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Утверждено: решением Правления №3-0702-05 от 02.07.2020 г.
(протокол №41 от «02»июля года

№01«Банк ЦентрКредит» АҚ-та «Шот бойынша кредиттік лимит» өнімі бойынша
заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге кредит берудің
СТАНДАРТ ТАЛАПТАРЫ (Қосылу шарты) /
СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ (Договор присоединения)
кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
по продукту «Кредитный лимит на счет» в АО «Банк ЦентрКредит»№ 01

ГЛОССАРИЙ

ГЛОССАРИЙ

Құжаттың контекстінде басқаша тікелей көзделмесе немесе
Қосылу
шартының/Қызмет
көрсету
шартының
тарауларында/бөліктерінде/баптарында/тармақтарында
басқаша (анықтамалар/мәндер) белгіленбесе, осы Қосылу
шартында, Қызмет көрсету шарттарында және өзге
құжаттарда қолданылатын аббревиатуралар, қысқартулар
және терминдер төменде көрсетілген анықтамалар мен
мәндерге ие:
1) Акцессорлық шарттар/Акцессорлық шарт – осы Қосылу
шартының аясында және оған қатысты:Сауалнама-өтініштер,
Қызмет көрсету шарттары және өзге ілеспе мәмілелер/шарттар,
соның ішінде Қосылу шартына/Қызмет көрсету шартына сәйкес
және оның аясында Банк үшінші тұлғалармен жасайтын
мәмілелер/шарттар.
2) Сауалнама-өтініш – Банк белгілеген нысанда жасалған, яғни:
(1) Клиент қол қоятын, (2) Клиент туралы қажетті деректерді
көрсететін, (3) Қосылу шартының аясында жасалатын Банк пен
Клиент арасындағы мәмілені (уағдаластықты) білдіретін және
(4) келесі фактілерді, яғни:

Аббревиатура, сокращения и термины, используемые в
настоящем Договоре присоединения, Договорах Услуг и
иных документах, имеют следующие определения и
значения, если иное прямо не вытекает из контекста
документа,
либо
иное
(определения/значения)
не
установлено
отдельными
Главами/подразделами/статьями/пунктами
Договора
присоединения/Договора Услуг:
1)
Акцессорные договоры/Акцессорный договор – в
рамках и по отношению к настоящему Договору
присоединения: Анкеты-Заявления, Договоры Услуг и иные
сопутствующие сделки/ договоры, в том числе заключаемые
Банком с третьими лицами в соответствии и в рамках Договора
присоединения/Договора Услуг.
2)
Анкета-Заявление – документ установленной Банком
формы: (1) подписываемый Клиентом, (2) отражающий
необходимые данные о Клиенте, (3) представляющий собой
сделку (договоренность) между Банком и Клиентом,
заключаемую в рамках Договора присоединения, и (4)
подтверждающий факты:
➢ принятия Клиентом настоящих Стандартных условий, в

➢ Клиенттің осы Стандарт талаптарды тұтастай қабылдағанын;

➢ Клиенттің осы Қосылу шартын сөзсіз жасағанын;
➢ Банк пен Деректер базасының иелері, сонымен қатар
Клиентке Банктің өнімдерін ұсыну және кешенді қызмет
көрсету
мақсатында
Банкпен
азаматтық-құқықтық
қатынастарға түсетін (Акцессорлық шарттар) басқа тұлғалар
арасында Клиент туралы ақпаратпен/құжаттармен және
мәліметтермен алмасуға, оның ішінде болашақта Клиент
туралы ақпаратпен/құжаттармен және мәліметтермен
алмасуға Клиенттің өзінің сөзсіз келісімін (әрі қарай Шартта
«Келісім»/«Келісімдер» деп аталады) бергенін растайтын
құжат.
3) Банк – «Банк ЦентрКредит» акционерлікқоғамы,
оныңтұтастай
және
жеке-жеке
алғандағы
филиалдары/бөлімшелері/жұмыскерлері.
4) Банктік шот/Шот – Банк пен КлиентарасындаКлиентке
банктік қызмет көрсету және Клиенттің Банктегі ақша
қозғалысын
есепке
алу
бойыншашарттыққатынастардыкөрсетутәсiлi
ретінде
қолданылатын Банктің, Клиенттің және (немесе) үшінші
тұлғалардың корреспонденттік, ағымдағы, жинақ шоттары.
Шотты қолданбай жүргізілетін операцияларды (соның ішінде
және мұнымен шектелмей, Банктің корреспонденттік шоттары
арқылы) Банк мүмкіндігінше Қолданыстағы заңнамаға қайшы
келмейтін деңгейде жүзеге асырады. Қосылу шарты
Тараптарының деректемелері Қызмет көрсету шартында
көрсетіледі. Бұл кезде, Клиенттің ағымдағы шоты – бұл
Клиенттің Банкте ашылған және Қызмет көрсету шартында
көрсетілген, Кредиттік лимит беруге және ол бойынша борыш
Сомасын өтеуге арналған және ол бойынша Қосылу шарты
қолданыста болатын кезеңде барлық операциялар мен ақша
қозғалысы көрінетін банктік шоты.
5) Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі/СЖТМ –
банктік қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемесін сенімді,
жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде (нақты құнын) есептеу

целом;
➢ безусловного заключения Клиентом настоящего Договора
присоединения,
➢ предоставления Клиентом его безусловных согласий (далее
в Договоре именуются как «Согласие»/ «Согласия») на
обмен информацией/ документами и сведениями о Клиенте
– между Банком и владельцами Базы данных, а также иными
лицами, с которыми Банк вступает в гражданско-правовые
отношения
(Акцессорные
договоры)
в
целях
предоставления/оказания Клиенту комплекса услуг, в том
числе – обмен информацией/ документами и сведениями о
Клиенте - в будущем.
3)
Банк – акционерное общество «Банк ЦентрКредит», его
Филиалы/подразделения/работники, вместе взятые и каждый в
отдельности.
4)
Банковский счет/Счет – корреспондентские, текущие,
сберегательные счета Банка, Клиента и(или) третьих лиц, - как
способ отражения договорных отношений между Банком и
Клиентом по Банковскому обслуживанию Клиента и учета
движения денег Клиента в Банке. Операции без использования
Счета (в том числе – не ограничиваясь, посредством
корреспондентских счетов Банка) осуществляются Банком
постольку, поскольку это не противоречит Действующему
Законодательству. Реквизиты Сторон Договора присоединения
указываются в Договоре Услуг. При этом, текущий счет
Клиента – это банковский счет Клиента, открытый в Банке и
указанный в Договоре Услуг, который предназначен для
предоставления Кредитного лимита и погашения Суммы долга
по нему, и по которому отражаются все операции и движение
денег в период действия Договора присоединения.
5)
Годовая эффективная ставка вознаграждения/ГЭСВ –
ставка вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном,
сопоставимом исчислении по Услугам Банка, рассчитываемая в

туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ережелеріне
сәйкес есептелетін, Банк қызметтері бойынша сенімді, жылдық,
тиімді, салыстырмалы түрдегі сыйақы мөлшерлемесі.
6) Қолданыстағы заңнама/заңнама –ҚР-дың материалдық
және процессуалдық құқығы.
7) Қашықтан банктік қызмет көрсету –Банктің Call-Center
орталығы және/немесе Сәйкестендіру және аутентификациялау
және/немесе 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 (SMS-хабарларды қосқанда) арқылы Шарт бойынша
операцияларды жүргізу және/немесе ақпарат беру және/немесе
Шарт аясындағы өтініштерді өңдеу.
8) Қосылу шарты/Стандарт талаптар/Талаптар/Шарт – бір
жағынан Банктің Стандарт талаптарды әзірлеуі және екінші
жағынан Клиенттің оларды тұтастай қабылдауы (оларға
қосылуы) арқылы ҚР Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес
Банк пен Клиент арасында жасалған осы шарт. Қосылу шарты
Қарыз алушы Сауалнама-Өтінішті ұсынған / оған қол қойған
және кейін Қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы растаған
сәтте автоматты түрде жасалған болып есептеледі. Қосылу
шарты, Клиент қол қойған Сауалнама-Өтініш, Қызмет көрсету
туралы шарт, сонымен қатар олардың барлық қосымшалары
(болған кезде) бірыңғай құқықтық құрал болып табылады
9) Қызмет көрсету шарты – Қосылу шартының ажырамас
бөлігі, Клиент қол қоятын және осы Стандарт талаптарға қосылу
туралы өтініш ретінде (түрінде) Банкке берілетін жазбаша құжат
(Акцессорлық
шарттарда
«Өтініш»/«Қосылу
туралы
өтініш»деп аталуы мүмкін). Өтініште Клиенттің Стандарт
талаптарға қосылу ниеті мен фактісі және Клиенттің оған
Кредиттік лимит беру, Банктің өзге (ілеспе) қызметтерін көрсету
туралы өтінішхаты қамтылады. Қызмет көрсету шартына
Заңнамаға қайшы келмейтін келесі тәсілдердің бірімен:

соответствии с Правилами НБРК об исчислении ставок
вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном,
сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по банковским
займам.
6)
Действующее Законодательство/Законодательство –
применимое материальное и процессуальное право РК.
7)
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 СИБ, 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.
8)
Договор
присоединения/Стандартные
условия/Условия/Договор – настоящий договор между
Банком и Клиентом, заключаемый в соответствии со статьей
389 Гражданского Кодекса РК путем разработки Банком
Стандартных условий, с одной Стороны, и принятия их
Клиентом (присоединения), в целом, с другой Стороны.
Договор присоединения считается автоматически заключенным
в момент подачи/подписания Клиентом Анкеты-Заявления и
последующего подтверждения подписанием Договора Услуг.
Договор присоединения, подписанные Клиентом АнкетаЗаявление, Договор Услуг, а также все приложения к ним (при
наличии) представляют собой единый правовой инструмент.
9)
Договор Услуг – неотъемлемая часть Договора
присоединения, письменный документ, подписываемый
Клиентом и предоставляемый Банку в качестве (в виде)
Заявления о присоединении к настоящим Стандартным
условиям (в Акцессорных договорах может именоваться и как
«Заявление»/ «Заявление о присоединении»). Заявление
содержит намерение и факт присоединения Клиента к
Стандартным
условиям
и
ходатайство
Клиента
о
предоставлении
ему
Кредитного
лимита;
иных

➢ Тараптардыңтүпнұсқақолтаңбаларынжәнемөрлердіңбедерлер
ін
(болғанжағдайда)
қоюарқылықағазтасымалдағыштағықұжатқа;
➢ КлиенттіңтүпнұсқақолтаңбасынжәнеҚарызалушыныңмөрлері
ніңбедерлерін
(болғанжағдайда)
қоюарқылықағазтасымалдағыштағықұжатқажәне
Банк
өкілініңқолтаңбасы
мен
Банк
мөрініңбедерініңфаксимилдікөшірмесіне;
➢ электрондыцифрлыққолтаңбақоюарқылыэлектрондықұжатқа;
➢ ҚРзаңнамасыбойыншатыйымсалынбағанөзгетәсілдерменқолқ
ойылады.
10) Қолжетімді сома –Қолжетімділік кезеңінде Клиенттің игеру
үшін қолжетімді болатын Кредиттік лимит сомасы (100%-ға тең
немесе 100%-дан аз). Банк қолжетімді соманы борыштық
ауыртпалыққа, Банктің Клиенттің төлем жасау қабілеттілігі мен
кредит төлеу қабілеттілігін бағалауына, оның қаржылық
дисциплинасы мен басқа критерийлеріне байланысты
белгілейді. Қолжетімді сома Клиентке Сауалнама-Өтінішті,
Қызмет көрсету шартын қоса алғанда (бірақ олармен
шектелмей) Тараптар тиісті түрде ресімдеген/қол қойған
құжаттарды
алған;
Қамсыздандыру
ресімделген
(Қамсыздандыру туралы талап Қызмет көрсету шартында
көрсетілген болса) кезде ғана ұсынылады.
11) Банктер туралы заң – «Қазақстан Республикасындағы
банктер және банк қызметі туралы» ҚР заңы.
12)АЖТҚҚ туралы заң – «Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға
қарсы
іс-қимыл
туралы»
Қазақстан
Республикасының заңы, сонымен қатар, АЖТҚҚ туралы Заңға
жататын барлық заңға тәуелді/ведомстволық актілер.
13) Байланыс арналары – Қосылу шарты қолданыста болатын
кезеңде қолданылатын, Банк белгілеген талаптармен және

(сопутствующих) услуг Банка. Договор Услуг подписывается
одним из следующих способов, не противоречащих
Законодательству:
➢ на документе на бумажном носителе, с проставлением
оригинальных подписей Сторон и оттисков печатей (при
наличии);
➢ на документе на бумажном носителе, с проставлением
оригинальной подписи Клиента и оттисков печати Клиента
(при наличии) и факсимильной копии подписи
представителя Банка и оттиска печати Банка;
➢ на электронном документе, с проставлением электронных
цифровых подписей;
➢ иными способами, не запрещенными законодательством РК.
10) Доступная сумма – это сумма Кредитного лимита (равно
100 % или менее 100 %), которая доступна Клиенту к освоению
в Период доступности. Доступная сумма определяется Банком в
зависимости от долговой нагрузки, оценки Банком платеже- и
кредитоспособности Клиента, его финансовой дисциплины и
иных критериев. Доступная сумма предоставляется Клиенту
только
при
получении
надлежащим
образом
оформленных/подписанных Сторонами документов, включая
(не ограничиваясь) Анкету-Заявление, Договор Услуг;
оформлении Обеспечения (если условие об Обеспечении
установлено Договором Услуг).
11) Закон о банках – Закон РК «О банках и банковской
деятельности в Республике Казахстан».
12) 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.
13) Каналы связи – средства передачи информации между
Банком и Клиентом, такие как: электронная почта (email),

тәртіппен пайдаланылатын Банк пен Клиент арасындағы ақпарат
беру құралдары, мысалы: электрондық пошта (email), пошта
байланысы, Дистанциялық банкинг жүйесі (соның ішінде ИБЖ),
телебанкинг, факс, банкомат, терминал; Банктің сайтындағы
хабарлама, Банктің әлеуметтік желідегі ресми парағы,
ИБЖ/SB/SMS/Email бойынша PUSH-хабарламалар.
14) Клиент (Акцессорлық шарттарда «Қарыз алушы» деп
аталуы мүмкін) – Банкпен Қосылу шартын жасаған/жасайтын,
Қолжетімді соманы алған/алатын және өздеріне Қосылу шарты
бойынша Борыш сомасын қайтару, сыйақыны және басқа да
төлемдерді
толық
төлеу
бойынша
міндеттеме
қабылдаған/қабылдайтын заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер.
15) Кредиттік лимит/Лимит – мерзімді, ақылы, қайтарылады
деген талаппен Банк Клиентке беретін қарыз ақша. Жүргізілген
қаржылық талдаудың негізінде Банк қабылдаған шешімге
байланысты (Скоринг жүйесі бойынша немесе Банктің уәкілетті
органының/тұлғасының шешімі бойынша) Банктің шешімі
бойынша Қолжетімді соманың қандай да бір мөлшерінде
Клиенттің борыш Сомасын өтеуіне қарай Кредиттік лимит
Қосылу шарты қолданыста болатын мерзім бойы жаңартылып
отырады.
16) ҚР ҰБ – «Қазақстан Республикасының (жоғарыда және әрі
қарай – «ҚР») Ұлттық Банкі» республикалық мемлекеттік
мекемесі.
17) Тұрақсыздық айыбы – қамсыздандыру түрі: Клиент
Қызмет көрсету шартының талаптарын бұзған кезде алынатын
айыппұлдар мен өсімпұлдар. Тұрақсыздық айыптарының
атаулары мен мөлшерлерінің толық тізбесі Қызмет көрсету
шартында белгіленген.
18) Қамсыздандыру – Клиенттің Қосылу шарты/Қызмет
көрсету шарты бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін
орындауын қамтамасыз ету тәсілі. Бұл тәсілдер (Банктің шешімі
бойынша) Қызмет көрсету шартында тұрақсыздық айыбы,
үшінші
тұлғалардың
(соның
ішінде
құрылтайшылардың/қатысушылардың және басқа да заңды

почтовая связь, Система дистанционного банкинга (в том числе
– СИБ), телебанкинг, факс, Банкомат, Терминал; сообщение на
сайте Банка, официальной странице Банка в социальной сети,
PUSH-уведомлениями в СИБ/SB/SMS/Email, - используемые на
условиях и в порядке, определяемых Банком в период действия
Договора присоединения.
14) Клиент (в Акцессорных договорах может именоваться
как «Заемщик») – юридические лица и индивидуальные
предприниматели, заключившие/заключающие с Банком
Договор присоединения, получившие/получающие Доступную
сумму и принявшие/принимающие на себя обязательства по
возврату Сумму долга и полную оплату вознаграждения и
других платежей по Договору присоединения.
15) Кредитный
лимит/Лимит
–
заемныеденьги,
предоставляемые Банком Клиенту на условиях срочности,
платности, возвратности. В течение срока действия Договора
присоединения Кредитный лимит возобновляется по мере
погашения Клиентом Суммы долга, в том или ином размере
Доступной суммы по решению Банка, в зависимости от
принятого Банком решения на основании проводимого
финансового анализа (по Скоринговой системе или решению
уполномоченного органа/лица Банка).
16) НБ РК – Республиканское Государственное учреждение
Национальный Банк Республики Казахстан (выше и далее –
«РК»).
17) Неустойка – вид обеспечения: штрафы и пени, взимаемые
при нарушении Клиентом условий Договора Услуг. Полный
перечень наименований и размеров неустоек установлен в
Договорах Услуг.
18) Обеспечение – способы обеспечения исполнения
Клиентом обязательств перед Банком по Договору
присоединения/Договору Услуг, которые могут (по решению
Банка) устанавливаться в Договоре Услуг в виде: неустойки,
гарантий/поручительств третьих лиц (в т.ч. учредителей/
участников и иных юридических и/или физических лиц).

тұлғалардың
және/немесе
жеке
тұлғалардың)
кепілдіктері/кепілдемелері түрінде белгіленеді.
19) ИБЖ – Интернет-банкинг жүйесі, Дистанциялық банкинг
жүйесінің түрлерінің бірі.
20) Дистанциялық банкинг жүйесі – Банкке қызмет көрсету
арнасы,Интернет желісіндегі Банктің интернет-банкинг ресми
сайты арқылы Клиентке дистанциялық қызмет көрсету бойынша
автоматтандырылған жүйесі, сонымен қатар Банктің ресми
мобильді қосымшасы (соның ішінде – ИБЖ).
21) Пайдалану мерзімі – Клиент Қолжетімді соманы игеруге
құқылы болатын уақыт кезеңі.
22) Пайдалану мерзімі 30 (отыз) күнтізбелік күн көлемінде
белгіленеді.
23)
Қызмет
көрсету
шарты
бойынша
борыш
сомасы/борыштың қалдығы – бір уақытта немесе бөлекбөлек:негізгі борыш, сыйақы, комиссия, тұрақсыздық айыптары,
Банктің ұсталған шығындары бойынша немесе Қосылу шарты
бойынша Клиенттің борышының өзге сомалары бойынша
Клиенттің ағымдағы/мерзімінен кешіктірілген берешек сомасы.
24) Тарифтер – Банктің уәкілетті органы бекіткен және Банктің
www.bcc.kzсыртқы сайтына және Банктің бөлімшелеріне
орналастырылған Банктің банктік қызметтеріне белгіленген
барлық қолданыстағы стандарт тарифтердің жиынтығы.
25) Уәкілетті орган – «Қазақстан Республикасының Ұлттық
Банкі» республикалық мемлекеттік мекемесі және/немесе
«Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі» республикалық мемлекеттік мекемесі.
I.КІРІСПЕ
1. Осы Қосылу шарты Клиентке кешенді қызмет көрсету
мәселелерін реттейді, сондай-ақ оған тоғыспалы сатылымдарды
жүргізу (бұрын / бір уақытта жасалған / жасалатын Акцессорлық
шарттардың негізінде банктік қызмет басқа қызметтермен бірге
ұсынылатын кез) және Ағымдағы шоттарды ашу және жүргізу,
Кредиттік лимитті ұсыну; өнімдік желісі бойынша Банктің басқа

19) СИБ – Система Интернет-банкинга, как один из видов
Системы дистанционного банкинга.
20) Система
дистанционного
банкинга
–
канал
обслуживания
Банка,
автоматизированная
система
дистанционного обслуживания Клиента через официальный
сайт интернет-банкинга Банка в сети Интернет, а также
официальные мобильные приложения Банка (в том числе,
СИБ).
21) Срок пользования – период времени, в течение которого
Клиент вправе освоить Доступную сумму.
22) Срок пользования устанавливается в количестве 30
(Тридцати) календарных дней.
23) Сумма долга/Остаток Долга по Договору Услуг –
одновременно либо по отдельности: текущая/просроченная
сумма задолженности Клиента по основному долгу,
вознаграждению, комиссиям, неустойкам, издержкам Банка и
иным суммам долга Клиента по Договору присоединения.
24) Тарифы –сборник всех действующих стандартных
тарифов на банковские услуги Банка, утвержденных
уполномоченным органом Банка и размещенных на внешнем
сайте Банка www.bcc.kzи в подразделениях Банка.
25) Уполномоченный
орган–
Республиканское
Государственное учреждение Национальный Банк Республики
Казахстан и/или Республиканское Государственное учреждение
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию
финансового рынка.
I. ВВЕДЕНИЕ
1.
Настоящий Договор присоединения регулирует вопросы
комплексного обслуживания Клиента с предоставлением ему
спектра банковских продуктов, путем их перекрестных продаж
(когда банковская услуга предоставляется в совокупности с
иными услугами на основании ранее / одновременно
заключенных/заключаемых
Акцессорных
договоров)
и

да
қызметтерін
ұсыну
бойынша
өзара
байланысты
операцияларды жүзеге асыру арқылы банктік өнімдердің
спектрін ұсынады.
2. Қосылу шарты www.bcc.kz мекенжайындағы Банктің
Интернет-ресурсында орналастырылған және танысу үшін Банк
бөлімшелерінде басып шығарылған қағаз тасымалдағышта
орналастырылуы мүмкін.
3. Қосылу шартында Банктің Клиенттерге ұсынатын, Клиент
оларға тұтастай қосылатын Стандарт талаптар (формуляторлар)
белгіленген. Клиенттің Стандарт талаптарды тұтастай
(Глоссарийді, Кіріспені, бөлімдерді, Тарауларды, бөліктерді
және т.б.) қабылдауы және осыған байланысты Банк пен Клиент
арасында жасаған Қосылу шартының жасалғандығының фактісін
растау мақсатында Клиент Банк белгілеген нысан бойынша
Сауалнама-Өтінішке қол қояды, сонымен қатар Банк Клиентке
Кредиттік лимит беру туралы шешім қабылдаған жағдайда да
Клиент Қызмет көрсету шартына қол қояды. Бұл Клиенттің
Стандарт талаптарға қосылғандығының фактін қосымша
растайды.
4. Клиент Сауалнама-Өтінішке қол қоя отырып, басқа стандарт
талаптарға / үлгі шарттарға (офертаны акцепттейді) және Банк
Банктің Клиенттеріне тоғыспалы сатылымдарды жүргізетін осы
Қосылу шартының аясында және оны есепке ала отырып, басқа
үлгі құжаттарға / Акцессорлық шарттарға да қосылады.
5. Клиент Қосылу шартын жасау арқылы:
➢ өзінің бастамасы және қалауы (шарт еркіндігі) бойынша
Банкте құжаттарды өз еркімен ресімдейтінін және
Акцессорлық шарттарды өз еркімен жасайтынын;
➢ «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізудің
жалпы талаптары туралы ережесімен, Банктің тарифтерімен
және осы Стандарт талаптармен алдын ала танысқанын және
олармен келісетінін, сонымен қатар олармен танысу үшін
Банктің оған қажетті уақытты бергенін, сондай-ақ

осуществления взаимосвязанных операций по: открытию и
ведению Текущих счетов; предоставлению Кредитного лимита;
по предоставлению иных Услуг Банка по его продуктовым
линейкам.
2.
Договор присоединения размещен на Интернет-ресурсе
Банка по адресу www.bcc.kz и может быть размещен для
ознакомления в распечатанном виде на бумажном носителе в
отделениях Банка.
3.
Договором присоединения определены Стандартные
условия (формуляры) предоставления Банком Клиентам
продуктов и услуг, к которым Клиент присоединяется в целом.
В целях принятия Клиентом Стандартных условий, в целом (то
есть с учетом Глоссария, Введения, разделов, Глав, подразделов
и пр.), и подтверждения, исходя из этого, факта заключения
Договора присоединения между Банком и Клиентом, Клиент
подписывает Анкету-Заявление по установленной Банком
форме и, в случае принятия Банком решения о предоставлении
Клиенту Кредитного лимита, Клиент также подписывает
Договор Услуг, дополнительно подтверждающий факт
присоединения Клиентом к Стандартным условиям.
4.
Подписанием
Анкеты-Заявления
Клиент
также
присоединяется и к иным стандартным условиям/примерным
договорам
(акцептует
оферту)
и
иным
типовым
документам/Акцессорным договорам, в рамках которых и с
учетом
настоящего
Договора
присоединения,
Банк
осуществляет перекрестные продажи Клиентам Банка.
5.
Клиент заключением Договора присоединения безусловно
и безотзывно подтверждает, что:
➢ добровольно оформляет документы в Банке и добровольно
заключает все Акцессорные договоры: по собственной
инициативе и волеизъявлению (свобода договора);
➢ предварительно был ознакомлен и согласен с «Правилами
об общих условиях проведения операций АО «Банк
ЦентрКредит»,
Тарифами
Банка
и
настоящими
Стандартными условиями, на ознакомление с которыми,
Банком было предоставлено ему необходимое время, а

қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес Банктің Клиентке
Қосылу шарты аясында банктік өнімдер туралы толық
ақпарат ұсынғанын;
➢ осы Стандарт талаптарға тұтастай сөзсіз қосылатынын;
➢ Сауалнама-Өтінішті ресімдеу, оған қол қою және оны Банкке
ұсыну арқылы өзі туралы деректі уәкілетті органнан, соның
ішінде олардың Деректер базасынан алуға/ уәкілетті органға
ұсынуға, жинауға және өңдеуге өзінің сөзсіз келісімін
беретінен;
➢ оған Тарифтер туралы, банктік қызмет көрсету туралы
талаптар туралы ақпарат және Шарт/Қызмет көрсету шартын
жасау үшін қажетті құжаттар тізімі, Банктің алдындағы
міндеттемелерді
орындамаған
кездегі
Клиенттің
жауапкершілігі мен ықтимал тәуекелдері туралы ақпараттың
ұсынылғанын;
➢ Қосылу
шартын
алмағанының/оқымағанының/
түсінбегенінің/қабылдамағанының/жасамағанының
дәлелі
ретінде Қосылу шартында
қолтаңбасының болмауына
(мәмілелер ЭЦҚ арқылы жасалған/электрондық және басқа
құжаттар
алмасқан
жағдайда)
және
Қосылу
шартының/Қызмет көрсету шартының, Сауалнама-Өтініштің
барлық қағидалары толық көлемде Клиенттің мүддесі мен
қалауына сәйкес келетініне сілтеме жасауға құқығы
жоқтығын сөзсіз әрі қайтарымсыз растайды;
➢ Сауалнама-Өтінішті ұсынған тұлға қолданыстағы заңнамаға
және (немесе) Банктің уәкілетті органының/ тұлғасының ішкі
құжаттарына/
шешімдеріне
сәйкес
осы
не
өзге
өнімді/қызметті
алуға
құқылы
тұлғалар
санатына
жатқызылмаса (немесе болашақта осыған сәйкес келмейтін
болса), Банк өзінің шешімі бойынша Қолжетімді соманы
ұсынудан бас тартуға немесе оның мөлшерін өзгертуге
құқылы;
➢ Банкке Банктің уәкілетті тұлғасының түпнұсқа қолтаңбасын
немесе Банктің электрондық мөрімен бекітілген осындай

также в соответствии с требованиями Действующего
Законодательства, Банком представлена Клиенту полная
информация по банковским продуктам в рамках Договора
присоединения;
➢ безусловно присоединяется к настоящим Стандартным
условиям, в целом;
➢ предоставил
свое
безусловное
Согласие
на
получение/предоставление, сбор и обработку своих данных
от/в уполномоченных органах/организациях, в том числе по
их Базам данных, путем оформления, подписания и
предоставления Банку Анкеты-Заявления;
➢ ему предоставлена информация о Тарифах, об условиях
предоставления банковских услуг и перечень необходимых
документов для заключения Договора/Договора Услуг,
информация об ответственности и возможных рисках
Клиента в случае невыполнения обязательств перед Банком;
➢ он не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на
Договоре присоединения (в случае заключения сделок
посредством ЭЦП/обмена электронными и иными
документами), как на доказательство того, что Договор
присоединения
не
был
им
получен/прочитан/понят/принят/заключен, и что все
положения Договора присоединения/Договора Услуг,
Анкеты-Заявления в полной мере соответствуют интересам
и волеизъявлению Клиента;
➢ Банк по своему усмотрению вправе отказать в
предоставлении Доступной суммы, либо изменить ее
размер, в случае, если лицо, подавшее Анкету-Заявление, не
подпадает (либо не будет соответствовать в будущем) под
категорию лиц, имеющих право получения того или иного
продукта/услуги согласно Действующему Законодательству
и(или) внутренним документам/решениям уполномоченного
органа/лица Банка;
➢ безусловно согласен и предоставляет Банку право на
подписание Банком Договоров Услуг, предоставление

Банктің уәкілетті тұлғасының түпнұсқа қолтаңбасының
факсимильді көшірмесін қою арқылы немесе ҚР Азаматтық
кодексінің аясында электрондық және басқа құжат алмасу
арқылы Қызмет көрсету шарттарына қол қою, үзінді
көшірмелерді, түбіртектерді және Банктің уәкілетті
тұлғасының қолтаңбасын талап ететін басқа құжаттарды
ұсыну құқығын береді және онымен сөзсіз келіседі;
6.
Қолданыстағы
заңнаманың
(соның
ішіндеАЖТҚҚ
саласындағы), Банктің ішкі нормативтік құжаттарының
талаптарын, сонымен қатар Тараптардың заңды мүдделерін
сақтау мақсатында Клиент Банкке Банк белгілеген тізбе
бойынша құжаттарды ұсынады. Егер Банк (оның уәкілетті
органы/тұлғасы), Тараптар және (немесе) қолданыстағы
заңнамада басқаша көзделмесе, құжаттар Банк Қызмет
көрсеткенге дейін ұсынылады.
7. Қосылу шартының аясында Тараптар өзара келісім бойынша
Қызмет көрсету шарттарының немесе олардың қосымша
келісімдерінің шексіз санын жасайды.
8. 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.
➢ Клиент өз қолымен немесе электрондық цифрлық қолтаңба
арқылы қол қоятын осы Қосылу шартына Қосылу туралы
өтінішті есепке алмағанда, электрондық хабарлау арқылы
жөнелтілген құжаттар Банктің уәкілетті тұлғасының жеке
қолтаңбасы / қолтаңбасының орнына SMS-хабарларды
жөнелту арқылы хабарлау әріптер, цифрлар немесе
символдар, ОТР-кодтар комбинациясынан тұратын бірегей
Сәйкестендіруші кодтармен расталады.
➢ Дистанциялық банкинг жүйесі / басқа жүйелер арқылы
жөнелтілген және электрондық хабарлау арқылы расталған
электрондық құжаттар (Өтініштер, хабарламалар) жазбаша
нысанға теңдестіріледі.

выписок, квитанций и иных документов, требующих
подписи уполномоченного лица Банка, – путем
проставления факсимильной копии оригинальной подписи
такого уполномоченного лица Банка, скрепленного
электронным оттиском печати Банка, либо путем обмена
электронными и иными документами в рамках
Гражданского кодекса РК.
6.
В целях соблюдения требований Действующего
Законодательства (в том числе, в 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 будет установлено Банком (его
уполномоченным
органом/лицом),
Сторонами
и(или)
Действующим Законодательством.
7.
В рамках Договора присоединения, Стороны по
обоюдному согласию заключают неограниченное количество
Договоров Услуг либо дополнительных соглашений к ним.
8.
Подписанием
Договора
присоединения
и
иных
Акцессорных договоров, Стороны согласились, что:
➢ уведомления, сообщения, письма или запросы, требуемые
или составленные в рамках договоренностей, будут
предоставляться Клиентом в Банк в письменной форме;
➢ документы, переданные электронными сообщениями,
вместо личной подписи/подписей уполномоченных лиц
Банка подтверждаются уникальными Идентификационными
кодами, представляющими собой комбинацию букв, цифр
или символов, ОТЗ-кодов, путем отправления SMSсообщений, за исключением Заявления о присоединении к
настоящему
Договору
присоединения,
которое
подписывается Клиентом собственноручно или посредством
электронной цифровой подписи;
➢ электронные
документы
(Заявления,
уведомления),
направленные по Системе дистанционного банкинга / иным
системам, и подтвержденные электронными сообщениями,
приравниваются к письменной форме;

➢ Тараптардың кез келгені өз мүдделерін Қазақстан
Республикасының барлық соттарында қорғауға, осы Заңда
белгіленген өкілеттіктер берілген сот ісін жүргізуге, сондайақ қолданыстағы Заңның аясында банктік және заңмен
қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты ұсынуға
құқылы. Осы ретте Тарап кінәлі Тараптан белгіленген
сыйақыны және тапсырманы орындаған кезде зардап шеккен
Тарап көтерген шығындарды төлеуді талап етуге құқылы.
➢ Клиент Банк алдындағы міндеттемелерді орындамаған
және/немесе
тиісті түрде орындамаған жағдайда, Банк
Банктің алдындағы берешек сомасын өндіріп алу/қайтару
мақсатында, соның ішінде қолданыстағы заңнамаға сәйкес
талап ету құқықтарын табыстаған кезде, берешекті қайтару
бойынша қызмет көрсететін, сонымен қатар соттарда
және/немесе мемлекеттік органдарда Банк мүддесін таныту
бойынша қызмет көрсететін кез келген үшінші тұлғаларға
Клиент туралы ақпаратты беруге құқылы.
II. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
9. Банк Клиентке 12 күнтізбелік айға (мерзімін ұзарту
құқығымен), Скоринг және/немесе Банктің уәкілетті органы /
тұлғасы қабылдаған шешімнің негізінде белгіленген Қолжетімді
сомада Кредиттік лимит береді.
10. Кредиттік лимит – бұл Қолжетімді сомада жаңартылатын
негізде берілетін (кредитті өтеу қабілеттілігіне, қаржылық
талдауға және өзге критерийлерге байланысты Банктің қалауы
бойынша) және «револьверлік», яғни жаңартылатын кредит
тәртібімен берілетін қарыз қаражаттарының жалпы сомасы.
11. Кредиттік лимиттің ең жоғарғы сомасын Банк әр Клиент
үшін жеке-жеке белгілейді.
12. Кредиттік лимитті беру және ол бойынша Қолжетімді
соманы белгілеу Банктің міндеті болып табылмайды, мұны
Клиент сөзсіз және қайтарымсыз түсінеді және онымен келіседі.

➢ 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;
➢ в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
Клиентом обязательств перед Банком, Банк имеет право на
предоставление информации о Клиенте любым третьим
лицам,
предоставляющим
Услуги
по
возврату
задолженности, а также Услуги по представлению
интересов Банка в судах и Государственных органах в целях
взыскания/возврата сумм задолженностей перед Банком, в
том числе при переуступке прав требований в соответствии
с Действующим Законодательством.
II.ОБЩИЕУСЛОВИЯ
9.
Банк предоставляет Клиенту Кредитный лимит на срок до
12 календарных месяцев (с правом пролонгации), в Доступной
сумме, установленной на основании решения Скоринга или
уполномоченного органа/лица Банка.
10. Кредитный лимит – это общая сумма заемных средств,
предоставляемых на возобновляемой основе в Доступных
суммах, изменяющихся в размерах (по усмотрению Банка, в
зависимости от оценки кредитоспособности, финансового
анализа и иных критериев) и предоставляемых в порядке
«револьверного», т.е. возобновляемого, кредита.
11. Максимальная сумма Кредитного лимита устанавливается
Банком для каждого Клиента в отдельности.
12. Предоставление Кредитного лимита и установление
Доступных сумм по нему не является обязанностью Банка, что
Клиент безусловно понимает и безотзывно с этим согласен. Как

Қосылу шартында белгіленгендей мұндай іс-әрекеттерді Банк
Клиенттік кредитті өтеу қабілеттілігіне жасалған қаржылық
талдаудың негізінде жүзеге асырады. Осылайша Шарттың,
Кредиттік лимитті берудің, Қолжетімді соманы пайдаланудың
қолданыс мерзімінде және (немесе) Қолжетімділік кезеңінде
Қолжетімді сома ұлғаюы немесе азаюы мүмкін.
13. Кредиттік лимиттің аясында Банк жаңартылатын Қолжетімді
соманы белгілейді және оны барлық Пайдалану мерзіміне
Клиентке ұсынады.
14. Қолжетімді соманы игеру Қолжетімділік кезеңінде мүмкін
болады. Қолжетімділік кезеңі 30 (отыз) күнтізбелік күн
мерзіміне белгіленеді. Қолжетімділік кезеңі 30 (отыз) күнтізбелік
күнге, бірақ Кредиттік лимит аяқталатын мерзімнен аспайтын
мерзімге шектеусіз ұзартылуы мүмкін (осы Қосылу шартының
талаптарымен және кредитті өтеу қабілеттілігіне, қаржылық
талдауға және өзге критерийлерге байланысты Банктің қалауы
бойынша).
15. Барлық пайдалану мерзімі ішінде Шотқа келіп түсетін
барлық ақша сомасы автоматты түрде Кредиттік лимит бойынша
Борыш сомасын өтейді (яғни борыш сомасы мерзімінен бұрын /
ішінара мерзімінен бұрын өтелуі мүмкін); және бірінші кезекте
Банк алдындағы барлық борыш сомалары өтеледі, ал артық
(үстінен) түскен ақша сомалары Клиенттің жеке қаражаты болып
табылады. Осыған байланысты Клиент үшін Қолжетімді соманы
жаңарту мүмкіндігі (яғни оның қарыз қаражатын белгіленген
Қолжетімді сома аясында қайта пайдалану мүмкіндігі), сондайақ қарыз қаражатының жаңартылатын сомасының мөлшерін
белгілеу Клиент Борыш сомасын мерзімінен бұрын / ішінара
мерзімінен бұрын уақытылы (яғни Пайдалану мерзімі кезеңінде)
өтеген кезде туындайды.
16. Қарыз қаражаттары жаңартылған Қолжетімді сома аясында
(Банк белгілеген белгілі бір мөлшерде) Клиентке.
➢ егер Клиент берешекті толықтай мерзімінен бұрын өтеген
болса (яғни Шотқа келіп түскен ақша Клиенттің Кредиттік
лимит бойынша барлық берешегін өтеуге жеткілікті), 30

определено Договором присоединения, такие действия
осуществляются Банком только на основе финансового анализа
кредитоспособности Клиента. Так, Доступная сумма может
быть увеличена либо уменьшена в период срока действия:
Договора, предоставления Кредитного лимита, пользования
Доступной суммой и(или) в Период доступности.
13. В рамках Кредитного лимита, Банк устанавливает
возобновляемую Доступную сумму и предоставляет ее Клиенту
на весь Срок пользования.
14. Освоение Доступной суммы возможно в Период
доступности. Период доступности устанавливается на срок в 30
(Тридцать) календарных дней. Период доступности может быть
продлен (на условиях настоящего Договора присоединения и на
усмотрение
Банка,
в
зависимости
от
оценки
кредитоспособности, финансового анализа и иных критериев)
неограниченное количество раз на 30 (Тридцать) календарных
дней, но не более срока окончания Кредитного лимита.
15. В течение всего Срока пользования, все суммы денег,
поступающие на Счет, автоматически погашают Сумму Долга
по Кредитному лимиту (то есть, погашение Сумм долга может
быть и досрочным/частично досрочным); и в первую очередь
погашаются все Суммы долга перед Банком, а излишне (сверх)
поступающие суммы денег являются собственными средствами
Клиента. В связи с этим, возможность возобновления для
Клиента Доступной суммы (т.е. возможность повторного
использования им заемных средств в рамках установленной
Доступной суммы), равно как и установления размера
возобновляемой суммы заемных средств, возникают, когда
Клиент своевременно (т.е. в период Срока пользования)
досрочно/частично досрочно погасил Сумму долга.
16. Заемные средства, в рамках возобновленной Доступной
суммы (определенной Банком в том или ином размере)
предоставляются Клиенту:
➢ на новый Срок пользования, равный 30 (тридцати)
календарным дням, если Клиент осуществил полное
досрочное погашение задолженности (т.е. поступивших на

(отыз) күнтізбелік күнге тең жаңа Пайдалану мерзіміне
беріледі;
➢ егер Клиент берешекті ішінара мерзімінен бұрын өтеген
болса (яғни Шотқа келіп түскен ақша Клиенттің Кредиттік
лимит бойынша берешегін өтеуге жеткіліксіз), ол бойынша
өтеу мерзімі ағымдағы Пайдалану мерзімінде белгіленген
мерзімге беріледі.
Екі жағдайда да қарыз қаражаттары Кредиттік лимит берілетін
мерзімнен кешіктірілмей, бірақ осы Шартта белгіленген
шектеулермен критерийлер есепке алынып беріледі.
17. Осы Қосылу шартын жасау арқылы Клиент Қолжетімді
соманың азаюы Клиентке белгіленген Кредиттік лимит
сомасының азаюы болып табылмайтыны жөнінде хабардар
екенін және оны түсінетінін шартсыз және қайтарымсыз
растайды, сонымен қатар Клиент Банктің Қолжетімді соманы
азайтуына кедергі келтірмейтініне кепілдік береді, өйткені
мұндай азайту Клиенттің шоттары бойынша ақша айналымының
төмендеуі байқалса, Клиенттің борыш жүктемесі ұлғайса,
айтарлықтай борыш жүктемесі болса, Шотқа қатысты үшінші
тұлғалардың талаптары болса жүзеге асырылады; бұл кезде
Шартта белгіленген мерзім ішінде Кредиттік лимиттің жалпы
сомасы
өзгеріссіз
қалдырылады.
Пайдалану
мерзімі
аяқталғаннан кейін Банк белгілеген мөлшердегі Қолжетімді сома
қайта жаңартылады. Банк Қолжетімді соманың мөлшерін
өзгерткен жағдайда Банк ол жөнінде белгіленген Байланыс
арналы арқылы Клиентке хабарлайды.
18. Клиентке Қолжетімді соманы беру және оны ұлғайту,
сонымен қатар оның аясында қарыз қаражатын беру Шот
бойынша ауыртпалықтар (тыйымдар, шығыс операцияларын
тоқтату туралы қаулылар, инкассолық өкім, акцептті талап
етпейтін төлем талаптары – бұдан әрі барлығы бірге және жекежеке «Шот бойынша ауыртпалықтар» деп аталады) болмаған
кезде жүзеге асырылады.
19. Шот бойынша ауыртпалықтар туындаған / орын алған
жағдайда, егер Банк өзге шешім қабылдамаса, Қолжетімді

Счет денег достаточно для погашения всей задолженности
Клиента по Кредитному лимиту);
➢ на срок, дата погашения по которому установлена текущим
Сроком пользования, если Клиент осуществил частичное
досрочное погашение задолженности (т.е. поступивших на
Счет денег недостаточно для погашения задолженности
Клиента по Кредитному лимиту);
В обоих случаях, заемные средства предоставляются не позднее
срока Кредитного лимита, но с учетом ограничений и
критериев, определенных настоящим Договором.
17. Заключением настоящего Договора присоединения,
Клиент безусловно и безотзывно подтверждает, что уведомлен
и понимает, что уменьшение Доступной суммы не является
уменьшением суммы Кредитного лимита, установленного на
Клиента, и Клиент гарантирует, что не будет препятствовать
уменьшению Банком Доступной суммы, поскольку такое
уменьшение осуществляется в случаях, если прослеживается
снижение оборотов по счетам Клиента, имеется сомнение в
кредитоспособности Клиента, выросла долговая нагрузка
Клиента, при наличии значительной долговой нагрузки,
требований третьих лиц к Счету; при этом, общая сумма
Кредитного лимита остается неизменной в течение
установленного Договором срока. По истечении Срока
пользования, Доступная сумма в установленном Банком
размере возобновляется. В случае изменения Банком размера
Доступной суммы, Банк уведомляет об этом Клиента
установленными Каналами связи.
18. Предоставление и увеличение Клиенту Доступной суммы
Кредитного лимита, а также предоставление заемных средств в
рамках нее, осуществляются при отсутствии обременений по
Счету (аресты, постановления о приостановлении расходных
операций, инкассовые распоряжения, платежные требования, не
требующие акцепта – далее все вместе и взятые в отдельности
именуются как «Обременения по Счету»).
19. В случае возникновения/образования Обременений по
Счету, неосвоенные части Доступной суммы Клиенту не

соманың игерілмеген бөлігі Клиентке берілмейді. Бұл талап
Клиенттің қаржылық қызметіне (төлеу қабілеттілігі және
кредитті өтеу қабілеттілігі, Скоринг қорытындысы және
басқасы) жасалған талдау нәтижелерінің сәйкес келмеуіне
байланысты банктің Қолжетімді соманы жабу туралы шешім
қабылдау жағдайларына қатысты қолданылады.
20. Клиент Қолжетімді соманың есебінен Шот бойынша шығыс
операцияларын жүзеге асырған сәтте Қарыз қаражаттары Клиент
тарапынан игерілген болып есептеледі.
21. Кредиттік лимит сомасы (Қолжетімді сома аясында) Клиент
бірінші Қосылу туралы өтінішті берген күннен бастап 5 (бес)
жұмыс күні ішінде, Банктің (Скоринг немесе уәкілетті
орган/тұлға) оң шешімі болған кезде Клиентке беріледі.
22. Кредиттік лимитті пайдаланғаны үшін Клиент Банкке
Өтінішке сәйкес негізгі борыш сомасының жылдық есебінен
бекітілген сыйақы төлейді. Сыйақы сомасы бір жыл 365 күн
есебінен қарыз қаражатын іс жүзінде пайдаланған күнтiзбелiк
күндердің нақты саны бойынша есептеледі. СЖТМ есебіне
негізгі борыш және сыйақы бойынша төлемдер, Қосылу туралы
өтініште көрсетілген комиссиялар мен өзге төлемдер қосылған.
Клиенттің талап етуі бойынша СЖТМ қайта есептелген
жағдайда, Қосылу туралы өтініште көзделген комиссиялар мен
өзге төлемдер,олар іс жүзінде төленгеннен кейін немесе
Кредиттік лимит бойынша қызмет көрсетілетін кезеңде
енгізілген болса, есепке алынады.
23. Қарыз қаражатын пайдалану үшін сыйақыны Банк әр айдың 1
(бірінші) күні, өткен айдағы Кредиттік лимиттің Қолжетімді
сомасы аясында нақты пайдаланылған қарыз қаражаты үшін
есептейді.
24. Есептелген сыйақыны өтеуді Банк автоматты түрде,
Клиенттің шотына ақшаның келіп түсу шамасына қарай, әр
айдың 1-ші күнінен 10-шы күніне дейін жүргізеді.
25. Егер Пайдалану мерзімінің соңғы күні Кредиттік лимит
аяқталатын күннен кейін орнаса, онда Пайдалану мерзімінің

предоставляются, если иное решение не будет принято Банком.
Данное условие распространяется также и на случаи принятия
Банком решения о закрытии Доступной суммы, в связи с
несоответствующими результатами анализа финансовой
деятельности Клиента (платеже- и кредитоспособность,
результаты Скоринга и иное).
20. Заемные средства считаются освоенными Клиентом в
момент осуществления им расходных операций по Счету за
счет Доступной суммы.
21. Сумма Кредитного лимита (в пределах Доступной суммы)
предоставляется Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты подачи Клиентом первого Заявления о присоединении,
при наличии на то положительного решения Банка (Скоринга
или уполномоченного органа/лица).
22. За пользование Кредитным лимитом Клиент уплачивает
Банку фиксированное вознаграждение из расчёта годовых от
суммы основного долга, согласно Заявлению. Сумма
вознаграждения исчисляется исходя из расчета 365 дней в году,
по фактическому числу календарных дней использования
заемных средств. При расчёте ГЭСВ включены платежи по
основному долгу и вознаграждению, включены комиссии и
иные платежи, указанные в Заявлении о присоединении.
Комиссии и иные платежи, предусмотренные Заявлением о
присоединении, учитываются в случае перерасчета ГЭСВ по
требованию Клиента после фактического платежа или при их
введении в период обслуживания Кредитного лимита.
23. Начисление вознаграждения за использование заемных
средств осуществляется Банком 1-го (первого) числа каждого
месяца, за фактически использованные заемные средства в
рамках Доступной суммы Кредитного лимита в прошлом
месяце.
24. Погашение начисленного вознаграждения производится
Банком автоматически, по мере поступления денег на Счет
Клиента, с 1-го по 10-е число каждого месяца.
25. В случае, если последняя дата Срока пользования
наступает позднее даты завершения Кредитного лимита, то

соңғы күні автоматты түрде Кредиттік лимит аяқталатын күннің
алдындағы күнге белгіленетін болады.
26. Борыш сомасын өтеу және сыйақыны төлеу шотқа ақшаның
түсу шамасына қарай автоматты түрде жүзеге асырылатын
болғандықтан, Клиент нақты Шот бойынша операцияларды
бірінші кезекте жүргізуге (яғни ақша айналымын Шот арқылы
жүргізуге) және Кредиттік лимит пайдаланылатын кезеңде
Шотқа ақшаның түсуін қамтамасыз етуге міндетті.
27. Өтеу әдісі, өтеу тәсілі, өтеу кезеңділігі, тұрақсыздық айыбы,
комиссия мен өзге төлемдердің толық тізбесі, сондай-ақ олардың
мөлшері, НБ және сыйақыны өтеу тәртібі, кезеңділігі,
қамсыздандыру, Қарыз алушы Шарт және Өтініш бойынша
міндеттемелерін
орындамаған
немесе
тиісті
дәрежеде
орындамаған кезде банк қабылдайтын шаралар, тараптардың
жауапкершілігі, сонымен қатар Кредиттік лимитті берудің өзге
негізгі және міндетті талаптары Қосылу туралы өтініште
белгіленген.
IV. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ.
БАНККЕ БЕЛГІЛЕНГЕН ШЕКТЕУЛЕР
28. Клиенттің құқықтары:
➢
Шарт және/немесе Өтініш бойынша міндеттемелер
тиісті дәрежеде орындалған жағдайда, Қолжетімділік кезеңінде
Қолжетімді сома бойынша Кредиттік лимитті игеру;
➢
Банкке Қолжетімді соманы азайту, сондай-ақ ұлғайту
жағына қарай, соның ішінде Кредиттік лимит сомасынан астам
сомаға қайта қарастыру туралы өтініш жасау (бұл кезде Банк
Кредиттік лимит сомасын ұлғайту туралы шешім қабылдаған
жағдайда, Тараптар осы Стандарт талаптарға жасалған жаңа
Қосылу туралы өтінішке қол қою арқылы жаңа мәміле жасайды);
➢
егер негізгі борышты және (немесе) сыйақыны
өтейтін күн демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе,
тұрақсыздық айыбы мен айыппұл санкцияларының басқа

последняя дата Срока пользования автоматически будет
установлена на день, предшествующий дате завершения
Кредитного лимита.
26. Поскольку
погашение
Сумм
долга
и
уплата
вознаграждения осуществляются автоматически, по мере
поступления денег на Счет, Клиент обязан производить в
первоочередном порядке операции именно по Счету (т.е.
производить денежные обороты через Счет) и обеспечивать
поступление денег на Счет в период пользования Кредитным
лимитом.
27. Способ погашения, метод погашения, очередность
погашения, неустойка, полный перечень комиссий и иных
платежей, а также их размеры, порядок, периодичность
погашения ОД и вознаграждения, обеспечение,меры,
принимаемые Банком при неисполнении либо ненадлежащем
исполнении Заемщиком обязательств по Договору и Заявлению,
ответственность сторон, а также иные основные и обязательные
условия предоставления Кредитного лимита установлены в
Заявлении о присоединении.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ БАНКА
28. Клиент вправе:
➢
освоить Кредитный лимит в Доступной сумме в
Период доступности в случае надлежащего исполнения
обязательств по Договору и/или Заявлению;
➢
ходатайствовать перед Банком о пересмотре
Доступной суммы как в сторону уменьшения, так и в сторону
увеличения, в том числе – сверх суммы Кредитного лимита
(при этом, в случае принятия Банком решения об увеличении
суммы Кредитного лимита, Стороны заключают новую сделку
путем подписания нового Заявления о присоединении к
настоящим Стандартным условиям);
➢
в случае, если дата погашения основного долга и
(или) вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный
день, произвести оплату основного долга и (или)

түрлерін төлемей-ақ, негізгі борышты және (немесе) сыйақыны
келесі жұмыс күні төлеу;
➢
өтініш бойынша үш жұмыс күнінен аспайтын
мерзімде Кредиттік лимит бойынша берешекті өтеу есебіне келіп
түсетін ақшаны бөлу туралы (негізгі борышқа, сыйақыға,
комиссияға,
тұрақсыздық
айыбына
және
айыппұл
санкцияларының басқа түрлеріне) ақпаратты айына ең көп
дегенде бір рет жазбаша нысанда тегін алу;
➢
Қызмет көрсету туралы шарт бойынша берілген
ақшаны Банкке ішінара немесе толық мерзімінен бұрын қайтару
туралы өтініш бойынша 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 алу (осы
тармақшаның қағидасы Клиент Қосылу тралы өтінішке қол
қойған күннен бастап он төрт күнтізбелік күн аяқталғаннан кейін
негізгі борышты мерзімінен бұрын қайтару жағдайларына
қатысты қолданылады және Банк борыштың мерзімінен бұрын
қайтарылуына келіскен жағдайда немесе бұл осы Шартта
көзделген болса Кодекстің (Негізгі бөлім) (бұдан әрі – Кодекс
(Ерекше бөлім) 722-бабының 1-тармағныың бесінші бөлігіне
сәйкес қолданылады);
➢
тұрақсыздық
айыбын
немесе
айыппұл
санкцияларының басқа түрлерін төлемей-ақ, бір жылға дейінгі
мерзімге берілген Кредиттік лимит алынған күннен бастап алты
ай өткеннен кейін, бір жылдан астам мерзімге берілген
Кредиттік лимит алынған күннен бастап бір жыл өткеннен кейін
негізгі борышты ішінара немесе толықтай мерзімінен бұрын
өтеу;
➢
Қосылу шартының / Қызмет көрсету туралы шарттың
талаптарын Клиент үшін жақсарту жағына қарай өзгерту туралы
хабарлама алынған күннен бастап он төрт күнтізбелік күн ішінде
Қосылу шартында көзделген тәртіппен Банк ұсынған жақсарту
талаптарынан жазбаша бас тарту;

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 информацию в
письменной форме о распределении (на основной долг,
вознаграждение, комиссии, неустойки и иные виды штрафных
санкций, а также другие подлежащие уплате суммы)
поступающих денег в счет погашения задолженности по
Кредитному лимиту;
➢
по заявлению о частичном или полном досрочном
возврате Банку предоставленных по Договору Услуг 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 (положения настоящего
подпункта распространяются на случаи досрочного возврата
основного долга по истечении четырнадцати календарных дней
с даты подписания Клиентом Заявления о присоединении и
применяются в случаях согласия Банка на досрочный возврат
долга либо если это предусмотрено Договором, в соответствии
с частью пятой пункта 1 статьи 722 Гражданского кодекса РК
(Особенная часть) (далее – «Кодекс (Особенная часть)»);
➢
частичного или полного досрочного погашения
основного долга по истечении шести месяцев с даты
полученияКредитного лимита, выданного на срок до одного
года, по истечении одного года с даты получения Кредитного
лимита, выданного на срок свыше одного года, без оплаты
неустойки или иных видов штрафных санкций;
➢
в течение четырнадцати календарных дней с даты
получения уведомления об изменении условий Договора
присоединения/Договора Услуг в сторону их улучшения для
Клиента письменно отказаться от предложенных Банком
улучшающих условий в порядке, предусмотренном Договором

➢
Көрсетілетін қызметтер бойынша даулы жағдайлар
туындаған кезде, Банкке жазбаша өтініш жазу және «Жеке және
заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» ҚР
заңының (бұдан кейін – «Өтініштер туралы заң») 8-бабында
белгіленген мерзімдерде жауап алу.
29. Клиенттің міндеттері:
➢
Қосылу шартында/Қосылу туралы өтініште көзделген
міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындау және Кредиттік
лимиттің Қолжетімді сомасын уақытылы өтеу және Банк
алдындағы барлық Борыш сомасын төлеу.
➢
қарыз қаражатын Заңнамаға қайшы келмейтін
мақсаттар үшін пайдалану;
➢
осы Шартты орындау аясында Банк сұрауы мүмкін
кез келген ақпаратты Банкке беріп отыру;
➢
қаржылық жай-күйіне мониторинг жүргізу үшін
Банкке өзінің, соның ішінде әрбір үлестес компаниясының
шынайы қаржылық есептілігін, сондай-ақ шоғырландырылған
есептілігін, жылдық қаржылық есептілігін кемінде жарты жылда
1 (бір) рет беріп отыру (бұл талап ЗТ үшін қолданылады);
➢
Қосылу шарты қолданыста болатын мерзім бойы
Банкке:
−
өзiнiң басқа банктердегі (жекелеген банктік
операцияларды жүзеге асыратын ұйымдардағы) барлық шоттары
туралы оларды ашқан сәттен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде
жазбаша хабарлап отыру;
−
пошталық және банктік деректемелері, заңдық
мекенжайы, құрылтай құжаттары өзгерген кезде, осындай
өзгерістер орын алған сәттен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде
жаңа құжаттарды Банкке тапсыру;
−
кәсіпорын таратылған кезде, уәкілетті орган тарату
процедурасын жүргізуді бастау туралы шешім қабылдаған
сәттен бастап 3 күнтізбелік күн ішінде бұл туралы жазбаша

присоединения;
➢
письменно обратиться в Банк при возникновении
спорных ситуаций по получаемым услугам и получить ответ в
сроки, установленные статьей 8 Закона РК «О порядке
рассмотрения обращений физических и юридических лиц»
(далее – «Закон об обращениях»).
29. Клиент обязуется:
➢
надлежащим образом исполнять обязательства,
предусмотренные Договором присоединения/Заявлением о
присоединении и своевременно погашать Доступную сумму
Кредитного лимита и выплачивать все Суммы долга перед
Банком;
➢
использовать заемные средства только на цели, не
противоречащие Законодательству;
➢
предоставлять Банку любую информацию, которую
Банк может запросить в рамках исполнения настоящего
Договора;
➢
для проведения мониторинга финансового состояния
с периодичностью не реже 1 (одного) раза в полугодие
предоставлять Банку достоверную финансовую отчетность, в
том числе по каждой аффилированной компании, включая
консолидированную
отчетность,
годовую
финансовую
отчетность (данное условие применяется для ЮЛ).
➢
в течение срока действия Договора присоединения
письменно уведомить Банк:
−
обо всех своих счетах /открытии счетов в других
банках (организациях, осуществляющих отдельные банковские
операции) в течение 3-х календарных дней с момента открытия;
−
об изменении почтовых и банковских реквизитов,
юридического адреса, учредительных документов в течение 3-х
календарных дней с момента таких изменений и представить
Банку новые документы;
−
о ликвидации предприятия в течение 3-х
календарных дней с момента принятия уполномоченным
органом решения о начале проведения процедуры ликвидации;

түрде хабарлау.
➢
Банк Қосылу шартын орындау аясында негізді түрде
сауал жасай алатын кез келген ақпаратты оған жедел түрде (3
жұмыс күніне дейінгі мерзімде) Банкке тапсырып отыру;
➢
Банкке
Қосылу
шартының
міндеттемелері
орындалмайтын нақты немесе ықтимал жағдайлар туралы тез
арада хабарлап отыру;
➢
Банк алдында мерзімінен кешіктірілген берешегі
болған жағдайда, Банктің жазбаша келісімінсіз өзінің
қатысушылары арасында кірісін бөлмеу;
➢
КлиентБанктің Қосылу шартына және оған жасалған
Қосылу туралы өтінішке сәйкес акцептісіз тәртіппен Клиенттің
банктік шотынан төлемдер сомасын алуына (есептен
шығаруына) кедергі жасамауға міндеттенеді және соған келіседі;
➢
Кредиттік лимитті өтеу үшін Банктік шотта ақшаның
болуын уақытылы қамтамасыз ету, бұл кезде қарыз бойынша
берешекті өтеу есебіне жасалған барлық төлемдерді Алматы қ.
уақытымен сағат 18.00-ге дейін есепке алу. Төлем сағат 18:00ден кейін жүргізілген жағдайда, Борыш сомасын өтеген күн
болып төлем жасалған күннен кейінгі жұмыс күні танылады.
30. Банк Кредиттік лимитті осы Қосылу шартының
талаптарында көзделген біржақты тәртіппен азайтқан жағдайда,
Клиент нақты берешек пен жаңа Қолжетімді сома (алдыңғыға
қарағанда азайтылған) арасындағы айырманы қысқа мерзімде,
бірақ Кредиттік лимит бойынша берешекті қайта қарастырған
сәтте болған Пайдалану мерзімі аяқталатын күннен кешіктірмей
өтеуге міндеттенеді. Аталған талап орындалмаған жағдайда,
Банк осы фактіні шартты міндеттемелерді бұзу деп есептейді, ал
нақты берешек пен Кредиттік лимит бойынша жаңа Қолжетімді
сома арасындағы айырма Кредиттік лимит бойынша берешекті
қайта қарастырған сәтте болған Пайдалану мерзімі аяқталған
күннен бастап мерзімінен кешіктірілген болып есептеледі.

➢
оперативно (в срок до 3-х рабочих дней)
предоставлять Банку любую информацию, которую последний
может обоснованно запросить в рамках исполнения Договора
присоединения;
➢
своевременно уведомлять Банк о реальных, либо
потенциальных случаях невыполнения обязательств Договора
присоединения;
➢
при наличии просроченной задолженности перед
Банком никаким образом не распределять среди своих
участников доходы без письменного согласия Банка;
➢
обязуется не препятствовать и соглашается, что Банк
изымает (списывает) суммы платежей в бесспорном (без
дополнительного согласия) порядке с банковских счетов
Клиента согласно Договору присоединения и Заявлению о
присоединении к нему;
➢
своевременно обеспечить наличие денег на
Банковском счете для погашения Кредитного лимита, при этом
зачислять все платежи в счет погашения задолженности по
займу до 18 часов по Алматинскому времени. В случае
проведения платежа после 18 часов, датой погашения Суммы
долга будет считаться следующий за ним рабочий день
проведения платежа.
30. В случае снижения Банком Кредитного лимита в
одностороннем
порядке,
предусмотренном
условиями
настоящего Договора о присоединении, Клиент обязуется
погасить разницу между фактической задолженностью и новой
Доступной суммой (сниженной относительно предыдущей) в
кратчайшие сроки, но не позднее даты завершения Срока
пользования имеющейся на момент пересмотра задолженности
по Кредитному лимиту. В случае неисполнения данного
условия, Банк будет считать данный факт нарушением
договорных обязательств, а указанная разница между
фактической задолженностью и новой Доступной суммой
Кредитного лимита будет считаться просроченной с даты
завершения Срока пользования имеющейся на момент

31.Клиент Банктің жазбаша келісімінсіз төмендегі ісәрекеттерді жүзеге асырмауға міндеттенеді:
➢
қайта ұйымдасу (бірігу, қосылу, бөліну, бөлініп шығу,
қайта құрылу);
➢
еншілес және/немесе үлестес заңды тұлғалар құру, кез
келген осындай өндірісті құру және/немесе құруға көмектесу;
➢
Клиенттің бизнесін түгелдей немесе жекелеген
операцияларын үшінші тараптың басқаруына негіз болатын кез
келген келісімдер жасау;
➢
кепілге беру шарттарын жасау немесе басқаша түрде
өзінің активтеріне, мүлкіне (оның ішінде осы Қосылу шартын
жасағаннан кейін оның меншігіне түсетін мүлкіне де), қазіргі
және болашақтағы табысына ауыртпалық салу;
➢
Клиенттің басшылары мен қатысушыларының
құрамын өзгерту;
➢
қызмет түрін өзгерту;
➢
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 алуды және беруді қосқанда активтерді алу, іске
асыру, беру сияқты өзара байланысты бірнеше мәмілелерді,
оның ішінде үлестес компаниялармен мәмілелер жасау;
➢
Банкке Клиенттің қызметіне (төлем жасауға және
кредит төлеуге қабілеттілігі, Скоринг және т.б.) қаржылық
талдау жасауға кедергі келтірмеу.
32. Клиент:
➢
дефолт/кросс-дефолт болған жағдайда, Банктің

пересмотра задолженности по Кредитному лимиту.
31. Клиент обязуется не совершать без письменного
согласия Банка:
➢
реорганизацию
(слияние,
присоединение,
разделение, выделение, преобразование);
➢
создание
дочерних
и/или
аффилированных
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 договора залога, либо иным образом
создавать обременения на свои активы, имущество (в том
числе, поступившее в его собственность после заключения
Договора присоединения), настоящие и будущие доходы;
➢
изменения в составе руководства и участников
Клиента;
➢
изменение вида деятельности;
➢
заключать крупные финансовые сделки и/или
несколько взаимосвязанных между собой сделок таких как:
изменение в уставном капитале, выплата дивидендов,
рефинансирование задолженности аффилированных компаний,
оказание
материальной
или
финансовой
помощи
аффилированным компаниям и сотрудникам предприятия,
получение финансовой помощи от сторонних организаций и
др.;
➢
заключать крупные инвестиционные сделки и/или
несколько взаимосвязанных между собой сделок таких как:
приобретение, реализация, передача активов, включая
приобретение и передачу оборудования в лизинг, в том числе и
аффилированным компаниям;
➢
не препятствовать Банку в проведении финансового
анализа деятельности Клиента (платеже- и кредитоспособность,
Скоринг и иное).
32. Клиент дает согласие:
➢
в случае дефолта/кросс-дефолта, по первому

алғашқы талабы бойынша 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде
Қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес өзінің
дебиторлық берешегі бойынша құқықтарын басқаларға қайта
табыстауға келісім береді;
➢
мерзімінен кешіктірілген (қарызды қайтару, осы
Шартта көзделген есептелген сыйақыны, айыппұл мен
өсімпұлды төлеу бойынша) берешегі болған жағдайда, кейін
Клиентке хабарлау мақсатында Банктің өз қалауы бойынша кез
келген үшінші тұлғаға, мемлекеттік органға және ұйымдарға
Клиент туралы ақпарат беруіне келісім береді, бұл кезде аталған
ақпаратты беру банктік құпияны жария ету болып есептелмейді;
➢
Қосылу шартында көзделген жағдайларда және
талаптармен ақшаны даусыз, акцептісіз (қосымша келісімсіз
және оған хабарламай) есептен шығару және/немесе тікелей
дебеттеу арқылы өндіріп алу қолдануға келісім береді;
➢
осы Шарттың Қосылу туралы өтінішіне қол қоя
отырып, осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған
және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, Банк осы
Шарт бойынша берешек сомасын өндіріп алу/қайтару
мақсатында, оның ішінде осы Шарттың талаптарына сәйкес
талап ету құқықтарынан бас тартқан жағдайда, берешекті
қайтару бойынша қызметтер, сонымен қатар соттарда және
мемлекеттік органдарда банктің мүддесін таныту бойынша
қызметтер көрсететін кез келген үшінші тұлғаларға ақпарат
беруге Банкке өзінің келісімін береді;
➢
өзі туралы дербес деректерді жинақтауға, өңдеуге
және оларды барлық мемлекеттік/мемлекеттік емес органдарға,
ұйымдарға жария етуге келісім береді;
➢
өзі туралы мәліметті кредиттік бюроға беруге және
кредиттік бюроның өзі туралы кредиттік есепті, сондай-ақ
тараптардың
міндеттемелерін
орындауына
байланысты
ақпаратты Банкке беруіне келісім береді;
➢
осы Қосылу шарты бойынша құқықты үшінші
тұлғаларға қайта табыстауға келісім береді.

требованию Банка в течение 5 (пяти) календарных дней
переуступить права требования Банку по своей дебиторской
задолженности в соответствии с требованиями Действующего
Законодательства;
➢
при наличии просроченной задолженности (по
возврату
основного
долга,
уплате
начисленного
вознаграждения, неустоек, предусмотренных Договором
присоединения), предоставлять Банком по своему усмотрению
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
тайны;
➢
на обращение взыскания путем бесспорного (без
дополнительного согласия и уведомления) списания и/или
прямого дебетования денег, в случаях и на условиях,
предусмотренных в Договоре присоединения;
➢
в случае неисполнения и/или ненадлежащего
исполнения
обязательств
по
настоящему
Договору,
подписанием Заявления на присоединение к настоящему
Договору дает свое согласие Банку на предоставление
информации любым 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 настоящему
Договору, в том числе при переуступке прав требований в
соответствии с условиями настоящего Договора;
➢
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 Договору присоединения
третьим лицам.

33.Клиент осы Қосылу шартына қол қойған күні
төмендегілерді (Қосылу шартында белгіленгендерден бөлек)
растайды және оларға кепілдік береді:
➢
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес осы Қосылу шартын
жасауға, орындауға және 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 қорғау және
қауіпсіздік техникасы бойынша талаптарын бұзуды жою туралы
уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан болған, бірақ Клиент
әлі орындамаған ескертулер, шешімдер және басқа талаптар жоқ;
➢
оның бизнесіне, активтеріне, қаржылық жағдайына
және осы Қосылу шартына қатысты өз мiндеттемелерi бойынша
жауап беру мүмкiндiгiне қандай да бір зиян тигiзуi мүмкін
жағдайлар жоқ;
➢
банкрот болу, оңалту, қайта ұйымдасу, таратылу
сияқты жағдайлардың орнау қаупі жоқ;
➢
жиынтық сомасы осы Шартқа қол қоятын күннің
алдындағы соңғы есепті күнгі мәліметтер бойынша жиынтық
активтерінің сомасының 10%-ынан аспайтын талап арыздармен
сот дауларына тартылмаған.
34. Шартты жасау арқылы Клиент Банктің тікелей дебеттеу
арқылы, сондай-ақ Клиенттің акцептісін талап етпейтін
төлем құжаттарының негізінде Қосылу шарты бойынша
борыш сомасын Клиенттің барлық банктік шоттарынан
акцептісіз (даусыз) алуға қатысты шартсыз құқықтарын
қайтарымсыз растайды.
35. Осы арқылы Клиент Қосылу шарты бойынша өз
міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде
орындамаған жағдайда, Банкке Банктің мүддесін қорғау үшін

33. Клиент подтверждает и гарантирует (помимо прочего,
установленного Договором присоединения), что на дату
подписания настоящего Договора присоединения:
➢
имеет все необходимые санкции, разрешения и
согласия со стороны компетентных органов его управления,
государственных органов и третьих лиц по заключению,
исполнению Договора присоединения и осуществлению своей
деятельности
в
соответствии
с
Действующим
Законодательством;
➢
уплатил все соответствующие налоги и другие
обязательные платежи в бюджет, а также не имеет
уведомлений, решений и иных требований со стороны
уполномоченных государственных органов об устранении
нарушений требований Действующего Законодательства по
охране окружающей среды, здравоохранению и техники
безопасности, которые Клиент не устранил;
➢
отсутствуют обстоятельства, могущие нанести
существенный ущерб его бизнесу, активам, финансовому
положению и возможности отвечать по своим обязательствам
по Договору присоединения;
➢
отсутствует угроза наступления нижеследующих
обстоятельств: банкротство, реабилитация, реорганизация,
ликвидация;
➢
не вовлечен в судебные разбирательства, суммарная
сумма исков которых не превышает 10 % от суммы совокупных
активов на последнюю отчетную дату, предшествующую
заключению Договора присоединения.
34. Заключением Договора, Клиент также безотзывно
подтверждает безусловное право Банка на безакцептное
(бесспорное)
изъятие
сумм
долга
по
Договору
присоединения – со всех банковских счетов Клиента, как
путем прямого их дебетования, так и на основании
платежных документов, не требующих акцепта Клиента.
35. Клиент настоящим предоставляет согласие Банку, в
случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору присоединения, на привлечение в

үшінші тұлға ретінде адвокатты және/немесе өкілді тартуға
келісім береді. Бұл кезде Банк тапсырмаларды орындау
барысында өзіне келтірілген шығындарды төлеуді Клиенттен
талап етуге құқылы.
36.Клиент Қосылу шартында және/немесе Қосылу туралы
өтініште көзделген барлық тұрақсыздық айыптарын Банк
тұрақсыздық айыбын төлеу бойынша міндеттемелердің орын
алғаны және/немесе Қосылу шарты бойынша міндеттемелерді
орындау мерзімінен кешіктірілгені туралы Клиентке хабарлаған
сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде төлеуге міндетті.
Клиент белгіленген мерзімде тұрақсыздық айыбын төлемеген
кезде, аталған берешек мерзімінен кешіктірілген берешек болып
есептеледі.
37. Банктің құқықтары:
➢
Банктер туралы заңның 34-бабының3-тармағында
көзделген, сондай-ақ осы Шартта/Қызмет көрсету шартында
белгіленген жағдайларда, Шарттың/Қызмет көрсету шартының
талаптарын Клиент үшін жақсарту жағына қарай біржақты
тәртіппен өзгерту;
➢
Клиент борышты төлеу және (немесе) сыйақыны
төлеу үшін белгіленген мерзімді бұзған кезде, КЛ аясында
қырық күнтізбелік күннен аса уақыт пайдаланылған қарыз
қаражатын және ол бойынша есептелген сыйақыны мерзімінен
бұрын қайтаруды талап ету.
38. Шартта баяндалғандардан бөлек, Банк төмендегілерге
құқылы:
1) Қосылу шартын жасағаннан кейін төмендегі негіздер
бойынша, яғни:
✓ Клиент жауапкер және/немесе жауапкер тарапынан өз
бетінше талаптар қоймайтын үшінші тұлға ретінде сот процесіне
тартылған болса;
✓ Клиенттің мүлкіне және оның шоттарына тыйым
салынса және/немесе мүлкіне өндiрiп алу қолданылса немесе
осындай жағдайлардың пайда болу қаупі төнсе;
✓ Клиент өзінің Банк және/немесе үшінші тұлғалар

качестве третьих лиц адвоката и/или представителя для защиты
интересов Банка. При этом Банк вправе требовать уплаты
понесённых им при исполнении поручения издержек от
Клиента.
36. Все
неустойки,
предусмотренные
Договором
присоединения и/или Заявлением о присоединении, подлежат
уплате Клиентом в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента
уведомления Банком Клиента о наступлении обстоятельства
для уплаты неустойки и/или наступления просрочки
исполнения обязательства по Договору присоединения. При
неуплате неустойки в указанный срок Клиентом, данная
задолженность будет являться просроченной задолженностью.
Банк вправе:
➢
в одностороннем порядке изменять условия
Договора / Договора Услуг в сторону их улучшения для
Клиента в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 34
Закона о банках, а также установленных в настоящем
Договоре/Договоре Услуг;
➢
требовать досрочного возврата использованных
заемных средств в рамках ЛК и вознаграждения по ним при
нарушении Клиентом срока, установленного для уплаты долга
и (или) выплаты вознаграждения, более чем на сорок
календарных дней.
38. Помимо изложенного в Договоре, Банк вправе:
37.

1) отказать в предоставлении заемных средств в рамках ЛК
после заключения Договора присоединения, 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 нарушил условия обязательств, имеющихся у

алдындағы міндеттемелерінің талаптарын бұзған болса және осы
үшінші тұлғалар Клиенттің міндеттемелерді бұзғаны туралы
Банкке хабарласа;
✓ Клиент осы Қосылу шарты бойынша Банктің
алдындағы міндеттемелерін бұзса;
✓ уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінің
талаптарына
сәйкес
Банк
жүргізетін
мониторингтің
қорытындысы бойынша анықталған Клиенттің қаржылық
жағдайы нашарласа (оның ішінде түсімнің төмендеуі, алдыңғы
қаржылық кезең бойынша алынған теріс операциялық және таза
пайданың болуы, дебиторлық, кредиторлық берешектің,
қорлардың айналымдылық мерзімдерінің өсуі, қаржылық
левередждің өсуі, сатылымдардың рентабельділігінің, өтімділік
коэффициенттерінің күрт төмендеуі және т.б.);
✓ соңғы 6 (алты) айда мерзімінен кешіктірілген төлемдер
болса, берешекті өтеу мерзімі кейінге жылжытылса, негізгі
борышты және/немесе сыйақыны өтеу бойынша төлем мерзімі
ұзартылса;
✓ Клиенттің
есеп
айырысу
шоттары
бойынша
картотекасы болса (инкассолық талаптарды ұсыну);
✓ 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 берешегі (салықтар және өзге
міндетті алымдар бойынша) болса;
✓ кәсіпорынның қызметін жүзеге асыруға берілген
мерзімі өткен немесе уақытша тоқтатылған лицензиялар болса;
✓ құрылтайшылар
ұзақ
уақыт
науқастанса/қаза
болса/ауысса;
✓ құрылтайшылар мен басшылар арасында даулы
жағдайлар болса, құқықтық мұрагерлікке және балансты бөлуге
қатысты Клиент-кәсіпорын қайта құрылса;
✓ Клиенттің қызметі саласындағы бағаларға мемлекеттік
реттеу жүргізілсе;
✓ Клиентті жиынтық активтері мөлшерінің 10%-нан

него перед Банком и/или третьими лицами, которые уведомили
Банк о нарушении Клиентом своих обязательств;
✓ Клиент нарушил свои обязательства перед Банком по
Договору присоединения;
✓ 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
отсрочек
по
погашению
задолженности, предоставления пролонгаций по погашению
основного долга и/или вознаграждения;
✓ наличия картотеки по банковским счетам Клиента
(выставление платежных требований);
✓ 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;
✓ длительной болезни/смерти/смены учредителей;
✓ наличия конфликтных ситуаций среди учредителей и
руководства, реорганизации предприятия-Клиента в части
правопреемства и разделения баланса;
✓ введения государственного регулирования цен в
отрасли функционирования Клиента;
✓ продажи или выбытия недвижимости и другого

асатын көлемдегі Клиенттің жылжымайтын мүлкі және басқа
мүлкі сатылса немесе меншігінен шығарылса;
✓ Қолданыстағы заңнаманың Банктің осы Шартты тиісті
дәрежеде орындауына әсер ететін талаптары өзгерсе;
✓ Банктің қаржылық резервтер құру көздері өзгерсе,
сондай-ақ Қазақстан Республикасының заң шығарушы
органдарының, Үкiметiнiң, ҚР ҰБ-ның шешімдеріне байланысты
және
Қазақстан
Республикасында
және
Қазақстан
Республикасынан тыс жерде ресурстар алудың жалпы
талаптарының өзгеруінебайланысты Банктің ресурстарды құру
талаптары өзгерсе;
✓ валюта бағамы күрт өзгерсе (девальвация/ревальвация,
теңге бағамының құбылмалылығы, теңгенің деноминациялануы)
және ҚР-да шетел валютасының айналымына шектеу қойылса;
✓ сыртқы факторлар (қарыз/облигация сатып алу
бойынша сыртқы кредиторлардың талап қоюы, тартылған
синдикатталған және өзге қарыздар бойынша мөлшерлеменің
артуы, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта
қаржыландыру
мөлшерлемесін,
депозиттер
бойынша
мөлшерлемелерді, қор құру құнын көтеруі, іс жүргізу
нормативтері бойынша талаптарды күшейтуі) әсер етсе;
✓ Банктің уәкілетті органының және/немесе скоринг
жүйесінің басқа шешімдері болса, КЛ аясында қарыз қаражатын
беруден бас тарту.
2) қарызды және/немесе сыйақыны және/немесе тұрақсыздық
айыбын өтеу қажет болған жағдайда, сондай-ақ мерзімінен
кешіктірілген берешегі пайда болған кезде, Клиенттің Банкте
ашылған кез келген банктік шоттарынан ақшаны даусыз
тәртіппен (қосымша келісімінсіз және оған хабарламай) алып
қою/есептен шығару және/немесе тікелей дебеттеу арқылы
есептен шығару:
3) Шарт бойынша міндеттемелердің мерзімінен бұрын
орындалуын талап ету немесе Клиенттің келісімінсіз Клиенттің
Қазақстан Республикасы аумағындағы банктерде, сондай-ақ

имущества Клиента в объеме, превышающем 10 % от размера
совокупных активов Клиента;
✓ изменения
требований
действующего
законодательства, влияющих на надлежащее исполнение
Банком настоящего Договора;
✓ изменения источников формирования финансовых
резервов Банка, а также изменения условий формирования
ресурсов, связанных с решением законодательных органов,
Правительства РК, НБ РК, и в связи с изменением общих
условий получения Банком ресурсов как в Республике
Казахстан, 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 НБРК ставки
рефинансирования, ставок по депозитам, увеличение стоимости
фондирования, ужесточение требований по пруденциальным
нормативам);
✓ иные
решения
Скоринг
системы
или
уполномоченного органа/лица Банка.
2) списать в бесспорном порядке (без дополнительного
согласия и уведомления) 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 в случаях и на
условиях, предусмотренных Договором;
3) потребовать досрочного исполнения обязательств по
Договору либо без согласия Клиента обратить взыскание на
деньги в сумме, равной сумме задолженности, имеющиеся на

шетелдік банктерде ашқан 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, сондай-ақ Қарыз алушы осы Шарт
бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті
дәрежеде орындамаған жағдайларда, сондай-ақ:
✓
Клиент ұсынған құжаттар бойынша қолтаңбалардың,
мөрлердің және т.б. сәйкес келмеу/жасанды болу фактілері
анықталған;
✓
Клиенттің
және/немесе
Клиент
басшылығының/құрылтайшыларының ҚР немесе басқа елдің
заңнамасын бұзу фактілері анықталған, 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;
✓
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
пруденциалдық
нормативтерді
орындау
қажет
болған
жағдайларда, осы Шартты біржақты тәртіппен бұзу.
4) Клиенттің Банкте ашылған барлық шоттарындағы
қаражатының қозғалысына бақылау жасау;
5) Клиенттің келісімінсіз, бірақ кейін осы Шарттың талаптарына
сәйкес тәртіппен хабарлай отырып, осы Шарт бойынша өз
құқықтары мен міндеттерінің барлығын немесе бір бөлігін
үшінші тұлғаларға қайта табыстау;
6)
Клиент
осы
Шартта
көзделген
міндеттемелерін

любых счетах Клиента, открытых им как в банках РК, так и в
иностранных банках, либо обратить взыскание на имущество,
либо требовать исполнения обеспечительных обязательств
третьими лицами, либо присоединиться к взысканию,
осуществляемому третьими лицами – по своему усмотрению, а
также в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор в случаях неисполнения, либо ненадлежащего
исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему
Договору, а также в случаях:
✓
выявления
фактов
несоответствия/подделки
подписей, печатей и т.д. по документам, предоставленным
Клиентом;
✓
выявления фактов нарушения Клиентом и/или
руководством/учредителями Клиента 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;
✓
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.
4) контролировать движение средств Клиента на всех
банковских счетах Клиента, открытых в Банке;
5) переуступать все или часть прав требований и обязанностей
по настоящему Договору третьим лицам без согласия Клиента,
с уведомлением Клиента, в порядке Договора;
6) в случае невыполнения/ несвоевременного выполнения

орындамаған/уақытылы орындамаған жағдайда, оған қоса
Шарттың Төлем жасау кестесіне сәйкес төлем мерзімін бұзған
жағдайда, БанкКлиенттің:
а) Банкте ашылған кез келген банктік шотынан Қолданыстағы
заңнамаға сәйкес төлем ордерін және (немесе) басқа төлем
құжаттарын пайдалана отырып, оларды тікелей дебеттеу
арқылы;
б) екінші деңгейдегі банктерде, банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған кез
келген банктік шотынан Қолданыстағы заңнамаға сәйкес төлем
талабының және (немесе) басқа төлем құжаттарының негізінде,
сондай-ақ Қолданыстағы заңнаманың талаптарына қайшы
келмейтін басқа тәсілдер арқылы ақшаны даусыз (Клиенттің
қосымша келісімінсіз және оған хабарламай) алуға құқылы
болады, ал Клиент осы Шартқа қол қоя отырып, оны растайды
және соған келісім береді.
7) Ақша қарыз валютасынан өзге валютада алынған жағдайда,
егер Банк басқа бағамды белгілемеген болса, Банк ақша
айырбасталатын күнге белгілеген бағам бойынша ақшаны
даусыз, Клиенттің қосымша келісімінсіз айырбастау. Валюта
айырбастауға байланысты барлық шығыстар Клиенттің есебінен
төленеді.
8)Банктің Қолданыстағы заңнамада және (немесе) осы Шартта
көзделген кез келген шараларды қолдануына, оның ішінде осы
Шарт бойынша борыш сомасын өндіріп алу туралы арызбен
сотқа шағымдануына, сонымен қатар Клиенттің мүлкінен
өндіріп алуға келісім береді. Осы Шарт осы тармақта көрсетілген
тәсілдер арқылы берешекті өтеу үшін жеткілікті негіз болып
табылады.

9) Шарт бойынша мерзімінен кешіктірілген төлемдер
анықталған жағдайда, бұл туралы Клиентке және/немесе үшінші
тұлғаларға телефонограмма, автоматтандырылған телефония,
SMS, факс немесе жазбаша хабарлама, оған қоса жұмыс орнына
хабарлама жіберу және басқа тәсілдер арқылы хабарлау. Осы
ретте, Клиентке оның мерзімінен кешіктірілген берешегі туралы

Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Банк вправе, а Клиент заключением Договора
подтверждает и дает согласие, на изъятие Банком в бесспорном
(без дополнительного согласия и уведомления) порядке денег с
любых банковских счетов Клиента, открытых в:
а) Банке, путем их прямого дебетования, с использованием
платежного ордера и (или) иных платежных документов, в
соответствии с Действующим законодательством;
б)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;
7) бесспорно, значит без дополнительного 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;
8) принятие Банком любых мер, предусмотренных
действующим законодательством, и (или) настоящим
Договором, в том числе обратиться с иском в суд о взыскании
суммы долга по настоящему Договору, а также обратить
взыскание на имущество Клиента. Настоящий Договор является
достаточным основанием для погашения задолженности,
которое будет производиться способами, указанными в
настоящем пункте;
9) в случае выявления фактов просрочки платежей по Договору,
оповестить Клиента и/или третьих лиц об этом посредством
уведомления в виде телефонограммы, автоматизированной
телефонии, SMS, факсом или письменным уведомлением, и
иными способами. При этом, Клиент согласен, что извещение
Клиента о его просроченной задолженности не является

хабарлау банктік құпияны және заңмен қорғалатын басқа
құпияны жария ету болып табылмайтынына және Клиент осы
Шартқа қол қою арқылы Банктің осы тармақта көзделген ісәрекетті жасауына келісім береді.
39. Банктің міндеттері:
➢
Клиенттің өтініші бойынша Қосылу туралы өтініш
бойынша берешекті өтеу шотына түсетін ақшаның (негізгі
борышқа, сыйақыға, комиссияға, тұрақсыздық айыбына,
айыппұлға және айыппұл санкцияларының басқа түрлеріне,
сондай-ақ төленуге тиісті басқа сомаға) бөлінуі туралы жазбаша
ақпаратты үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ең көп дегенде
айына бір рет тегін алу.
➢
Қосылу туралы өтініш бойынша берілген ақшаны
банкке ішінара немесе толық мерзімінен бұрын қайтару туралы
Клиенттің өтініші бойынша негізгі борышқа, сыйақыға,
комиссияға,
тұрақсыздық
айыбына
және
айыппұл
санкцияларының басқа түрлеріне, сондай-ақ төленуге тиісті
басқа сомаға жіктелген қайтаруға тиісті сомасының мөлшері
туралы мәліметті үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде оған
тегін хабарлау. Осы тармақшаның қағидасы Қызмет көрсету
туралы шарт жасалған күннен бастап он төрт күнтізбелік күн
аяқталғаннан кейін негізгі борышты мерзімінен бұрын қайтару
жағдайларына қатысты қолданылады және Банк банктік қарызың
мерзімінен бұрын қайтарылуына келіскен жағдайда немесе бұл
осы Шартта көзделген болса, Кодекстің (Ерекше бөлім) 722бабының 1-тармағныың бесінші бөлігіне сәйкес қолданылады.
➢
Клиентке осы Шартта көзделген, Байланыс
арналарында белгіленген тәртіппен Шарт талаптарын жақсарту
жағына қарай өзгерту (соның ішінде Қолжетімді соманың
мөлшерін ұлғайту) туралы хабарлау;
➢
міндеттемелерді орындау мерзімінен кешіктірілген
кезде, Клиентке Қосылу туралы өтініш бойынша мерзімінен
кешіктірілген берешектің мөлшерін көрсете отырып, төлем
жасау қажеттігі туралы және Клиенттің Шарт бойынша
міндеттемелерін орындамауының салдары туралы Шартта
көзделген тәсілмен және мерзімде, бірақ мерзімінен кешіктіру

раскрытием банковской тайны и иной охраняемой законом
тайны и Клиент подписанием настоящего Договора дает
согласие Банку на совершение действий, предусмотренных
настоящим подпунктом;
39. Банк обязан:
➢
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 и иные виды
штрафных санкций, а также другие подлежащие уплате суммы)
поступающих денег в счет погашения задолженности по
Заявлению о присоединении;
➢
по заявлению Клиента о частичном или полном
досрочном возврате Банку предоставленных по Заявлению о
присоединении, денег безвозмездно в срок не более трех
рабочих дней сообщить ему размер причитающейся к возврату
суммы с разбивкой на основной долг, вознаграждение,
комиссии, неустойки и иные виды штрафных санкций, а также
другие подлежащие уплате суммы. Положение настоящего
подпункта распространяется на случаи досрочного возврата
основного долга по истечении четырнадцати календарных дней
с даты заключения Договора Услуг и применяется в случаях
согласия Банка на досрочный возврат банковского займа либо
если это предусмотрено настоящим Договором, в соответствии
с частью пятой пункта 1 статьи 722 Кодекса (Особенная часть);
➢
уведомить Клиента об изменении условий Договора
(в том числе, увеличение размера Доступной суммы) в сторону
их улучшения в порядке, предусмотренном Договором,
установленными Каналами связи;
➢
при наличии просрочки исполнения обязательства,
но не позднее тридцати календарных дней с даты ее
наступления уведомить Клиента способом и в сроки,
предусмотренные Договором, о необходимости внесения
платежей по Заявлению о присоединении с указанием размера
просроченной задолженности и о последствиях невыполнения

орын алған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмей
хабарлау;
➢
Ақша айналымы туралы заңның 8-бабында
белгіленген мерзімде Клиенттің жазбаша өтінішін қарастыру
және оған жауап дайындау;
➢
Клиентке (немесе оның уәкілетті өкіліне):
✓ талап ету құқығын табыстау шарты жасалғанға дейін
құқықтың (талап ету құқығының) үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі
туралы, сондай-ақ осындай табыстауға байланысты Клиенттің
дербес деректерін өңдеу туралы Шартта көзделген немесе
заңнамаға қайшы келмейтін тәсілмен хабарлау;
✓ талап ету құқығын табыстау шарты жасалған күннен
бастап отыз күнтізбелік күн ішінде үшінші тұлғаға (шарт
бойынша құқық (талап ету құқығы) өткен тұлғаның атауы мен
орналасқан орны) банктік қарызды өтеу бойынша бұдан кейінгі
төлемдердің тағайындалуын, берілген құқықтың (талап ету
құқығының) толық көлемін, сондай-ақ негізгі борыштың,
сыйақының,
комиссияның,
тұрақсыздық
айыбының
(айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімінен кешіктірілген және
ағымдағы сомаларының және төленуге тиісті басқа сомалардың
қалдығын көрсете отырып, үшінші тұлғаға құқықтың (талап ету
құқығының) өткені туралы Шартта көзделген немесе заңнамаға
қайшы келмейтін тәсілмен хабарлау.
40. Банктің төмендегі іс-әрекеттерді жүзеге асыруынатыйым
салынады (Банк үшін белгіленген шектеулер):
➢
Қызмет көрсету шарты жасалған күнгі Кредиттік
лимитке қызмет көрсету бойынша комиссиялар мен өзге
төлемдердің мөлшері мен оларды есептеу тәртібін ұлғаю жағына
қарай біржақты тәртіппен өзгерту;
➢
Қосылу туралы өтініштің аясында комиссиялар мен
өзге төлемдердің жаңа түрлерін біржақты тәртіппен енгізу;
➢
белгіленген және ашық Қолжетімді соманың аясында
қаржыландыруды біржақты тәртіппен уақытша тоқтату. Бірақ
оған келесі жағдайлар кірмейді:

Клиентом своих обязательств по Договору;
➢
рассмотреть и подготовить письменный ответ на
письменное обращение Клиента в сроки, установленные
статьей 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, предусмотренным в договоре, либо
не противоречащим Законодательству;
✓ о состоявшемся переходе права (требования)
третьему лицу способом, предусмотренным в Договоре либо не
противоречащим Законодательству, в течение тридцати
календарных дней со дня заключения договора уступки права
требования с указанием назначения дальнейших платежей по
погашению 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.
40.

Банку запрещается (ограничения для Банка):

➢
изменение в одностороннем порядке в сторону
увеличения установленных на дату заключения Договора Услуг
размеров и порядка расчета комиссий и иных платежей по
обслуживанию Кредитного лимита;
➢
введение в одностороннем порядке новых видов
комиссий и иных платежей в рамках Заявления о
присоединении;
➢
приостановление
в
одностороннем
порядке
финансирования в рамках установленной и открытой
Доступной суммы, за исключением случаев:

✓
Банктің қаржыландыруды жүзеге асырмау құқығы
туындайтын Шартта/Қызмет көрсету шартында көзделген
жағдайлар;
✓
Клиент Шарт және Қосылу туралы өтініш бойынша
Банк алдындағы өз міндеттемелерін бұзған жағдайлар;
✓
халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына
сәйкес келетін Банктің ішкі кредит саясатына сәйкес Банк
жүргізген мониторингтің нәтижесі бойынша анықталған
Клиенттің қаржылық жағдайы нашарлаған жағдайлар;
✓
Банктің Шартты/Қызмет көрсету шартын тиісті
дәрежеде орындауына әсер ететін заңнама талаптары өзгерген
жағдайлар.
➢
Төмендегі жағдайларды қоспағанда, Клиентпен
(заңды тұлға) Қызмет көрсету шарты жасалған күні белгіленген
сыйақы мөлшерлемелерін біржақты тәртіппен ұлғаю жағына
қарай өзгерту:
✓
Шартта көзделген жағдайларда Клиенттің Кредиттік
лимит алуға және оған қызмет көрсетуге байланысты шынайы
ақпарат беру жөніндегі өз міндеттемелерін бұзуы;
✓
Қазақстан Республикасының 1994 жылғы 27
желтоқсандағы Азаматтық кодексінде (бұдан кейін – «Кодекс»)
(Жалпы бөлім) және Кодексте (Ерекше бөлім) көзделген
жағдайларда, Банктің міндеттемелерді мерзімінен бұрын
орындауды талап ету құқығының туындауы, сонымен қатар
Клиенттің Банкке алдын ала жазбаша хабарламай, акционерлік
қоғамның (шаруашылық серіктестіктің) акцияларының (қатысу
үлестерінің) он және одан көп пайызын бірігіп иеленетін
қатысушыларының (акционерлерінің) құрамының өзгеруі.
➢
бір жылға дейінгі мерзімге берілген Қолжетімді
соманы алған күннен бастап алты ай өткенге дейін және бір
жылдан аса мерзімге берілген қарызды алған күннен бастап бір
жыл өткенге дейін негізгі борышты ішінара мерзімінен бұрын
немесе толық мерзімінен бұрын өтеген жағдайлардықоспағанда,
Қолжетімді соманы мерзімінен бұрын өтегені үшін тұрақсыздық

✓
предусмотренных Договором/Договором Услуг, при
которых у Банка возникает право не осуществлять
финансирование;
✓
нарушения Клиентом своих обязательств перед
Банком по Договору и Заявлению о присоединении;
✓
ухудшения финансового состояния Клиента,
выявленного по результатам мониторинга, проводимого Банком
в соответствии с внутренней кредитной политикой Банка,
соответствующей международным стандартам финансовой
отчетности;
✓
изменения требований Законодательства, влияющих
на надлежащее исполнение Банком Договора/Договора Услуг;
➢
изменение в одностороннем порядке в сторону
увеличения установленных на дату заключения Договора Услуг
с Клиентом (юридическим лицом) ставок вознаграждения, за
исключением случаев:
✓
нарушения Клиентом своих обязательств по
предоставлению достоверной информации, связанной с
получением и обслуживанием Кредитного лимита, в случаях,
предусмотренных Договором;
✓
возникновения у Банка права требования досрочного
исполнения обязательства в случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом РК (Общая часть) от 27 декабря 1994
года (далее – «Кодекс») и Кодексом (Особенная часть), а также
в 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;
➢
взимание неустойки или иных видов штрафных
санкций за досрочное погашение Доступной суммы, за
исключением случаев частичного или полного досрочного
погашения основного долга до шести месяцев с даты
полученияКредитного лимита, выданного на срок до одного
года, до одного года с даты получения Доступной суммы,

айыбын немесе айыппұл санкцияларының басқа түрлерін алу.
Осы тармақшаның қағидалары Қызмет көрсету шарты жасалған
күненн бастап он төрт күнтізбелік күн өткен кезде негізгі борыш
мерзімінен бұрын қайтарылған жағдайларға қолданылады және
Банк борышты мерзімінен бұрын қайтаруға келіскен
жағдайларда немесе бұл Кодекстің (Ерекше бөлім) 722-бабының
1-тармағының бесінші бөліміне сәйкес Шартта көзделген болса,
қолданылады.
➢
егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтейтін күн
демалыс немесе мереке күніне сәйкес келсе, онда Банктің
тұрақсыздық айыбын/айыппұл санкцияларының басқа түрлерін
алуға құқығы жоқ және сыйақы немесе негізгі борыш демалыс
және мереке күнінен кейінгі жұмыс күні төленеді.
V. ҚОРЫТЫНДЫ ҚАҒИДА
А. Хабарламалар

выданного на срок свыше одного года. Положение настоящего
подпункта распространяется на случаи досрочного возврата
основного долга по истечении четырнадцати календарных дней
с даты заключения Договора Услуг и применяется в случаях
согласия Банка на досрочный возврат долга либо если это
предусмотрено Договором, в соответствии с частью пятой
пункта 1 статьи 722 Кодекса (Особенная часть));

41.Тараптардың жеке қолтаңбасының/Тараптардың уәкілетті
тұлғаларының
қолтаңбаларының
орнына
электронды
хабарламалармен
берілген
құжаттар
SMSхабарламаларжіберужолымен,
әріптердің,
сандардыңжәнесимволдардыңкомбинациясын білдіретін бірегей
Сәйкестендіру кодтарымен расталады. Дистанциялық банкинг
жүйесі/басқа жүйелер бойынша жіберілген және электронды
хабарламалармен расталған электронды құжаттар (Өтініштер,
хабарламалар, Кредиттік лимитті ішінара және толық мерзімінен
бұрын өтеу туралы өтініштер) жазбаша нысандағы құжаттарға
теңестіріледі.
42.ҚағазтасымалдағыштардаресімделгенқұжаттарғаТараптардың
өкілеттіөкілдерініңөздеріқолқояды.

41. Документы,переданные электронными сообщениями,
вместо личной подписи/подписей уполномоченных лиц Сторон
подтверждаются уникальными Идентификационными кодами,
представляющими собой комбинацию букв, цифр или
символов, путем отправления SMS-сообщений. Электронные
документы (Заявления, уведомления, Заявление о частично
досрочном погашении или полном досрочном погашении долга
по
Кредитному лимиту), направленные по Системе
дистанционногобанкинга/иным системам, и подтвержденные
электронными сообщениями, приравниваются к письменной
форме.
42. Документы, оформленные на бумажных носителях,
подписываются
собственноручно
полномочными
представителями Сторон.
43. Документы, оформленные на электронных носителях,
могут быть подписаны так же и электронно-цифровыми
подписями, при наличии технических возможностей Сторон.
44. Стороны настоящим соглашаютсяи подтверждают, что
любые
уведомления
от
Банка
Клиенту
считаются
оформленными в письменном виде и полученными Клиентом,

43.Тараптардыңтехникалықмүмкіндіктеріболғанжағдайда,
электрондытасымалдағыштардаресімделгенқұжаттарға
да
осылайэлектронды-цифрлыққолтаңбақоюғаболады.
44. Банк Клиентке хабарламаларды келесі тәсілдердің бірімен,
яғни:
➢
Ақпаратты Банктің www.bcc.kz интернет-ресурсына,

➢
взимание неустойки/иных видов 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.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
А. Уведомления

басқа бұқаралық ақпарат құралдарына орналастыру;
➢
ақпаратты Банктің банкоматтарына, ақпараттықтөлем терминалдарына орналастыру;
➢
Клиенттерге Дистанциялық банкинг жүйесі арқылы
хабар беру;
➢
Клиенттерге
қызмет
көрсететін
Банктің
филиалдарындағы, қосымша офистеріндегі және басқа да
құрылымдық бөлімшелеріндегі стенділерге хабарландырулар
орналастыру;
➢
Клиент
көрсеткен
мекенжайларға/телефон
нөмірлеріне пошталық жөнелтілімдер арқылы, электронды
пошта, SMS-хабарламалар бойынша ақпараттық хабарламалар
жіберу;
➢
немесе басқа заңды жолмен жіберген кезде,
Тараптар осы арқылы Банктің атынан Клиентке келіп түскен кез
келген хабарламаның жазбаша түрде ресімделгеніне және
олардың Банктің алғанына келіседі және оны растайды.
45. Клиент Банкке хабарламаларды келесі тәсілдердің бірімен,
яғни:
➢
алғаны жөнінде қол қойғыза отырып, Банктің
уәкілетті жұмыскеріне табыстау;
➢
курьерлік қызмет немесе пошта қызметі арқылы
жіберген кезде, Тараптар осы арқылы Клиенттің атынан Банкке
келіп түскен кез келген хабарламаның жазбаша түрде
ресімделгеніне және оларды Банктің алғанына келіседі және
растайды.
46. Қызмет көрсету шарты/Заңнама бойынша Клиенттің Банкке
хабар беруінің басқа да тәсілдері/мерзімдері көзделуі мүмкін.
47. Адресат хабарламаны алған күн болып:
➢
қолма-қол немесе курьерлік қызмет арқылы
табысталатын хабарламалар үшін – тиісті тұлғаның сәйкес
белгісін қоя отырып, хабарлама алынған күн;
➢
тапсырыс хатпен жіберілетін хабарламалар үшін –
жөнелтілгеннен кейінгі үш күнтізбелік күн (жөнелткен кезде
пошта ұйымы берген құжаттың күні бойынша);

когда такие уведомления направляются Банком Клиенту одним
из следующих способов:
➢
размещение информации на Интернет-ресурсе Банка
www.bcc.kz, иных средствах массовой информации;
➢
размещение
информации
на
банкоматах,
информационно-платежных терминалах Банка;
➢
оповещением Клиентов/Клиентов через Систему
дистанционного банкинга;
➢
размещением объявлений на стендах в Филиалах,
дополнительных офисах и других структурных подразделениях
Банка, осуществляющих обслуживание Клиентов/Клиентов;
➢
отправлением
информационного
сообщения
посредством почтовых отправлений, по электронной почте,
SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, указанные
Клиентом,
➢
либо иным, законным образом.
45. 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:
➢
вручением уполномоченному работнику Банка под
роспись о получении;
➢
через курьерскую службу или почтовую службу.
46. Договором Услуг / Законодательством могут быть также
предусмотрены другие способы/сроки уведомления Клиентом
Банка.
47. Датойполучения адресатом уведомления считается:
➢
для уведомлений, которые вручаются лично или
через курьерскую службу, – день получения с соответствующей
отметкой надлежащего лица;
➢
для уведомлений, которые отправляются заказным
письмом, – третий календарный день после отправки (по дате
документа, выданного почтовой организацией при отправке);

➢
мобильді байланысты пайдалану арқылы электронды
поштамен жіберілген хабарламалар үшін – хабарлама жіберілген
күн/сәт (жөнелтілгені туралы хабарлама болған кезде);
➢
мобильді
байланыс
бойынша
жіберілген
хабарламалар (дауыстық хабарлар)/хабарламалар үшін –
қоңырау жасалған/хабарлама жіберілген күн мен уақыт;
➢
Банктің
филиалдарында/бөлімшелерінде/вебсайтында/басқа бұқаралық ақпарат құралдарына/ Дистанциялық
банкинг
жүйесіне/ақпараттық-төлем
терминалдарына/банкоматта орналастырылған хабарламалар
үшін – хабарлама орналастырылған күн есептеледі.
48.Қандай да бір Тараптың екінші Тарап хабарлама жіберу үшін
пайдаланатын және/немесе пайдалануы мүмкін
байланыс
деректерінде/деректемелерінде қандай да бір өзгерістер болған
жағдайда (үй немесе жұмыс мекенжайында, телефакс
нөмірінде/телефонында, электронды пошталық мекенжайында
болған өзгерісті қоса алғанда, бірақ мұнымен шектелмей),
осындай өзгерістер болған Тарап төменде көрсетілген
талаптарды сақтай отырып, екінші Тарапқа бұл жөнінде тез
арада (барлық жағдайларда, егер Қолданыстағы заңнамада басқа
мерзім белгіленбеген болса, онда осындай өзгерістер енгізілген
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей) хабарлама
жіберуі тиіс:
➢
Банк осы Шарттың талаптарына сәйкес бір немесе
бірнеше тәсілмен Клиентке хабар береді;
➢
Клиент Банкке өзі келіп, сәйкес өтінішті толтыру
арқылы Банкке хабар береді.
49.
Осы
Шартқа
сәйкес
Клиенттің
байланыс
деректерінде/деректемелерінде
болған
өзгерістер
жайлы
Клиенттің
Банкке
жазбаша
хабарламауының/уақытылы
хабарламауының нәтижесінде Клиенттің хабарламаларды
алмағаны немесе уақытылы алмағаны үшін Банк жауап
бермейді.
50. Тараптар осы арқылы Клиенттің хабарламаларды жөнелту
және/немесе алу мақсаты үшін оперативті байланыстың қандай
да бір құралдарын пайдаланудың барлық және кез келген

➢
для уведомлений, направленных по электронной
почте, с использованием мобильной связи, – день/момент
отправки уведомления (при наличии сообщения об отправке);
➢
для
уведомлений
(голосовых
оповещений)
/сообщений по мобильной связи – дата и время
звонка/сообщения;
➢
для
уведомлений,
размещенных
в
Филиалах/подразделениях/на веб-сайте Банка/иных средствах
массовой информации/Системе дистанционного банкинга
/информационно-платежных терминалах/ банкоматах – день
размещения уведомления.
48. 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, у которой
произошли 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:
➢
Банк извещает Клиента одним или несколькими
способами согласно условиям настоящего Договора;
➢
Клиент извещает Банк путем личного обращения в
Банк и заполнения соответствующего заявления.
49. 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.
50. Стороны настоящим подтверждают, что Клиент
принимает на себя весь и любой риск использования какихлибо средств оперативной связи для целей отправки и/или

тәуекелін (қоса алғанда, бірақ мұнымен шектелмей: үшінші
тұлғалардың кез келген қасақана іс-әрекеттер жасау, соның
ішінде алаяқтық жасау, оперативтік байланыс құралдарының,
қызмет көрсетушілердің немесе хабарламалар жіберу үшін
қолданылатын жабдықтың жұмысындағы проблемалардың
салдарынан жіберілген ақпаратқа заңсыз қол жеткізу, сонымен
қатар осындай ақпаратты Клиент/Банк алғанға дейін жоғалту
тәуекелі) өзіне қабылдайды.
51. Банк хабарламаларды жіберген кездегі кез келген іркіліс
үшін және/немесе хабарлама жіберілетін және/немесе алынатын
кез келген жабдықта болатын ақаулар үшін жауап бермейді.
52.Хабарламаларды
оперативтік
байланыс
құралдарын
пайдалана отырып жөнелтуге байланысты, қоса алғанда, бірақ
мұнымен
шектелмей,
Клиенттің
хабарламаларды
алмауының/уақытылы
алмауының,
үшінші
тұлғалардың
қаскүнемдік іс-әрекеттерінің нәтижесінде туындайтын Клиенттің
залалдарымен байланысты Клиент көтеруі мүмкін кез келген
залал үшін, егер осындай залалдың Банктің өз міндеттерін
қасақана орындамауының нәтижесінде болғаны дәлелденген
жағдайда ғана Банк жауап бермейді.
53.Шартқа байланысты Тараптар бір-біріне беретін кез келген
ақпарат, сонымен қатар Шарттың жасалу фактісінің өзі
конфиденциалды ақпарат болып табылады және Қолданыстағы
заңнаманың талаптарында немесе Шарттың талаптарында
басқаша көзделмеген болса, оларды екінші Тараптың алдын ала
жазбаша келісімін алмастан өзге/үшінші тұлғаларға жария етуге
болмайды.
54. Конфиденциалдылық Клиенттің кінәсінен бұзылған немесе
конфиденциалды ақпарат өзге/үшінші тұлғаларға басқа ақпарат
көздерінен мәлім болған жағдайда, Банк жауапкершілік
көтермейді.
55. Клиент Шотты ашу, жүргізу және жабу, Шартта көзделген
Операцияларды жүзеге асыру мақсаттары үшін бекітілген
ақпаратты жария ету деңгейін сақтау қажеттігін белгілейтін
Заңнаманың, Банктің ішкі құжаттарының қағидаларына сәйкес

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).
51. Банк не несет ответственности за любые сбои при
передаче уведомлений и/или за неполадки любого
оборудования, при помощи которого должно быть передано
и/или полученоуведомление.
52. 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.
53. Любая информация, передаваемая Сторонами друг другу
в связи с Договором, а также сам факт заключения Договора,
являются конфиденциальной информацией и не могут быть
разглашены
иным/третьим
лицам
без
получения
предварительного письменного согласия другой Стороны, если
иное
не
вытекает
из
требований
Действующего
Законодательства или условий Договора.
54. Банк не несет ответственности, если конфиденциальность
была нарушена по вине Клиента, или конфиденциальная
информация была известна либо стала известна иным/третьим
лицам из иных источников.
55. Клиент соглашается, что для целей открытия, ведения и
закрытия Счета, осуществления Операций, предусмотренных
Договором, Банк вправе требовать раскрытия любой
информации, в соответствии с положениями Законодательства,

Банктің кез келген ақпаратты жария етуді талап етуге құқылы
болатынымен келіседі, ал Клиент Банкке оның алғашқы талабы
бойынша Банк белгілеген мерзімде кез келген ақпаратты беріп
отыруға міндеттенеді.

Б. Форс-мажор

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.
56. Клиент предоставляетБанку свое безусловное согласие на
предоставление информации в рамках настоящего Договора,
составляющей банковскую тайну, надлежащим третьим/иным
лицам в соответствии с Анкетой-Заявлением и положениями
статьи 50 Закона о банках.
Б. Форс-мажор

57. Банк дүлей күшті жағдайлардың салдарынан Шарт бойынша
міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті дәрежеде
орындамағаны үшін жауап бермейді.
58. Тараптар осы Шартқа қол қойылғаннан 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,
коммуналдық
қызметті
жеткізуші
компаниялардың әрекеттері мен әрекетсіздігі, бағдарламалық
қамсыздандырудағы ақаулар, Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органдары мен Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің тікелей осы Шарттың мәніне қатысты қызметке тыйым
салатын немесе шектейтін әрекеттері мен шешімдері
туындағанда, оған ұшыраған Тарап қолдануы қажет деп
есептейтін іс-шаралар мен тәсілдер арқылы қарсы тұра алмаған
сыртқы және төтенше жағдайларды Дүлей күшті жағдайлар деп
түсінеді.
59.Дүлей күшті жағдайлар орнаған кезде, осындай жағдайларға
ұшыраған Тарап дүлей күшті жағдайлар орнаған күннен бастап
10 (он) күнтізбелік күн ішінде бұл туралы екінші Тарапқа
жазбаша түрде хабарлап, дүлей күшті жағдайлар басталған күнді
және олардың сипаттарын көрсетеді. Дүлей күшті жағдайлардың
әсері аяқталғаннан кейін сәйкес Тарап Шарт бойынша өз
міндеттемелерін орындауды қайта бастауы тиіс.

57. Банк ненесет ответственности за случаи неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, если
это явилось следствием непреодолимой силы.
58. 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,
НБРК, запрещающие или ограничивающие деятельность,
непосредственно относящуюся к предмету Договора.
59. В случае возникновения обстоятельств 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

56. Клиент Банкке Сауалнама-өтінішке және Банктер туралы
заңның 50-бабына сәйкес осы Шарттың аясында банктік
құпияны құрайтын ақпаратты үшінші/өзге тұлғаларға тиісті
дәрежеде беріп отыруға сөзсіз келісімін береді.

60. Қолданыстағы заңнамада көзделген тәртіппен тиісті
дәрежеде ресімделген құжаттардың негізінде Шоттан ақша
алынған, Шот бойынша шығыс операциялары уақытша
тоқтатылған, Шоттағы (шоттардағы) ақшаға тыйым салынған,
мүлікті пайдалануға уақытша шектеу қойылған жағдайларда,
Клиент көтерген залал үшін Банк жауап бермейді. Алайда
уәкілетті органдардың/жеке тұлғалардың/ компаниялардың
мұндай іс-әрекеті Клиенттің кінәсінен болғанына немесе
оның іс-әрекеті/әрекетсіздігі бұған себепші болғанынына
Клиент сөзсіз және бұлтартпай келіседі; бұған байланысты
жоғарыда көрсетілген Шоттан ақша алу, Шот бойынша
шығыс операцияларын уақытша тоқтату, Шоттағы
(шоттардағы) ақшаға тыйым салу, мүлікті пайдалануға
уақытша шектеу қою Клиент үшін дүлей күшті жағдай
болып табылмайды және Клиент Банк алдында Қосылу
шарты/Қызмет көрсету шарты бойынша толық көлемде
жауап береді.
В. Шартты өзгерту
61. Банк өзгертілген Шартты өзгерістер күшіне енетін күннен
кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күн бұрын Банктің www.bcc.kz
Интернет-ресурсына орналастыру арқылы Шартты өзгерте
алады. Тараптар Қосылу шартының жаңартылған нұсқасы
Банктің www.bcc.kz Интернет-ресурсына орналастырылған
сәттен
бастап
Шартқа
енгізілетін
өзгерістер
мен
толықтырулардың
күшіне
енетінімен
және
Тараптардыңолардыорындауға міндетті болып табылатынымен
келіседі.
62.Осы
Қосылу
шартына
өзгерістер
(соның
ішінде
толықтырулар) Банктің уәкілетті органының/тұлғасының сәйкес
шешімінің негізінде енгізіледі. Банк Клиентке енгізілген
өзгерістер жөнінде кез келген қолжетімді тәсілмен хабар береді.
Көрсетілген кез келген өзгеріс Қолданыстағы заңнаманың

должна возобновить исполнение своих обязательств по
Договору.
60. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные
Клиентом в случаях изъятия денег со Счета, приостановления
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.Однако, Клиент безусловно и безотзывно
согласен,
что
такие
действия
уполномоченных
органов/частных лиц/компаний осуществляются по вине
Клиента либо его действия/бездействие способствовали
этому; в связи с чем, указанные изъятия денег со Счета,
приостановления расходных операций по Счету, наложения
ареста на деньги, находящиеся на Счете (-ах), временное
ограничение на распоряжение имуществом – не являются
обстоятельствами непреодолимой силы для Клиента, и
Клиент несет ответственность перед Банком по Договору
присоединения/Договору Услуг в полном объеме.
В. Изменения Договора
61. Договор может бытьизменен Банком путем размещения
измененного Договора на Интернет-ресурсе Банка www.bcc.kz
не менее чем за 15 (пятнадцать) 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
обновленного варианта Договора присоединения на Интернетресурсе Банка www.bcc.kz.
62. Изменения (в том числе дополнения) вносятся в
настоящий
Договор
присоединения
на
основании
соответствующего решения уполномоченного органа/лица
Банка. Клиент уведомляется Банком любыми доступными
способами о внесенных изменениях. Любые указанные

талаптарына қайшы келмейді және, егер бұған Қолданыстағы
заңнамада тыйым салынбаса, онда жасалып қойған Қызмет
көрсету шарттары үшін де кері күші болады.
63.Еенгізілген өзгерістермен келіспеген жағдайда, Клиент Банк
белгілеген нысан бойынша Шартты бұзу туралы Өтініш беру
жолымен Банкке бұл жөнінде жазбаша хабарлай отырып, жалпы
алғанда Қосылу шартынбұзуға құқылы. Жаңа талаптар күшіне
енгенге дейін Банк Шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама
алмаған жағдайда, Клиент өзгертілген Қосылу шартын
акцепттеген және Қосылу шарты күшіне енген болып есептеледі.
Осы тармақтың талаптарына қарамастан, Шартты/Қызмет
көрсету шартын Тараптар барлық есеп айырысуды жүзеге
асырғаннан кейін ғана бұзуға болады.
64. Қызмет көрсету шартына өзгерістер Тараптардың
келісімімен және Клиенттің Банктің сәйкес нысаны бойынша қол
қойылған жаңа Қызмет көрсету шартын беруімен енгізіледі.
Г. Өзге талаптар
65. Кез келген Тарап ҚР-дың барлық сотында, атқарушылық іс
жүргізуде өз мүддесін қорғау үшін сәйкес өкілеттіктер бере
отырып, өзге тұлғаларды тартуға құқылы. Кез келген жағдайда,
Шарттың талаптарын бұзған кездегі, соның ішінде Клиенттің
нұсқауларын орындаудан негізсіз бас тартқаны үшін немесе
тиісті дәрежеде орындамағаны үшін Банктің жауапкершілігі
Банктің заңсыз іс-әрекеттерімен/ әрекетсіздігімен келтірілген
нақты залалдың мөлшерімен шектеледі.
66. Шартты жасауға, орындауға, бұзуға байланысты туындайтын
кез келген келіспеушіліктер мен даулы мәселелерді Тараптар
келіссөз жүргізу жолымен шешеді. Тараптар даулы мәселелер
мен келіспеушіліктерді келіссөз жүргізу жолымен шеше алмаған
жағдайда, олар Қолдланыстағы заңнамада және осы Шартта
көзделген тәртіппен шешіледі.
67. Осы Шарттың бөлімдерінің бірі Заңнамада белгіленген

изменения не могут противоречить требованиям Действующего
Законодательства и имеют обратную силу для уже
заключенных Договоров Услуг, если это прямо не запрещено
Действующим Законодательством.
63. 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 Договора, измененный Договор
присоединения признается акцептованным Клиентом и
вступившим в силу. Несмотря на условия настоящего пункта,
расторжение Договора/Договора Услуг возможно только после
осуществления Сторонами всех взаиморасчетов.
64. Изменения в Договор Услуг осуществляются по
соглашению Сторон и вносятся путем подачи Клиентом нового
подписанного Договора Услуг по соответствующей форме
Банка.
Г. Прочее
65. Любая изСторон имеет право на привлечение иных лиц
для защиты своих интересов во всех судах РК, исполнительном
производстве с наделением соответствующими полномочиями.
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.
66. 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
порядке.
67. В случае, если одна из частей настоящего Договора будет

тәртіппен жарамсыз деп танылған жағдайда, бұл факт бүкіл
Шартты және Өтінішті және/немесе оның (олардың) басқа
бөлімдерін автоматты түрде жарамсыз деп тануға әкеп
соқпайды.
68.Шартта Клиентке ауыртпалық салатын, сондай-ақ ол өзінің
саналы мүддесіне байланысты оларды қабылдамайтын қандай да
бір талаптар жоқ.Егер Банкте Клиент қол қойған Сауалнамаөтініш және (немесе) Қызмет көрсету шарты болса, онда
Клиенттің
осы
Шартты
оқымағанының/түсінбегенінің/қабылдамағанының дәлелі ретінде
осы Шартта қолтаңбасының болмауына сілтеме жасауға құқығы
жоқ.
69. Сонымен қатар Клиент осы Шарттың барлық қағидаларының
оның мүддесі мен қалауына толық көлемде сәйкес келетінін
растайды.
70. Клиент Шарт жасауға және Шот ашуға/өзге қызметтер
көрсетуге қажетті барлық процедураны сақтады.
71. Шарт жасау және оның талаптарын орындау Заңнаманың
Клиентке қатысты қолданылатын кез келген нормасын бұзбайды
және бұзуға әкеп соқпайды.
72.Егер Клиенттіңосы Шартта көзделген қызметтерден бөлек
Банк көрсететін қосымша қызметтерді пайдаланғысы келсе, онда
сәйкес қызметтерді көрсету туралы бөлек шарт жасау, сонымен
қатар
Заңнамада
және
Банктің
ішкі
саясаттарында,
стандарттарында және процедураларында көзделген басқа
және/немесе қосымша талаптарды орындау қажет болады.
73. Міндеттемелерді орындамаған
немесе тиісті дәрежеде
орындамаған жағдайда, тұрақсыздық айыбын төлеу және
залалдарды өтеу кінәлі Тарапты Акцессорлық шарттың
талаптарын
тиісті
дәрежеде
орындаудан
босатпайды.
Акцессорлық шарттарда көзделген барлық тұрақсыздық
айыптары айыппұлдық болып табылады, яғни залалдар
тұрақсыздық айыбынан бөлек толық сомада өндіріледі.
74. Банк меншікті қаражатын сот шығысына жұмсаған жағдайда
(Клиенттің
Банк
алдындағы
өз
міндеттемелерін

в установленном Законодательством порядке признана
недействительной, то данный факт не влечет автоматического
признания недействительными всего Договора и Заявления в
целом и/или иных его (-их) частей.
68. 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-Соглашения и(или) Договора Услуг,
подписанного Клиентом.
69. Клиент также подтверждает, что все положения
настоящего Договора в полной мере соответствуют его
интересам и волеизъявлению.
70. Клиентом соблюдены все процедуры, необходимые для
заключения Договора и открытия Счета/оказания иных услуг.
71. Заключение Договора и исполнение его условий не
нарушит и не приведет к нарушению любой нормы
применимого к Клиенту Законодательства.
72. 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
Законодательством
и
внутренними политиками, стандартами и процедурами Банка.
73. 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.
74. В случае расходования Банком собственных средств на
судебные расходы (при наличии таковых, в связи с

орындамауына/тиісті
дәрежеде
орындамауына
байланыстыосындай жағдайлар болған кезде),Клиент мұндай
шығыстардыҚолданыстағы заңнамаға сәйкес толық көлемде
өтейді.
75. Сауалнама-өтініште және Қызмет көрсету шартында
пайдаланылған терминдер Қосылу шарты және (немесе) заңнама
бойынша белгіленген.
76. Осы Шарт ҚР материалдық құқықтарының нормаларымен
реттеледі.
77. Тараптар арасында туындайтын барлық басқа да даулы
мәселелер мен келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөз
жүргізу жолымен шешілетін болады.Даулы мәселелер мен
келіспеушіліктерді келіссөз жүргізу жолымен шешу мүмкін
болмаған жағдайда, даулы мәселелер Қолданыстағы заңнамада
көзделген жағдайларды қоспағанда, Банктің немесе оның
Қызмет
көрсету
шартын
ресімдеген
филиалы
орналасқан/тіркелген жердегі сотта қаралады.
78. Қосылу шарты бойынша Тараптардың өз міндеттемелерін
орындауына байланысты мәселелер бойынша Клиент Банктің
пошталық немесе электрондық мекенжайы арқылы хабарласуға
міндетті.
79. Қосылу шарты/Қызмет көрсету шарты Клиент ол бойынша өз
міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданыста болады.
80. Банктің ресми Интернет-ресурсы:www.bcc.kz.
81.Деректер базасына (базаларына) (соның ішінде Кредиттік
бюроларға) ақпарат жіберу/(олардан) ақпарат алу осы Стандарт
талаптарға және Қолданыстағы заңнамаға сәйкес және
Сауалнама-өтінішке қол қою арқылы ресімделетін Клиенттен
алынған жазбаша Келісімдердің негізінде жүзеге асырылады.
82. Сәйкес ақпарат филиалдарда/бөлімшелерде және Банктің
www.bcc.kzИнтернет-ресурсындаорналастырылғанжағдайда,
Тараптар осы арқылы Банктен келіп түскен кез келген
хабарламаның жазбаша түрде ресімделген және оны Клиент
алған болып есептелетініне келіседі және растайды.

неисполнением/ненадлежащие исполнением Клиентом своих
обязательств перед Банком), такие расходы возмещаются
Клиентом в полном объеме в соответствии с Действующим
Законодательством.
75. Термины, использованные в Анкете-Заявлении ив
Договоре Услуг, определены Договором присоединения и(или)
Законодательством.
76. Настоящий Договор регулируется нормами материального
права РК.
77. 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.
78. По вопросам, связанным с исполнением обязательств
Сторон по Договору присоединения, Клиент вправе обратиться
по почтовому или электронному адресу Банка.
79. Договор присоединения/Услуг действует до полного
выполнения Клиентом своих обязательств по ним.
80. Официальный Интернет-ресурс Банка: www.bcc.kz.
81. 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-Соглашения и
Действующим Законодательством.
82. 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 Интернет-ресурсе Банка
www.bcc.kz.

83. Клиент Келісім және/немесе Қызмет көрсету шарты бойынша
міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Банк өз пікірі бойынша
Клиентке қатысы бар үшінші тұлғаларға міндеттемелердің
орындалмағаны туралы хабарлауға, сонымен қатар Клиентке
хабар беру үшін ақпаратты үшінші тұлғаларға беруге құқылы.
Бұл кезде, Клиент Қызмет көрсету шартына қол қойғандықтан,
мұндай іс-әрекеттерге Клиент рұқсат еткен болып саналады
және Банктік құпияны жария ету болып табылмайды. Соның
ішінде (онымен шектелмей) Клиент Қосылу шартын жасай
отырып, Банкке Берешекті қайтару қызметін көрсететін,
сонымен қатар Қосылу шарты/Қызмет көрсету шарты бойынша,
соның ішінде талап ету құқығын берген кезде Берешек сомасын
өндіру/қайтару мақсатында соттарда және Мемлекеттік
органдарда Банктің мүддесіне өкілеттік ету қызметін көрсететін
үшінші тұлғаларға ақпаратты беруге келісімін береді. Бұл ретте,
Клиент Келісімге қол қойғандықтан, мұндай іс-әрекеттерге
Клиент рұқсат еткен болып саналады және Банктік құпияны
және заңмен қорғалатын өзге құпияны жария ету болып
табылмайды.
84. БанктіңКредиттік бюроның деректер базасына Клиент
туралы, жасалатын мәміле туралы мәліметтерді, Клиент пен
Банктің Қосылу шарты бойынша өз міндеттемелерін
орындауына байлынысты ақпаратты беруіне, кредиттік
бюролардан кредиттік есептерді беруіне, сонымен қатар
Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына байланысты
ақпаратты және тапсырылуы Кредиттік бюролар туралы
заңнамаға сәйкес және кредиттік тарихтарды құру үшін қажет
болатын өзге мәліметтерді беруіне Клиенттің жазбаша келісімі
болған жағдайда ғана Банк Кредиттік лимит береді.
85. Клиент Қосылу шартының/Қызмет көрсету шартының
барлық талаптарының және оларды орындамау салдарының оған
мәлім екенін растайды.
86. Мәміленің мәнінде басқаша көзделмеген болса, Қызмет
көрсету шарты бойынша Клиенттің міндеттемелерін үшінші
тұлғаның орындауына рұқсат етіледі.
87. Осы Шартта белгіленген талаптардан бөлек, Қызмет көрсету

83. В случае неисполнения Клиентом обязательств по
Соглашению и/или Договору Услуг 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 Договора Услуг и не будут являться 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 Договору присоединения/Договору Услуг, 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.
84. Банк предоставляетКредитный лимит 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 Договору присоединения,
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.
85. Клиент подтверждает, что все условия и последствия
невыполнения условий Договоров присоединения/Услуг ему
известны.
86. Допускается исполнение обязательств Клиента по
Договору Услуг третьим лицом, если иное не вытекает из
существа сделки.
87. Помимо
установленного
настоящим
Договором

шарты бойынша талап ету құқығын Банктің қарауы бойынша кез
келген үшінші/өзге тұлғаға табыстауға болады. Осы Қосылу
шартын жасай отырып, Клиент мұнымен сөзсіз келіседі.
88.Тараптар екінші Тараптан алған қаржылық, коммерциялық
және өзге ақпараттың конфиденциалдылығынқатаң сақтауға;
жасайтын операциялар бойынша коммерциялық, банктік және
заңмен қорғалатын басқа құпияны сақтауға міндеттенеді.
Осындай ақпаратты екінші Тараптың жазбаша келісімімен,
сонымен қатар осы Стандарт талаптарда және Қолданыстағы
заңнамада көзделген жағдайларда ғана үшінші тұлғаларға
беруге, жариялауға және жария етуге болады.
89. Банктің мекенжайы, банктік деректемелері: A25D5G0,
Қазақстан, Алматы қ., Бостандық ауданы, әл-Фараби
даңғылы, 38-үй, Блок С-корпусы. БСК KCJBKZKX; БСН
980640000093; к/ш № KZ65125KZT1001300224. www.bcc.kz.

допускается уступка Банком прав требований по Договору
Услуг любым третьим/иным лицам по усмотрению Банка, с чем
Клиент безусловно согласился, заключив настоящий Договор
присоединения.
88. 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.
89. Адреса, банковские реквизиты Банка: A25D5G0,
Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский р-н, Аль-Фараби пркт, дом 38, корп Блок С. БИК KCJBKZKX; БИН
980640000093; к/c № KZ65125KZT1001300224. www.bcc.kz.

