күні демалыс немесе мереке
күніне түссе, тұрақсыздық айыбы мен айыппұл
санкцияларының басқа түрлерін (болған
жағдайда) төлемей-ақ негізгі борышты және
(немесе) сыйақыны келесі жұмыс күні төлеу;
 ең көп дегенде айына бір рет өтініш беріп,
үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Келісім
және БҚШ бойынша берешекті өтеу есебіне
түскен ақшаның (негізгі борышқа, сыйақыға,
тұрақсыздық айыбына, айппұлға және айыппұл
санкцияларының басқа түрлеріне, сондай-ақ
төленуге тиісті басқа сомаға) бөлінуі туралы
жазбаша нысанда ақпаратты тегін алу;
 БҚШ бойынша берілген ақшаны Банкке
ішінара немесе толық мерзімінен бұрын қайтару
туралы өтініші бойынша өзінің мерзімінен
кешіктірілген төлемдерін көрсете отырып,
негізгі
борышқа,
сыйақыға,
комиссияға,
тұрақсыздық
айыбына
және
айыппұл
санкцияларының басқа түрлеріне, сондай-ақ
төленуге тиісті басқа сомаға жіктелген
қайтаруға тиісті сомасының мөлшері туралы
мәліметті жазбаша нысанда үш жұмыс күнінен
аспайтын мерзімде тегін алу;
 тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл
санкцияларының басқа түрлерін төлемей-ақ,
бір жылға дейінгі мерзімге берілген Қарызды
алған күннен бастап алты ай өткеннен кейін, бір
жылдан аса мерзімге берілген Қарызды алған
күннен бастап бір жыл өткеннен кейін қарызды
мерзімінен бұрын ішінара немесе толық көлемде

расходы, связанные с конвертацией валюты,
оплачиваются за счет Заемщика;
 принятие Банком мер по исполнению
договоров
залога
и
иных
договоров,
обеспечивающих требования Банка к Заемщику,
а также иными способами, не противоречащими
требованиям Действующего законодательства;
 принятие
Банком
любых
мер,
предусмотренных
Действующим
законодательством, и (или) ДБЗ, в том числе
обратиться с иском в суд о взыскании суммы
долга по ДБЗ, а также обратить взыскание на
заложенное имущество во внесудебном порядке
(за исключением случаев, предусмотренных
Действующим законодательством об ипотеке
недвижимого имущества) либо в судебном
порядке.
52.
Клиент вправе:
 если дата погашения основного долга и (или)
вознаграждения выпадает на выходной либо
праздничный день, произвести оплату основного
долга и (или) вознаграждения в следующий за
ним рабочий день без уплаты неустойки и иных
видов штрафных санкций;
 по заявлению получить в срок не более трех
рабочих дней, безвозмездно, не чаще одного раза
в месяц в письменной форме информацию о
распределении
(на
основной
долг,
вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы
и иные виды штрафных санкций, а также другие
подлежащие уплате суммы) поступающих денег
в
счет
погашения
задолженности
по
Соглашению и ДБЗ;
 по заявлению о частичном или полном
досрочном возврате банку предоставленных по
ДБЗ денег безвозмездно в срок не более трех
рабочих дней получить в письменной форме
сведения о размере причитающейся к возврату
суммы с разбивкой на основной долг,
вознаграждение, комиссии, неустойки и иные
виды штрафных санкций, а также другие
подлежащие уплате суммы с указанием
просроченных платежей;
 досрочно погасить заем частично или в
полном объеме по истечении шести месяцев с
даты получения Займа, выданного на срок до
одного года, по истечении одного года с даты
получения Займа, выданного на срок свыше
одного года, без оплаты неустойки или иных
видов штрафных санкций;
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өтеу;
 Келісімнің және БҚШ-ның талаптарын
Клиент үшін жақсарту жағына қарай өзгерту
туралы хабарлама алған күннен бастап он төрт
күнтізбелік күн ішінде Келісімде және БҚШ-да
көзделген тәртіппен Банк ұсынған жақсарту
талаптарынан бас тарту.
 сыйақы мөлшерлемесі өзгерген кезде, жаңа
талаптарды қабылдау немесе алған қарызды
пайдаланған нақты уақыт үшін сыйақы төлеп,
мерзімінен бұрын қайтару;
 көрсетілген қызметтер бойынша даулы
жағдайлар туындаған кезде, Банкке жазбаша
өтініш жасау және Өтініштер туралы заңның 8бабында белгіленген мерзімде жауап алу;
53. Банктің міндеттері:
 Клиенттің өтінішімен БҚШ бойынша
берешекті өтеу есебіне кезекті түскен ақшаны
(негізгі борышқа, сыйақыға, комиссияға,
тұрақсыздық
айыбына,
айыппұлға
және
айыппұл санкцияларының басқа түрлеріне,
сондай-ақ мерзімі кешіктірілген төлемдерді
көрсете отырып, төленуге тиісті басқа сомаға)
бөлу туралы ақпаратты жазбаша нысанда үш
жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, айына
кемінде бір рет тегін беру;
 берілген ақшаны Банкке мерзімінен бұрын
ішінара немесе толық көлемде қайтару туралы
Клиенттің өтініші бойынша негізгі борышқа,
сыйақыға, комиссияға, тұрақсыздық айыбына,
айыппұлға және айыппұл санкцияларының
басқа түрлеріне, сондай-ақ төленуге тиісті басқа
сомаға жіктелген қайтаруға тиісті сомасының
мөлшері туралы мәліметті үш жұмыс күнінен
аспайтын мерзімде тегін беру;
 Банк Келісімге сәйкес Қарыз беруден бас
тартуға құқылы жағдайларды есептемегенде,
Клиенттің Келісімнің/БҚШ-ның талаптарын
толық көлемде орындау талабымен, тиісті БҚШны ресімдеу арқылы белгіленген мөлшерде және
белгіленген мерзімде Клиентке Қарыз беру;
 Клиентке
Келісімде/БҚШ-да
көзделген
тәртіппен Келісімнің/БҚШ-ның талаптарын
жақсарту жағына қарай өзгерту туралы
хабарлау;
 Келісім және БҚШ бойынша міндеттемелерді
орындау мерзімі кешіктірілген кезде Клиентке
Келісімде және БҚШ-да көзделген тәсілдермен
және мерзімде, бірақ міндеттемелерді орындау
мерзімі кешіктірілген күнінен отыз күнтізбелік
күннен кешіктірмей БҚШ бойынша төлем жасау

 в течение четырнадцати календарных дней с
даты получения уведомления об изменении
условий Соглашения и ДБЗ в сторону их
улучшения для Клиента, отказаться от
предложенных Банком улучшающих условий в
порядке, предусмотренном Соглашением и ДБЗ;
 при изменении ставки вознаграждения
принять новые условия либо досрочно
возвратить полученный Займ, с уплатой
вознаграждения
за
фактическое
время
пользования им;
 письменно
обратиться
в
Банк
при
возникновении
спорных
ситуаций
по
получаемым услугам и получить ответ в сроки,
установленные статьей 8 Закона об обращениях.
53.
Банк обязуется:
 по заявлению Клиента безвозмездно не чаще
одного раза в месяц представить в срок не более
трех рабочих дней в письменной форме
информацию о распределении (на основной
долг, вознаграждение, комиссии, неустойки,
штрафы и иные виды штрафных санкций, а
также другие подлежащие уплате суммы с
указанием просроченных платежей) очередных
поступающих денег в счет погашения
задолженности по ДБЗ;
 по заявлению Клиента о частичном или
полном досрочном возврате Банку денег
безвозмездно в срок не более трех рабочих дней
сообщить ему размер причитающейся к возврату
суммы с разбивкой на основной долг,
вознаграждение, комиссии, неустойки, штрафы
и иные виды штрафных санкций, а также другие
подлежащие уплате суммы;
 предоставлять
Клиенту
Займ
в
установленном размере и в установленные
сроки, путем оформления соответствующих
ДБЗ, при условии выполнения Клиентом
условий Соглашения/ДБЗ в полном объеме, за
исключением случаев, когда Банк вправе
отказать в выдаче Займа, согласно Соглашению;
 уведомить Клиента об изменении условий
Соглашения/ДБЗ в сторону их улучшения в
порядке, предусмотренном Соглашением/ДБЗ;
 при наступлении просрочки исполнения
обязательства по Соглашению и ДБЗ уведомить
Клиента способом и в сроки, предусмотренные
Соглашением и ДБЗ, но не позднее тридцати
календарных дней с даты наступления
просрочки
исполнения
обязательства,
о
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қажеттілігі және Клиенттің өз міндеттемелерін
орындамау салдары туралы хабарлау. Клиент
хабарламадан туындаған талаптарды іске
асырмаған жағдайда және Клиент пен Банк
арасында осы Келісімнің/БҚШ-ның талаптарын
өзгерту мәселесі бойынша келісімі болмаған
кезде Банк берешекті сотқа дейін өндіріп алу
және реттеу үшін коллекторлық агенттікке
тапсыруға құқылы;
 «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін
қарау тәртібі туралы» Заңның 8-бабында
белгіленген мерзімде Клиенттің жазбаша
өтінішін қарау және оған жауап дайындау;
 Клиентке (немесе оның уәкілетті өкіліне):
- Талап ету құқығын беру шартын жасағанға
дейін құқықтың (талап ету) үшінші тұлғаға өту
мүмкіндігі туралы, сонымен қатар осындай
құқықты
беру
жағдайына
байланысты
Қолданыстағы заңнамаға қайшы келмейтін
тәсілмен
Клиенттің
дербес
деректерінің
өңделетіні туралы;
- Шартта көзделген немесе Қолданыстағы
заңнамаға қайшы келмейтін тәсілмен құқықтың
(талаптың) үшінші тұлғаға өткені туралы өзге
тұлғаға (шарт бойынша құқық (талап) берілген
тұлғаның атауы және орналасқан жері) Қарызды
өтеу бойынша алдағы Төлемдердің мақсатын,
берілген құқықтық (талаптың) толық көлемін,
сонымен қатар негізгі борыштың, сыйақының,
комиссияның,
тұрақсыздық
айыбының
(айыппұл, өсімпұл) мерзімінен кешіктірілген
және ағымдағы сомаларын және төленуі тиіс
басқа сомаларды көрсете отырып, Талап ету
құқығын беру шарты жасалған күннен бастап
отыз күнтізбелік күн ішінде хабарлау.
 қарызды мерзімінен бұрын өтеген кезде,
қарызды пайдаланған нақты уақыт үшін
сыйақыны қайта есептеу
54. Банктің құқықтары:
 Банктер туралы заңның 34-бабының 3тармағында көзделген, сондай-ақ Келісімде
белгіленген
жағдайларда,
Келісімнің/БҚШ
талаптарын Клиент үшін жақсарту жағына қарай
біржақты тәртіппен өзгерту;
 Клиент Қарыздың кезекті бөлігін қайтару
және (немесе) сыйақы төлеу үшін белгіленген
мерзімді 40 (қырық) күнтізбелік күннен аса
мерзімге бұзған кезде, Қарыз сомасын және ол
бойынша сыйақы сомасын мерзімінен бұрын
қайтаруды талап ету;
 Клиентке Келісімді және Банктік қарыз

необходимости внесения платежей по ДБЗ и о
последствиях невыполнения Клиентом своих
обязательств. В случаях не реализации Клиентом
требований, вытекающих из уведомления и при
отсутствии согласия между Клиентом и Банком
на
изменение
условий
настоящего
Соглашения/ДБЗ,
Банк
вправе
передать
задолженность на досудебные взыскание и
урегулирование коллекторскому агентству;
 рассмотреть и подготовить письменный ответ
на письменное обращение Клиента в сроки,
установленные ст.8 Закона об обращениях;
 уведомить
Клиента
(или
его
уполномоченного представителя):
- до заключения договора уступки права
требования - о возможности перехода прав
(требований) третьему лицу, а также об
обработке персональных данных Клиента в
связи с такой уступкой способом, не
противоречащим
Действующему
законодательству;
- о состоявшемся переходе права (требования)
третьему лицу способом, предусмотренным в
договоре
либо
не
противоречащим
Действующему законодательству, в течение
тридцати календарных дней со дня заключения
Договора уступки права требования с указанием
назначения дальнейших платежей по погашению
банковского
Займа
третьему
лицу
(наименование и место нахождения лица,
которому перешло право (требование) по
договору), полного объема переданных прав
(требований), а также остатков просроченных и
текущих сумм основного долга, вознаграждения,
комиссий, неустойки (штрафа, пени) и других
подлежащих уплате сумм.
 при досрочном погашении Займа произвести
пересчет вознаграждения за фактический срок
пользования Займем.
54.
Банк вправе:
 в одностороннем порядке изменять условия
Соглашения/ДБЗ в сторону их улучшения для
Клиента в случаях, предусмотренных пунктом 3
статьи 34 о банках, а также установленных
Соглашением;
 требовать досрочного возврата суммы Займа
и вознаграждения по нему при нарушении
Клиентом срока, установленного для возврата
очередной части Займа и (или) выплаты
вознаграждения,
более
чем
на
сорок
календарных дней;
 предъявлять дополнительные требования к
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шартын орындауға байланысты қосымша
талаптар қою;
 Клиент Келісімде және (немесе) Банктік
қарыз шартында көзделген комиссияны,
айыппұлды және өзге тұрақсыздық айыбын
төлемеген кезде, көрсетілген комиссия, айыппұл
және өзге тұрақсыздық айыбы сомасын
Клиенттің Банкте ашылған кез келген банктік
шотынан акцептісіз (Клиенттің келісімінсіз
және оған хабарламай) тәртіппен алу (дебеттеу);
 кез келген уақытта кредиттің мақсатына сай
пайдаланылуын тексеріп тұру және кредитті
мақсатына сай пайдаланбаған жағдайда, Келісім
және
Банктік
қарыз
шарты
бойынша
міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды
және (немесе) тұрақсыздық айыппұлдарын
төлей отырып, Келісімді мерзімінен бұрын
бұзуды талап ету;
 Клиент Стандарт талаптарға қосылғаннан
кейін төмендегі негіздер бойынша Қарыз іс
жүзінде берілмеген болса, яғни:
- Клиент жауапкер және (немесе) жауапкер
тарапынан өз бетінше талаптар қоймайтын
үшінші тұлға ретінде сот процесiне тартылса;
- Клиенттің мүлкіне және оның шоттарына
тыйым салынса және (немесе) мүлкіне өндiрiп
алу жүктелсе немесе осындай жағдайлардың
пайда болу қаупі төнсе;
- Клиент қарызды қамсыздандыру (жағдайы)
туралы шынайы емес мәліметтер берсе;
- Клиент өзінің Келісім және (немесе) Банктік
қарыз шарты бойынша Банк алдындағы және
(немесе) Клиенттің өз міндеттемелерін бұзғаны
жөнінде Банкке хабарлағаны үшінші тұлғалар
алдындағы
міндеттемелерінің
талаптарын
бұзған болса;
- уәкілетті органның нормативтік құқықтық
актісінің талаптарына сәйкес Банк жүргізетін
мониторингтің нәтижесі бойынша анықталған
Клиенттің қаржылық жағдайы нашарласа, оның
ішінде түсімнің төмендеуі, алдыңғы қаржылық
кезеңдер бойынша алынған теріс операциялық
және таза пайданың, дебиторлық, кредиторлық
берешектің,
қорлардың
айналымдылық
мерзімінің өсуінің, қаржылық левередждің
өсуінің, сатылымдардың рентабельділігінің,
өтімділік коэффициенттерінің күрт төмендеуі
және т.б.;
- соңғы 6 (алты) айда мерзімінен кешіктірілген
төлемдер болса, берешекті өтеу мерзімі кейінге

Клиенту, связанные с исполнением Соглашения
и ДБЗ.
 при неуплате Клиентом комиссий, штрафов и
иных неустоек, предусмотренных Соглашением
и/или ДБЗ, списать (дебетовать) в бесспорном,
безакцептном (без согласия и уведомления
Клиента) порядке указанную сумму комиссий,
штрафов и иных неустоек, с любого банковского
счета Клиента, открытого в Банке;
 в любое время провести проверку целевого
использования Кредита и в случае нецелевого
использования Кредита требовать досрочного
исполнения обязательств по Соглашению и ДБЗ,
и/или досрочного расторжения Соглашения с
уплатой неустоек;
 отказать
в
выдаче
Займа,
после
присоединения Клиентом к Стандартным
условиям, если Займ фактически выдан не был,
по следующим основаниям:

Клиент вовлечен в судебный процесс в
качестве ответчика и/или третьего лица, не
заявляющего самостоятельные требования на
стороне ответчика;

на имущество Клиента и его счета
наложен арест и/или обращено взыскание на
имущество либо существует реальная угроза
наступления данных событий;

Клиент
представил
недостоверные
сведения о наличии (состоянии) обеспечения
Займа;

Клиент нарушил условия обязательств,
имеющихся у него перед Банком по
Соглашению и (или) ДБЗ, и (или) третьими
лицами, которые уведомили Банк о нарушении
Клиентом своих обязательств;

ухудшения финансового состояния
Клиента,
выявленного
по
результатам
мониторинга,
проводимого
Банком
в
соответствии с требованиями нормативного
правового акта уполномоченного органа в т.ч:
снижение
выручки,
отрицательные
операционная и чистая прибыль за предыдущие
финансовые
периоды,
рост
сроков
оборачиваемости дебиторской, кредиторской
задолженности, запасов, рост финансового
левереджа, резкое снижение рентабельности
продаж, коэффициентов ликвидности и т.д.);

наличия за последние 6 месяцев
просрочек
по
платежам,
предоставления
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жылжытылса, негізгі борышты және/немесе
сыйақыны өтеу бойынша төлем мерзімі
ұзартылса;
- Қосылу шартының Банктің шоттарындағы
төмендемейтін ақша айналымдары туралы
талаптары орындалмаса;
- кепілдік қамсыздандыру жойылса/ жоғалса;
- кепіл мүлкінің нарықтық құнының берешек
сомасынан кем сомаға төмендесе және (немесе)
Банктің қамсыздандыруды ауыстыру/толықтыру
туралы талаптары орындалмаса;
- мониторинг жүргізу үшін Клиент қаржылық
есептілікті бермесе немесе уақытылы бермесе;
- Клиенттің есеп айырысу шоттары бойынша
картотекасы болса (инкассолық талаптар
ұсыну);

отсрочек
по
погашению
задолженности,
предоставления пролонгаций по погашению
основного долга и/или вознаграждения;

неисполнения
условия
Договора
присоединения о неснижаемых денежных
оборотах на счетах в Банке;

утраты/утери залогового обеспечения;

снижения
рыночной
стоимости
залогового
имущества,
менее
суммы
задолженности и(или) неисполнения требования
Банка о замене/дополнении обеспечения;

не
предоставления
либо
не
своевременного предоставления финансовой
отчетности
Клиентом
для
проведения
мониторинга;

наличия картотеки по расчетным счетам
Клиента (выставление инкассовых требований);

- кәсіпорынның қызметін жүзеге асыруға
берілген мерзімі өткен немесе уақытша
тоқтатылған лицензиялар болса;


уменьшения либо отсутствия объемов
по контрактам в будущих периодах, отсутствия
или
приостановления
производственной
деятельности предприятия, отклонения от
бизнес-плана, смены направления деятельности
Клиента;

наличия
задолженности
перед
бюджетом (по налогам и прочим обязательным
сборам);

наличия
просроченной
или
приостановленной лицензии на осуществление
деятельности предприятия;

- құрылтайшылар ұзақ уақыт науқастанса/қаза
болса/ауысса;


длительной
учредителей;

- құрылтайшылар мен басшылар арасында
даулы жағдайлар болса, құқықтық мұрагерлікке
және балансты бөлуге қатысты Клиент
кәсіпорын қайта құрылса;


наличия конфликтных ситуаций среди
учредителей и руководства, реорганизации
предприятия-Клиента в части правопреемства и
разделения баланса;

- Клиенттің қызметі саласындағы бағаларға
мемлекеттік реттеу жүргізілсе;


введения
государственного
регулирования цен в отрасли функционирования
Клиента;

продажи или выбытия недвижимости и
другого имущества Клиента в объеме,
превышающем 10 % от размера совокупных
активов Компании;

изменения требований Действующего
законодательства, влияющих на надлежащее
исполнение Банком Соглашения/ДБЗ;

изменения источников формирования
финансовых резервов Банка, а также изменения
условий формирования ресурсов, связанных с
решением
законодательных
органов,
Правительства РК, Национального Банка РК, и в

- болашақ кезеңдерде келісімшарттар бойынша
өндіріс көлемі азайса немесе болмаса,
кәсіпорынның өндірістік қызметі болмаса
немесе уақытша тоқтатылса, бизнес-жоспардан
ауытқыса, Клиенттің қызмет бағыты ауысса;
- бюджет алдында (салықтар және өзге міндетті
алымдар бойынша) берешегі болса;

- Клиенттің Компанияның жиынтық активтері
мөлшерінің
10%-нан
асатын
көлемдегі
жылжымайтын мүлкі және басқа мүлкі сатылса
немесе меншігінен шығарылса;
Қолданыстағы
заңнаманың
Банктің
Келісімді/БҚШ-ны тиісті дәрежеде орындауына
әсер ететін талаптары өзгерсе;
- Банктің қаржылық резервтерін құру көздері
өзгерсе,
сондай-ақ
ҚР
заң
шығарушы
органдарының, Үкiметiнiң, ҚР Ұлттық Банкiнiң
шешімдеріне байланысты және ҚР-да және одан
тыс
жерде
ресурстар
алудың
жалпы

болезни/смерти/смены

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

талаптарының өзгеруіне байланысты Банктің
ресурстарды құру талаптары өзгерсе;
валюта
бағамы
күрт
өзгерсе
(девальвация/ревальвация, теңгеге шаққандағы
бағамның
құбылмалылығы,
теңгенің
деноминациялануы)
және
ҚР
шетел
валютасының айналымына шектеу қойылса;
- сыртқы факторлар (қарыз/облигация сатып алу
бойынша сыртқы кредиторлардың талап қоюы,
тартылған синдикатталған және өзге қарыздар
бойынша мөлшерлеменің артуы, ҚР Ұлттық
Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесін,
депозиттер бойынша мөлшерлемелерді, қор
құру құнын көтеруі, іс жүргізу нормативтері
бойынша талаптарды күшейтуі) әсер етсе қарыз
беруден бас тарту;
 төлемдер
бойынша
барлық
бастапқы
құжаттарды Клиенттің Кредитті мақсатына сай
пайдалануына және оның қаржылық жағдайына
қатысты тексеру;
 Клиенттің Келісім/БҚШ аясындағы кез
келген ақпаратын немесе құжаттамасын талап
ету, сондай-ақ қамсыздандырудың сақталуы мен
жобаның іске асырылу барысын тексеру;
 Қарызды
және/немесе
сыйақыны
және/немесе тұрақсыздық айыбын өтеу қажет
болған, сондай-ақ мерзімінен кешіктірілген
берешегі пайда болған кезде, Клиенттің Банкте
ашылған кез келген банктік шоттарынан барлық
заңды тәсілдермен ақшаны даусыз, акцептісіз
(Клиенттің келісімінсіз және оған хабарламай)
алып қою/есептен шығару және/немесе тікелей
дебеттеу арқылы есептен шығару;
 кезекті төлем жүргізу үшін ақша болмаған
және отыз күннің ішінде оның түсу мүмкіндігі
болмаған жағдайда, Клиенттің шаруашылық
қызметіне аудиторлық тексеру жүргізуді талап
ету;
 Клиент Келісім және (немесе) Банктік қарыз
шарты
бойынша
өз
міндеттемелерін
орындамаған
немесе
тиісті
дәрежеде
орындамаған жағдайларда, сондай-ақ:
- мониторинг жүргізген кезде анықталған
мүлікті заңсыз иелену фактілері болған;
Клиент
ұсынған
құжаттар
бойынша
қолтаңбалардың, мөрлердің және т.б. сәйкес
келмеу/жасанды болу фактілері анықталған;
Клиенттің
және/немесе
Клиент
басшылығының/құрылтайшыларының
ҚР
қолданыстағы заңнамасын немесе басқа елдің
заңнамасын бұзған фактілері анықталған,

связи с изменением общих условий получения
Банком ресурсов как в РК, так и за ее пределами;

резкого
изменения
курса
валют
(девальвация/ревальвация, волатильность курса
тенге, деноминация тенге) и ввод ограничений
на оборот иностранной валюты в РК;

влияния
внешних
факторов
(предъявление
требований
внешними
кредиторами по досрочной выплате по Займам/
выкупу облигаций, повышение ставок по
привлекаемым синдицированным и прочим
Займам, повышение Национальным банком РК
ставки рефинансирования, ставок по депозитам,
увеличение
стоимости
фондирования,
ужесточение требований по пруденциальным
нормативам);

проверять все первичные документы по
платежам, на предмет целевого использования
Кредита и финансового состояния Клиента;

истребовать любую информацию или
документацию
Клиента
в
рамках
Соглашения/ДБЗ, а также производить проверку
сохранности обеспечения и хода реализации
Проекта;

списать в бесспорном, безакцептном
порядке (без согласия и уведомления Клиента)
путем
изъятия/списания
и/или
прямого
дебетования денег с любых банковских счетов
Клиента, открытых в Банке, в случае
необходимости
погашения
Займа
и/или
вознаграждения и/или неустойки, а также при
образовании просроченной задолженности –
всеми законными способами;

потребовать проведение аудиторской
проверки хозяйственной деятельности Клиента в
случае отсутствия денег для погашения
очередного платежа и отсутствия перспективы
их поступления в течение тридцати дней;
 потребовать
досрочного
исполнения
обязательств по ДБЗ либо без согласия Клиента
обратить взыскание на деньги в сумме, равной
сумме задолженности, имеющиеся на любых
счетах Клиента, открытых им как в банках РК,
так и в иностранных банках, либо обратить
взыскание на обеспечение, либо требовать
исполнения
обеспечительных
обязательств
третьими лицами, либо присоединиться к
взысканию, осуществляемому третьими лицами
– по своему усмотрению, а также в
одностороннем
порядке
расторгнуть
Соглашение/ДБЗ в случаях неисполнения, либо
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Клиенттің активтерін жоғалтуға, төлем жасау
қабілеттілігін
төмендетуге
немесе
Банк
алдындағы өзінің міндеттемелерін тиісті үлгіде
орындауына
кері
әсерін
тигізетін
сот
талқылауына тартылған;
- Дефолт/Кросс-Дефолт орнаған немесе ол
орнайды деген нақты қауіп төнген;
- кепілдік қамсыздандыруды белгіленген
мерзімде тиісті үлгіде ресімдемеген;
Клиенттің
міндеттемелері
әр
түрлі
себептермен қамсыздандырылмаған (немесе
сондай нақты қауіп төнген), қосымша
қамсыздандыру ұсыну, Кепіл затын ауыстыру
бойынша ұсынылған талаптар орындалмаған;
- қайта ұйымдасудың, таратылудың, банкрот
болудың және т.б. салдарынан қызметін
тоқтатқан,
заңдық
мәртебесін
өзгерткен
жағдайда немесе сондай «қызметін тоқтату»,
таратылу, банкрот болу қаупі төнген;
- Клиентті төлем жасауға қабілетсіз деп тану
қаупі төнген;
- банк қызметін реттейтін органдар тарапынан
болған іс жүргізу нормативтерін орындау қажет
болған жағдайларда осы Банктік қарыз шарты
бойынша міндеттемелердің мерзімінен бұрын
орындалуын талап ету немесе Клиенттің
келісімінсіз Клиенттің ҚР банктерінде, сондайақ шетелдік банктерде ашылған кез келген
шоттарындағы ақшадан берешек сомасына тең
келетін
соманы
өндіріп
алу,
немесе
қамсыздандыруға өндіріп алу қолдану, немесе
өз
қалауы
бойынша
қамсыздандыру
міндеттемелерін
үшінші
тұлғалардың
орындауын талап ету немесе үшінші тұлғалар
жүзеге асыратын өндіріп алуға қосылу,
Келісімді/БҚШ-ны біржақты тәртіппен бұзу;
 Клиенттің Банкте ашылған барлық банктік
шоттарындағы
қаражатының
қозғалысына
бақылау жасау;
 Клиенттен қарызын мерзімінен бұрын өтеу
туралы хабарландыру алған кезде және
Клиенттің Банктен алған басқа қарызы бойынша
мерзімінен кешіктірілген берешегі болған
жағдайда, қарызды мерзімінен бұрын өтеуден
бас тарту және ақшаны басқа қарыз бойынша
мерзімінен кешіктірілген берешегін өтеуге
жұмсау;
 Клиент Келісімде және БҚШ-да көзделген
міндеттемелерін
орындамаған/уақытылы
орындамаған жағдайда, оған қоса БҚШ-ның
Төлем жасау кестесіне сәйкес төлем мерзімін

ненадлежащего исполнения Клиентом своих
обязательств по Соглашению и (или) ДБЗ, а
также в случаях:
 наличия
фактов хищений
имущества,
выявленных при проведении мониторинга;
 выявления фактов несоответствия/подделки
подписей, печатей и т.д. по документам,
предоставленным Клиентом;
 выявления фактов нарушения Клиентом
и/или руководством/учредителями Клиента
Действующего законодательства РК или других
стран, вовлечения Клиента в судебные
разбирательства, которые могут привести к
потере активов, снижению платежеспособности
или иным негативным образом отразиться на
исполнении обязательств Клиента перед
Банком;
 наступления Дефолта/Кросс-Дефолта, либо
реальной угрозы его наступления;
 не
оформления
надлежащим
образом
залогового обеспечения в установленные сроки;
 не выполнения предъявленных требований по
замене Предмета залога, предоставления
дополнительного
обеспечения,
если
обязательства Клиента окажутся по различным
причинам необеспеченными (или существует
реальная угроза этого);
 прекращения
деятельности,
изменения
юридического
статуса
вследствие
реорганизации, ликвидации, банкротства и др.,
либо
вероятности
такого
«прекращения
деятельности», ликвидации, банкротства;
 угрозы
признания
Клиента
неплатежеспособным;
 необходимости соблюдения пруденциальных
нормативов со стороны органов, регулирующих
банковскую деятельность;

контролировать
движение
средств
Клиента на всех банковских счетах Клиента
открытых в Банке;

отказать в досрочном погашении Займа
при получении уведомления о досрочном
погашении и наличии у Клиента просроченной
задолженности по иному Займу, полученному в
Банке, и направить деньги на погашение
просроченной задолженности по иному Займу;

в
случае
невыполнения/несвоевременного
выполнения
Клиентом своих обязательств, предусмотренных
Соглашением и ДБЗ, в т.ч. нарушения сроков

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

бұзған жағдайда, Банк Клиенттің:
- Банкте ашылған кез келген банктік шотынан
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес төлем ордерін
және (немесе) басқа төлем құжаттарын
пайдалана отырып, оларды тікелей дебеттеу
арқылы;
екінші
деңгейдегі
банктерде,
банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарда ашылған кез келген
банктік шотынан Қолданыстағы заңнамаға
сәйкес төлемдік талаптың және (немесе) басқа
төлем құжаттарының негізінде;
сондай-ақ
Қолданыстағы
заңнаманың
талаптарына қайшы келмейтін басқа тәсілдер
арқылы ақшаны даусыз, акцептісіз (Клиенттің
келісімінсіз және оған хабарламай) алуға
құқылы болады, ал Клиент Келісімге және
БҚШ-ға қол қоя отырып, оны растайды және
соған келісім береді;
 Ақша қарыз валютасынан өзге валютада
алынған жағдайда, егер Банк басқа бағамды
белгілемеген болса, Банк ақша айырбасталатын
күнге белгілеген бағам бойынша ақшаны
Клиенттің акцептінсіз (келісімінсіз) айырбастау.
Валюта айырбастауға байланысты барлық
шығыстар Клиенттің есебінен төленеді.
 Банктің Клиентке қоятын талаптарын
қамсыздандыратын Акцессорлық шарттарды
орындау бойынша Банктің шара қолдануына,
сондай-ақ
Қолданыстағы
заңнаманың
талаптарына қайшы келмейтін басқа тәсілдерді
қолдану;
 Банктің қолданыстағы заңнамада және
(немесе) Келісімде және БҚШ-да көзделген кез
келген шараларды қолдануына, оның ішінде
Келісім және БҚШ бойынша борыш сомасын
өндіріп
алу
туралы
арызбен
сотқа
шағымдануына, сонымен қатар кепіл мүлкіне
соттан тыс тәртіппен немесе сот арқылы өндіріп
алу.
 төмендегі жағдайларда, яғни:
- Клиенттің төлем жасау қабілеті тұрақты
нашарлаған және қарызды қолданыстағы
заңнамада белгіленген мерзім ішінде өтеуге
мүмкіндігі болмаған жағдайда;
- үшінші тараптың Клиенттің негізгі және
айналымдағы қаражатының үштен бір бөлігін
құрайтын соманы талап ететін шағымы
бойынша Клиенттің сот процесіне қатысқан
жағдайда;
- Клиенттің банктік шоттарының кез келгеніне
Клиент Келісімнің аясында алған соманың
үштен бір бөлігінен асатын сомаға үшінші

уплаты, согласно Графика платежей к ДБЗ, Банк
вправе, а Клиент подписанием Соглашения и
ДБЗ подтверждает и дает согласие, на изъятие
Банком в бесспорном, безакцептном (без
согласия и уведомления Клиента) порядке денег
с любых банковских счетов Клиента, открытых:

в Банке, путем их прямого дебетования,
с использованием платежного ордера и (или)
иных платежных документов, в соответствии с
Действующим законодательством;

в банках второго уровня, организациях,
осуществляющих отдельные виды банковских
операций, на основании платежного требования
и (или) иных платежных документов, в порядке,
предусмотренном
Действующим
законодательством,

а также иными способами, - не
противоречащими требованиям Действующего
законодательства;

без
акцепта
(согласия)
Клиента,
производить конвертацию денег по курсу Банка
на дату конвертации, если иной курс не будет
установлен Банком, в случае изъятия денег в
валюте, отличной от валюты Займа. Все
расходы, связанные с конвертацией валюты,
оплачиваются за счет Клиента.

принятие Банком мер по исполнению
Акцессорных
договоров,
обеспечивающих
требования Банка к Клиенту, а также иными
способами, не противоречащими требованиям
Действующего законодательства;

принятие
Банком
любых
мер,
предусмотренных
Действующим
законодательством, и (или) Соглашением и ДБЗ,
в т.ч. обратиться с иском в суд о взыскании
суммы долга по Соглашению и ДБЗ, а также
обратить взыскание на заложенное имущество
во внесудебном либо в судебном порядке;

в одностороннем порядке приостановить
начисление вознаграждения по срочному
основному
долгу
при
образовании
просроченной ссудной задолженности по Займу
в результате нарушения сроков уплаты сумм
основного
долга
и/или
начисленного
вознаграждения, и/или отнесения выданного
Клиенту Займа к категории сомнительных в
соответствии с требованиями Национального
банка РК в случаях:

выявления
устойчивой
неплатежеспособности
Клиента
и
невозможности погашения долга в течение двух
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Размещается на официальном сайте Банка

тұлғалардың акцептісіз түрде талап етуі
(инкассолық талаптары) болған жағдайда,
негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы
сомасын төлеу мерзімдерін бұзу және (немесе)
ҚР Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес Қарыз
алушыға
берілген
қарыздың
күмәнділер
санатына жатқызу салдарынан қарыз бойынша
мерзімінен кешіктірілген несиелік берешек
пайда болған кезде, мерзімді негізгі борыш
бойынша сыйақы есептеуді біржақты тәртіппен
тоқтату;
 Клиенттің келісімінсіз, бірақ Келісімнің және
БҚШ талаптарына сәйкес тәртіппен Клиентке
хабарлай отырып, БҚШ бойынша өз құқықтары
мен міндеттерінің барлығын немесе бір бөлігін
үшінші тұлғаларға қайта табыстау;
 Қарыз бойынша мерзімінен кешіктірілген
төлемдер анықталған жағдайда, бұл туралы
Клиентке және (немесе) Үшінші тұлғаларға
телефонограмма,
автоматтандырылған
телефония, SMS, факс немесе жазбаша
хабарлама
жіберу
(БҚШ-да
көрсетілген
пошталық мекенжай бойынша және өзге
тәсілдермен хабарлау. Егер Банк Клиентке
БҚШ-да көрсетілген пошталық мекенжай
бойынша хабарлама жіберсе, онда Банктің
хабарламасы Банк хабарлама жіберген сәттен
бастап Клиентке БҚШ-да көрсетілген пошталық
мекенжай бойынша тиісті дәрежеде табысталған
болып есептеледі) және басқа тәсілдер арқылы
хабарлау. Хабарлаған сәтте Клиент Келісімнің
және (немесе) Банктік қарыз шартының
деректемелерінде
көрсетілген
мекенжай
бойынша болмаған жағдайда, Банк онымен бірге
тұратын тұлғаларға хабарлауға құқылы (жеке
кәсіпкерлер үшін). Бұл кезде, Клиент оның
мерзімінен кешіктірілген қарызы туралы
хабарлау банктік құпияны және заңмен
қорғалатын өзге құпияны жария ету болып
табылмайтынына және Клиент Қосылу шарты
мен Банктік қарыз шартына қол қою арқылы
Банктің осы абзацта көзделген іс-әрекетті
жасауына келісім береді;
55. Банктің (Банкке қойылатын шектеулер):
 жасалған Келісімнің және БҚШ-ның аясында
комиссия мен басқа төлемдердің жаңа түрлерін
біржақты тәртіппен енгізуге;
 Клиенттің, Кепіл берушінің сақтандыру
ұйымын және (немесе) бағалаушыны таңдауына
шектеу қоюға;
 келесі жағдайларды есепке алмағанда,
Келісімге қол қойылғаннан кейін жаңа

месяцев;

вовлечения Клиента в судебный
процесс в результате иска третьей стороны к
Клиенту, составляющего более одной трети
суммы основных и оборотных средств Клиента;

наличия
к
любому
из
банковских счетов Клиента безакцептных
требований (инкассовых требований) третьих
лиц, на сумму более чем одна треть суммы
полученной Клиентом в рамках Соглашения;

переуступать все или часть прав
требований и обязанностей по ДБЗ третьим
лицам без согласия Клиента, но с уведомлением
Клиента в порядке согласно условиям
Соглашения и ДБЗ;

в случае выявления фактов просрочки
платежей по Займу, оповестить Клиента и/или
третьих лиц об этом посредством уведомления в
виде телефонограммы, автоматизированной
телефонии, SMS, факсом или письменным
уведомлением
(по
почтовому
адресу,
указанному в ДБЗ, и иными способами. Если
Банком направляется уведомление Клиенту по
почтовому адресу, указанному в ДБЗ, то
уведомление Банка будет считаться врученным
надлежащим образом Клиенту по почтовому
адресу, указанному в ДБЗ с момента
направления Банком уведомления.) и иными
способами. В случае отсутствия Клиента по
адресу, указанному в реквизитах Соглашения и
ДБЗ, на момент оповещения, Банк вправе
уведомить совместно проживающих с ним лиц
(для индивидуальных предпринимателей). При
этом, Клиент согласен, что извещение Клиента о
его просроченной задолженности не является
раскрытием банковской и иной охраняемой
законом тайны, и Клиент подписанием
Соглашения и ДБЗ дает согласие Банку на
совершение
действий,
предусмотренных
настоящим абзацем.
55.
Банк не вправе (Ограничения для
Банка):

в одностороннем порядке вводить новые
виды комиссий и иных платежей в рамках
заключенного Соглашения и ДБЗ;

ограничивать Клиента, Залогодателя в
выборе страховой организации и (или)
оценщика;

в
одностороннем
порядке
приостанавливать выдачу новых Займов после
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Қарыздарды
беруді
біржақты
тәртіппен
уақытша тоқтатуға:
 Банктің Келісім мен БҚШ-да көзделген
жаңадан Қарыз беруді жүзеге асырмау
құқығының туындауына негіз болатын;
 Клиент Келісім мен БҚШ бойынша өзінің
міндеттелерін бұзған;
 Қолданыстағы заңнаманың және уәкілетті
органның нормативтік актілерінің талаптарына
сәйкес
Банк
жүргізетін
мониторингтің
қорытындысы бойынша анықталған Клиенттің
қаржылық жағдайы нашарлаған;
 Банктің Келісім мен БҚШ-ны тиісті түрде
орындауына әсер ететін Қолданыстағы заңнама
талаптары өзгерген;
 осы
Келісімде
көзделген
төмендегі
жағдайларды қоспағанда, (1) осы Келісімде
көзделген жағдайларда Клиент Қарыз алуға
және Қарыз бойынша қызмет көрсетуге
байланысты шынайы ақпарат беру жөнінде өз
міндеттемелерін бұзса; (2) 1994 жылғы 27
желтоқсандағы ҚР Азаматтық кодексінде
(Жалпы бөлім) және 1999 жылғы 01 шілдедегі
ҚР Азаматтық кодексінде (Ерекше бөлім)
көзделген жағдайларда, сонымен қатар осы
Келісімде көзделген келесі жағдайларда:

 Қарыз алушының уәкілетті органы осындай
шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі)
күнтізбелік күннен кешіктірмей Банкке алдын
ала
хабарламай,
акционерлік
қоғамның
(шаруашылық серіктестіктің) акцияларының
(қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын
бірігіп иеленетін Клиенттің қатысушыларының
(акционерлерінің) құрамы өзгерген;
 Клиент және/немесе Кепіл беруші Банктің
кепілдегі мүліктің нақты болуын, көлемін, жайкүйін және оны сақтау талаптарын құжаттар
бойынша және іс жүзінде тексеру құқығын
бұзған, сондай-ақ Клиенттің (Кепіл берушінің)
мүлкіне, оның ішінде Банкке кепілге берілген
мүлікке үшінші тұлғалардың талаптарын
тексеру құқығын бұзған жағдайда, осы Келісім
жасалған
күні
белгіленген
сыйақы
мөлшерлемесін ұлғайту жағына қарай біржақты

подписания Соглашения, за исключением
случаев:

предусмотренных Соглашением и ДБЗ,
при которых у Банка, возникает право не
осуществлять предоставление новых Займов;

нарушения
Клиентом
своих
обязательств перед Банком по Соглашению и
ДБЗ;

ухудшения финансового состояния
Клиента,
выявленного
по
результатам
мониторинга,
проводимого
Банком,
в
соответствии с требованиями Действующего
законодательства
и
нормативных
актов
уполномоченного органа;

изменения требований Действующего
законодательства, влияющих на надлежащее
исполнение Банком Соглашения и ДБЗ;

в одностороннем порядке изменять в
сторону увеличения, установленные на дату
заключения Соглашения ставки вознаграждения,
за исключением случаев, предусмотренных
Соглашением,
включая
следующие:
(1)
нарушения Клиентом своих обязательств по
предоставлению
достоверной
информации,
связанной с получением и обслуживанием
Займа,
в
случаях,
предусмотренных
Соглашением; (2) возникновения у Банка права
требования
досрочного
исполнения
обязательства в случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом РК (Общая часть) от 27
декабря 1994 года и Гражданским кодексом РК
(Особенная часть) от 1 июля 1999 года, а также в
следующих случаях:

изменения
состава
участников
(акционеров)
Клиента,
в
совокупности
владеющих десятью и более процентами акций
(долей
участия)
акционерного
общества
(хозяйственного
товарищества),
без
предварительного письменного уведомления
Банка не позднее 2 (двух) календарных дней с
даты принятия такого решения полномочным
органом Клиента;

нарушения
Клиентом
и/или
Залогодателем права Банка проверять по
документам и фактически наличие, размер,
состояние и условия хранения заложенного
имущества, а также предъявления третьими
лицами требований к имуществу Клиента
(Залогодателя), в т.ч. к имуществу, заложенному
Банку.
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тәртіппен өзгертуге құқығы жоқ.
Клиентке БҚШ-да көрсетілген заңды мекенжай
бойынша хабарлама жіберген күннен бастап 10
(он) күнтізбелік күн өткеннен кейін жоғарыда
көрсетілген
негіздер
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесі өзгертіледі. Бұл жағдайда Банк
көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейінгі 5 (бес)
күнтізбелік күн ішінде Клиентке немесе оның
заңды/уәкілетті өкіліне осы БҚШ-ға жасалған
Қосымша келісімді және жаңа Төлем жасау
кестесін жібереді. Соңынан жасалған Төлем
жасау кестесі басым күшке ие болады;
 1 (бір) жылға дейінгі мерзімге берілген
Қарызды алған күннен бастап 6 (алты) ай
өткенге дейін және 1 (бір) жылдан аса мерзімге
берілген Қарызды алған күннен бастап 1 (бір)
жыл өткенге дейін негізгі борышты ішінара
мерзімінен бұрын немесе толық мерзімінен
бұрын өтейтін жағдайларды есептемегенде,
Қарыздарды мерзімінен бұрын өтегені үшін
тұрақсыздық
айыбын
немесе
айыппұл
санкцияларының басқа түрлерін алуға;
 егер негізгі борышты немесе сыйақыны
өтейтін күн демалыс немесе мереке күніне
сәйкес келсе, тұрақсыздық айыбын немесе басқа
айыппұл санкцияларының басқа түрлерін алуға
құқығы жоқ, бұл кезде сыйақы немесе негізгі
борыш демалыс және мереке күнінен кейінгі
жұмыс күні төленеді.
56. Қаржылық жай-күйіне мониторинг жүргізу
үшін Клиент Банкке әрбір үлестес компаниясы
бойынша шынайы қаржылық есептілігін, соның
ішінде шоғырландырылған есептілігін, жылдық
қаржылық есептілігін ұсынады, сондай-ақ
Қарыздың мақсатына сай пайдаланылуын,
Жобаны жүзеге асыру барысын растайтын
ақпаратты береді;
57. Кредиттік бюроның деректер базасына
Банктің Клиент, жасалатын мәміле туралы
мәліметтерді, Клиент пен Банктің Келісім/БҚШ
бойынша өз міндеттемелерін орындауына
байланысты ақпаратты беруіне, кредиттік
бюролардан кредиттік есептерді шығарып
беруге, сонымен қатар Кредиттік бюролар және
кредиттік тарихты қалыптастыру туралы
қолданыстағы заңнамаға сәйкес ұсынылуы
қажет
болуы
мүмкін
тараптардың
өз
міндеттемелерін
орындауына,
кредиттік
бюролардан Қорға қажетті ақпаратты беруіне
байланысты ақпаратты және басқа да

Изменение
ставки
вознаграждения
по
вышеуказанным
основаниям,
будет
производиться по истечении 10 (десяти)
календарных дней со дня направления Клиенту
уведомления
по
юридическому
адресу,
указанному в ДБЗ. В этом случае, Банк в течение
5 (пяти) календарных дней после указанного
срока,
направляет
Клиенту
либо
его
законному/уполномоченному
представителю
Дополнительное соглашение к ДБЗ и новый
График
платежей.
График
платежей,
датированный более поздним числом, имеет
преимущественную силу;

взимать неустойку или иные виды
штрафных санкций за досрочное погашение
Займов, за исключением случаев частичного
досрочного погашения или полного досрочного
погашения основного долга до 6 (шести) месяцев
с даты получения Займа, выданного на срок до 1
(одного) года, до 1 (одного) года с даты
получения Займа, выданного на срок свыше 1
(одного) года;

взимать неустойку или иные виды
штрафных санкций, в случае если дата
погашения основного долга или вознаграждения
выпадает на выходной либо праздничный день, и
уплата вознаграждения или основного долга
производится в следующий за ним рабочий день.
56.
Для
проведения
мониторинга
финансового состояния Клиент предоставляет
Банку достоверную финансовую отчетность, в
т.ч., по каждой аффилиированной компании,
включая
консолидированную
отчетность,
годовую финансовую отчетность, а также
предоставляет информацию, подтверждающую
целевое использование Займа, ход реализации
Проекта.
57.
Банк предоставляет Займ при наличии
письменного
согласия
Клиента
на
предоставление Банком в базу данных
кредитных
бюро сведений
о
Клиенте,
заключаемой сделке, информации, связанной с
исполнением Клиентом и Банком своих
обязательств по Соглашению/ДБЗ, выдачу
кредитных отчетов из кредитных бюро, а также
информации,
связанной
с
исполнением
Сторонами своих обязательств и иных сведений,
предоставление которых может понадобиться в
соответствии
с
Действующим
законодательством о кредитных бюро и
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мәліметтерді беруге Клиенттің жазбаша келісімі
болған жағдайда Банк Қарыз береді.
58. Келісімді орындау барысында Тараптар осы
Келісімде көзделген талаптармен қатар БҚШның талаптары мен Қолданыстағы заңнаманың
нормаларын басшылыққа алады.
59. Тараптар арасында осы Келісім мен БҚШ
бойынша және/немесе соған байланысты
туындауы мүмкін барлық даулы мәселелер мен
келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөз
жүргізу арқылы шешіледі. Келіспеушіліктерді
келіссөз арқылы шешу мүмкін болмаған
жағдайда, Қолданыстағы заңнамада көзделген
жағдайларды есептемегенде, даулы мәселелер
Банк немесе Келісім мен БҚШ-ны жасасқан
оның филиалы орналасқан/тіркелген жердегі
сотта қаралады.
60. Тараптар Келісім мен БҚШ-ның аясында
талап етілетін немесе Тараптар үшін әзірленген
кез келген құжаттың, хабарламаның, шағымның
немесе
өтінімнің
жазбаша
түрде
жөнелтілетініне келісті. Тараптар пошта,
жеделхат, тікелей курьерлік байланыс арқылы
жөнелткен жағдайда, мұндай құжаттар (осы
Қосылу шартында басқа көрсетілгендермен
қатар) мен хат-хабарламалар тиісті үлгіде
жөнелтілген деп қарастырылады. Көрсетілген
барлық құжаттар мен хат-хабарламалар орыс
және/немесе қазақ тілдерінде жасалуы тиіс
және:
– қолма-қол (курьер) жөнелтілген кезде –
сәйкес белгі қойылып, құжатты алған күні;
– тапсырыс хатпен жөнелтілген кезде –
құжатты жібергеннен кейінгі 3 (үшінші) күні
(жіберген кезде пошталық ұйым берген
құжаттың күні бойынша);
– телекс (факсимильді) байланыс арқылы
жөнелтілген
кезде
–
құжаттың
сәтті
жөнелтілгені растаған жағдайда, сол күні;
– электрондық пошта арқылы жіберген кезде –
жеткізілгені туралы есебі болған жағдайда,
хабарлама жіберілген күні кез келген хабарлар,
талаптар немесе басқа хабарландырулар
қабылданды деп есептеледі.
61. Тараптар Банктің Клиентке БҚШ бойынша
кезекті төлем жасайтын күнге дейінгі 3 (үш)
жұмыс күні ішінде Келісімде көзделген
тәсілдермен кезекті төлем жасайтын күн туралы
хабарлауға құқылы болатынымен келіседі.

формировании кредитных историй.
58.
Наряду с условиями, предусмотренными
Соглашением, при его исполнении Стороны
руководствуются условиями ДБЗ и нормами
Действующего законодательства.
59.
Все споры и разногласия, возникающие
между Сторонами по Соглашению и ДБЗ и/или в
связи с ними, разрешаются путем переговоров
между Сторонами. В случае невозможности
разрешения разногласий путем переговоров они
могут быть рассмотрены в суде по месту
нахождения/регистрации Банка или его филиала,
заключившего
Соглашение
и
ДБЗ,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
Действующим законодательством.
60.
Стороны согласились, что любой
документ, уведомление, претензия или запрос,
требуемые или составленные для Сторон в
рамках Соглашения и ДБЗ будут направляться в
письменном виде. Такие документы и
корреспонденция,
рассматриваются
как
должным образом направленные, когда они
(помимо прочего, указанного в настоящем
Договоре присоединения) отправлены Сторонам
по почте, телеграммой, посредством курьерской
связи.
Все
указанные
документы
и
корреспонденция должны быть выполнены на
русском и/или на казахском языке, любое
уведомление, претензия или иное сообщение
считаются полученными:

при отправке нарочным (курьером) - в
день получения с соответствующей отметкой;

при отправке заказным письмом - на 3
(третий) день после отправки (по дате
документа, выданного почтовой организацией
при отправке);

при отправке посредством телексной
(факсимильной) связи, в тот же день при
условии подтверждения успешной отправки
документа;

посредством электронной почты – в
день отправки сообщения при наличии отчета о
доставке.
61.
Стороны согласились, что Банк вправе
направлять Клиенту уведомления о дате
очередных платежей по ДБЗ в течении 3 (трех)
рабочих
дней
до
даты
очередных
платежей, способами,
предусмотренными
Соглашением.
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62. Клиент Келісім және/немесе БҚШ бойынша
міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Банк
өз пікірі бойынша Клиентке қатысы бар деген
Үшінші
тұлғаларға
міндеттемелердің
орындалмағаны туралы хабарлама жіберуге,
сонымен қатар
Клиентке хабарлау үшін
Үшінші тұлғаларға ақпарат беруге құқылы. Бұл
кезде, Клиенттің БҚШ-ға қол қоюына
байланысты мұндай іс-әрекеттерді жасауға
Клиент рұқсат еткен болып есептеледі және
Банктік құпияны жария ету болып табылмайды.
63. Клиент Келісім және/немесе БҚШ бойынша
міндеттемелерін орындамаған және/немесе
тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, Клиент
Келісімге қол қоя отырып, Банкке берешекті
қайтару қызметтерін көрсететін, сондай-ақ
Келісім және/немесе БҚШ бойынша берешек
сомасын өндіріп алу/қайтару мақсатында,
соның ішінде талап ету құқықтарын табыстаған
кезде, соттарда және мемлекеттік органдарда
Банктің мүддесіне өкілеттік ету Қызметін
көрсететін Үшінші тұлғаларға ақпарат беруге
өзінің жазбаша келісімін береді, ал Банк
жоғарыдағыларға құқылы болады. Бұл кезде
Клиенттің Келісімге қол қоюына байланысты
мұндай іс-әрекеттерді жасауға Клиент рұқсат
еткен болып есептеледі және Банктік құпияны
және заңмен қорғалатын өзге құпияны жария
ету болып табылмайды.
64. Қолданыстағы заңнамада белгіленген
тәртіппен осы Келісімнің бір немесе бірнеше
тармағының жарамсыз деп танылуы тұтас
Келісімді жарамсыз деп тануға негіз болмайды.
65. Табиғи апаттардың (су тасқыны, жер
сiлкiнiсi, індет), әскери қақтығыстардың, әскери
көтерілістердің, лаңкестік актілердiң, азаматтық
толқулардың,
ереуілдердің,
мемлекеттік
органдар тарапынан жасалған ұйғарымдардың,
бұйрықтардың
немесе
басқа
әкiмшiлiк
араласулардың немесе қандай болмасын басқа
қаулылардың немесе Тараптардың Келісім және
БҚШ бойынша мiндеттемелерiн орындауына
кері әсер ететiн әкімшілік немесе үкiметтiк
шектеулердiң немесе Тараптардың саналы
бақылауынан тыс болатын басқа жағдайлардың
тура немесе жанама әсерінен туындаған дүлей
күшті жағдайлар орнаған жағдайда, Тараптар
осы Келісімді және БҚШ-ны орындамағаны
және/немесе тиісті дәрежеде орындамағаны
үшін жауапкершіліктен босатылады.
66.
Банк
Клиентке
Клиенттің
SMSхабарламалар мен қоңырау қабылдайтын

62.
В случае неисполнения Клиентом
обязательств по Соглашению и/или ДБЗ, Банк
вправе уведомлять о невыполнении обязательств
третьих лиц, имеющих, по мнению Банка,
отношение к Клиенту, а также передавать
информацию третьим лицам для уведомления
Клиента. При этом, такие действия будут
считаться разрешенными Клиентом, в силу
подписания им ДБЗ, и не будут являться
раскрытием банковской тайны.
63.
В
случае
неисполнения
и/или
ненадлежащего
исполнения
Клиентом
обязательств по Соглашению и/или ДБЗ, Банк
вправе, а Клиент подписанием Соглашения дает
свое письменное согласие Банку передавать
информацию третьим лицам, предоставляющим
услуги по возврату задолженности, а также
услуги по представлению интересов Банка в
судах и государственных органах в целях
взыскания/возврата суммы задолженности по
Соглашению и/или ДБЗ, в т.ч. при переуступке
прав требований. При этом такие действия будут
считаться разрешенными Клиентом, в силу
подписания им Соглашения, и не будут являться
раскрытием банковской тайны и иной
охраняемой законом тайны.
64.
Признание
в
установленном
Действующим
законодательством
порядке
одного либо нескольких пунктов Соглашения
недействительными, не влечет признания
недействительным всего Соглашения.
65.
Стороны
освобождаются
от
ответственности
за
неисполнение
и/или
ненадлежащее исполнение Соглашения и ДБЗ в
случае
наступления
обстоятельств
непреодолимой силы, вызванных прямо или
косвенно проявлением стихийных бедствий
(наводнения,
землетрясения,
эпидемии),
военных конфликтов, военных переворотов,
террористических актов, гражданских волнений,
забастовок,
предписаний,
приказов,
постановлений или иного административного
вмешательства со стороны государственных
органов, оказывающих влияние на выполнение
обязательств Сторонами по Соглашению и ДБЗ,
или иных обстоятельств вне разумного контроля
Сторон.
66.
Банк вправе направлять Клиенту любые
уведомления
по
Соглашению
и
ДБЗ:
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телефон нөміріне телефон арқылы қоңырау
шалу немесе SMS-хабарлама жіберу арқылы
осы Келісім және БҚШ бойынша кез келген
хабарламаны жіберуге құқылы. Жеткізу
мекенжайы, SMS-хабарларды қабылдайтын
телефонның нөмірі, мекенжайы өзгерген
жағдайда, Клиент сәйкес өзгерістер болған
сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде бұл
жөнінде Банкке жазбаша түрде хабарлауы тиіс.
Бұл кезде Клиент Банкке осы тармақта
белгіленген
мерзімде
жаңа
деректерді
хабарламаған жағдайда, Банк Клиенттің
бұрынғы
жеткізу
мекенжайына,
SMSхабарларды қабылдайтын телефонның нөміріне
жіберген барлық хат-хабарларды Банк Клиентке
тиісті дәрежеде жөнелтті деп есептеледі. Осы
талапты орындамаудың барлық салдары
Клиентке жүктеледі және Тараптар осы Шартта
көрсетілген мекенжай бойынша Клиентке
жіберілген барлық хат-хабарларды Клиент
қабылдаған деп есептейді.
67. Осы Стандарт талаптарды орындау
барысында Тараптар осы Стандарт талаптарда
көзделген қағидалармен қатар Қолданыстағы
заңнаманы басшылыққа алады.
68. БҚШ-да пайдаланылатын терминдер осы
Келісімде
және
(немесе)
Қолданыстағы
заңнамада анықталған.
69. Тараптар екінші Тараптан алған қаржы,
коммерциялық
және
өзге
ақпараттың
конфиденциалдылығын қатаң түрде сақтауға;
жасалатын
операциялар
бойынша
коммерциялық,
Банктік
және
заңмен
қорғалатын өзге құпияны сақтауға міндеттенеді.
Бұндай ақпаратты Үшінші тұлғаларға тапсыру,
басып шығару және жария ету тек екінші
Тараптың жазбаша келісімімен, сондай-ақ осы
Стандарт талаптарда және Қолданыстағы
заңнамада көзделген жағдайларда мүмкін
болады.
70. Тараптар арасында туындайтын барлық
даулы
мәселелер
мен
келіспеушіліктер
Тараптар арасында келіссөз жүргізу арқылы
шешіледі. Келіспеушіліктерді келіссөз арқылы
шешу
мүмкін
болмаған
жағдайда,
Қолданыстағы
заңнамада
көзделген
жағдайларды есептемегенде, даулы мәселелер
Банк немесе Қарыз беруді ресімдеген/БҚШ-ға
қол қойған оның филиалы орналасқан/тіркелген
жердегі сотта қаралады.
71. БҚШ-ға өзгерістер енгізу Тараптардың
келісімі бойынша жүзеге асырылады және
БҚШ-ға жасалатын Қосымша келісімге қол қою

посредством телефонного звонка или SMSсообщения по номеру телефона Клиента,
принимающему SMS-сообщения и звонки. При
изменении адреса для доставки, номера
телефона,
принимающего
SMS-сообщения,
адреса Клиент должен в письменном виде
уведомить об этом Банк, в течении 3-х (трех)
календарных дней с момента соответствующего
изменения. При этом в случае, если Клиент не
сообщил Банку в установленные в данном
пункте
сроки
новые
данные,
вся
корреспонденция, направленная Банком по
старому адресу доставки, номеру телефона,
принимающего
SMS-сообщения
Клиента,
считается надлежащим образом доставленной
Банком Клиенту. На Клиента возлагаются все
последствия невыполнения данного требования
и вся корреспонденция, направленная Клиенту
по адресу, указанному в Соглашении и ДБЗ,
считается Сторонами полученной Клиентом.
67.
Наряду с положениями Стандартных
условий и иных договоренностей, при их
исполнении,
Стороны
руководствуются
Действующим законодательством.
68.
Термины, использованные в ДБЗ,
определены настоящим Соглашением и(или)
Действующим законодательством.
69.
Стороны обязуются сохранять строгую
конфиденциальность финансовой, коммерческой
и прочей информации, полученной от другой
Стороны; хранить коммерческую, банковскую и
иную
охраняемую
законом
тайну
по
совершаемым операциям. Передача такой
информации третьим лицам, опубликование и
разглашение возможны только с письменного
согласия другой Стороны, а также в случаях,
предусмотренных настоящими Стандартными
условиями и Действующим законодательством.
70.
Все споры и разногласия, возникающие
между
Сторонами,
разрешаются
путем
переговоров.
В
случае
невозможности
разрешения споров и разногласий путем
переговоров, споры рассматриваются в суде по
месту нахождения/регистрации Банка или его
филиала,
оформлявшего
выдачу
Займа/подписание ДБЗ, за исключением случаев,
предусмотренных
Действующим
законодательством.
71.
Изменения в ДБЗ осуществляются по
соглашению Сторон и вносятся путем
подписания Дополнительного соглашения к
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арқылы енгізіледі. Осы Қосылу шартына
енгізілетін
өзгерістер
(соның
ішінде
толықтырулар) Банктің уәкілетті органының
сәйкес шешімінің негізінде енгізіледі. Банк
Клиентке енгізілген өзгерістер (соның ішінде,
егер бұл өзгерістер Қарыздың талаптарына
қатысты болса) жөнінде барлық қолжетімді
тәсілдермен хабарлайды. Кез келген көрсетілген
өзгерістер
Қолданыстағы
заңнаманың
талаптарына
қайшы
келмейді
және
Қолданыстағы заңнамада басқаша көзделмеген
болса, кері күші болмайды (яғни, Қолданыстағы
заңнамада
белгіленгендей
Клиент
үшін
талаптарды қолайлы ету жағдайларын есепке
алмағанда, Банк пен Клиент арасында беріліп
қойған Қарыз бойынша бұрын туындаған
құқықтық қатынастарына қолданылмайды).
72.
Тараптардың
Шарт
бойынша
міндеттемелерін
орындауға
байланысты
мәселелер
бойынша
Клиент
БҚШ-дағы
деректемелерде көрсетілген Банктің пошталық
немесе электронды мекенжайлары бойынша
өтініш жасауға құқылы
73.
Банктің
ресми
Интернет-ресурсы:
www.bcc.kz.
74. Тараптарға куәлікті немесе құқық беретін
немесе міндеттерден босататын өзге ресми
құжатты қолдан жасағаны үшін ҚР Қылмыстық
кодексінің 358-бабының 1-тармағына сәйкес
қылмыстық
жауапкершіліктің
көзделгені
жөнінде хабар берілді.
75. ЖК арналған кепілсіз қарыздар, ЖК мен ЗТ
арналған
овердрафттар
Банктің
Бағдарламаларының/Өнімдерінің
аясында
беріледі. Кепілсіз қарыз (яғни Қарыз бойынша
қамсыздандыру
ретінде
мүлікті
кепілге
ұсынбай-ақ), овердрафт беру үшін ЖК және ЗТ
клиент Қамсыздандыру шартын қоспағанда,
қажетті құжаттар мен БҚШ-ға қол қояды.
Кепілсіз қарыздар Банктің Бағдарламаларына
сәйкес коммерциялық мақсаттарға беріледі.
Осыған қоса Қолданыстағы заңнамаға сәйкес
тұрақсыздық айыптары, мүлікті ұстап қалу,
мүлікке өндіріп алу қолдану Қарыз беру туралы
шарттарда
Қарыз/Транш
бойынша
қамсыздандыру болып табылады. Кепілсіз
қарыздарға арналған қаржыландыру лимиттерін
Скоринг нәтижесі/Банк шешімі бойынша
Банктің уәкілетті органы белгілейді. Клиент
кепілсіз қарыздар бойынша БҚШ талаптарын
бұзған жағдайда, Банктің уәкілетті органы
шешім қабылдаса, Қарыз алушы Банкпен сәйкес

ДБЗ. Изменения (в т.ч. дополнения) вносятся в
настоящий
Договор
присоединения
на
основании
соответствующего
решения
уполномоченного
органа
Банка.
Клиент
уведомляется Банком всеми доступными
способами о внесенных изменениях, в т.ч. - в
случае, если они затрагивают условия Займа.
Любые указанные изменения не могут
противоречить требованиям Действующего
законодательства и не могут иметь обратной
силы (то есть распространять свое действие на
ранее возникшие правоотношения Банка и
Клиента по уже выданному Займу, за
исключением случаев улучшения условий для
Клиента, как это определено Действующим
законодательством).
72.
По вопросам, связанным с исполнением
обязательств Сторон по Договору, Клиент
вправе
обратиться
по
почтовому
или
электронному адресу Банка, указанным в
реквизитах ДБЗ.
73.
Официальный Интернет-ресурс Банка:
www.bcc.kz.
74.
Стороны уведомлены, что за подделку
удостоверения
или
иного
официального
документа, предоставляющего права или
освобождающего
от
обязанностей,
предусмотрена
уголовная
ответственность
согласно пункта 1 статьи 385 Уголовного
Кодекса РК.
75. Беззалоговые займы ИП, овердрафты для
ИП и ЮЛ предоставляются в рамках
Программ/Продуктов Банка. Для предоставления
беззалогового Займа (то есть без предоставления
в качестве обеспечения по Займу – имущества в
залог), овердрафта,
Клиент-ИП и
ЮЛ
подписывает необходимые документы и ДБЗ, за
исключением
Договора
Обеспечения.
Беззалоговые Займы предоставляются на
коммерческие цели, соответственно Программам
Банка. Вместе с тем, обеспечением по
Займу/Траншу в Договорах о выдаче Займа
выступают неустойки, удержание, обращение
взысканий на имущество в соответствии с
Действующим
законодательством.
Лимиты
финансирования для беззалоговых Займов
устанавливаются уполномоченным органом
Банка, по результатам Скоринга/решения Банка.
В случаях нарушения Клиентом условий ДБЗ по
беззалоговым
Займам,
Заемщик
обязан
предоставить Банку в залог имущество /
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Қамсыздандыру шартына қол қоя отырып,
Банкке мүлікті/кепілдікті кепілге беруге
міндетті, Клиент осы айтылғанмен сөзсіз және
қайтарып алмайтындай келіседі.

гарантии - подписанием соответствующего
Договора Обеспечения с Банком, если на то
будет принято решение уполномоченного органа
Банка, с чем Клиент безусловно и безотзывно
согласен.
III ТАРАУ. ОВЕРДРАФТ НЫСАНЫНДА
ГЛАВА
III.
ОСОБЕННОСТИ
ҚАРЫЗ БЕРГЕН КЕЗДЕГІ КРЕДИТТЕУ
КРЕДИТОВАНИЯ
ПРИ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМА В ФОРМЕ
ОВЕРДРАФТ
76. Клиентке овердрафт нысанында Қарыз
76.
Целью предоставления Банком Займа в
берудің мақсаты Банктің Клиенттің несиелік
форме овердрафт является покрытие дебетового
шотынан төлеуге жетпейтін соманы төлеуі
остатка на Банковском счете Клиента, путем
арқылы оның шотындағы дебеттік қалдықты
оплаты Банком недостающей суммы со ссудного
өтеу болып табылады.
счета Клиента.
77.
Овердрафт
нысанында
берілетін
77.
Краткосрочные
Займы
в
форме
қысқамерзімді Қарыздар осы Қосылу шартының
овердрафта
предоставляются
в
пределах
және БҚШ-ның талаптарына сәйкес ақылы,
установленного лимита овердрафта, на условиях
мерзімді
болады,
қайтарылады
деген
платности,
срочности,
возвратности,
в
талаптармен белгіленген овердрафт лимиті
соответствии с условиями настоящего Договора
шегінде ұсынылады.
присоединения и ДБЗ.
78. Овердрафт бойынша кредит желісінің шекті
78.
Предельный
лимит
и
срок
лимиті және оның берілетін мерзімі овердрафт
предоставления Кредитной линии на овердрафт
лимиті аясындағы Қарыз сомасы сияқты БҚШустанавливаются в ДБЗ, равно как и сумма
да белгіленеді.
Займа в рамках лимита овердрафт.
79. Клиенттің Банкте ашылған Банктік шотына
79.
Займ в рамках лимита овердрафта
ақша аудаылған сәттен бастап овердрафт лимиті
считается
предоставленным
с
момента
аясында Қарыз берілген деп есептеледі.
зачисления денег на Банковский счет Клиента,
открытый в Банке.
80. Қарыз, есептелген сыйақы бойынша
80.
В случае образования просроченной
мерзімінен
кешіктірілген
берешек
және
задолженности
по
Займу,
начисленному
Келісімнің және БҚШ-ның осы тарауын
вознаграждению и пени, штрафам за нарушение
бұзғаны үшін төленуі тиіс өсімпұл, айыппұл
условий настоящей Главы Соглашения и ДБЗ,
пайда болған жағдайда, берешек төмендегі
если иное не установлено ДБЗ, погашение
кезектілікпен өтеледі:
задолженности производится в следующей
1) міндеттемелерді
орындауды
қабылдау
очередности:
бойынша шығындар,
1) издержки
по
получению
исполнения
2) сыйақы,
обязательств,
3) тұрақсыздық
айыбы
(өсімпұл
және 2) вознаграждение,
айыппұл),
3) неустойка (пеня и штрафы),
4) негізгі борыш сомасы.
4) сумма основного долга.
81. Қарызды өтеу күн сайын (егер БҚШ-да
81.
Погашение Займа производится в валюте
басқаша белгіленбесе), Клиенттің Банктік
Займа; ежедневно (если иное не установлено
шотындағы бос қаражат қалдықтары арқылы
ДБЗ), свободными остатками средств на
қарыз валютасымен жүргізіледі.
Банковском счете Клиента.
82. Қарыз алушының овердрафт лимиті
82.
Неисполнение
или
ненадлежащее
аясындағы міндеттемелерін орындамауы немесе
исполнение Заемщиком обязательств в рамках
тиісті дәрежеде орындамауы осы Қосылу шарты
лимита овердрафта, рассматривается как
және БҚШ бойынша міндеттерді орындамау
неисполнение или ненадлежащее исполнение
немесе тиісті дәрежеде орындамау болып
обязательств
по
настоящему
Договору
қарастырылады.
присоединения и ДБЗ.
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IV ТАРАУ. КОМПАНИЯЛАР ТОБЫНА
ҚАРЫЗ БЕРГЕН КЕЗДЕГІ КРЕДИТТЕУ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
83. Банк Клиентке Кредиттік желі белгілейді.
Осы Кредиттік желі аясында және шегінде
Компаниялар тобына кіретін компаниялар
Келісімнің және БҚШ-ның талаптарына сәйкес
ақылы, мерзімді болады, қайтарылады және
мақсатына
сай
пайдаланылады
деген
талаптармен жалпы алғанда Кредиттік желі
сомасынан аспайтын Қарызды тарта алады
(кепілдіктерді, аккредитивтерді ала алады).
Топқа кіретін компаниялар тізімі БҚШ-да
белгіленеді.
84. Банк Компаниялар тобына кіретін барлық
компаниялардан, сонымен қатар жеке алғанда
олардың
әрқайсысынан
міндеттемелерді
толықтай, сондай-ақ борышқа қатысты бөлігінде
орындауды талап етуге құқылы.
85.
Компаниялардың
бірінен
толық
қанағаттандыруды алмаған Банк Компаниялар
тобына кіретін қалған компаниялардан, оның
ішінде Клиенттен толық алынбағанды талап
етуге құқылы.
86. Жеке бір компания дефолтқа ұшыраған
жағдайда, Компаниялар тобына кіретін барлық
қалған компаниялар Келісім/БҚШ аясында
осындай компания үшін Банктің алдында толық
жауапкершілікті көтереді.
87.
Компаниялар
тобына
кіретін
компаниялардың кез келгені өзіне берілген
лимит игерілген кезде, басқа компанияның бос
лимитін пайдалана алады (Банк басқа
компаниядан жазбаша келісім алғаннан кейін),
бұл ретте пайдаланылған бос лимит Клиентке
белгіленген
Кредиттік
желінің
жалпы
сомасынана аспауы тиіс.
88. Кредиттік желінің белгіленген сомасы
аясында Келісімнің/БҚШ-ның қолданыс мерзімі
ішінде Клиент кезекті Қарызды белгіленген
лимит шегінде алады және Компаниялар
тобының
міндеттемелері
бойынша
Банк
алдында толық жауапкершілікті көтереді.
V
ТАРАУ.
ВАЛЮТАЛЫҚ
ҚАРЫЗДЫ
ТЕҢГЕМЕН ҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРҒАН
КЕЗДЕГІ КРЕДИТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
89. Қажет болған кезде, Клиент белгілеген
шетел валютасындағы Қарызды Клиенттің
өтініші бойынша және осыған Банктің келісімі
болған кезде, теңгемен қайта қаржыландыруға

ГЛАВА
IV.
ОСОБЕННОСТИ
КРЕДИТОВАНИЯ
ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ НА ГРУППУ
КОМПАНИЙ
83.
Банк устанавливает Клиенту Кредитную
линию, в рамках и пределах которой, компании,
входящие в Группу компаний, могут привлекать
Займи (получать гарантии, аккредитивы),
совокупно не превышающие сумму Кредитной
линии, на условиях их обеспеченности,
срочности, платности, возвратности и целевого
использования, в соответствии с условиями
Соглашения и ДБЗ.
Перечень компаний,
входящих в Группу, устанавливается в ДБЗ.
84.
Банк вправе требовать исполнения
обязательств как от всех компаний, входящих в
Группу компаний, так и от любой из них в
отдельности, причем - как полностью, так и в
части долга.
85.
Банк,
не
получивший
полного
удовлетворения от одной из компаний, имеет
право требовать недополученное от остальных
компаний, входящих в Группу компаний, в т.ч. –
от Клиента.
86.
В случае Дефолта отдельной компании,
все остальные компании, входящие в Группу
компаний, несут полную ответственность за
такую компанию перед Банком в рамках
Соглашения/ДБЗ.
87.
Любая из Компаний, входящая в Группу
компаний, при освоении выделенного на неё
лимита, может использовать свободный лимит
другой Компании (после получения Банком
письменного согласия последней), при условии,
что, тем самым, не будет превышена общая
сумма
Кредитной
линии,
установленной
Клиенту.
88.
В
рамках
установленной
суммы
Кредитной линии, в течение срока действия
Соглашения/ДБЗ, Клиент получает очередной
Займ в пределах установленного лимита, и несёт
перед Банком полную ответственность по
обязательствам Группы компаний.
ГЛАВА
V.
ОСОБЕННОСТИ
КРЕДИТОВАНИЯ
ПРИ
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
ВАЛЮТНОГО
ЗАЙМА В ТЕНГЕ
89.
При
необходимости, определяемой
Клиентом, Займ в иностранной валюте может
быть рефинансирован в тенге по заявлению
Клиента и при наличии на то согласия Банка.
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болады.
90. Қайта қаржыландыру теңгенің нарықтық
бағамы бойынша және тек кейінгі Қарызға
(Қарыздарға) қатысты жүргізіледі, сонымен
қатар Кредиттік лимит сомасының Клиент
игермеген қалдығы болған кезде ғана
жүргізіледі.
91. Тараптар өзара келіскен кезде, шетел
валютасында көрсетілген Кредиттік желіні
тұтастай (немесе ішінара) теңгемен қайта
қаржыландыру мақсатында Қосылу шартының
және Клиентке ашылған сәйкес Кредиттік
желінің аясында жаңа БҚШ жасалады.
VI
ТАРАУ.
ӨЗГЕ
ДЕ
ЕРЕКШЕ
ТАЛАПТАРМЕН ҚАРЫЗ БЕРГЕН КЕЗДЕГІ
КРЕДИТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
92. БҚШ-да Шарттың II-V, VII тарауларында
және
басқа
тарауларында
көрсетілген
талаптардан
өзге,
бірақ
Қолданыстағы
заңнаманың императивті талаптарына сәйкес
келетін
кредиттеудің
ерекше
талаптары
қамтылуы мүмкін. Ерекше талаптар Банктің
уәкілетті
органының
шешімі
бойынша
белгіленеді және Клиент бұл талаптарды ерікті
негізде қабылдайды.
VII
ТАРАУ.
МЕМЛЕКЕТТІК
ЖӘНЕ
МЕМЛЕКЕТТІК ЕМЕС БАҒДАРЛАМАЛАР
(ЖЕЛІЛЕР) АЯСЫНДА КРЕДИТТЕУ
93.
Бас
келісімдермен
белгіленген
Бағдарламалар
(Желілер)
аясындағы
қаржыландыру талаптарының күші Стандарт
талаптарда
және
БҚШ-да
көрсетілген
талаптардан
басым
болады.
БҚШ-да
реттелмеген мәселелер Бас келісімге және
БҚШ-ға қайшы келмейтін бөлігінде Қосылу
шартының
осы
тарауында
реттеледі.
Мемлекеттік бағдарламалар аясында Қарыз
беру үшін Қарыз алушы Банк белгілеген Үлгі
нысанда жасалған Банктік қарыз шартына қол
қояды. Қарыздар Кредит желісінің сомасында
шегінде беріледі.
94. Әрбір Бағдарлама бойынша Қарыз
беру/Қарыз
шартының
өз
нысаны
пайдаланылады. Бұл нысандарда Бағдарламалар
бойынша қаржыландырудың ерекшеліктері
қамтылады.
95. Қарыз алушы БҚШ-ның талаптарын
орындамау талаптары мен салдары оған белгілі
екенін растайды. Клиент БҚШ-ны жасасқанға

90.
Рефинансирование производится по
рыночному курсу в тенге и только в отношении
последующего Займа (Займов), а также только
при наличии неосвоенного Клиентом остатка от
суммы Кредитного лимита.
91.
При обоюдном согласии Сторон, в целях
рефинансирования в тенге всей (либо части)
Кредитной линии, выраженной в иностранной
валюте, заключается новое ДБЗ в рамках
Договора присоединения и соответствующей
Кредитной линии, открытой Клиенту.
ГЛАВА
VI.
КРЕДИТОВАНИЕ
ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАЙМОВ С ИНЫМИ
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ
92. ДБЗ могут содержать особые условия
кредитования,
отличные
от
условий,
отраженных в Главах II-V, VII, и иных Главах
Договора присоединения, но соответствующие
императивным требованиям Действующего
законодательства.
Особые
условия
устанавливаются по решению уполномоченного
органа Банка и могут быть приняты Клиентом не
иначе, как на добровольных началах.
ГЛАВА VII. КРЕДИТОВАНИЕ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ
(ЛИНИЙ)
93.
Условия финансирования в рамках
Программ
(Линий),
установленные
Генеральными
соглашениями,
имеют
превалирующую
силу
над
условиями,
отраженными в Стандартных условиях и ДБЗ.
Вопросы,
не
урегулированные
ДБЗ,
регулируются настоящей Главой Договора
присоединения – в части, не противоречащей
Генеральным соглашениям и ДБЗ. Для
предоставления
Займа
в
рамках
Государственной
Программы,
Заемщик
подписывает Договор банковского Займа по
Типовой форме, установленной Банком. Займы
предоставляются в пределах сумм Кредитной
линии.
94.
По каждой Программе используется
своя форма Договора о выдаче Займа/Займа,
содержащая особенности финансирования по
Программам.
95.
Заемщик подтверждает, что все условия
и последствия невыполнения условий ДБЗ ему
известны. Подтверждает, что до заключения ДБЗ
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дейін Банктің Операция жүргізу бойынша
жалпы талаптары туралы ережемен танысқанын
растайды.
96. БҚШ-да көзделген талаптармен
қатар,
БҚШ-ны
орындау
кезінде
Тараптар
Қолданыстағы заңнаманы басшылыққа алады.
97.
БҚШ
бойынша
Қарыз
алушының
міндеттерін үшінші тұлғаның орындауына
рұқсат етіледі.
98. Тараптар арасында осы Келісім мен БҚШ
бойынша және/немесе соған байланысты
туындауы мүмкін барлық даулы мәселелер мен
келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөз
жүргізу арқылы шешіледі. Келіспеушіліктерді
келіссөз арқылы шешу мүмкін болмаған
жағдайда, Қолданыстағы заңнамада көзделген
жағдайларды есептемегенде, даулы мәселелер
Банк немесе БҚШ-ны жасасқан оның филиалы
орналасқан/тіркелген жердегі сотта қаралады.
99. Тараптар Банктің Қарыз алушыға БҚШ
бойынша кезекті төлем жасайтын күнге дейінгі
3 (үш) жұмыс күні ішінде Келісімде көзделген
тәсілдермен кезекті төлем жасау күні туралы
хабарлауға құқылы екеніне келіседі.
100. Тараптар Қарыз алушының Мемлекеттік
бағдарламалар бойынша қарыз алған кезде
Қорға, ҚДБ-ға, Қордың/ҚДБ-ның жалғыз
акционеріне, АДБ-ға, ЕҚДБ-ға, ҚР ҰБ-ға, ҚР
Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер
комитетіне Қарызды алуға, игеруге, БҚШ
аясында Қарызды мақсатына сай пайдалануға
байланысты соның ішінде банктік және
коммерциялық
құпия
болып
табылатын
ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды ұсынуға
келісім беретініне келісті.
101. БҚШ аясында мемлекеттік бағдарлама
бойынша берілген кредит қаражатын Банктің
меншікті қаражатына ауыстыру туралы Банктен
хабарлама алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні
ішінде сыйақы мөлшерлемесі мөлшерінің
өзгергенін есепке ала отырып, қосымша
келісімге қол қойған сәтте қолданыста болған
Банктің талаптары бойынша Банктің қаражаты
есебінен қаржыландыру туралы БҚШ-ға
қосымша келісім жасау. Осы ретте ауыстыру
Бағдарламаны бұзудың себебінен туындаса,
Қарыз алушы тұрақсыздық айыбын төлеуден
босатылмайды және оларды Банкке төлеуге
(яғни олар Банкке ұсынылған жағдайда өтеуге)
міндеттенеді.

Заемщик был ознакомлен с Правилами об общих
условиях проведения операций Банка.
96.
Наряду с условиями, предусмотренными
ДБЗ,
при
его
исполнении
Стороны
руководствуются
Действующим
законодательством.
97.
Допускается исполнение обязательств
Заемщика по ДБЗ третьим лицом.
98.
Все споры и разногласия, возникающие
между Сторонами по ДБЗ и/или в связи с ним,
разрешаются
путем
переговоров
между
Сторонами.
В
случае
невозможности
разрешения разногласий путем переговоров они
могут быть рассмотрены в суде по месту
нахождения/ регистрации Банка или его
филиала, заключившего ДБЗ, за исключением
случаев,
предусмотренных
Действующим
законодательством.
99.
Стороны согласились, что Банк вправе
направлять Заемщику уведомления о дате
очередных платежей по Договору в течении 3
(трех) рабочих дней до даты очередных
платежей, способами,
предусмотренными
Договором.
100.
Стороны согласились, что Заемщик при
заимствовании по Государственным программам
дает согласие на предоставление Фонду, БРК,
Единственному акционеру Фонда/БРК, АБР,
ЕБРР, НБ РК, Комитету государственных
доходов
Министерства
финансов
РК
информацию, сведения и документы, связанные
с получением, освоением Займа, целевым
использованием Займа в рамках ДБЗ, в том
числе
относящиеся
к
банковской
и
коммерческой тайне.
101.
Стороны
согласились,
что
при
нарушении
Заемщиком
условий
финансирования,
либо
при
завершении
Программы,
Заемщик
после
получения
уведомления от Банка о замещении кредитных
средств, выданных в рамках ДБЗ по
государственной программе, на собственные
средства Банка, в течение 3 (трех) рабочих дней
обязан заключить с Банком дополнительное
соглашение к ДБЗ о финансировании за счет
средств Банка по условиям Банка, действующим
на
момент
подписания
дополнительного
соглашения, с учетом изменения размера ставки
вознаграждения. При этом, если замещение
происходит по причине нарушения Программ; и
Заемщик не освобождается от уплаты неустоек и
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102.
Субсидиялау
тоқтатылған/уақытша
тоқтатылған жағдайда немесе қаржы агенті
субсидиялау қаражатын уақытылы аудармаған
жағдайда,
Қарыз
алушы
сыйақы
мөлшерлемесінің субсидия берілетін бөлігін
және басқа да міндетті төлемдерді БҚШ-да
белгіленген
мерзімде
жүзеге
асыруға
міндеттенеді.
103. Табиғи апаттардың (су тасқыны, жер
сiлкiнiсi, індет), әскери қақтығыстардың, әскери
көтерілістердің, лаңкестік актілердiң, азаматтық
толқулардың,
ереуілдердің,
мемлекеттік
органдар тарапынан жасалған ұйғарымдардың,
бұйрықтардың
немесе
басқа
әкiмшiлiк
араласулардың немесе қандай болмасын басқа
қаулылардың немесе Тараптардың БҚШ
бойынша мiндеттемелерiн орындауына кері әсер
ететiн әкімшілік немесе үкiметтiк шектеулердiң
немесе Тараптардың саналы бақылауынан тыс
болатын басқа жағдайлардың тура немесе
жанама әсерінен туындаған дүлей күшті
жағдайлар орнаған жағдайда, Тараптар БҚШ-ны
орындамағаны және/немесе тиісті дәрежеде
орындамағаны
үшін
жауапкершіліктен
босатылады.
104. БҚШ-да және қолданыстағы заңнамада
көзделген жағдайларды қоспағанда, БҚШ-ның
қағидаларын Тараптардың келiсiмiмен ғана
өзгертуге және толықтыруға болады.
105. Қолданыстағы заңнамада белгіленген
тәртіппен БҚШ-ның бір немесе бірнеше
тармағының жарамсыз деп танылуы тұтас
Шартты жарамсыз деп тануға негіз болмайды.
106. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Тараптар
екінші
Тараптан
алған
қаржылық,
коммерциялық
және
өзге
ақпараттың
конфиденциалдылығын қатаң түрде сақтауға
міндеттенеді. Мұндай ақпаратты тек екінші
Тараптың жазбаша келісімімен, сондай-ақ
қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда
ғана үшінші тұлғаларға беруге, жариялауға және
жария етуге болады.
107. БҚШ-ның барлық қосымшалары оның
ажырамас бөлiгi болып табылады.
108. БҚШ мемлекеттік және орыс тілдерінде,
заңдық күші тең екі данада жасалған.
109. Банк Шарт бойынша құқығын (талабын)
үшінші тұлғаға табыстаған кезде, Қазақстан

обязуется оплатить их Банку (т.е. возместить в
случаях выставления их Банку).
102.
Стороны согласились, что в случае
прекращения/ приостановления субсидирования
или
при
несвоевременном перечислении
финансовым агентом средств субсидирования,
Заемщик
обязуется
выплачивать
Банку
субсидируемую часть ставки вознаграждения и
иные обязательные платежами, в сроки,
установленные ДБЗ.
103.
Стороны
освобождаются
от
ответственности
за
неисполнение
и/или
ненадлежащее исполнение ДБЗ
в случае
наступления
обстоятельств
непреодолимой
силы, вызванных прямо или косвенно
проявлением стихийных бедствий (наводнения,
землетрясения, эпидемии), военных конфликтов,
военных переворотов, террористических актов,
гражданских
волнений,
забастовок,
предписаний, приказов, постановлений или
иного административного вмешательства со
стороны
государственных
органов,
оказывающих
влияние
на
выполнение
обязательств Сторонами по ДБЗ, или иных
обстоятельств вне разумного контроля Сторон.
104. Положения ДБЗ могут быть изменены или
дополнены только по соглашению Сторон, за
исключением случаев предусмотренных ДБЗ и
Действующим законодательством.
105. Признание в установленном Действующим
законодательством
порядке
одного
либо
нескольких пунктов ДБЗ недействительными, не
влечет признания недействительным всего
Договора.
106. В
соответствии
с
Действующим
законодательством,
Стороны
обязуются
сохранять
строгую
конфиденциальность
финансовой,
коммерческой
и
прочей
информации, полученной от другой Стороны.
Передача такой информации третьим лицам,
опубликование и разглашение возможны только
с письменного согласия другой Стороны, а
также
в
случаях,
предусмотренных
Действующим законодательством.
107. Приложения к ДБЗ являются его
неотъемлемой частью.
108. ДБЗ составлен на государственном и
русском языках в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу.
109.
При уступке Банком права (требования)
по Договору третьему лицу требования и

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

Республикасының
заңнамасы
арқылы
Келісімнің
және
БҚШ-ның
аясында
кредитордың қарыз алушымен өзара қарымқатынасына қойылатын талаптар мен шектеулер
Қарыз алушының құқық (талап) табысталған
үшінші
тұлғамен
құқықтық
қатынасына
қатысты болады.
110. Міндеттемелерді орындамаған және тиісті
дәрежеде орындамаған жағдайда, тұрақсыздық
айыбын төлеу және залалды өтеу Қарыз
алушыны БҚШ-ның талаптарын тиісті дәрежеде
орындаудан босатпайды, бұл жағдайда Банк
БҚШ-ның талаптарына сай іс-әрекет етуге
құқылы.
111. Қарыз алушы БҚШ-ға қол қоя отырып, осы
Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған
жән/немесе тиісті дәрежеде орындамаған
жағдайда, Банкке Банктің мүддесін қорғау үшін
Үшінші тұлға ретінде адвокатты және (немесе)
өкілді тартуға келісім береді. Бұл кезде Банк
Қарыз
алушыдан
тапсырманы
орындау
барысында көтерген шығынды төлеуді талап
етуге құқылы.
112. Шартта көзделген барлық тұрақсыздық
айыптары айыппұлдық болып табылады, яғни
залал тұрақсыздық айыбынан тыс толық
көлемде алынады.
VIII
ТАРАУ.
КЛИЕНТТІҢ
БАНКТІК
ШОТЫН АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ
113. Банк Клиентке Шот ашады және осы Шот
бойынша Қолданыстағы заңнамада, Қосылу
шартында, БҚШ-да, Банктің ішкі ережелерінде,
банктік тәжірибеде және іскерлік айналым
дағдыларында көзделген операцияларды жүзеге
асырады.
114. Ашылатын ағымдағы шоттың нөмірі,
шоттың валютасы Шотты ашқан кезде Клиентке
берілетін хабарламада/жадынамада көрсетіледі.
115. Қарызды өтеу және ол бойынша есептелген
сыйақыны және (немесе) борыш сомасын өтеу
мерзімі орнаған жағдайларды қоспағанда,
Клиент Банкте сақталған/орналастырылған
ақшаны еркін басқарады. Клиент БҚШ
бойынша, оның ішінде Өтеу кестесіне сәйкес
төлемді өтеу үшін шотта жеткілікті сомада
ақшаның болуын қамтамасыз етуге міндетті,
сондай-ақ Клиент Банктегі шоттарда қарыз
бойынша
борыштың
жиынтық
жалпы
сомасынан кем болмайтын сомада ақша
айналымын жүзеге асыруға міндетті.

ограничения, предъявляемые Действующим
законодательством
к
взаимоотношениям
кредитора с Заемщиком в рамках Соглашения и
ДБЗ, распространяются на правоотношения
Заемщика с третьим лицом, которому уступлено
право (требование).
110. Уплата неустоек и возмещение убытков в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств, не освобождает
Заемщика от надлежащего исполнения условий
ДБЗ, при этом Банк оставляет за собой право
действовать согласно условиям ДБЗ.
111. Заёмщик подписанием ДБЗ предоставляет
согласие Банку, в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору, на привлечение в
качестве
третьих
лиц
адвоката
и/или
представителя для защиты интересов Банка. При
этом, Банк вправе требовать уплаты понесённых
им при исполнении поручения издержек от
Заёмщика.
112. Все
неустойки,
предусмотренные
Договором
присоединения/ДБЗ,
являются
штрафными, т.е. убытки взыскиваются в полной
сумме сверх неустойки.
ГЛАВА VIII. ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И
ЗАКРЫТИЕ
БАНКОВСКОГО
СЧЕТА
КЛИЕНТА
113.
Банк открывает Клиенту Счет и
выполняет по Счету операции, предусмотренные
Действующим законодательством, Договором
присоединения, ДБЗ, внутренними правилами
Банка, банковской практикой и обычаями
делового оборота.
114. Номер открываемого текущего счета,
валюта
счета
указываются
в
уведомлении/памятке, выдаваемых Клиенту при
открытии Счета.
115.
Клиент
свободно
распоряжается
деньгами, находящимися/ размещенными в
Банке, за исключением случаев наступления
сроков погашения Займа и вознаграждения по
нему: Клиент обязан обеспечить на Счете
наличие денег в сумме, достаточной для
погашения платежа по ДБЗ, в том числе, в
соответствии с Графиком погашения, а также
Клиент обязан осуществлять обороты денег на
Счетах в Банке не менее совокупной общей
суммы долга по Займам, а также своевременно
обеспечить наличие денег на Счете для
погашения Займа в надлежащий срок.
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116. Егер Қолданыстағы заңнамада немесе осы
Шартта басқаша көзделмесе, Банктің Клиенттің
ақшаны пайдалану бағытын белгілеуге және
бақылауға және Клиенттің ақшаны өз бетінше
басқару құқығына Қолданыстағы заңнамада
көзделмеген басқа шектеулерді белгілеуге
құқығы жоқ.
117. Шартқа сәйкес Банктегі Шоттағы
(Шоттардағы) ақшаны басқару құқығын:
 заңды
тұлғалар,
заңды
тұлғалардың
филиалдары мен өкілдіктері үшін Клиенттің
басшысы;
 жеке
кәсіпкерлер,
шаруа
(фермер)
қожалықтары үшін Клиент;
 Қолданыстағы
заңнамада
белгіленген
тәртіппен Клиент өкілеттік берген басқа
тұлғалар пайдаланады.
118. Клиент осы Шартты жасай отырып, Банкке
алдын ала хабарламай және Клиенттің қосымша
келісімін алмай, акцептісіз тәртіппен, оның
Шотын немесе Банкте ашылған басқа банктік
шоттарын тікелей дебеттеу арқылы, оларда ақша
болмаған немесе жеткілікті болмаған жағдайда,
ҚР немесе тиісті шет мемлекеттің заңнамасы
бойынша төлем құжатына Клиенттің қосымша
акцепті талап етілмейтін төлем құжаттарын
ұсыну рұқсат етілген кезде, Клиенттің Қазақстан
Республикасының аумағындағы және одан тыс
жердегі кез келген басқа банктерде (банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарда) ашылған кез келген
банктік шоттарына Қолданыстағы заңнамасында
көзделген төлем құжаттарын ұсына отырып,
Клиенттің кез келген шоттарынан ақша
сомаларын кез келген валютамен Банктің
алдындағы берешек мөлшерінде өндіріп алу
(есептен шығару) құқығын береді.

119. Банктің міндеттері:
 Клиент қажетті құжаттарды берген және
Банктің тарифтеріне сәйкес Шоттың төлемін
жасаған кезде Клиентке Шот ашу;
 Клиентке Шоттың жеке сәйкестендіру кодын
(нөмiрiн) беру;
 Қолданыстағы
заңнамада
көзделген
тәртіппен Шотты ашқаны және жапқаны туралы
уәкілетті органға хабарлау;

116.
Банк
не
вправе
определять
и
контролировать направления использования
денег Клиентом и устанавливать другие, не
предусмотренные
Действующим
законодательством ограничения его права
распоряжаться деньгами по своему усмотрению,
если иное не предусмотрено Действующим
законодательством или настоящим Договором.
117.
Правом
распоряжения
деньгами,
находящимися в Банке на Счете(-ах) в
соответствии с Договором пользуется:

для юридических лиц, филиалов и
представительств
юридических
лиц
руководитель Клиента;

для индивидуальных предпринимателей,
крестьянских (фермерских) хозяйств – Клиент;

иные лица, уполномоченные Клиентом в
порядке,
установленном
Действующим
законодательством.
118.
Заключением настоящего Договора
Клиент дает Банку право без предварительного
уведомления и дополнительного согласия
Клиента в безакцептном порядке путем прямого
дебетования его Счета или других банковских
счетов открытых в Банке, в случае отсутствия
денег на них либо их не достаточности, путем
предъявления
платежных
документов,
предусмотренных законодательством РК, к
любым банковским счетам Клиента, открытым в
любых
других
банках
(организациях,
осуществляющих отдельные виды банковских
операций) на территории Республики Казахстан
и за ее пределами, в случаях, когда
Действующим
законодательством
или
соответствующего иностранного государства
допускается
предъявление
платежных
документов, не требующих дополнительного
акцепта Клиента к такому платежному
документу, изымать (списывать) в любой
валюте суммы денег с любых счетов Клиента, в
размере имеющейся задолженности перед
Банком.
119.
Банк обязан:

открыть
Клиенту
Счет
при
предоставлении
Клиентом
необходимых
документов и оплаты за открытие Счета
согласно Тарифам Банка;

присвоить
Клиенту
индивидуальный
идентификационный код (номер) Счета;

уведомить уполномоченный орган об
открытии и закрытии Счета в порядке,
предусмотренном
Действующим
законодательством;

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

 Клиенттің ақшасының сақталуын қамтамасыз
ету;
 Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізілетін
операциялардың банктік құпиясын сақтау;
 Қолданыстағы
заңнамада
белгіленген
тәртіппен және мерзімдерде Шоттан ақша алу
және Шотқа ақша салу операцияларын жүзеге
асыру;
 Қолданыстағы
заңнамада
көзделген
жағдайларда, Клиенттің ақшасын алу және
Клиенттің Шоты бойынша операцияларды
уақытша тоқтату туралы үшінші тұлғалардың
өкімдерін/талаптарын орындау;
 Клиентке және оның сенім білдірілген
тұлғаларына олардың талаптары бойынша Шот
бойынша үзінді көшірмелер мен олардың
қосымшаларын қағаз бетіндегі тасымалдағышта
беру, сондай-ақ Клиенттің жазбаша өтінішінің
негізінде басқа байланыс арналары арқылы
Шоттың жай-күйі туралы ақпарат беру;
 есеп айырысу қызметін көрсету және
кассалық операцияларды жүргізу мәселелері
бойынша
Қолданыстағы
заңнаманың
талаптарын сақтау;
 Клиент Банкке тікелей хабарласқан сәттен
бастап
бір
операциялық
күн
ішінде
орындалғаны туралы белгі қойылған (қажет
болған кезде) Шоттар бойынша төлем
құжаттарын ұсыну;
 Клиентке Тарифтердің және Шарт бойынша
қызмет
көрсетудің
басқа
талаптарының
өзгергені
туралы
Банктің
операциялық
залдарына, www.bcc.kz интернет-ресурсына
сәйкес хабарландырулар орналастыру арқылы
және басқа байланыс арналары арқылы
хабарлау;
 Қате
нұсқау немесе
санкцияланбаған
төлемдер болған жағдайда, Қолданыстағы
заңнамада көзделген барлық іс-шараларды
жүргізу.
120. Клиенттің міндеттері:
 Банктің және Қолданыстағы заңнаманың
талаптарына сәйкес Банкке Шотты ашуға
қажетті құжаттарды ұсыну;
 Қолданыстағы
заңнаманың
талаптарын,
соның ішінде есеп айырысу қызметін көрсету
және
кассалық
операцияларды
жүргізу
мәселелері бойынша талаптарды, сонымен қатар
Шоттарға қызмет көрсету бойынша Банк
белгілеген талаптарды сақтау және орындау;


обеспечивать
сохранность
денег
Клиента;

сохранять банковскую тайну операций в
соответствии
с
Действующим
законодательством;

осуществлять операции по зачислению и
списанию денег со Счета и на Счет Клиента в
порядке и сроки, установленные Действующим
законодательством;

исполнять указания/требования третьих
лиц
об
изъятии
денег
Клиента
и
приостановлении операций по Счету Клиента, в
случаях,
предусмотренных
Действующим
законодательством;

предоставлять
Клиенту
и
его
доверенным лицам по их требованию выписки
по Счету и приложения к ним на бумажных
носителях, а также предоставлять Клиенту
информацию о состоянии Счета по иным
каналам связи, на основании письменного
заявления Клиента;

соблюдать требования Действующего
законодательства по вопросам расчетного
обслуживания и ведения кассовых операций;

предоставлять платежные документы по
Счетам с отметкой об их исполнении (при
необходимости) в течение операционного дня с
момента непосредственного обращения Клиента
в Банк;

уведомлять Клиента об изменении
Тарифов и иных условий обслуживания по
Договору путем размещения соответствующих
объявлений в операционных залах Банка, на
интернет-ресурсе www.bcc.kz и через иные
каналы связи.

в случае наличия ошибочного указания
или несанкционированного платежа провести
все
необходимые
мероприятия
предусмотреннын
Действующим
законодательством.
120.
Клиент обязан:

предоставить
Банку
необходимые
документы для открытия Счета в соответствии с
требованиями
Банка
и
Действующего
законодательства;

соблюдать требования Действующего
законодательства, в том числе по вопросам
расчетного обслуживания и ведения кассовых
операций, а также требования, установленные
Банком по обслуживанию Счетов;

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

 қолма-қол ақша алу үшін оны алатын күнге
дейінгі бір жұмыс күніне дейін кешіктірмей
өтінімді ұсыну,
 Шотта (Шоттарда) операция жүргізуге
қажетті ақшаның болуын және Банктің
тарифтеріне сәйкес операциялар жүргізгені үшін
Банкке сыйақының төленуін қамтамасыз ету;
 Банкке келесі сомалар бойынша алдағы
(шығыс) ақша аударымдары туралы:
 ұлттық валютамен 3 000 000 000 (үш
миллиард) теңгеден жоғары сома бойынша
сағат 11:30-ға дейін (Нұр-Сұлтан уақытымен);
 шетел валютасымен 1 000 000 (бір миллион)
АҚШ долларынан жоғары және 500 000 (бес жүз
мың) еуродан жоғары сома бойынша сағат
15:00-ге
дейін
(Нұр-Сұлтан
уақытымен)
хабарлау;
 Банктің сауалы бойынша Шот бойынша ақша
қаражатының қалдығын растау;
 Банкке өзінің төлемдік деректемелеріндегі,
атауындағы
барлық
өзгерістер
туралы,
орналасқан жерінің, нақты мекенжайының,
байланыс
құралдарының
нөмірлері
мен
атауларының және басқа да деректемелерінің
өзгергені туралы, Шотта тұрған ақшаны
басқаруға құқығы бар тұлғалардың (оның ішінде
сенімхаттың негізінде) ауысқаны туралы,
сонымен қатар құрылтай/тіркеу құжаттарына
өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы,
қайта ұйымдасу немесе таратылу туралы шешім
қабылдағаны (оның ішінде сот қабылдаған
шешім) туралы екі күнтізбелік күн ішінде
ақпарат беруге міндетті;
 жоғалған немесе ұрланған чектер, чек
кітапшалары, чекке қол қоюға уәкілетті
тұлғалардың және/немесе чек бойынша қолмақол ақшаны алуға уәкілетті тұлғалардың
құрамындағы өзгерістер туралы Банкке дереу
хабарлау
және
Шотты
жапқан
кезде,
қолданылмаған
чектері
бар
ақша
чек
кітапшасын Банкке қайтару;
 басқа банктерде шоттар ашылған жағдайда,
осындай шоттардың деректемелерін көрсете
отырып, оларды ашқан күннен бастап 10
күнтізбелік күн ішінде бұл жөнінде Банкке
жазбаша хабарлау;
 Банк көрсеткен қызметтің құнын Шартта
белгіленген тәртіппен төлеу;
 Шот бойынша ақша қозғалысы мен қалдығы
туралы үзінді көшірмелерді Клиент белгілеген
кезеңдікпен, бірақ кем дегенде айына 1 (бір) рет
алып отыру;
 оның Шотына ақшаның қате аударылу


для получения денежной наличности
предоставить заявку не позднее, чем за один
рабочий день до дня ее получения;

обеспечить наличие денег на Счете (-ах),
необходимых для проведения операции и
уплаты Банку вознаграждения за проведение
операций в соответствии с Тарифами Банка;

информировать Банк о предстоящих
(исходящих) внешних переводах по суммам:

в
национальной
валюте
свыше
3 000 000 000 (трех миллиардов) тенге до 11-30
часов (время Нур-Султан);

в иностранной валюте свыше 1 000 000
(одного миллиона) долларов США и свыше
500 000 (пятьсот тысяч) евро до 15-00 часов
(время Нур-Султан).

по запросу Банка подтверждать остатки
денежных средств по Счету;

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 распоряжения деньгами,
находящимися на Счете (в том числе, на
основании доверенности), а также о внесении
изменений
и
дополнений
в
учредительные/регистрационные
документы,
принятия решения (в том числе судом) о
реорганизации или ликвидации в течение двух
календарных дней с момента возникновения
любого из вышеуказанных обстоятельств;

незамедлительно уведомить Банк об
утраченных или украденных чеках, чековых
книжках,
изменениях
состава
лиц,
уполномоченных подписывать чек и/или лиц,
уполномоченных получать наличность по чеку и
при закрытии Счета возвратить Банку денежную
чековую книжку с неиспользованными чеками;

в случае открытия счета в других
банках, письменно уведомить Банк в течение 10ти календарных дней со дня их открытия с
указанием реквизитов такого счета;

оплачивать стоимость услуг Банка в
порядке, установленном Договором;

получать выписки о движении и
остатках денег по Счету с периодичностью,
определяемой Клиентом, но не реже 1 (одного)
раза в месяц;

письменно/устно уведомлять Банк в

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

фактісі анықталған жағдайда, Шот бойынша
үзінді көшірмені алған күннен бастап 5 (бес)
жұмыс күні ішінде Банкке жазбаша/ауызша
хабарлау және қате аударылған ақшаны Банкке
дереу қайтару;
 Клиенттің атауының өзгергені туралы,
мөрдің
жоғалғаны,
тозғаны,
сондай-ақ
Клиенттің
уәкілетті
тұлғасының
нақты
қатысуымен нотариат немесе Банктің уәкілетті
органы куәландырған қол қою үлгілері және мөр
бедері көрсетілген уақытша/жаңа құжаттың
берілгені туралы Банкке жазбаша хабарлау;
 төлем құжатының дұрыс орындалуын
анықтау және заңсыз төлем құжаты орындалған
жағдайда, Банкке бұл жөнінде осындай жағдай
анықталғаннан кейін
үш операциялық күн
ішінде хабарлау;
 Банктің құрылымдық бөлімшелері немесе
анықтама қызметінің телефондары арқылы,
сонымен
қатар
www.bcc.kz
интернетресурсынан Банктің тарифтерінің өзгергені
туралы өз бетінше біліп тұру;
 Банктің
құрылымдық
бөлімшелерінен,
сонымен
қатар
www.bcc.kz
интернетресурсынан Шартқа енгізілген өзгерістер мен
толықтырулар туралы өз бетінше білу.
121. Банктің құқықтары:
 Клиенттің Қолданыстағы заңнаманы (оның
ішінде валюталық/КЖТҚҚ), банктік ережелерді,
есеп айырысу құжаттарын ресімдеуді, төлем
құжаттарын құруды, оларды Банкке ұсыну
мерзімдерін бұзғаны туралы куәландыратын
фактілер болған кезде, сонымен қатар Клиенттің
нұсқауы және/немесе ол бойынша берілген
құжаттар
Қолданыстағы
заңнаманың
талаптарына
және
Шот
бойынша
операцияларды
жүргізуге
тыйым
салуға
және/немесе шектеулер қоюға құқылы уәкілетті
мемлекеттік органдардың шешімдеріне қайшы
болса,
есеп
айырысу
және
кассалық
операцияларды орындамау;
 осы Шарт бойынша Банк көрсеткен
қызметтің ақысын төлеуге қатысты Клиенттің
берешегі болған кезде, Клиенттің нұсқауларын
орындамау;
 Шот бойынша операцияларды жүргізген
және басқа банктік қызметтерді ұсынған кезде,
Клиенттен
операцияның
деректерін
нақтылайтын қажетті қосымша құжаттарды
немесе Клиенттің қызметінің заңсыз жолмен
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және лаңкестікті қаржыландыруға байланысты

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
выписки по Счету в случае установления факта
ошибочности зачисления денег на его Счет, и
незамедлительно
возвратить
ошибочно
зачисленные деньги Банку;

письменно
уведомить
Банк
о
переименовании Клиента, об утере, износе
печати с предоставлением временного/нового
документа с образцами подписей и оттиска
печати,
заверенного
нотариально
либо
уполномоченным лицом Банка при личном
присутствии уполномоченного лица Клиента;

определять правильность исполнения
платежного документа и, в случае исполнения
несанкционированного платежного документа,
сообщить Банку об этом в течение трех
операционных дней после его обнаружения.

самостоятельно узнавать об изменении
Тарифов Банка в структурных подразделениях
или по телефонам справочной службы Банка, а
также на интернет-ресурсе www.bcc.kz;

самостоятельно узнавать о внесенных
изменениях и дополнениях в Договор в
структурных подразделениях Банка, а также на
интернет-ресурсе www.bcc.kz.
121.
Банк имеет право:

не осуществлять расчетные и кассовые
операции
при
наличии
фактов,
свидетельствующих о нарушении Клиентом
Действующего законодательства (в том числе
валютного/ПОДФТ),
банковских
правил,
техники оформления расчетных документов,
составления платежных документов, сроков их
представления в Банк, а также, если указания
Клиента и/или предоставляемые по нему
документы,
противоречат
требованиям
Действующего
законодательства
и/или
решениям уполномоченных государственных
органов, имеющим право устанавливать запреты
и/или ограничения на проведение операций по
Счету;

не исполнять указания Клиента при
наличии задолженности Клиента по оплате услуг
Банка по настоящему Договору;

требовать от Клиента необходимые
дополнительные документы, уточняющие детали
операции либо иные документы, позволяющие
определить, что деятельность Клиента не
связана с легализацией (отмыванием) денег,
полученных
преступным
путем
или
финансированием терроризма при проведении
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емес екендігін анықтауға мүмкіндік беретін
басқа құжаттарды талап ету;
 Клиенттен ақша қаражатының қалдығын
растауды талап ету;
 шетел валютасымен
жасалатын
ақша
аударымдарын:
 бір операциялық күн ішінде бір банкте
ашылған банктік шоттар арасында орындау;
 халықаралық төлемдер және (немесе) ақша
аударымдарын үш операциялық күн ішінде
орындау.
 Банк көрсеткен қызметтің ақысын/Қарыз
бойынша берешек сомасын, сондай-ақ Шотқа
қате аударылған ұлттық және/немесе шетел
валютасындағы (Шот валютасына тәуелсіз)
ақшаны және осы Шартта және Қолданыстағы
заңнамада көзделген басқа жағдайларда,
Клиенттің
барлық
Шоттарынан
даусыз
тәртіппен ақшаны есептен шығару және кейін
бұл жөнінде Клиентке хабарлау;

түзетулер
енгізілген,
тазартып
өшірілген, сызылған, сондай-ақ басқа да
көрінетін/анық жасандылық белгілері бар төлем
құжаттарын орындауға қабылдамау;

криптовалютаға байланысты төлем
құжаттарын орындауға қабылдамау және
банктік операцияларды бұғаттау;

техникалық мүмкіндіктер болмаған
жағдайда,
СМС-хабарлама
және/немесе
электрондық пошта арқылы төлемдер мен ақша
аударымдарын қайтару туралы ақпарат жолдау;

Қолданыстағы заңнаманың күшімен
шығыс операцияларын уақытша тоқтату немесе
Шоттағы ақшаға тыйым салу құқығы бар
уәкілетті органдардың сәйкес шешімдерінің
(қаулыларының, өкімдерінің және т.б.) негізінде
Клиенттің шоты бойынша операцияларды
уақытша тоқтату немесе Клиенттің шотындағы
ақшаны пайдалануға тыйым салу;

егер Клиент операциялардың деректерін
нақтылайтын растау құжаттарын және шотқа
қызмет көрсету үшін талап етілетін өзге
құжаттарды беруден бас тартқан жағдайда,
КЖТҚҚ туралы заңға сәйкес ақшалай
операцияларды жүргізбеу/уақытша тоқтату;

уәкілетті органдардың Шоттағы ақшаны
пайдалануға тыйым салу немесе шот бойынша
шығыс операцияларын уақытша тоқтату туралы
шешімдерінің (қаулыларының, өкімдерінің және
т.б.) күшін жою туралы сәйкес жазбаша

операций по Счету и предоставлении иных
банковских услуг;

требовать от Клиента подтверждения
остатков денежных средств;

исполнять переводы в иностранной
валюте:

между
банковскими
счетами,
открытыми в одном банке в течение одного
операционного дня;

международные платежи и (или)
переводы денег в течение трех операционных
дней.

производить в бесспорном порядке
списание денег со всех Счетов Клиента за
оказанные Банком услуги/сумм задолженностей
по Займу, а также ошибочно зачисленных на
Счет денег, в национальной и/или иностранной
валюте (независимо от валюты Счета), и в иных
случаях,
предусмотренных
настоящим
Договором и Действующим законодательством,
с последующим уведомлением об этом Клиента;

не принимать к исполнению платежные
документы с исправлениями, подчистками,
зачеркиваниями,
а
также
иными
видимыми/явными признаками подделки;

не принимать к исполнению платежных
документов и блокировать банковские операции,
связанные с криптовалютами;

в случае отсутствия технической
возможности посредством СМС-уведомления
и/или через электронную почту направить
информацию о возврате платежей и переводов
денег;

приостанавливать операции по Счету
или производить арест денег на Счете Клиента
на основании соответствующих решений
(постановлений,
распоряжений
и
т.д.)
уполномоченных органов, обладающих в силу
Действующего
законодательства
правом
приостановления расходных операций или
наложения ареста на деньги, находящиеся на
Счете;

не проводить/приостановить операции с
деньгами в соответствии с Законом о ПОДФТ в
случае если Клиент отказывается предоставить
подтверждающие
документы
уточняющие
детали операции и иные документы требуемые
для обслуживания Счета;

возобновить операции по Счету на
основании
соответствующих
письменных
документов уполномоченных органов об отмене
решений (постановлений, распоряжений и т.д.) о
наложении ареста на деньги, находящиеся на
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құжаттарының негізінде шот бойынша операция
жүргізуді қайта жалғастыру;

Қолданыстағы заңнаманың талаптарына
сәйкес
үшінші
тұлғалардың
нұсқаулары
бойынша Шоттан ақшаны есептен шығару;

Банк көрсететін қызметтер үшін
алынатын
тарифтерге
өзгерістер
мен
толықтырулар енгізу, Банктің көрсететін
қызметтер үшін жаңа тарифтер енгізу және ол
жөнінде
енгізілген
өзгерістер
мен
толықтыруларды
есепке
ала
отырып,
www.bcc.kz мекенжайы бойынша Банктің
интернет-ресурсына Тарифтерді орналастыру
арқылы, Банктің операциялық залдарында
хабарландырулар
жариялау
немесе
өзге
байланыс арналары арқылы Клиентке хабарлау.
Мұндай
жағдайда,
ақпарат
жоғарыда
көрсетілген тәсілдермен жарияланған сәттен
бастап Банк Клиентке тиісті дәрежеде
хабарлаған және Клиент тарифтерге және
банктік қызмет көрсетудің өзге талаптарына
енгізілген
түзетулермен
келіскен
болып
есептеледі.

Клиенттің атауы өзгерген, мөрі (болған
кезде) жоғалған немесе тозған жағдайда,
Клиенттің төлем құжаттарын нотариат немесе
банктің уәкілетті тұлғасы куәландырған қол қою
үлгілері және мөр бедері бар уақытша/жаңа
құжат ұсынылған күннен бастап 15 (он бес)
күнтізбелік күн ішінде мөрсіз қабылдау;

Банк
Клиенттен шоты
бойынша
жасалған операциялар бойынша олар жасалған
сәттен бастап 35 (отыз бес) күнтізбелік күн
ішінде шағым алмаған жағдайда, операция
расталған болып есептеледі және Клиенттің
болашақта ешқандай шағымы болмайды;

Шотта 1 (бір) жылдан асатын уақыт
бойы ақша болмаған жағдайда, Шотқа қатысты
орындалмаған талаптардың болуына қарамастан
Шотты жабу болжанған күннен 15 (он бес)
күнтізбелік күн бұрын АТМ-де, АТТ-да, АДМда, мобильді қосымшада, Интернет-банкинг
жүйесінде, СМС, push-хабарлама, Клиенттің
электрондық поштасына Шотты (шоттарды)
жабу туралы хабарлама орналастыру арқылы
Клиенттің Шотты жабу туралы өтінішін алмайақ шотты жабу. Шотта ақша болмаған кезде
және хабарламада көрсетілген мерзім аяқталған
кезде Банк клиенттің шотын жабады. Бұл кезде
осы абзацтың қолданысы императивті (Банк
Шотты жабуға құқылы, бірақ осы Қосылу

Счете или приостановления расходных операций
по Счету;

осуществлять списание денег со Счета
по указаниям третьих лиц в соответствии с
требованиями Действующего законодательства;

вносить изменения и дополнения в
Тарифы на услуги Банка, вводить новые Тарифы
на услуги Банка и уведомлять об этом Клиента
путем размещения Тарифов с учетом внесенных
изменений и дополнений на интернет-ресурсе
Банка по адресу www.bcc.kz, через объявления в
операционных залах Банка и иные каналы связи.
В этом случае Клиент считается надлежаще
информированным Банком и согласен с
поправками, внесенными в Тарифы и иные
условия банковского обслуживания с момента
опубликования информации вышеуказанными
способами;


в случае переименования Клиента, утери
или износа печати (при наличии) принимать
платежные документы Клиента без печати в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней со
дня
предоставления
временного/
нового
документа с образцами подписей и оттиска
печати (при наличии печати у Клиента),
заверенного нотариально либо уполномоченным
лицом Банка;

в случае неполучения Банком претензий
Клиента по проведенным по его Счету
операциям в течение 35 (тридцати пяти)
календарных дней с момента их проведения,
операция считается подтвержденной, и Клиент
не будет иметь в будущем никаких претензий;

закрыть Счет без заявления Клиента на
закрытие Счета независимо от наличия
неисполненных требований к нему в случае
отсутствия денег на Счете более 1 (одного) года
путем размещения уведомления о закрытии
Счета на АТМ, ИПТ, АДМ, мобильном
приложении, системе Интернет-банкинга, СМС,
push-уведомление,
на
электронную почту
Клиента за 15 календарных дней до
предполагаемой даты закрытия Счета. При
отсутствии денег на Счете и при истечении
срока, указанного в уведомлении, Банк
закрывает Счет Клиента. При этом, действие
данного абзаца не является императивным (Банк
оставляет за собой право закрывать Счета, но в
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туралы шарттың аясында мұндай іс-әрекеттер
міндетті емес, бұған Тараптар сөзсіз келіседі)
болып табылмайды.
122. Клиенттің құқықтары:

өзiнiң
Банктегі
шотындағы
(шоттарындағы)
ақшаны
Қолданыстағы
заңнамада
белгіленген
тәртіппен
және
тәсілдермен өз бетінше, бірақ осы шартта
белгіленген ескертулермен басқару;

Банк белгілеген операциялық күн
iшiнде өзiнiң Банктегі шоты бойынша
операциялар жүргізу. Операциялық күннің
уақытын Банк бұл туралы Банктің операциялық
залдарында Клиентке арнап хабарландыру ілу
арқылы / Шартқа сәйкес өзге әдістермен
өзгертеді. Операциялық күн аяқталғаннан кейін
ағымдағы күнтізбелік күні алынған құжаттарды
Банк келесі операциялық күні орындауға
қабылдайды;

Банкте белгіленген операциялық күн
аяқталғанға дейін Банкке төленуі тиіс
комиссиялық
сыйақыны/Банк
алдындағы
берешекті есепке ала отырып, шот сальдосы
аясында шот бойынша операция жүргізу туралы
нұсқауларды Банкке беру;

шот
бойынша
үзінді
көшірмеде
көрсетілген шот бойынша операцияларды
даулау туралы өтінішті осындай операция
жүргізілген күннен бастап 35 (отыз бес)
күнтізбелік күннен кешіктірмей беру.
123. Клиент өтініштің негізінде Банктің кез
келген құрылымдық бөлімшесінде өзінің
ағымдағы шотына ұлттық валютамен ақша
салуға мүмкіндік беретін «Бизнес-клиенттердің
кіріс операциялары бойынша мобильділік»
қызметіне қосылуға құқылы және бұл өтініш
ағымдағы Шот ашылған және қызмет
көрсетілетін филиалдың бөлімшесінде осы
қызметті ұсыну жөнінде өтініш ресімдеу
талабымен жасалуы қажет. Осы қызмет
бойынша кассалық қызмет көрсету үшін
алынатын
комиссияны
Клиент
кіріс
операцияларын жүзеге асырған кезде қолма-қол
ақша салу арқылы Банктің тарифтеріне сәйкес
төлейді.
124. Қосылу туралы шарт жасау арқылы Клиент
Банкке осы Шарт бойынша қызмет көрсетілген
сәтте қолданыста болған және www.bcc.kz
мекенжайы
бойынша
орналастырылған
Тарифтер бойынша қызметке төлем жасауға
келісімін берді.

рамках настоящего Договора присоединения,
такие действия не обязательны, с чем Стороны
безусловно согласны).
122.
Клиент имеет право:

самостоятельно
распоряжаться
деньгами, находящимися на его Счете(-ах) в
Банке, в порядке и способами, установленными
Действующим
законодательством,
но
с
оговорками,
установленными
настоящим
Договором;

совершать операции по своему Счету в
Банке в течение установленного Банком
операционного
дня.
Изменение
времени
операционного дня производится Банком с
уведомлением
об
этом
Клиента
через
объявления в операционных залах Банка / иными
способами согласно Договору. Документы,
полученные после завершения операционного
дня текущей календарной датой, принимаются
Банком
к
исполнению
следующим
операционным днем;

давать Банку указания о проведении
операций по Счету в пределах сальдо Счета, с
учетом
комиссионного
вознаграждения,
подлежащего оплате Банку / задолженностей
перед Банком, до окончания операционного дня,
установленного в Банке;

подать Банку заявление об оспаривании
операции по Счету, отраженной в выписке по
Счету не позднее 35 (тридцати пяти)
календарных дней со дня проведения такой
операции.
123.
Клиент вправе на основании заявления
подключиться к услуге «Мобильность по
приходным
операциям
бизнес-клиентов»,
которая позволяет вносить деньги на свой
текущий счет в национальной валюте в любом
структурном подразделении Банка, при условии
оформления заявления на предоставление
данной услуги в подразделении филиала, в
котором открыт и обслуживается Счет.
Комиссия за кассовое обслуживание по данной
услуге
оплачивается
Клиентом
согласно
Тарифам Банка путем внесения наличных денег
при осуществлении приходных операций.
124.
Заключением Договора присоединения
Клиент дал свое согласие Банку на оплату услуг
по Тарифам, действующим на момент оказания
услуг по настоящему Договору и размещенному
по адресу www.bcc.kz.

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

125.
Банктің
операциялық
залдарында
125.
Тарифы считаются измененными после
хабарландыру орналастыру арқылы немесе
размещения уведомления об этом Клиента через
www.bcc.kz мекенжайы бойынша Банктің
объявления в операционных залах Банка или
интернет ресурсына ақпарат орналастыру
путем размещения информации на интернет
арқылы бұл туралы Клиентке хабарландыру
ресурсе Банка по адресу www.bcc.kz.
орналастырғаннан кейін Тарифтер өзгертілген
болып есептеледі.
126. Пошталық жөнелтімдер, хабарландырулар
126.
Оплата
расходов
на
почтовые
мен хабарламалар үшiн, соның iшiнде Клиенттің
отправления, сообщения и уведомления, в том
келісімін (нұсқауын) талап ететін төлемдік
числе
доставку
платежных
требований,
талаптар үшін жұмсалған шығыстардың төлемі,
требующих согласия (указание) Клиента, а
сондай-ақ
Қолданыстағы
заңнаманың
также оплата иных действий Банка, связанных с
талаптарын орындауға байланысты Банктің өзге
исполнением
требований
Действующего
іс-әрекеттері үшін төленетін төлемдер осы
законодательства, производится в соответствии с
Шартқа сәйкес жүргiзiледi
настоящим Договором.
127. Банк сенімхат бойынша операцияларды
127.
Проведение операций Банком по
Қолданыстағы
заңнамаға
сәйкес
жүзеге
доверенности осуществляются в соответствии с
асырады. Банк сенім білдірілген тұлғаның
Действующим законодательством. Банк вправе
Клиенттің қарызына қатысты заңсыз
отказать в проведении доверенными лицами
әрекеттерін болдырмау мақсатында, Қарыз
Клиента (Поверенными) операций с суммами
сомасымен
жүргізілетін
операцияларды
Займов, в целях исключения неправомерных
Клиенттің сенім білдірілген тұлғаларының
действий
со
стороны
поверенных
в
отношении Займов Клиента.
(Сенімді тұлғаларының) жүргізуінен бас
тартуға құқылы.
128. Сенімхаттың негізінде Шотты басқаратын
128.
Клиент обязан письменно уведомить
уәкілетті тұлғалар ауысқан немесе олардың
Банк при замене лиц, уполномоченных
өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтаған кезде,
распоряжаться
Счетом
на
основании
жоғарыда көрсетілген жағдайлар туындаған
доверенности, либо досрочном прекращении их
сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде мұндай
полномочий, в течение 1 (одного) рабочего дня,
өзгерістерді немесе өкілеттігінің тоқтауын
с момента возникновения вышеуказанных
растайтын құжаттардың түпнұсқасын беру
обстоятельств, путем предоставления оригинала
арқылы Клиент Банкке жазбаша хабарлауға
документа, подтверждающего такие изменения
міндетті.
или прекращение полномочий.
129. Төменде көрсетілген жағдайларда, яғни:
129.
Клиент предоставляет Банку право
 Сенімді тұлғаға Қолданыстағы заңнаманың
отказать в проведении операций по Счету
талаптарына сәйкес келмейтін сенімхат берілген
Поверенным в случаях:
кезде;
 предоставления Поверенным доверенности, не
 Сенімхаттағы Клиенттің қолы Банктегі қол қою
соответствующей требованиям Действующего
үлгісі бар құжатта көрсетілген қолтаңбаға
законодательства;
сәйкес келмеген кезде;
 если в доверенности подпись Клиента не

Сенімхатта Сенімді тұлғаның қажетті
соответствует подписи, указанной в документе с
өкілеттіктері болмаған кезде Клиент Банкке
образцами подписей, находящем в Банке;
Сенімді тұлғаның Шот бойынша операция

при
отсутствии
в
доверенности
жүргізуінен бас тарту құқығын береді.
необходимых полномочий Поверенного.
130.
Клиенттің
шотының
заңсыз
130.
В целях (не ограничиваясь) исключения
пайдаланылуына жол бермеу мақсатында
несанкционированного
доступа
к
Счету
(шектелмей), Клиент осы Шартты жасау арқылы
Клиента,
Клиент
заключением
Договора
Банкке Клиенттен сенімхатты беру/сенімхаттың
предоставляет
Банку
право
проводить
күшін жою туралы растау алуды қосқанда,
мероприятия по выяснению факта выдачи или
сенімхатты беру немесе оның күшін жою
отмены доверенности, включая получение от
дерегін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізу,
Клиента подтверждения о выдаче/отмене
сондай-ақ Сенімді тұлға сенімхатты Банкке
доверенности, а также не осуществлять
көрсеткен сәттен бастап 3 (үш) банктік күн
операции по Счету в период
проведения

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

ішінде жоғарыда көрсетілген іс-шараларды
өткізу кезеңінде шот бойынша операцияларды
жүзеге асырмау құқығын береді.
131. Банк төлемдерді және/немесе ақша
аударымдарын
жүзеге
асыру
бойынша
міндеттемелерді орындамаған және/немесе
тиiстi дәрежеде орындамаған жағдайда, Банк
Клиенттің қалауы бойынша:
- іс жүзінде келтірілген залалды төлейді, бірақ
жіберіп алған пайданы өтемейді;
- ҚРҰБ төлемдерді және/немесе ақша
аударымдарын
жүргізген
сәтте
қайта
қаржыландырудың
қолданыста
болған
мөлшерлемесі бойынша және/немесе мерзiмiнен
кешіктірілген әр күн бойынша төлемнің
және/немесе ақша аударымының сомасынан
тұрақсыздық айыбын төлейді.
132. Банк Клиенттің алдында:

ҚР уәкiлеттi мемлекеттік органдары
қолданатын
іс-әрекеттердің,
шешiмдердiң
(қаулылардың,
өкімдердің
және
т.б.),
санкциялардың нәтижесінде, сондай-ақ Банктің
Клиенттің атынан Банкке ұсынылған Клиенттің
жалған нұсқауларын орындауы салдарынан,
Банктің кінәсі дәлелденбеген кезде, сондай-ақ
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Клиенттің
алдын ала келісімін талап етпейтін инкассолық
өкімдердің және/немесе төлем талаптарының
негізінде үшінші тұлғалардың шоттан ақшаны
есептен шығаруы нәтижесінде Клиент көтерген
залал үшін;

Банк осы Шартты орындау аясында
Клиенттің талабы бойынша жүргізген немесе
жүргізетін
ақша
аударымына
қатысты
халықаралық ұйымдар, шетелдік мемлекеттік
және/немесе
мемлекеттік
емес
ұйымдар
қолданатын іс-әрекеттер, шешімдер (қаулылар,
өкімдер және т.б.), санкциялар үшін;

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес шот
бойынша операция жүргізуге тыйым салынған
және шектеулер қойылған жағдайда, өз
міндеттемелерін орындамағаны/тиісті дәрежеде
орындамағаны үшін;

осы Шарт бойынша Клиенттің немесе
үшінші тұлғалардың түсініксіз, толық емес
немесе нақты емес нұсқаулары нәтижесінде
туындаған және Банкке байланысты болмайтын
басқа себептер бойынша міндеттемелерді
орындамағаны
немесе
тиісті
дәрежеде

вышеуказанных мероприятий в течение 3 (трех)
банковских дней с момента предъявления в
Банк доверенности Поверенным.
131.
В
случае
неисполнения
и/или
ненадлежащего исполнения Банком обязательств
по осуществлению платежей и/или переводов
денег, Банк уплачивает по выбору Клиента:
 реально понесенные убытки, но не
упущенную выгоду;

либо неустойку, исходя из ставки
рефинансирования НБРК,
действующей
на
момент проведения платежей и/или переводов
денег, от суммы платежа и/или перевода за
каждый день просрочки.
132.
Банк не несет ответственность перед
Клиентом:

за убытки, причиненные Клиенту
действиями, решениями (постановлениями,
распоряжениями
и
т.д.),
санкциями,
применяемыми
уполномоченными
государственными органами РК, а также
вследствие исполнения Банком поддельных
указаний Клиента, представленных в Банк от
имени Клиента, при недоказанности вины Банка,
а также в результате списания денег со Счета
третьими лицами на основании инкассовых
распоряжений и/или платежных требований, не
требующих предварительного согласия Клиента
в
соответствии
с
Действующим
законодательством:

за действия, решения (постановления,
распоряжения и т.д.), санкции, применяемые
международными
организациями,
иностранными
государственными
и/или
негосударственными
организациями
в
отношении денежного перевода, проведенного
или проводимого Банком по требованию
Клиента в рамках исполнения настоящего
Договора;

за
неисполнение/ненадлежащее
исполнение своих обязательств в случае
установления запретов и ограничений на
проведение операций по Счету в соответствии с
Действующим законодательством;

за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему
Договору, возникшее в результате неясных,
неполных или неточных инструкций Клиента,
либо третьих лиц, и по другим причинам, не
зависящим от Банка;

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
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орындамағаны үшін;

Клиенттің осы Шарттың талаптарын
бұзуының салдарынан келтірілген залал үшін;

заңсыз немесе жасанды құжаттар
бойынша әрекет еткен үшінші тұлғалар
келтірген залал үшін;

Клиенттің
ұйымның
басқарушы
органына
қатысты
шешілмеген
ішкі
қақтығыстары, атқарушы органның және оның
сенімді тұлғаларының өкілеттіктері бойынша
еңбек даулары салдарынан Клиентке келтірілген
залал үшін жауап бермейді.
133. Клиенттiң шоты бойынша жүргiзiлетiн
операциялар ҚРҰБ және (немесе) есеп айырысу
операцияларына қатысатын корреспондентбанктердiң кiнәсінен кешіктірілсе, сондай-ақ
осы Шарт бойынша мiндеттемелер орындамаған
немесе уақытылы орындалмағаны үшін, егер
мұндай орындамау немесе уақытылы орындамау
Қолданыстағы заңнамада көзделген тыйымдарға
және
(немесе)
шектеулерге
байланысты
туындаса Банк Клиент алдында жауап бермейдi.
134. Клиент осы Шарттың талаптарына сәйкес
Банкке беретін құжаттардың шынайылығы және
түпнұсқалығы үшін Қолданыстағы заңнамаға
сәйкес жауап береді.
135. Үшінші тұлғалардың төлем құжаттары
(инкассолық өкімдері, төлемдік талаптары)
бойынша Клиенттің шотынан ақшаны негізсіз
есептен шығару үшін жауапкершілікті осындай
төлем құжаттарын жөнелтушілер (өндіріп
алушылар) көтереді. Банк Клиенттің келісімінсіз
оның шоттарынан ақшаны есептен шығаруға
қарсы Клиенттің шағымдарын мәні бойынша
қарастырмайды.
136. Ақша чектерін тиісті үлгіде қолданбаудың,
басқа тұлғаға чек кітапшаларын немесе
жекелеген толтырылмаған чектерді берудің,
чектерді жоғалтып алудың немесе ұрлатып
алудың, сондай-ақ Клиент уәкілеттік берген
тұлғалар
тарапынан
болған
қасақана
әрекеттердің салдарынан туындаған залал үшін
жауапкершілікті Клиент көтереді.
ҚОРЫТЫНДЫ ҚАҒИДАЛАР
137. Осы Қосылу шартында белгіленген
жағдайлардан басқа, Банкке өз қалауы бойынша
кез келген үшінші тұлғаға БҚШ бойынша талап
ету құқығын табыстауға рұқсат етіледі, Клиент
осы Қосылу шартын жасау арқылы мұнымен
сөзсіз келіседі.


за ущерб, причиненный вследствие
нарушения Клиентом требований настоящего
Договора;

за ущерб, причиненный третьими
лицами, действовавшими незаконно либо по
поддельным документам;

за убытки, причиненные Клиенту
вследствие
не
разрешённых
внутренних
конфликтов
Клиента
в
отношении
управляющего органа организации, трудовых
споров по полномочиям исполнительного органа
и их доверенных лиц.
133.
Банк не несет ответственность перед
Клиентом, если операции по Счету Клиента
задерживаются по вине НБРК и(или) банковкорреспондентов, участвующих в расчетной
операции, а также за несвоевременное
исполнение
или
неисполнение
своих
обязательств по настоящему Договору, если
такое несвоевременное исполнение либо
неисполнение
вызвано запретами и (или)
ограничениями,
предусмотренными
Действующим законодательством.
134.
Клиент несет ответственность за
достоверность и подлинность документов,
представляемых в Банк в соответствии с
условиями настоящего Договора, согласно
Действующему законодательству.
135.
Ответственность за безосновательное
списание денег со Счета Клиента по платежным
документам
(инкассовым
распоряжениям,
платежным требованиям) третьих лиц, несут
отправители таких платежных документов
(взыскатели). Банк не рассматривает по
существу возражения Клиента против списания
денег со счетов без его согласия.
136.
Ответственность
за
ненадлежащее
использование
денежных
чеков,
ущерб,
понесенный вследствие передачи чековой
книжки или отдельных незаполненных чеков
другому лицу, их утери либо хищения, а равно
вследствие злоупотреблений со стороны лиц,
уполномоченных Клиентом на подписание
чеков, несет Клиент.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
137.
Помимо установленного настоящим
Договором присоединения, допускается уступка
Банком прав требований по ДБЗ любым третьим
лицам по усмотрению Банка, с чем Клиент
безусловно согласился, заключив настоящий
Договор присоединения.

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

138. Қарыз беру туралы шарттар осы Стандарт
талаптарға жасалған сілтемелерді; Кредиттік
желі сомаларын, лимиттерді, Кредиттік желінің
жаңартылатыны/жаңартылмайтыны
туралы
тапсырманы; Кредиттік желі мен Қарыз беру
мерзімдерін, сонымен қатар қолданыстағы
заңнаманың талаптарын есепке алғанда, осы
Стандарт талаптарда көзделмеген кредиттеудің
барлық өзге талаптарын қамтиды.
А. Хабарламалар
139. Жеке қолтаңбаның/Банктің уәкілетті
тұлғаларының
қолтаңбаларының
орнына
электронды хабарлармен берілген құжаттар
SMS-хабар жіберу жолымен әріптерден,
сандардан немесе символдардан құрастырылған
бірегей Сәйкестендіру кодтарымен расталады.
140. «StarBanking» жүйесі бойынша/басқа
жүйелер бойынша жіберілген және электронды
хабарламалармен
расталған
электронды
құжаттар (Өтініштер, хабарламалар, Қарызды
ішінара мерзімінен бұрын немесе толық
мерзімінен бұрын өтеу туралы өтініштер)
жазбаша
түрде
жасалған
құжаттарға
теңестіріледі.
141. Хабарламалар келесі тәсілдердің бірі
бойынша, яғни:
1) Банктің www.bcc.kz интернет-сайтына, өзге
бұқаралық-ақпарат
құралдарына
ақпарат
орналастырылса;
2) АТТ-ға, АТМ-ға ақпарат орналастырылса;
3) Клиенттерге «StarBanking» мобильді банкингі
арқылы хабар берілсе;
4) филиалдардағы, қосымша офистердегі және
Банктің Клиенттерге қызмет көрсететін басқа
құрылымдық бөлімшелеріндегі стенділерге
хабарландырулар орналастырылса;
5)
пошталық
жөнелтілімдер
арқылы,
электронды пошта бойынша ақпараттық
хабарлар,
Клиент
көрсеткен
мекенжайларға/телефон
нөмірлеріне
SMSхабарлар жіберілсе;
6) немесе өзге әдіспен (тиісті, белгіленген
байланыс
арналары)
ақпарат
жіберілсе,
Тараптар Банктің Клиентке жіберген кез келген
хабарламалары жазбаша түрде ресімделген және
Клиент оны алған болып есептелетініне келіседі
және оны растайды.

138.
Договоры о выдаче Займов содержат
ссылки на настоящие Стандартные условия;
суммы Кредитных линий, лимиты, указание о
возобновляемости/невозобновляемости
Кредитной линии; сроки Кредитной линии и
предоставления Займа, а также все иные условия
кредитования, не предусмотренные настоящими
Стандартными условиями, с учетом требований
Действующего законодательства.
А. Уведомления
139.
Документы, переданные электронными
сообщениями, вместо личной подписи/подписей
уполномоченных лиц Банка подтверждаются
уникальными идентификационными кодами,
представляющими собой комбинацию букв,
цифр или символов, путем отправления SMSсообщений;
140.
Электронные документы (Заявления,
уведомления, Заявление о частично досрочном
погашении или полном досрочном погашении
Займа), направленные по системе «StarBanking»
/
иным
системам,
и
подтвержденные
электронными сообщениями, приравниваются к
письменной форме.
141.
Стороны настоящим соглашаются и
подтверждают, что любые уведомления от Банка
Клиенту
считаются
оформленными
в
письменном виде и полученными Клиентом,
когда такие уведомления направляются Банком
Клиенту одним из следующих способов:
1) размещение информации на Интернет-сайте
Банка www.bcc.kz, иных средствах массовой
информации;
2)
размещение информации на ИПТ, АТМ;
3)
оповещением Клиентов через Мобильный
Банк «StarBanking»;
4)
размещением объявлений на стендах в
Филиалах, дополнительных офисах и других
структурных
подразделениях
Банка,
осуществляющих обслуживание Клиентов;
5)
отправлением
информационного
сообщения посредством почтовых отправлений,
по электронной почте, SMS-сообщений на
адреса/номера телефонов, указанные Клиентом;
6)
либо иным образом (надлежащие,
установленные каналы связи).
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142. Хабарламалар келесі тәсілдердің бірі
бойынша, яғни:
1) Банктің уәкілетті жұмыскеріне алғаны туралы
қол қоя отырып, табысталса;
2) курьерлік қызмет немесе пошта қызметі
арқылы жіберілсе, Тараптар Клиенттің Банкке
жіберген кез келген хабарламалары жазбаша
түрде ресімделген және Банк оны алған болып
есептелетініне келіседі және оны растайды.
143.
Шарт/БҚШ/Қолданыстағы
заңнама
бойынша Клиенттің Банкке хабар беруінің басқа
да тәсілдері/мерзімдері көзделуі мүмкін.
144. Төменде көрсетілген күндер адресаттың
хабарламаны алған күні болып есептеледі:
1) жеке немесе курьерлік қызмет арқылы
табысталатын хабарламалар үшін – тиісті
тұлғаның сәйкес белгісі қойылған хабарлама
алынған күн;
2) тапсырыс хатпен жіберілетін хабарламалар
үшін – құжатты жібергеннен кейінгі үшінші
күнтізбелік күн (жіберген кезде пошталық ұйым
берген құжаттың күні бойынша);
3) мобильді байланысты пайдалана отырып,
электронды
пошта
бойынша
жіберілген
хабарламалар үшін – хабарлама жіберілген күн
(жіберілгені туралы хабарлама болуы тиіс);
4) мобильді байланыс бойынша жіберілетін
хабарламалар (дыбысты хабарландырулар)/
хабарлар үшін – қоңыраудың/хабардың күні мен
уақыты;
5) Банктің филиалдарында/ бөлімшелерінде/вебсайттарында/өзге
бұқаралық-ақпарат
құралдарында/«StarBanking»
мобильді
қосымшасында/АТТ-да/АТМ-да
орналастырылған
хабарламалар
үшін
–
хабарлама енгізілген күн.
145. Тараптардың кез келген біреуінде екінші
Тарап хабарлама жіберу үшін пайдаланған және
(немесе)
келешекте
пайдаланатын
оның
байланыс
жасайтын
деректерінде/деректемелерінде (үйінің немесе
жұмысының мекенжайын қосқанда, бірақ
онымен
шектелмей,
телефакс/телефон,
электрондық мекенжайында және т.б.) қандай да
бір өзгерістер болған жағдайда, осындай
өзгерістер орын алған Тарап тез арада (барлық
жағдайда, егер қолданыстағы заңнамада басқа
мерзім белгіленбесе, осындай өзгерістер болған
күннен бастап кемінде 5 (бес) жұмыс күнінен
кешіктірмей), төменде көрсетілген талаптарды
сақтай отырып, бұл туралы екінші Тарапқа

142.
Стороны настоящим соглашаются и
подтверждают, что любые уведомления от
Клиента Банку считаются оформленными в
письменном виде и полученными Банком, когда
такие уведомления направляются Клиентом
Банку одним из следующих способов:
1)
вручением уполномоченному работнику
Банка под роспись о получении;
2)
через курьерскую службу или почтовую
службу.
143.
Договором/ДБЗ/Действующим
законодательством
могут
быть
также
предусмотрены
другие
способы/сроки
уведомления Клиентом Банка.
144.
Датой
получения
адресатом
уведомления считается:
1)
для уведомлений, которые вручаются
лично или через курьерскую службу, – день
получения
с
соответствующей
отметкой
надлежащего лица;
2)
для уведомлений, которые отправляются
заказным письмом, – третий календарный день
после отправки (по дате документа, выданного
почтовой организацией при отправке);
3)
для уведомлений, направленных по
электронной
почте,
с
использованием
мобильной связи, – день отправки уведомления
(при наличии сообщения об отправке);
4)
для
уведомлений
(голосовых
оповещений) /сообщений по мобильной связи –
дата и время звонка/сообщения;
5)
для уведомлений, размещенных в
Филиалах/подразделениях/на
веб-сайте
Банка/иных
средствах
массовой
информации/мобильном
приложении
«StarBanking» /ИПТ/АТМ, — день размещения
уведомления.
145.
В случае если у одной из Сторон
происходят какие-либо изменения в ее
контактных данных/реквизитах, которые другая
Сторона использует и/или может использовать
для отправки уведомления (включая но не
ограничиваясь изменениями в домашнем или
рабочем адресе, номере телефакса/телефона,
электронном почтовом адресе, и т.д.), то
Сторона, для которой сложились такие
изменения должна немедленно (во всех случаях,
не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней со
дня такого изменения, если иной срок не
установлен Действующим законодательством)
направить уведомление об этом другой Стороне,
с соблюдением условий указанных ниже:

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
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хабарлама жіберуі тиіс:
1) осы Шартқа сәйкес Банк Клиентке бірнеше
тәсілмен хабар береді;
2) Клиент Банкке жеке хабарласу және сәйкес
Өтініш толтыру жолымен Банкке хабар береді.
146. Осы Шартқа сәйкес Клиент Банкке өзінің
байланыс
деректерінің/деректемелерінің
өзгергені жайлы жазбаша түрде хабарлама
жібермесе,
Клиенттің
хабарламаларды
алмағаны немесе уақытылы алмағаны үшін Банк
жауап бермейді.
147. Тараптар осы арқылы хабарламаларды
жөнелту және (немесе) алу мақсатында жедел
байланыстың қандай да бір құралдарын
пайдаланудың барлық және кез-келген тәуекелін
(Үшінші тұлғалардың кез-келген қасақана
әрекеттерінің
тәуекелін,
соның
ішінде
алаяқтықты,
жөнелтілген
ақпаратқа
уәкілеттіліксіз қол жеткізуді, сондай-ақ осындай
ақпаратты оны Клиент/Банк алғанға дейін жедел
байланыс, Қызмет жеткізушілер құралдарының
немесе
хабарламаларды
жіберу
үшін
пайдаланылатын жабдықтың жұмысындағы
проблемалардың салдарынан жоғалтуды қоса
алғанда, бірақ мұнымен шектелмей) Клиенттің
өзіне қабылдайтынын растайды.
148. Хабарламаларды жіберу барысында
туындаған кез келген іркілулер және (немесе)
хабарламаларды жіберу және (немесе) алу үшін
қолданылатын кез келген жабдықтың ақаулары
үшін Банк жауапкершілік көтермейді.
149. Егер шығындардың Банктің қасақана
орындамауының
нәтижесінде
болғаны
дәлелденбеген болса, Хабарламаны шұғыл
байланыс құралдарын қолдану арқылы жіберуге
байланысты Клиент көтеруі мүмкін кез келген
шығындар үшін, қоса алғанда, бірақ мұнымен
шектелмей,
Клиенттің
хабарламаны
алмауының/уақытылы алмауының нәтижесінде,
үшінші тұлғалардың қаскүнем әрекеттерінің
нәтижесінде туындаған шығындары үшін, Банк
жауап бермейді.
150. Тараптардың Шартқа сәйкес бір-біріне
беретін кез келген ақпараты, сонымен қатар
Шарт жасасу фактісінің өзі конфиденциалды
ақпарат болып табылады және Қолданыстағы
заңнаманың талаптарында немесе Шарттың
талаптарында басқаша көзделмеген болса,
екінші Тараптың алдын ала келісімінсіз
өзге/Үшінші тұлғаларға жария етілмейді.

1)
Банк извещает Клиента одним или
несколькими способами согласно настоящего
Договора;
2)
Клиент извещает Банк путем личного
обращения
в
Банк
и
заполнения
соответствующего Заявления.
146.
Банк не несет ответственность за
неполучение или несвоевременное получение
уведомлений Клиентом, вызванное изменением
контактных данных/реквизитов Клиента, о
которых
Клиент
письменно
не
уведомил/несвоевременно уведомил Банк в
соответствии с настоящим Договором.
147.
Стороны настоящим подтверждают, что
Клиент принимает на себя весь и любой риск
использования каких-либо средств оперативной
связи для целей отправки и/или получения
уведомлений (включая, но не ограничиваясь,
риск любых умышленных действий третьих лиц,
в том числе мошенничества, неуполномоченного
доступа к отправленной информации, а также
утрату такой информации до ее получения
Клиентом/ Банком, вызванную проблемами в
работе средств оперативной связи, поставщиков
Услуг или оборудования, используемого для
передачи уведомлений, иных действий третьих
лиц).
148.
Банк не несет ответственности за любые
сбои при передаче уведомлений и/или за
неполадки любого оборудования, при помощи
которого должно быть передано и/или получено
уведомление.
149.
Банк также не несет ответственности за
любые убытки, которые может понести Клиент в
связи
с
отправкой
уведомлений
с
использованием средств оперативной связи,
включая, но не ограничиваясь, убытками
Клиента, возникшими в результате неполучения/
несвоевременного
получения
уведомлений
Клиентом, злоумышленных действий третьих
лиц, если только не будет доказано, что такие
убытки явились результатом умышленного
неисполнения Банком своих обязанностей.
150.
Любая
информация,
передаваемая
Сторонами друг другу в связи с Договором, а
также сам факт заключения Договора, являются
конфиденциальной информацией и не могут
быть разглашены третьим лицам без получения
предварительного письменного согласия другой
Стороны, если иное не вытекает из требований
Действующего законодательства или условий
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151. Егер конфиденциалдылық Клиенттің кінәсі
бойынша
бұзылған
болса
немесе
конфиденциалды
ақпарат
өзге/Үшінші
тұлғаларға белгілі болса немесе басқа ақпарат
көздерінен белгілі болған болса, онда Банк
жауап бермейді.
152. Клиент Шартта көзделген Шотты ашу,
жүргізу және жабу, Операцияларды жүргізу
мақсаттары үшін бекітілген ақпаратты жария
ету деңгейі сақтау қажеттігін белгілейтін
Қолданыстағы заңнаманың, Банктің ішкі
құжаттарының қағидаларына сәйкес Банктің кез
келген ақпаратты ашуды талап етуге құқылы
болатынымен келіседі, ал Клиент Банкке
Банктің бірінші талабы бойынша Банк
белгілеген мерзімдерде кез келген ақпаратты
беруге міндеттенеді.
153. Клиент Банкке осы Шарттың аясында
Сауалнама-өтінішке және Банктер туралы
заңның 50-бабының қағидаларына сәйкес
үшінші тұлғаларға тиесілі Қолданыстағы
заңнамада белгіленгендей, Банктік құпияны
құрайтын ақпаратты беріп отыруға сөзсіз
келісімін береді
Б. Форс-мажор
154. Банк егер дүлей күшті жағдайлардың
әсерінен болса, Шарт бойынша міндеттемелерді
орындамау немесе тиісті дәрежеде орындамау
жағдайлары үшін жауап бермейді.
155. Дүлей күшті жағдайлар деп Тараптар осы
Шартқа қол қойғаннан кейін Тараптардың
еркінен тыс туындаған және олардың туындауы
мен әрекетіне Тараптар осындай дүлей күшті
жағдайлардың, атап айтқанда табиғи және
техногенді
сипаттағы
табиғи
апаттар,
көтерілістер,
әскери
қимылдар,
қызмет
көрсетуші компаниялардың – коммуналдық
қызметті
жеткізушілердің
әрекеттері,
бағдарламалық қамсыздандырудағы іркілістер,
ҚР мемлекеттік органдары мен ҚР Ұлттық
Банкінің тікелей осы Шарттың мәніне қатысты
қызметке тыйым салатын немесе шектейтін
әрекеттері мен шешімдері және басқа да
Тараптардың еркінен тыс орнаған жағдайлар
туындаған кезде, оған ұшыраған Тарап
қолдануы қажет деп есептейтін іс-шаралар мен
тәсілдер арқылы қарсы тұра алмаған сыртқы
және төтенше жағдайларды түсінеді.
156.

Дүлей

күшті

жағдайлар

туындаған

Договора.
151.
Банк не несет ответственности, если
конфиденциальность была нарушена по вине
Клиента или конфиденциальная информация
была известна либо стала известна третьим
лицам из иных источников.
152.
Клиент соглашается, что для целей
открытия,
ведения
и
закрытия
Счета,
осуществления операций, предусмотренных
Договором, Банк вправе требовать раскрытия
любой
информации,
в
соответствии
с
положениями Действующего законодательства,
внутренних
документов
Банка,
устанавливающих необходимость соблюдения
закрепленного в них уровня раскрытия
информации, а Клиент обязуется предоставлять
Банку, по его первому требованию, любую
информацию в сроки, установленные Банком.
153.
Клиент предоставляет Банку свое
безусловное согласие на предоставление
информации в рамках настоящего Договора,
составляющей
Банковскую
тайну,
как
определено Действующим законодательством,
надлежащим третьим лицам в соответствии с
Анкетой-Заявлением и положениями статьи 50
Закона о Банках.
Б. Форс-мажор
154.
Банк не несет ответственности за случаи
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору, если это явилось
следствием непреодолимой силы.
155.
Под обстоятельствами непреодолимой
силы
Стороны
понимают
внешние
и
чрезвычайные
события,
которые
не
существовали до подписания настоящего
Договора, возникшие помимо воли Сторон,
наступлению и действию которых стороны не
могли воспрепятствовать с помощью мер и
средств, применение которых в конкретной
ситуации справедливо требовать и ожидать от
стороны,
подвергшейся
действию
непреодолимой
силы,
включая,
но
не
ограничиваясь: стихийные бедствия природного
и техногенного характера, забастовки, военные
действия, действия компаний - поставщиков
коммунальных Услуг, сбоев программного
обеспечения,
действия
и
решения
Государственных органов РК, Национального
Банка РК, запрещающие или ограничивающие
деятельность, непосредственно относящуюся к
предмету Договора.
156.
В случае возникновения обстоятельств
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жағдайда, осындай жағдайға ұшыраған Тарап
келесі Тарапқа дүлей күшті жағдайлар орнаған
күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде
оқиғалардың басталған күнін көрсете және
оларды сипаттай отырып, бұл туралы жазбаша
түрде хабарлайды. Дүлей күшті жағдайлардың
әрекеті тоқтағаннан кейін сәйкес тарап шарт
бойынша өз міндеттемелерін орындауды қайта
бастауы тиіс.
157. Банк Шоттан ақша алынған, Шот бойынша
шығыс операциялары уақытша тоқтатылған,
Шотта (Шоттарда) тұрған ақшаны пайдалануға
тыйым салынған, тек Қолданыстағы заңнамада
көзделген тәртіппен тиісті дәрежеде ресімделген
құжаттардың негізінде жүргізілетін мүлікті
басқаруға
уақытша
шектеу
қойылған
жағдайларда Клиент көтерген залал үшін жауап
бермейді.
158. Егер Тараптар осы Шарт бойынша
мiндеттемелерiн дүлей күшті жағдайлардың
(форс-мажор) салдарынан орындамаса немесе
тиiстi
үлгiде
орындамаса,
тараптар
мiндеттемелерiн орындамағаны немесе тиiстi
үлгiде орындамағаны үшiн осы тарауда
көзделген жауапкершiлiктен босатылады.
В. Шартты өзгерту
159. Банк өзгертілген Шартты өзгерістер күшіне
енгізілетін күннен 10 (он) күнтізбелік күн бұрын
Банктің
www.bcc.kz
интернет-ресурсына
орналастыру жолымен өзгерте алады. Тараптар
Шартқа
енгізілетін
өзгерістер
мен
толықтырулардың күшіне енетінімен және
Банктің
www.bcc.kz
интернет-ресурсына
орналастырылған сәттен бастап Тараптар үшін
міндетті болып табылатынымен келіседі.
160. Осы Қосылу шартына енгізілетін өзгерістер
(соның ішінде толықтырулар) Банктің уәкілетті
органының
сәйкес
шешімінің
негізінде
енгізіледі. Банк Клиентке енгізілген өзгерістер
жөнінде барлық қолжетімді тәсілдермен
хабарлайды. Кез келген көрсетілген өзгерістер
Қолданыстағы заңнаманың талаптарына қайшы
келмейді және Қолданыстағы заңнамада
басқаша көзделмеген болса, кері күші болмайды
(яғни, банк пен Клиент арасында жасалып
қойған Қызмет көрсету шарты бойынша бұрын
туындаған
құқықтық
қатынастарына
қолданылмайды).

непреодолимой силы, Сторона, для которой
возникли такие обстоятельства, в течение 10
(десяти) календарных дней от даты наступления
обстоятельств
непреодолимой
силы
в
письменной форме уведомляет об этом другую
Сторону с Указанием даты начала событий и их
описанием. После прекращения действия
обстоятельств
непреодолимой
силы
соответствующая Сторона должна возобновить
исполнение своих обязательств по Договору.
157.
Банк не несет ответственности за
убытки, понесенные Клиентом в случаях
изъятия денег со Счета, приостановлении
расходных Операций по Счету, наложения
ареста на деньги, находящиеся на Счете (-ах),
временное ограничение на распоряжение
имуществом, которые производятся только на
основании
документов,
оформленных
надлежащим
образом,
в
порядке,
предусмотренном
Действующим
законодательством.
158.
Стороны
освобождаются
от
ответственности, предусмотренной в настоящей
главе за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору, если
неисполнение или ненадлежащее исполнение
явилось
следствием
непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор).
В. Изменения Договора
159.
Договор может быть изменен Банком
путем размещения измененного Договора на
Интернет-ресурсе Банка www.bcc.kz не менее
чем за 10 (десять) календарных дней до даты их
вступления в силу. Стороны согласились, что
изменения и дополнения в Договор вступают в
силу и являются обязательными для Сторон с
момента размещения на Интернет-ресурсе Банка
www.bcc.kz.
160.
Изменения (в том числе дополнения)
вносятся в настоящий Договор присоединения
на основании соответствующего решения
уполномоченного
органа
Банка.
Клиент
уведомляется Банком всеми доступными
способами о внесенных изменениях. Любые
указанные изменения не могут противоречить
требованиям Действующего законодательства и
не могут иметь обратной силы (то есть
распространять свое действие на ранее
возникшие правоотношения Банка и Клиента по
уже заключенному Договору Услуг), если иное
не
предусмотрено
Действующим
законодательством.
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161. Өзгерістермен келіспеген жағдайда, Клиент
Банк белгілеген нысан бойынша Шартты бұзу
туралы өтініш беру арқылы Банкке Шартты
бұзатыны туралы жазбаша хабарлай отырып,
Қосылу шартын бұзуға құқылы. Жаңа талаптар
күшіне енгенге дейін Банк сәйкес Шартты бұзу
туралы жазбаша хабарлама алмаған жағдайда,
өзгертілген
Шарт
Клиенттің
тарапынан
акцепттелген және күшіне енген болып
есептеледі.
162. БҚШ-ға енгізілетін өзгерістер Тараптардың
келісімі бойынша жүзеге асырылады және
Клиенттің жаңадан қол қойылған БҚШ-ны беру
жолымен енгізіледі. Тараптар кез келген БҚШны бұзған жағдайда, осы Қосылу шарты
бұзылмайды және автоматты түрде бұзылған
болып табылмайды.
163. Егер осы Стандарт талаптардың және
(немесе) БҚШ бөлімдерінің бірі Қолданыстағы
заңнамада белгіленген тәртіпте жарамсыз деп
танылса, онда бұл факт, егер Қолданыстағы
заңнамада басқаша көзделмеген болса, барлық
шарттарды тұтастай және (немесе) олардың
басқа бір бөлімдерін жарамсыз деп тануға әкеп
соқпайды.
Г. Басқа
164. Кез келген Тарап ҚР барлық соттарында,
атқарушылық іс жүргізуде өз мүддесін қорғау
үшін өзге тұлғаларды тартуға құқылы. Кез
келген жағдайда, Шарттың талаптарын бұзған
кезде, соның ішінде Клиенттің Нұсқауын
орындаудан негізсіз бас тартқаны немесе тиісті
дәрежеде
орындамағаны
үшін
Банктің
жауапкершілігі Банктің заңсыз әрекеттерімен/
әрекетсіздігімен келтірілген нақты залал
мөлшерімен шектеледі.
165. Тараптар Банк атынан қолтаңба ретінде
факсимильді
құралдарды
(қолтаңбаның
факсимильді/электрондық көшірмесі), сондай-ақ
Банк мөрінің электронды көшірмесін қолданып,
БҚШ жасауға келіседі.
166. Шартты жасасуға, орындауға, бұзуға
байланысты туындайтын кез келген даулы
мәселе мен келіспеушіліктерді тараптар келіссөз
жүргізу арқылы шешеді. Егер Тараптар
келіспеушіліктер мен даулы мәселелерді
келіссөз арқылы шеше алмаса, онда олар
Қолданыстағы заңнамада және осы Шартта
көзделген тәртіппен шешіледі.

161.
В случае несогласия Клиента с
изменениями, он имеет право расторгнуть
Договор присоединения в целом, письменно
уведомив об этом Банк путем подачи Заявления
о
расторжении
Договора
по
форме,
определенной Банком. В случае если до
вступления в силу новых условий, Банк не
получит
письменное
уведомление
о
расторжении
соответствующего
Договора,
измененный Договор признается акцептованным
Клиентом и вступившим в силу.
162.
Изменения в ДБЗ осуществляются по
соглашению Сторон и вносятся путем подачи
Клиентом нового подписанного ДБЗ. В случае
расторжения Сторонами любого ДБЗ, настоящий
Договор присоединения не расторгается и не
считается расторгнутым автоматически.
163.
В случае, если одна из частей настоящих
Стандартных условий и/или ДБЗ будет в
установленном
Действующим
законодательством
порядке
признана
недействительной, то данный факт не влечет
признания недействительным всех договоров, в
целом, и/или иных его частей, в частности, если
иное
не
предусмотрено
Действующим
законодательством.
Г. Прочее
164.
Любая из Сторон имеет право на
привлечение иных лиц для защиты своих
интересов во всех судах РК, исполнительном
производстве с наделением В любых случаях,
ответственность Банка при нарушении условий
Договора, в том числе за необоснованный отказ
от исполнения или ненадлежащее исполнение
указания Клиента, ограничивается размером
реального ущерба, причиненного Клиенту
неправомерными
действиями/бездействием
Банка.
165.
Стороны согласны с заключением ДБЗ
при использовании в качестве подписи от имени
Банка
факсимильных
средств
(факсимильного/электронного
копирования
подписи), а также электронного копирования
печати Банка.
166.
Любые
разногласия
и
споры,
возникающие
в
связи
с
заключением,
исполнением, расторжением Договора, Стороны
решают путем переговоров. В случае если
разногласия и споры не могут быть разрешены
Сторонами путем проведения переговоров, они
разрешаются в предусмотренном Действующим
законодательством и настоящим Договором,
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167. Клиент Шартты, сонымен қатар Банктің
Операцияларды жүргізудің жалпы талаптары
туралы ережесін алды, оқыды, түсінді және
ешқандай ескертусіз және қарсылықсыз толық
көлемде қабылдады.
168. Шартта Клиентке ауыртпалық салатын,
Клиент өзінің саналы мүддесіне байланысты
оларды қабылдамайтындай қандай да бір
талаптар жоқ; егер Банкте Клиент қол қойған
Сауалнама-өтініштің және (немесе) БҚШ бір
данасы болса, онда Клиенттің Шартты
алмағанының/ оқымағанының/ түсінбегенінің/
қабылдамағанының дәлелі ретінде осы Шартта
қолтаңбасының болмауына жүгінуге құқығы
жоқ.
169. Клиент сонымен қатар осы Шарттың
барлық қағидаларының Клиенттің мүддесі мен
қалауына толық көлемде сәйкес келетінін
растайды.
170. Банкке тиесілі сыйақыны есептеген
кезде, егер БҚШ-да есептеудің басқа тәсілі
белгіленбеген болса, онда сыйақы сомасы бір
жыл 365 (үш жүз алпыс бес) күн есебінен
қарыз қаражатын пайдаланған күнтiзбелiк
күндердің нақты саны бойынша есептеледі.
171. Клиент шарт жасасуға және Шот
ашуға/өзге Қызмет көрсетуге қажетті барлық
процедураларды сақтады.
172. Шарт жасасу және оның талаптарын
орындау Клиентке қатысты қолданылатын
заңнаманың кез келген нормасын бұзбайды
және бұзуға әкеп соқпайды.
173. Егер бұл Қолданыстағы заңнамаға қайшы
келмесе, Банкте қажетті құжаттар жиынтығы
(Клиенттің қалыптастырылған досьесі бар)
және қолданыстағы Шоты болған кезде,
Клиенттің келесі Шоттарын ашу және Клиентті
Шартқа қосу электронды цифрлық қолтаңбаны
пайдалана отырып және (немесе) Клиентті
динамикалық
Сәйкестендірудің
көмегімен
қашықтан
қызмет
көрсету
арнасы
–
«StarBanking»
жүйесі
арқылы
жүзеге
асырылады.
174. Егер Клиенттің осы Шартта көзделген
қызметтермен қатар Банк көрсететін қосымша
Қызметтерді пайдаланғысы келсе, онда сәйкес
Қызметтерді көрсету туралы бөлек шарт жасау
қажет болады, сонымен қатар Қолданыстағы
заңнамада және Банктің ішкі саясаттарында,
стандарттарында
және
процедураларында
көзделген өзге және (немесе) қосымша

порядке.
167.
Клиент получил, прочитал, понял и
принял Договор, а также Правила об общих
условиях проведения Операций Банка в полном
объеме, без каких-либо замечаний и возражений.
168.
Договор не содержит каких-либо
обременительных для Клиента условий, которые
он, исходя из своих разумно понимаемых
интересов, не принял бы; Клиент не вправе
ссылаться на отсутствие его подписи в
настоящем Договоре, как на доказательство
того,
что
Договор
не
был
им
получен/прочитан/понят/принят, если у Банка
имеется экземпляр Анкеты-Заявления и(или)
ДБЗ, подписанного Клиентом.
169.
Клиент также подтверждает, что все
положения настоящего Договора в полной мере
соответствуют интересам и волеизъявлению
Клиента.
170.
При
расчете
вознаграждений,
причитающихся
Банку,
суммы
вознаграждений исчисляются, исходя из
расчета 365 (триста шестьдесят пять) дней в
году, по фактическому числу календарных
дней использования заемных средств, если
иной метод расчета не установлен ДБЗ.
171.
Клиентом соблюдены все процедуры,
необходимые для заключения Договора и
открытия Счета/оказания иных Услуг.
172.
Заключение Договора и исполнение его
условий не нарушит и не приведет к нарушению
любой нормы применимого к Клиенту
законодательства.
173. При наличии в Банке необходимого
пакета документов (имеется сформированное
досье Клиента) и при наличии действующего
Счета, последующее открытие Счета и
присоединение Клиента к Договору может быть
осуществлено
через
удаленный
канал
обслуживания – системы «StarBanking», с
использованием электронной цифровой подписи
и/или
посредством
динамической
идентификации
Клиента,
если
это
не
противоречит Действующему законодательству.
174. В случае если Клиент желает получать
дополнительные
Услуги,
предоставляемые
Банком, кроме тех, которые предусмотрены в
настоящем Договоре, то требуется заключение
отдельного
договора
на
оказание
соответствующих Услуг, а также соблюдение
иных и/или дополнительных требований,
предусмотренных
Действующим
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талаптарды сақтау қажет болады.
175. Қосылу шарты және БҚШ бойынша
міндеттемелерін орындамағаны және (немесе)
тиісті дәрежеде орындамағаны үшін Клиент
Банк алдында осы Стандарт талаптарда, БҚШда және Қолданыстағы заңнамада көзделген
тәртіппен тұрақсыздық айыбы түрінде жауап
береді
176. Міндеттемелерді орындамаған және
(немесе) тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда,
тұрақсыздық айыбын төлеу және залалды өтеу
кінәлі
Тарапты
Акцессорлық
шарттың
талаптарын тиісті дәрежеде орындаудан
босатпайды. Акцессорлық шартта көзделген
барлық тұрақсыздық айыптары айыппұлдық
болып табылады, яғни залал тұрақсыздық
айыбынан тыс толық көлемде алынады.
177. Банк сот шығынына (Клиенттің Банк
алдындағы
өз
міндеттемелерін
орындамауына/тиісті дәрежеде орындамауына
байланысты осындай жағдайлар болған кезде)
өз қаражатын жұмсаған жағдайда, мұндай
шығыстарды Клиент Қолданыстағы заңнамаға
сәйкес толық көлемде өтейді.
178. Сауалнама-өтініште және (немесе) БҚШ-да
пайдаланылған терминдер осы Қосылу шарты
және (немесе) Қолданыстағы заңнама бойынша
белгіленген.
179. Осы Шарттың аясында кепілсіз Қарыздар
бойынша тарауларды орындау кезінде пайда
болуы
мүмкін
даулы
мәселелер
мен
келіспеушіліктерді тараптар мүмкіндігінше
келіссөз жүргізу арқылы шешеді. Даулы
мәселелерді келіссөз жүргізу арқылы шешу
мүмкін болмаған жағдайда, осы Шартқа немесе
оған байланысты туындайтын, соның ішінде
оның
бұзылуына,
тоқтатылуына
немесе
жарамсыздығына қатысты барлық даулы
мәселелер, келіспеушіліктер немесе талаптар
Орталық Азияның Төрелік сотында оның
қолданыстағы Регламентіне сәйкес түбегейлі
реттелу қажет. Төрелік сот қарастыруы қажет
мәселелерге осы Шартқа немесе оған
байланысты туындайтын, соның ішінде оның
бұзылуына,
тоқтатылуына
немесе
жарамсыздығына қатысты барлық даулы
мәселелер, келіспеушіліктер немесе талаптар
жатады. Төрелік соттың құрамына Тараптардың
келісімі бойынша бір немесе үш төреші кіреді;
Төрелікте іс қару орны болып Алматы қаласы
белгіленеді. Төрелік іс қаралатын тіл болып

законодательством и внутренними политиками,
стандартами и процедурами Банка.
175.
Клиент
несет
перед
Банком
ответственность
за
неисполнение
и/или
ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору присоединения и ДБЗ, в виде неустоек,
в порядке, предусмотренным настоящими
Стандартными условиями, ДБЗ и Действующим
законодательством.
176.
Уплата неустоек и возмещение убытков
в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств не освобождает
виновную Сторону от надлежащего исполнения
условий Акцессорного договора. Все неустойки,
предусмотренные Акцессорными договорами,
являются штрафными, т.е. убытки взыскиваются
в полной сумме сверх неустойки.
177.
В
случае
расходования
Банком
собственных средств на судебные расходы (при
наличии
таковых,
в
связи
с
неисполнением/ненадлежащие
исполнением
Клиентом своих обязательств перед Банком),
такие расходы возмещаются Клиентом в полном
объеме, в соответствии с Действующим
законодательством.
178.
Термины, использованные в АнкетеЗаявлении и(или) в ДБЗ, определены настоящим
Договором присоединения и(или) Действующим
законодательством.
179.
Споры и разногласия, которые могут
возникнуть при исполнении разделов по
беззалоговым Займам в рамках настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между сторонами. В случае
невозможности разрешения споров путем
переговоров все споры, разногласия или
требования, возникающие из настоящего
Договора либо в связи с ним, в том числе
касающиеся его нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат окончательному
урегулированию
в
Центрально-Азиатском
Арбитражном суде согласно его действующему
Регламенту. Предметом, который подлежит
рассмотрению Арбитражем, являются все споры,
разногласия или требования, возникающие из
настоящего Договора либо в связи с ним, в том
числе касающиеся его нарушения, прекращения
или недействительности. Состав Арбитража
будет включать – одного или трех арбитров по
соглашению Сторон; местом проведения
Арбитражного разбирательства определить –
город
Алматы.
Языком
Арбитражного
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орыс тілі белгіленеді. Осы Шарт Қазақстан
Республикасының материалдық құқығының
нормаларымен реттеледі.
180. Тараптар арасында пайда болатын барлық
даулы
мәселелер
мен
келіспеушіліктер
бойынша: бұндай даулы мәселелер мен
келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөз
жүргізу арқылы шешіледі. Даулы мәселелер мен
келіспеушіліктерді келіссөз жүргізу арқылы
шешу мүмкін болмаған жағдайда, даулы
мәселелер Қолданыстағы заңнамада көзделген
жағдайларды есептемегенде, Банктің немесе
Қызмет көрсету шартын ресімдеген Филиал
орналасқан/тіркелген жер бойынша сотта
қарастырылады.
181.
Тараптардың
БҚШ
бойынша
міндеттемелерін
орындауға
байланысты
мәселелер бойынша Клиент Қызмет көрсету
шартындағы
деректемелерде
көрсетілген
Банктің
пошталық
немесе
электронды
мекенжайлары бойынша өтініш
жасауға
құқылы.
182. Қосылу шарты/БҚШ Клиент олар бойынша
өз міндеттемелерін толық орындап болғанға
дейін қолданыста болады.
183.
Банктің
ресми
интернет-ресурсы:
www.bcc.kz.
184. Осы Стандарт талаптар бойынша Өтінішсауланамаға қол қою және Қолданыстағы
заңнамаға сәйкес
ресімделетін Клиенттің
жазбаша Келісімдері негізінде Банк Деректер
базасына (базаларына)/Деректер базасынан
(базаларынан)
(соның
ішінде
кредит
бюроларынан) ақпараттың жіберілуін/алуын
растайды.
185.
Осы
арқылы
Тараптар
Банктің
филиалдарында/бөлімшелерінде
және
www.bcc.kz электрондық мекенжайы бойынша
Банктің
веб-сайтында
сәйкес
ақпарат
орналастырылған жағдайда, Банктен Клиентке
жіберілетін кез келген хабарландырулар
жазбаша түрде ресімделген және оны Клиент
алған деп есептелетініне келіседі және оны
растайды.
186. Клиент Келісім және (немесе) БҚШ
бойынша
міндеттемелерін
орындамаған
жағдайда, Банк өзінің пікірі бойынша Клиентке
қатысы
бар
деген
Үшінші
тұлғаларға
міндеттемелердің
орындалмағаны
туралы
хабарлама жіберуге, сонымен қатар Клиентке
хабарлау үшін Үшінші тұлғаларға ақпарат
беруге құқылы. Бұл кезде Клиенттің БҚШ-ға
қол қоюына байланысты мұндай іс-әрекеттерді

разбирательства определить – русский язык.
Настоящий Договор регулируется нормами
материального права Республики Казахстан.
180.
По всем иным спорам и разногласиям,
возникающим между Сторонами: такие споры и
разногласия разрешаются путем переговоров
между Сторонами. В случае невозможности
разрешения споров и разногласий путем
переговоров, споры рассматриваются в суде по
месту нахождения/ регистрации Банка или его
Филиала, оформлявшего Договор Услуг, за
исключением
случаев,
предусмотренных
Действующим законодательством.
181.
По вопросам, связанным с исполнением
обязательств
Сторон
по
Договору
присоединения, Клиент вправе обратиться по
почтовому или электронному адресу Банка,
указанным в реквизитах ДБЗ.
182.
Договор присоединения/ДБЗ действует
до полного выполнения Клиентом своих
обязательств по ним.
183.
Официальный Интернет-ресурс Банка:
www.bcc.kz.
184.
Банк
подтверждает,
что
направление/получение информации в (/из) Базу
(Базы) данных (в том числе кредитных бюро)
осуществляется на основании полученных
письменных Согласий Клиента, оформляемых в
соответствии с настоящими Стандартными
условиями подписанием Анкеты-Заявления, и
Действующим законодательством.
185.
Стороны настоящим соглашаются и
подтверждают, что любые уведомления от Банка
считаются оформленными в письменном виде и
полученными Клиентом, в случае размещения
соответствующей
информации
в
Филиалах/подразделениях и на веб-сайте Банка
по электронному адресу: www.bcc.kz.
186.
В случае неисполнения Клиентом
обязательств по Соглашению и/или ДБЗ, Банк
вправе уведомлять о невыполнении обязательств
третьих лиц, имеющих, по мнению Банка,
отношение к Клиенту, а также передавать
информацию третьим лицам для уведомления
Клиента. При этом, такие действия будут
считаться разрешенными Клиентом, в силу
подписания им ДБЗ, и не будут являться
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жасауға Клиент рұқсат еткен болып есептеледі
және Банктік құпияны жария ету болып
табылмайды.
Соның
ішінде
(мұнымен
шектелмей) Клиент Қосылу шартын жасай
отырып, Банкке берешекті қайтару қызметтерін
көрсететін, сондай-ақ Келісім және (немесе)
БҚШ бойынша берешек сомасын өндіріп
алу/қайтару мақсатында, соның ішінде талап ету
құқықтарын табыстаған кезде, соттарда және
Мемлекеттік органдарда Банктің мүддесіне
өкілеттік ету Қызметін көрсететін Үшінші
тұлғаларға ақпарат беруге өзінің жазбаша
келісімін береді. Бұл кезде Клиенттің Келісімге
қол қоюына байланысты мұндай іс-әрекеттерді
жасауға Клиент рұқсат еткен болып есептеледі
және Банктік құпияны және заңмен қорғалатын
өзге құпияны жария ету болып табылмайды.
187. Тараптар Стандарт талаптарды және өзге
келісімдерді
орындаған
кезде,
олардың
қағидаларымен қатар Қолданыстағы заңнаманы
басшылыққа алады.
188. Банктің Клиент туралы, жасалатын мәміле
туралы мәліметтерді, Клиенттің және Банктің
Келісім/БҚШ бойынша өз міндеттемелерін
орындауына байланысты ақпаратты, кредит
бюросынан кредит есептерін беру, сондай-ақ
Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына
байланысты ақпаратты және кредиттік бюро
және кредит тарихтарын құру туралы заңнамаға
сәйкес ұсынылуы қажет болуы мүмкін өзге
мәліметтерді Клиенттің кредит бюроларының
деректер базасына ұсынуға жазбаша келісімі
болған жағдайда ғана Банк Қарыз береді.
189. Егер мәміленің мәнінен өзге жағдай
туындамаса, Клиенттің міндеттемелерін Үшінші
тұлғалардың Қызмет көрсету шарты бойынша
орындауына рұқсат етіледі.
190.
Осы
Шарт
арқылы
белгіленген
жағдайлармен қатар, Банктің БҚШ бойынша
талап ету құқығын Банктің қалауы бойынша кез
келген үшінші тұлғаға беруге рұқсат етіледі,
Клиент осы Қосылу шартын жасай отырып, бұл
жағдаймен сөзсіз келіседі.
191. Тараптар екінші Тараптан алған қаржы,
коммерциялық
және
өзге
ақпараттың
конфиденциалдылығын қатаң түрде сақтауға;
жасалатын
Операциялар
бойынша
коммерциялық, Банктік және заңмен қорғалатын
өзге құпияны сақтауға міндеттенеді. Бұндай
ақпаратты Үшінші тұлғаларға тапсыру, басып
шығару және жария ету тек екінші Тараптың
жазбаша келісімімен, сондай-ақ осы Стандарт

раскрытием Банковской тайны. В том числе (не
ограничиваясь), Клиент заключением Договора
присоединения дает свое письменное согласие
Банку передавать информацию третьим лицам,
предоставляющим
Услуги
по
возврату
задолженности,
а
также
Услуги
по
представлению интересов Банка в судах и
Государственных
органах
в
целях
взыскания/возврата суммы задолженности по
Соглашению и/или ДБЗ, в т.ч. при переуступке
прав требований. При этом, такие действия
будут считаться разрешенными Клиентом, в
силу подписания им Соглашения, и не будут
являться раскрытием Банковской тайны и иной
охраняемой законом тайны.
187.
Наряду с положениями Стандартных
условий и иных договоренностей, при их
исполнении,
Стороны
руководствуются
Действующим законодательством.
188.
Банк предоставляет Займ при наличии
письменного
согласия
Клиента
на
предоставление Банком в базу данных
кредитных
бюро сведений
о
Клиенте,
заключаемой сделке, информации, связанной с
исполнением Клиентом и Банком своих
обязательств по Соглашению/ДБЗ, выдачу
кредитных отчетов из кредитных бюро, а также
информации,
связанной
с
исполнением
Сторонами своих обязательств и иных сведений,
предоставление которых может понадобиться в
соответствии с законодательством о кредитных
бюро и формировании кредитных историй.
189.
Допускается исполнение обязательств
Клиента по Договору Услуг третьим лицом, если
иное не вытекает из существа сделки.
190.
Помимо установленного настоящим
Договором, допускается уступка Банком прав
требований по ДБЗ любым третьим лицам по
усмотрению Банка, с чем Клиент безусловно
согласился, заключив настоящий Договор
присоединения.
191.
Стороны обязуются сохранять строгую
конфиденциальность финансовой, коммерческой
и прочей информации, полученной от другой
Стороны; хранить коммерческую, Банковскую и
иную
охраняемую
законом
тайну
по
совершаемым Операциям. Передача такой
информации третьим лицам, опубликование и
разглашение возможны только с письменного
согласия другой Стороны, а также в случаях,

Банктің ресми сайтында орналастырылады.
Размещается на официальном сайте Банка

талаптарда және Қолданыстағы заңнамада
көзделген жағдайларда мүмкін болады.
192. Банктің пошталық (заңдық) және
электрондық
мекенжайы:
A25D5G0,
Қазақстан, Алматы қ., Бостандық ауданы, әлФараби даңғылы, 38-үй, корп С блогы.
193. Банктің банктік деректемелері: БСК
KCJBKZKX; БСН 980640000093; к/ш №
KZ65125KZT1001300224.
194. Банктің ресми интернет-ресурсы:
www.bcc.kz.

предусмотренных настоящими Стандартными
условиями и Действующим законодательством.
192.
Почтовый
(юридический)
и
электронный
адрес
Банка:
A25D5G0,
Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-н, АльФараби пр-кт, дом 38, корп Блок С.
193.
Банковские реквизиты Банка: БИК
KCJBKZKX; БИН 980640000093; к/c №
KZ65125KZT1001300224.
194.
Официальный
Интернет-ресурс
Банка: www.bcc.kz.

