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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ МИКРОКРЕДИТНОЙ ЛИНИИ № ДМ-МФО-___ от __________ г. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ  

№ ДМ-МФО- ___________ 

г. Алматы                                                                                           «_______» _____ 20__ г. 

Первая сторона 

Наименование 

 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью  

«Микрофинансовая организация «Бастау Агро 

Финанс»  

Уполномоченное лицо Келден Олжас 

Должность/статус Исполнительный директор  

Документ, на основании которого 

действует уполномоченное лицо 

Доверенность №      от ________ 

Далее по тексту сторона именуется Заимодатель 

Вторая сторона 

Наименование       

ИИН/БИН  

Уполномоченное лицо  

Должность/статус  

Документ, на основании которого 

действует уполномоченное лицо 

 

Далее по тексту сторона именуется Заемщик 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об 

открытии кредитной линии № ДМ-МФО- _______ от _________ (далее - Соглашение) 

о нижеследующем:  

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

Вид линии Возобновляемая / невозобновляемая  

Сумма лимита кредитной линии (Общая 
сумма микрокредита) 
 

 (прописью) тенге (до 20 000 МРП) 

Целевое назначение указывается в Договоре о предоставлении 

микрокредита (Пополнение оборотных 

средств/основных средств и т.д.)  

Ставка вознаграждения  ___________ (_____прописью) % годовых на 

остаток основного долга. Фиксированное 

вознаграждение начисляется на остаток 

основного долга, из расчета 365 (триста 

шестьдесят пять) дней в году.  

Общий срок соглашения (договора) до _____________ г. 

Источник финансирования  Собственные  средства/ иное 

Вид ставки вознаграждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фиксированная  

 

 

 

 

 

 

 

  

Годовая эффективная ставка 

вознаграждения, рассчитана в 

соответствии   с         требованиями 

уполномоченного органа по 

регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций 

 

 

 

 

 

 

Указывается в Договорах о предоставлении 

микрокредита заключаемых в рамках 

Соглашения и являющихся его неотъемлемой 

частью 
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Метод погашения задолженности  

(выбрать и подписать) 

 

 

 

 

 

   

   ________ Аннуитетный;  

 

   ________ Дифференцированный;  

                                                            

_________Индивидуальный; 

Пеня  0,5% от суммы просроченного платежа (в том 
числе на платеж по вознаграждению и/или на 
платеж по основному долгу) за каждый день 
просрочки  

Штраф При выявлении случаев нецелевого и/или 
несвоевременного использования 
микрокредита, Заемщик уплачивает штраф в 
размере 50 (пятьдесят процентов) % от суммы 
нецелевого использования или неосвоенного 
микрокредита и досрочно возвращает сумму 
нецелевого использования или неосвоенную 
сумму в течение 3 (трех) дней с момента 
получения соответствующего уведомления от 
Заимодателя способом, указанным в разделе 11 
настоящего Соглашения  

Способ погашения задолженности в безналичном порядке в соответствии с 
Договором о предоставлении микрокредита 

Период доступности ________ (прописью) календарных дней 

Порядок освоения кредитной линии По заявлению Заемщика (Траншами) 

Сумма транша Сумма денег указанная в Договоре о 
предоставлении микрокредита  

Особые условия  _______________________________ 

1.1. При погашении Заемщиком задолженности по Соглашению деньги направляются 

Заимодателю на погашение задолженности в следующей очередности:  

1.1.1. Для физических лиц (КХ/ФХ/ИП): 

• основной долг; 

• начисленное вознаграждение.  

1.1.2. Для юридических лиц:   

• начисленное вознаграждение;  

• основной долг.  

1.2. Если дата погашения основного долга и начисленного вознаграждения по нему 

выпадает на нерабочий день (выходные, официальные праздники), дата погашения 

переносится на следующий первый рабочий день. Дата выдачи и возврат микрокредита в 

полном объеме принимаются за один день, при этом год принимается равным 365 дням. 

1.3. При погашении Заемщиком задолженности по возврату микрокредита, начисленного 

вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) за нарушение условий настоящего 

Соглашения, деньги направляются Займодателем на погашение задолженности в 

следующей очередности:  

1.3.1. Для физических лиц (КХ/ФХ/ИП): 

• Просроченная задолженность по основному долгу;  

• Просроченная задолженность по вознаграждению; 

• неустойка (штраф, пеня); 
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• сумма основного долга за текущий период платежей; 

• вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 

• издержки микрофинансовой организации по получению исполнения.  

1.3.2. Для юридических лиц:   

• издержки Заимодателя по получению исполнения;  

• неустойка (штраф, пеня);  

• вознаграждение, начисленное за текущий период платежей; 

• сумма основного долга за текущий период платежей; 

• Просроченная задолженность по вознаграждению; 

• Просроченная задолженность по основному долгу.  

1.4. Обеспечением выполнения Заемщиком обязательств по настоящему Соглашению 

является:  

1 Договор залога № ______________ от  ___________ 

Залогодержатель ТОО «МФО «Бастау Агро Финанс» 

Залогодатель ______________________ 

Предмет обеспечения 

(наименование, 

идентификационные 

данные и 

местонахождение) 

 

Оценочная стоимость ___________ (_____прописью) тенге 

Наименование оценочной 
компании и дата отчета об оценке 

 

Залоговая стоимость ___________ (_____прописью) тенге 

 

2 Договор гарантии № _____________ от ____________ 

Заимодатель/Бенефициар ТОО «МФО «Бастау Агро Финанс» 

Гарант 
 

Предмет обеспечения Гарантия юридического лица/иное  

Залоговая стоимость _____ (прописью) тенге 

 

1.5.  Предоставление микрокредита производится на условиях обеспеченности, срочности, 

платности и возвратности.  

 

2.  СЛУЧАИ ДОСРОЧНОГО ВОЗВРАТА МИКРОКРЕДИТА И 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО МИКРОКРЕДИТУ. 

2.1. Заимодатель может досрочно прекратить действие настоящего Соглашения путем 

одностороннего отказа от Соглашения и предъявить к взысканию в полном объеме сумму 

микрокредита вместе с начисленным вознаграждением и иными суммами, причитающихся 

с Заемщика в соответствии с настоящим Соглашением и Договором о предоставлении 

микрокредита, а также обратить взыскание на имущество, предоставленное в залог 

Заимодателю, в судебном порядке в следующих случаях: 

• в случае нарушения любых условий настоящего Соглашения и/или Договора о 

залоге; 

• в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по 

внесению денежных средств согласно Графику погашения к Договору о предоставлении 

микрокредита;  

• в случае нецелевого использования микрокредита; 

• при отсутствии у Заемщика средств для погашения очередного платежа по 

микрокредиту и отсутствии перспектив их поступления;  
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• если Заемщик уклоняется от предоставления обеспечения по микрокредиту, которое 

предусмотрено настоящим Соглашением;  

• если Заемщик имеет просроченные обязательства по настоящему Соглашению/ 

Договору о предоставлении микрокредита; 

• если предполагается изъятие (выкуп) заложенного имущества для государственных 

нужд; 

• если на имущество Заемщика/Залогодателей и/или банковские счета в любых банках 

(организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных 

кредитных организациях) наложен арест или обращено взыскание (или существует 

реальная угроза этого); 

• при любых изменениях в составе имущества, переданного в залог по Договору о 

залоге, ухудшении и/или утрате или возникновении угрозы ухудшения и/или утраты 

такого имущества; 

• если ведется разбирательство в судах с участием Заемщика/Залогодателя, об 

оспаривании кем-либо действительности настоящего Соглашения и/или Договора о 

залоге.   

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Заемщиком обязательств, принятых на себя по настоящему Соглашению. 

3.2. При исполнении настоящего Соглашения Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан, если условиями настоящего Соглашения не 

предусмотрено иное. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА 

4.1. Погашение микрокредита производится Заемщиком путем перечисления денег 

непосредственно на текущий счет Займодателя, согласно графику (далее – График 

погашения) являющегося неотъемлемой частью Договора о предоставлении микрокредита.   

При этом, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой 

деятельности», по заявлению Заемщика допускается осуществлять переводы через банки 

второго уровня третьему лицу в целях оплаты за предоставленные товары, работы или 

услуги. 

4.2. На основании письменного уведомления от Заемщика о частичном досрочном 

погашении микрокредита и наличии достаточной заявленной суммы денежных средств на 

текущем счете Заимодателя, Заимодатель вправе провести досрочное погашение, 

составляет и подписывает с Заемщиком в срок не позднее даты внесения очередного 

платежа по микрокредиту новый График платежей, который является основанием для 

будущих платежей. График, датированный более поздним числом, является основанием для 

платежей, приобщается к Договору о предоставлении микрокредита в качестве Приложения 

№1 и заменяет прежний график, который утрачивает силу с даты подписания нового 

графика. 

4.3. Займодатель вправе прекратить финансирование (на любом этапе), рассмотрение 

заявлений на предоставление микрокредита в случае отсутствия денег у Займодателя, с 

предварительным за 10 (десять) рабочих дней письменным уведомлением Заемщика.  

 

                                             5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Заемщик обязуется:    

5.1. Использовать микрокредит по целевому назначению в течении двух месяцев с момента 

начисления денег на текущий счет.   

5.2. В случае выявления нецелевого или несвоевременного использования микрокредита 

досрочно осуществить возврат суммы нецелевого использования микрокредита и 

начисленных штрафных санкций за нецелевое или несвоевременное использование по 

первому письменному требованию Займодателя.    
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5.3. Своевременно погашать Займодателю сумму основного долга, вознаграждения по 

Соглашению в сроки, установленные Графиком погашения, путем перечисления денег на 

текущий счет Займодателя по реквизитам, указанным в настоящем Соглашении.   

5.4. Не позднее, чем за 1 (один) месяц информировать Займодателя о возможном изменении 

адреса, привлечении дополнительных заемных средств, выдаче гарантийных обязательств и 

других изменениях, которые могут повлиять на выполнение принятых обязательств перед 

Займодателем в соответствии с настоящим Соглашением.    

5.5. Не препятствовать Займодателю в любое время производить проверки целевого и 

своевременного использования микрокредита, предоставлять все необходимые документы 

касательно использования, полученного микрокредита.  

5.6. Нести все расходы по регистрации возникновения, изменения и прекращения права 

залога по настоящему Соглашению.  

5.7. Ежеквартально предоставлять Займодателю детальную отчетность по расходам суммы 

Займа. 

5.8. Раскрывать Займодателю информацию о своем финансовом положении и иных 

сведениях, которые могут негативно повлиять на возможность Заемщика своевременно и в 

полном объеме исполнять обязательства по настоящему Соглашению.  

5.9. Не позднее, чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления события или 

того, как Заемщику стало известно, извещать Заимодателя в письменном виде 

обстоятельствах, способных    негативным    образом    повлиять    на    надлежащее    

исполнение Заемщиком Обязательств по Соглашению, а именно: 

- об отрицательном финансовом положении Заемщика, имеющем место два квартала 

подряд; 

- o предполагаемой ликвидации или реорганизации Заемшика, и объявлении его 

неплатежеспособным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 

- o наложении арестов на имущество Заемщика, стоимость которого превышает 25 

(двадцать пять) % от суммы Займа и/или его банковские счета в любых банках 

(организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных 

организациях); 

- об оспаривании кем-либо действительности Соглашения; 

- o предполагаемой или осуществившейся приостановке, или, примененных ограниченных 

мерах воздействия или запретах на осуществление его деятельности; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих денежных обязательств 

перед любыми иными его кредиторами, если в этой связи сумма просроченной 

задолженности Заемщиком отдельно или в совокупности будет превышать 10 (десять) % 

суммы Займа; 

- наличия фактов, свидетельствующих о вероятности прекращении деятельности, 

изменения юридического статуса вследствие реорганизации, ликвидации, банкротства и др. 

Займодатель обязуется: 

5.10. В течение 10 (десяти) рабочих дней письменно информировать Заемщика об 

изменениях условий настоящего Соглашения, произведенных в одностороннем порядке в 

связи с изменениями в законодательстве, а также изменениями, основанными на решениях 

Президента, Правительства, Национального Банка Республики Казахстан, Правления 

Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций или внутренней кредитной политики Займодателя.  

 

Заемщик имеет право:  

5.11. Досрочно погашать остаток основного долга по микрокредиту и вознаграждению, 

предварительно уведомив Займодателя об этом не позднее, чем за 3 (три) дня, без оплаты 

неустойки (штрафа, пени).  

5.12 ознакомиться с правилами предоставления микрокредитов, тарифами организации по 

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

Соглашением и договором о предоставлении микрокредита. 

Займодатель имеет право:  

5.12. Проводить проверки и получать необходимые сведения о финансовом состоянии 

Заемщика.   

5.13. Без предупреждения Заемщика проверять целевое использование микрокредита. В 

случае нецелевого использования истребовать микрокредит и начисленное вознаграждение 

с начислением штрафных санкций.     

5.14. В одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения при изменении 

законодательства, а также в связи с изменениями, основанными на решениях Президента, 

Правительства, постановлениях Национального Банка Республики Казахстан, Правления 

Комитета Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций с уведомлением Заемщика в срок, установленный пунктом 5.10. 

настоящего Соглашения.   

5.15. Без уведомления Заемщика, уступить право (требование) по настоящему 

Соглашению/Договору о предоставлении микрокредита третьему лицу, при наличии у 

Заемщика просрочки исполнения обязательства по договору о предоставлении 

микрокредита свыше девяноста последовательных календарных дней. 

5.16. Осуществлять иные права, установленные действующим Законодательством 

Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Республики Казахстан и 

Соглашением.     

 

6. ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА 

6.1. Займодатель вправе отказаться от предоставления Заемщику микрокредита полностью 

или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 

предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок, а также в случаях выявления 

фактов, о наличии просроченных и гарантийных обязательств Заемщика перед банками 

второго уровня, перед третьими лицами недостоверности представленных сведений, а 

также в случае нарушения Заемщиком срока доступности получения займа.  

6.2. Заемщик вправе отказаться от микрокредита полностью или частично, возвратив 

Заимодателю сумму микрокредита в течении 10 (десять) календарных дней после 

получения микрокредита.    

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 

косвенно проявлением стихийных бедствий (наводнения, землетрясения, эпидемии), 

военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских 

волнений, забастовок, предписаний, приказов или иного административного вмешательства 

со стороны Правительства, Национального Банка Республики Казахстан или каких-либо 

других постановлений, административных или правительственных ограничений, 

оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему 

Соглашению, или иных обязательств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения 

этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих событий, если они 

значительно влияют на выполнение в срок всего Соглашения или той его части, которая 

подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

7.2. Предусмотренные данным разделом препятствия к выполнению Соглашения не 

включают отсутствие разрешений, лицензий или разрешений на пребывание, или 

одобрений, необходимых для исполнения Соглашения, которые должны выдаваться 

любыми государственными органами. 

7.3. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и 

окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств 

по настоящему Соглашению. 
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7.4. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить 

для их подтверждения документ компетентного государственного органа. 

 

8. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОГОВОРУ 

8.1. Заемщик не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему 

Соглашению третьим лицам без письменного согласия Займодателя. 

8.2. Правопреемник Стороны по настоящему Соглашению непосредственно принимает на 

себя права требования и обязанности, изложенные в настоящем Соглашении, в том числе и 

права требования и обязанности, связанные с урегулированием возможных споров и 

разногласий. 

8.3 Займодатель вправе без письменного согласия Заемщика с соблюдением требований 

регламентированных Законом РК «О микрофинансовой деятельности» и нормативных 

правовых актов Национального Банка РК и/или Агентства РК по регулированию и 

развитию финансового рынка, уступить право требование (цессия) по настоящему 

Соглашению третьим лицам, а также без согласия Заемщика, предоставлять (передать) в 

обеспечение исполнения обязательств по любому другому договору - предмет настоящего 

Соглашения (ст.7 Закона РК «О микрофинансовых организациях»).      

 

9. ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

9.1. Стороны вправе урегулировать все споры (вопросы) возникшие и связанные с 

настоящим Соглашением в досудебном порядке путем направления писем 

(требований/уведомлений) друг другу по адресам (в том числе электронным) указанным в 

пункте 11.5 и разделе 12 настоящего Соглашения.   

9.2. В случае неполучения соответствующего обоснованного (мотивированного) ответа в 

срок, указанный в уведомлении (письме), либо получения письма (требования) не 

удовлетворяющего потребности (требования), направившей письмо Стороны, то последняя 

вправе обратиться в суд в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего Соглашения.   

9.3. В случае если Заемщик в течении 30 (тридцать) календарных дней, самостоятельно не 

обратиться к Заимодателю способами, предусмотренными в п.11.5 и разделе 12 настоящего 

Соглашения с разъяснением касательно неисполнения своих обязательств по погашению 

микрокредита (выход на просрочку), то последний вправе без соблюдения п.9.1., 9.2. 

настоящего Соглашения сразу обратиться в суд (арбитраж) для защиты своих прав и 

законных интересов.         

 

10. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ СТОРОН 

10.1. Стороны обязуются, передать все или любые споры, требования и (или) разногласия 

по-настоящему Соглашению, вытекающие из настоящего Соглашения, либо связанные с 

ним, на разрешение в ТОО «Арбитраж Алматы» БИН 150540007044 (г. Алматы) (далее - 

арбитраж). С регламентом арбитража Стороны ознакомлены и полностью согласны. 

Данный пункт в настоящем Соглашении является арбитражным соглашением о передаче 

Сторонами спорных вопросов в ТОО «Арбитраж Алматы» БИН 150540007044. Вместе с 

тем, стороны выражают обязательное гражданское повиновение по исполнению решений и 

иных актов данного Арбитражного суда по имущественным и неимущественным вопросам 

связанных с настоящим Соглашением. При этом Решение арбитража вступает в силу с 

момента вынесения и будет являться обязательными для Сторон и подлежат 

добровольному исполнению в течении «5» (пять) рабочих дней после вынесения. В случае 

неисполнения Решения в указанный срок, Решение подлежит принудительному 

исполнению в порядке, установленном действующим законодательством Республики 

Казахстан. В случае невозможности или затруднения передачи споров на рассмотрение 

ТОО «Арбитраж Алматы» БИН 150540007044 (прекращение деятельности, ликвидация и 

т.д.), такие споры подлежат рассмотрению в Специализированном межрайонном 

экономическом суде города Алматы.  

10.2. Местом исполнения денежного обязательства по настоящему Соглашению является 

место нахождение Займодателя/Залогодержателя.  Исполнительные документы, в 
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соответствии с которыми у Заёмщика возникает обязанность по их исполнению путем 

совершения действия по погашению денежного обязательства перед 

Займодателем/Залогодержателем, могут быть предъявлены   на исполнение как по месту 

нахождения Заемщика/Залогодателя или его имущества (денег), так и по месту исполнения 

обязательства в месте нахождения Займодателя/Залогодержателя, на усмотрение 

Займодателя/Залогодержателя.  

10.3. Стороны установили, что подписанные сторонами график(-и) погашения 

задолженности (Приложение №1 к Договору о предоставлении микрокредита) (иной 

документ, подтверждающий получение Заемщиком денежных средств) подтверждают 

бесспорность обязательств/требований по погашению задолженности Заемщиком, с учетом 

положений настоящего договора. При наличии вышеуказанного документа обязательства 

Заемщиком по оплате считаются признанными, из чего вытекает право Заемщика для 

взыскания задолженности (суммы основного долга, вознаграждения и неустойки) 

использовать процедуру взыскания посредством судебного приказа или совершения 

исполнительной надписи нотариуса, без направления Заемщику дополнительных 

уведомлений о наличии задолженности.     

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящим Стороны официально назначают следующих представителей для 

контактов: 

- от Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация 

«Бастау Агро Финанс» исполнительный директор Келден Олжас +7 702 999 8808 

(WhatsApp);  

- от ТОО/КХ/ФХ/ИП «___________» Директор/Глава ____________  +7 ___________ 

(WhatsApp). 

11.2. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены только по взаимному 

согласию Сторон, которые оформляются письменно дополнительным соглашением. 

11.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, где два экземпляра для Заимодателя, один для Заемщика. Соглашение 

составлено на русском языке.  

11.4. Каждая из Сторон обязуется сохранять строгую конфиденциальность финансовой, 

коммерческой и прочей информации, полученной от другой Стороны и/или связанную с 

настоящим Соглашением.  

11.5. Все уведомления, письма, и иная корреспонденция по настоящему Соглашению будет 

направляться по следующим электронным адресам:  

-  от Заемщика на электронный почтовый ящик:   office@bastaufinance.kz 

-  от Заимодателя на электронный почтовый ящик: ___________________________      

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Займодатель Заемщик 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Микрофинансовая 

организация «Бастау Агро Финанс» 

Адрес: г. Алматы, проспект. Абылай Хана, 

дом №135, офис 309 

БИН 170540026867 

БИК NURSKZKX 

ИИК KZ5684901KZ001661861 

открытый в АО «Нурбанк» 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «________________» 

Адрес: 

_________________________________ 

БИН __________ 

БИК __________ 

ИИК KZ________________ 

открытый в АО «______________» 

 

Подпись представителя организации  

 

 

___________________Жангунов Е.О. 

Подпись заемщика/представителя заемщика  

 

 

___________________ Ф.И.О.  
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КРЕДИТ ЖЕЛІСІН АШУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ № ДМ-МҚҰ- ___________ 

Алматы қ.                                                                                           «_______» _____ 20__ ж. 

Бірінші тарап 

Атауы 

 

 

«Бастау Агро Финанс» микроқаржылық ұйымы» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

Уәкілетті тұлға Келден Олжас 

Лауазымы / мәртебесі Атқарушы директор  

Оның негізінде уәкілетті тұлға 

әрекет ететін құжат 

________жылғы  №___ сенімхат           

Бұдан әрі мәтін бойынша тарап деп 
аталады 

Қарыз беруші 

Екінші тарап 

Атауы       

ЖСН/БСН  

Уәкілетті тұлға  

Лауазымы / мәртебесі  

Оның негізінде уәкілетті тұлға әрекет 

ететін құжат 

 

Бұдан әрі мәтін бойынша тарап деп 

аталады 

Қарыз алушы 

бірлесіп "Тараптар" деп аталатындар, төмендегілер туралы ______ жылғы № ДМ-МҚҰ - 

________ Кредит желісін ашу туралы осы келісімді жасасты (бұдан әрі-Келісім): 

 

КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ 

Желі түрі Жаңартылатын / жаңартылмайтын 

Кредит желісі лимитінің сомасы 
(Микрокредиттің жалпы сомасы) 

 (жазбаша) теңге (20 000 АЕК-ке дейін) 

Мақсатты тағайындама Микрокредит беру туралы шартта көрсетіледі 

(Айналым қаражатын/негізгі құралдарды 

толықтыру және т.б.) 

Сыйақы мөлшерлемесі Негізгі борыштың қалдығына жылдық ______% 

(______жазбаша). Тиянақталған сыйақы негізгі 

борыштың қалдығына жылына 365 (үш жүз 

алпыс бес) күн есебінен есептеледі. 

Келісімнің (шарттың) жалпы мерзімі  _________ ж. дейін 

Қаржыландыру көзі Меншікті қаражат / өзге 

Сыйақы мөлшерлемесінің түрі 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Тиянақталған 

 

 

 

 

 

 

  

Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 

қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 

реттеу және қадағалау жөніндегі 

уәкілетті органның талаптарына сәйкес 

есептелген  

 

 

 

 

 

 

Келісім шеңберінде жасалатын және оның 

ажырамас бөлігі болып табылатын 

Микрокредит беру туралы шарттарда 

көрсетіледі  
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Берешекті өтеу әдісі  

(таңдау және қол қою) 

 

 

 

 

   

   ________ Аннуитеттік;  

 

   ________ Сараланған;  

                                                            

_________Жеке; 

Өсімпұл  Мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімі өткен 
төлем сомасының 0,5% (оның ішінде сыйақы 
бойынша төлемге және/немесе негізгі борыш 
бойынша төлемге) 

Айыппұл Микрокредитті мақсатсыз және/немесе уақтылы 
пайдаланбау жағдайлары анықталған кезде 
Қарыз алушы мақсатсыз пайдалану немесе 
игерілмеген микрокредит сомасының 50 (елу 
пайызы) % мөлшерінде айыппұл төлейді және 
осы Келісімнің 11-бөлімінде көрсетілген 
тәсілмен Қарыз берушіден тиісті хабарламаны 
алған сәттен бастап 3 (үш) күн ішінде мақсатсыз 
пайдалану сомасын немесе игерілмеген соманы 
мерзімінен бұрын қайтарады 

Берешекті өтеу тәсілі Микрокредит беру туралы шартқа сәйкес қолма-
қол ақшасыз тәртіппен 

Қол жетімділік кезеңі ________ (жазбаша) күнтізбелік күн 

Кредиттік желіні игеру тәртібі Қарыз алушының өтініші бойынша 
(транштармен) 

Транш сомасы Микрокредит беру туралы шартта көрсетілген 
ақша сомасы 

Ерекше шарттар _____________________________ 

1.4. Қарыз алушы Келісім бойынша берешекті өтеген кезде ақша Қарыз берушіге 

берешекті мынадай кезектілікпен өтеуге жіберіледі:  

1.4.1. Жеке тұлғалар үшін (ШҚ/ФҚ/ЖК): 

• негізгі борыш; 

• есептелген сыйақы. 

1.4.2.  Заңды тұлғалар үшін:   

• есептелген сыйақы;  

• негізгі борыш.  

1.2. Егер негізгі борышты және ол бойынша есептелген сыйақыны өтеу күні жұмыс күні 

болмаса (демалыс, ресми мерекелер), өтеу күні келесі бірінші жұмыс күніне 

ауыстырылады. Микрокредиттің берілген күні және толық көлемде қайтарылуы бір күнде 

қабылданады, бұл ретте жыл 365 күнге тең болып қабылданады.  

1.3. Қарыз алушы микрокредитті, есептелген сыйақыны және осы Келісімнің шарттарын 

бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қайтару жөніндегі берешекті 

өтеген кезде Қарыз беруші ақшаны берешекті мынадай кезектілікпен өтеуге жібереді.  

1.6.1. Жеке тұлғалар үшін (ШҚ/ФҚ/ЖК): 

• Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен берешек; 

• Сыйақы бойынша мерзімі өткен берешек; 

• тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл); 

• төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі борыш сомасы; 

• төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы; 
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• микроқаржы ұйымының орындауды алу бойынша шығындары.  

1.6.2. Заңды тұлғалар үшін:   

• Қарыз берушінің орындауды алу бойынша шығындары;  

• тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл);  

• төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы; 

• төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі борыш сомасы; 

• Сыйақы бойынша мерзімі өткен берешек; 

• Негізгі борыш бойынша мерзімі өткен берешек.  

1.4. Қарыз алушының осы Келісім бойынша міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету 

болып табылатындар:  

1 ___________ жылғы № ______________ кепіл шарты  

Кепіл ұстаушы «Бастау Агро Финанс» МҚҰ» ЖШС 

Кепіл беруші ______________________ 

Қамтамасыз ету мәні 

(атауы, 

сәйкестендіру 

деректері және 

орналасқан жері) 

 

Бағалау құны ___________ (_____жазбаша) теңге 

Бағалау компаниясының атауы 
және бағалау туралы есептің күні 

 

Кепілдік құны ___________ (_____жазбаша) теңге 

 

2 ___________ жылғы № ______________ кепілдік шарты 

Кепіл беруші /Бенефициар «Бастау Агро Финанс» МҚҰ» ЖШС 

Кепілгер 
 

Қамтамасыз ету мәні Заңды тұлғаның кепілдігі / өзгесі 

Кепілдік құны _____ (жазбаша) теңге 

 

1.5.  Микрокредит беру қамтамасыз етілу, мерзімділік, ақылылық және қайтарымдылық 

шарттарында жүргізіледі. 

 

2.  МИКРОКРЕДИТТІ МЕРЗІМІНЕН БҰРЫН ҚАЙТАРУ ЖАҒДАЙЛАРЫ ЖӘНЕ 

МИКРОКРЕДИТ БОЙЫНША СЫЙАҚЫЛАР. 

2.1. Қарыз беруші Келісімнен біржақты бас тарту жолымен осы Келісімнің қолданысын 

мерзімінен бұрын тоқтата алады және осы Келісімге және Микрокредит беру туралы 

шартқа сәйкес Қарыз алушыдан тиесілі есептелген сыйақымен және өзге де сомалармен 

бірге микрокредиттің сомасын толық көлемде өндіріп алуға ұсына алады, сондай-ақ 

мынадай жағдайларда сот тәртібімен Қарыз берушіге кепілге берілген мүліктен өндіріп ала 

алады:  

• осы Келісімнің және/немесе Кепіл туралы шарттың кез келген талаптары бұзылған 

жағдайда; 

• Қарыз алушы Микрокредит беру туралы шартқа Өтеу кестесіне сәйкес ақша қаражатын 

енгізу бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда; 

• микрокредитті мақсатсыз пайдаланған жағдайда; 

• Қарыз алушыда микрокредит бойынша кезекті төлемді өтеу үшін қаражат болмаған 

және олардың түсу болашағы болмаған кезде;  

• егер Қарыз алушы осы Келісімде көзделген микрокредит бойынша қамтамасыз 

етуді беруден жалтарса; 

• егер Қарыз алушының осы Келісім / Микрокредит беру туралы шарт бойынша 

мерзімі өткен міндеттемелері болса; 
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• егер мемлекет мұқтажы үшін кепілге салынған мүлікті алып қою (сатып алу) 

көзделсе; 

• егер Қарыз алушының/Кепіл берушілердің мүлкіне және/немесе кез келген 

банктердегі (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдардағы және өзге де кредиттік ұйымдардағы) банктік шоттарға тыйым салынса 

немесе өндіріп алынса (немесе бұған нақты қауіп төнсе);  

• Кепіл туралы шарт бойынша кепілге берілген мүліктің құрамындағы кез келген 

өзгерістер, осындай мүліктің нашарлауы және/немесе жоғалуы немесе нашарлау 

және/немесе жоғалу қаупі туындаған кезде; 

• егер соттарда Қарыз алушының/Кепіл берушінің қатысуымен осы Келісімнің 

және/немесе Кепіл туралы шарттың жарамдылығын біреудің даулауы туралы іс 

қаралса. 

3. КЕЛІСІМНІҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМДЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ 

3.1. Келісім оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Қарыз алушы осы Келісім 

бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады. 

3.2. Осы Келісімді орындау кезінде Тараптар, егер осы Келісімнің шарттарында өзгеше 

көзделмесе, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады. 

 

4. МИКРОКРЕДИТ БЕРУ ШАРТТАРЫ 

4.1. Микрокредитті өтеуді Қарыз алушы Микрокредит беру туралы шарттың ажырамас 

бөлігі болып табылатын кестеге (бұдан әрі – Өтеу кестесі) сәйкес тікелей Қарыз берушінің 

ағымдағы шотына ақша аудару арқылы жүргізеді. 

Бұл ретте, "Микроқаржылық қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкес Қарыз алушының өтініші бойынша ұсынылған тауарлар, жұмыстар немесе 

көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу мақсатында екінші деңгейдегі банктер арқылы 

үшінші тұлғаға ақша аударымдарын жүзеге асыруға жол беріледі. 

4.2. Қарыз алушыдан микрокредитті ішінара мерзімінен бұрын өтеу туралы және Қарыз 

берушінің ағымдағы шотында ақша қаражатының жеткілікті мәлімделген сомасы бар 

екендігі туралы жазбаша хабарламаның негізінде Қарыз беруші мерзімінен бұрын өтеуді 

жүргізуге құқылы, болашақ төлемдер үшін негіз болып табылатын Төлемдердің жаңа 

кестесін жасайды және микрокредит бойынша кезекті төлемді енгізу күнінен 

кешіктірілмейтін мерзімде Қарыз алушымен қол қояды. Кешірек күнмен белгіленген кесте 

төлемдер үшін негіз болып табылады, №1 қосымша ретінде Микрокредит беру туралы 

шартқа қосылады және жаңа кестеге қол қойылған күннен бастап күшін жоятын бұрынғы 

кестені ауыстырады. 

4.3. Қарыз беруші қаржыландыруды (кез келген кезеңде), Қарыз берушіде ақша болмаған 

жағдайда микрокредит беруге арналған өтініштерді қарауды Қарыз алушыны алдын ала 10 

(он) жұмыс күні бұрын жазбаша хабардар ете отырып тоқтатуға құқылы. 

 

                                             5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

Қарыз алушы міндеттенеді:    

5.1. Ағымдағы шотқа ақша есептелген сәттен бастап екі ай ішінде микрокредитті мақсатты 

тағайындама бойынша пайдалануға. 

5.2. Микрокредитті мақсатсыз немесе уақтылы пайдаланбау анықталған жағдайда, Қарыз 

берушінің бірінші жазбаша талабы бойынша микрокредитті мақсатсыз пайдалану сомасын 

және мақсатсыз немесе уақтылы пайдаланбағаны үшін есептелген айыппұл санкцияларын 

мерзімінен бұрын қайтаруды жүзеге асыруға.  

5.3. Қарыз берушіге Келісім бойынша негізгі борыштың, сыйақының сомасын Өтеу 

кестесінде белгіленген мерзімде осы Келісімде көрсетілген деректемелер бойынша Қарыз 

берушінің ағымдағы шотына ақша аудару арқылы уақтылы өтеуге. 

5.4. 1 (бір) айдан кешіктірмей Қарыз берушіге мекен-жайдың ықтимал өзгеруі, қосымша 

қарыз қаражатын тарту, кепілдік міндеттемелерді беру және осы Келісімге сәйкес Қарыз 
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беруші алдында қабылданған міндеттемелерді орындауға әсер етуі мүмкін басқа да 

өзгерістер туралы хабардар етуге. 

5.5. Қарыз берушіге кез келген уақытта микрокредиттің мақсатты және уақтылы 

пайдаланылуына тексеру жүргізуге кедергі келтірмеуге, алынған микрокредитті 

пайдалануға қатысты барлық қажетті құжаттарды ұсынуға. 

5.6. Осы Келісім бойынша кепіл құқығының туындауын, өзгеруін және тоқтатылуын тіркеу 

жөніндегі барлық шығыстарды көтеруге. 

5.7. Қарыз берушіге тоқсан сайын Қарыз сомасының шығыстары бойынша егжей-тегжейлі 

есептілікті ұсынуға. 

5.8. Қарыз берушіге өзінің қаржылық жағдайы туралы ақпаратты және Қарыз алушының 

осы Келісім бойынша міндеттемелерді уақтылы және толық көлемде орындау мүмкіндігіне 

теріс әсер етуі мүмкін өзге де мәліметтерді ашуға. 

5.9. Оқиға басталған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей немесе Қарыз 

алушыға белгілі болған кезде, Қарыз алушының Келісім бойынша Міндеттемелерін 

тиісінше орындауына теріс әсер етуі мүмкін жағдайлар туралы Қарыз берушіге жазбаша 

түрде хабарлауға, атап айтқанда:  

- қатарынан екі тоқсан ішінде орын алған Қарыз алушының теріс қаржылық жағдайы 

туралы; 

- Қарыз алушыны болжамды тарату немесе қайта ұйымдастыру және оны Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен төлемге қабілетсіз деп жариялау 

туралы;  

- құны Қарыз сомасының 25 (жиырма бес) % - ынан асатын Қарыз алушының мүлкіне 

және/немесе кез келген банктердегі (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдардағы және өзге де кредиттік ұйымдардағы) оның банктік шоттарына 

тыйым салу туралы;  

- Келісімнің жарамдылығына біреудің дау айтуы туралы; 

- болжамды немесе болған тоқтата тұруды немесе оның қызметін жүзеге асыруға тыйым 

салу немесе қолданылған шектеулі ықпал ету шаралары туралы; 

- егер осыған байланысты Қарыз алушының мерзімі өткен берешек сомасы жеке немесе 

жиынтығында Қарыз сомасының 10 (он) % - ынан асатын болса, қарыз алушы өзінің кез 

келген өзге кредиторларының алдында өзінің ақшалай міндеттемелерін орындамауы немесе 

тиісінше орындамауы; 

- қайта ұйымдастыру, тарату, банкроттық және т. б. салдарынан қызметті тоқтату, заңды 

мәртебесінің өзгеру ықтималдығын куәландыратын фактілердің болуы. 

Қарыз беруші міндеттенеді: 

5.10. 10 (он) жұмыс күні ішінде Қарыз алушыны заңнамадағы өзгерістерге, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының Президентінің, Үкіметінің, Ұлттық Банкінің, Қазақстан 

Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі 

Басқармасының немесе Қарыз берушінің ішкі кредит саясатының шешімдеріне негізделген 

өзгерістерге байланысты біржақты тәртіппен жүргізілген осы Келісім шарттарының 

өзгерістері туралы жазбаша хабардар етуге. 

 

Қарыз алушы құқылы: 

5.11. 3 (үш) күннен кешіктірмей, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлемей, 

Қарыз берушіні бұл туралы алдын ала хабардар ете отырып, микрокредит және сыйақы 

бойынша негізгі борыштың қалдығын мерзімінен бұрын өтеуге;  

5.12 микрокредиттер беру қағидаларымен, микрокредиттер беру жөніндегі ұйымның 

тарифтерімен танысуға;  

5.13 алынған микрокредитке Келісімде және микрокредит беру туралы шартта белгіленген 

тәртіппен және шарттарда билік етуге. 

 

Қарыз берушінің құқығы бар: 

5.12. Тексерулер жүргізу және Қарыз алушының қаржылық жағдайы туралы қажетті 

мәліметтер алуға. 
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5.13. Қарыз алушыға ескертусіз микрокредитті мақсатты пайдалануды тексеруге. 

Мақсатсыз пайдаланылған жағдайда айыппұлдық ықпалшараларын есептей отырып, 

микрокредит пен есептелген сыйақыны талап етуге.  

5.14. Заңнама өзгерген кезде, сондай-ақ Президенттің, Үкіметтің шешімдеріне, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкінің, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және 

қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау комитетінің басқармасының қаулыларына 

негізделген өзгерістерге байланысты, осы Келісімнің 5.10-тармағында белгіленген мерзімде 

Қарыз алушыны хабардар ете отырып, осы Келісімнің шарттарын біржақты тәртіппен 

өзгертуге. 

5.15. Қарыз алушыны хабардар етпей, Қарыз алушыда микрокредит беру туралы шарт 

бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі қатарынан тоқсан күнтізбелік күннен астам 

болған кезде осы Келісім/Микрокредит беру туралы шарт бойынша құқықты (талапты) 

үшінші тұлғаға беруге.  

5.16. Қазақстан Республикасының қолданыстағы Заңнамасымен, Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен және Келісіммен белгіленген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыруға.  

 

6. МИКРОКРЕДИТ БЕРУДЕН НЕМЕСЕ АЛУДАН БАС ТАРТУ 

6.1. Қарыз беруші Қарыз алушыға берілген соманың мерзімінде қайтарылмайтынын айқын 

куәландыратын мән-жайлар болған кезде, сондай-ақ Қарыз алушының екінші деңгейдегі 

банктер алдында мерзімі өткен және кепілдік міндеттемелерінің болуы туралы фактілер 

анықталған жағдайларда, үшінші тұлғалар алдында ұсынылған мәліметтердің дұрыс 

еместігі туралы, сондай-ақ Қарыз алушы қарыз алудың қолжетімділік мерзімін бұзған 

жағдайда, Қарыз алушыға микрокредит беруден толық немесе ішінара бас тартуға құқылы.  

6.2. Қарыз алушы микрокредиттен толық немесе ішінара бас тартуға, микрокредит алғаннан 

кейін 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Қарыз берушіге микрокредит сомасын қайтаруға 

құқылы.  

 

7. ЕҢСЕРІЛМЕЙТІН КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ 

7.1. Дүлей апаттардың (су тасқыны, жер сілкінісі, эпидемия), әскери жанжалдардың, әскери 

төңкерістердің, террористік актілердің, азаматтық толқулардың, ереуілдердің, 

нұсқамалардың, бұйрықтардың немесе Үкімет, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

тарапынан өзге де әкімшілік араласудың немесе осы Келісім бойынша Тараптардың 

міндеттемелерді орындауына ықпал ететін қандай да бір басқа қаулылардың, әкімшілік 

немесе үкіметтік шектеулердің тікелей немесе жанама көрінісінен туындаған еңсерілмейтін 

күш мән-жайлары туындаған жағдайда, немесе тараптардың ақылға қонымды бақылауынан 

тыс өзге де міндеттемелерді, осы міндеттемелерді орындау мерзімдері, егер олар бүкіл 

Келісімнің немесе еңсерілмейтін күш мән-жайлары басталғаннан кейін орындалуға 

жататын оның бөлігінің мерзімінде орындалуына елеулі әсер ететін болса, осы оқиғалардың 

әрекет ету уақытына мөлшерлес кейінге шегеріледі. 

7.2. Осы бөлімде көзделген Келісімді орындауға кедергілер кез келген мемлекеттік 

органдар беруге тиіс Келісімді орындау үшін қажетті рұқсаттардың, лицензиялардың 

немесе болуға рұқсаттардың немесе мақұлдаулардың болмауын қамтымайды. 

7.3. Екі Тарап осы Келісім бойынша міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін 

еңсерілмейтін күш мән-жайларының басталғаны және аяқталғаны туралы бір-біріне дереу 

жазбаша хабарлауға тиіс.  

7.4. Еңсерілмес күш мән-жайларына желеурететін Тарап оларды растау үшін құзыретті 

мемлекеттік органның құжатын ұсынуға міндетті.  

 

8. ШАРТ БОЙЫНША ТАЛАП ЕТУ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚАЙТА ТАБЫСТАУ  

8.1. Қарыз алушының осы Келісім бойынша өз құқықтары мен міндеттерін Қарыз 

берушінің жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.  
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8.2. Осы Келісім бойынша Тараптың құқықтық мирасқоры осы Келісімде жазылған талап 

ету құқықтары мен міндеттерін, оның ішінде ықтимал даулар мен келіспеушіліктерді 

реттеуге байланысты талап ету құқықтары мен міндеттерін тікелей өзіне қабылдайды.  

8.3 Қарыз беруші Қарыз алушының жазбаша келісімінсіз "Микроқаржылық қызметі 

туралы" ҚР Заңында регламенттелген талаптарды және ҚР Ұлттық Банкінің және/немесе 

ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің нормативтік құқықтық актілерін 

сақтай отырып, осы Келісім бойынша талап ету құқығын (цессия) үшінші тұлғаларға 

беруге, сондай-ақ Қарыз алушының келісімінсіз кез келген басқа шарт бойынша 

міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етуге - осы Келісімнің мәнін ұсынуға (беруге) 

құқылы ("Микроқаржы ұйымдары туралы" ҚР Заңының 7-бабы).  

 

9. БЕРЕШЕКТІ СОТҚА ДЕЙІН РЕТТЕУ ТӘРТІБІ 

9.1. Тараптар осы Келісімнің 11.5-тармағында және 12-бөлімінде көрсетілген мекенжайлар 

(оның ішінде электрондық) бойынша бір-біріне хаттар (талаптар/хабарламалар) жіберу 

арқылы осы Келісімде туындаған және онымен байланысты барлық дауларды (мәселелерді) 

сотқа дейінгі тәртіппен реттеуге құқылы.  

9.2. Хабарламада (хатта) көрсетілген мерзімде тиісті негізделген (дәлелді) жауап алынбаған 

не Тараптың хат жіберген қажеттілігін (талаптарын) қанағаттандырмайтын хат (талап) 

алынған жағдайда, соңғысы осы Келісімнің 10-бөлімінде көзделген тәртіппен сотқа 

жүгінуге құқылы.  

9.3. Егер Қарыз алушы 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде осы Келісімнің 11.5-тармағында 

және 12-бөлімінде көзделген тәсілдермен микрокредитті өтеу бойынша өз міндеттемелерін 

орындамауға (мерзімін өткізіп алуға шығу) қатысты түсіндірумен Қарыз берушіге өз 

бетінше жүгінбесе, онда соңғысы осы Келісімнің 9.1., 9.2.-т. сақтамай-ақ, өз құқықтары мен 

заңды мүдделерін қорғау үшін дереу сотқа (төрелікке) жүгінуге құқылы.  

 

10. ТАРАПТАРДЫҢ КЕЛІСПЕУШІЛІКТЕРІ МЕН ДАУЛАРЫ 

10.1. Тараптар осы Келісімнен туындайтын не онымен байланысты осы Келісім бойынша 

барлық немесе кез келген дауларды, талаптарды және (немесе) келіспеушіліктерді 

"Арбитраж Алматы" ЖШС-ға БСН 150540007044 (Алматы қ.) (бұдан әрі-Арбитраж) 

шешуге беруге міндеттенеді. Тараптар төрелік регламентімен танысты және толық келіседі. 

Осы Келісімдегі осы тармақ Тараптардың даулы мәселелерді БСН 150540007044 

"Арбитраж Алматы" ЖШС-ға беруі туралы төрелік келісім болып табылады. Сонымен 

бірге, тараптар осы Келісімге байланысты мүліктік және мүліктік емес мәселелер бойынша 

осы Төрелік соттың шешімдері мен өзге де актілерінің орындалуы бойынша міндетті 

азаматтық мойынсұнушылықты білдіреді. Бұл ретте Төреліктің шешімі шығарылған сәттен 

бастап күшіне енеді және Тараптар үшін міндетті болып табылады және шығарылғаннан 

кейін "5" (бес) жұмыс күні ішінде ерікті түрде орындалуға жатады. Шешім көрсетілген 

мерзімде орындалмаған жағдайда, Шешім Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп орындатуға жатады. Дауларды БСН 

150540007044 "Арбитраж Алматы" ЖШС қарауына беру мүмкін болмаған немесе қиын 

болған жағдайда (қызметті тоқтату, тарату және т.б.), мұндай даулар Алматы қаласының 

Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қаралуға жатады. 

10.2. Қарыз берушінің/Кепіл ұстаушының орналасқан жері осы Келісім бойынша ақшалай 

міндеттемені орындау орны болып табылады. Қарыз берушінің/Кепіл ұстаушының 

алдындағы ақшалай міндеттемені өтеу жөніндегі іс-әрекетті жасау арқылы оларды орындау 

бойынша міндеті туындайтын Қарыз алушының атқарушылық құжаттары, Қарыз 

алушының/Кепіл берушінің немесе оның мүлкінің (ақшасының) орналасқан жері бойынша 

да, Қарыз берушінің/Кепіл ұстаушының қалауы бойынша, Қарыз берушінің/Кепіл 

ұстаушының орналасқан жеріндегі міндеттемені орындау орны бойынша да орындау үшін 

ұсынылуы мүмкін.  

10.3. Тараптар қол қойған берешекті өтеу кесте(лер)сі (Микрокредит беру туралы шартқа 

№1 қосымша) (Қарыз алушының ақшалай қаражат алғанын растайтын өзге құжат) осы 

шарттың ережелерін ескере отырып, Қарыз алушының берешекті өтеу жөніндегі 
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міндеттемелерінің/талаптарының даусыздығын растайтынын анықтады. Жоғарыда 

көрсетілген құжат болған кезде Қарыз алушы төлем бойынша міндеттемені мойындады деп 

есептеледі, одан Қарыз алушының берешекті (негізгі борыш сомасын, сыйақы мен 

тұрақсыздық айыбын) өндіріп алу рәсімін сот бұйрығы немесе нотариустың атқарушылық 

жазбасын жасау арқылы Қарыз алушыға берешектің бар екендігі туралы қосымша 

хабарлама жібермей пайдалану құқығы туындайды. 

 

11. ҚОСЫМША ШАРТТАР 

11.1. Осы арқылы Тараптар байланыс жасау үшін ресми түрде келесі өкілдерді 

тағайындайды: 

- «Бастау Агро Финанс» микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 

атқарушы директор Келден Олжас  +7 702 999 8808 (WhatsApp);  

- ЖШС/ШҚ/ФҚ/ЖК-дан «___________» Директор/Бастығы ____________  +7 ___________ 

(WhatsApp). 

11.2. Осы Келісімнің шарттары Тараптардың өзара келісімі бойынша ғана өзгертілуі 

мүмкін, олар қосымша келісіммен жазбаша ресімделеді.  

11.3. Осы Келісім бірдей заңды күші бар 3 (үш) данада жасалды, мұнда екі данасы Қарыз 

беруші үшін, біреуі Қарыз алушы үшін. Келісім орыс тілінде жасалды.  

11.4. Тараптардың әрқайсысы екінші Тараптан алынған және/немесе осы Келісімге 

байланысты қаржылық, коммерциялық және басқа да ақпараттың қатаң құпиялылығын 

сақтауға міндеттенеді.  

11.5. Осы Келісім бойынша барлық хабарламалар, хаттар және өзге де корреспонденциялар 

мынадай электрондық мекенжайлар бойынша жіберілетін болады:  

-  Қарыз алушыдан электрондық пошта жәшігіне:   office@bastaufinance.kz 

-  Қарыз берушіден электрондық пошта жәшігіне: ___________________________      

12. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

 

 

Қарыз беруші Қарыз алушы 

«Бастау Агро Финанс» 

микроқаржылық ұйымы» ЖШС 

Орналасқан жері: Алматы қ., Абылай хан 

даңғылы, №135 үй, 309 кеңсе 

БСН: 170540026867 

БСК: NURSKZKX 

ЖСК: KZ5684901KZ001661861 

«Нұрбанк» АҚ ашылған  

 

«______________» ЖШС   

 

Орналасқан жері: 

_________________________________ 

БСН __________ 

БСК __________ 

ЖСК KZ________________ 

«______________» АҚ ашылған  

 

Бас директор 

 

 

 

__________________Жангунов Е.О. 

Қарыз алушының / қарыз алушының өкілінің 

қолы 

 

 

___________________   

 


