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Қарыз алушы/Заёмщик                  _______________(аты-жөні, қолы/ФИО, подпись) 
Қосалқы алушы/Созаёмщик            _______________(аты-жөні, қолы/ФИО, подпись)       1 

Договор о предоставлении микрокредита (беззалоговый для 
физических лиц) № _______ 

№ _____ Микрокредит беру туралы шартының 

(жеке тұлғалар үшін кепілмен қамтамасыз етілмеген) 
 

Дата заключения договора  
Келісімшарт жасалған күні 

 

Наименование микрофинансовой организации  
Микроқаржы ұйымының атауы 

 

ФИО Заёмщика  
Қарыз алушының аты-жөні 

 

ФИО Созаёмщика (при наличии) 
Қосымша Қарыз алушының аты-жөні (болған 
жағдайда)  

 

Сумма микрокредита  
Микрокредит сомасы 

 

Срок микрокредита 

Микрокредит мерзімі  
 

Ставка вознаграждения (в процентах)  
Сыйақы мөлшерлемесі (пайызбен) 

 

Годовая эффективная ставка вознаграждения  
(в процентах годовых) 
Жылдық тиімді сыйақы ставкасы  
(жылдық пайызбен) 

 

Сумма переплаты 

Артық төлем сомасы 

 

Метод погашения 

Өтеу әдісі 
 

Способ погашения  
Өтеу тәсілі 

 

Размер неустойки (штраф, пеня) за нарушение 
обязательств по договору  
Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін 
тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) 
мөлшері 
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№ ______ Микрокредит беру туралы 
шартының  

(жеке тұлғалар үшін кепілмен қамтамасыз 
етілмеген) 

Алматы қ-сы                              ___.___._____ ж. 
 

           "Microfinance Organization Fast Cash  

(Микроқаржылық ұйымы Фаст Кэш)" ЖШС 
(бұдан әрі - Қарыз беруші) Жарғы немесе 
__________жылғы №______ Сенімхат негізінде 
әрекет ететін ____________ (лауазымы және 
аты, жөні, тегі), бірінші Тараптан және 
_______________________________________ 

(Жеке тұлға, аты, жөні, тегі, ЖСН бар болса) 
(бұдан әрі - Қарыз алушы), екінші Тараптан,  
және  
________________________________________ 

(бұдан әрі - Қосалқы қарыз алушы), үшінші 
Тараптан, бұдан әрі бірлесіп "Тараптар", ал 
жеке - жеке "Тарап" деп аталатындар, 
төмендегілер туралы осы Микрокредит беру 
туралы шартты (бұдан әрі-шарт) жасасты: 
Қосалқы қарыз алушы - Қарыз алушымен 
бірлесіп, бұдан әрі мәтін бойынша "Қарыз 
алушы" деп аталатын бір тарапты білдіретін 
Шарт тарабы, қарыз алушының барлық 
құқықтары мен міндеттері Қарыз алушы мен 
қосалқы Қарыз алушыға қатысты, олар 
Шарттың талаптарын орындайды және ол 
бойынша ортақ міндеттер атқарады (Қосалқы 

қарыз алушы болған жағдайда көрсетіледі). 
 

1. КЕЛІСІМ ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ 
ШАРТТАРЫ  

1.1. Микрокредиттің соммасы. 

Қарыз беруші Қарыз алушыға _________   

(_____________) тенге сомасындағы 
микрокредитті мерзімділік, төлемділік, 
қайтарымдылық талаптарына сәйкес береді. 
1.2. Микрокредиттің мақсаты. 
Қарыз беруші Қарыз алушыға  
мақсатсыз  микрокредит  
мақсаты микрокредит 

 ______________________ береді (әрі қарай 
қажеттісінің астын сызу). 
 

 

 

Договор о предоставлении микрокредита 

(беззалоговый для физических лиц) 

№_______ 

 

г.Алматы                                      __.___._____г.        

 

           ТОО "Microfinance Organization Fast 
Cash (Микрофинансовая организация Фаст 
Кэш)" (далее-Кредитор), в лице 
_______________________________________ 

(должность, ФИО), действующего на 
основании Устава/Доверенности № _______ от 
___________________ года  с одной стороны, и 

_______________________________________,  

(Физическое лицо ФИО, ИИН при наличии) 

(далее – Заёмщик), с второй Стороны, и  
_______________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Созаёмщик», в лице 
_______________________________________,  

с третьей стороны,  далее совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий Договор о 
предоставлении Микрокредита (далее - 

Договор) о нижеследующем:  
Созаёмщик – сторона Договора, которая 
совместно с Заёмщиком представляют одну 
сторону, именуемую далее по тексту 
«Заёмщик», все права и обязанности Заёмщика 
относятся к Заёмщику и Созаёмщику в равной 
степени, которые выполняют условия Договора 
и несут обязанности по нему солидарно 
(указывается при наличии Созаёмщика). 

 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 1.1. Сумма микрокредита.  
Кредитор предоставляет Заёмщику 
микрокредит в сумме ___________ 

(__________________) тенге на условиях его, 
срочности, платности, возвратности. 

1.2. Цель микрокредита.  
Kредитор        предоставляет       Заёмщику 

нецелевой микрокредит  
целевой микрокредит  
на _______________ (далее подчеркнуть 
нужное) 
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1.3. Микрокредитті өтеу мерзімдері: _____ 

(___________) күнтізбелік ай (****және дейін 
*****) 

1.4. Сыйақының жылдық  мөлшерлемесінің 
көлемі ____% (_______)  пайыз.   
Сыйақының жылдық тиімді 
мөлшерлемесінің көлемі ____% (________) 

пайыз. 
1.5. Микрокредитті өтеу әдісі –  

микрокредитті өтеу тәсілін: бір уақытта не 
бөліктермен, қолма-қол ақшамен – касса не 
электронды терминалдар арқылы, қолма-қол 
ақшасыз тәсілмен – Қарыз берушінің банктік 
шотының деректемелерімен: 

БСН 190340008954  
ForteBank "АҚ" БИК IRTYKZKA  
IBAN KZ8996502F0010511687, КБЕ 15 

1.6. Микрокредитті өтеу және сыйақыны 
төлеу тәртібі  
  1.6.1. Қарыз алушыны Микрокредит сомасын 
өтеуі (қайтаруы) және ол бойынша сыйақы 
төлеуі, осы Келісім шартқа №1 Қосымшада 
көрсетілген және оның ажырамас бөлігі болып 
табылатың (әрі қарай - «Өтеу Кестесі») Өтеу  
кестесіндегі мерзімде жүзеге асырылады.  
Қарыз алушы Қарыз беруші  
ануиттеттік төлем әдісін  немесе  

дифференцияланған төлемдер әдісін  
таңдауды ұсынғанын растайды. Сонымен қатар 
Қарыз алушы аннуитетті / 
дифференцияланған төлемдер әдісі таңдалып 
алды (ары қарай қажеттісінің астын сызу). 
   1.7. Микрокредит бойынша берешекті өтеу 
кезектілігі 
  1.7.1.Келісім шарт бойынша Қарыз алушының 
жүргізген төлем сомасы, Келісім шарт бойынша 
міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз 
болса, Қарыз алушының берешегін мынадай 
кезектілікпен өтейді: 
 1) негізгі борыш бойынша берешек; 
 2) сыйақы бойынша берешек; 
 3) микрокредит беру туралы Келісім шартта    
айқындалған мөлшердегі тұрақсыздық айыбы 
(айыппұл, өсімпұл);  
 4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі 
борыш сомасы;  
 5) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есепке 
жазылған сыйақы; 
 6) Қарыз берушінің орындауды алу бойынша 

1.3. Сроки погашения микрокредита: ____ 

(___________) календарных месяцев (срок от 
**** и до *****) 
 1.4. Размер годовой ставки вознаграждения 
составляет ____% (_______) процентов.   

Размер годовой эффективной ставки 
вознаграждения ____% (_______) процентов. 
1.5. Способ погашения Микрокредита – 

единовременно либо частями, наличными 
деньгами – через кассу Кредитора либо 
посредством электронных терминалов,  
при безналичном способе - 

реквизиты банковского счета Кредитора: 

БИН 190340008954  
АО "ForteBank" 

БИК IRTYKZKA 

IBAN KZ8996502F0010511687, КБЕ 15 

1.6. Порядок погашения микрокредита и 
уплаты вознаграждения  

 1.6.1. Погашение (возврат) Заёмщиком суммы 
Микрокредита и выплата вознаграждения по 
нему производится в сроки, предусмотренные 
Графиком погашения, указанном в Приложении 
№ 1 к настоящему Договору и являющемся его 
неотъемлемой частью (далее – «График 
погашения»). Заёмщик подтверждает, что 
Кредитором были предложены на выбор  
метод аннуитетных платежей или  

метод дифференцированных платежей.  
При этом, Заёмщиком был выбран метод  
(далее подчеркнуть нужное)  
аннуитетных/ дифференцированных 
платежей.  

 1.7. Очередность погашения задолженности 

по микрокредиту  

  1.7.1. Сумма произведенного Заёмщиком 
платежа по Договору в случае, если она 
недостаточна для исполнения им обязательства 
по Договору, погашает задолженность в 
следующей очередности:  
1) задолженность по основному долгу; 
2) задолженность по вознаграждению;  
3) неустойка (штраф, пеня) в размере, 
определенном Договором; 
 4) сумма основного долга за текущий период 
платежей;  
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шығындары. 
1.7.2. Микрокредитті өтеу мерзімін және ол 
бойынша сыйақы есептеу мерзімін санау 
Микрокредит берілген күннен бастап жүреді. 
Сыйақы есептеген кезде бір жылдағы күндер 
саны 365 (үш жүз алпыс бес) және айда-нақты 
күнтізбелік күндер деп есептеледі. Сыйақы 
есептеу Қарыз алушы Микрокредитті өтеп 
болған күні тоқталады. 
  1.7.3. Микрокредитті өтініш негізінде  
толығымен немесе жартылай мерзімінен ерте 
төлеуге болады. Қарызды мерзімінен бұрын 
жартылай өтеу кезінде Қарыз алушы кем 
дегенде Өтеу кестесінде қарастырылған 3 (үш) 
айлық төлемдерін енгізуге міндетті болады.  
  1.7.4.  Микрокредитті мерзімінен ерте өтеу 
бірмәртелік төлеммен жүзеге асырылады, ол 
төлемге негізгі қарыз сомасы мен 
Микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы 
кіреді. 
  1.7.5. Микрокредитті қайтару сәті болып 
Келісім шартта көрсетілген Қарыз берушінің 
банкілік шотына берешек сома аударылған күн 
немесе Қарыз берушінің кассасына ақша түскен 
күн болып саналды. 

 

1.8. Негізгі борышты уақтылы өтемегені 
және сыйақыны төлемегені үшін 
тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 
өсімпұлды) есептеу тәртібі мен мөлшері. 
1.8.1. Қарыз алушы микрокредит бойынша 
негізгі қарызды қайтару және/немесе Келісім 

шартта көзделген сыйақыны  төлеу жөніндегі 
міндеттемелерді бұзған жағдайда, Қарыз алушы 
мерзімі кешіктірілген әрбір күн үшін Қарыз 
берушіге Өтеу кестесі бойынша төленбеген 
төлемдердің сомасынан _____ (______) % 

көлемінде өсімпұл төлеп тұрады. Мерзімді 
кешіктіру кезінде, өсімпұлды есептеу мерзімі, 
Қарыз алушы Өтеу кестесі бойынша кезекті 
төлем төлеуге міндетті болған күннен кейінгі 
күннен басталады.                                                                                           
1.8.2. Қарыз алушының берешегінің ұлғаюын 

болдырмау мақсатында Қарыз берушінің 
микрокредит беруге және оған қызмет 
көрсетуге байланысты жеке тұлғалардың 
барлық кепілсіз тұтынушылық қарыздары 
бойынша 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі 
өткен берешегі бар тұрақсыздық айыбын, 
комиссияларды және өзге де төлемдерді 

5) вознаграждение, начисленное за текущий 
период платежей;  
6) издержки Кредитора по получению 
исполнения. 
 1.7.2. Отсчет срока погашения Микрокредита и 
срока начисления вознаграждения по нему 
начинается со дня выдачи Микрокредита. При 
начислении вознаграждения в расчет берется 
количество дней в году равное 365 (триста 
шестидесяти пяти) календарным дням и в 
месяце - фактическим календарным дням. 

Начисление вознаграждения прекращается в 
день погашения Заёмщиком Микрокредита. 
  1.7.3. Микрокредит может быть погашен 
досрочно полностью или частично на 
основании заявления. В случае частичного 
досрочного погашения Заёмщик обязан внести 
не менее 3 (трех) ежемесячных платежей, 
предусмотренных Графиком погашения. 
  1.7.4. Досрочное погашение Микрокредита 
осуществляется единовременным платежом, 
включающим в себя основную сумму долга и 

вознаграждения за период пользования 
Микрокредитом. 

  1.7.5. Моментом возврата Микрокредита 
является день зачисления суммы 
задолженности на банковский счет Кредитора, 

указанный в Договоре либо день поступления 
денег в кассу Кредитора. 

 

1.8. Порядок исчисления и размер неустойки 
(штрафа, пени) за несвоевременное 
погашение основного долга и уплату 
вознаграждения. 
1.8.1. При нарушении обязательств Заёмщиком 
по возврату основного долга по микрокредиту 
и/или уплате вознаграждения предусмотренных 
Договором, Заёмщик выплачивает Кредитору 
пеню от суммы невыплаченных платежей по 
Графику погашения в размере ____ (_____) % 

за каждый день просрочки. При просрочке, 
отсчет срока для начисления пени начинается 
со дня, следующего за днем, в который 
Заёмщик обязан был произвести очередной 
платеж. 

1.8.2. В целях предотвращения увеличения 
задолженности Заёмщика, Кредитор не вправе 
начислять неустойки, комиссии и иные 
платежи, связанные с выдачей и 



Типтік формасы                                                                                                   Типовая форма 

Нұсқасы 1                   Версия 1 

 

Қарыз алушы/Заёмщик                  _______________(аты-жөні, қолы/ФИО, подпись) 
Қосалқы алушы/Созаёмщик            _______________(аты-жөні, қолы/ФИО, подпись)       5 

есептеуге құқығы жоқ. 
1.9. Микрокредит кепілмен қамтамасыз 

етілмеген. 
1.10. Қарыз алушы шарт бойынша 
міндеттемелерді орындамаған не тиісінше 
орындамаған кезде микроқаржы ұйымы 
қабылдайтын шаралар.  
1.10.1. Микрокредитті 30 (отыз) күнтізбелік 
күннен артық өтеу кезінде кешіктірілген 
жағдайда Карыз беруші берешекті өндіріп алу 
үшін коллекторлық агенттіктерге жүгінуге 
құқылы. 
1.10.2. Қарыз беруші "Микроқаржы қызметі 
туралы" Заңның (әрі қарай – Заң) 9-1-бабының 
4 және 5-тармақтарында көрсетілген тұлғаға 
құқықтарды (цессияны) басқаға беру шартын 
жасасу арқылы өзінің талап ету құқықтарын 
беруге құқылы. Қазақстан Республикасы 
Азаматтық кодексінің 339-бабына сәйкес Қарыз 
беруші кез келген уақытта құқықтарды басқаға 
беру шартын (цессия) жасасу жолымен үшінші 
тұлғаға талап ету құқығын беруге құқылы. 
Қарыз беруші шарт бойынша құқықты 
(талапты) үшінші тұлғаға берген кезде Қарыз 
берушінің шарт шеңберіндегі қарыз алушымен 
өзара қарым-қатынастарына Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен қойылатын 
талаптар мен шектеулер қарыз алушының 
құқық (талап ету) берілген үшінші тұлғамен 
құқықтық қатынастарына қолданылады. 
1.10.3. Қарыз алушы өзінің міндеттемелерің 
дұрыс орындамаған не тиісінше орындамаған 
жағдайда Қарыз беруші өзінің бұзылған 
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін 
сотқа жүгінуге құқылы. 
1.11.    Шарттың қолданылу мерзімі 
Осы Келісім шарт Тараптар қол қойған сәттен 
бастап күшіне енеді және Микрокредиттің 
Қарыз алушысы сыйақыларды, тұрақсыздық 
ақыларын (айыппұлдарды. өсімпұлдарды) және 
өзге ақшалай міндеттемелер толық төленгенге 
дейін әрекет етеді, егер ондайлар есептелген 
болса. 
1.12. Міндеттемелерді бұзғаны үшін 
тараптардың жауапкершілігі 
  1.12.1. Тараптар ҚР заңнамасына сәйкес 
Келісім-шарт бойынша бір-бірінің алдында 
жауапкершілік тартады, бұл ретте, Қарыз 

берушінің жауапкершілігінің туындауының 
міндетті талабы - Қарыз беруші тарапынан 

обслуживанием микрокредита, по всем 
беззалоговым потребительским займам 
физических лиц с просроченной 
задолженностью свыше 90 (девяноста) дней. 
1.9. Микрокредит беззалоговый. 

1.10. Меры, принимаемые микрофинансовой 
организацией при неисполнении либо 
ненадлежащем исполнении Заёмщиком 
обязательств по договору. 
1.10.1 В случае задержки при погашении 
Микрокредита более, чем на 30 (тридцать) 
календарных дней Кредитор вправе обращаться 
в коллекторские агентства для взыскания 
задолженности.  

1.10.2. Кредитор вправе уступить лицу, 
указанному в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона 

«О микрофинансовой деятельности» (далее – 

Закон), свои права требования путем 
заключения договора уступки прав (цессии). 
Согласно статье 339 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан Кредитор вправе в 
любой момент уступить третьему лицу права 
требования путем заключения договора 
уступки прав (цессия). При уступке 
Кредитором права (требования) по договору 
третьему лицу требования и ограничения, 
предъявляемые законодательством Республики 
Казахстан к взаимоотношениям Кредитора с 
Заёмщиком в рамках договора, 
распространяются на правоотношения 
Заёмщика с третьим лицом, которому 
уступлено право (требование). 
1.10.3. В случае ненадлежащего исполнения 

либо неисполнения Заемщиком своих 
обязательств, Кредитор вправе обратиться в суд 
за защитой своих нарушенных прав и законных 
интересов. 

1.11. Срок действия договора 

Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами и действует до 
полного погашения Заёмщиком Микрокредита, 
вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и 
иных денежных обязательств, если таковые 
были начислены.  
1.12. Ответственность сторон за нарушение 
обязательств 

 1.12.1. Стороны несут ответственность друг 
перед другом по Договору в соответствии с 
законодательством РК, при этом, обязательным 
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пайда болған және Қарыз алушыға шынайы 
нұқсанның келтірілуіне себеп болған қасақана 
кінә болып табылады. Моральдық зиян және 
ұтылған пайда Қарыз беруші тарапынан өтелуге 
тиіс емес. 
  1.12.2. Келісім-шарттың 6.2. тармағында 
көрсетілген мерзімнің ішінде  жеткізілетін 
жазбаша ескерту хат болмаған кезде, Қарыз 
беруші Қарыз алушының берешегін мерзімнен 
бұрын өтеу есебінен, Қарыз берушінің банктік 
есепшотта орналастырылған ақшаны алдын ала 
толық жабуға жіберуге міндетті емес. Қарыз 
берушіге микрокредитті мерзімінен бұрын өтеу 
мүмкіндігі туралы өз мерзімінде хабарламағаны 
және мүлде хабарламағаны үшін жауапкершілік 
Қарыз алушыға жүктеледі. 
 1.12.3. Қарыз алушы міндеттемелерді 
орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған 
жағдайда өсімпұлды, тұрақсыздық айыбын 
төлесе де және залалды өтесе де, Келісім-

шарттың талаптарын тиісті түрде орындаудан 
босатылмайды. 
 1.12.4. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 
орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны 
үшін кінәлі тарап осы бұзушылыққа 
байланысты болған барлық шығындарды өтейді 
және Қзақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес дербес жауапты болады.  
  1.12.5. Сондай-ақ Қарыз алушының 
жауапкершілігі осы Шарттың 1.10 тармағында 
көрсетілген. 
1.13. Қарыз берушінің пошталық және 
электрондық мекенжайы туралы ақпарат, 
сондай-ақ ресми интернет-ресурс туралы 
деректер осы:   

Заңды мекен-жайы: Алматы қаласы, 
Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 
ғимарат 21, п.п. 1151 

Электрондық пошта: mfofastcash@gmail.com 

Интернет-ресурс / MҚҰ веб-сайты: 
fastcash.credit 

   2. МИКРОКРЕДИТ БЕРУ ТӘРТІБІ 

2.1. Микрокредит сомасын Қарыз алушының 
Микрокредитке өтініш беру кезінде 
сауалнамасына көрсеткен келесі жолдармен: 

1) Қарыз алушының банктік шотына (төлем 
картасы) аудару арқылы беріледі; 
№ ______________________________________ 

2) 3-ші тұлғаға төлеу, тауарлар, жұмыстар 

условием наступления ответственности 
Кредитора является наличие умышленной 
вины, проявленной со стороны Кредитора и 
послужившей возникновению реального 
ущерба у Заёмщика. Моральный вред и 
упущенная выгода не подлежит возмещению со 
стороны Кредитора. 
  1.12.2. При отсутствии письменного 
уведомления, предоставляемого в срок, 
указанный в п. 6.2. Договора, Кредитор не 
обязан направлять деньги, размещенные на 
расчетном счете Кредитора в счет досрочного 
погашения задолженности Заёмщика. 
Ответственность за несвоевременное 
уведомление и не уведомление Кредитора о 

возможности досрочного погашения 
микрокредита возлагается на Заёмщика. 
  1.12.3. Уплата пени, неустойки и возмещение 
убытков в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств не 
освобождает Заёмщика от надлежащего 
исполнения условий настоящего Договора. 
  1.12.4. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору виновная Сторона возмещает все 
убытки, возникшие, в связи с этим нарушением 
и самостоятельно несет ответственность в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.  
 1.12.5. Ответственность Заёмщика также 
указана в пункте 1.10 настоящего Договора.    
1.13. Информация о почтовом и электронном 
адресе Кредитора, а также данные об 
официальном интернет-ресурсе: 

 Юридический адрес: г. Алматы, район 

Бостандыкский, проспект Аль-Фараби, 
здание 21, н.п. 1151 

Эл.почта: mfofastcash@gmail.com 

Интернет-ресурс/вебсайт МФО: fastcash.credit 

  2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МИКРОКРЕДИТА   
2.1. Микрокредит предоставляется в сумме, 

указанной Заёмщиком в анкете при подаче 
заявления на получение Микрокредита 

следующими способами: 

1) путем перевода на банковский счёт 
(платёжную карточку)  Заемщика; 

№ _____________________________________ 

2) путем перевода по заявлению Заёмщика 3-му 
лицу в целях оплаты за товары, работы или 

mailto:mfofastcash@gmail.com
mailto:mfofastcash@gmail.com
http://www.fastcash.credit/
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немесе қызметтер төлеу мақсаттарында 
аударылады. 
№ ______________________________________ 

3) Қарыз берушінің кассасынан қолма-қол 
ақшамен беріледі. 
2.2. Шарт жасалғаннан кейін Қарыз алушының 
микрокредит алудан толық немесе бір бөлігінде 
бас тартуға құқығы жоқ. 
 2.3. Қарыз алушыға микрокредит берілді деп 
саналады, және Қарыз берушінің міндеті осы 
Келісімнің 2.1-тармақта көрсетілген әдістердің 
бірімен микрокредит шотқа түскен (берілген) 

сәттен бастап орындалады. 
   3. Қарыз алушының құқықтары 
 3.1. Микрокредиттер беру қағидаларымен, 
ұйымның микрокредиттер беру жөніндегі  
тарифтерімен танысу;  

3.2. Алынған микрокредитке шартта 
белгіленген тәртіппен және талаптармен иелік 
ету; 
3.3. 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; 
3.4. Шарт бойынша берілген микрокредит 
сомасын тұрақсыздық айыбын (айыппұл, 
өсімпұл) төлемей, ұйымға мерзімінен бұрын 
толық немесе ішінара қайтару; 
3.5. Қарыз алушының - жеке тұлғаның Заңның 
9-1-бабының 4 және 5-тармақтарында 

көрсетілген тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу 
үшін ұйым осы қарыз алушымен жасалған шарт 
бойынша құқықты (талапты) басқаға берген 
жағдайда банк омбудсманына жүгіну;  
3.6. Алынатын қызметтер бойынша даулы 
жағдайлар туындаған кезде Қарыз берушеге  
жазбаша өтініш жасау. 
3.7. Микрокредитті алуға, қызмет көрсетуге 
және өтеуге (қайтаруға) байланысты төлемдер 
туралы толық және дұрыс ақпарат алу; 
3.8. ҚР заңнамасымен белгіленген тәртіпте өз 
құқықтарын қорғау; 
3.9. ҚР заңнамасына және Келісім шартқа 
сәйкес өзге құқықтарды жүзеге асыру. 
 4. Микроқаржы ұйымының құқықтары 

 4.1 шартқа қол қойылған күні болған 
микрокредиттерді беруге және қызмет 

услуги  

№ _____________________________________ 

3) наличным расчетом через кассу Кредитора; 
2.2. После заключения Договора Заёмщик не 
вправе отказаться от получения Микрокредита 
полностью или в части. 
2.3. Микрокредит считается предоставленным  
Заёмщику, а обязательство Кредитора 
исполненным, с момента зачисления (передачи) 
суммы Микрокредита, одним из способов, 
указанным в п. 2.1. настоящего Договора. 
  3. Права Заёмщика 

 3.1. Ознакомиться с правилами предоставления 
микрокредитов, тарифами Кредитора по 
предоставлению микрокредитов; 
 3.2. Распоряжаться полученным 
микрокредитом в порядке и на условиях, 
установленных договором; 
3.3. В случае, если дата погашения основного 
долга и (или) вознаграждения выпадает на 
выходной либо праздничный день, произвести 
оплату основного долга и (или) вознаграждения 
в следующий за ним рабочий день без уплаты 
неустойки (штрафа, пени);  

3.4. Досрочно полностью или частично 
возвратить организации сумму микрокредита, 
предоставленную по договору, без оплаты 
неустойки (штрафа, пени); 
3.5. Заёмщика - физического лица, обратиться к 
банковскому омбудсману в случае уступки 
организацией права (требования) по договору, 
заключенному с этим заемщиком, для 
урегулирования разногласий с лицом, 
указанным в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона; 
3.6. Письменно обратиться Кредитору при 
возникновении спорных ситуаций по 
получаемым услугам и получить ответ в сроки, 
установленные законодательством РК;  
3.7. Получать полную и достоверную 
информацию о платежах, связанных с 
получением, обслуживанием и погашением 
(возвратом) микрокредита; 
 3.8. Защищать свои права в порядке, 
установленном законодательством РК; 
 3.9. Осуществлять иные права в соответствии с 
законодательством РК и Договором. 
  4. Права микрофинансовой организации 

  4.1. снижения в одностороннем порядке 
ставок вознаграждения, размеров тарифов и 
комиссий, связанных с выдачей и 
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көрсетуге байланысты сыйақы 
мөлшерлемелерін,  тарифтер мен  
комиссияларды біржақты тәртіппен төмендету;  
  4.2.Микроқаржыны ұсыну туралы Келісім 

шартты жасасу және микроқаржыларды ұсыну 
ережелерімен айқындалған, сол бойынша 
міндеттемелерді орындау үшін қажетті 
құжаттар мен мәліметтерді қарыз алушыдан 
(өтініш берушіден) сұрау; 
  4.3.Егер микрокредит іс жүзінде берілмеген 
болса, Келісім шартқа қол қойғаннан кейін, 
келесі негіздемелер бойынша микрокредит 
беруден бас тарту: 
- Қарыз алушы сот үдерісіне жауапкер ретінде 
және/немесе жауапкер жағында дербес 
талаптарды мәлімдемейтін үшінші тұлға 
ретінде тартылса; 
- Қарыз алушының мүлкіне және оның 

есепшоттарына тыйым салынса және/немесе 
мүлкіне өндіріп алу айналысы қолданылса 
немесе осындай оқиғалардың туындауының 
шынайы қаупі төнсе;  
- Қарыз алушы Қарыз берушінің және/немесе 
үшінші тұлғалардың алдындағы өз 
міндеттемелерінің талаптарын бұзды; 
-  Қарыз алушы Келісім шарт бойынша Қарыз 
берушінің алдындағы өз міндеттемелерін және 
басқа да талаптарды бұзды; 
-  ҚР заңнамасының нормативтік-құқықтық 
актісінің талаптарына сәйкес Қарыз беруші 
немесе уәкілетті органдар тарапынан 
жүргізілетін мониторинг нәтижелері бойынша 
анықталған, Қарыз берушінің Келісім шартты 
тиісті түрде орындауына ықпал ететін, Қарыз 
алушының қаржылық жағдайының нашарлауы. 
4.4. Қарыз алушы 40 (қырық) күнтізбелік 
күндерден артық Микрокредиттің кезекті 
бөлігін қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу 
үшін белгіленген мерзімді бұзған жағдайда 

және Келісім шарттың шарттарын бұзған 
жағдайда Қарыз беруші Микрокредиттің 
сомасын және ол бойынша сыйақыларды 
мерзімінен бұрын қайтарылуын талап етуге. 
  4.5. Қарыз беруші Қарыз алушыға Келісім 

шарт бойынша кез келген ескерту хаттарды 
жіберуге құқылы: 
-көшірмелік байланыс, WhatsApp немесе SMS-

хабарламасы арқылы, сондай-ақ электрондық 
мекен-жайға; 
-Келісім шарттың деректемелерінде көрсетілген 

обслуживанием микрокредитов, действовавших 
на дату подписания договора; 
  4.2. Запрашивать у Заёмщика (Заявителя) 
документы и сведения, необходимые для 
заключения договора о предоставлении 
микрокредита и исполнения обязательств по 
нему, определенных Правилами 
предоставления микрокредитов; 
  4.3. Отказать в выдаче микрокредита, после 
подписания Договора, если микрокредит 
фактически выдан не был, по следующим 
основаниям: 
- Заёмщик вовлечен в судебный процесс в 
качестве ответчика и/или третьего лица, не 
заявляющего самостоятельные требования на 
стороне ответчика; 
- на имущество Заёмщика и его счета наложен 
арест и/или обращено взыскание на имущество 
либо существует реальная угроза наступления 
данных событий;  
- Заёмщик нарушил условия обязательств, 
имеющихся у него перед Кредитором и/или 
третьими лицами; 
- Заёмщик нарушил свои обязательства перед 
Кредитором и другие условия по настоящему 
Договору; 
-ухудшения финансового состояния Заёмщика, 
выявленного по результатам мониторинга, 
проводимого Кредитором или 
уполномоченными органами в соответствии с 
требованиями нормативного правового акта 
законодательства РК, влияющие на надлежащее 

исполнение Кредитором Договора. 
  4.4. Кредитор вправе потребовать досрочного 
возврата суммы микрокредита и 
вознаграждения по нему при нарушении 

условий данного Договора Заёмщиком, а также 
при нарушении срока, установленного для 
возврата очередной части микрокредита и (или) 
выплаты вознаграждения более чем на 40 

(сорок) календарных дней.   

  4.5. направлять Заёмщику любые уведомления 
по Договору: 
- посредством факсимильной связи, WhatsApp 

или SMS-сообщения, а также на электронный 
адрес; 
- заказным письмом по месту жительства, по 

месту регистрации указанному в реквизитах 
Договора.  
  4.6. Кредитор вправе в порядке осуществления 
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тұрғылықты жер және тіркелген жері бойынша 
тапсырыс хатпен.  
  4.6. Микрокредиттің мақсатқа сай 
пайдаланылуын бақылау тәртібінде, арналымы 
бойынша Келісімге сәйкес мақсатты 
микрокредит ретінде ұсынылған 
микрокредиттің пайдаланылуын мерзіммен 

тексеріп тұру. Осындай микрокредиттің 
мақсатты арналымын пайдалану шарттары 
бұзылған кезде  Қарыз алушы  Қарыз берушіге 
микрокредит сомасынан ____ %  (____) 

процент айыппұлды төлейді. 
  4.7. ҚР заңнамасына және Келісім шартқа 
сәйкес өзге құқықтарды жүзеге асыру. 
  5. Микроқаржы ұйымының міндеттері: 
 5.1. Шарт бойынша ұйым құқығының (талап 
етуінің) үшінші тұлғаға өту талаптары 
қамтылған шарт (бұдан әрі - талап ету құқығын 
басқаға беру шарты) жасалған кезде қарыз 
алушыны (немесе оның уәкілетті өкілін): 
- талап ету құқығын басқаға беру шарты 
жасалғанға дейін құқықтардың (талап 
етулердің) үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі 
туралы, сондай-ақ шартта көзделген не 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
қайшы келмейтін тәсілмен осындай басқаға 
беру талабына байланысты қарыз алушының 
дербес деректерін өңдеу туралы; 
- талап ету құқығын басқаға беру шарты 
жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз күн 
ішінде микрокредитті өтеу жөніндегі бұдан 
былайғы төлемдердің үшінші тұлғаға (шарт 
бойынша құқық (талап ету) өткен тұлғаның 
атауы және тұрған жері) тағайындалатынын, 
берілген құқықтардың (талап етулердің) толық 
көлемін, сондай-ақ негізгі борыштың, 
сыйақының, тұрақсыздық айыбының 
(айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен және 
ағымдағы сомаларының және төленуге жататын 
басқа да сомалардың қалдықтарын көрсете 
отырып, құқықтың (талап етудің) шартта 
көзделген не Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен үшінші 
тұлғаға өткені туралы талаптарды; 
5.2. Алынатын қызметтер бойынша даулы 
жағдайлар туындаған кезде ұйымның қарыз 
алушыға «Жеке және заңды тұлғалардың 
өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 8-бабында белгілеген 
мерзімде жазбаша нысанда жауап беруін; 

контроля за целевым использованием 
микрокредита, периодически проверять его 
использование, предоставленное по 
назначению как целевой микрокредит согласно 
Договору. При нарушении условий 
использования целевого назначения такого 
микрокредита Кредитор вправе применить 
штраф Заёмщику в размере ___ (____) 

процентов от суммы микрокредита. 
  4.7. Осуществлять иные права в соответствии 
с законодательством РК и Договором. 
  5. Обязанности микрофинансовой 
организации предусматривают: 
  5.1. Уведомление заёмщика (или его 
уполномоченного представителя) при 
заключении договора, содержащего условия 
перехода права (требования) Кредитора по 
договору третьему лицу (далее - договор 
уступки права требования): уведомление заемщика (или его уполномоченного представителя) при заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) организации по договору третьему лицу (далее договор уступки права требования):
- до заключения договора уступки права 
требования о возможности перехода прав 
(требований) третьему лицу, а также об 
обработке персональных данных заемщика в 
связи с такой уступкой способом, 
предусмотренным в договоре либо не 

противоречащим законодательству Республики 
Казахстан; 
- о переходе права (требования) третьему лицу 
способом, предусмотренным в договоре либо 
не противоречащим законодательству 
Республики Казахстан, в течение тридцати 
календарных дней со дня заключения договора 
уступки права требования с указанием 
назначения дальнейших платежей по 
погашению микрокредита третьему лицу 
(наименование и место нахождения лица, 
которому перешло право (требование) по 
договору), полного объема переданных прав 
(требований), а также остатков просроченных и 
текущих сумм основного долга, 
вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и 
других подлежащих уплате сумм; 
5.2. Предоставление Кредитором ответа в 
письменной форме Заёмщику при 
возникновении спорных ситуаций по 
получаемым услугам в сроки, установленные 
статьёй 8 Закона Республики Казахстан «О 
порядке рассмотрения обращения физических и 
юридических лиц»;  предоставление организацией ответа в письменной форме заемщику при возникновении спорных ситуаций по получаемым услугам в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений
5.3. Уведомление Заёмщика об изменении 
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5.3. Ұйым жақсарту шарттарын қолданған 
жағдайда, қарыз алушыға шартта көзделген 
тәртіппен шарт талаптарының өзгергені туралы 
хабарлауды; 
5.4. Тараптар қол қойған шартқа қосымшаны 
микрокредитті өтеу кестесін көздейді.  
Өтеу кестесі микроқаржы ұйымы ұсынған 
микрокредит өтеу әдістерінің тізбесін қарыз 
алушы - жеке тұлғаның таңдап алынған әдіс 
туралы белгісі бар қамтиды. 
 5.5. Қарыз алушының ақшалай міндеттемелері 
сомасының (мөлшерінің) және (немесе) оларды 
төлеу мерзімінің өзгеруіне әкелетін 
микрокредит талаптары өзгерген кезде 
микроқаржы ұйымы жаңа талаптарды ескере 
отырып, микрокредитті өтеудің жаңа кестесін 
жасайды және қарыз алушыға береді.  
  5.6. Өтініш берушіге, микрокредитті алуға, 
оған қызмет көрсетуге және оны өтеуге 
(қайтаруға) байланысты төлемдер туралы толық 
және шынайы ақпарат беру;   
  5.7. Қарыз алушыға (өтініш берушіге), 
микрокредитті алуға байланысты құқықтары 
мен міндеттері туралы хабарлау.       

  6. Қарыз алушының міндеттері 
  6.1. Қарыз берушіге Келісім-шарттың 
міндеттемелерін орындамаудың шынайы 
немесе ықтимал жағдайлары туралы өз 
мерзімінде хабарлау;   
  6.2. Қарыздық берешекті мерзімінен бұрын 
толығымен немесе жартылай өтеген кезде, 
Қарыз берушіге бұл жөнінде өтеу күніне дейін 
(3) үш жұмыс күнінің ішінде жазбаша түрде 
хабарлау. 
  6.3. Қарыз алушы пошталық деректемелері, 
тұрғылықты мекен-жайы және жұмыс орны, 
телефон нөмірі және басқа да байланыс түрлері 
өзгерген күннен бастап барлық жағдайда Қарыз 
берушіге 3 (үш) күнтізбелік күннің ішінде 
хабарлауға міндеттеледі. Осы тармақтың 
талаптары орындалмаған жағдайда, Қарыз 
алушыға осы талапты орындамаудың барлық 
салдары жүктеледі және Тараптар, Қарыз 
алушыға Келісім-шартта көрсетілген мекен-жай 
бойынша жіберілген барлық хат-хабарды Қарыз 
алушы алды деп санайды. 
  6.4. Микрокредит беру туралы шартта 
белгiленген мерзiмдерде және тәртiппен 
алынған микрокредиттi қайтаруға және ол 

условий договора, в случае применения 
организацией улучшающих условий в порядке, 
предусмотренном в договоре;  
5.4. Приложение к договору подписанного 
сторонами графика погашения микрокредита. 

График погашения содержит перечень 
предложенных микрофинансовой организацией 
методов погашения микрокредита с отметкой 
Заёмщика - физического лица о выбранном 
методе. 
5.5. При изменении условий микрокредита, 
влекущих изменение суммы (размера) 
денежных обязательств Заёмщика и (или) срока 
их уплаты, микрофинансовой организацией 
составляется и выдается Заёмщику новый 
график погашения микрокредита с учетом 
новых условий.  
  5.6. Предоставлять Заявителю полную и 
достоверную информацию о платежах, 
связанных с получением, обслуживанием и 
погашением (возвратом) микрокредита; 
  5.7. Проинформировать Заёмщика (Заявителя) 
о его правах и обязанностях, связанных с 
получением микрокредита. 
  6. Обязанности Заёмщика 

  6.1. Своевременно уведомлять Кредитора о 
реальных, либо потенциальных случаях 
невыполнения обязательств Договора; 
  6.2. Заёмщик обязуется при досрочном полном 
или частичном погашении ссудной 
задолженности письменно уведомить 
Кредитора об этом за (3) три рабочих дня до 
даты погашения. 
  6.3. Заёмщики обязуется уведомить Кредитора 
при всех изменениях почтовых реквизитов, 
адреса проживания и мест работы, номера 
телефона и других видов связи в течение 3-х 
(трех) календарных дней с даты изменения 
данных сведений. В случае невыполнения 
требований указанного пункта, на Заёмщика 
возлагаются все последствия невыполнения 
данного требования и вся корреспонденция, 
направленная Заёмщику по адресу, указанному 
в Договоре, считается Сторонами полученной 
Заёмщиком. 
  6.4. Возвратить полученный микрокредит и 
выплатить вознаграждение по нему в сроки и 
порядке, которые установлены договором о 
предоставлении микрокредита; 
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бойынша сыйақыны төлеуге. 
  6.5. Мақсатты микрокредиттерді Қарыз алушы 
тек қана мақсатты арналымына сәйкес 

пайдалануға немесе Келісім-шарт бойынша 
мақсатсыз микрокредиттерді алған жағдайда, 
оны ҚР заңнамасына қарама-қайшы келмейтін 
мақсаттар үшін пайдалануға міндетті және бұл 
кезде Қарыз берушіге микрокредиттік 
қаражаттың мақсатқа сай пайдаланылуын 
мерзіммен тексеруге кедергі келтірмеуге 
міндетті. 
  6.6. Қазақстан Республикасының заңнамасы 
талаптарына сәйкес Қарыз берушіден сұралған 
құжаттар мен мәліметтерді беруге 

  6.7. Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен және осы Шартпен анықталған 
өзге талаптарды орындауға. 
  7. МИКРОҚАРЖЫ ҰЙЫМЫ ҮШІН 
ШЕКТЕУЛЕР: 

1) сыйақы мөлшерлемесін (оларды төмендету 
жағдайларын қоспағанда) және (немесе) 
микрокредитті өтеу әдісі мен тәсілін біржақты 
тәртіппен өзгерту;  
2) микрокредит бойынша сыйақы мен 
тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 
қоспағанда, кез келген төлемдерді белгілеу 
және қарыз алушыдан алу;  
3) ұйымға 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;  
4) микрокредит беру туралы шарт бойынша 
микрокредит сомасын ұлғайту; 
5) егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу 
күні демалыс немесе мереке күндеріне сәйкес 
келсе, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 
алуға және сыйақыны немесе негізгі борышты 
төлеу одан кейінгі келесі жұмыс күнінде жүзеге 
асырылады; 
6) кез келген валюталық баламасына 
байланыстыра отырып, теңгемен берілген 
микрокредит беру туралы шарт бойынша 
міндеттемелер мен төлемдерді индекстеу. 
8. ШАРТ ТАЛАПТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР 
ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ. 
8.1. Шарттың ережелері Тараптардың келісімі 
бойынша өзгертілуі немесе толықтырылуы 

  6.5. Целевые микрокредиты Заёмщик обязан 
использовать только в соответствии с его 
целевым назначением либо в случаях 
получения по Договору нецелевой микрокредит 
использовать его на цели, не противоречащие 
законодательству РК и, при этом, не 
препятствовать Кредитору в периодической 
проверке о целевом использовании 
микрокредитных средств. 
  6.6. Представлять документы и сведения, 
запрашиваемые Кредитором в соответствии с 
требованиями законодательства Республики 
Казахстан. 
  6.7 Выполнять иные требования, 
установленные законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Договором. 
  7. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ 
МИКРОФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

1) изменения в одностороннем порядке ставки 
вознаграждения (за исключением случаев их 
снижения) и (или) способа и метода погашения 
микрокредита;  
2) установление и взимание с заемщика любых 
платежей, за исключением вознаграждения и 
неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту; 
 3) требование от заемщика, являющегося 
физическим лицом, досрочно полностью или 
частично возвратившего организации сумму 
микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и 
другие платежи за досрочный возврат 
микрокредита;  
4) увеличение суммы микрокредита по 
договору о предоставлении микрокредита;  
5) взимание неустойки (штрафа, пени) 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;  
6) индексацию обязательства и платежей по 
договору о предоставлении микрокредита, 
выданного в тенге, с привязкой к любому 
валютному эквиваленту. 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
8.1. Положения Договора могут быть изменены 
или дополнены по соглашению Сторон. 
Действительными для Сторон признаются те 
изменения и дополнения, которые составлены в 
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мүмкін. Тараптар арасында шартқа тиісті 
қосымша келісім жасасу жолымен жазбаша 
нысанда (немесе оған тең) жасалған өзгерістер 
мен толықтырулар тараптар үшін жарамды деп 
танылады. Қарыз алушы үшін Шарт 
талаптарын жақсарту кезінде Қарыз берушінің 
Шарт талаптарын біржақты өзгертуі ерекшелік 
болып табылады.  
8.2. Қарыз алушы ішінара мерзімінен бұрын 
өтеуді жүргізген және микрокредиттің басқа 
талаптарын өзгертпей, онда микрокредит 
қалдығына жаңа кестеге қайта есептеледі, бұл 
ретте қосымша келісімге қол қойылмайды және 
Тараптар тек жаңа Өтеу кестесіне жазбаша 
нысанда (немесе оған тең) қол қояды.  
8.3. Егер Шарттың бір бөлігі заңнамада 
белгіленген тәртіппен жарамсыз деп танылса, 
онда бұл факт, егер ҚР заңнамасында өзгеше 
көзделмесе, бүкіл Шартты тұтастай 
және/немесе оның өзге де бөліктерін жарамсыз 
деп тануға әкеп соқпайды. 
  9. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҰСЫНУ ЖӘНЕ 
ӨҢДЕУ 

9.1. Қарыз алушы осы шартта Қарыз алушымен 

көрсеткен барлық ақпарат толық және дұрыс 
болып табылатынын растайды. 
9.2. Қарыз алушы саналы, еркін, өзінің ерік-

жігері мен өз мүддесінде Қарыз берушеге 
Шартта көрсетілген оның барлық дербес 
деректерін, сондай-ақ Қарыз алушы Қарыз 
берушінің сайтында тіркелу кезінде Қарыз 
берушеге дербес беретін барлық өзге де дербес 
деректерді өңдеуге өзінің келісімін береді. 
9.3. Қарыз алушы Қарыз берушінің сайтында 
Қарыз берушінің құпиялылық саясаты және ҚР 
заңнамасы талаптарымен оның дербес 
деректерін жинауға, өңдеуге және сақтауға 
микрокредит беруге, сондай-ақ шарт бойынша 
өзінің міндеттемелерін толық тиісті түрде 
орындаған сәтке дейін оның барлық дербес 
деректерін пайдалануға өтінімді толтыру 
кезінде өз келісімін береді. 
9.4. Қарыз алушы Қарыз берушеге Шартта 
көрсетілген мәліметтерді тексеру және ол 
туралы ақпарат алу үшін кредиттік бюроларға 
жүгіну құқығын береді. Қарыз беруші 
Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сәйкес "Мемлекеттік кредиттік 
бюро"АҚ-на ақпарат береді. Қарыз алушы өзі 

письменной форме (или приравненной к ней) 
путём заключения между Сторонами 
соответствующего дополнительного 
соглашения к Договору. Исключение 
составляет одностороннее изменение условий 
договора Кредитором при улучшении условий 
Договора для Заёмщика.  
8.2. В случаях, когда Заёмщик производит 
частично досрочное погашение и, не изменяя 
другие условия Микрокредита, тогда 
пересчитывается на остаток Микрокредита 
новый График, при этом не подписывается 
дополнительное соглашение и Стороны 
подписывают только новый График погашения 
в письменной форме (или приравненной к ней).  
8.3. В случае, если одна из частей Договора 
будет в установленном законодательством 
порядке признана недействительной, то данный 
факт не влечет признания недействительным 
всего Договора в целом и/или иных его частей, 
если иное не предусмотрено законодательством 
РК. 
  9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Заёмщик подтверждает, что вся 
информация, указанная Заемщиком в 
настоящем Договоре, является полной и 
достоверной. 
9.2. Заёмщик сознательно, свободно, своей 
волей и в своем интересе дает свое согласие 
Кредитору на обработку всех его персональных 
данных, указанных в Договоре, а также всех 
иных персональных данных, которые Заемщик 
самостоятельно предоставляет Кредитору при 
регистрации на Сайте Кредитора. 

9.3. Заёмщик даёт своё согласие при 
заполнении заявки на сайте Кредитора на 
предоставление микрокредита на сбор, 
обработку и хранение его персональных 
данных на условиях Политики 
конфиденциальности Кредитора и 
законодательства РК, а также на использование 
всех его персональных данных до момента 
полного надлежащего исполнения им своих 
обязательств по Договору. 
9.4. Заёмщик предоставляет Кредитору право 
обращаться в кредитные бюро для проверки 
сведений, указанных в Договоре, и получения 
информации о нем. Кредитор согласно 
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туралы және осы Шарт туралы мәліметтерді 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес тіркелген және қызметін жүзеге 
асыратын кредиттік бюроларға беруге өз 
келісімін береді. 
9.5. Қарыз алушы Қарыз берушіден осы Шарт 
бойынша міндеттемелерді орындау 
мерзімдерінің басталғаны, сомасы, шартты 
орындауға байланысты өзге де ақпаратты 
көрсете отырып, мерзімі өткен берешектің 
туындауы немесе болуы туралы ақпараттық 
материалдарды, оның ішінде: SMS-хабарлауды, 
пошта хатын, жеделхатты, дауыстық 
хабарламаны, электрондық пошта арқылы 
хабарламаны қоса алғанда, кез келген байланыс 
арналары бойынша алуға өз келісімін береді. 
Бұл ретте, ақпараттық жіберілімдердің 
деректері үшін Қарыз алушы Қарыз берушіге 
кез келген байланыс ақпаратын, оның ішінде 
Қарыз алушы Қарыз берушіге берген байланыс 
тұлғаларын пайдалануға рұқсат береді.  
9.6. Қарыз алушы Қарыз берушеге 
серіктестіктің ол туралы ақпаратты кез келген 
ықтимал көздерден (мемлекеттік деректер 
базасын және Кредиттік бюроларды қоса 
алғанда) алуға құқық береді және келіседі. 
9.7. Қарыз алушы серіктестіктен Қарыз 
берушінің қызметтері мен акциялары туралы 
жарнамалық материалдар мен ақпаратты алуға 
өз келісімін береді. 
10. ҚР ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС ӨЗГЕ ДЕ 
ШАРТТАР 

 10.1. Қарыз алушы ақша сомасын Өтеу 
кестесінде көрсетілген күннен ертерек енгізсе 
немесе кезекті төлем сомасынан асатын соманы 
енгізсе, сондай-ақ Өтеу кестесін қайта қарау 
туралы жазбаша өтініш болмаған кезде, Қарыз 
алушы жоғарыда көрсетілген сомалардың 
микрокредитті өтеу есебіне аударылуына және 
әрекет ететін Өтеу кестесіне сәйкес сыйақыны 
есептеуге келіседі.    
Келісім-шарт бойынша Қарыз алушының 
міндеттемелерін үшінші тұлғаның орындауына 
рұқсат етіледі. 
 10.2. Қарыз алушының Шарт бойынша 
міндеттемелерін үшінші тұлғаларға орындауға 
жол беріледі. 
 10.3. Қарыз алушы Шарт бойынша 
міндеттемелерді орындамаған және/немесе 

требованиям законодательства Республики 

Казахстан предоставляет информацию в АО 
«Государственное кредитное бюро». Заемщик 
дает свое согласие на предоставление сведений 
о нем и о настоящем договоре, в кредитные 
бюро, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
9.5. Заемщик дает свое согласие на получение 
от Кредитора информационных материалов о 
наступлении сроков исполнения обязательств 
по настоящему Договору, возникновении или 
наличии просроченной задолженности с 
указанием суммы, иной информации, связанной 
с исполнением Договора, по любым каналам 
связи, включая: SMS-оповещение, почтовое 
письмо, телеграмму, голосовое сообщение, 
сообщение по электронной почте. При этом для 
данных информационных рассылок Заемщик 
разрешает Кредитору использовать любую 
контактную информацию, в том числе 
контактных лиц, переданную Заемщиком 
Кредитору.  
9.6. Заемщик предоставляет Кредитору право и 
согласен на получение Кредитором 
информации о нем из любых возможных 
источников (включая государственные базы 
данных и кредитные бюро). 
9.7. Заемщик дает свое согласие на получение 
от Кредитора рекламных материалов и 
информации об услугах и акциях Кредитора. 
 10. ИНЫЕ УСЛОВИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РК 

  10.1. При внесении Заёмщиком суммы денег 
ранее даты, указанной в Графике погашения,   
либо суммы, превышающей сумму очередного 
платежа, а также при отсутствии письменного 
заявления о пересмотре Графика погашения, 
Заёмщик соглашается на зачисление  
вышеуказанных сумм в счет погашения 
микрокредита по действующему Графику 
погашения без его пересмотра, с начислением 
вознаграждения согласно действующего 
Графика погашения.                                                                  
  10.2. Допускается исполнение обязательств 
Заёмщика по Договору третьим лицом. 
  10.3. Заёмщик в случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения обязательств по 
Договору, дает свое согласие Кредитору 
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тиісінше орындамаған жағдайда Қарыз 
берушіге шарт бойынша берешекті қайтару 
бойынша қызметтер көрсететін кез келген 
үшінші тұлғаларға ақпарат беруге, сондай-ақ 
шарт бойынша берешек сомасын өндіріп 
алу/қайтару мақсатында, оның ішінде Шарт 
талаптарына сәйкес талап ету құқықтарын 
қайта беру кезінде Қарыз берушінің мүдделерін 
білдіру жөніндегі қызметтер көрсетуге шарт 
бойынша құқық (талап ету) беруге өзінің 
келісімін береді. 
 10.4. Келісім-шарт бойынша міндеттемелер 
орындалмаған және/немесе тиісті түрде 
орындалмаған жағдайда, Қарыз алушы осы 
арқылы ҚР барлық соттарында, атқару іс 
жүргізуінде Қарыз берушінің мүдделерін 
қорғау мақсатында үшінші тұлғаларды тарту, 
ҚР заңнамалық актілерінде белгіленген 
өкілеттіктерді беру, сондай-ақ құпиялы 
мәліметтерді ұсыну үшін Қарыз берушіге 
келісім береді. Бұл арада Қарыз беруші Қарыз 
алушыдан уағдалы сыйақыны және 
тапсырманы орындау кезінде өзіне келтірілген 
шығынды төлеуді талап етуге құқылы. 
 10.5. Қарыз берушінің қарыз алушыларға 
шарттарды тиісінше орындамау жөніндегі 
талаптарына талап қою және талап қою мерзімі 
5 жылды құрайды. 
  10.6. ҚР заңнамасына сәйкес, Тараптар екінші 
Тараптан алынған қаржылық, коммерциялық 
және басқа да ақпараттың қатаң құпиялылығын 
сақтауға, жасалатын операциялар бойынша 
коммерциялық құпияны сақтауға міндетті 
болады. Осындай ақпарат, екінші тараптың 
жазбаша (немесе оған тең) келісімін алғаннан 
кейін ғана, сондай-ақ Келісім-шартта және ҚР 
заңнамасында көзделген жағдайларда ғана 
үшінші тұлғаларға беріле алады, әшкерелене 
алады және жариялана алады. 
  10.7. Тараптардың арасында осы Келісім-шарт 
бойынша және/немесе соған байланысты 
туындаған барлық даулар мен келіспеушіліктер, 
Тараптардың арасында келіссөз жүргізу арқылы 
шешіледі. Даулар мен келіспеушіліктерді 
келіссөз жүргізу арқылы шешу мүмкін болмаса, 
даулар, ҚР заңнамасында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, Келісім-шартты 
жасасқан Қарыз берушінің немесе оның 
филиалының (бар болса) орналасқан/тіркелген 

уступать право (требование) по договору, на 
предоставление информации любым третьим 
лицам, предоставляющим услуги по возврату 
задолженности, а также услуги по 
представлению интересов Кредитора в судах и 
государственных органах в целях 
взыскания/возврата суммы задолженности по 
Договору, в том числе при переуступке прав 
требований в соответствии с условиями 
Договора.  

  10.4. В случае неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения обязательств по 
Договору, настоящим Заёмщик предоставляет 
согласие Кредитору на привлечение третьих 
лиц для защиты его интересов во всех судах 
РК, исполнительном производстве с 
наделением установленных законодательными 
актами РК полномочий, а также 
предоставление сведений, составляющих тайну. 
При этом Кредитор вправе требовать уплаты 
обусловленного вознаграждения и понесённых 
им при исполнении поручения издержек от 
Заёмщика. 
  10.5. На требования Кредитора к Заёмщикам 
по ненадлежащему исполнению Договоров 
сроки претензионной и исковой давности 
составляет 5 лет. 
  10.6. В соответствии с законодательством РК, 
Стороны обязуются сохранять строгую 
конфиденциальность финансовой, 
коммерческой и прочей информации, 
полученной от другой Стороны, хранить 
коммерческую тайну по совершаемым 
операциям. Передача такой информации 
третьим лицам, опубликование и разглашение 
возможны только с письменного (или 
приравненного к ней) согласия другой стороны, 
а также в случаях, предусмотренных 
Договором и законодательством РК, в том 
числе представителям Заёмщика: на основании 
доверенности, по Заёмщику, являющимся 
физическим лицом, но основании нотариально 
удостоверенной доверенности. 
  10.7. Все споры и разногласия, возникающие 
между Сторонами по Договору и/или в связи с 
ним, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами. В случае невозможности 
разрешения споров и разногласий путем 
переговоров, споры рассматриваются в суде по 
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жеріндегі сотта қаралады. 
 10.8.    Тараптардың дауды қарауға талап қою 
тәртібі қарастырылмаған 

 10.9. Қарыз алушы  қайтыс болған жағдайында 
Қарыз шарты  бойынша барлық құқықтар мен 
міндеттер ҚР заңдарында белгіленген 
тәртіппен құқық иеленушіге беріледі. 
 10.10. Осы Шарт шеңберінде Қарыз алушы 
Қарыз берушіге қарыз алушының Шарт 
талаптарын орындауын бақылау мақсатында 
фото - және бейнетүсірілімдерді жүзеге асыру, 
сондай - ақ онымен сөйлесулердің аудио-және 
бейнежазбаларын жүргізу құқығын береді. 
10.11. Осы Шартта көзделмеген қалған барлық 
жағдайларда Тараптар Қарыз беруші бекіткен 
микрокредиттер беру Ережелерін басшылыққа 
алады. 
10.12. Осымен Қарыз алушы микрокредит беру 
Ережелерімен танысқанын және келісетінін 
растайды.  
10.13. Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде 
бірдей заңды күші бар екі данадан, 
Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан 
жасалды. Шарттардың мемлекеттік (қазақ) 
және орыс тілдерінде әртүрлі оқылуы 
туындаған кезде орыс тіліндегі Шарттың басым 
заң күші болады. 
 

 

 

 

 

месту нахождения/регистрации Кредитора или 
его филиала (при наличии), заключившего 
Договор за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РК. 
  10.8. Претензионный порядок рассмотрения 
спора сторонами не предусмотрен. 
  10.9. В случае смерти Заёмщика все права и 
обязанности по Договору переходят к 
правопреемнику, в порядке  предусмотренном 
законодательством РК. 
10.10. В рамках настоящего Договора Заёмщик 
предоставляет Кредитору право на 
осуществление фото- и видеосъемки, а также 
ведение аудио- и видеозаписи разговоров с ним 
в целях контроля исполнения Заёмщиком 
условий Договора. 
10.11. Во всем остальном, что не 
предусмотрено настоящим Договором, 
Стороны руководствуются Правилами 
предоставления Микрокредитов, 

утвержденными Кредитором. 
10.12. Настоящим Заёмщик подтверждает, что 
ознакомлен и согласен с Правилами 
предоставления Микрокредитов.  

10.13. Договор составлен на государственном и 
русском языках по два экземпляра, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
При возникновении разночтений договоров на 
государственном (казахском) и русском языках, 
приоритетную юридическую силу будет иметь 
договор на русском языке. 
 

  

11. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ҚОЛДАРЫ/ЮРИДИЧЕСКИЕ 
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
  
ҚАРЫЗ БЕРУШІ/ КРЕДИТОР (реквизиты) 
  

ҚАРЫЗ АЛУШЫ/ ЗАЁМЩИК (реквизиты) 
 

ҚОСАЛҚЫ ҚАРЫЗ 
АЛУШЫ/СОЗАЁМЩИК (реквизиты)  

 



Приложение №1

к Договору о предоставлении микрокредита №>      от ___________  г.

_______________  ж.  №  Микронесие беру шартына

№1 Қосымша

ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА/ МИКРОНЕСИЕНІ ӨТЕУ КЕСТЕСІ

Қарыз алушы/ Заемщик :  

Микрокредит сомасы:  тенге/ теңге  

Сумма микрокредита:  тенге/ теңге.  

Общая сумма микрокредита и вознаграждения/ Микрокредит пен сыйақының жалпы 

сомасы:    тенге/ теңге

Өтеу кестесі жасалды /График погашения составлен -   ж./г. 

    Тенге /Теңге

№

Өтеу күні / Дата

платежа

Кезеңдегі төлемдер/Платежи за период Негізгі борыш

Қалдығы (қарыз) /

Остаток основного

долга

(задолженности)Өтелетін

сома

/Сумма

платежа

соның ішінде /в том числе

Сыйақы /

Вознаграждение

Негізгі борыш

/ Основной

долг

ЖИЫНТЫҒЫ/ИТОГО

Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі/Годовая эффективная ставка 

вознаграждения

 Процентов /    

  Сыйақы 

Заемщик подтверждает, что Кредитором были предложены на выбор метод аннуитетных 

платежей и метод дифференцированных платежей. При этом Заемщиком был выбран 

метод (далее подчеркнуть нужное) аннуитетных /дифференцированных платежей

Қарыз алушы Қарыз берушіден  аннуиттеті төлемдердің әдісі мен диффренциалдық 

төлемдердің әдісін таңдау ұсынылғанын растайды.  Бұл ретте Қарыз алушымен  

ануиттеттік/жіктелген төлем әдісін  (бұдан әрі қажеттісінің астын сызу) таңдалды.

Реквизиты МФО/МҚҰ Реквизиты заемщика/Қарыз алушының

Подпись представителя МФО/

МҚҰ өкілінің қолы

Подпись заемщика/представителя

заемщика

Қарыз алушының / Қарыз алушының

өкілінің қолы




