
Утверждены Решением единственного 
участника ТОО «Микрофинансовая организация

«Lending and Financy technologies»
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Примерные условия договора о предоставлении микрокредита по программам 
микрокредитования «Под залог авто без права движения», «Под залог авто с правом 

движения» с использованием дополнительного метода погашения микрокредита
Настоящие Примерные условия договора о предоставлении микрокредита (далее – При-

мерные условия) ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies», 
(далее - Кредитор), разработаны с целью заключения договора о предоставлении микрокре-
дита по программам микрокредитования «Под залог авто без права движения», «Под 
залог авто с правом движения» с использованием дополнительного метода погашения 
микрокредита в порядке, предусмотренном статьей 388 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года, определяют отдельные условия договора о 
предоставлении микрокредита, опубликованы на государственном и русском языках в респу-
бликанской газете «______» № __ от «__» _______ 2020 года и размещены на государствен-
ном и русском языках на официальном интернет-ресурсе Кредитора https://avto-dengi.kz/. 

Договор о предоставлении микрокредита содержит отсылку к настоящим Примерным усло-
виям. 

Договор с применением Примерных условий заключается путем подписания между Креди-
тором и Заемщиком договора о предоставлении микрокредита, отдельные условия которого 
определяются настоящими Примерными условиями. Договор о предоставлении микрокредита 
(далее – договор) и настоящие Примерные условия являются единым документом.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
1.1. Кредитор передает Заемщику деньги в национальной валюте Республики Казахстан в 

размере и в порядке, определенных договором, настоящими Примерными условиями на ус-
ловиях платности, срочности и возвратности (далее – микрокредит, сумма микрокредита) под 
залог транспортного средства (далее – предмет залога), а Заемщик обязуется возвратить Кре-
дитору полученный микрокредит и выплатить вознаграждение за пользование микрокредитом 
в размере, в сроки и на условиях, предусмотренных договором, настоящими Примерными ус-
ловиями. 

1.2. Микрокредит предоставляется Кредитором Заемщику на основании Правил предостав-
ления Товариществом с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация 
«Lending and Financy technologies» микрокредитов, утвержденных решением единственного 
участника ТОО «Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies» № __ от 
«__» _________ 2020 года, (далее по тексту - Правила предоставления микрокредитов), явля-
ющихся неотъемлемой частью договора, настоящих Примерных условий. 

1.3. Общая сумма предоставляемого микрокредита указана в п. 2 договора. Микрокредит 
предоставляется Кредитором Заемщику наличными денежными средствами в кассе Креди-
тора по месту заключения договора либо путем перечисления на расчетный счет Заемщика.

1.4. Микрокредит предоставляется на срок указанный в п. 3 договора (срок погашения ми-
крокредита), считая со дня предоставления микрокредита на условиях, установленных дого-
вором и Графиком погашения микрокредита, являющимся неотъемлемой частью договора. 

1.5. За пользование микрокредитом Заемщик уплачивает Кредитору вознаграждение. Раз-
мер годовой эффективной ставки вознаграждения по микрокредиту не должен превышать 
предельный размер, определенный нормативным правовым актом уполномоченного органа.

1.6. Сумма микрокредита по договору может быть увеличена на усмотрение Кредитора.
1.7. Заемщик уплачивает ежемесячные платежи по возврату микрокредита и уплате возна-

граждения согласно Графику погашения микрокредита, которым определен метод погашения 
микрокредита, указанный в п. 6 договора, размер ежемесячных платежей. Заемщику пред-
ставлены проекты графиков погашения микрокредита, рассчитанных в соответствии с методи-
ками расчета регулярных платежей по микрокредитам, выдаваемым микрофинансовыми ор-
ганизациями физическим лицам, и временными базами для расчета вознаграждения по таким 
микрокредитам, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа, с 
периодичностью, установленной в договоре.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОКРЕДИТА. 
ВОЗВРАТ МИКРОКРЕДИТА, УПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
2.1. Сумма микрокредита предоставляется Заемщику в наличной форме либо в безналич-

ной форме, после регистрации договора залога в уполномоченном регистрирующем органе. 
Предмет залога может быть представлен Заемщиком либо третьим лицом – собственником 
предмета залога Кредитору в обеспечение надлежащего и своевременного исполнения обя-
зательств Заемщика.

2.2. Предоставление суммы микрокредита в наличной форме осуществляется путем предо-
ставления наличных денежных средств в кассе Кредитора по месту заключения договора и 
подтверждается расходным кассовым ордером, подписанным Заемщиком, в котором отра-
жается размер выданной суммы микрокредита, дата выдачи. Датой предоставления суммы 
микрокредита в наличной форме является дата отражения операции по выдаче суммы микро-
кредита в расходном кассовом ордере Кредитора.

2.3. Предоставление суммы микрокредита в безналичной форме осуществляется путем 
перечисления Кредитором денежных средств на расчетный счет Заемщика, указанный в рек-
визитах договора, и подтверждается платежным поручением с отметкой Банка (третьего лица). 
Датой предоставления микрокредита Заемщику в безналичной форме является дата зачисле-
ния суммы микрокредита на расчетный счет Заемщика. Возможные расходы за осуществле-
ние снятия Заемщиком суммы микрокредита с расчетного счета (например, банковские комис-
сии) Заемщик несет самостоятельно.

2.4. Заемщик обязуется вернуть сумму микрокредита и вознаграждение (фактическую сумму 
микрокредита) в срок, указанный в п. 3 договора (срок погашения микрокредита). Заемщик 
обязуется вернуть сумму микрокредита, вознаграждение за пользование суммой микрокреди-
та - платеж, в тенге, в сроки, предусмотренные Графиком погашения микрокредита, способом, 
определенным п. 5 договора. Возможные расходы за осуществление безналичных платежей 
(например, банковские комиссии), платежей посредством электронных терминалов третьих 
лиц Заемщик несет самостоятельно. Сумма производимого Заемщиком платежа в таких слу-
чаях должна определяться им самостоятельно с учетом оплаты указанных расходов сверх 
суммы погашаемой задолженности перед Кредитором. В целях избежания задержки платежа 
Заемщику рекомендуется перечислять денежные средства в счет погашения микрокредита и 
уплаты вознаграждения за пользование микрокредитом заблаговременно.

2.5. Заемщик возвращает фактическую сумму микрокредита несколькими очередными еже-
месячными платежами размер и сроки выплаты которых (дата возврата очередного платежа) 
предусматриваются Графиком погашения микрокредита, рассчитанного дополнительным ме-
тодом погашения микрокредита, указанным в п. 6 договора. 

Последний платеж, установленный Графиком погашения микрокредита, включающий в себя 
часть вознаграждения и всю сумму микрокредита, должен быть внесен Заемщиком в срок по-
гашения микрокредита, предусмотренный п. 3 договора. Период, равный 1 (одному) месяцу, за 
который начисляется вознаграждение согласно Графику погашения микрокредита называется 
Процентным периодом.

2.6. Размер ставки вознаграждения в процентах годовых, размер годовой эффективной 
ставки вознаграждения (реальной стоимости микрокредита) на дату заключения договора ука-
зан в п. 4 договора.

Вознаграждение начисляется начиная с даты, следующей за днем предоставления суммы 
микрокредита и заканчивая датой, указанной в п. 3 договора.

2.7. При погашении ежемесячного платежа в Процентный период датой уплаты Заемщи-
ком начисленного ежемесячного платежа, считается фактическая дата уплаты Заемщиком 
ежемесячного платежа. В случае если Заемщиком произведена оплата ежемесячного пла-
тежа раньше соответствующей даты возврата очередного платежа, установленной Графи-
ком погашения, то График погашения подлежит пересчету с изменением дат возврата всех 
последующих очередных платежей. Действия Заемщика по оплате ежемесячного платежа в 
размере большем, чем предусмотрено фактической датой уплаты данного платежа, призна-
ются частично досрочным погашением микрокредита. При частичном досрочном погашении 
Заемщиком ежемесячного платежа оплаченное вознаграждение подлежит пересчету по дату 
фактической уплаты Заемщиком ежемесячного платежа; оплаченная сумма сверх рассчитан-
ного вознаграждения ежемесячного платежа направляется в частично досрочное погашение 
суммы микрокредита. Датой нового Графика погашения, при частично досрочном погашении 
Заемщиком микрокредита, будет являться дата последнего погашения Заемщиком ежемесяч-
ного платежа, срок погашения микрокредита, указанный в п. 3 договора не изменяется, сум-
ма микрокредита, подлежащая оплате в срок погашения микрокредита уменьшается, суммы 

«Lending and Financy technologies» микроқаржы 
ұйымы» ЖШС жалғыз қатысушысының

2020 жылғы «30» шілдедегі № 17
шешімімен бекітілген

Микрокредитті өтеудің қосымша әдісін пайдалана отырып, «Көлік жүргізу құқығынсыз 
көлік кепіліне», «Көлік жүргізу құқығымен көлік кепіліне» микрокредит беру 

бағдарламалары бойынша микрокредит беру туралы шарттың үлгі талаптары
«Lending and Financy technologies» микроқаржы ұйымы» ЖШС-нің (бұдан әрі – Қарыз беруші) 

микрокредит беру туралы шарттың осы Үлгі талаптары (бұдан әрі – Үлгі талаптар) 1994 жылғы 
27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 388 бабымен (Жалпы бөлім) 
қарастырылған тәртіпте микрокредитті өтеудің қосымша әдісін пайдалана отырып, 
«Көлік жүргізу құқығынсыз көлік кепіліне», «Көлік жүргізу құқығымен көлік кепіліне» 
микрокредит беру бағдарламалары бойынша микрокредит беру туралы шартты жаса-
су мақсатымен әзірленген, микрокредит беру туралы шарттың жеке шарттарын айқындайды, 
2020 жылғы «__» ______ №____ «____________» республикалық газетінде мемлекеттік және 
орыс тілдерінде жарияланған, сондай-ақ, Қарыз берушінің https://avto-dengi.kz/ ресми интер-
нет-ресурсында мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылған. 

Микрокредит беру туралы шарт осы Үлгі талаптарға сілтемені қамтиды. 
Үлгі талаптар қолданылған шарт Қарыз беруші мен Қарыз алушының арасында жеке шарт-

тар осы Үлгі талаптарда анықталатын микрокредит беру туралы шартқа қол қою арқылы жа-
салады. Микрокредит беру туралы шарт (бұдан әрі – шарт) және осы Үлгі талаптар бірыңғай 
құжат болып табылады. 

1. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ
1.1. Қарыз беруші Қарыз алушыға шартта, осы Үлгі талаптарда айқындалған көлемде және 

тәртіпте, ақылылық, жеделділік және қайтарымдылық шарттарында көлік құралы кепіліне 
(бұдан әрі – кепіл заты) ұлттық валютада ақша (бұдан әрі – микрокредит, микрокредит сомасы) 
береді, ал Қарыз алушы Қарыз берушіге алған микрокредитті қайтаруға және шартпен, осы Үлгі 
талаптармен қарастырылған көлемде, мерзімде және шарттарда микрокредитті пайдаланғаны 
үшін сыйақы төлеуге міндеттенеді.

1.2. Қарыз беруші микрокредитті Қарыз алушыға 
«Lending and Financy technologies» микроқаржы ұйымы» ЖШС жалғыз қатысушының 2020 

жылғы «__» _________ № __ шешімімен бекітілген, шарттың, осы Үлгі талаптардың ажырамас 
бөлігі болып табылатын «Lending and Financy technologies» микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің микрокредиттерді беру Қағидалары негізінде (бұдан әрі мәтін бойынша 
– микрокредиттерді беру Қағидалары) береді. 

1.3. Ұсынылатын микрокредиттің жалпы сомасы шарттың 2-тармағында көрсетілген. Қарыз 
беруші микрокредитті Қарыз алушыға шартты жасасу орны бойынша Қарыз берушінің касса-
сында қолма-қол ақшалай қаражатпен не болмаса Қарыз алушының есеп айырысу шотына 
аудару арқылы береді. 

1.4. Микрокредит шартпен және шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын микрокредитті 
өтеу Кестесімен белгіленген шарттарда микрокредитті берген күннен бастап, шарттың 
3-тармағында (микрокредитті өтеу мерзімі) көрсетілген мерзімге береді.

1.5. Микрокредитті пайдаланғаны үшін Қарыз алушы Қарыз берушіге сыйақы төлейді. Ми-
крокредит бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің мөлшері уәкілетті органның 
нормативтік құқықтық актісімен белгіленген шекті мөлшерден аспауы тиіс. көрсетілген мерзімге 
ұсынылады.

1.6. Шарт бойынша микрокредит сомасы Қарыз берушінің қалауы бойынша ұлғаюы мүмкін.
1.7. Қарыз алушы онда шарттың 6-тармағында көрсетілген микрокредитті өтеу әдісі, ай 

сайынғы төлемдердің мөлшері белгіленген микрокредитті өтеу Кестесіне сәйкес микрокредитті 
қайтару және сыйақыны төлеу жөніндегі ай сайынғы төлемдерді төлейді. Қарыз алушыға 
микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдары жеке тұлғаларға беретін микро-
кредиттер бойынша тұрақты төлемдерді есептеу әдістемелеріне және уәкілетті органның 
нормативтік құқықтық актісінде белгіленген осындай микрокредиттер бойынша сыйақыны 
есептеуге арналған уақытша базаларға сәйкес шартта белгіленген кезектілікпен есептелген 
микрокредитті өтеу кестелерінің жобалары ұсынылды.

2. МИКРОКРЕДИТТІ БЕРУ. 
МИКРОКРЕДИТТІ ҚАЙТАРУ, СЫЙАҚЫНЫ ТӨЛЕУ 
2.1. Микрокредит сомасы Қарыз алушыға қолма-қол ақша нысанда не болмаса қолма-қол 

ақшасыз нысанда, уәкілетті тіркеу органында кепіл шартын тіркегеннен кейін беріледі. Қарыз 
алушы немесе үшінші тұлға – кепіл затының меншік иесі Қарыз берушіге кепіл затын Қарыз 
алушының міндеттемелерін тиісті және уақтылы орындауын қамтамасыз ету үшін бере алады.

2.2. Микрокредит сомасын қолма-қол ақша нысанда беру шартты жасасу орны бойынша 
Қарыз алушының кассасында қолма-қол ақшалай қаражатты беру арқылы жүзеге асырыла-
ды және берілген микрокредит сомасының мөлшері, берілген күні көрсетілген, Қарыз алушы 
қол қойған шығыс кассалық ордерімен расталады. Микрокредит сомасын қолма-қол ақша 
нысанында беру күні Қарыз берушінің кассалық шығыс ордерінде микрокредит сомасын беру 
жөніндегі операция көрсетілген күн болып табылады.

2.3. Микрокредит сомасын қолма-қол ақшасыз нысанда беру шарттың деректемелерінде 
көрсетілген Қарыз алушының есеп айырысу шотына Қарыз берушімен ақшалай қаражатты ау-
дару жолымен жүзеге асырылады және Банктің (үшінші тұлғаның) белгісі бар төлем тапсырма-
сымен расталады. Қарыз алушыға қолма-қол ақшасыз нысанда микрокредитті беру күні Қарыз 
алушымен Қарыз алушының есеп айырысу шотына микрокредитті аудару күні болып табыла-
ды. Қарыз алушының есеп айырысу шотынан миркокредит сомасын шешіп алуды жүзеге асы-
ру үшін ықтимал шығындарды (мысалы, банк комиссиялары) Қарыз алушы дербес көтереді.

2.4. Қарыз алушы шарттың 3-тармағында көрсетілген (микрокредитті өтеу мерзімінде) 
мерзімде микрокредит сомасын және сыйақыны (нақты микрокредит сомасын) қайтаруға 
міндеттенеді. Қарыз алушы микрокредит сомасын, микрокредит сомасын пайдаланғаны үшін 
сыйақы - төлемді шарттың 5-тармағында айқындалған тәсілмен микрокредитті өтеу Кестесінде 
қарастырылған мерзімде, теңгемен қайтаруға міндеттенеді. Қолма-қол ақшасыз төлемдерді 
(мысалы, банк комиссиялары), үшінші тұлғалардың электрондық терминалдары арқылы 
төлемдерді жүзеге асырғаны үшін ықтимал шығындарды, Қарыз алушы дербес көтереді. Қарыз 
алушы жүргізетін төлем соманы ол мұндай жағдайларда Қарыз берушінің алдындағы өтелетін 
сомадан артық көрсетілген шығындарды төлей отырып, дербес айқындауы тиіс. Төлемді 
кідіртуді болдырмау мақсатында Қарыз алушыға микрокредитті өтеу және микрокредитті 
пайдаланғаны үшін сыйақыны төлеу есебіне ақшалай қаражатты алдын ала аудару ұсынылады. 

2.5. Қарыз алушы нақты микрокредит сомасын төлем көлемі мен мерзімдері (кезекті төлемді 
қайтару күні) шарттың 6-тармағында көрсетілген микрокредит өтеудің қосымша әдісімен 
есептелген микрокредитті өтеу Кестесімен қарастырылатын ай сайынғы бірнеше кезекті 
төлемдермен қайтарады. 

Қарыз алушы сыйақының бөлігін және микрокредиттің барлық сомасын қамтитын 
микрокредитті өтеу Кестесімен белгіленген соңғы төлемді шарттың 3-тармағында 
қарастырылған микрокредитті өтеу мерзімінде енгізуі тиіс. Микрокредитті өтеу кестесіне сәйкес 
сыйақы есептелетін 1 (бір) айға тең кезең Пайыздық кезең деп аталады.

2.6. Шартты жасасу күніне жылдық пайыздармен сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері, жылдық 
тиімді сыйақы мөлшерлемесінің көлемі (нақты микрокредит құны) шарттың 4-тармағында 
көрсетілген.

Сыйақы микрокредит сомасы берілген күннен кейінгі күннен бастап, шарттың 3-тармағында 
көрсетілген күніне дейін есептеледі.

2.7. Пайыздық кезеңде ай сайынғы төлем өтеу кезінде есептелген ай сайынғы төлемді Қарыз 
алушымен төлеу күні Қарыз алушымен ай сайынғы төлемді нақты төленген күні болып табы-
лады. Қарыз алушымен ай сайынғы төлемді төлеу Өтеу кестесімен белгіленген кезекті төлемді 
қайтарудың тиісті күнінен ерте жүргізілген жағдайда, онда өтеу кестесі барлық кезекті төлемдерді 
қайтару күнін өзгертумен қайта есептеуге жатады. Қарыз алушының ай сайынғы төлем бойын-
ша осы төлемді төлеудің нақты күнімен қарастырылғаннан көп көлемде жүргізілген іс-әрекеттері 
микрокредитті мерзімінен ерте ішінара өтеу болып танылады. Қарыз алушымен ай сайынғы 
төлем мерзімінен ерте ішінара өтелген кезде төленген сыйақы ай сайынғы төлемнің Қарыз 
алушымен нақты төленген күні бойынша қайта есептеуге жатқызылады; ай сайынғы төлемге 
есептелген сыйақыдан артық төленген сома микрокредит сомасын мерзімінен ерте ішінара 
өтеуге жіберіледі. Қарыз алушымен микрокредитті мерзімінен ерте ішінара өтеген кезде, жаңа 
өтеу кестесінің күні Қарыз алушымен ай сайынғы төлемді өтеудің соңғы күні болып табылады, 
шарттың 3-тармағында көрсетілген микрокредитті өтеу мерзімі өзгертілмейді, микрокредитті 
өтеу мерзімінде төлеуге жататын микрокредит сомасы азаяды, ай сайынғы төлемде сомала-
ры азаяды, күнтізбелік ай үшін есептелген сыйақының көлемін қамтитын барлық кезекті ай 
сайынғы төлемдерді қайтару күні Қарыз алушымен соңғы төлем жүргізілген күнге байланысты 
өзгереді. Жаңа Өтеу кестесі бойынша сыйақы Қарыз алушымен жүргізілген соңғы төлемнің 
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ежемесячных платежей уменьшаются, даты возврата всех очередных ежемесячных платежей, 
включающих в себя размер начисленного вознаграждения за календарный месяц, изменяют-
ся в зависимости от даты произведенного Заемщиком последнего платежа. Вознаграждение 
по новому Графику погашения начисляется со дня, следующим за последним днем произ-
веденного Заемщиком последнего платежа. При частично досрочном погашении микрокреди-
та новый График погашения микрокредита с вышеуказанными изменениями формируется в 
Личном кабинете Заемщика, ссылка на который указана в SMS-сообщении, направляемом 
Кредитором на номер телефона Заемщика. Размещение Кредитором нового Графика пога-
шения микрокредита в личном кабинете Заемщика, признается выдачей Графика погашения 
Заемщику и подписанием Сторонами нового Графика погашения микрокредита.

При частично досрочном погашении микрокредита в отделении Кредитора, новый График 
погашения микрокредита также распечатывается и подписывается совместно Сторонами. Дей-
ствия Заемщика по частично досрочному погашению микрокредита, размещение Кредитором 
нового Графика погашения микрокредита в Личном кабинете Заемщика, признаются выдачей 
Графика погашения Заемщику и подписанием Сторонами нового Графика погашения микро-
кредита в день частично досрочного погашения микрокредита. 

2.8. В случае осуществления Заемщиком полного досрочного исполнения обязательств по 
возврату суммы микрокредита, вознаграждение, в соответствии с условиями договора и Гра-
фиком погашения микрокредита, подлежит уплате в размере, начисленном на дату полного 
досрочного исполнения обязательств по возврату общей суммы микрокредита; сумма микро-
кредита (остаток суммы микрокредита в случае проведения ранее частично досрочного пога-
шения) оплачивается в полном объеме.

2.9. Сумма произведенного Заемщиком платежа, в случае, если она недостаточна для ис-
полнения обязательства Заемщика по договору, погашает задолженность Заемщика в следу-
ющей очередности:

1) задолженность по основному долгу;
2) задолженность по вознаграждению;
3) неустойка в размере, определенном договором;
4) сумма основного долга за текущий период платежей;
5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 
6) издержки Кредитора по получению исполнения.
2.10. Денежные средства, полученные при самостоятельной реализации Кредитором пред-

мета залога в принудительном внесудебном порядке, направляются Кредитором на погашение 
задолженности Заемщика в следующей очередности:

1) задолженность по основному долгу;
2) задолженность по вознаграждению;
3) неустойка в размере, определенном договором;
4) сумма основного долга за текущий период платежей;
5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 
6) издержки Кредитора по получению исполнения;
7) на возврат Заемщику оставшейся суммы, после оплаты денежных сумм, предусмотрен-

ных пп. 1), 2), 3), 4), 5), 6) п. 2.10. Примерных условий.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА
3.1. Заемщик имеет право:
3.1.1. ознакомиться с Правилами предоставления микрокредитов, тарифами Кредитора по 

предоставлению микрокредитов.
3.1.2. распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных 

договором, Примерными условиями.
3.1.3. защищать свои права в порядке, установленном законами Республики Казахстан;
3.1.4. досрочно полностью или частично возвратить Кредитору сумму микрокредита, предо-

ставленную по договору, без оплаты неустойки (штрафа, пени). 
3.1.5. обратиться к банковскому омбудсману в случае уступки права (требования) по за-

ключенному им договору для урегулирования разногласий с лицом, которому было уступлено 
право (требования) в соответствии с п. 9.1. Примерных условий. 

3.1.6. в случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает на 
праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) вознаграждения в следующий 
за ним рабочий день без уплаты неустойки. 

Заемщик может произвести погашение основного долга и (или) вознаграждения в празднич-
ный день посредством электронных терминалов Кредитора «АПК Деньгомат», электронных 
терминалов третьих лиц «QIWI», «Касса 24», путем оплаты в личном кабинете Заемщика с 
помощью банковской карты.

3.1.7. письменно обратиться в МФО при возникновении спорных ситуаций по получаемым 
услугам. 

3.1.8. при полном исполнении Заемщиком обязательств по договору, в том числе, оплаты не-
устойки, начисленной в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
по договору требовать от Кредитора предоставить в уполномоченный регистрирующий орган 
заявление о снятии обременения с предмета залога.

3.1.9. осуществлять иные права, установленные законодательством Республики Казахстан 
и договором. 

3.2. Заемщик обязан:
3.2.1. возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в сроки и 

порядке, которые установлены договором, Примерными условиями.
3.2.2. предоставить в качестве обеспечения исполнения обязательства в залог транспорт-

ное средство, принадлежащее Заемщику, третьему лицу на праве собственности, и оказывать 
содействие Кредитору при регистрации предмета залога в уполномоченном регистрирующем 
органе.

3.2.3. представлять документы и сведения, запрашиваемые Кредитором в соответствии с 
договором, Правилами предоставления микрокредита, а также предоставить достоверные 
сведения, необходимые для заполнения Заявления на предоставление микрокредита и под-
писать его.

3.2.4. при заключении договора выдать доверенность на представителя Кредитора удосто-
веренную нотариусом, предусматривающую право регистрации предмета залога в уполномо-
ченном регистрирующем органе.

3.2.5. за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате возна-
граждения по договору уплатить Кредитору неустойку за нарушение обязательства по воз-
врату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения в размере, предусмотренном до-
говором, п. 6.2. Примерных условий. 

3.2.6. соблюдать условия предоставления микрокредита: платность, срочность, возврат-
ность.

3.2.7. предоставлять необходимые документы для формирования кредитного досье, а также 
другую необходимую документацию и информацию в течение всего срока действия договора.

3.2.8. представлять документы и сведения, запрашиваемые Кредитором в соответствии с 
Правилами предоставления микрокредитов и законами Республики Казахстан.

3.2.9. по первому требованию Кредитора предоставлять документы и информацию, каса-
ющуюся исполнения настоящего договора, которые Кредитор сочтет необходимыми в любое 
время в течение всего срока действия договора.

3.2.10. при изменении сведений Заемщика: адреса проживания (регистрации), фамилии, 
имени, отчества, данных документов, удостоверяющих личность, номера телефона, а также 
при возникновении обстоятельств, способных повлиять на выполнение Заемщиком обяза-
тельств по договору, в том числе о предполагаемом наложении/наложении обременений (аре-
стов, запретов, ограничений) на предмет залога, Заемщик обязан в срок не позднее 3 (трех) 
календарных дней письменно уведомить Кредитора о данных обстоятельствах.

3.2.11. При недостаточности денежных средств, полученных при реализации предмета за-
лога, отвечать по своим обязательствам всем своим имуществом (включая деньги, движимое 
и недвижимое имущество, имущественные права, ценные бумаги, а также любое другое иму-
щество, принадлежащее Заемщику), на которое может быть обращено взыскание в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Уплата неустойки, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, не освобождает Заемщика от 
исполнения договора. По требованию об уплате неустойки Кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков.

3.2.12. Заемщик, заключая договор гарантирует, что имеет все права и обладает полной де-
еспособностью для подписания договора. Заемщик подтверждает, что он, являясь дееспособ-
ным лицом, ознакомлен со всеми условиями договора, все положения договора ему понятны, 
и он не введен в заблуждение касательно условий договора. Заемщик подтверждает, что усло-
вия договора, в том числе размер, вознаграждения, неустойки за нарушение обязательства по 
возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения, его устраивают и не являются 
для него крайне невыгодными. Заемщик признает, что в полной мере понимает значение своих 
действий, согласен с условиями договора и принимает его условия. Заемщик также подтверж-
дает, что договор заключен не под влиянием обмана, насилия, угрозы, и не вследствие стече-
ния тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях. Заемщик гарантирует, 
что на момент подписания договора он не вовлечен в судебные разбирательства в качестве 
ответчика.

3.2.13. выполнять иные требования, установленные законодательством Республики Казах-
стан и договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА
4.1. Кредитор вправе:
4.1.1. в целях обеспечения надлежащего и своевременного исполнения обязательства За-

емщиком, получить от Заемщика в залог транспортное средство.

соңғы күнінен кейінгі күннен бастап есептеледі. Микрокредитті ішінара мерзімнен ерте өтеген 
кезде, Қарыз алушының жеке кабинетіне сілтемемен Қарыз алушының телефон нөміріне SMS-
хабарлама жолданатын Қарыз берушіге Жеке кабинетте жоғарыда көрсетілген өзгерістермен 
микрокредитті өтеудің жаңа кестесі қалыптастырылады. Қарыз берушінің Қарыз алушының 
жеке кабинетінде микрокредитті өтеудің жаңа Кестесін орналастыруы Қарыз алушыға өтеу 
Кестесін берумен және Тараптардың микрокредитті өтеудің жаңа Кестесіне қол қоюымен та-
нылады.

Микрокредитті Қарыз берушінің бөлімшесінде ішінара мерзімінен бұрын өтеу кезінде 
микрокредитті өтеудің жаңа Кестесі басып шығарылады және Тараптар бірге қол қояды. 
Қарыз алушының микрокредитті ішінара мерзімнен бұрын өтеу бойынша іс-әрекеттері, Қарыз 
берушінің Қарыз алушының Жеке кабинетінде микрокредитті өтеудің жаңа Кестесін орналасты-
руы микрокредитті ішінара мерзімнен бұрын өтеу күні Қарыз алушыға өтеу Кестесін берумен 
және Тараптардың микрокредитті өтеудің жаңа Кестесіне қол қоюымен танылады.

2.8. Шарттың шарттарымен және микрокредитті өтеу кестесімен сәйкес микрокредит сома-
сын, сыйақыны қайтару бойынша міндеттемелерді Қарыз алушы мерзімінен ерте толық орында-
уды жүзеге асырған жағдайда жалпы микрокредит сомасын қайтару бойынша міндеттемелерді 
мерзімінен ерте толық орындау күніне есептелген көлемде төлеуге жатады; микрокредит сома-
сы (бұрын мерзімінен ерте ішінара өтеген жағдайда миркокредит сомасының қалдығы) толық 
көлемде төленеді.

2.9. Қарыз алушының шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін Қарыз алушы жасаған 
төлем сомасы жеткіліксіз болған жағдайда, Қарыз алушының берешегін келесі кезектілікте 
өтейді: 

1) негізгі борыш бойынша берешек;
2) сыйақы бойынша берешек;
3) шартпен айқындалған мөлшердегі тұрақсыздық айыбы;
4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі борыштың сомасы;
5) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;
6) орындауды алу бойынша Қарыз берушінің шығыстары.
2.10. Қарыз берушінің кепіл затын мәжбүрлі соттан тыс тәртіпте дербес іске асырған кезде 

алынған ақшалай қаражаттарды Қарыз беруші келесі кезектілікте Қарыз алушының берешегін 
өтеуге жібереді:

1) негізгі борыш бойынша берешек;
2) сыйақы бойынша берешек;
3) шартпен айқындалған көлемдегі тұрақсыздық айыбы;
4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі борыштың сомасы;
5) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;
6) орындауды алу бойынша Қарыз берушінің шығыстары.
7) Үлгі талаптардың 2.10-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6) тармақшаларында қарастырылған 

ақшалай соманы төлегеннен кейін қалған соманы Қарыз алушыға қайтару.
3. ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
3.1. Қарыз алушы құқылы:
3.1.1. Микрокредиттер беру қағидаларымен, Қарыз берушінің микрокредиттер беру жөніндегі 

тарифтерімен танысу;
3.1.2. Алынған микрокредитке шартта, Үлгі талаптарда белгіленген тәртіппен және талаптар-

мен иелік ету; 
3.1.3. Өзінің құқықтарын Қазақстан Республикасының заңдарымен белгіленген тәртіпте 

қорғауға; 
3.1.4. Шарт бойынша берілген микрокредит сомасын тұрақсыздық айыбын (айыппұл, 

өсімпұл) төлемей, ұйымға мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтару;
3.1.5. Үлгі талаптардың 9.1-тармағына сәйкес құқық (талап) көрсетілген тұлғамен 

келіспеушіліктерді реттеу үшін ұйым осы қарыз алушымен жасалған шарт бойынша құқықты 
(талапты) басқаға берген жағдайда банк омбудсменіне жүгіну; 

3.1.6. Егер негізгі борыш пен (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күндеріне 
сәйкес келсе, негізгі борыш пен (немесе) сыйақыны тұрақсыздық айыбын және айыппұл 
санкцияларының өзге түрлерін төлемей, одан кейінгі жұмыс күні төлеу;

Қарыз алушы мереке күндері негізгі борышты және (немесе) сыйақыны Қарыз берушінің 
«АПК Деньгомат» электрондық терминалдары, үшінші тұлғалардың «QIWI», «Касса 24» 
электрондық терминалдары арқылы, Қарыз алушының жеке кабинетінде банк картасының 
көмегімен төлеу арқылы өтей алады. 

3.1.7. алатын қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде МҚҰ-ға жазбаша өтініш 
жасау. 

3.1.8. Қарыз алушы шарт бойынша міндеттемелерді толық орындаған, соның ішінде шарт 
бойынша міндеттемелерді орындамаумен немесе тиісті орындамаумен байланысты есептел-
ген тұрақсыздық айыбын төлеу кезінде Қарыз берушіден кепіл затынан ауыртпалықты алып 
тастау туралы өтінішті уәкілетті тіркеу органына ұсынуды талап етуге. 

3.1.9. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және шартпен белгіленген басқа 
құқықтарды жүзеге асыруға. 

3.2. Қарыз алушы міндетті:
3.2.1. Алынған микрокредитті қайтаруға және шартпен, Үлгі талаптармен белгіленген 

мерзімде және тәртіпте микрокредит бойынша сыйақыны төлеуге; 
3.2.2. міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Қарыз алушыға, үшінші тұлғаға 

меншік құқығында тиесілі көлік құралын кепілге беруге және Қарыз берушіге уәкілетті тіркеу 
органында кепіл затын тіркеу кезінде көмектесуге.

3.2.3. Шартпен, микрокредитті беру Қағидаларымен сәйкес Қарыз беруші сұрататын құжаттар 
мен мәліметтерді ұсынауға, сондай-ақ, микрокредитті беруге және оған қол қоюға Өтінішті тол-
тыру үшін қажетті сенімді мәліметтерді ұсынуға; 

3.2.4. шарт жасасу кезінде Қарыз берушінің өкіліне нотариус куәландырған, уәкілетті тіркеу 
органында кепіл затын тіркеу құқығын қарастыратын сенімхат беруге;

3.2.5. Микрокредит сомасын қайтару және (немесе) шарт бойынша сыйақы төлеу бойын-
ша міндеттемелерді бұзғаны үшін Қарыз берушіге микрокредит сомасын қайтару және (неме-
се) шарт бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Үлгі талаптардың 
6.2-тармағымен, шартпен қарастырылған көлемде тұрақсыздық айыбын өтеуге; 

3.2.6. Микрокредит беру шарттарын сақтауға: ақылылық, жеделділік, қайтарымдылық; 
3.2.7. Кредиттік құжаттаманы қалыптастыру үшін қажетті құжаттарды, сондай-ақ, шарттың 

барлық әрекетті мерзімі ішінде басқа да қажетті құжаттама мен ақпаратты ұсынуға; 
3.2.8. Микрокредиттерді беру Қағидаларымен және Қазақстан Республикасының заңдарымен 

сәйкес Қарыз беруші сұратқан құжаттар мен мәліметтерді ұсынуға; 
3.2.9. Қарыз берушінің бірінші талабы бойынша шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде кез 

келген уақытта Қарыз беруші қажетті деп санайтын, осы шартты орындауға қатысты құжаттар 
мен ақпаратты беруге.

3.2.10. Қарыз алушының мәліметтері: тұрғылықты (тіркелген) мекенжайы, тегі, аты, әкесінің 
аты, жеке басты куәландыратын құжаттардың деректері, телефон нөмірлері өзгерген жағдайда, 
сондай-ақ, Қарыз алушының шарт бойынша міндеттемелерді орындауға әсер етуге қабілетті 
жағдайлар туындаға кезде, оның ішінде кепіл затына ауыртпалықтарды (қамау, тыйым, шекте-
улер) болжалды салу/салу туралы Қарыз алушы күнтізбелік 3 (үш) күннен кешіктірмей, Қарыз 
берушіні осы жағдайлар туралы хабардар етуге. 

3.2.11. Кепіл затын іске асыру кезінде алынған ақшалай қаражаттар жеткіліксіз кезінде өзінің 
міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 
өндіріп алу талап етіле алатын барлық өзінің мүлігімен (ақшаны, жылжымалы және жылжымай-
тын мүлікті, мүліктік құқықтарды, бағалы қағаздарды, сондай-ақ Қарыз алушыға тиесілі кез кел-
ген мүлікті қоса алғанда) жауап беруге міндетті. Міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті 
орындамаған жағдайда, тұрақсыздық айыбын төлеу Қарыз алушыны шартты орындаудан бо-
сатпайды. Тұрақсыздық айыбын төлеу туралы талап бойынша Қарыз беруші оған келтірілген 
шығындарды дәлелдеуге міндетті емес.

3.2.12. Қарыз алушы, шартты жасаса отырып, шартқа қол қою үшін барлық құқықтары бар 
екендігіне және толық әрекетті екендігіне кепілдік береді. Қарыз алушы әрекетті тұлға бола тұра, 
шарттың барлық шарттарымен танысқандығын, шарттың барлық ережелері оған түсінікті және 
ол шарттың шарттарына қатысты адастырылмағандығын растайды. Қарыз алушы шарттың 
барлық шарттары, соның ішінде сыйықының және микрокредит сомасын қайтару және (немесе) 
сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбының көлемі оның 
көңілінен шығатындығын және оған тиімсіз болмайтындығын растайды. Қарыз алушы өзінің 
іс-әрекеттерінің мәнін толық шамада түсінетіндігін, шарттың шарттарымен келісетіндігін және 
оның шарттарын қабылдайтындығын түсінеді. Қарыз алушы шарт алдау, зорлық-зомбылық, 
қауіп-қатер әсерінен немесе өзі үшін тиімсіз шарттардағы қиын жағдайлардың тоғысуы салда-
рынан жасалмағандағын растайды. Қарыз алушы шартқа қол қойған кезде жауапкер ретінде 
сот қарауындағы істерге тартылмағандығына кепілдік береді. 

3.2.13. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және шартпен белгіленген басқа да та-
лаптарды орындауға.

4. ҚАРЫЗ БЕРУШІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 
4.1. Қарыз беруші құқылы:
4.1.1. Қарыз алушы міндеттемелерді тиісті және уақытылы орындауын қамтамасыз ету 

мақсатында Қарыз алушыдан кепілге көлік құралын алуға.
4.1.2. Микрокредит беру Қағидаларымен, қолданыстағы заңнамамен қарастырылған 

тұлғаларға Қарыз алушының келісімінсіз микрокредит беру туралы шарты бойынша құқықтарды 
(талаптарды) беруге; 

4.1.3. Қарыз алушыдан шартты жасасу және ол бойынша микрокредитті беру Қағидаларымен 
айқындалған міндеттемелерді орындау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді, соның ішінде 
жеке куәлікті, жүргізуші куәлігін, көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігін, Қарыз алушы 
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4.1.2. без согласия Заемщика уступить право (требование) по договору о предоставлении 
микрокредита лицам, предусмотренным действующим законодательством, Правилами предо-
ставления микрокредитов.

4.1.3. запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для заключения до-
говора и исполнения обязательств по нему, определенные Правилами предоставления микро-
кредитов, в т.ч. удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о госу-
дарственной регистрации транспортного средства, нотариально заверенное согласие супруга 
(супруги) Заемщика на предоставление автомобиля в залог либо нотариально заверенное за-
явление Заемщика об отсутствии регистрации брака.

4.1.4. по заявлению Заемщика осуществлять через банки второго уровня перевод микро-
кредита третьему лицу в целях оплаты за товары, работы или услуги. 

4.1.5. В случае смерти Заемщика, Кредитор вправе требовать уплаты задолженности на-
следниками Заемщика в пределах стоимости перешедшего к таким наследникам имущества 
в порядке наследования.

4.1.6. Кредитор вправе в одностороннем порядке производить по своему усмотрению сни-
жение размера вознаграждения, неустойки за нарушение обязательства по возврату суммы 
микрокредита и (или) уплате вознаграждения, и (или) устанавливать период времени, в те-
чение которого вознаграждение, неустойка за нарушение обязательства по возврату суммы 
микрокредита и (или) уплате вознаграждения не взимаются, с устным или письменным уве-
домлением об этом Заемщика. 

Кредитор вправе уведомить Заемщика о снижении размера вознаграждения, неустойки за 
нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения, 
и (или) установлении периода в течение которого вознаграждение, неустойка за нарушение 
обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения не взимаются, 
посредством направления Заемщику смс-сообщения на его номер телефона, указанный в до-
говоре, и/или на электронный адрес Заемщика, указанный в договоре.

4.1.7. изменять условия договора в одностороннем порядке в сторону их улучшения для Заемщика. 
4.1.8. требовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему при 

нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части микрокредита и 
(или) выплаты вознаграждения, более чем на сорок календарных дней.

4.1.9. требовать от Заемщика досрочного исполнения обязательств по возврату суммы ми-
крокредита, в случаях: 

- установления факта сообщения Заемщиком недостоверных сведений в Заявлении о пре-
доставлении микрокредита;

- предоставления Заемщиком документов не соответствующих требованиям Правил предостав-
ления микрокредитов и/или просроченных документов при заключении настоящего договора;

- предъявления требований супругом (супругой) Заемщика о правомерности предоставле-
ния транспортного средства в залог;

- в случае возникновения угрозы утраты или повреждения предмета залога.
4.1.10. при невыполнении Заемщиком обязанности по возврату предоставленной суммы 

микрокредита, вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим договором, а также не-
устойки по своему усмотрению: 

- самостоятельно реализовать предмет залога в принудительном внесудебном порядке пу-
тем проведения торгов;

- обратить взыскание на предмет залога в судебном порядке;
- требовать в судебном порядке взыскания с Заемщика задолженности в денежной сумме и 

реализовывать предмет залога в порядке исполнительного производства;
- подать заявление на совершение исполнительной надписи нотариусом.
4.1.11. осуществлять иные права, установленные законодательством Республики Казахстан 

и договором.
4.2. Кредитор обязан:
4.2.1. предоставить сумму микрокредита в наличной/безналичной форме после подписа-

ния сторонами настоящего договора и предоставления Заемщиком либо третьим лицом (соб-
ственником предмета залога) в обеспечение исполнения обязательства предмета залога.

4.2.2. в случае изменения места нахождения либо изменения наименования письменно изве-
стить об этом уполномоченный орган, а также Заемщика путем опубликования соответствующей 
информации в двух печатных изданиях на казахском и русском языках по месту нахождения 
Кредитора, а также по юридическому адресу Заемщика либо путем письменного уведомления 
Заемщика в срок не позднее тридцати календарных дней с даты таких изменений.

4.2.3. разместить копию Правил предоставления микрокредитов в месте, доступном для 
обозрения и ознакомления Заемщиком, в том числе на интернет-ресурсе Кредитора https://
avto-dengi.kz/.

4.2.4. предоставлять Заемщику полную и достоверную информацию о платежах, связанных 
с получением, обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредита.

4.2.5. представить Заемщику График погашения микрокредита, согласно которого Заемщик 
производит возврат предоставленного микрокредита.

4.2.6. проинформировать Заемщика о его правах и обязанностях, связанных с получением 
микрокредита.

4.2.7. сообщать уполномоченному органу по финансовому мониторингу сведения в соот-
ветствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

4.2.8. соблюдать тайну предоставления микрокредита.
4.2.9. уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя) при заключении договора, 

содержащего условия перехода права (требования) Кредитора по договору третьему лицу (до-
говор уступки права требования) о состоявшемся переходе права (требования) третьему лицу.

4.2.10. предоставить ответ в письменной форме Заемщику при возникновении спорных ситу-
аций по получаемым услугам в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан 
от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц». 

4.2.11. уведомить Заемщика об изменении условий договора, в случае применения Кредито-
ром улучшающих условий в порядке, предусмотренном в договоре.

4.2.12. в течение пяти рабочих дней со дня полного исполнения обязательств Заемщиком 
по настоящему договору, в том числе, оплаты неустойки, начисленной в связи с неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору, представить в 
уполномоченный регистрирующий орган заявление о снятии обременения с предмета залога.

4.2.13. соблюдать иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ КРЕДИТОРА
5.1. Кредитор не вправе:
5.1.1. в одностороннем порядке изменять ставки вознаграждения (за исключением случаев 

их снижения) и (или) способ и метод погашения микрокредита;
5.1.2. устанавливать и взимать с Заемщика (Заявителя) любые платежи, за исключением 

вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту;
5.1.3. требовать от Заемщика досрочно полностью или частично возвратившего Кредитору сум-

му микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и другие платежи за досрочный возврат микрокредита;
5.1.4. увеличивать сумму микрокредита; 
5.1.5. пользоваться и распоряжаться заложенными вещами;
5.1.6. взимать неустойку (штраф, пеню) 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; 

5.1.7. начислять и требовать неустойку (штрафы, пени) по истечении девяноста последо-
вательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из 
платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения по микрокредиту Заемщика. Тре-
бование настоящего подпункта не распространяется на договор о предоставлении микрокре-
дита в случае, если на дату его заключения сумма основного долга полностью обеспечивается 
залогом имущества, подлежащего регистрации.

5.1.8. осуществлять индексацию обязательства и платежей по микрокредиту, выданного в 
тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
6.1. При ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении Сторонами обязательств по до-

говору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Ка-
захстан и договором.

6.2. За нарушение Заемщиком обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) упла-
те вознаграждения по договору Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в размере, ука-
занном в договоре, начисляемой от суммы микрокредита (остатка суммы микрокредита).

6.3. Кредитор имеет право требовать от Заемщика досрочного исполнения обязательств по 
возврату суммы микрокредита и начисленных процентов, в случаях: 

- установления факта сообщения Заемщиком недостоверных сведений в Заявлении на пре-
доставление микрокредита;

- предоставления Заемщиком документов не соответствующих требованиям Правил предостав-
ления микрокредитов и/или просроченных документов при заключении настоящего договора;

- предъявления требований супругом (супругой) Заемщика о правомерности предоставле-
ния транспортного средства в залог;

- в случае возникновения угрозы утраты или повреждения предмета залога.
При наличии одного или нескольких указанных случаев, Кредитор устно или письменно уве-

домляет Заемщика о досрочном исполнении обязательств по договору. В течение 3 (трех) дней 
с момента уведомления Заемщик обязан возвратить сумму микрокредита, вознаграждения, 
начисленных на дату возврата долга. 

При отказе Заемщика от досрочного исполнения обязательств, Кредитор имеет право требо-
вать оплаты суммы микрокредита, вознаграждения, неустойки Заемщиком по истечении пре-

жұбайының (зайыбының) автомобильді кепілге беруге нотариаттық куәландырылған келісімі не 
болмаса некенің тіркелмегені туралы Қарыз алушының нотариалдық куәландырылған өтінішін 
сұратуға. 

4.1.4. Қарыз алушы өтініші бойынша екінші деңгейлі банктер арқылы тауарлар, жұмыстар 
немесе көрсетілетін қызметтер үшін төлеу мақсатында үшінші тұлғаға микрокредитті аударуға. 

4.1.5. Қарыз алушының өлімі жағдайында, Қарыз беруші мұрагерлік тәртібінде мұрагерлерге 
өткен мүлік құны шегінде берешекті төлеуді талап етуге құқылы. 

4.1.6. Қарыз беруші бір жақты тәртіпте өз білгенінше Қарыз алушыны ауызша немесе жазба-
ша хабардар етумен сыйақы көлемін, микрокредит сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны 
төлеу бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбының көлемін төмендету 
жүргізуге және (немесе) микрокредит сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу бой-
ынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбы, сыйақы өндіріп алынбайтын уақыт 
мерзімін белгілеуге құқылы. 

Қарыз беруші Қарыз алушыға шартта көрсетілген оның телефон нөміріне және/немесе шарт-
та көрсетілген Қарыз алушының электрондық мекенжайына смс-хабарлама жолдау арқылы 
Қарыз алушыны сыйақы көлемі, микрокредит сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу 
бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбының көлемі төмендетілгендігі 
және (немесе) микрокредит сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу бойынша 
міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбы, сыйақы өндіріп алынбайтын уақыт мерзімі 
белгіленгендігі туралы хабардар етуге құқылы. 

4.1.7. Біржақты тәртіпте шарттың шарттарын Қарыз алушы үшін жақсарту жағына өзгертуге. 
4.1.8. Қарыз алушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу 

үшін белгіленген мерзімді қырық күнтізбелік күннен астам уақытқа бұзған кезде микрокредит 
сомасын және ол бойынша сыйақыны мерзімнен ерте қайтаруды талап етуге. 

4.1.9. Қарыз алушыдан келесі жағдайларда: 
- Қарыз алушының микрокредит беру туралы Өтініште дәйексіз мәліметтерді хабарлау 

фактісін белгілегенде;
- Қарыз беруші осы шартты жасасу кезінде микрокредиттерді беру Қағидаларының талап-

тарына сәйкес келмейтін құжаттарды және/немесе мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынғанда;
- Қарыз алушының жұбайы (зайыбы) көлік құралын кепілге беру құқықтылығы туралы талап-

тарын білдіргенде; 
- кепіл затының жоғалу немесе зақымдалу қаупі туындаған жағдайда, микрокредит сомасын 

қайтару бойынша міндеттемелерді мерзімнен ерте орындауын талап етуге.
4.1.10. Қарыз берушінің осы шартпен қарастырылған мерзімде берілген микрокредит со-

масын, сыйақыны, сондай-ақ өзінің қалауы бойынша тұрақсыздық айыбын қайтару бойынша 
міндеттемелерді орындамаған кезде:

- сауда-саттық жүргізу жолымен соттан тыс мәжбүрлі тәртіпте кепіл затын дербес өткізуге;
- сот тәртібінде кепіл затын өндіріп алу;
- сот тәртібінде Қарыз алушыдан берешекті ақшалай сомада талап етуге және кепіл затын 

орындаушылық өндіріс тәртібінде өткізуге;
- нотариустың орындаушылық жазбаны жасауға өтініш беру.
4.1.11. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және шартпен белгіленген басқа да 

құқықтарды жүзеге асыруға.
4.2. Қарыз беруші міндетті:
4.2.1. Тараптар осы шартқа қойғаннан және Қарыз алушы немесе үшінші тұлға (кепіл затының 

меншік иесі) міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету үшін кепіл затын ұсынғаннан кейін 
қолма-қол ақша/қолма-қол ақшасыз нысанда микрокредит сомасын ұсынуға.

4.2.2. Орналасқан орны өзгерген немесе атауы өзгерген жағдайда мұндай өзгерістер 
басталған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмеген мерзімде уәкілетті орган-
ды, сондай-ақ, Қарыз алушыны Қарыз берушің орналасқан орны бойынша қазақ және орыс 
тілдерінде екі баспасөз басылымында тиісті ақпараты жариялау жолымен, сондай ақ Қарыз 
алушының заңды мекенжайы бойынша немесе Қарыз алушының жазбаша хабардар етуге.

4.2.3. Қарыз алушының шолуы және танысуы үшін қолжетімді орында, соның ішінде, Қарыз 
алушының https://avto-dengi.kz/ интернет-ресурсында микрокредиттерді беру Қағидаларының 
көшірмесін орналастыруға;

4.2.4. Қарыз алушыға микрокредиттік алумен, қызмет көрсетумен және өтеумен (қайтарумен) 
байланысты төлемдер туралы толық және сенімді ақпарат ұсынуға.

4.2.5. Қарыз алушыға микрокредитті өтеу кестесін ұсынуға, оған сәйкес Қарыз алушы 
ұсынылған микрокредитті қайтаруды жүргізеді. 

4.2.6. Қарыз алушыны микрокредит алумен байланысты оның құқытары мен міндеттері ту-
ралы ақпараттандыруға.

4.2.7. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен сәйкес 
мәліметтердің қаржылық мониторингі бойынша уәкілетті органға хабарлауға. 

4.2.8. микрокредит беру құпиясын сақтауға; 
4.2.9. шарт бойынша (талап ету құқығын басқаға беру шарты) Қарыз беруші құқықтарының 

(талаптарының) үшінші тұлғаға өту талаптарын қамтитын шартты жасасқан кезде Қарыз алу-
шыны (немесе оның уәкілетті өкілін) құқықтардың (талаптардың) үшінші тұлғаға өткені туралы 
хабардар етуге.

4.2.10. Алынатын қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде «Жеке және заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 
қаңтардағы Заңының 8 бабына сәйкес белгіленген мерзімде Қарыз алушыға жазбаша нысанда 
жауап беруге. 

4.2.11. Шартпен қарастырылған тәртіпте Қарыз беруші жақсартылған шарттарды қолдаған 
жағдайда Қарыз алушыны шарттың шарттары өзгергендігі туралы хабардар етуге.

4.2.12. осы шарт бойынша Қарыз алушы міндеттемелерін толық орындаған, соның ішінде 
осы шарт бойынша міндеттемелерді орындамаумен немесе тиісті орындамаумен байланысты 
есептелген тұрақсыздық айыбын төлеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде кепіл затынан 
ауыртпалық алып тастау туралы өтінішті уәкілетті тіркеу органына ұсынуға.

4.2.13. Қазақстан Республикасының заңнамасымен және шартпен белгіленген басқа да та-
лаптарды сақтауға.

5. ҚАРЫЗ БЕРУШІ ҮШІН ШЕКТЕУЛЕР
5.1. Қарыз беруші құқылы емес:
5.1.1 сыйақы мөлшерлемесін (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және (немесе) 

микрокредитті өтеу әдісі мен тәсілін біржақты тәртіппен өзгерту;
5.1.2. микрокредит бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

қоспағанда, кез келген төлемдерді белгілеуге және қарыз алушыдан (өтініш берушіден) алуға;
5.1.3. Қарыз берушіге микрокредит сомасын мерзімінен бұрын толық немесе ішінара 

қайтарған жеке тұлға болып табылатын қарыз алушыдан микрокредитті мерзімінен бұрын 
қайтарғаны үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) және басқа да төлемдерді талап ету;

5.1.4. микрокредит сомасын ұлғайтуға;
5.1.5. кепілге қойылған заттарды пайдалануға және иелік етуге;
5.1.6. егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс немесе мереке күндеріне 

сәйкес келсе, және сыйақыны немесе негізгі борышты төлеу одан кейінгі келесі жұмыс күнінде 
жүзеге асырылса, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) алуға; 

5.1.7. Қарыз алушының микрокредит бойынша негізгі борышы және (немесе) сыйақы сома-
лары бойынша кез келген төлемдерді өтеу бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі өтіп 
кетудің тоқсан ретті күнтізбелік күн аяқталғанда, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 
есептеуге және талап етуге; Егер оны жасасу күніне тіркеуге жататын мүліктің кепілімен негізгі 
борыштың сомасы толық қамтамасыз етілген жағдайда, осы тармақшаның талабы микрокре-
дит беру туралы шартына қолданылмайды.

5.1.8. кез келген басқа валюталық баламасына байлаумен теңгеде берілген микрокредит 
бойынша міндеттемелер мен төлемдерге индекстеуді жүзеге асыру. 

6. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
6.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді тиісті орындамаған және (немесе) 

орындамаған жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасы заңнамасымен және шартпен 
қарастырылған жауапкершілікті артады. 

6.2. Қарыз алушы шарт бойынша микрокредит сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны 
төлеу жөніндегі міндеттемелерді бұзғаны үшін Қарыз алушы Қарыз берушіге микрокредит 
сомасынан (микрокредит сомасының қалдығы) есептелетін шартта көрсетілген көлемде 
тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

6.3. Қарыз беруші Қарыз алушыдан келесі жағдайларда:
- Қарыз алушының микрокредит беру туралы Өтініште дәйексіз мәліметтерді хабарлау 

фактісін белгілегенде;
- Қарыз алушы осы шартты жасасу кезінде микрокредиттерді беру Қағидаларының талап-

тарына сәйкес келмейтін құжаттарды және/немесе мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынғанда;
- Қарыз алушы жұбайының (зайыбының) көлік құралын кепілге беру құқықтылығы туралы 

талаптар білдірілгенде; 
- кепіл затының жоғалу немесе зақымдалу қаупі туындаған жағдайда, микрокредит және 

есептелген пайыздар сомасын қайтару жөніндегі міндеттемелерді мерзімнен бұрын орында-
уын талап етуге құқылы

Көрсетілген жағдайлардың біреуі немесе бірнешеуі болған жағдайда, Қарыз беруші Қарыз 
алушыны шарт бойынша міндеттемелерін мерзімінен ерте орындау туралы ауызша немесе 
жазбаша хабардар етеді. Хабарланған сәтінен бастап 3 (үш) күн ішінде Қарыз алушы микро-
кредит, борышты қайтару күніне есептелген пайыздар сомасын қайтаруға міндетті. 

Қарыз алушы міндеттемелерді мерзімнен ерте орындаудан бас тартқан кезде, Қарыз беруші 
ұсынылған 3 (үш) күн аяқталғанда Қарыз берушінің микрокредит, сыйақы, тұрақсыздық айы-
бы сомасын төлеуін талап етуге құқылы, сондай-ақ, сауда-саттық жүргізу жолымен кепіл за-
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доставленных 3 (трех) дней, а также самостоятельно провести реализацию предмета залога 
в принудительном внесудебном порядке путем проведения торгов, либо обратить взыскание 
на предмет залога в судебном порядке, либо требовать в судебном порядке взыскания с За-
емщика задолженности в денежной сумме и реализовать предмет залога в порядке исполни-
тельного производства.

6.4. В случае недостаточности денежных средств, полученных при внесудебной реализации 
предмета залога, Заемщик отвечает по неисполненным обязательствам всем своим имуществом, 
включая денежные средства, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, ценные 
бумаги, а также любое другое имущество, принадлежащее Заемщику, на которое может быть об-
ращено взыскание в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

6.5. Денежные средства, полученные при самостоятельной реализации Кредитором пред-
мета залога в принудительном внесудебном порядке, путем проведения торгов, распределя-
ются в соответствии с договором, Примерными условиями. Погашение задолженности каждой 
очереди допускается только после полного удовлетворения предыдущей очереди. Оставши-
еся от реализации предмета залога денежные средства, после удержаний в соответствии с 
Примерными условиями передаются Кредитором Заемщику под расписку.

6.6. В случае смерти Заемщика обязательства по договору переходят к его наследнику (на-
следникам) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6.7. Форс-мажорные обстоятельства не распространяются на обязательства сторон по договору.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. При частично досрочном погашении Заемщиком суммы микрокредита и уплаты возна-

граждения в соответствии с п. 2.7. Типовых условий, влекущего изменение условий Графика 
погашения микрокредита, в том числе изменение суммы ежемесячных платежей, дат возврата 
ежемесячных платежей, Заемщику выдается новый График погашения микрокредита с учетом 
новых условий. Условия договора, не затронутые новым Графиком погашения микрокредита, 
остаются неизменными и действуют в редакции заключенного договора. Частично досрочное 
погашение Заемщиком микрокредита, признается внесением изменений в График погашения 
микрокредита, его подписанием Сторонами. 

Внесение изменений в договор на улучшающих условиях по уменьшению размера ежеме-
сячного платежа производится сторонами в соответствии с пп. 4.1.6., 7.2 Типовых условий.

7.2. Кредитор вправе в одностороннем порядке производить по своему усмотрению до насту-
пления срока погашения микрокредита, предусмотренного договором, снижение размера воз-
награждения, неустойки за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) 
уплате вознаграждения, и (или) устанавливать период времени, в течение которого вознаграж-
дение, неустойка за нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате 
вознаграждения не взимаются, с устным или письменным уведомлением об этом Заемщика. 

Кредитор вправе уведомить Заемщика о снижении размера вознаграждения, неустойки за 
нарушение обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения, 
посредством направления Заемщику смс-сообщения на его номер телефона, указанный в до-
говоре, и/или на электронный адрес Заемщика, указанный в договоре. Кредитор направляет 
Заемщику смс-сообщение со ссылкой на личный кабинет Заемщика, в котором размещен но-
вый График погашения микрокредита.

7.3. В случае изменения места нахождения либо изменения наименования Кредитора, Кре-
дитор в соответствии с п. 4.2.2 Типовых условий письменно извещает Заемщика путем опу-
бликования соответствующей информации в двух печатных изданиях на казахском и русском 
языках по месту нахождения Кредитора, а также по юридическому адресу Заемщика либо 
путем письменного уведомления Заемщика в срок не позднее тридцати календарных дней с 
даты таких изменений. Выполнение указанных действий Кредитором признается надлежащим 
уведомлением Заемщика и обоюдным внесением указанных изменений в условия договора.

7.4. При изменении сведений Заемщика и возникновении обстоятельств, указанных в п. 
3.2.10. Типовых условий Заемщик не позднее 3 (трех) календарных дней обязан письменно 
уведомить Кредитора о данных обстоятельствах. Получение письменного уведомления Заем-
щика Кредитором признается надлежащим уведомлением Кредитора и обоюдным внесением 
указанных изменений в условия договора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора или в связи 

с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, рас-
торжением, прекращением и действительностью в целом либо в части подлежат разрешению в 
Евразийском Экономическом Арбитражном Суде РК, согласно его Регламента. При этом Реше-
ние Евразийского Экономического Арбитражного Суда РК для Сторон будет являться оконча-
тельным. Состав арбитража будет включать одного Арбитра. Место рассмотрения арбитражного 
разбирательства г. Алматы, по месту нахождения Евразийского Экономического Арбитражного 
суда РК (БИН 160840019635, г. Алматы, Ауэзовский район, улица Кабдолова, 16, офис 705/1).

8.2. Срок исковой давности по требованию Кредитора к Заемщику по ненадлежащему ис-
полнению договора составляет пять лет. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Кредитору запрещается производить уступку права (требования) по договору третьему 

лицу, за исключением уступки права (требования) следующим лицам: банку второго уровня; 
коллекторскому агентству; микрофинансовой организации; специальной финансовой компа-
нии, созданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном фи-
нансировании и секьюритизации, при сделке секьюритизации; юридическому лицу - залого-
держателю прав требования по договору при выпуске Кредитором обеспеченных облигаций 
или получении займов. Требования настоящего пункта не распространяются на случаи, пред-
усмотренные законодательством, регулирующим микрофинансовую деятельность. 

9.2. Кредитор вправе уступать право (требование) по договору без согласия Заемщика. Не допу-
скается уступка права (требования) по договору в отношении одного Заемщика нескольким лицам. 

9.3. При заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) Кредито-
ра по договору о предоставлении микрокредита третьему лицу (далее - договор уступки права 
требования), Кредитор обязан: 

9.3.1. до заключения договора уступки права требования уведомить Заемщика (или его 
уполномоченного представителя) о возможности перехода прав (требований) третьему лицу, 
а также об обработке персональных данных Заемщика в связи с такой уступкой путем направ-
ления смс-уведомления на номер телефона Заемщика, указанного в договоре, и/или путем 
направления уведомления на электронную почту Заемщика, указанную в договоре и/или пись-
менного уведомления по адресу проживания Заемщика, указанного в договоре; 

9.3.2. уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя) о состоявшемся пере-
ходе права (требования) третьему лицу путем направления смс-уведомления на номер теле-
фона Заемщика, указанного в договоре, и/или путем направления уведомления на электронную 
почту Заемщика, указанную в договоре, и/или письменного уведомления по адресу проживания 
Заемщика, указанного в договоре, в течение тридцати календарных дней со дня заключения до-
говора уступки права требования с указанием назначения дальнейших платежей по погашению 
микрокредита третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право 
(требование) по договору о предоставлении микрокредита), полного объема переданных прав 
(требований), а также остатков просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, 
комиссий, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате сумм;

9.3.3. передать лицу, которому перешло право (требование) по договору о предоставлении 
микрокредита, оригиналы и (или) копии следующих документов:

расчеты задолженности Заемщика на дату уступки права (требования);
претензионную переписку с Заемщиком;
документ, удостоверяющий личность Заемщика; 
документы, подтверждающие погашение Заемщиком задолженности;
иные документы в соответствии с договором уступки права требования.
В случае уступки всех прав (требований) к Заемщику Кредитор передает лицу, которому 

уступлено право (требование) по договору о предоставлении микрокредита, все имеющиеся у 
него оригиналы документов.

В случае уступки части прав (требований) к Заемщику Кредитор вправе сохранить оригина-
лы документов, удостоверяющих такие права (требования), и передать лицу, которому частич-
но уступлено право (требование) по договору о предоставлении микрокредита, нотариально 
засвидетельствованные копии указанных документов.

9.3.4. после заключения договора уступки права требования переводить деньги, получен-
ные от Заемщика в счет погашения задолженности, на банковский счет лица, которому усту-
плено право (требование) по договору о предоставлении микрокредита, с предоставлением 
расшифровки платежей в разрезе данного Заемщика. 

9.4. При уступке Кредитором права (требования) по договору третьему лицу требования и огра-
ничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям Креди-
тора с Заемщиком в рамках договора о предоставлении микрокредита, распространяют свое дей-
ствие на правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование).

Нарушение третьим лицом, которому уступлено право (требование), требований и ограни-
чений, предъявляемых законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям Кре-
дитора с Заемщиком в рамках договора о предоставлении микрокредита, влечет ответствен-
ность, установленную законами Республики Казахстан.

9.5. Кредитор вправе заключить договор с коллекторским агентством предметом которого 
является оказание услуг по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также 
сбору информации, связанной с задолженностью Заемщика (далее - договор о взыскании за-
долженности).

Кредитор вправе передать задолженность на досудебные взыскание и урегулирование кол-
лекторскому агентству при допущении Заемщиком просрочки исполнения обязательств по до-
говору, без согласия Заемщика. 

тын мәжбүрлі соттан тыс тәртіпте дербес іске асыруға, не болмаса сот тәртібінде кепіл затын 
өндіріп алуға, не болмаса Қарыз алушыдан сот тәртібінде берешекті ақшалай сомада өндіріп 
алуды талап етуге және кепіл затын орындаушылық өндіріс тәртібінде өткізуге құқылы. 

6.4. Кепіл затын соттан тыс өткізу кезінде алынған ақшалай қаражаттар жеткіліксіз болған 
жағдайда, Қарыз алушы орындалмаған міндеттемелер бойынша ақшалай қаражаттарды, 
жылжымалы және жылжымайтын мүлікті, мүліктік құқықтарды, бағалы қағаздарды, сондай-
ақ Қарыз алушыға тиесілі, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен сәйкес 
өндіріліпп алынуы мүмкін кез келген мүлікті қоса алғанда, барлық өзінің мүлігімен жауап береді.

6.5. Қарыз беруші сауда-саттық жүргізу жолымен кепіл затын мәжбүрлі соттан тыс тәртіпте 
дербес өткізген кезде алынған ақшалай қаражат шартқа, Үлгі талаптарға сәйкес бөлінеді. 
Әр кезектің берешегін өтеуге алдыңдағы кезекті толық қанағаттандырғаннан кейін ғана жол 
беріледі. Қарыз беруші Үлгі талаптарға сәйкес ұстап қалудан кейін кепіл затын іске асырудан 
қалған ақшалай қаражатты қолхат арқылы Қарыз алушыға береді. 

6.6. Қарыз алушының өлімі жағдайында шарт бойынша міндеттемелер Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен сәйкес оның мұрагеріне (мұрагерлеріне) өтеді. 

6.7. Форс-мажорлық жағдайлар шарт бойынша міндеттемелерге әсер етпейді. 
7. ШАРТТЫҢ ШАРТТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 
7.1. Үлгілік шарттың 2.7-тармағына сәйкес ай сайынғы төлемдер сомасы және/немесе олар-

ды өтеу мерзімінің өзгеруіне алып келетін Қарыз алушымен микрокредит сомасы мен сыйақы 
төлемі мерзімінен ерте ішінара өтелген кезде, Қарыз алушыға жаңа шарттарды есепке ала 
отырып, микрокредитті өтеудің жаңа кестесі беріледі. Микрокредитті өтеудің жаңа кестесімен 
қозғалмаған шарттың шарттары өзгеріссіз қалады және жасалған шарттың редакциясында 
әрекет етеді. Қарыз алушымен микрокредитті мерзімінен ерте ішінара өтеу Микрокредитті өтеу 
естесіне өзгертулер енгізілді және оған Тараптар қол қойды деп танылады.

Шартқа ай сайынғы төлемнің көлемін азайту бойынша жақсартылған жағдайларда өзгерістер 
енгізу тараптармен Үлгілік шарттардың 7.2., 4.1.6-тармақшаларына сәйкес жүргізіледі.

7.2. Қарыз беруші бір жақты тәртіпте өз білгенінше Қарыз алушыны ауызша немесе жазба-
ша хабардар етумен сыйақы көлемін, микрокредит сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны 
төлеу бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбының көлемін төмендету 
жүргізуге және (немесе) микрокредит сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу бой-
ынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбы, сыйақы өндіріп алынбайтын уақыт 
мерзімін белгілеуге құқылы. 

Қарыз беруші Қарыз алушыға шартта көрсетілген оның телефон нөміріне және/немесе шарт-
та көрсетілген Қарыз алушының электрондық мекенжайына смс-хабарлама жолдау арқылы 
Қарыз алушыны сыйақы көлемі, микрокредит сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу 
бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбының көлемі төмендетілгендігі тура-
лы хабардар етуге құқылы. Қарыз беруші Қарыз алушыға микрокредитті өтеудің жаңа кестесі 
орналастырылған Қарыз алушының жеке кабинетін сілтемесі бар смс-хабарлама жібереді.

7.3. Қарыз берушінің орналасқан орны өзгерген немесе атауы өзгерген жағдайда, Қарыз 
беруші микрокредит беру туралы Үлгілік шарттардың 4.2.2-тармақшасымен сәйкес мұндай 
өзгерістер басталған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмеген мерзімде Қарыз 
берушің орналасқан орны бойынша немесе Қарыз алушыны жазбаша хабарлау жолымен 
Қарыз берушінің орналасқан орны бойынша қазақ және орыс тілдерінде екі баспасөз басылы-
мында тиісті ақпаратты жариялау жолымен Қарыз алушының жазбаша хабардар етеді. Қарыз 
алушымен көрсетілген іс-әрекеттердің орындалуы Қарыз алушыны тиісті хабарландыруы және 
шарттың шарттарына көрсетілген өзгерістерді бірігіп енгізуі деп саналады. 

7.4. Қарыз алушының мәліметтері өзгерген және Үлгілік шарттардың 3.2.10-тармағында 
көрсетілген жағдайлар туындаған кезде, Қарыз алушы 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірместен 
осы жағдайлар туралы Қарыз берушіні жазбаша хабардар етуге міндетті. Қарыз алушының 
жазбаша хабарламасын Қарыз берушінің алуы Қарыз берушінің тиісті хабарландыру және 
шарттың шарттарына көрсетілген өзгерістерді бірігіп енгізуі деп саналады.

8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ
8.1. Осы шарттан туындайтын немесе онымен байланысты, соның ішінде оны толық не-

месе бөлігінде жасасумен, өзгертумен, орындаумен, бұзылуымен, бұзумен, тоқтатумен және 
жарамдылығымен байланысты туындайтын барлық даулар, келіспеушіліктер мен талаптар 
оның Регламентіне сәйкес ҚР Еуразиялық Экономикалық Төрелік сотымен шешілуге жатады. 
Бұл ретте, ҚР Еуразиялық Экономикалық Төрелік сотының шешімі Тараптар үшін түпкілікті 
болып табылады. Төрелік құрамы бір арбитрды қамтиды. Алматы қаласындағы Төреліктің 
қарау орны ҚР Еуразиялық Экономикалық Төрелік сотының орналасқан жері бойынша (БСН 
160840019635, Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Қабдолов көшесі, 16, 705/1 кеңсе). 

8.2. Шартты тиісті орындау бойынша Қарыз алушыға Қарыз берушінің талабы бойынша ескі 
талаптың мерзімі бес жылды құрайды. 

9. ӨЗГЕ ШАРТТАР
9.1. Қарыз берушіге келесі тұлғаларға құқықтарды (талаптарды) беруді қоспағанда, шарт 

бойынша құқықтарды (талаптарды) үшінші тұлғаға беруді жүзеге асыруға тыйым салынады: 
екінші деңгейлі банкке, коллекторлық агенттікке, микроқаржы ұйымына; секьюриттеу мәмілесі 
кезінде жобалық қаржыландыру және секьюриттеру туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен сәйкес құрылған арнайы қаржылық компанияға; заңды тұлғаға – Қарыз 
берушімен қамтамасыз етілген облигация шыққан және қарыз алған кезде шарт бойынша 
талаптар құқықтарының кепіл ұстаушысы. Микроқаржылық қызметті реттейтін заңнамамен 
қарастырылған жағдайларға осы тармақтың талаптары жүрмейді.

9.2. Қарыз беруші Қарыз алушының келісімінсіз шарт бойынша құқықты (талапты) беруге 
құқылы. Бір Қарыз алушыға қатысты бірнеше тұлғаға шарт бойынша құқықтарды (талаптарды) 
беруге жол берілмейді. 

9.3. Микрокредитті беру туралы шарт бойынша Қарыз берушінің құқықтары (талаптары) 
үшінші тұлғаға өту шартын (талап құқықтарын беру шарты) қамтитын жасасқан кезде, Қарыз 
беруші міндетті: 

9.3.1. Талап құқықтарын беру шартын жасасқанға дейін Қарыз алушыны (немесе оның 
уәкілетті өкілі) үшінші тұлғаларға құқықтардың (талаптардың) өтуі мүмкіндігі туралы, сондай-
ақ, осындай берумен байланысты Қарыз алушының дербес деректерін өңдеу туралы шарт-
та көрсетілген оның телефон нөміріне және/немесе шартта көрсетілген Қарыз алушының 
электрондық мекенжайына смс-хабарлама жолдау және/немесе шартта көрсетілген Қарыз 
алушының тұрғылықты мекенжайы бойынша жазбаша хабарлама жолдау арқылы хабарда 
етуге;

9.3.2. Талап құқықтарын беру шартын жасасқан күннен бастап, отыз күнтізбелік күн ішінде 
үшінші тұлғаға (микрокредит беру туралы шарт бойынша құқық (талап) өткен тұлғаның ата-
уы мен орналасқан орны) микрокредитті өтеу бойынша алдағы төлемдерді, сондай-ақ, 
негізгі борыштың мерзімі өткен және ағымдағы сомаларының, сыйақының, комиссиялардың, 
тұрақсыздық айыптардың (айыппұл, өсімпұл) және басқа да төлеуге жататын сомалар 
қалдықтарының тағайындалуын көрсетумен Қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті өкілі) 
үшінші тұлғаларға құқықтардың (талаптардың) өтуі мүмкіндігі туралы, сондай-ақ, осындай 
берумен байланысты Қарыз алушының дербес деректерін өңдеу туралы шартта көрсетілген 
оның телефон нөміріне және/немесе шартта көрсетілген Қарыз алушының электрондық мекен-
жайына смс-хабарлама жолдау және/немесе шартта көрсетілген Қарыз алушының тұрғылықты 
мекенжайы бойынша жазбаша хабарлама жолдау арқылы хабардар етуге;

9.3.3. Микрокредитті беру туралы шарт бойынша құқық (талап) өткен тұлғаға келесі 
құжаттардың түпнұсқаларын және (немесе) көшірмелерін беруге: 

Құқықты (талапты) беру күніне Қарыз алушы берешегінің есептері; 
Қарыз алушымен кінәрат-талаптық хат алмасу;
Қарыз алушының жеке басын куәландыратын құжат; 
Қарыз алушымен берешектің өтелуін растайтын құжаттар; 
Талап құқығын беру шартымен сәйкес басқа құжаттар. 
Қарыз алушыға қатысты барлық құқықтарды (талаптарды) берген жағдайда Қарыз беруші 

микрокредит беру туралы шарт бойынша құқық (талап) берілген тұлғаға өзінде бар барлық 
түпнұсқалы құжаттарды береді.

Қарыз алушыға қатысты барлық құқықтарды (талаптарды) берген жағдайда Қарыз беруші 
осындай құқықтарды (талаптарды) куәландыратын түпнұсқалы құжаттарды сақтауға және 
микрокредитті беру туралы шарт бойынша құқық (талап) ішінара берілген тұлғаға көрсетілген 
құжаттардың нотариалдық куәландырылған көшірмелерін беруге құқылы. 

9.3.4. Талап құқықтарын беру шартын жасасқаннан кейін Қарыз алушының бөлінісінде 
төлемдердің толық жазылуын ұсынумен Қарыз алушыдан алынған ақшаны берешекті өтеу 
шотына, микрокредит беру туралы шарт бойынша құқық (талап) берілген тұлғаның банкілік 
шотына аударады. 

9.4. Қарыз беруші шарт бойынша құқықтарды (талаптарды) үшінші тұлғаға берген кез-
де микрокредит беру туралы шарт шеңберінде Қарыз беруші мен Қарыз алушының өзара 
қарым-қатынастарына Қазақстан Республикасының заңнамасымен қойылатын талаптар мен 
шектеулер өзінің әрекетін Қарыз алушы мен құқық (талап) берілген тұлғаның құқықтық қарым-
қатынастарына жүргізеді. 

Құқық (талап) берілген үшінші тұлғаның микрокредит беру туралы шарттың шеңберінде 
Қарыз беруші мен Қарыз алушының өзара қарым-қатынастарына Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен қойылатын талаптар мен шектеулерді бұзуы Қазақстан Республикасының 
заңдарымен белгіленген жауапкершілікті артады. 

9.5. Қарыз беруші сотқа дейінгі өндіріп алу және берешекті реттеу, сондай-ақ, Қарыз алушының 
берешегімен (бұдан әрі – берешекті өндіріп алу туралы шарт) байланысты ақпаратты жинау 
бойынша қызметтерді көрсететін коллекторлық агенттікпен шарт жасасуға құқылы. 

Қарыз беруші Қарыз алушы шарт бойынша міндеттемелерді орындаудың мерзімін өткізген 
кезде Қарыз алушының келісімінсіз коллекторлық агенттікке сотқа дейінгі өндіріп алуға және 
реттеуге беруге құқылы. 
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9.6. Заемщик подписанием договора дает свое согласие на обработку его персональных 
данных и внесение их в базу данных Кредитора с возможностью использования в информа-
ционных целях. Заемщик, подписанием договора, дает свое согласие на раскрытие информа-
ции по договору лицам, обязанность по предоставлению информации которым установлена 
законом, а также третьим лицам, которым в соответствии с пп. 9.1., 9.2. Примерных условий 
уступлено право (требование) по договору. 

Заемщик сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан о персональных данных дает свое согласие Кредитору на 
обработку всех его персональных данных, указанных в заявлении на предоставление микро-
кредита, в договоре, в том числе: фамилия, имя, отчество; пол; дата и место рождения; данные 
удостоверения личности; ИИН, семейное положение, наличие иждивенцев, уровень образова-
ния; вид занятости; размер месячного дохода; даты следующей зарплаты; адрес фактического 
проживания; адрес регистрации; время проживания по текущему адресу; номер телефона; но-
мер домашнего телефона (при наличии); номер рабочего телефона (при наличии); электрон-
ная почта, сумма микрокредита, задолженность по договору, иные условия договора. Заемщик 
предоставляет свое согласие на совершение действий с представленными персональными 
данными с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
включая передачу третьим лицам, в том числе, в случае неисполнения и/или ненадлежащего 
исполнения Заемщиком обязательств по договору с целью осуществления этими лицами дей-
ствий, направленных на взыскание просроченной задолженности по договору, обезличивание, 
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, а также на трансграничную 
передачу данных. Заемщик дает согласие на использование его персональных данных для 
целей заключения с ним договора, а также для последующего взыскания в судебном либо 
досудебном порядке денежных средств, в случае нарушения им обязательств по договору. 
Заемщик дает согласие Кредитору на использование всех представленных Заемщиком персо-
нальных данных до момента полного исполнения им своих обязательств по договору. 

9.7. Заемщик подписанием договора дает согласие на то, чтобы Кредитор через своих работ-
ников или уполномоченных лиц, обращался к Заемщику по вопросам, возникающим в связи с 
исполнением договора, погашением задолженности, в письменной и/или устной форме по почте, 
телефону, факсу, электронной почте, посредством смс-сообщений или иных средств связи. 

9.8. Заемщик настоящим гарантирует, что имеет все права и обладает полной дееспособностью 
для подписания договора. Заемщик подтверждает, что он, являясь дееспособным лицом, ознаком-
лен со всеми условиями договора, все положения договора ему понятны и он не введен в заблуж-
дение касательно условий договора. Заемщик подтверждает, что условия договора, в том числе 
размер вознаграждения, неустойки за нарушение обязательства и (или) уплате вознаграждения 
его устраивают и не являются для него крайне невыгодными. Заемщик признает, что в полной 
мере понимает значение своих действий, согласен с условиями договора, Примерными условия-
ми, Правилами предоставления микрокредита и принимает их условия. Заемщик также подтверж-
дает, что договор заключен не под влиянием обмана, насилия, угрозы, и не в следствие стечения 
тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях. Заемщик гарантирует, что на 
момент подписания договора он не вовлечен в судебные разбирательства в качестве ответчика.

9.9. Договор подписан в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу на государственном и русском языках, по одному для каждой из сторон. В случае 
противоречия между государственным и русским текстами договора, приоритет имеет русский 
текст. Договор вступает в силу с момента подписания договора и расходного кассового ордера 
и считается прекращенным с момента исполнения Заемщиком всех принятых на себя обяза-
тельств. Все изменения и/или дополнения к договору совершаются в форме, предусмотренной 
главой 7 Примерных условий. 

Кредитор      Заемщик

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Микрофинансовая 
организация «Lending and Financy technologies» 

Юридический адрес: 110 000, Республика   Удостоверение личности № _____
Казахстан, Костанайская область, город   выдано: _________
Костанай, улица Амангельды, дом 46.  дата выдачи: _____
БИН 141240005256     ИИН_____________

ИИК KZ40914092203KZ000E1    Адрес регистрации:
в филиале ДБ АО «Сбербанк»    Адрес проживания:
в г. Костанай, БИК SABRKZKA 

Тел. 8 (700) 700-77-07    Тел. дом.: 
E-mail: info@dengiclick.kz    Тел. моб.: 
Сайт: 
https://avto-dengi.kz/ 

Менеджер ________     Заемщик_________
М.П. 

9.6. Қарыз алушы шартқа қол қоя отырып, оның дербес деректерін өңдеуге және оларды 
ақпараттық мақсаттарда пайдалану мүмкіндігімен Қарыз берушінің деректер базасына енгізуге 
өз келісімін береді. Қарыз алушы шартқа қол қоя отырып, ақпаратты ұсыну бойынша міндеттемесі 
заңмен белгіленген тұлғаларға, сондай-ақ, Үлгі талаптардың 9.1., 9.2-тармақтарына сәйкес 
шарт бойынша құқық (талап) берілген үшінші тұлғаларға ақпаратты ашуға өз келісімін береді. 

Қарыз алушы саналы түрде, еркін, өз қалауымен және өз мүддесі үшін дербес деректер 
туралы Қазақстан Республикасының заңнамасымен сәйкес микрокредитті беруге арналған 
өтініште, шартта көрсетілген оның барлық дербес деректерін өңдеуге өз келісімін береді, 
соның ішінде: тегі, аты, әкесінің аты; жынысы; туған жылы; жеке куәліктің деректері; ЖСН; 
отбасылық жағдайы, асырауындағы адамдардың болуы; білім деңгейі; жұмыспен қамтылу түрі; 
айлық кірісінің көлемі; келесі жалақының күні; нақты тұрғылықты мекенжайы; тіркелген мекен-
жайы; ағымдағы мекенжай бойынша тұру мерзімі; телефон нөмірі; үй телефонының (болған 
жағдайда) нөмірі; жұмыс телефонының номер (болған жағдайда) нөмірі; электрондық пошта-
сы; микрокредит сомасы; шарт бойынша берешек; шарттың басқа шарттары. Жинақтауды, 
жазуды, жүйелендіруді, жинауды, сақтауды, нақтылауды (жаңарту, өзгерту), алып шығуды, 
пайдалануды, беруді (тарату, ұсыну, қол жеткізу) қоса алғанда, үшінші тұлғаларға беру, соның 
ішінде Қарыз алушымен шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған және/немесе тиісті 
орындалмаған жағдайда осы үшінші тұлғалар шарт бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп 
алуға, дара биліктен айыруға, бұғаттауға, жоюға және дербес деректерді жоюға, сондай-ақ, 
деректерді шекаралық беруге бағытталған іс-әрекеттерді жүзеге асыру мақсатымен автомат-
тандыру құралдарын пайдаланумен немесе мұндай құралдарды пайдаланбай, ұсынылатын 
дербес деректермен іс-әрекет жасауға Қарыз алушы өз келісімін береді. Қарыз алушы оның 
дербес деректерін онымен шарт жасасу мақсаттары үшін, сондай-ақ, ол шарт бойынша 
міндеттемелерді бұзған жағдайда сот немесе сотқа дейінгі тәртіпте алдағы уақытта өндіріп алу 
үшін өз келісімін береді. Қарыз алушы Қарыз берушіге шарт бойынша өзінің міндеттемелерін 
толық орындаған сәтке дейін барлық дербес деректерді пайдалануға өз келісімін береді. 

9.7. Қарыз алушы шартқа қол қоюмен Қарыз беруші өзінің қызметкерлері немесе уәкілетті 
тұлғалар арқылы Қарыз алушыға шартты орындаумен, берешекті өтеумен байланысты ту-
ындайтын мәселелер бойынша пошта, телефон, факс, электрондық пошта бойынша, смс-
хабарламалар немесе басқа байланыс құралдары арқылы жазбаша және/немесе ауызша ны-
санда жүгінуіне өз келісімін береді. 

9.8. Қарыз алушы осы арқылы шартқа қол қою үшін барлық құқықтары бар екендігіне және 
толық әрекетті екендігіне кепілдік береді. Қарыз алушы әрекетті тұлға бола тұра, шарттың 
барлық шарттарымен танысқандығын, шарттың барлық ережелері оған түсінікті және ол 
шарттың шарттарына қатысты адастырылмағандығын растайды. Қарыз алушы шарттың 
барлық шарттары, соның ішінде сыйықының және микрокредит сомасын қайтару және (немесе) 
сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбының көлемі оның 
көңілінен шығатындығын және оған тиімсіз болмайтындығын растайды. Қарыз алушы өзінің 
іс-әрекеттерінің мәнін толық шамада түсінетіндігін, шарттың шарттарымен, Үлгі талаптармен, 
микрокредитті беру Қағидаларымен келісетіндігін түсінеді. Қарыз алушы шарт алдау, зорлық-
зомбылық, қауіп-қатер әсерінен немесе өзі үшін тиімсіз шарттардағы қиын жағдайлардың 
тоғысуы салдарынан жасалмағандағын растайды. Қарыз алушы шартқа қол қойған кезде жау-
апкер ретінде сот қарауындағы істерге тартылмағандығына кепілдік береді. 

9.9. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде заңды күші бірдей, әр Тарапқа бір-бірден 2 
(екі) бірдей данада жасалған. Шарттың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндері арасын-
да қарама-қайшылық болған жағдайда, орыс тіліндегі мәтін басымдылыққа ие. Шартқа және 
кассалық шығыс ордерге қол қойған сәттен бастап шарт күшіне енеді және Қарыз алушы өзіне 
қабылдаған барлық міндеттемелерді орындаған сәттен бастап тоқтатылған деп саналады. 
Шартқа енгізілген барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар Үлгі талаптардың 7-тарауын-
да қарастырылған нысанда жасалады. 

Қарыз беруші      Қарыз алушы

«Lending and Financy technologies» 
микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі 

Заңды мекенжайы: 110 000, Қазақстан   №____________
Республикасы, Қостанай облысы,    жеке куәлігі
Қостанай қаласы, Амангелді, 46 үй.   _____ ж. «__» _____ берілді 
БСН 150840012933    ЖСН __________

Қостанай қ. «Сбербанк» АҚ ЕБ    Тіркеу мекенжайы:
филиалындағы ЖСК KZ40914092203KZ000E1,  Тұрғылықты мекенжайы:
БСК SABRKZKA

Тел.8 (700) 700-77-07    Үй тел.:
E-mail: info@dengiclick.kz    Ұялы тел.:
Сайт: 
https://avto-dengi.kz/  

Менеджер ________     Қарыз алушы___________
М.О. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Отдел экономики и финансов Мунайлинского ройона объявляет о 
проведении торгов по продаже объектов районной коммунальной 

собственности.
Продажа объектов районной коммунальной собственности осуществляется в со-

ответствии с Правилами продажи объектов приватизации, утвержденными поста-
новлением Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2011 года №920 (с 
изменениями и дополнениями, далее – Правила).

Аукцион состоится 1 сентября 2020 года в 11:00 по времени города Нур-Султан на 
веб-портале Реестра государственного имущества: www.gosreestr.kz (далее - реестр).

Аукцион с применением метода торгов на повышение цены:
ЛОТ 1. Автомобиль «ГАЗ 322 131», г/н 373 AA12, 2008 г/в, балансодержатель -ГКП 

«Маңғыстау Жылу» (адрес: с.Маңғыстау). Стартовая цена 233 000,00 тенге. Гаран-
тийный взнос 34 950,00 тенге.

ЛОТ 2. Автомобиль «ГАЗ 3110», г/н 227 AU12, 2005 г/в, балансодержатель -ГКП 
«Маңғыстау Жылу» (адрес: с.Маңғыстау). Стартовая цена 179 000,00 тенге. Гаран-
тийный взнос 26 850,00 тенге.

Регистрация участников аукциона производится со дня публикации извеще-
ния и заканчивается за два часа до начала аукциона.

Гарантийные взносы для участия в торгах вносятся на реквизиты единого операто-
ра в сфере учета государственного имущества АО «Информационно-учетный центр» 
(далее – единый оператор): БИН 050540004455, ИИК KZ946017111000000330, БИК 
HSBKKZKX, наименование банка: АО «Народный Банк Казахстана», КНП 171, КБе 
16 (в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит). Назначение 
платежа - гарантийный взнос для участия в аукционе. 

Участникам допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при 
этом один гарантийный взнос дает право покупки того объекта приватизации, для 
участия в аукционе по которому участником внесен данный гарантийный взнос.

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-
портале реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее – 
ИИН), фамилии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее – БИН), пол-
ного наименования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного 
взноса;

4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, е-mail);
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня 

изменяет данные, внесенные в веб-портал реестра.

САУДА-САТТЫҚ ӨТКІЗІЛЕТІНДІГІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
Мұнайлы аудандық экономика және қаржы бөлімі ММ аудандық 

коммуналдық меншiктегі объектiлердi сату бойынша сауда-саттықтарды 
өткiзу туралы хабарлайды.

Аудандық коммуналдық меншiктегі объектiлердi сату Қазақстан Республикасы 
Үкiметiнің 2011 жылғы 9 тамыздағы № 920 қаулысымен бекітілген Жекешелендiру 
объектiлерін сату қағидасына (өзгерістер және толықтырулармен,бұдан әрі – Қағида) 
сәйкес жүзеге асырылады.

Аукцион 2020 жылдың 1 қыркүйегінде, Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бой-
ынша сағат 1100-де www.gosreestr.kz Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiнiң веб-порталында 
(бұдан әрі-тізілім) өткізіледі.

Сауда-саттық бағаны көтеру әдісі бойынша өткізіледі:
ЛОТ 1. «ГАЗ 322 131» автокөлігі, м/н 373 AA12, 2008 жылы шығарған, балансұстаушы 

- «Маңғыстау Жылу» МКК (мекен жайы: Маңғыстау ауылы). Бастапқы бағасы 233 
000,00 теңге. Кепілдік жарна 34 950,00 теңге.

ЛОТ 2. «ГАЗ 3110» автокөлігі, м/н 227 AU12, 2005 жылы шығарған, балансұстаушы 
- «Маңғыстау Жылу» МКК (мекен жайы: Маңғыстау ауылы). Бастапқы бағасы 179 
000,00 теңге. Кепілдік жарна 26 850,00 теңге.

Аукционға қатысушыларды тiркеу хабарлама жарияланған күннен бастап 
жүргізіледі және аукцион өткізуге дейін екі сағат бұрын аяқталады.

Аукционға қатысушы үшін кепілді жарналар мемлекеттік мүлікті есепке алу 
саласында бірыңғай операторы «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ (бұдан 
әрі – бірыңғай оператор) реквизиттеріне төленеді: БСН 050540004455, ЖСК 
KZ946017111000000330, БСК HSBKKZKX, банк атауы: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, 
ТТК 171, БеК 16, төлемнің белгіленуі - аукционға қатысу үшін кепілдік жарна (кепілді 
жарна мөлшеріне банк қызметінің төлемі кірмейді).

Қатысушыларға кепілді жарнаның кез келген санын енгізуге жол беріледі, бұл рет-
те кепілді жарна қатысушыға ол бойынша сауда-саттыққа қатысу үшін осы кепілді 
жарнаны енгізген жекешелендіру объектісін сатып алу құқығын береді.

Аукционға қатысу үшiн мыналарды көрсете отырып, тізілімнің веб-порталында ал-
дын ала тіркелу қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН), тегі, аты, 
әкесінің аты (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – БСН), толық ата-
уы, бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

3) кепілді жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп-айырысу шотының 
деректемелері;

4) байланыс деректері (пошталық мекен-жайы, телефоны, факс, е-mail);
Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген жағдайда қатысушы бір жұмыс күні 
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Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале ре-
естра зарегистрировать заявку на участие в торгах по форме, подписанную ЭЦП 
участника.

После регистрации заявки на участие в аукционе веб-порталом реестра в течение 
трех минут производится автоматическая проверка на наличие в базе данных рее-
стра сведений о поступлении гарантийного взноса по объекту продажи, на который 
подана заявка.

Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии элек-
тронной заявки является несоблюдение участником требований, указанных 
в объявлении, а также непоступление за два часа до начала торгов гарантий-
ного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специальный 
транзитный счет единого оператора. 

В случае наличия в базе данных реестра сведений о поступлении гарантийного 
взноса на специальный транзитный счет единого оператора, веб-портал реестра 
осуществляет принятие заявки и допуск участников аукциона. При отсутствии в базе 
данных реестра сведений о поступлении гарантийного взноса на специальный тран-
зитный счет единого оператора, веб-портал реестра отклоняет заявку участника.

По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на 
электронный адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уве-
домление о принятии заявки либо причинах отказа в принятии заявки.

Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу 
по аукционному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

Участники аукциона в течение одного часа до начала электронного аукциона за-
ходят в аукционный зал, используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается 
в указанное в извещении о проведении торгов время города Астаны путем автома-
тического размещения в аукционном зале стартовой цены объекта приватизации.

Порядок проведения аукциона.
По методу торгов на повышение цены:
1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один 

из участников не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем 
увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно 
пункту 46 настоящих Правил, то аукцион по данному объекту приватизации призна-
ется не состоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один 
из участников подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем 
увеличения стартовой цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно 
пункту 46 настоящих Правил, то стартовая цена увеличивается на установленный 
шаг;

3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из 
участников не подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем 
увеличения текущей цены, то победителем признается участник, последний под-
твердивший свое желание приобрести объект приватизации, а аукцион по данному 
объекту приватизации признается состоявшимся.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально пред-
ложенной цены одним из участников.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены считается состоявшимся 
только в том случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не ме-
нее чем на два шага увеличения цены, при этом повышение стартовой цены на два 
шага осуществляют не менее двух участников.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляют-
ся протоколом о результатах торгов, который подписывается на веб-портале рее-
стра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов.

Протокол о результатах аукциона является документом, фиксирующим результа-
ты аукциона и обязательства победителя и продавца подписать договор купли-про-
дажи объекта приватизации по цене продажи.

Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти ка-
лендарных дней со дня проведения аукциона.

Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-
продажи копии следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов 
для сверки либо нотариально засвидетельствованные копии указанных документов:

1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность фи-
зического лица;

2) для юридических лиц: свидетельства либо справка о государственной реги-
страции (перерегистрации) юридического лица;

документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а 
также паспорта или документа, удостоверяющего личность представителя юриди-
ческого лица;

при продаже принадлежащих государству акций - выписки из реестра акционеров, 
содержащей информацию об акционерных обществах, которые владеют акциями 
участника (на момент опубликования извещения).

Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего 
часа.

Местонахождение Отдел экономики и финансов Мунайлинского района: село 
Мангистау, здание районного акимата, кабинет 105

Дополнительную информацию о проведение аукциона можно посмотреть на 
сайте www.gosreestr.kz или получить по телефону: 8 (7292) 46-62-13

ішінде тізілімнің веб-порталына енгізілген деректерді өзгертеді.
Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ-мен қол қойылған 

нысан бойынша сауда-саттыққа қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу 
қажет.

Аукционға қатысуға өтінім тіркелгеннен кейін тізілімнің веб-порталы үш минут 
ішінде өтінім берілген сату объектісі бойынша кепілдік жарнаның түсуі туралы 
мәліметтердің тізілімнің дерекқорында болуы тұрғысынан автоматты түрде тексеру 
жүргізеді.

Назар аударыңыз! Қатысушының осы хабарламада көрсетілген талаптар-
ды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына 
сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген кепілдік жарнаның 
сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-порталының 
өтінімді қабылдаудан бас тарту үшін негіз болып табылады.

Тізілімнің дерекқорында бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына кепілді 
жарнаның түскені туралы мәліметтер болған жағдайда, тізілімнің веб-порталы 
өтінімді қабылдау және қатысушыны аукционға жіберуді жүзеге асырады. Тізілімнің 
дерекқорында бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына кепілді жарнаның 
түскені туралы мәлімет болмаған жағдайда, тізілім веб-порталы қатысушының 
өтінімін кері қайтарады.

Тізілімнің веб-порталы автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-
порталында көрсетілген қатысушының электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау 
не өтінімді қабылдаудан бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама 
жібереді.

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі 
бойынша аукцион залына кіруге рұқсат беріледі.

Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде аукцион за-
лына ЭЦҚ-мен аукцион нөмірін пайдалана отырып, аукцион залына кіреді. Аукцион 
жекешелендіру объектісінің бастапқы құнын аукцион залында автоматты түрде ор-
наластыру жолымен сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада көрсетілген Астана 
қаласының уақыты бойынша басталады.

Аукционды өткізу тәртібі.
Сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісі бойынша:
1) егер аукцион басталған кезден бастап екі минут ішінде қатысушылардың бірде-

біреуі аукционда сатылу объектісін сатып алу ниетін растамайтын болса, саты-
лу объектісінің бастапқы бағасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылдың 
9 тамызындағы №920 қаулысымен бекітілген жекешелендіру объектілерін сату 
Қағидаларына (бұдан әрі - Қағида) сәйкес белгіленген қадамға төмендетіледі;

2) егер баға көтерілгеннен кейін екі минут ішінде қатысушылардың бірде-біреуі са-
тылу объектісін сатып алуға ниетін растамайтын болса, онда сатылу объектісінің 
соңғы жарияланған бағасы белгіленген қадаммен төмендейді.

Жарияланған баға бойынша жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін бірінші 
болып растаған қатысушы бағаны көтеру аукционының жеңімпазы болып танылады 
және осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген болып танылады;

3) егер сатылу объектісінің бағасы белгіленген ең төменгі мөлшерге жетсе және 
қатысушылардың бірде-біреуі сатылу объектісін сатып алу ниетін растамаса, онда 
аукцион өткізілмеген болып танылады. 

Егер бағаның төмендетілуі аукционы аяқталу сәтінде сағат 11:00 аукцион 
жеңімпазы анықталмаса, онда осы сатылу объектісі бойынша аукцион өткізілмеген 
болып танылады.

Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері аукци-
он нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және 
жеңімпаз ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, сауда-саттық өткізілген күні тізілімнің веб-
порталында қол қояды.

Аукцион нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен 
сатушының жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шарты-
на қол қою міндеттерін белгілейтін құжат болып табылады.

Жеңімпазбен сатып алу-сату шартына аукцион өткізілген күннен бастап күнтізбелік 
он күннен аспайтын мерзімде қол қойылады.

Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салы-
стырып тексеру үшін мынадай құжаттарды:

1) жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын 
куәландыратын құжаттың;

2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куәліктің не анықтаманың;

заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды 
тұлғаның өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың;

мемлекетке тиесілі акцияларды сату кезінде – қатысушының акцияларына иелік ететін 
акционерлік қоғамдар туралы ақпаратты қамтитын акционерлер тізілімінен (хабарламаның 
жариялану сәтінде) үзінді-көшірменің түпнұсқаларын міндетті түрде көрсете отырып, 
олардың көшірмелерін не нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады.

Құжаттардың түпнұсқалары салыстырылып тексерілгеннен кейін бір жұмыс сағаты 
ішінде қайтарылады.

Мұна йлы аудандық экономика және қаржы бөлімінің орналасқан жері: Мұнайлы 
ауданы, Маңғыстау ауылы, аудан әкімдігінің ғимараты, 105-кабинет.

Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратпен www.gosreestr.kz сайтында 
қарауға болады немесе 8 (7292) 46 62 13 телефоны арқылы алуға болады.
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