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1. НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР
Банк/Кепілгер – «Банк ЦентрКредит»
акционерлік қоғамы, оның филиалдары мен
құрылымдық бөлімшелері.
Бенефициар – оның пайдасына Кепілдік
шығарылатын және берілген Кепілдіктің
талаптарына
сәйкес
Принципалдың
міндеттемелерін орындау бойынша қанағат
алуға қатысты Принципалға талап қоюға
құқығы бар тұлға.
Бизнес-клиент/Клиент/Принципал – заңды
тұлға, жеке кәсіпкер, оның тапсырмасы
бойынша Банк Бенефициардың алдында оның
міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындауын
қамтамасыз ететін Кепілдік шығарады.
Кепілдік/Тендерлік кепілдік – Клиенттің
тендерлік / конкурстық / аукциондық
құжаттаманың
талаптарын
орындауын
қамсыздандыру ретінде Банк Бенефициардың
– тендерді / конкурсты / аукционды
ұйымдастырушының пайдасына шығаратын
Кепілдік (бұдан кейін мәтін бойынша –
Кепілдік).
Шарт / Қосылу шарты / Стандарт талаптар
– Клиенттің «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
Интернет-банкинг жүйесі арқылы Банкке
тиісті түрде қол қойылған Өтініш беруі
арқылы жасалатын, «Банк ЦентрКредит» АҚтың «Интернет-банкинг» жүйесі арқылы
Кепілдік шығаруға мүмкіндік беретін, Банк
пен Клиенттің арасында жасалатын осы Шарт.
Бұл Шарт Банк пен Клиенттің арасында
Лимит туралы келісімнің аясында жасалады.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Банк/Гарант – Акционерное общество «Банк
ЦентрКредит», его филиалы и их структурные
подразделения.
Бенефициар – лицо, в пользу которого
выпускается Гарантия, и имеющее право на
предъявление
Гаранту требований
на
получение удовлетворения по исполнению
обязательств Принципала в соответствии с
условиями выданной Гарантии.
Бизнес-клиент/Клиент/Принципал
–
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель, по поручению которого
Банк выпускает Гарантию, обеспечивающую
надлежащее исполнение его обязательств
перед Бенефициаром.
Гарантия/ Тендерная Гарантия– Гарантия,
выпускаемая Банком в пользу Бенефициара –
организатора тендера/ конкурса/ аукциона – в
качестве обеспечения исполнения Клиентом
требований
тендерной/конкурсной/аукционной
документации (далее по тексту - Гарантия).
Договор / Договор присоединения /
Стандартные условия – настоящий договор
между Банком и Клиентом, заключаемый
путем подачи Клиентом соответствующего
подписанного Заявления в Банк посредством
Системы Интернет–Банкинг АО «Банк
ЦентрКредит», позволяющий осуществление
выпуска Гарантий через Систему Интернет–
Банкинг АО «Банк ЦентрКредит». Данный
Договор заключается в рамках заключенного

Өтініш – (i) Клиенттің «Банк ЦентрКредит»
АҚ-тың Интернет-банкинг жүйесі арқылы
Кепілдік
шығару
бойынша
стандарт
талаптарға қосылғанын (яғни Банкпен Қосылу
шартын жасау фактісін); Клиенттің «Банк
ЦентрКредит»
АҚ-тың
операцияларды
жүргізудің
жалпы
талаптары
туралы
ережесімен
және
Тарифтермен
сөзсіз
келісетінін растайтын және Клиенттің
Бенефициардың пайдасына Кепілдік шығару
туралы
Банк
алдындағы
өтінішхатын
қамтитын Банк белгілеген нысандағы құжат.
Өтініш
«Банк
ЦентрКредит»
АҚ-тың
Интернет-банкинг жүйесі арқылы беріледі
және Клиент оған Электрондық цифрлық
қолтаңба арқылы қол қояды.
Келісімшарт – Принципал мен Бенефициар
арасында жасалатын келісім. Осы келісімнің
талаптарына сәйкес Кепілдік беру талап
етіледі.
Комиссиялық сыйақы – Кепілдік беру үшін
Өтініште белгіленген мөлшерде алынатын
төлем.
Комиссия – Банктің Тарифтеріне сәйкес
белгіленген мөлшерде Кепілдік беру лимитін
ашқаны үшін Банк Принципалға есептеген
комиссия.
Қамсыздандыру/Кепілдік
бойынша
қамсыздандыру – тұрақсыздық айыбы,
сондай-ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкес
өндіріп алу қолданылуы мүмкін өзге де мүлік
Принципалдың
келісім
бойынша
міндеттемесін
орындауының
қамсыздандыруы болып табылады .
«Интернет-банкинг» жүйесі/Жүйе/ИБЖ –
Клиенттің Банкке келуін талап етпейтін
Клиенттерге қашықтан банктік қызмет
көрсету жүйесі. Клиент банктік шоттарды
Клиентке ыңғайлы уақытта Интернет желісі
арқылы Online – нақты уақыт режимінде
басқарады.
Лимит
(қамсыздандырусыз)
туралы
келісім
– Банк пен Клиент арасында
жасалатын Кепілдік беру лимитін белгілеу
туралы шарт. Банктің Кепілдік шығару
бойынша ерекше талаптарды белгілеуі және
Қамсыздандырудың
тізбесін
анықтау
мақсатында жасалады (бұдан кейін – Лимит
туралы келісім).

Соглашения о лимите между Банком и
Клиентом.
Заявление – документ установленной Банком
формы,
подтверждающий
факт:
(i)
присоединения Клиента к Стандартным
условиям выпуска Гарантий через Систему
Интернет–Банкинг АО «Банк ЦентрКредит»
(то есть факт заключения Договора
присоединения с Банком); безусловного
согласия Клиента с Правилами об общих
условиях проведения операций АО «Банк
ЦентрКредит» и Тарифами; и содержащий
ходатайство Клиента перед Банком о выпуске
Гарантии в пользу Бенефициара. Заявление
подается через Систему Интернет–Банкинг
АО «Банк ЦентрКредит» и подписывается
Клиентом
посредством
Электронной
цифровой подписью.
Контракт – соглашение между Принципалом
и Бенефициаром, согласно условиям которого
требуется предоставление Гарантии.
Комиссионное вознаграждение – плата в
установленном
Заявлении
размере
за
предоставление Гарантии.
Комиссия – комиссия, начисленная Банком
Принципалу
за
открытие
Лимита
предоставления
гарантий
в
размере,
установленном в соответствии с Тарифами
Банка.
Обеспечение/Обеспечение по Гарантии –
Обеспечением исполнения обязательства
Принципала по Соглашению о лимите
является неустойка, а также иное имущество
на которое может быть обращено взыскание в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Система Интернет-Банкинг /Система/СИБ
– система дистанционного банковского
обслуживания Клиентов, не требующая
посещения Клиентом подразделений Банка.
Управление Клиентом банковскими счетами
производится в режиме реального времени –
Online через сеть Интернет в удобное для
Клиента время.
Соглашение о лимите (без обеспечения) –
договор между Банком и Клиентом об
установлении
лимита
предоставления
гарантий. Заключается в целях установления
особых условий выпуска Банком Гарантий и
определения перечня Обеспечения (далее –
Соглашение о лимите).

Электрондық цифрлық қолтаңба/ЭЦҚ –
электрондық цифрлық қолтаңба құралдары
арқылы жасалған және электронды құжаттың
шынайылығын, оның сол тұлғаға тиесілілігі
мен мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын,
сонымен қатар құжатты жіберген тұлғаны
анықтайтын электронды цифрлық белгілердің
жиынтығы.
2. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР
2.1. Осы Шарт Азаматтық кодекстің 389бабының аясында әзірленген және ол Банк пен
осы Шарттың талаптарына қосылған Бизнесклиенттердің
құқықтық
қарымқатынастарына қолданылады.
2.2. Осы Шарттың талаптарын Банк белгілеген
және олар Банктің www.bcc.kz мекенжайы
бойынша интернет-ресурсында жарияланған.
Осы Шарт жасалғанға дейін Клиент Банкпен
қағаз тасымалдауышта Лимит туралы
келісімге қол қояды, кейін Банктің Шарт пен
Лимит туралы келісімнің аясында Кепілдік
шығаруы
мақсатында
ИБЖ
арқылы
электрондық
тасымалдауышпен
Клиент
электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол
қойған өтініш береді, Клиенттің Банкке
берген өтініші Клиенттің осы Шартты қосылу
арқылы жасағаны туралы сөзсіз растауы
болып табылады.
2.3. Принципал осы Шарттың талаптарын тек
осы Шартқа жалпы, толық көлемде қосылу
жолымен қабылдайды және Принципал
мұнымен сөзсіз келіседі. Принципалдың осы
Шарттың талаптарын қабылдауы Банк
белгілеген нысанда Банктің бөлімшесінде
қағаз тасымалдауышта немесе ЭЦҚ қолдана
отырып, «Интернет-банкинг» жүйесі арқылы
электрондық түрде сәйкес Өтінім беру
жолымен көрсетіледі.
2.4. Өтініште Бизнес-клиент Өтініш берген
күні Банк ұсынатын Кепілдіктер бойынша
банктік операциялардың түрлері көрсетіледі.
Принципал өзіне қажетті банктік кепілдіктің
түрін таңдайды және Өтініште сәйкес
белгілерді қою жолымен оферта жібере
отырып, Банкке осы Шартты жасасуды
ұсынады,
ал
Банк
Бизнес-клиенттің
офертасын акцептілейді, бұл Банктің белгі
қоюымен расталады.
2.5. Шартқа жасалған Өтініш, Лимит туралы
келісім және осы Стандарт талаптар барлық

Электронная цифровая подпись/ЭЦП –
набор электронных цифровых символов,
созданный средствами электронной цифровой
подписи и подтверждающий достоверность
электронного документа, его принадлежность
и неизменность содержания, а также
установление лица, отправившего документ.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящий Договор разработан в рамках
статьи 389 Гражданского кодекса и его
действие
распространяется
на
правоотношения Банка и Бизнес-клиентов,
присоединившихся к условиям настоящего
Договора.
2.2.
Условия
настоящего
Договора
определены Банком и опубликованы на
интернет-ресурсе
Банка
по
адресу:
www.bcc.kz. До заключения настоящего
Договора, Клиент подписывает с Банком
Соглашение о лимите на бумажном носителе,
а затем, в целях выпуска Банком Гарантий в
рамках Договора и Соглашения о лимите,
подает Заявление на электронном носителе
через
СИБ,
подписанное
Клиентом
Электронной
цифровой
подписью,
и
Заявление, поданное Клиентом в Банк,
является
бесспорным
подтверждением
Клиента о заключении настоящего Договора
путем присоединения.
2.3. Условия настоящего Договора могут быть
приняты Принципалом не иначе как путём
присоединения к настоящему Договору в
целом, в полном объёме, с чем Принципал
безусловно согласен. Принятие Принципалом
условий настоящего Договора выражается
путём
подачи
Принципалом
соответствующего Заявления, по форме
установленной Банком на бумажном носителе
в отделении Банка или в электронном виде
посредством Системы Интернет-Банкинг с
использованием ЭЦП.
2.4. Заявление содержит виды банковских
операций по Гарантиям, предлагаемых
Банком на дату подачи Бизнес-клиентом
Заявления.
Принципал
выбирает
необходимый для себя вид банковской
Гарантии и предлагает Банку заключить
настоящий Договор, направив оферту путём
проставления соответствующих отметок в
Заявлении, а Банк акцептирует оферту Бизнесклиента, что подтверждается отметкой Банка.
2.5. Заявление к Договору, Соглашение о
лимите и настоящие Стандартные условия

уақытта бірге қолданылады және бір
құқықтық құралды білдіреді.
2.6. Банк Өтініште көрсетілген Принципалдың
офертасын акцептілеген сәтке дейін Банктің
Принципал алдында міндеттемесі болмайды.
2.7.
Банк
Принципалдың
офертасын
акцептілеген жағдайда, Банк пен Принципал
қол қоятын барлық құжаттар, соның ішінде
«Интернет-банкинг»
жүйесі
арқылы
жіберілген
құжаттар
Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына
сәйкес жазбаша нысанда ресімделген болып
есептеледі. Осы Шарт жасалғаннан кейін
Тараптар құқықтарға ие болады, өздеріне
барлық тиісті міндеттемелерді қабылдайды,
сонымен қатар осы Шарттың талаптарына
сәйкес
көрсетілген
міндеттемелерді
орындамағаны
/
тиісті
дәрежеде
орындамағаны үшін жауап береді.
2.8. Өтінішке қол қоя отырып, Принципал:
2.8.1. дербес деректер субъектілерінің
ақпаратын қоса алғанда, соның ішінде қағаз,
электрондық
және
кез
келген
тасымалдауышта тіркелген өзі туралы дербес
деректерді жинауға, өңдеуге және оларды
барлық
мемлекеттік/мемлекеттік
емес
органдарға,
ұйымдарға
жария
етуге
келісетінін растайды. Бұл кезде, Банк берілген
дербес
деректерді
ҚР
заңнамасында
белгіленген шектеулерді ескере отырып жария
етуі тиіс;
2.8.2. Өзі туралы мәліметті және борышкер
тұлғаның өтініші бойынша банк берген
кепілдіктер немесе кепілгерліктер туралы
мәліметті банктің кредиттік бюроға беруіне
келісетінін;
2.8.3. «Банк ЦентрКредит» АҚ Кепілдіктер
(төлем және тендерлік) берудің жалпы
талаптарымен танысқанын;
2.8.4. Кепілдіктер (төлем және тендерлік) беру
талаптары, Тарифтер, осы Шартты жасасуға
қажетті құжаттардың тізбесі, Шарт бойынша
міндеттемелер орындалмаған жағдайдағы
жауапкершілік пен ықтимал тәуекелдер
туралы ақпараттың берілгенін;
2.8.5. «Банк ЦентрКредит» АҚ Кепілдіктер
(төлем және тендерлік) беру талаптарымен,
Банктің тарифтерімен және осы Шарттың
талаптарымен танысуға қажетті уақыт
берілгенін;

неотъемлемы друг от друга и представляют
собой единый правовой инструмент.
2.6. Банк не несёт обязательств перед
Принципалом до момента акцепта Банком
оферты Принципала, содержащейся в
Заявлении.
2.7. В случае акцепта Банком оферты
Принципала все документы, подписываемые
Банком и Принципалом, в том числе
направленные
посредством
Системы
Интернет-Банкинг, считаются оформленными
в письменной форме согласно действующего
законодательства Республики Казахстан.
После заключения настоящего Договора,
Стороны приобретают права, принимают на
себя все соответствующие обязательства, а
также
несут
ответственность
за
неисполнение/ненадлежащее
исполнение
указанных обязательств, согласно условиям
настоящего Договора.
2.8. Подписанием Заявления Принципал
подтверждает, что:
2.8.1. Согласен на сбор, обработку и
распространение персональных данных о нем
во все государственные / негосударственные
органы, организации, включая информацию
субъектов персональных данных, в том числе
зафиксированные на бумажном, электронном
и любом ином носителе. При этом,
предоставленные
персональные
данные
подлежат распространению Банком с учётом
ограничений,
установленных
законодательством РК.
2.8.2. Согласен на представление банком
сведений о нем и выданных банком по
заявлению лица-должника гарантиях или
поручительствах в кредитные бюро.
2.8.3. Ознакомлен с общими условиями
предоставления Гарантий (платежных и
тендерных) АО «Банк ЦентрКредит».
2.8.4. Предоставлена информация об условиях
предоставления Гарантий (тендерных и
платежных), Тарифах, перечне необходимых
документов для заключения настоящего
Договора, ответственности и возможных
рисках в случае невыполнения обязательств
по Договору.
2.8.5. Предоставлено необходимое время на
ознакомление с условиями предоставления
Гарантий (тендерных и платежных) АО «Банк
ЦентрКредит», Тарифами Банка и условиями
настоящего Договора.

2.8.6. Банктің
www.bcc.kz
мекенжайы
бойынша
интернет-ресурсына
орналастырылған және Банк бөлімшелерінің
барлық операциялық залдарына басып
шығарылған
осы
Шарттың
барлық
талаптарымен келісетінін және Банктің
тарифтеріне енгізілген өзгерістерді қоса
алғанда, оларды сөзсіз қабылдайтынын;
2.8.7. Банк көрсететін қызметтер үшін алынатын
Тарифтердің ұлғаю жағына қарай өзгертілуі
және/немесе толықтырылуы мүмкін екеніне
және www.bcc.kz мекенжайы бойынша және
Банк бөлімшелеріндегі ақпараттық стендтерде
орналастырылған, Шарт бойынша қызмет
көрсеткен сәтте қолданыста болған Тарифтер
бойынша көрсетілген қызмет үшін төлем
жасауға келісетінін;
2.8.8. Шарттың жаңа нұсқасын және/немесе
Шартқа
енгізілген
өзгерістер
мен
толықтыруларды
Банктің
www.bcc.kz
мекенжайы бойынша интернет-ресурсына
орналастыру және Банк бөлімшелерінің
барлық операциялық залдарына басылған
күйде орналастыру жолымен Шартқа өзгеріс
пен толықтыру енгізуге келісетінін;
2.8.9. Шартта Принципалға ауыртпалық
салатын, Клиент өзінің саналы мүддесіне
байланысты
оларды
қабылдамайтындай
қандай да бір талаптардың жоқ екенін;
2.8.10. Банктің қол қойылған Лимит туралы
келісім және Өтініш болғанына байланысты,
Шартты
оқымағанының/түсінбегенінің/
қабылдамағанының дәлелі ретінде осы
Шартта қолтаңбасының болмауына сілтеме
жасауға құқығы болмайтынын;
2.8.11.
Шарттың
барлық
қағидалары
Принципалдың мүддесі мен қалауына толық
көлемде сәйкес келетінін растайды.
3. ШАРТТЫҢ МӘНІ
3.1. Лимит туралы келісімге сәйкес Банк
Принципалға Кепілдік берудің белгіленген
лимиті аясында Бенефициардың пайдасына
Банктік кепілдік беруге міндеттенеді.
3.2.
Кепілдік
Принципалдың
«Банк
ЦентрКредит» АҚ-тың «Интернет-банкинг»
жүйесі арқылы Кепілдік шығаруға өтінім
беруі арқылы белгіленген лимит сомасының
аясында және Принципал Шарттың және
Лимит туралы келісімнің қағидаларын толық
көлемде орындаған кезде ғана беріледі.
3.3. Кредиттік бюроның деректер базасына
Банктің Принципал, жасалатын мәміле туралы

2.8.6. Согласен со всеми условиями настоящего
Договора, размещённым на Интернет-ресурсе
Банка по адресу: www.bcc.kz и в распечатанном
виде во всех операционных залах отделений
Банка и безоговорочно принимает их, включая
изменения Тарифов Банка.
2.8.7. Согласен, что Тарифы за услуги Банка
могут быть изменены и/или дополнены в
сторону увеличения и согласен на оплату
услуг по Тарифам, действующим на момент
оказания услуг по настоящему Договору и
размещенным по адресу: www.bcc.kz и на
информационных стендах в отделениях Банка.
2.8.8. Согласен на изменение и/или
дополнение условий настоящего Договора
путём размещения новой редакции Договора и
/ или внесённых изменений и/или дополнений
в Договор на интернет-ресурсе Банка по
адресу: www.bcc.kz и в распечатанном виде во
всех операционных залах отделений Банка.
2.8.9.Договор не содержит каких-либо
обременительных для Принципала условий,
которые он, исходя из своих разумно
понимаемых интересов, не принял бы.
2.8.10. Не вправе ссылаться на отсутствие его
подписи на настоящем Договоре как
доказательство того, что Договор не был им
прочитан / понят / принят, поскольку у Банка
имеется подписанное Соглашение о лимите и
Заявление.
2.8.11. Все положения настоящего Договора в
полной мере соответствуют интересам и
волеизъявлению Принципала.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Банк обязуется предоставить Принципалу
банковскую Гарантию в пользу Бенефициара,
в
рамках
установленного
лимита
предоставления
Гарантий,
согласно
Соглашению о лимите.
3.2. Предоставление гарантий осуществляется
в рамках установленной суммы лимита путем
подачи Принципалом Заявления на выпуск
гарантий через Систему Интернет–Банкинг
АО «Банк ЦентрКредит» и при условии
выполнения
Принципалом
положений
Договора и Соглашения о лимите в полном
объеме.
3.3. Предоставление гарантий осуществляется
при
наличии
письменного
согласия

мәліметтерді, Принципал мен Банктің Келісім
бойынша өз міндеттемелерін орындауына
байланысты ақпаратты беруіне, кредиттік
бюролардан кредиттік есептерді шығарып
беруге, сонымен қатар кредиттік бюролар
және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы
заңнамаға сәйкес ұсынылуы қажет болуы
мүмкін тараптардың өз міндеттемелерін
орындауына байланысты ақпаратты және
басқа да мәліметтерді беруге Принципалдың
жазбаша келісімі болған жағдайда ғана
кепілдік беріледі. Принципалдың өзі туралы
ақпаратты кредиттік бюроға беруге және
кредиттік бюролардан кредиттік есептерді
шығарып беруге келісімдері осы Келісімнің
аясында берілетін барлық кепілдікке қатысты
қолданылады.
3.4. Принципал Келісімнің қағидаларын толық
көлемде орындаған жағдайда, соның ішінде:
- Банктің құжаттардың ресімделуіне, Банктің
барлық құқық белгілейтін, растайтын және
кепілдіктер беруге қатысты өзге құжаттардың
ресімделуіне қоятын барлық талаптарын
сақтаған;
- осы Лимит туралы келісімде белгіленген өзге
де кепілдіктер мен міндеттемелерді толық
көлемде орындаған кезде кепілдіктер беріледі.

3.5. Осы Шартқа қосылғанға дейін белгіленген
Лимит туралы келісім аясында шығарылған
банктік
кепілдіктер
Принципал
өз
міндеттемелерін орындаған сәтке дейін өз
күшін сақтайды.
3.6. Егер Принципалға «Банк ЦентрКредит»
АҚ-тың Интернет-банкинг жүйесі арқылы
Кепілдік шығару мүмкіндігін көздемейтін
кепілдік бойынша лимит бұрын белгіленсе,
Принципал белгіленген лимитке қосымша
келісім жасауы қажет.
3.7. Банктік кепілдіктің әрбір түрі бойынша
Банк Банктік кепілдікке жеке нөмір береді.
3.8. Кепілдіктің түрі, сомасы және валютасы,
Кепілдік
міндеттеменің
мақсаты,
тендердің/конкурстың/аукционның
атауы
немесе Келісімшарттың атауы, нөмірі және
күні, тендерді ұйымдастырушы немесе
келісімшарт бойынша контрагенттің атауы,
Кепілдіктің
қолданыс
мерзімі,
қамсыздандыру, Кепілдік берілетін орын
Өтініште көрсетіледі.

Принципала на предоставление Банком в базу
данных кредитных бюро сведений о
Принципале,
заключаемой
сделке,
информации, связанной с исполнением
Принципалом и Банком своих обязательств по
Договору и Соглашению о лимите, выдачу
кредитных отчетов из кредитных бюро, а
также иных сведений, предоставление
которых может понадобиться в соответствии с
законодательством о кредитных бюро и
формировании
кредитных
историй.
Указанные
согласия
Принципала
на
предоставление информации о нём в
кредитное бюро и выдачу кредитного отчета
из кредитных бюро распространяются на все
выдачи в рамках Соглашения о лимите.
3.4. Гарантии будут предоставлены при
условии
выполнения
Принципалом
положений Соглашения о лимите в полном
объеме, в том числе:
- соблюдения всех требований Банка,
предъявляемых к оформлению документов,
получения
Банком
всех
правоустанавливающих, подтверждающих и
иных необходимых документов, касающихся
предоставления гарантий,
- выполнения прочих гарантий и обязательств,
установленных настоящим Соглашением о
лимите, в полном объеме.
3.5. Банковские гарантии, выпущенные в
рамках установленного Соглашения о лимите,
до присоединения к настоящему Договору,
сохраняют силу до момента исполнения
обязательств Принципалом.
3.6. В случае, если ранее Принципалу уже был
установлен лимит по гарантиям, не
предусматривающий возможность выпуска
Гарантий через Систему Интернет–Банкинг
АО «Банк ЦентрКредит», Принципалу
необходимо
заключить
дополнительное
соглашение к установленному лимиту.
3.7. По каждой из видов банковской Гарантии
Банк
присваивает
отдельный
номер
банковской Гарантии.
3.8. Вид, сумма и валюта Гарантии, цель
Гарантийного обязательства, наименование
тендера/конкурса/аукциона
или
наименование, номер и дата Контракта,
организатор тендера или наименование
контрагента по контракту, срок действия
Гарантии, обеспечение, место выдачи
Гарантии указываются в Заявлении.

3.9. Кепілдік (тендерлік және төлем) беру
талаптары туралы ақпарат www.bcc.kz
мекенжайы бойынша Банктің интернетресурсында және банк бөлімшелерінің барлық
операциялық залдарында орналастырылған.
3.10. Осы Қосылу шарты Клиент ЭЦҚ-ны
қолданумен Интернет-банкинг жүйесі арқылы
Өтініш берген сәттен бастап күшіне енеді
және Принципал осы Шарт және Лимит
туралы келісім бойынша Банк алдындағы
міндеттемелерін толық орындағанға дейін
қолданыста болады. Принципал осы Шарт пен
Лимит туралы келісімнің барлық талаптары
және оларды орындамаудың салдары оған
мәлім екенін растайды. Сондай-ақ осы
Шартты
жасағанға
дейін
Банктің
операцияларды жүргізудің жалпы талаптары
туралы
ережесімен
Принципалдың
танысқанын растайды.
3.11. Банктік Кепілдік бойынша талаптар
Өтініште көрсетілген Кепілдіктің қолданыс
мерзімі бойы қойылады, бұл мерзім
аяқталғаннан кейін оның да заңдық күші
жойылады. Бұл кезде банктік кепілдіктің
қолданыс мерзімі Принципал Өтініште
көрсеткен мерзімге сәйкес болуы тиіс.
3.12. Принципал Шарттың және/немесе
Лимит туралы келісімнің талаптарын бұзған
кезде, белгіленген лимит сомасын Банк кез
келген уақытта Принципалға хабарламай-ақ
біржақты тәртіппен азайта алады.
4. КЕПІЛГЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ АҚЫ
ТӨЛЕУ
4.1. Кепілдік бергені үшін Принципал Банкке
Банктің тарифтеріне сәйкес комиссиялық
сыйақы төлейді. Шығарылған Кепілдік
бойынша комиссиялық сыйақы сомасы бір
жыл 365 күн есебінен Банк Кепілдік берген
күннен бастап қоса есептегенде Кепілдік
қолданыста болатын мерзімнің соңғы күніне
дейін Кепілдік шығарылған күнтізбелік күн
санына есептеледі, Кепілдік бойынша
міндеттемелер мерзімінен бұрын орындалған
жағдайда қайта есептелмейді.
4.2. Комиссиялық сыйақы:
1) Кепілдік бергені үшін Банктің тарифтеріне
сәйкес төленеді;
2)
Принципалдың
төлем
тапсырмасы
бойынша
шығарылатын
Кепілдіктің
валютасымен, банктік шоттардан, Кепілгердің
кассасына қолма-қол ақша салу арқылы және
ҚР заңнамасына қайшы келмейтін басқа
тәсілдермен төленеді.

3.9. Информация об условиях предоставления
Гарантий
(тендерных
и
платежных),
размещена на интернет-ресурсе Банка по
адресу: www.bcc.kz и во всех операционных
залах отделений Банка.
3.10. Настоящий Договор присоединения
вступает в силу с момента подачи Клиентом
Заявления посредством Системы Интернетбанкинг с использованием ЭЦП и действует
до полного исполнения Принципалом своих
обязательств перед Банком по настоящему
Договору и Соглашению о лимите.
Принципал подтверждает, что все условия и
последствия
невыполнения
условий
настоящего Договора и Соглашения о лимите
ему известны. Подтверждает, что до
заключения настоящего Договора Принципал
был ознакомлен с Правилами об общих
условиях проведения операций Банка.
3.11. Требования Бенефициара по банковской
Гарантии предъявляются в течение срока её
действия, указанного в Гарантии, по
истечении
которого
она
утрачивает
юридическую силу. При этом, срок действия
банковской Гарантии должен соответствовать
сроку, указанному Принципалом в Заявлении.
3.12. При нарушении Принципалом условий
Договора и/или Соглашения о лимите, сумма
установленного
лимита
может
быть
уменьшена Банком в одностороннем порядке
в любое время без уведомления Принципала.
4. ОПЛАТА УСЛУГ ГАРАНТА
4.1. За предоставление Гарантии Принципал
уплачивает
Банку
комиссионное
вознаграждение, согласно Тарифам Банка.
Сумма комиссионного вознаграждения по
выпущенной Гарантии начисляется исходя из
расчета 365 дней в году за количество
календарных дней, на которые выпускается
Гарантия, начиная со дня предоставления
Банком Гарантии и включая последний день
срока действия Гарантии, без пересчета в
случае досрочного выполнения обязательств
по Гарантии.
4.2. Уплата комиссионного вознаграждения:
1) за предоставление Гарантии производится
согласно Тарифам Банка;
2) производится в валюте выпускаемой
Гарантии, путем оплаты с банковских счетов
платежным
поручением
Принципала,
наличными деньгами, вносимыми в кассу
Гаранта
и
другими
способами,
не
противоречащими законодательству РК.

3) комиссиялық сыйақыны Принципал
Банктің тарифтеріне сәйкес Лимит туралы
келісімнің деректемелерінде көрсетілген
Банктің шотына төлейді.
4.2.1. Кепілдік беру лимитін ашу үшін
алынатын комиссияның төлемін Принципал
бір рет жүргізеді.
4.3. Кепілдік күшіне енбеген жағдайда,
Кепілдік бойынша міндеттемелердің күші
мерзімінен бұрын жойылған немесе есептен
шығарылған,
Кепілдіктің
түпнұсқасы
қайтарылған кезде бұрын төленген Комиссия
сомалары қайтарылмайды, Өтінішке жасалған
кестеге сәйкес төленуі тиіс комиссия сомасын
Принципал толық көлемде төлейді.
4.4.
Шығарылған
кепілдік
бойынша
талаптарды
өзгерткені, яғни Кепілдік
сомасын көбейткені, мерзімін ұзартқаны үшін
Принципал Кепілгерге Банк тарифтеріне
сәйкес комиссиялық сыйақы төлейді.
4.5.
Кепілгер
Кепілдік
бойынша
міндеттемелерін
орындаған
жағдайда,
Принципал
Кепілгер
Бенефициардың
пайдасына ақша сомасын төлегеннен кейін бір
жұмыс күні ішінде Кепілгер Бенефициарға
төлеген соманы (бұдан әрі «орындалмаған
міндеттеме сомасы») Кепілгерге аударуға
міндеттенеді.
4.6. Принципал Банкке төлейтін сомаларды
Банк берешекті өтеуге келесі кезектілікпен
жібереді:

Комиссиялық
сыйақы
бойынша
өсімпұл сомасын (болған кезде) өтеу;

Комиссия сомасын өтеу;

Комиссиялық сыйақы сомаларын өтеу;

орындалмаған міндеттеме сомасын
өтеу.
4.7. Банктің / Кепілгердің жауапкершілігінің
артуына немесе өзге жағымсыз салдарға әкеп
соғатын
Келісімшарттың
және/немесе
Кепілдіктің және/немесе Принципалдың
міндеттемелерінің
талаптары
өзгерген
жағдайда,
Кепілдік
Банктің/Кепілгердің
келісімінсіз ҚР Азаматтық Кодексінің 336бабының
1-тармағына
сәйкес
өзінің
қолданысын тоқтатады.
4.8. Банкке төленетін комиссиялық сыйақы
сомасы
Принципалдың
Өтінішінде
көрсетіледі.
5. КЕПІЛДІКТІ ҚАМСЫЗДАНДЫРУ
5.1. Принципалдың осы Шарт, Лимит туралы
келісім, Өтініш бойынша міндеттемелерінің

3)
комиссионное
вознаграждение
уплачивается
Принципалом
согласно
Тарифам Банка, на счет Банка, указанный в
реквизитах Соглашения о лимите.
4.2.1. Оплата комиссии за открытие лимита
предоставления гарантий осуществляется
Принципалом единоразово.
4.3. В случае невступления в силу Гарантии,
при досрочном аннулировании или списании
обязательств по Гарантии, возврата оригинала
Гарантии, возврат ранее уплаченных сумм
Комиссий не производится, сумма комиссий и
подлежащая уплате в соответствии с
графиком к Заявлению подлежит оплате
Принципалом в полном объеме.
4.4. За изменение условий по выпущенной
Гарантии: увеличение суммы, продление
срока Гарантии Принципал уплачивает
Гаранту комиссионное вознаграждение в
соответствии с Тарифами Банка.
4.5. В случае исполнения Гарантом
обязательств по Гарантии, Принципал
обязуется в течение одного рабочего дня,
после оплаты Гарантом суммы денег в пользу
Бенефициара, перечислить Гаранту деньги в
сумме, выплаченной последним Бенефициару
(далее
«сумма
неисполненного
обязательства»).
4.6. Суммы, выплачиваемые Принципалом
Банку, направляются Банком на погашение
задолженности в следующей очередности:
 погашение суммы пени по Комиссионному
вознаграждению (при наличии);
 погашение суммы Комиссии;
 погашение
сумм
Комиссионного
вознаграждения;
 погашение
суммы
неисполненного
обязательства.
4.7. В случае изменения условий Контракта
и/или
Гарантии
и/или
обязательств
Принципала
по
Контракту,
влекущие
увеличение ответственности или иные
неблагоприятные
последствия
для
Банка/Гаранта, без согласия последнего,
Гарантия прекращает свое действие в
соответствии с п.1 ст.336 Гражданского
Кодекса РК.
4.8. Суммы комиссионного вознаграждения
Банку указываются в Заявлении Принципала.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИИ
5.1. Обеспечением исполнения обязательств
Принципала по настоящему Договору,

орындалуын
қамсыздандыру
болып
тұрақсыздық
айыбы
және
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында көзделген және ресімделген
міндеттемелерді қамсыздандырудың өзге
тәсілдері танылады.

Соглашению о лимите, Заявлению выступают
неустойка и другие способы обеспечения
обязательств,
предусмотренные
и
оформленные
действующим
законодательством Республики Казахстан.

6. КЕПІЛГЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН
МІНДЕТТЕРІ
6.1. Кепілгердің міндеттері:
6.1.1. Барлық қажетті құжаттаманы алғаннан
кейін осы Шартта, Лимит туралы келісімде,
Өтініште көзделген талаптармен, көлемдер
мен міндеттерде беру;

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГАРАНТА

6.1.2.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
көзделген
жағдайларды
қоспағанда, осы Шарттың, Лимит туралы
келісімнің,
Өтініштің
талаптарының
конфиденциалдылығын қамтамасыз ету.
6.2. Кепілгердің құқықтары:
6.2.1. Кепілдік берілген мерзімнің ішінде кез
келген уақытта Принципалдың қаржылықшаруашылық
жағдайын,
Кепілдікпен
қамтамасыз
етілген
міндеттемелердің
орындалу барысын және оның қамтамасыз
етілуін тексеріп тұру;
6.2.2. Принципалдан қаржылық есептілікті
ұсынуды талап ету;
6.2.3. Принципалға осы Шартты орындауға
байланысты қосымша талаптар қою;
6.2.4. Принципалдың Кепілгерде ашылған
барлық
банктік
шоттарындағы
ақша
қаражатының қозғалысына бақылау жасау;
6.2.5. Принципал осы Шарттың / Лимит
туралы келісімнің талаптарын бұзған кезде,
сонымен қатар Шартта/Лимит туралы
келісімде/Өтініште көзделген қандай да бір
төлемдерді жүргізбеген жағдайда, онда
аталған төлемдер мерзімінен кешіктірілген
кредиттік берешек болып есептеледі және
Банк осы Стандарт талаптардың 6.2 және 7.4тармақтарында
көзделген
іс-шараларды
жүргізуге құқылы, бұл кезде Принципал
тарапынан қосымша келісім талап етілмейді.
6.2.6. Принципал осы шарт бойынша
міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті
дәрежеде
орындамаған
жағдайда,
Принципалдың ағымдағы шотынан тікелей
дебеттеу арқылы ақшаны есептен шығару;
6.2.7. Теңгемен және/немесе шетелдік
валютамен
жасалған
ақша
аудару
операциялары
бойынша
Кепілгердің

6.1. Гарант обязуется:
6.1.1. предоставить Гарантию на условиях, в
объемах
и
сроки,
предусмотренные
настоящим Договором, Соглашением о
лимите, Заявлением после получения всей
необходимой документации;
6.1.2.
обеспечить
конфиденциальность
условий настоящего Договора, Соглашения о
лимите, Заявления за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РК.
6.2. Гарант имеет право:
6.2.1. Проверять в любое время в течение
срока
действия
Гарантии
финансовохозяйственное положение Принципала, ход
исполнения
обеспеченных
Гарантией
обязательств и ее обеспеченность.
6.2.2.
Требовать
от
Принципала
предоставления финансовой отчетности.
6.2.3.
Предъявлять
дополнительные
требования к Принципалу, связанные с
исполнением настоящего Договора.
6.2.4. Контролировать движение средств
Принципала на всех банковских счетах
Принципала открытых у Гаранта.
6.2.5. При нарушении Принципалом условий
настоящего Договора/Соглашения о лимите, а
также в случаях не проведения каких-либо
выплат,
предусмотренных
Договором/
Соглашением о лимите/Заявлением, то
данные выплаты признаются кредитной
просроченной задолженностью и Банк вправе
провести мероприятия, предусмотренные
п.6.2 и п. 7.4 настоящих Стандартных
условий, при этом дополнительного согласия
со стороны Принципала не требуется;
6.2.6.списать деньги с Текущего счета
Принципала путем прямого дебетования при
неисполнении,
либо
ненадлежащем
исполнении Принципалом своих обязательств
по настоящему Договору,
6.2.7. Проводить платеж по Гарантии и/или
контргарантии, выданной Гарантом, с
удержанием комиссии по переводным

қолданыстағы тарифтеріне сәйкес комиссия
ұстай отырып, Кепілгер берген Кепілдік
және/немесе контркепілдік бойынша төлем
жасау;
6.2.8.
Кепілгер
Кепілдік
бойынша
Бенефициардың (аталған төлемдерді алуға
құқығы бар басқа да үшінші тұлғалардың)
пайдасына қандай да бір төлем жасаған кезде,
Принципалдан Кепілгер төлеген сомаларды
Кепілгер белгілеген мерзімде бірден өтеуді
талап ету.
6.2.9. Кепілдік бойынша Бенефициардың (осы
төлемдерді алуға құқығы бар басқа үшінші
тұлғалардың) пайдасына қандай да бір
төлемдер жүргізілген жағдайда, төленген сома
«Кепілдіктер бойынша дебиторлар» шотына
жатқызылсын және дебиторлық берешекті
өтеу үшін:

Принципалға
қызмет
көрсететін
барлық банктерде ашылған Принципалдың
кез келген шоттарындағы ақшаға акцептісіз /
даусыз тәртіппен төлем талабын ұсыну, бұл
кезде Принципал тарапынан қосымша келісім
талап етілмейді.
6.2.6. Оны орындау үшін Принципалдың
банктік шотында қолма-қол ақша болған
жағдайда, Принципалдың кез келген банктегі
банктік шоттарын мерзімінен кешіктірілген
берешек
сомасының
шегінде
тікелей
дебеттеу.
Принципалдың
дебеттелетін
шотында/шоттарында қажетті ақша сомасы
болмаған немесе жеткіліксіз болған жағдайда,
Кепілгер ескертусіз Принципалды төлем
бойынша
мерзімінен
кешіктірушілер
санатына жатқызады.
6.2.11. Кепілдік бойынша Бенефициардың
(осындай төлемдерді алуға құқығы бар үшінші
тұлғалардың) пайдасына қандай да бір төлем
жасалған жағдайда, жалпы белгіленген
тәртіппен Принципалдың қарыз қаражатын
беру туралы өтінішін қарау және қарыз шарты
мен қарызды қамсыздандыру бойынша сәйкес
шарттар жасау арқылы қарызды ресімдеп,
жасалған
төлемдердің
сомасын
Принципалдың несиелік берешегіне қайта
ресімдеу. Бұл кезде кредиттеу Банктің ішкі
процедураларына сәйкес жүзеге асырылады.
6.2.12. ҚР қолданыстағы заңнамасында
белгіленген тәртіппен Қамсыздандыруға
өндіріп алу қолдану.

операциям в тенге и/или в иностранной
валюте, согласно действующим Тарифам
Гаранта.
6.2.8. В случае произведения Гарантом какихлибо выплат по Гарантии в пользу
Бенефициара (других третьих лиц, имеющих
право на получение данных выплат),
требовать от Принципала единовременного
возмещения выплаченной Гарантом суммы в
установленные Гарантом сроки.
6.2.9. В случае проведения каких-либо выплат
по Гарантии в пользу Бенефициара (других
третьих лиц, имеющих право на получение
данных выплат) отнести выплаченную сумму
на счет “Дебиторы по Гарантиям” и в
погашение дебиторской задолженности:

предъявить
в
безакцептном/бесспорном порядке платежное
требование на деньги, имеющиеся на любых
счетах Принципала во всех обслуживающих
его банках, при этом дополнительного
согласия со стороны Принципала не
требуется.
6.2.10. Производить прямое дебетование с
банковских счетов Принципала в любых
банках в пределах суммы просроченной
задолженности, при условии наличия денег на
банковском счете Принципала для его
исполнения. В случае отсутствия или
недостаточности требуемой суммы денег на
дебетуемом
счете/счетах
Принципала,
Принципал по умолчанию выносится
Гарантом на просрочку по платежу.
6.2.11. В случае проведения каких-либо
выплат по Гарантии в пользу Бенефициара
(других третьих лиц, имеющих право на
получение данных выплат) переоформить
суммы произведенных выплат на ссудную
задолженность Принципала, с рассмотрением
в общеустановленном порядке заявки
Принципала на предоставление заемных
средств и оформлением задолженности путем
заключения
договора
займа
и
соответствующих договоров по обеспечению
займа.
При
этом
кредитование
осуществляется
согласно
внутренним
процедурам Банка.
6.2.12. Обратить взыскание на Обеспечение, в
порядке,
установленном
действующим
законодательством РК.

6.2.13.
Кепілгер
Кепілдік
бойынша
міндеттемелерін
орындаған
жағдайда,
Кепілгер өзі орындаған міндеттеме сомасы
мен Кепілгерге төленуі тиіс басқа төлемдердің
сомаларын Принципалдан қайтаруды талап
етуге құқылы болады.
6.2.14. Принципалдың қаржылық жағдайын
есепке ала отырып, Кепілдік лимитін
пайдаланған кезеңде лимит сомасын азаю
немесе көбею жағына қарай қайта қарастыру.
6.2.15. Шарт / Лимит туралы келісім аясында
Принципалдан кез келген ақпаратты немесе
құжаттаманы
талап
ету,
сондай-ақ
қамсыздандырудың сақталуы мен жобаның
бизнес-жоспарға сәйкес іске асырылу
барысын тексеру;
6.2.16.
Қазақстан
Республикасы
заң
шығарушы
органдарының,
Үкiметiнiң,
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң
шешiмдерiне байланысты, сондай-ақ Банктiң
Қазақстан Республикасында, шет елдерде
ресурстарды алуының жалпы талаптарының
өзгеруiне, инфляция қарқынының өзгеруiне,
девальвация
қарқынының
өзгеруiне
байланысты
ресурстарды
қалыптастыру
талаптары өзгерген жағдайда, сондай-ақ басқа
кез келген жағдайларда, Банк Лимит туралы
келісімнің талаптарын, соның iшiнде сыйақы
мөлшерлемесін
және
айыппұл
санкцияларының мөлшерін, қаржыландыру
валютасын бiржақты тәртiппен өзгертуге
құқылы, бұл туралы Принципалға жазбаша
түрде хабар берiлуi тиіс. Жоғарыда
көрсетiлген негiздер бойынша Лимит туралы
келісімнің талаптарын өзгерту Принципалға
хабарлама жiберiлген күннен бастап 10
күнтiзбелiк
күн
аяқталғаннан
кейiн
жүргiзiлетiн болады.
6.2.17. Принципал осы Шартта және Келісімде
көзделген міндеттемелерін орындамаған /
уақытылы орындамаған, соның ішінде
комиссиялық
сыйақы
төлеу
мерзімін
бұзған жағдайда немесе Банк Кепілдік
бойынша Бенефициарға төлем жасаған
жағдайда, осы Келісімнің 7.4-тармағына
сәйкес Принципалдың кез келген банктік
шотынан
ақшаны
даусыз,
акцептісіз
тәртіппен алу. Банк Кепілдіктер бойынша
Бенефициардың пайдасына төлем жасаған,
Принципал тарапынан осы сома Банкке
өтелмеген
және/немесе
талап
етілген
ақша сомасы Принципалдың дебеттелетін
шотында/шоттарында жеткіліксіз болған
жағдайда,
бастапқы
күйі
бойынша

6.2.13. В случае исполнения Гарантом
обязательств по Гарантии Гарант имеет право
регрессного требования к Принципалу на
сумму исполненного им обязательства и
сумму иных, причитающихся Гаранту
платежей.
6.2.14. Пересматривать сумму лимита в
сторону уменьшения или увеличения в период
использования Лимита гарантий с учетом
финансового состояния Принципала;
6.2.15. Затребовать любую информацию или
документацию
Принципала
в
рамках
Договора/Соглашения о лимите и хода
реализации проекта в соответствии с бизнеспланом;
6.2.16. В случае изменения условий
формирования
ресурсов,
связанных
с
решением
законодательных
органов,
Правительства
Республики
Казахстан,
Национального Банка Республики Казахстан,
а также, в связи с изменением общих условий
получения Банком ресурсов как в Республике
Казахстан, так и за рубежом, изменением
темпов инфляции, изменением темпов
девальвации, при наличии просрочки, а также
в любых других случаях, Банк имеет право в
одностороннем порядке изменять условия
Соглашения о лимите, в том числе, размер
комиссионного
вознаграждения,
размер
штрафных санкций, валюту финансирования,
о чем Принципал уведомляется в письменном
виде. Изменение условий Соглашения о
лимите по вышеуказанным основаниям будет
производиться
по
истечении
10-ти
календарных дней со дня направления
уведомления Принципалу.
6.2.17.
В
случае
невыполнения/
несвоевременного выполнении Принципалом
своих
обязательств,
предусмотренных
настоящим Договором и Соглашением о
лимите, в том числе нарушения сроков оплаты
комиссионного вознаграждения, либо в
случае осуществления выплаты Банком по
Гарантии Бенефициару, изъять в бесспорном,
безакцептном порядке денег с любых
банковских счетов Принципала согласно п. 7.4
настоящих Стандартных условий. В случае
осуществления Банком выплат по Гарантиям
в пользу Бенефициара отсутствия возмещения
Банку данной суммы со стороны Принципала
и/или недостаточности требуемой суммы
денег
на
дебетуемом
счете/счетах

Принципалдың Лимит туралы келісім мен
Қосылу
шарты
бойынша
мерзімінен
кешіктірілген берешегі туындайды деп
есептеледі. Бұл кезде Банк Кепілдік бойынша
Бенефициарға төлем жасаған және Принципал
Банк алдында төлем сомасын өтеген
жағдайда, осы сома мерзімінен кешіктірілген
болып табылады және Банк Кепілдік бойынша
төлем жасаған күннен бастап есептеледі;
6.2.18. төмендегі жағдайларда, яғни:
- Принципал Шартта және/немесе Лимит
туралы келісімде көзделген талаптар мен
міндеттемелерді орындамаған/тиісті дәрежеде
орындамаған;
- банк қызметін реттейтін органдар тарапынан
іс жүргізу нормативтерін қадағалау қажеттігі
туындаған;
- Принципал жауапкер және/немесе жауапкер
тарапынан өз бетінше талаптар қоймайтын
үшінші тұлға ретінде сот процесiне тартылған;
- Принципалдың мүлкіне және оның
шоттарына тыйым салынған және/немесе
мүлкіне өндiрiп алу қолданылған немесе
осындай жағдайлардың пайда болу қаупі
төнген;
- уәкілетті органның нормативтік құқықтық
актісінің талаптарына сәйкес Банк жүргізетін
мониторингтің
нәтижесі
бойынша
Принципалдың
қаржылық
жағдайы
нашарлаған (соның 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.);
- Принципалдың Банктегі шоттарындағы ақша
айналымдары кепілдік сомасынан кем сомаға
төмендеген;
- мониторинг жүргізу үшін Принципал
қаржылық есептілікті бермеген немесе
уақытылы бермеген;
- Принципалдың есеп айырысу шоттары
бойынша картотека болған (инкассалық
талаптар ұсынылған);
- болашақ
кезеңдерде келісімшарттар
бойынша өндіріс көлемі азайған немесе

Принципала, то считается, по умолчанию, что
у Принципала возникает просроченная
задолженность по Соглашению о лимите и
Договору присоединения. При этом, в случае
осуществления выплаты Банком по Гарантии
Бенефициару и при не погашении перед
Банком сумм выплат Принципалом, то данная
сумма является просроченной и исчисляется с
даты выплаты Банком по Гарантии;
6.2.18.
В
одностороннем
порядке
приостановить предоставление Гарантий в
рамках Соглашения о лимите в случае:
-неисполнения/не надлежащего исполнения
Принципалом условий и обязательств,
предусмотренных
Договором
и/или
Соглашением о лимите;
-необходимости соблюдения пруденциальных
нормативов
со
стороны
органов,
регулирующих банковскую деятельность;
-Принципал вовлечен в судебный процесс в
качестве ответчика и/или третьего лица, не
заявляющего самостоятельные требования на
стороне ответчика;
- на имущество Принципала и его счета
наложен арест и/или обращено взыскание на
имущество либо существует реальная угроза
наступления данных событий
-ухудшения
финансового
состояния
Принципала, выявленного по результатам
мониторинга,
проводимого
Банком
в
соответствии с требованиями нормативного
правового акта уполномоченного органа (в
т.ч.:
-снижение
выручки,
отрицательные
операционная и чистая прибыли за
предыдущие финансовые периоды, рост
сроков
оборачиваемости
дебиторской,
кредиторской задолженности, запасов, рост
финансового левереджа, резкое снижение
рентабельности продаж, коэффициентов
ликвидности и т.д.);
-снижения оборотов денег на счетах
Принципала в Банке менее суммы Гарантий;
-не предоставления либо несвоевременного
предоставления
финансовой
отчетности
Принципалом для проведения мониторинга;
-наличия картотеки по расчетным счетам
Принципала
(выставление
инкассовых
требований);
-уменьшения либо отсутствия объемов по
контрактам в будущих периодах, отсутствия

болмаған, кәсіпорынның өндірістік қызметі
болмаған немесе уақытша тоқтатылған,
бизнес-жоспардан
ауытқыған,
Қарыз
алушының қызмет бағыты ауысқан;
- бюджет алдында берешек (салықтар және
өзге міндетті алымдар бойынша) болған;
- Қолданыстағы заңнаманың Банктің осы
Шартты / Лимит туралы келісімді тиісті
дәрежеде орындауына әсер ететін талаптары
өзгерген;
- Банктің қаржылық резервтерін құру көздері
өзгерген,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
заң
шығарушы
органдарының,
Үкiметiнiң,
Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкiнiң шешімдеріне
байланысты және Қазақстан Республикасында
және Қазақстан Республикасынан тыс жерде
ресурстар алудың жалпы талаптарының
өзгеруіне байланысты Банктің ресурстарды
құру талаптары өзгерген;
валюта
бағамы
күрт
өзгерген
(девальвация/ревальвация, теңге бағамының
құбылмалылығы,
теңгенің
деноминациялануы)
және
Қазақстан
Республикасында
шетел
валютасының
айналымына шектеу қойылған;
- 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 талаптардың қатаңдануы) әсер еткен
жағдайда, Келісімнің аясында кепілдік беруді
біржақты тәртіппен тоқтата тұру;
6.2.19. Принципал осы Лимит туралы келісім
және/немесе
Шарт
бойынша
өз
міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті
дәрежеде орындамаған жағдайларда, сондайақ:
- мониторинг жүргізген кезде анықталған
мүлікті заңсыз иелену фактілері болған;
- Принципал ұсынған құжаттар бойынша
қолтаңбалардың, мөрлердің және т.б. сәйкес
келмеу/жасанды болу фактілері анықталған;
- Принципал 6.2.16-тармақта көрсетілген
өзгерістермен келіспеген;
- қайта ұйымдасу, таратылу, банкроттыққа
ұшырау және т.б. салдарынан қызметін
тоқтатқан, заңдық дәрежесін өзгерткен немесе
осындай «қызметін тоқтату», таратылу,

или приостановления производственной
деятельности предприятия, отклонения от
бизнес-плана,
смены
направления
деятельности Принципала;
-наличия задолженности перед бюджетом (по
налогам и прочим обязательным сборам);
-изменения
требований
действующего
законодательства, влияющих на надлежащее
исполнение Банком настоящего Договора/
Соглашения о лимите;
-изменения
источников
формирования
финансовых резервов Банка, а также
изменения условий формирования ресурсов,
связанных с решением законодательных
органов,
Правительства
Республики
Казахстан, Национального Банка Республики
Казахстан, и в связи с изменением общих
условий получения Банком ресурсов как в
Республике Казахстан, так и за пределами
Республики Казахстан;
-резкого
изменения
курса
валют
(девальвация/ревальвация,
волатильность
курса тенге, деноминация тенге) и ввод
ограничений на оборот иностранной валюты в
Республике Казахстан;
-влияния внешних факторов (предъявление
требований внешними кредиторами по
досрочной выплате по займам/выкупу
облигаций,
повышение
ставок
по
привлекаемым синдицированным и прочим
займам, повышение Национальным банком
Республики
Казахстан
ставки
рефинансирования, ставок по депозитам,
увеличение
стоимости
фондирования,
ужесточение требований по пруденциальным
нормативам);
6.2.19. потребовать досрочное исполнение
обязательств по Соглашению о лимите и/или
Договору либо без согласия Принципала
обратить взыскание на деньги в сумме, равной
сумме задолженности, имеющиеся на любых
счетах Принципала, открытых им как в банках
Республики Казахстан, так и в иностранных
банках,
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 и
Соглашение о лимите
в случаях
неисполнения,
либо
ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств

банкроттыққа ұшырау мүмкін болған (ЗТ үшін
қолданылады);
- банкроттыққа ұшырау, жеке кәсіпкер
ретінде тіркелу күшінің жойылуы және т.с.с.
немесе осындай
«қызметін тоқтату»,
банкроттыққа ұшырау және т.с.с. мүмкін
болған (ЖК үшін қолданылады);
- Принципал заңнамада белгіленген тәртіппен
төлем жасауға қабілетсіз деп танылған;
- Принципалдың және/немесе Принципал
басшылығының/
құрылтайшыларының
Қазақстан Республикасының немесе басқа
елдің заңнамасын бұзу фактілерін анықтауға,
Принципалдың активтерін жоғалтуға, төлем
жасауға қабілеттілігін төмендетуге немесе
Принципалдың
Банк
алдындағы
өз
міндеттемелерін тиісті үлгіде орындауына
кері әсерін тигізетін сот талқылауына
тартылған;
- Дефолт/Кросс-Дефолт орнаған немесе ол
орнайды деген нақты қауіп төнген жағдайда
осы Шарт және/немесе Лимит туралы келісім
бойынша міндеттемелердің мерзімінен бұрын
орындалуын талап ету немесе Принципалдың
келісімінсіз
Принципалдың
Қазақстан
Республикасы
аумағындағы
банктерде,
сондай-ақ 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 осы Шартты
және/немесе
Лимит
туралы
келісімді
біржақты тәртіппен бұзу.
7. ПРИНЦИПАЛДЫҢ КЕПІЛДІКТЕРІ,
ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
7.1. Принципал төмендегілерге кепілдік
береді:
7.1.1. Шарт бойынша құқықтар алуға және
міндеттемелер қабылдауға толық құқығы бар;
7.1.2.
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы
Шартты жасауға және орындауға қатысты
оның құзырлы басқару органдарының,
мемлекеттік
органдар
мен
үшiншi
тұлғалардың тарапынан барлық қажеттi
санкциялары, рұқсаттары мен келiсiмдерi бар;
7.1.3. Принципалдың осы Шарт жасалған
сәтте болған үшінші тұлғалармен қарымқатынастары Принципалдың осы Шартты

по настоящему Договору и/или Соглашению о
лимите, а также в случаях:
- наличия фактов хищений имущества,
выявленных при проведении мониторинга;
выявления
фактов
несоответствия
несоответствия/подделки подписей, печатей и
т.д. по документам, предоставленным
Принципалом;
- в случае несогласия Принципала с
изменениями, указанными в п. 6.2.16.
- прекращения деятельности, изменения
юридического
статуса
вследствие
реорганизации, ликвидации, банкротства, и
др., либо вероятности такого «прекращения
деятельности», ликвидации, банкротства и
т.д. (применяется для ЮЛ);
- банкротства, утраты силы регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя
и т.д. либо вероятности такого «прекращения
деятельности»,
банкротства
и
т.д.
(применяется для ИП)
- признания Принципала в установленном
законодательством
порядке
неплатежеспособным;
выявления
фактов
нарушения
Принципалом
и/или
руководством/
учредителями Принципала законодательства
Республики Казахстан или других стран,
вовлечения
Принципала
в
судебные
разбирательства, которые могут привести к
потере
активов,
снижению
платежеспособности или иным негативным
образом
отразиться
на
исполнении
обязательств Принципала перед Банком;
- наступления Дефолта/Кросс-Дефолта, либо
реальной угрозы его наступления;
7. ГАРАНТИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПРИНЦИПАЛА
7.1.Принципал Гарантирует, что:
7.1.1. имеет полное право приобретать права и
нести обязанности по настоящему Договору;
7.1.2. имеет все необходимые в соответствии с
действующим законодательством РК санкции,
разрешения и согласия со стороны
компетентных органов его управления,
государственных органов и третьих лиц по
заключению и исполнению настоящего
Договора
7.1.3. существующие на момент заключения
настоящего Договора отношения Принципала
с третьими лицами не являются препятствием
и не содержат ограничений для Принципала

жасауына және орындауына кедергі болмайды
және оның мүмкіндіктерін шектемейді;
7.1.4. Оның бизнесiне, активтерiне, қаржылық
жағдайына және осы Шартқа қатысты өз
мiндеттемелерi
бойынша
жауап
беру
мүмкiндiгiне елеулі залал келтіруі мүмкiн
жағдайлар жоқ;
7.1.5.
Шарттың
7.1.4-тармағында
қарастырылған кез келген жағдай орын алған
кезде бұл жөнінде Кепілгерге осындай
жағдайлар орнаған күннен бастап 3 (үш)
күннің ішінде жазбаша хабарлау.
7.2. Принципалдың құқықтары:
7.2.1. Кепілгерден осы Шартты іске асыруға
байланысты ақпаратты сұрау;
7.2.2. Кепілгерден осы Шарттың талаптарын
тиісті дәрежеде орындауды талап ету.
7.3. Принципалдың міндеттері:
7.3.1. Шартта көзделген мерзімдерде және
Банктің тарифтеріне сәйкес мөлшерде
комиссиялық сыйақы төлеу.
7.3.2.
Кепілгерге
оларды
орындауды
қамсыздандыру ретінде Кепілдік берілген
тендердің / конкурстың / аукционның немесе
Келісімшарттың талаптарында көзделген
міндеттемелердің нақты немесе ықтимал
орындалмау жағдайлары туралы уақытылы
хабарлап отыру.
7.3.3.
Кепілдікпен
қамсыздандырылған
міндеттемелердің орындалғаны туралы 3 (үш)
күн ішінде Кепілгерге хабарлап, растаушы
құжаттарды ұсыну.
7.3.4. Осы Шарт және Лимит туралы келісім
қолданыста болатын мерзім ішінде:
 өзінің қаржылық және өндірістікшаруашылық қызметін тоқтатпау;
 осы
Шарт
бойынша
қаржылық
міндеттемелерді осы Шартқа қол қойған
күніне болған және болашақта туындаған
басқа барлық қаржылық міндеттемелерге
қарағанда бірінші кезекте орындау;
 Кепілгердің жазбаша келісімін алмай,
басқа банктермен қарыз шарттарын (кредит
шарттарын) жасамау, қарыз, кепілдіктер
бермеу, кепіл болмау, сондай-ақ заңдық мәнжайы ұқсас мәмілелер жасамау.
7.3.5. Кепілгерге өзінің басқа банктердегі
(банктік операциялардың жекелеген түрлерін

для заключения и исполнения настоящего
Договора;
7.1.4. отсутствуют обстоятельства, могущие
нанести существенный ущерб его бизнесу,
активам,
финансовому
положению
и
возможности
отвечать
по
своим
обязательствам по настоящему Договору;
7.1.5. в случае наступления любого из
обстоятельств, предусмотренных пунктом
7.1.4, письменно уведомит об этом Гаранта в
3-хдневный срок с момента наступления таких
обстоятельств;
7.2. Принципал вправе:
7.2.1. запрашивать информацию у Гаранта
связанную
с
реализацией
настоящего
Договора;
7.2.2. требовать у Гаранта надлежащего
исполнения условий настоящего Договора.
7.3. Принципал обязуется:
7.3.1. уплатить комиссионное вознаграждение
в сроки и в размерах согласно Тарифам Банка;
7.3.2. своевременно уведомлять Гаранта о
реальных, либо потенциальных случаях
невыполнения
обязательств,
предусмотренных
условиями
тендера/конкурса/аукциона либо Контракта, в
обеспечение
исполнения
которых
предоставлена Гарантия;
7.3.3. в 3-дневный срок известить Гаранта об
исполнении обязательства, обеспеченного
Гарантией с приложением подтверждающих
документов;
7.3.4. в период действия настоящего Договора
и Соглашения о лимите:
 не прекращать свою финансовую и
производственно-хозяйственную
деятельность,
 производить исполнение финансовых
обязательств по настоящему Договору в
первоочередном порядке по отношению ко
всем другим финансовым обязательствам, как
существующим
на
дату
подписания
настоящего Договора, так и возникшим в
будущем;
 не заключать договоры займа (кредитные
договоры)
с
другими
банками,
не
предоставлять
займы,
гарантии,
поручительства, а также, не заключать сделки
с аналогичной юридической природой без
получения от Гаранта письменного согласия;
7.3.5. письменно известить Гаранта обо всех
своих счетах в других банках (организациях,

жүзеге асыратын ұйымдардағы)
барлық
шоттары туралы жазбаша хабарлау.
7.3.6. Кепілгер осы Шартты орындау аясында
негізді түрде сұрай алатын кез келген
мәліметті Кепілгерге беріп отыру.
7.3.7. орын алған сәттен бастап 3 күнтізбелік
күн ішінде:
- кәсіпорынның пошталық және банктік
деректемелері, заңды мекенжайы, құрылтай
құжаттары және басқа да құжаттары өзгерген
кезде, қайта ұйымдасқан, біріккен немесе
таратылған кезде (ЗТ үшін қолданылады);
- пошталық және банктік деректемелері, заңды
мекенжайы және басқа да құжаттары өзгерген
кезде (ЖК үшін қолданылады), бұл туралы
Банкке жазбаша түрде хабарлап, жаңа
құжаттарды Банкке тапсыру;
7.3.8. Кепілгер Кепілдік бойынша қандай да
бір төлемдер жасаған жағдайда, Принципал 1
(бір) жұмыс күні ішінде Кепілгердің Кепілдік
бойынша төлеген сомасын бір мезетте
толықтай өтеуге міндеттенеді. Принципал осы
тармақты орындамаған жағдайда, бұл
Принципалдың осы Шарт және Лимит туралы
келісім
бойынша
өзіне
қабылдаған
міндеттемелерін орындамауы деп есептелетін
болады;
7.3.9. Қамсыздандыру үшін Банк тендерлік
Кепілдік
берген
Тендерлік/конкурстық/
аукциондық өтінімнің қолданыс мерзімі
ұзартылған кезде, Кепілдіктің, тендерлік/
конкурстық/аукциондық өтінімнің сомасы
өзгерген
кезде,
тендерді/конкурсты/
аукционды ұйымдастырушы өтінімді ұзарту
туралы сауал берген сәттен бастап бір жұмыс
күні ішінде Банкке жазбаша хабарлау және
Банкпен (Банктік кепілдіктің қолданыс
мерзімі
өзгерген
кезде)
Өтінішке
толықтыру/өзгеріс енгізу туралы Қосымша
келісім жасасу;
7.3.10. есепті кезең аяқталған сәттен бастап әр
тоқсан сайын 20 күнтізбелік күннен
кешіктірмей Банкке шынайы қаржылық
есептілікті беру (балансты, пайда мен залал
туралы есепті, ақша қаражатының қозғалысы
туралы есепті, дебиторлық және кредиторлық
берешектің талдамасын), оның ішінде қаржы
жылы аяқталған сәттен бастап 45 күнтізбелік
күннен кешіктірмей әрбір үлестес компания
бойынша қаржылық есептілікті, оған қоса
шоғырландырылған есептілікті, жылдық
есепті беру, сондай-ақ жобаны жүзеге асыру

осуществляющих отдельные виды банковских
операций);
7.3.6.
предоставлять
Гаранту
любую
информацию,
которую
Гарант
может
обоснованно запросить в рамках исполнения
настоящего Договора;
7.3.7. в течение 3-х календарных дней с
момента изменений письменно уведомить и
представить Гаранту новые документы:
- при изменении почтовых и банковских
реквизитов,
юридического
адреса
учредительных
и
иных
документов,
реорганизации, слиянии или ликвидации
предприятия; (применяется для ЮЛ);
- при изменении почтовых и банковских
реквизитов, юридического адреса и иных
документов (применяется для ИП);
7.3.8. в случае проведения Гарантом каких–
либо выплат по Гарантии, Принципал
обязуется в течение 1 (одного) рабочего дня
единовременно полностью возместить сумму
выплаты Гаранта по Гарантии. В случае
невыполнения Принципалом данного пункта,
это будет рассматриваться как неисполнение
принятых Принципалом обязательств по
настоящему Договору и Соглашению о
лимите.
7.3.9. При продлении срока действия
тендерной/конкурсной/аукционной
заявки,
при
изменении
суммы
Гарантии,
тендерной/конкурсной/аукционной заявки, в
обеспечение которой Банком была выдана
тендерная Гарантия, письменно уведомить
Банк в течение одного рабочего дня с момента
предъявления
организатором
тендера/конкурса/аукциона
запроса
о
продлении и заключить с Банком Дополнение/
Изменение к Заявлению (при изменении срока
действия Банковской гарантии).
7.3.10. ежеквартально не позднее 20
календарных дней с момента окончания
отчетного периода, предоставлять в Банк
достоверную финансовую отчетность (баланс,
отчет о прибылях и убытках, отчет о
движении денежных средств, расшифровки
дебиторской и кредиторской задолженности),
в том числе по каждой аффилиированной
компании, включая консолидированную
отчетность, годовую финансовую отчетность
в срок не позднее 45 календарных дней с
момента окончания финансового года, а также
предоставлять
информацию,

барысын, мақсатына сай пайдаланылуын
растайтын ақпаратты беру;
7.3.11. Кепілдік сомасы ұлғайған керек
болғанда
Кепілдік
бойынша
Кепіл
ұстаушының / Кепілгердің талаптарын
қанағаттандыратын қосымша қамсыздандыру
ұсыну;
7.3.12.
Кепілдіктің
қолданыс
мерзімі
аяқталатын күннен кемінде 2 (екі) жұмыс күні
бұрын Кепілгерге Кепілдіктің және осы
Шарттың қолданыс мерзімін ұзарту туралы
негізделген жазбаша өтініш беру;
7.3.13. Банк алдында мерзімінен кешіктірілген
қарызы болған кезде, Банктің жазбаша
келісімінсіз өзінің қатысушылары арасында
қандай жағдайда да табысты бөлмеу (ЗТ үшін
қолданылады);
7.3.14. Банктің Келісімге қол қойған күнге
дейін болған және болашақта Келісім / Лимит
туралы келісім күшінде болатын мерзім
ішінде Келісімнің / Лимит туралы келісімнің
қағидаларына
сәйкес
беретін
барлық
шарттары мен талаптарын қатаң сақтау және
орындау;
7.3.15. Осы Келісім/осы Келісімнің аясында
жасалған Шарттар бойынша міндеттемелерін
орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде
орындамаған жағдайда, Принципал Банктің
осы Келісім бойынша көзделген ісәрекеттеріне кедергі жасамауға және Банктің
талап етуі бойынша берешекті өндіріп алу
бойынша Банк жүргізген іс-шаралардың
нәтижесінде келтірілген шығынды төлеуге
міндеттенеді.
7.4. Принципал төмендегілер бойынша
Кепілгерге сөзсіз келісімін береді:
7.4.1. Принципал осы Шартта, Келісімде
көзделген міндеттемелерін орындамаған/
уақытылы
орындамаған
жағдайда,
оған қоса комиссиялық сыйақыны төлеу
мерзімдерін бұзған жағдайда немесе Банк
Кепілдік бойынша төлем жасаған жағдайда,
Банк:
а) Принципалдың Банкте ашылған кез келген
банктік шотынан қолданыстағы заңнамаға
сәйкес төлем ордерін және (немесе) басқа
төлем құжаттарын пайдалана отырып, оларды
тікелей дебеттеу арқылы;
б)
Принципалдың
екінші
деңгейдегі
банктерде,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын

подтверждающую целевое использование,
ход реализации проекта.
7.3.11. При увеличении суммы Гарантии в
случае
необходимости,
предоставить
обеспечение по Гарантии, удовлетворяющее
требованиям Залогодержателя/Гаранта.
7.3.12. Обратиться к Гаранту в срок не менее
чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока
действия
Гарантии
с
обоснованным
письменным ходатайством о продлении
сроков действия Гарантии и настоящего
Договора.
7.3.13.
При
наличии
просроченной
задолженности перед Банком никаким
образом не распределять среди своих
участников доходы без письменного согласия
Банка (применяется для ЮЛ);
7.3.14. Строго соблюдать и выполнять все
условия и требования Банка, выдвигаемые в
соответствии
с
положениями
Договора/Соглашения
о
лимите,
как
существующие
на
дату
подписания
Соглашения о лимите, так возникающие в
будущем
в
период
действия
Соглашения/Соглашения о лимите;
7.3.15. В случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему
Договору/Договоров,
заключаемых
в
рамках
настоящего
Соглашения о лимите, Принципал обязуется
не
препятствовать
действиям
Банка,
предусмотренных по настоящему Договору, и
возместить по требованию Банка уплаты
издержек,
понесенных
в
результате
осуществления Банком мероприятий по
взысканию задолженности.
7.4. Принципал дает безусловное согласие
Гаранту:
7.4.1.
В
случае
невыполнения/
несвоевременного выполнении Принципалом
своих
обязательств,
предусмотренных
настоящим Договором и Соглашением о
лимите, в том числе нарушения сроков оплаты
комиссионного вознаграждения, либо в
случае осуществления выплаты Банком по
Гарантии, Банк вправе, а Принципал
подписанием Договора и/или Соглашения о
лимите дает согласие, на изъятие Банком в
бесспорном, безакцептном (без согласия и
уведомления Принципала) порядке денег в
целях погашения сумм задолженности с
любых банковских счетов Принципала,
открытых в :

ұйымдарда ашылған кез келген банктік
шотынан қолданыстағы заңнамада көзделген
тәртіппен төлемдік талаптың және (немесе)
басқа төлем құжаттарының негізінде,
берешек сомасын өтеу үшін ақшаны
даусыз,
акцептісіз
(Принципалдың
келісімінсіз және оған хабарламай) алуға
құқылы болады, ал Принципал Келісімге,
Өтінішке және/немесе Шартқа қол қоя
отырып, соған келісім береді.
Ақша Келісімнің және/немесе Шарттың
валютасынан өзге валютада алынған немесе
Принципал Банкке төлейтін ақшаның
валютасы Келісімнің, Өтініштің валютасынан
өзгеше болған жағдайда, егер Банк басқа
бағамды белгілемеген болса, Банк ақша
айырбасталатын күнге белгілеген бағам
бойынша ақшаны Принципалдың акцептінсіз
(келісімінсіз)
айырбастау.
Валюта
айырбастауға байланысты барлық шығыстар
Принципалдың есебінен төленеді;
7.4.2.
Осы
Шарт/Келісім
бойынша
міндеттемелерін орындамаған және/немесе
тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда,
Принципал осы арқылы Банкке:
а) ҚР-ның барлық соттарында, атқарушылық
өндірісте оның мүддесін қорғау үшін ҚР
заңнамалық
актілерінде
белгіленген
өкілеттіктерді
беру
арқылы
үшінші
тұлғаларды тартуға, сонымен қатар банктік
құпия болып табылатын мәліметтерді ұсынуға
келісім береді. Бұл кезде Банк Принципалдан
Банктің мүддесін қорғауды қамсыздандыруға
байланысты шығын сомасын төлеуді талап
етуге құқылы.
б) Банктің өз қалауы бойынша берешекті
қайтару бойынша қызмет көрсететін кез
келген
үшінші
тұлғаға,
мемлекеттік
органдарға және ұйымдарға Принципал
туралы ақпарат беруіне, сондай-ақ осы Шарт /
Келісім бойынша берешек сомасын өндіріп
алу/қайтару мақсатында, оған қоса осы
Келісімнің талаптарына сәйкес талап ету
құқықтарын қайта табыстаған кезде Банктің
мүддесін соттар мен мемлекеттік органдарда
білдіруіне келісім береді. Бұл кезде осы
ақпаратты беру банктік құпияны жария ету
болып саналмайды;
в)
Банктің
bcc.kz
ресми
сайтын
қолданушыларға алынған Банктік кепілдік

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.
Бесспорно, (без дополнительного согласия
Принципала) Банк вправе 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 Соглашения о
лимите и/или Договора, либо валюта денег,
выплачиваемых
Принципалом
Банку,
различна от валюты Соглашения о лимите
и/или Договора. Все расходы, связанные с
конвертацией валюты, оплачиваются за счет
Принципала;
7.4.2. В случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору/ Соглашению о лимите,
настоящим
Принципал
предоставляет
согласие Банку на:
а) привлечение третьих лиц для защиты его
интересов во всех судах РК, исполнительном
производстве с наделением установленных
законодательными актами РК полномочий, а
также
предоставление
сведений,
составляющих банковскую тайну. При этом,
Банк вправе требовать от Принципала сумм
издержек, связанных с обеспечением защиты
интересов Банка;
б) предоставление Банком по своему
усмотрению информации о Принципале
любым третьим лицам, предоставляющим
услуги
по
возврату
задолженности,
государственным органам и организациям, а
также услуги по представлению интересов
Банка в судах и государственных органах в
целях
взыскания
/возврата
суммы
задолженности по настоящему Договору/
Соглашению о лимите, в том числе при
переуступке прав требований в соответствии с
условиями Договора/ Соглашения о лимите.
При
этом,
предоставление
данной
информации не будет считаться раскрытием
банковской тайны;
в)на
подтверждение
и
размещение
информации о полученной банковской

туралы
ақпаратты
растауға
және
орналастыруға келісім береді. Бұл кезде
Принципал осы Шартқа қол қою арқылы
«Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы» ҚР Заңының 50бабының
талаптарын
сақтай
отырып,
Принципал туралы ақпаратты (Банктік
кепілдіктің атауы, сомасы, қолданыс мерзімі
және деректемелері) және Кепілдік аясындағы
Банкпен өзара қарым-қатынасы туралы
ақпаратты сайтқа орналастыруға Банкке және
Банктің осы сайтына кіре алатын үшінші
тұлғаларға қайтарымсыз құқық бергенін
түсінеді.

Гарантии пользователям на официальном
сайте Банка bcc.kz. При этом Принципал
понимает, что подписанием настоящего
Договора он предоставил Банку безотзывное
право на размещение информации о
Принципале (наименование, сумма, срок
действия и реквизиты банковской Гарантии) и
взаимоотношениях с Банком в рамках
Гарантии, в порядке соблюдения требований
статьи 50 Закона РК «О банках и банковской
деятельности», - третьим лицам, имеющим
доступ к указанному сайту Банка.

7.4.3. Принципал мен Бенефициар арасында
жасалған Шарт бойынша міндеттемелерді
орындау фактісін растамаған жағдайда, осы
Шартты акцептісіз тәртіппен ұзартуға сөзсіз
келісімін береді және Кепілгерге осы
Шарттың
мерзімін
ұзартқан
кезде,
комиссиялық және басқа төлемдер сомасын
акцептісіз есептен шығару құқығын береді
(Кепілдік
«міндеттемелер
толық
орындалғанға
дейін»
деген
қолданыс
мерзімімен берілген кезде қолданылады).
7.5. Принципал Банктің жазбаша келісімінсіз
төмендегі іс-әрекеттерді жүзеге асырмауға
міндеттенеді:
7.5.1. қайта ұйымдасу (бірігу, қосылу, бөліну,
бөлініп шығу, қайта құрылу);

7.4.3. на продление в безакцептном порядке
настоящего
Договора,
в
случае
не
подтверждения
факта
исполнения
обязательств по Договору, заключенному
между Принципалом и Бенефициаром и
предоставляет Гаранту право безакцептного
списания сумм комиссионных и других
выплат при осуществлении пролонгации
настоящего Договора. (применимо при
предоставлении Гарантии со сроком действия
«до полного исполнения обязательств»).
7.5. Принципал обязуется не совершать без
письменного согласия Банка:

7.5.2. еншілес және/немесе үлестес заңды
тұлға құру, кез келген ұқсас кәсіпорын құру
немесе құруға көмектесу;
7.5.3. Принципалдың бизнесін толық немесе
жеке операцияларын үшінші тараптың
басқаруына әкеп соғатын кез келген келісім
жасау;
7.5.4. кепілге беру шарттарын жасау немесе
басқаша түрде өзінің активтеріне, мүлкіне
(оның ішінде осы Келісімді / Лимт туралы
келісімді жасағаннан кейін оның меншігіне
түсетін мүлкіне де), қазіргі және болашақтағы
кірісіне ауыртпалық жүктеу;
7.5.5. Қарыз алушының басшылары мен
қатысушыларының құрамын өзгерту;
7.5.6. қызметінің түрін өзгерту;
7.5.7. ірі қаржылық мәмілелер жасау
және/немесе жарғылық капиталға өзгеріс
енгізу, дивиденд төлеу, үлестес компаниялар
қарызын қайта қаржыландыру, үлестес

7.5.1
реорганизацию
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование) (применяется для ЮЛ);
7.5.2.
создание
дочерних
и/или
аффилиированных
юридических
лиц,
создание или оказание содействия в создании
любого
аналогичного
производства
(применяется для ЮЛ);
7.5.3. заключение любых соглашений, в силу
которых бизнес в целом или отдельные
операции Принципала будут управляться
третьей стороной;
7.5.4. заключать договоры залога, либо иным
образом не создавать обременения на свои
активы, имущество (в том числе, поступившее
в его собственность после заключения
Соглашения/Соглашения
о
лимите),
настоящие и будущие доходы;
7.5.5. изменения в составе руководства и
участников Принципала (применяется для
ЮЛ);
7.5.6. изменение вида деятельности;
7.5.7. крупные финансовые сделки и/или
несколько взаимосвязанных между собой
сделок таких как: изменение в уставном
капитале, выплата дивидендов (применяется

компанияға және кәсіпорын қызметкерлеріне
материалдық және қаржылай көмек көрсету,
басқа ұйымдардан қаржылық көмек алу және
т.б. сияқты өзара байланысты бірнеше
мәмілелер жасау;
7.5.8.
ірі
инвестициялық
мәмілелер
және/немесе лизингке жабдықтар алу және
беруді қосқанда, активтерді алу, іске асыру,
беру сияқты өзара байланысты бірнеше
мәмілелерді, сондай-ақ оның ішінде үлестес
компаниялармен мәмілелер жасау;
7.5.9. өзінің міндеттемелерін немесе басқа
қаржы ұйымдарының немесе кез келген
үшінші тұлға алдындағы үшінші тұлғаның
міндеттемелерін
қамтамасыз ету ретінде
кәсіпорын активтерін беру;
7.5.10. Келісімнің немесе бұдан кейін
жасалатын
келісімдердің,
шарттардың
талаптарына қайшы келетін басқа ісәрекеттерді орындау.
Банк ақпаратты төмендегі жолмен берген
кезде, яғни:
- қолма-қол (курьер) арқылы жіберген кезде
құжатты алған күні сәйкес белгі болғанда;
- тапсырыс хатпен жіберген кезде құжатты
жібергеннен кейін 3 (үшінші) жұмыс күні
(жіберген кезде пошталық ұйым берген
құжаттың күні бойынша);
- телекс (факсимильді) байланыс арқылы
жіберген кезде сол күні құжатты сәтті
жібергенін растаған кезде;
электрондық пошта арқылы жіберген кезде
хабарлама жіберілген күні кез келген
хабарламаны немесе басқа ақпаратты
Принципал алды деп саналады.
8. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
8.1. Принципал өзінің осы Шарттың
талаптарында
көзделген
Комиссиялық
сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемесін
орындамаған жағдайда, Принципал осы Шарт
бойынша
міндеттемелерін
орындамаған
немесе тиісті дәрежеде орындамаған әрбір күн
үшін түзілген берешек сомасының 0,2%
мөлшерінде өсімпұл төлейді.
8.2. Принципал осы Шарттың 4.5-тармағында
көзделген талаптарды орындамаған жағдайда,
Кепілгер кепілдік бойынша қандай да бір
төлем жасаған болса, Принципал Кепілгерге
Банктің тарифтеріне сәйкес Комиссия төлеуге
міндетті. Комиссия Кепілгер төлем жасаған
күннен бастап іс жүзінде берешек өтелген
сәтке дейін немесе осы Шарттың 6.2.11-

для ЮЛ), рефинансирование задолженности
аффилиированных
компаний,
оказание
материальной или финансовой помощи
аффилиированным компаниям и сотрудникам
предприятия, получение финансовой помощи
от сторонних организаций и др.;
7.5.8. 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
аффилиированным компаниям;
7.5.9. предоставление активов предприятия в
качестве обеспечения своих обязательств или
обязательств третьих лиц перед другой
финансовой организацией или любым
третьим лицом;
7.5.10. иные действия, противоречащие
условиям Соглашения о лимите или
последующим соглашениям и договорам.
Любое уведомление или другая информация
считаются полученными Принципалом при их
передаче Банком следующим образом:
- при отправке нарочным (курьером) – в
день получения с соответствующей отметкой;
- при отправке заказным письмом – на
(третий) рабочий день после отправки (по дате
документа, выданного почтовой организацией
при отправке);
- при отправке посредством телексной
(факсимильной) связи, в тот же день при
условии подтверждения успешной отправки
документа;
посредством электронной почты – в день
отправки сообщения.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения Принципалом
обязательств по оплате Комиссионного
вознаграждения,
предусмотренных
условиями настоящего Договора, Принципал
уплачивает пеню в размере 0,2 % от суммы
образовавшейся задолженности за каждый
день неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по настоящему
Договору.
8.2. В случае неисполнения Принципалом
условий, предусмотренных п. 4.5. настоящего
Договора, Принципал, в случае проведения
Гарантом каких-либо выплат по Гарантии,
обязан уплатить Гаранту Комиссию в
соответствии с Тарифами Банка. Начисление
Комиссии будет осуществляться со дня, в
котором Гарант осуществил выплату, до

тармағының талаптарына сәйкес Қарыз
шартын жасаған сәтке дейін есептеледі. Бұл
ретте, Қарыз шартын жасаған кезде,
есептелген Комиссия сомасы негізгі борыш
сомасына қосылатын болады.
8.3. Осы баптың 8.1, 8.2-тармақтарына сәйкес
есептелген өсімпұлды, Комиссияны төлеу
Принципалды оның осы Шарт бойынша
міндеттемелерін орындаудан босатпайды.
8.4.
Осы
Шарттың
7.3.2.-7.3.10тармақшаларының талаптарын сақтамаған
кезде, Принципал Кепілгердің пайдасына
айлық есептік көрсеткіштің 500 еселенген
мөлшерінде айыппұл төлейді.
8.5. Тараптар конфиденциалды ақпаратты
жариялағаны үшін ҚР заңнамасына сәйкес
жауап береді.
8.6. Тараптар төлем деректемелеріндегі, өз
атауларындағы, орналасқан жерлеріндегі,
деректемелеріндегі,
мекенжайларындағы
(заңды және нақты мекенжайларын қосқанда),
байланыс құралдарының нөмірлері мен
атаулары туралы барлық өзгерістерді бірбіріне дереу хабарлауы керек. Хабарландыру
жіберген кезде мекенжай бойынша орнында
болмаған және екінші Тарапқа ол туралы дер
кезінде хабарламаған Тарап хат-хабарды
алмау фактісіне сілтеме жасауға құқығы жоқ.
8.8. Клиент / Принципал «Интернет-банкинг»
жүйесі арқылы кепілдік алу үшін, соның
ішінде аталған жүйені үшінші тұлғалар
пайдаланған / қолданған жағдайда, толық
материалдық жауапкершілік көтереді.
9. ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАНКТІК
ҚЫЗМЕТТЕР («ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ»
ЖҮЙЕСІ)
9.1. Банк «Интернет-банкинг» жүйесінің
көмегімен Өтініштерді қабылдау бойынша
электронды банктік қызметтерді көрсетеді.
10. КОНФИДЕНЦИАЛДЫЛЫҚ ЖӘНЕ
АДАЛДЫҚ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ
10.1. Шарттың әрбір Тарабы екінші Тараптан
алынған қаржылық, коммерциялық және өзге
ақпараттың конфиденциалдылығын қатаң
түрде сақтауға міндеттенеді.
10.2. Тек екінші тараптың жазбаша
келісімімен, сонымен қатар ҚР заңнамасында
көзделген
жағдайларда
ғана
осындай
ақпаратты
үшінші
тұлғаларға
беруге,
жариялауға немесе жария етуге болады.

момента
фактического
погашения
задолженности, либо до заключения договора
займа, в соответствии с условиями п.6.2.11
настоящего Договора. При этом, при
заключении
договора
займа,
сумма
начисленной Комиссии будет включена в
сумму основного долга.
8.3. Уплата пени, Комиссии, начисленных в
соответствии с пп.8.1, 8.2 настоящей статьи не
освобождает Принципала от исполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
8.4.
При
несоблюдении
требований,
изложенных в пп. 7.3.2 - 7.3.10 настоящего
Договора, Принципал уплачивает штраф в
пользу Гаранта в размере 500 - кратного
месячного расчетного показателя,
8.5. Стороны несут ответственность за
разглашение конфиденциальной информации
в соответствии с законодательством РК.
8.6. Стороны обязаны немедленно извещать
друг друга обо всех изменениях в платежных
реквизитах,
своего
наименования,
местонахождения/
адресов
(включая
юридический
и
фактический
адрес),
реквизитов, номеров и названий средств
связи. Сторона, отсутствовавшая по адресу
для уведомлений, и своевременно не
известившая об этом другую Сторону, не
вправе ссылаться на факт неполучения
корреспонденции.
8.7. Клиент/Принципал несет полную
материальную ответственность за получение
Гарантии посредством Системы интернетбанкинга,
в
том
числе
в
случае
использования/проникновения
в
данной
системе третьими лицами.
9. ЭЛЕКТРОННЫЕ БАНКОВСКИЕ
УСЛУГИ (СИСТЕМА ИНТЕРНЕТБАНКИНГ)
9.1.
Банк
предоставляет
электронные
банковские услуги по приему Заявлений
посредством Системы Интернет-Банкинг.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И
СОГЛАШЕНИЕ О ЧЕСТНОСТИ
10.1. Каждая из сторон по Договору обязуется
сохранять строгую конфиденциальность
финансовой,
коммерческой
и
прочей
информации, полученной от другой стороны.
10.2. Передача такой информации третьим
лицам, опубликование или разглашение
возможны только с письменного согласия
другой стороны, а также, в случаях,
предусмотренных законодательством РК.

10.3. Бір Тараптың жұмыскерлері, лауазымды
тұлғалары тарапынан екінші Тараптың осы
Шартты жасасу үшін шешім қабылдауға әсер
ететін
жұмыскерлеріне,
лауазымды
тұлғаларына
қатысты
коммерциялық
тұрғыдан пара беру әрекеттері және/немесе
тәсілдері осы Шартқа қол қою барысында
жасалмағанына Тараптар кепілдік береді.
11. ФОРС-МАЖОР ЖАҒДАЙЛАРЫ
11.1. Табиғи апаттардың салдарынан тікелей
немесе жанама түрде туындаған күшке
бағынбайтын жағдайлар (су тасқыны, жер
сілкінісі, эпидемия), әскери қақтығыстар,
әскери көтерілістер, террористік актілер,
азаматтық толқулар, көтерілістер, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің, Ұлттық Банкінің
анықтамалары, бұйрықтары немесе басқа
әкімшілік араласулары немесе осы Шарттың
тараптарының
өз
міндеттемелерін
орындауына әсерін тигізетін қандай да бір
басқа қаулылардың, әкімшілік және үкіметтік
шектеулер немесе тараптардың саналы
бақылауынан тыс жатқан өзге жағдайлар
орнаған жағдайда, егер олар осы Шарттың
тұтастай
немесе
күшке
бағынбайтын
жағдайлар орнағаннан кейін орындалуға
тиісті бөлігінің мерзімінде орындалуына
әсерін
тигізетін
болса,
аталған
міндеттемелерді орындау мерзімдері осындай
жағдайлар әрекет ететін мерзімдерге сәйкес
жылжытылады.
11.2. Осы Шартты орындауға қажетті және кез
келген
мемлекеттік
орган
беретін
рұқсаттардың, лицензиялардың, кіру және
шығу визаларының немесе елде болуға
рұқсаттардың әлде мақұлдаулардың болмауы
осы
тарауда
қарастырылған
Шартты
орындауға кедергі келтіретін жағдайларға
жатпайды.
11.3. Екі тарап та өздерінің осы Шарт
бойынша
міндеттемелерін
орындауына
кедергі келтіретін дүлей күшті жағдайлардың
басталғаны және аяқталғаны туралы бір-біріне
тез арада жазбаша түрде хабар беруі керек.
11.4. Дүлей күшті жағдайларға жүгінетін
тарап оларды растау үшін құзырлы
мемлекеттік органның құжатын тапсыруы
керек.

10.3. Стороны гарантируют, что подписание
настоящего договора не сопровождалось
какими-либо действиями и/или предметами
коммерческого
подкупа
со
стороны
работников, должностных лиц одной Стороны
к
работникам,
должностным
лицам,
влияющим на принятие решения по
заключению настоящего Договора другой
Стороны
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. В случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы, вызванных прямо или
косвенно проявлением стихийных бедствий
(наводнения, землетрясения, эпидемии),
военных конфликтов, военных переворотов,
террористических
актов,
гражданских
волнений, забастовок, предписаний, приказов
или иного административного вмешательства
со стороны Правительства, Национального
Банка
РК
или
каких-либо
других
постановлений,
административных
или
правительственных
ограничений,
оказывающих влияние на выполнение
обязательств Сторонами по настоящему
Договору, или иных обстоятельств вне
разумного
контроля
сторон,
сроки
выполнения этих обязательств соразмерно
отодвигаются на время действия этих
обстоятельств, если они значительно влияют
на выполнение в срок всего Договора или той
его части, которая подлежит выполнению
после
наступления
обстоятельств
непреодолимой силы.
11.2. Предусмотренные данным разделом
препятствия к выполнению настоящего
Договора
не
включают
отсутствие
разрешений, лицензий, въездных и выездных
виз или разрешений на пребывание, или
одобрений, необходимых для исполнения
настоящего Договора, которые должны
выдаваться
любыми
государственными
органами.
11.3. Обе стороны должны немедленно
известить письменно друг друга о начале и
окончании обстоятельств непреодолимой
силы,
препятствующих
выполнению
обязательств по настоящему Договору.
11.4.
Сторона,
ссылающаяся
на
обстоятельства непреодолимой силы, обязана
предоставить для их подтверждения документ
компетентного государственного органа.

12. ДАУЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУ
ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ТАЛАПТАР
12.1. Шарт бойынша және оған байланысты
даулы мәселелер келіссөз арқылы шешіледі.
Келісімге келе алмаған жағдайда, даулы
мәселелер ҚР заңнамасына сәйкес қаралуы
тиіс.
12.2. Банк Шарттың жаңа нұсқасын
және/немесе Шартқа енгізілген өзгерістер мен
толықтыруларды
Банктің
www.bcc.kz
мекенжайы бойынша интернет-ресурсына
орналастыру және Банк бөлімшелерінің
барлық операциялық залдарына басылған
күйде орналастыру жолымен Шарттың
талаптарын өзгерте алады.
12.3. Осы Шарт, Лимит туралы келісім және
Өтініш мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр
Тарап үшін заңдық күші бірдей данада
жасалған.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Споры по Договору и в связи с ним
разрешаются посредством переговоров. При
не достижении согласия спор подлежит
рассмотрению в судебных органах в
соответствии с законодательством РК.
12.2. Условия настоящего Договора могут
быть изменены Банком путём размещения
новой редакции Договора и / или внесённых
изменений и дополнений в Договор на
интернет-ресурсе
Банка
по
адресу:
www.bcc.kz и в распечатанном виде во всех
операционных залах отделений Банка.
12.3. Настоящий Договор, Соглашение о
лимите и Заявления составлены на
государственном и русском языках, имеющих
одинаковую юридическую силу для каждой из
Сторон.

