ТОО" МФО "ALHalal Finance"
Адрес: г.Алматы
улица Айтеке би, 55
БИН 070640012334
Заимодатель:

9:00-18:00
понедельник- пятница
info@alhalal.kz

ТОО" МФО "ALHalal Finance", БИН 070640012334

Заемщик : _________________________________, ИИН____________ тел.______________

ДОГОВОР
о предоставлении микрокредита
№________________

Дата выдачи микрокредита _______________________
Срок микрокредита _____________________________
Сумма микрокредита ____________________________
Ставка вознаграждения __________________________
Годовая эффективная ставка
вознаграждения (ГЭСВ)__________________________
Сумма переплаты _______________________________
Метод и способ погашения _______________________
_______________________________________________
Размер неустойки (штрафа, пени)
_______________________________________________
Условия предоставления микрокредита: микрокредит предоставляется на условиях
срочности, возвратности, платности, без залога движимого имущества.

Шағынкредит беру туралы
№ ________________ ШАРТ
(кепілсіз)
Қазақстан Республикасы Алматы
қаласы
«___» _________________ 2020 жыл
Негізгі терминдер және анықтамалар:
Қарыз алушы (негізгі Қарыз алушы)–
Микрокредит беру туралы келісім-шартқа
қол қойған және алынған микрокредитті
қайтару, оның ішінде микрокредит Келісімшартта келісілген мерзімде және тәртіпте
сыйақы мен микрокредит бойынша басқа да
төлемдерді төлеу бойынша толық төлем
жасауға міндеттеме алатын тұлға.
Қосалқы қарыз алушы - микрокредит
шарты бойынша бірлесіп әрекет ететін және
микрокредит бойынша міндеттемелердің
орындалуы үшін жауапты болатын жеке
немесе заңды тұлға;
Микрокредит – микроқаржылық қызметті
жүзеге асыратын ұйым қарыз алушыға осы
Заңда
айқындалған
мөлшерде
және
тәртiппен ақылылық, мерзімділік және
қайтарымдылық шарттарымен Қазақстан
Республикасының ұлттық валютасында
беретiн ақша.
Микрокредит сомасы – Кредитор Қарыз
алушыға берген микрокредиттің жалпы
сомасы.
Сыйақы – Қарыз алушының Кредиторға
Микрокредитті
пайдаланғаны
үшін
төлейтін, Микрокредит беру туралы
Келісім-шартқа
сәйкес
Микрокредит
сомасына пайызбен өрнектелген және
белгілі бір уақыт кезеңіне анықталған
төлем.
Сыйақының мәні - микрокредит үшін
сыйақы,
оның
ең
үлкен
мөлшері
«Микроқаржы қызметі туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 4-бабы 3-1тармағының 1) тармақшасына сәйкес
белгіленеді.
Микрокредит бойынша артық төлем
сомасы - Микрокредит беру шарты
бойынша
Қарыз
алушының
барлық
төлемдерінің,
микрокредиттің
мәнін
қоспағанда, тұрақсыздық айыбы (айыппұл,
өсімпұл) сомасы.
Ай сайынғы төлем / төлем - Қарыз
алушының Микрокредит шарты бойынша

ДОГОВОР № ____________
о предоставлении Микрокредита
(беззалоговый)
Республика Казахстан город Алматы
«______»_________2020 года
Основные понятия и определения:
Заемщик (основной Заемщик)– Лицо,
подписывающее Договор о предоставлении
Микрокредита и получившее Микрокредит
по настоящему Договору и принимающее на
себя обязательства по возврату и полную
оплату полученного Микрокредита, в том
числе вознаграждения и других платежей по
Микрокредиту на условиях и в сроки,
оговорённые в Договоре о предоставлении
Микрокредита.
Созаемщик – физическое или юридическое
лимо, выступающее по Договору в качестве
солидарно ответственного за выполенние
обязательств по Микрокредиту.
Микрокредит – деньги, предоставляемые
Кредитором Заемщику в национальной
валюте Республики Казахстан в размере и
порядке,
определенном
Договором
о
предоставлении микрокредита на условиях
платности, срочности и возвратности.
Сумма Микрокредита – общая сумма
выданного
Заемщику
Кредитором
Микрокредита.
Вознаграждение
плата
Заемщика
Кредитору за пользование Микрокредитом в
процентном
выражении
к
сумме
Микрокредита в расчете на определенный
период времени (год) уплачиваемая в
соответствии с настоящим Договором.
Значение вознаграждения – плата за
микрокредит, предельный размер которого
устанавливается согласно подпункту 1)
пунета 3-1 статьи 4 Закона РК «О
микрофинансовой деятельности».
Сумма переплаты по Микрокредиту –
сумма всех платежей Заемщика по Договору
о предоставлении микрокредита, включая
сумму вознаграждения, неустойки (штрафа,
пени)
за
исключением
предмета
Микрокредита.
Ежемесячный
платеж/платеж
–
ежемесячные платежи на основании Графика
платежей, , осуществляемые Заемщиком по
погашению задолженности по Договору о

қарыздарды
өтеу
үшін
жасаған
төлемдерінің кестесі негізінде ай сайынғы
төлемдер, оның ішінде микрокредитті
пайдалану
төлемдері
(микрокредит
бойынша сыйақы) және Микрокредит
бойынша негізгі қарызды өтеу бойынша
төлемдер.
Төлем
кестесі
–
Қарыз
алушы
Микрокредит бойынша төлемді кезеңді
түрде жүзеге асыратын кесте.
Негізгі берешек – Микрокредит бойынша
пайызды есептемегенде Микрокредитті
беру кезеңінде Қарыз алушы Кредиторға
төлеуге тиісті микрокредит қалдығы
сомасы.
Берешек – Микрокредит берут туралы
келісім-шартқа сәйкес Қарыз алушының
Кредитор алдындағы берешегі, оған негізгі
берешек сомасы және Микрокредит
бойынша сыйақы және Микрокредит беру
туралы Келісім-шартқа және/немесе оның
қосымша келісімдеріне сәйкес Қарыз
беруші өтеуге тиіс болатын Кредитор
шығындары мен тұрақсыздық сомасы
жатқызылады.
Мерзімі асқан берешек – Микрокредит
беру туралы Келісім-шартқа сәйкес Қарыз
алушының Кредитор алдындағы мерзімінде
өтелмеген берешегі.
Кепіл - Қарыз беруші өз міндеттемелерін
орындамаған және/немесе тиісті түрде
орындамаған жағдайда Кредитор кепілге
қойылған мүлік құнынан мерзімі асқан
орындау ақысын ала алатын міндеттемені
орындауды қамсыздандыру әдісі.
Тұрақсыздық – Микрокредит беру туралы
келісім-шартта анықталған Қарыз алушы
Кредиторға міндеттемелерді орындамаған
және/немесе тиісті түрде орындамаған
жағдайда төлеуге міндетті болатын ақша
сомасы.
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі –
Микрокредит бойынша есептелетін жылдық
тиімді мөлшерлеме, ол қарыз беруші
шығындарын ескере отырып есептеледі,
оған бар болған жағдайда комиссиялық
және басқа да Кредиторға Микрокредитке
қызмет көрсету және өтеуге байланысты
төленуі тиісті сомалар жатқызылады.
Жеке мәліметтер - нақты, олардың
негізінде анықталған, электрондық, қағаз
және
(немесе)
басқа
материалдық
тасымалдағыштарда
тіркелген
жеке

предоставлении Микрокредита, которые
включают в себя платежи за пользование
микрокредитом
(вознаграждение
по
Микрокредиту), и платежи в счет погашения
основного долга по Микрокредиту.
График платежей – график, в соответствии,
с которым Заемщик производит поэтапное
погашение платежей по Микрокредиту.
Основной
долг
–
сумма
остатка
Микрокредита,
подлежащая
уплате
Заемщиком Кредитору на данный момент/
период предоставления Микрокредита без
учета процентов по Микрокредиту.
Задолженность – задолженность Заемщика
перед
Кредитором
по
Договору
о
предоставлении Микрокредита, включая
сумму основного долга по Микрокредиту,
вознаграждения по нему, сумму неустойки,
убытков Кредитора, расходов и иных сумм,
подлежащих уплате/возмещению Заемщиком
Кредитору в соответствии с Договором о
предоставлении
Микрокредита
и/или
Дополнительными Соглашениями к нему.
Просроченная
задолженность
–
задолженность Заемщика перед Кредитором
по Договору о предоставлении мирокредита,
непогашенная в срок.
Залог - способ обеспечения исполнения
обязательств, в силу которого Кредитор
имеет право в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Заемщиком
обеспеченного
залогом
обязательства,
получить удовлетворение из стоимости
заложенного имущества.
Неустойка – определенная Договором о
предоставлении Микрокредита денежная
сумма, которую Заемщик обязан уплатить
Кредитору в случае неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности в случае просрочки исполнения
обязательства.
Годовая
эффективная
ставка
вознаграждения - ставка вознаграждения в
достоверном,
годовом,
эффективном,
сопоставимом исчислении по Микрокредиту,
ставка рассчитываемая в соответствии с
Правилами расчета годовой эффективной
ставки вознаграждения по предоставляемым
микрокредитам.
Персональные
данные
сведения,
относящиеся
к
определенному
или
определяемому на их основании Субъекту
Персональных данных, зафиксированные на

мәліметтер субъектісіне қатысты және
«Жеке деректер және оларды қорғау
туралы»
Қазақстан
Республикасының
Заңымен реттелетін ақпарат.
Жеке мәліметтер субъектісі - Жеке
мәліметтер қатысы бар адамдар.

электронном, бумажном и (или) ином
материальном носителе и регулируется
Законом РК «О персональных данных и их
защите»;
Субъект
персональных
данных
физические лица, к которым относятся
Персональные данные.

"Микроқаржы
ұйымы
"
ALHalal
Finance"
жауапкершілігі
шектеулі
серіктестігі бұдан әрі "Кредит беруші",
Жарғы негізінде әрекет ететін директор
Жараспаева Райхан Бейбітқызы тұлғасында,
бір
тараптан,
және
азамат
(-ша)
______________________________________
_____ бұдан әрі "Қарыз алушы",деп
аталатын, екінші тараптан, бұдан әрі
бірлесіп
"Тараптар"
деп
аталатын,
төмендегілер туралы осы Шағынкредит
беру туралы шартын (бұдан әрі – "Шарт")
жасасты

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Микрофинансовая
организация «ALHalal Finance», именуемое
в дальнейшем «Кредитор», в лице директора
Жараспаевой
Райхан
Бейбітқызы,
действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
гражданин
(-ка)
______________________________________ ,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик»,
с другой стороны, далее совместно
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий Договор о предоставлении
Микрокредита (далее – «Договор» или
«Договор
о
предоставлении
Микрокредита») о нижеследующем:

1.Шарттың мәні
1.1. Кредит беруші осы Шарттың
талаптарына сәйкес, мерзімділік, ақылық
және қайтарымдық негіздерінде Қарыз
алушының есеп айырысу, карточкалық
немесе
ағымдағы
банкілік
шотына
___________________(__________________
____) тенге (бұдан әрі – «Шағынкредит»)
мөлшерінде
Шағынкредит
беруге
міндеттенеді, ал Қарыз алушы осы Шартта
көзделген мерзімде Шағынкредитті өтеуге
міндеттенеді.
1.2. Осы Шарттың №1 Қосымшасында
қарастырылған
Шағынкредит
өтеу
кестесіне сәйкес, Шағынкредитті пайдалану
мерзімі 6 (алты) айды құрайды (бұдан әрі –
«Шығынкредит беру туралы мерзім»).
1.3. Шағынкредит Қарыз алушы келесі
талаптарды міндетті түрде орындағанда
Кредит берушімен беріледі:
1.3.1. Қарыз алушы Кредит берушімен
талап
етілген
барлық
құжаттарды
ұсынғанда;
1.3.2. Қарыз алушы теңгелік есеп айырысу,
карточкалық не болмаса ағымдағы банкілік
шотын ашқанда.

1.Предмет Договора
1.1. Кредитор в соответствии с условиями
настоящего Договора обязуется предоставить
Заемщику
Микрокредит
в
сумме
________________
(______________________________________
_____) тенге, (далее – «Микрокредит»), на
условиях
срочности,
платности
и
возвратности путем перевода денег на
расчетный, карточный либо текущий
банковский счет Заемщика, а Заемщик
обязуется возвратить в срок, указанный в
настоящем Договоре сумму Микрокредита.
1.2.
Срок
пользования
(погашения)
Микрокредитом составляет 6 (шесть)
месяца(-ев)
(далее
–
«Срок
о
предоставлении
Микрокредита»)
в
соответствии
с
Графиком
погашения
согласно Приложения №1 к настоящему
Договору.
1.3.
Микрокредит
предоставляется
Кредитором при обязательном исполнении
Заемщиком следующих условий:
1.3.1. представление Заемщиком всех
затребованных Кредитором документов;
1.3.2. открытие Заемщиком расчетного,
карточного либо текущего банковского счета

в тенге.

2. Сыйақы мөлшерлемемесінің өлшемі
ЖТСМ өлшемі
2.1. Шағынкредитті пайдаланғаны үшін
Қарыз
алушы
Кредит
берушіге
Шағынкредит
сомасынан
жылдық
________% пайыз есебінен сыйақы төлейді,
бұл ретте жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесі
_________%
пайызды
құрайды.
2.2. Шағынкредитті пайдаланғаны үшін
сыйақы шағынкредит сомасына теңгемен
есептеледі, және осы Шарттың №1
Қосымшасында
қарастырылған
Төлем
кестесіне сәйкес ай сайын төленеді. Бұл
ретте сыйақы сомасын есептеген кезде бір
ай 30 (отыз) күнге, ал бір жыл 360 (үш жүз
алпыс) күнге теңеседі. Сыйақыны есептеген
кезде
Шағынкредит
берілген
күн
есептелмейді, Шағынкредитті өтеу күні
толық бір күн ретінде есептеледі.
Мерзімін өткізіп алған кезде сыйақы
өтелмеген Негізгі борыштың қалдығына
есептеледі.

2. Размер ставки вознаграждения, размер
ГЭСВ
2.1. За пользование Микрокредитом Заемщик
выплачивает Кредитору вознаграждение из
расчета _______процента(-ов) годовых от
суммы Микрокредита, годовая эффективная
ставка вознаграждения составляет ______%
процента(-ов).
2.2.
Вознаграждение
за
пользование
Микрокредитом начисляется на сумму
Микрокредита в тенге и уплачивается
ежемесячно в соответствии с Графиком
платежей, предусмотренным Приложением
№1 к настоящему Договору. При этом при
расчете суммы вознаграждения количество
дней в месяце принимается равным 30
(тридцать), а количество дней в году равным
360
(триста
шестьдесят).
День
предоставления
Микрокредита
при
начислении вознаграждения не учитывается,
день погашения Микрокредита учитывается
как полный день.
В
случае
выхода
на
просрочку
вознаграждение начисляется на остаток
неоплаченного Основного долга.

3. Шағынкредитті өтеу тәсілі
3.1. Қарыз алушымен Шағынкредит
сомасының өтелуі осы Шарттың №1
Қосымшасында және оның ажырамас бөлігі
болып табылатын (бұдан әрі – «№1
Қосымша») көрсетілген Төлем кестесіне
сәйкес ай сайынғы төлемдер мен мерзімдер
бойынша жүргізіледі.
Егер төлем күні демалыс күніне тура келсе,
демалыс күнінен кейінгі күн төлем күні
болып саналады (ауыстырылады). Сағат
16.00-ден кейін жүргізілген төлем келесі
күні өткізіледі және мерзімі кешіктірілген
төлем сомасына өсімпұл есептеледі. Егер
төлем Кредит берушінің деректемелерінде
көрсетілмеген екінші деңгейлі банктер
арқылы жүргізілсе, онда төлем төлем
күнінен 4 (төрт) операциялық күн бұрын
жүргізілуге тиіс, бұл жағдайда төлем күні
Кредит берушінің есеп шотына ақшалай
қаражат түскен күн болып саналады.
3.2. Шағынкредитті жартылай немесе
толығымен мерзімінен бұрын өтеуге
Шағынкредитті айыппұл санкцияларынсыз

3. Способ погашения Микрокредита
3.1.
Погашение
Заемщиком
суммы
Микрокредита
и
начисленного
Вознаграждения по нему производится
ежемесячными платежами и в сроки,
предусмотренные
Графиком
платежей,
согласно Приложения №1 к настоящему
Договору, являющегося неотъемлемой его
частью (далее – «Приложение № 1»).
В том случае, если дата платежа выпадает
на выходной день, считать (перенести)
датой платежа следующий за ним рабочий
день. Платеж, произведенный позже 16.00
часов, проводится следующим днем и на
сумму просроченного платежа будет
начисляться неустойка. Если платеж
производится через банки второго уровня, не
указанные в реквизитах Кредитора, то
платеж должен производиться за 4
(четыре) операционных дня до даты
платежа, при этом датой фактического
платежа
будет
считаться
дата
поступления
денежных
средств
на
расчетный счет Кредитора.

ұсынған кезден бастап кез келген уақытта
рұқсат етіледі.
3.3. Шағынкредитті өтеу күні болып осы
Шарттың №1 Қосымшасында көзделген
Төлем кестесіне сәйкес соңғы төлем Кредит
берушінің есеп айырысу шотына түскен күн
немесе Шағынкредит бойынша берешекті
мерзімінен бұрын толық өтеу сомасы
Кредит берушінің есеп айырысу шотына
түскен күн саналады.
3.4.Қарыз
алушының
Шағынкредитті
ішінара мерзімінен бұрын өтеуі салдарынан
№1 Қосымшада көрсетілген Төлем кестесін
өзгерту Қарыз алушының жаңа Төлем
кестесіне қол қоюы арқылы жүзеге
асырылады. Кешірек күнмен қойылған
Төлем кестесі төлем жасауға негіз болады
және ол осы Шартқа тиісті Қосымша
ретінде қосылып, жаңа Төлем кестесіне қол
қойған күннен бастап күшін жоятын
бұрынғы Төлем кестесінің орнын басады.
3.5. Шағынкредитті өтеу тәсілі - ақша
қаражатын осы Шарттың 13 бабында
көрсетілген
Кредит
берушінің
есеп
айырысу шотына қолма-қолсыз, бірден не
болмаса біртіндеп салу арқылы жүргізіледі

3.2. Частичное или полное досрочное
погашение Микрокредита допускается в
любое время с момента предоставления
Микрокредита без штрафных санкций.
3.3.
Датой
погашения
Микрокредита
считается дата поступления последнего
платежа на расчетный счет Кредитора в
соответствии
с
Графиком
платежей,
предусмотренным Приложением № 1 к
настоящему
Договору,
либо
дата
поступления суммы полного досрочного
погашения задолженности по Микрокредиту
на расчетный счет Кредитора.
3.4.
Изменение
Графика
платежей,
указанного в Приложении №1 к Договору,
вследствие
частичного
досрочного
погашения
Микрокредита
Заемщиком
оформляется
посредством
подписания
Заемщиком нового Графика платежей.
График платежей, датированный более
поздним числом, является основанием для
платежей,
который
приобщается
к
настоящему
Договору
в
качестве
соответствующего Приложения и заменяет
прежний График, который утрачивает силу с
момента подписания нового Графика
платежей.
3.5. Способ погашения микрокредита - путем
внесения денежных средств на расчетный
счет Кредитора, указанный в Разделе 13
настоящего Договора, в безналичном
порядке, единовременно либо частями.

4. Шағынкредитті өтеу әдісі
4. Метод погашения Микрокредита
4.1. Шағынкредитті өтеу әдісі - №1 4.1. Метод погашения Микрокредита –
Қосымшада көрсетілген Төлем кестесімен дифференцированный и определен Графиком
анықталады және сараланады.
платежей, указанным в Приложении №1 к
Договору.
5. Шағынкредит бойынша берешекті
өтеу кезектілігі
5.1. Қарыз алушы төлейтін Шағынкредит
бойынша мерзімі өткен берешек пайда
болған жағдайда, Кредит беруші Қарыз
алушымен төленетіні соманы осы Шарт
бойынша Қарыз алушының берешегі өтелуі
үшін келесі кезектілікпен жұмсайды:
1) негізгі борыш бойынша берешек;
2) сыйақы бойынша берешек;
3) Шағынкредит беру туралы шартында
белгіленген тұрақсыздық айыбы (айыппұл,
өсімпұл)
мөлшерінде;

5. Очередность погашения задолженности
по Микрокредиту
5.1. В случае образования просроченной
задолженности
по
Микрокредиту,
выплачиваемые
Заемщиком
суммы
направляются Кредитором на погашение
задолженности по настоящему Договору в
следующей
очередности:
1) задолженность по основному долгу;
2) задолженность по вознаграждению;
3) неустойка (штраф, пеня) в размере,
определенном Договором о предоставлении
Микрокредита;

4) негізгі борыш сомасы ағымдағы кезең
үшін
төлемдер;
5) ағымдағы кезеңге төлемдер есептелген
сыйақыны;
6) Кредит берушінің шығындарын алу
бойынша орындау

4) сумма основного долга за текущий период
платежей;
5) вознаграждение, начисленное за текущий
период платежей;
6) издержки Кредитора по получению
исполнения.

6. Негізгі борыштың уақтылы өтелмегені
және сыйақының төленгені үшін
тұрақсыздық айыбын (айыппұлды,
өсімпұлды) есептеу тәртібі мен мөлшері
6.1. Кредит беруші осы Шарттың
№1қосымшасында
көзделген мерзімде
Шағынкредит бойынша төлемді Қарыз
алушы кешіктірген жағдайда, Қарыз
алушыдан кешіктірілген әрбір күн үшін
негізгі қарыздың қалдығынан 2% (екі
пайыз) мөлшерінде айыппұлды төлеуді
талап етуге құқылы.

6. Порядок исчисления и размер
неустойки (штрафа, пени) за
несвоевременное погашение основного
долга и уплату вознаграждения
6.1. В случае задержки платежа по
Микрокредиту в сроки, предусмотренные
Приложением №1 к настоящему Договору,
Кредитор вправе требовать от Заемщика
выплаты пени в размере 2% (двух процентов)
от остатка основного долга за каждый день
просрочки.

7. Қарыз алушының шарт бойынша өз
міндеттемелерін орындамаған немесе
дұрыс орындамаған жағдайда Кредит
берушінің қабылдайтын шаралары
7.1. Қарыз беруші осы Келісімнің
талаптарына сәйкес Қарыз алушының
қарызын сотқа дейінгі өндіріп алушы және
реттеу бойынша коллекторлық агенттікке
немесе осы Келісім бойынша талап ету
құқығын келесі тұлғаларға беруге құқылы:
екінші деңгейлі банк;
коллекторлық агенттігі;
микроқаржы ұйымы;
жобалық
қаржыландыру
және
секьюритилендіру
мәмілесінде
секьюритилендіру
туралы
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес
құрылған арнайы қаржы компаниясына;
Микроқаржы ұйымы қамтамасыз етілген
облигацияларды немесе қарыздар алған
кезде Шағынкредит беру туралы шарт
бойынша талап ету құқықтарын кепіл
ұстаушы заңды тұлғаға беріледі.

7. Меры, принимаемые Кредитором при
неисполнении либо ненадлежащем
исполнении Заемщиком обязательств по
Договору
7.1.
Кредитор
вправе
передать
задолженность Заемщика на досудебное
взыскание и урегулирование коллекторскому
агентству в соответствии с условиями
настоящего Договора или уступить право
требование по настоящему Договору
следующим лицам:
банку второго уровня;
коллекторскому агентству;
микрофинансовой организации;
специальной
финансовой
компании,
созданной
в
соответствии
с
законодательством Республики Казахстан о
проектном
финансировании
и
секьюритизации,
при
сделке
секьюритизации;
юридическому лицу- залогодержателю прав
требования по Договору о предоставлении
Микрокредита
при
выпуске
микрофинансовой
организацией
обеспеченных облигаций или получений
займов.

8. Шарт мерзімі
8.1. Осы Шарт Тараптар оған қол қойған
сәттен бастап күшіне енеді және Қарыз
алушы
шағынкредитті,
егер
сондай
берешегі болса, сыйақыны, айыппұлды
және басқа да қаржылық міндеттемелерді
толық орындағанға дейін әрекет етеді.

8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с
момента его подписания Сторонами и
действует до полного погашения Заемщиком
Микрокредита, вознаграждения, штрафных
санкций и иных денежных обязательств, если
таковые были начислены.

9. Тараптардың міндеттемелерін бұзғаны
үшін жауапкершілігі:
9.1. Қарыз алушымен осы Шарттың Төлем
кестесінде көрсетілген мерзімдер мен
сомаларды бұзған жағдайда, Кредит беруші
Қарыз алушыдан мерзімі өткен әрбір
күнтізбелік
күн
үшін
Шағынкредит
бойынша негізгі борыш қалдығының
сомасынан осы Шартта белгіленген
мөлшерде өсімпұл төлеуді талап етуге
құқылы.
9.2. Міндеттемелерді орындау мерзімін
есептеу бұл міндеттеме орындалуға тиіс
күннен кейінгі күннен басталады.
9.3. Кредит беруші Қарыз алушыдан Кредит
берушімен негізді түрде бір жақты
тәртіппен есептелетін, Шарт бойынша
Қарыз
алушы
міндеттемелерін
орындамауынан
және/немесе
тиісінше
орындамауынан
туындаған
барлық
келтірілген
шығыстарды
және/немесе
келтірілген шығындарды толық көлемде
өтеуді талап етуге құқылы.
9.4. Қарыз алушы және/немесе тең қарыз
алушы
қайтыс
болған
жағдайда
Шағынкредит беру туралы шарт бойынша
міндеттемелер Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес оның мұрагеріне
(мұрагерлеріне) ауысады.
9.5. Шартта көзделмеген жауапкершілік
шаралары Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес айқындалады.
Тараптардың айыппұл санкцияларын төлеуі
оларды Шағынкредит беру туралы шарт
бойынша өз міндеттемелерін толық және
тиісінше орындаудан босатпайды.

9.Ответственность сторон за нарушение
обязательств:
9.1. В случае нарушения Заемщиком сроков
и сумм, указанных в Графике платежей к
Договору, Кредитор вправе требовать от
Заемщика выплаты пени в размере,
установленном настоящим Договором от
суммы остатка Основного долга по
Микрокредиту за каждый календарный день
просрочки.
9.2.
Исчисление
срока
просрочки
выполнения обязательств начинается со дня,
следующего за днем, когда это обязательство
должно было быть выполнено.
9.3. Кредитор вправе требовать от Заемщика
возмещения в полном объеме всех
понесенных расходов и/или причиненных
убытков, вызванных неисполнением и/или
ненадлежащим исполнением Заемщиком
обязательств по Договору, обоснованно
исчисляемых Кредитором в одностороннем
порядке.
9.4. В случае смерти Заемщика и/или
Созаемщика обязательства по Договору о
предоставлении Микрокредита переходят к
его наследнику (наследникам) в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.
9.5.
Меры
ответственности,
не
предусмотренные Договором, определяются
в
соответствии
с
законодательством
Республики Казахстан.
Уплата Сторонами штрафных санкций не
освобождает их от полного и надлежащего
исполнения своих обязательств по Договору
о предоставлении Микрокредита.

10. Дауларды шешу тәртібі
10.1. Шарттан туындайтын барлық даулар
мен келіспеушіліктер Тараптар арасында
келіссөздер жүргізу жолымен реттелуге
жатады.
10.2. Тараптар келісімге келе алмаған
жағдайда аталмыш Шарттан немесе оған
байланысты туындайтын, оның ішінде, оны

10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие
из Договора, подлежат урегулированию
путем проведения переговоров между
Сторонами.
10.2. В случае недостижения согласия
Сторон,
все
споры,
разногласия
и
требования, возникающие из настоящего

орындау,
бұзу,
тоқтату
немесе
жарамсыздығына қатысты барлық даулар,
келіспеушілік және талаптар Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасына
сәйкес
әрекет
ететін
«Арбитраж
«Әділет»
ЖШС
құрған
«Әділет» төрелігінде, оның регламентіне
сәйкес, төрешілер коллегиясы Алматы
қаласында «Әділет» Арбитражы орналасқан
мекен жайда, орыс тілінде бір төрағалық
етуші төрешіні тағайындай отырып, соңғы
шешімін табады;
10.3. «Әділет» Арбитражының шешімі
соңғы және Тараптар үшін міндетті болып
табылады;
10.4. Тараптар регламент талаптарын
орындайды, оның ішінде сот шығындары
мен алымдарын төлейді, шығарылған
шешімді ерікті түрде орындайды;
10.5. «Әділет» Арбитражының шешімін
орындамаған
Тарап
аталмыш
Шарт
талаптарын орындамаған тарап ретінде
танылады;
10.6. Хат-хабарлар, мәлімдемелер аталмыш
шартта көрсетілген мекен-жай бойынша
немесе
Тараптар
немесе
олардың
органдарының
нақты
орналасқан
мекенжайы
бойынша
жіберіледі.
Мекенжайы өзгерген жағдайда Тараптар
бір-біріне және «Әділет» Арбитражына
жазбаша хабар береді. Тараптар мекенжайының өзгергені туралы хабарламаған
жағдайда хат-хабар Шартта көрсетілген
мекенжайға жіберіледі және тиісті түрде
табысталған болып есептеледі;
10.7. Тараптар осы Шартты, Шарттан
туындаған немесе туындауы мүмкін
азаматтық-құқықтық қатынастар дауларын
«Әділет» арбитражына қарауға беру туралы
жазбаша келісімі екенін растайды;
10.8. Тараптар «Әділет» Арбитражының
регламентімен
танысқанын
және
келісетіндігін растайды;
10.9. «Әділет» Арбитражы таратылған
немесе қайта ұйымдастырылған жағдайда
аталмыш Шарттан немесе оған байланысты
туындайтын, оның ішінде, оны орындау,
бұзу, тоқтату немесе жарамсыздығына
қатысты барлық дау, келіспеушілік және
талаптар «Әділет» арбитражы мирасқорына
немесе Кредитордың таңдауы бойынша
басқа төрешіге ұсынылып шешімін табады;
10.10. Аталған Шарттың жарамсыздығы

Договора или в связи с ним, в том числе,
касающиеся его исполнения, нарушения,
прекращения
или
недействительности,
подлежат окончательному разрешению в
постоянно
действующем
Арбитраже
«Адилет», созданном в ТОО «Арбитраж
«Адилет», в соответствии с его Регламентом,
коллегией арбитров в количестве одного
председательствующего арбитра на русском
языке в городе Алматы по адресу
расположения Арбитраж «Адилет»» с
соблюдением
порядка,
установленного
действующим
законодательством
Республики Казахстан.
10.3. Решение Арбитража «Адилет» является
окончательным и обязательным для Сторон.
10.4. Стороны выполняют требования
Регламента, в том числе производят оплату
судебных расходов и сборов, а так же
исполняют
вынесенное
решение
добровольно.
10.5. Неисполнение решения Арбитража
«Адилет» виновной Стороной признается
Сторонами
как
нарушение
условий
настоящего Договора.
10.6.
Корреспонденция,
извещения
направляются по адресу, указанному в
настоящем Договоре, или же фактическом
месте нахождения Сторон или их органов.
При
изменении
адреса
Стороны
заблаговременно письменно уведомляют
друг друга и Арбитраж «Адилет». В случае
если Стороны не уведомили об изменении
адреса места нахождения, корреспонденция
направляется
и
считается
вручённой
должным образом по адресу, указанному в
настоящем Соглашении.
10.7. Стороны подтверждают, что Договор
является письменным соглашением Сторон о
передаче
возникшего
или
могущего
возникнуть
из
гражданско-правовых
отношений спора на рассмотрение в
Арбитраже «Адилет».
10.8.
Стороны
подтверждают,
что
ознакомлены и согласны с Регламентом
Арбитража «Адилет».
10.9.
В
случае
ликвидации
или
реорганизации Арбитража «Адилет», все
споры,
разногласия
и
требования,
возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, в том числе, касающиеся его
исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности,
подлежат

оған біріктірілген төрелік келісімнің окончательному
разрешению
у
жарамсыздығына алып келмейді.
правопреемника Арбитража «Адилет» либо
по выбору Кредитора.
10.10. Недействительность настоящего
Договора не влечет недействительность
включенной в него арбитражной оговорки.
11. Микроқаржы ұйымының пошта және
11. Информация о почтовом и
электронды мекен-жайы туралы ақпарат электронном адресе микрофинансовой
10.1. Кредит беруші поштасы және
организации
электронды поштасы: 0500000, Алматы қ., 10.1. Почтовый и электронный адрес
Әйтеке би көшесі, 55, Кредит берушінің Кредитора, 0500000, город Алматы, улица
ресми интернет-ресурсы: info@alhalal.kz.
Айтеке би дом 55, Официальный интернетресурс Кредитора: info@alhalal.kz
12. Талап ету құқығын беру
12.1. Осы Шартқа қол қою арқылы Қарыз
алушы
Кредит
берушіге
Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес, осы
Шартта көрсетілген талап ету құқықтарын
үшінші тұлғаға беруге келісім береді;
12.2. Кредит беруші Шарт бойынша
құқықтық (талап етуді) үшінші тұлғаға
берген кезде, Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген Кредит беруші
мен
қарыз алушының шарт бойынша
қарым-қатынасы туралы талаптар мен
шектеулер, қарыз алушы мен құқықтық
(талап ету) берілген үшінші жақтың
құқықтық қатынастарына қолданылады.
12.3. Кредит беруші Шағынкредит беру
туралы шарт бойынша құқық (талап ету)
беруге құқылы:
Екінші деңгейдегі банкке;
Коллекторлық агентікке;
Микроқаржы ұйымына;
секьюритилендіру мәмілесі бар жағдайда,
Қазақстан Республикасының преоктық
қаржыландыру және секьюритилендіру
туралы заңнамасына сәйкес құрылған
арнайы қаржы компаниясына;
Микроқаржы ұйымы қамтамасыз етілген
облигацияларды немесе қарыздар алған
кезде Шағынкредит беру туралы шарт
бойынша талап ету құқықтарын кепіл
ұстаушы заңды тұлғаға беріледі.
12.4.Кредит беруші Талап ету құқығын беру
туралы шартын жасасқанда, Кредит беруші
мндеттеледі:
1) Талап ету құқығын беру шартын
жасасқанға дейін Қарыз алушыны (немесе
оның уәкілетті өкілін) құқықтардың
(талаптардың)
үшінші
тұлғаға
өту

12. Уступка прав требования
12.1. Подписанием настоящего Договора
Заемщик дает согласие Кредитору на уступку
права (требования) по настоящему Договору
третьим
лицам
в
соответствии
с
действующим законодательством РК.
12.2. При уступке Кредитором права
(требования) по договору третьему лицу
требования и ограничения, предъявляемые
законодательством Республики Казахстане к
взаимоотношениям Кредитора с заемщиком
в рамках договора, распространяются на
правоотношения заемщика с третьим лицом,
которому уступлено право (требование).
Уступка прав требований по Договору.
12.3. Кредитор вправе уступить право
(требование) по Договору о предоставлении
Микрокредита:
банку второго уровня;
коллекторскому агентству;
микрофинансовой организации;
специальной
финансовой
компании,
созданной
в
соответствии
с
законодательством Республики казахстан о
преоктном
финансировании
и
секьюритизации,
при
сделке
секьюритизации;
юридическому лицу-залогодержателю по
Договору о предоставулении Микрокредита
при выпуске микрофиансовой организаций
обеспченных облигаций
или получении
займов.
12.4.При заключении Кредитором договора
уступки права требоования, Кредитор
обязан:
1)
до заключения договора уступки
права требования уведомить заемщика (или
его уполномоченного представителя) о

мүмкіндігі туралы, сондай-ақ Шағынредит
беру туралы шартта көзделген не Қазақстан
Республикасының заңнамасына қайшы
келмейтін тәсілмен осындай Талап ету
құқығын
беруге
байланысты
Қарыз
алушылардың дербес деректерін өңделетіні
туралы хабардар етуге;
2) Қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті
өкілін) Шартта көзделген не Қазақстан
Республикасының заңнамасына қайшы
келмейтін тәсілмен Талап ету құқығын
басқаға беру шартын жасасқан күннен
бастап күнтізбелік отыз күн ішінде талап
ету құқығын басқаға беру жөніндегі бұдан
арғы төлемдердің мақсаты көрсетілген
үшінші тұлғаға (Шағынкредит беру туралы
шарт бойынша құқық (талап ету) өткен
тұлғаның атауы мен орналасқан жері,
берілген
құқықтардың
(талап
ету
талаптарының) толық көлемі көрсетілген),
сондай-ақ
негізгі
борыштың,
сыйақылардың,
комиссиялардың,
тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың,
өсімпұлдың) мерзімі өткен және ағымдағы
сомаларының және төлеуге жататын басқа
да
сомалардың
қалдықтары
туралы
хабарлауға;
3) Шағынкредит беру туралы шарт
бойынша құқық (талап ету) өткен тұлғаға
"Микроқаржы
қызметі
туралы"
ҚР
Заңының 9-бабы 8-тармағының 3 – ші
тармақшасына"
сәйкес
құжаттардың
түпнұсқасын және (немесе) көшірмелерін
беруге міндетті;
4) Талап ету құқықтарын беру шарты
жасалғаннан кейін Қарыз алушыдан
алынған ақшаны берешекті өтеу есебіне
Шағынкредит беру шарты бойынша құқық
(талап ету) берілген тұлғаның банктік
шотына әрбір Қарыз алушы бөлінісінде
төлемдердің талдамасын ұсына отырып
аударуға міндетті.
12.5. Кредит беруші осы Шарт бойынша
құқықтарды (талап етуді) үшінші тұлғаға
берген кезде Кредит берушінің осы Шарт
шеңберінде Қарыз алушымен өзара қарымқатынастарына
Қазақстан
Республикасының
заңнамасымен
қойылатын талаптар мен шектеулер Қарыз
алушының құқық (талап ету) берілген
үшінші тұлғамен арасындағы құқықтық
қатынастарына
өзінің
қолданылуын
таратады.

возможности перехода прав (требований)
третьему лицу, а также об обработке
персональных данных заемщиков в связи с
такой уступкой способом, предусмотренным
в Договоре о предоставлении Микрокредита
либо не противоречащим законодательству
Республики Казахстан;
2)
уведомить заемщиика
(или его
уполномоченного
представителя)
о
состоявшемся переходе права (требования)
третьему лицу способом, предусмотренным
в Договоре либо не противоречащим
законодательству Республики Казахстан, в
течение тридцати календраных дней со дня
заключения
договора
уступки
права
требования
с
указанем
назначения
дальнейших платежей по погашению
Микрокредита
третьему
лицу
(наименование и место нахождения лица,
которому перешло право (требование) по
договору о предоставлении Микрокредита,
полного
объема
переданных
прав
(требований),
а
также
остатков
просроченных и текущих сумм основного
долга, вознагражления, комиссий, неустойки
(штрафа, пени) и других подлежащих уплате
сумм;
3)
передать лицу, которому перешло
право (требование) по Договору о
предоставлении Микрокредита, оригиналы и
(или) копии документов, предусмотренных
пп.3) п.8 статьи 9 Закона РК «О
микрофинансовой деятельности»;
4)
после заключения договора уступки
прав требований переводить деньги,
полученные от заемщиков в счет погашения
задолженности, на банковский счет лица,
которому уступлено право (требование) по
Договору от предоставлении Микрокредита
с предоставлением расшифровки платежей в
разрезе каждого заемщика.
12.5. При уступке Кредитором права (т
ребования) по настоящему Договору
третьему лицу, требования и ограничения,
предъявляемые
законодтаельством
республики Казахстан к взаимоотношениям
Кредитора с Заемщиком в рамках
настоящего договора, распространяют своей
действие на правоотношения заемщика с
третьим лицом, которому уступлено право
(требование).

13. Қарыз алушының құқықтары мен
міндеттері
13.1. Қарыз алушы құқылы:
13.1.1. шағынкредит беру туралы Кредит
берушінің ережелерімен, шағынкредит беру
туралы тарифымен танысуға;
13.1.2.
шағынкредитті
Осы
шартта
көрсетілген ретте, ережелер шеңберінде
қолдануға;
13.1.3. егер негізгі қарызды және (немесе)
сыйақыны өтеу күні демалыс немесе мереке
күндеріне келсе, тұрақсыздық айыбын
(айыппұл, өсімпұл) төлеместен және
айыппұлдың басқа түрлерінсіз, негізгі
қарызды және (немесе) сыйақыны келесі
жұмыс күні төлейді;
13.1.4. Мерзімінен бұрын Шағынкредитті
өтегені үшін, кредит берушіге шарт
бойынша берілетін шағынкредит сомасын
толық
немесе
ішінара
тұрақсыздық
айыбынсыз (айыппұл, өсімпұл) төлеместен
өтеуге;
13.1.5.
Қазақстан
Республикасының
«Микроқаржы ұйымдары туралы» Заңының
9-1-бабының 4 және 5-тармақтарында
көрсетілген тұлғамен келіспеушіліктерді
шешу үшін қарыз алушымен жасалған шарт
бойынша Кредит берушіге талап ету
құқығын
берген
жағдайда
банк
омбудсменіне жолығу тиіс;
13.1.6. алынған қызметтерге қатысты
даулар болған жағдайда Кредит берушіге
жазбаша түрде хабарласуға;
13.1.7. Осы Шартпен көзделген басқа
құқықтарды жүзеге асыруға.
13.2. Қарыз алушы міндетті:
13.2.1. Алынған шағынкредитті толықтай
төлеуге, оған көрсетілген сыйақыны
уақытылы, Шартпен бекітілген негізінде
төлеуге;
13.2.2. Кредит беруші талап еткен құжаттар
мен ақпаратты ұсынуға;
13.2.3. Кредит берушінің талап етуі
бойынша Щарт бойынша берешекті толық
өтегенге дейін Қарыз алушының қаржылық
жағдайын тексеру үшін қажетті құжаттарды
беруге міндетті. Тексерулердің саны мен
олардың мерзімдері Кредит берушімен
айындалады және Қарыз алушымен
келісілмейді.
13.2.4. Шарт талаптарының орындалуына
теріс әсер етуі мүмкін барлық жағдайлар,
фактілер туралы Кредит берушіні уақтылы

13. Права и обязанности Заемщика
13.1. Заемщик вправе:
13.1.1.
ознакомиться
с
Правилами
предоставления Микрокредитов, тарифами
Кредитора
по
предоставлению
Микрокредитов;
13.1.2.
распоряжаться
полученным
Микрокредитом в порядке на условиях,
установленных настоящим Договором;
13.1.3. в случае, если дата погашения
основного долга и (или) вознаграждения)
выпадает
на
выходной
день
либо
праздничный день, произвести оплату
основного долга и (или) вознаграждения в
следующий за ним рабочий день без уплаты
неустойки (штрафа, пени);
13.1.4. досрочно полностью или частично
возвратить Кредитору сумму Микрокредита,
предоставленную по настоящему Договору,
без оплаты неустойки (штрафа, пени) за
досрочный возврат Микрокредита;
13.1.5.
обратиться
к
банковскому
омбудсману в случае уступки Кредитором
права (требования) по настоящему Договору,
для урегулирования разногласий с лицом,
указанным в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона
РК «О микрофинансовой деятельности»;
13.1.6. письменно обратиться к Кредитору
при возникновении спорных ситуаций по
получаемым услугам;
13.1.7.
осуществлять
иные
права,
установленные настоящим Договором.
13.2. Заемщик обязан:
13.2.1. Возвратить полученный Микрокредит
и выплатить вознаграждение по нему в сроки
и порядке, установленные настоящим
Договором;
13.2.2. Предоставлять документы и сведения,
запрашиваемые Кредитором;
13.2.3 предоставлять по требованию
Кредитора необходимые документы для
проверки финансового состояния Заемщика
до полного погашения задолженности по
Договору Количество проверок и их сроки
определяются Кредитором и с Заемщиком не
согласуются.
13.2.4. своевременно уведомлять Кредитора
обо всех случаях, фактах, которые могут
отрицательно повлиять на выполнение
условий Договора.
13.2.5. не препятствовать реализации прав
Кредитора, указанных в
настоящем
Договоре.

хабардар етуге.
13.2.5. Кредит берушінің осы Шартта
көрсетілген құқықтарын іске асыруға
кедергі келтірмеуге.
13.2.6. Мерзімінен бұрын ішінара өтеу
сәтінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде,
бірақ Шарт бойынша кезекті төлем енгізілген
күннен кешіктірмей, Кредит берушімен
дайындадған жаңа Төлем кестесіне қол
қоюға.
13.2.7. Кредит берушіні жұмыстан босату,
кірістердің өзгеруі, жеке деректердің, жұмыс
орнының, мекенжайдың, тұрғылықты жері
бойынша тіркелудің, пошталық
мекенжайдың, Шартта көрсетілген
паспорттық деректердің өзгеруі туралы,
сондай-ақ шарт бойынша міндеттемелерді
толық және уақтылы орындау үшін маңызы
бар барлық өзгерістер туралы, оның ішінде
осындай өзгерістер болған күннен бастап
күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Қарыз
алушының үшінші тұлғалар алдындағы
жаңадан пайда болған ақшалай
міндеттемелері туралы жазбаша түрде
хабардар етуге міндетті.
Хабарлама, сондай-ақ өзгерістер фактісін
растайтын құжаттар Кредит берушіге
осындай өзгерістер болған күннен бастап 7
(жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей
ұсынылуы тиіс.
13.2.8. Кредит берушіге Щағынкредитті
беру туралы шартты орындау шеңберінде
негізді сұратуы мүмкін кез келген
ақпаратты ұсынуға міндетті.
13.2.9. Осы Шартта белгіленген өзге де
талаптарды орындауға міндетті.

13.2.6. в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента досрочного частичного погашения,
но не позднее даты внесения очередного
платежа по Договору, подписать новый
График
платежей,
подготовленный
Кредитором.
13.2.7.
в письменном виде уведомлять
Кредитора об увольнении с работы,
изменении доходов, изменении личных
данных, места работы, адреса, регистрации
по месту жительства, почтового адреса,
паспортных данных, указанных в Договоре,
а также обо всех изменениях, имеющих
значение для полного и своевременного
исполнения обязательств по Договору, в том
числе о вновь возникших денежных
обязательствах Заемщика перед третьими
лицами в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты таких изменений..
Уведомление,
а
также
документы,
подтверждающие факт изменений должны
поступить Кредитору не позднее 7 (семи)
календарных дней со дня таких изменений.
13.2.8. предоставлять Кредитору любую
информацию, которую Кредитор может
обоснованно запросить в рамках исполнения
Договора о предоставлении Микрокредита.
13.2.9.
Выполнять
иные
требования,
установленные настоящим Договором.

14. Кредит берушінің құқығы мен
міндеттері
14.1 Кредит беруші құқылы:
14.1.1. Қарыз алушыдан (өтініш берушіден)
осы Шартты жасасу және ол бойынша
міндеттемелердің орындалуы үшін қажетті
құжаттар мен мәліметтерді сұратуға.
14.1.2. Қарыз алушының өтініші бойынша
тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер үшін
ақы төлеу мақсатында үшінші тұлғаға
Шағынкредитті екінші деңгейдегі банктер
арқылы аударуды жүзеге асыруға.
14.1.3. Осы шартты Қарыз алушы үшін
шарт жағдайларын жақсарту бағытында
біржақты тәртіпте өзгертуге.
14.1.4. Шағынкредиттің келесі бөлігін
қайтару мерзімін және (немесе) күнтізбелік
қырық күннен артық сыйақы төлеуді Қарыз

14. Права и обязанности Кредитора:
14.1. Кредитор вправе:
14.1.1. запрашивать у Заемщика (Заявителя)
документы и сведения, необходимые для
заключения
настоящего
Договора
и
исполнения обязательств по нему.
14.1.2. по заявлению Заемщика осуществлять
через банки второго уровня перевод
Микрокредита третьему лицу в целях оплаты
за товары, работы или услуги.
14.1.3.
изменять
условия
настоящего
Договора в одностороннем порядке в
сторону их улучшения для заемщика.
14.1.4. требовать досрочного возврата суммы
Микрокредита и вознаграждения по нему
при
нарушении
заемщиком
срока,
установленного для возврата очередной
части Микрокредита и(или) выплаты

алушы бұзған жағдайда, Қарыз алушыдан
Шағынкредит сомасы мен сыйақысын
мерзімінен бұрын өтелуін талап етуге.
14.1.5. Егер қарыз алушы осы Шарт
бойынша
міндеттемелерді
орындау
мерзімін өткізіп алса, осы Шарт бойынша
коллекторлық агенттігін тартуға.
14.1.6.
Келесі
жағдайларда,
Қарыз
алушыдан Щағынкредит беру туралы шарт
бойынша
міндеттемелерді
мерзімінен
бұрын орындауды талап етуге :

Шағынкредит
ресімдеу
кезінде
Қарыз алушының шындыққа сай емес
мәліметтер беруі, сондай-ақ егер Қарыз
алушы Кредит берушіні шындыққа сай емес
немесе толық емес ақпарат беру жолымен
жаңылыстыруға әкелетін жағдайда;
• Қарыз алушы Шағаынкредит беру туралы
шарттың талаптарын кез келген талаптарын
рындамаған
және/немесе
тиісінше
орындамаған жағдайда.
•
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасында көзделген
жағдайларда.
14.1.7. қолданыстағы заңнамаға сәйкес
берілген жазбаша сұрау салулар негізінде
Кредит берушінің үшінші тұлғаларға
Шағынкредит
беру
туралы
Шартта
қамтылған және Шағынкредит беру туралы
Шарт талаптарын орындауға (орындамауға)
қатысты кез келген ақпаратты беру үшін,
Кредит беруші Шағынкредит беру туралы
шарт
бойынша
Қарыз
алушы
міндеттемелерін толық және/немесе ішінара
орындамаған жағдайда Қарыз алушының
келісімін алуға.
14.1.8.Тұрақсыздық
айыбының(өсімпұлдардың)
айыппұл
санкцияларын
қолдануды
біржақты
тәртіппен толық немесе ішінара жою,
тоқтата тұру және қайта бастауға.
14.1.9. Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
тәртіппен
микрокредит беру туралы шарт бойынша
берешекті өндіріп алуға.
14.1.10. "Қылмыстық жолмен алынған
кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
және терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл туралы"ҚР Заңында көзделген
жағдайларда микрокредит беруден бас
тартуға.
14.1.11."Микроқаржы қызметі туралы" ҚР ның Заңының 9-1-бабының 4 және 5-

вознаграждения, более чем на сорок
календарных дней.
14.1.5. привлечь коллекторское агентство
при допущении заемщиком просрочки
исполнения обязательств по настоящему
Договору.
14.1.6. потребовать от Заемщика досрочного
исполнения обязательств по Договору о
предоставлении Микрокредита
в случае:

предоставления
Заемщиком
недостоверных сведений при оформлении
Микрокредита, а также в случае, если
Заемщик введет Кредитора в заблуждение
путем предоставления недостоверной или
неполной информации;

в случаях любого неисполнения и/или
ненадлежащего исполнения Заемщиком
условий
Договора
о
предоставлении
Микрокредита.

В
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством
Республики Казахстан.
14.1.7. получить согласие Заемщика на
предоставление Кредитором третьим лицам
на основании предоставленных письменных
запросов, в соответствии с действующим
законодательством,
любой информации,
содержащейся в Договоре о предоставлении
Микрокредита и касающейся исполнения
(неисполнения)
условий
Договора
о
предоставлении Микрокредита, в случае
полного и/или частичного неисполнения
обязательств Заемщиком по Договору о
предоставлении Микрокредита.
14.1.8. в одностороннем порядке полностью
или частично отменять, приостанавливать и
возобновлять
применение
штрафных
санкций неустойки(пени).
14.1.9. взыскать задолженность по Договору
о
предоставлении
Микрокредита
в
установленном
законодательством
Республики Казахстан порядке.
14.1.10. отказывать в предоставлении
Микрокредита в случаях, предусмотренных
Законом
РК
«О
противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма».
14.1.11.уступить право требование по
Договору лицу, указанному в пунктах 4 и 5
статьи 9-1 Закона РК «О микрофинансовой
деятельности».

тармақтарында көрсетілген тұлғаға Шарт
бойынша талап ету құқығын беруге.
14.1.12. Қарыз алушының өтініші бойынша
тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін
ақы төлеу мақсатында үшінші тұлғаға
микрокредитті екінші деңгейдегі банктер
арқылы аударуды жүзеге асыруға.
14.1.13. қарыз алушының микрокредит беру
туралы Шарт талаптарын орындауын талап
етуге;
14.1.14. Осы Шартпен белгіленген өзге де
құқықтарды жүзеге асыруға.
14.2. Кредит беруші міндетті:
14.2.1. Осы Шарттың талаптары бойынша
Шағынкредит беруге;
14.2.2. Осы Шарт бойынша Кредит
берушінің құқығының (талаптарының)
үшінші тұлғаға өту талаптарын қамтитын
шартты (бұдан әрі - талап ету құқығын
үшінші тұлғаға беру шарты) жасасу кезінде
Қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті
өкілін) хабардар етуге:
Шарт бойынша құқық (талап ету) өткен
тұлғаның атауы мен орналасқан жері,
берілген құқықтардың (талаптардың) толық
көлемі, сондай-ақ негізгі борыштың,
сыйақының,
тұрақсыздық
айыбының
(айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен
және ағымдағы сомаларының және басқа да
төленуге
жататын
сомаларының
қалдықтары)
көрсетілген
Талап
ету
құқығын үшінші тұлғаға беру шартын
жасасқан күннен бастап күнтізбелік отыз
күн ішінде.
14.2.3. қарыз алушыға «Жеке және заңды
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі
туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы
Қазақстан Республикасы Заңының 8бабында белгіленген мерзімде алынған
қызметтерге қатысты даулар туындаған
жағдайда жазбаша жауап беруге.
14.2.4. кредит беруші осы Шартта
қарастырылған
тәртіпте,
жақсарту
шарттарын қолданған жағдайда, Қарыз
алушыны шартта орын алған өзгерістер
туралы хабарлайды:
14.2.5. Қарыз алушыға Шағынкредиттің
берілген күнінде жасалынған және Кредит
беруші ұсынған Шағынкредиттерді өтеу
тәсілдерінің
тізімін,
таңдалған
әдіс
бойынша Қарыз алушының белгісімен
Төлем кестесін ұсыну.
14.2.6. орналасқан жері немесе атауы

14.1.12.по
заявлению
Заемщика
осуществлять через банки второго уровня
перевод Микрокредита третьему лицу в
целях оплаты за товары, работы и услуги.
14.1.13.требовать исполнения Заемщиком
условий Договора о предоставлении
Микрокредита.
14.1.14.
осуществлять иные права,
установленные настоящим Договором.
14.2 Кредитор обязан:
14.2.1. предоставить Микрокредит на
условиях настоящего Договора;
14.2.2.
при
заключении
договора,
содержащего условия перехода права
(требования) Кредитора по настоящему
Договору третьему лицу (далее - договор
уступки права требования), уведомить
Заемщика (или его уполномоченного
представителя):
о переходе права (требования) третьему лицу
способом, предусмотренным в договоре либо
не
противоречащих
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.
14.2.3. предоставить ответ в письменной
форме заемщику при возникновениях
спорных ситуаций по получаемым услугам в
сроки, установленные статьей 8 Закона РК от
12 января 2007 года «О порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц».
14.2.4. уведомить заемщика об изменений
условий настоящего Договора в случае
применения
Кредитором
улучшающих
условий в порядке, предусмотренном
настоящим Договором.
14.2.5. предоставить заемщику График
платежей, составленный на дату выдачи
Микрокредита и содержащий перечень
предложенных
Кредитором
методов
погашения Микрокредита с отметкой
заемщика о выбранном методе .
14.2.6. в случае изменения места нахождения

өзгерген жағдайда, Қарыз алушыны
осындай өзгерістер болған күннен бастап
күнтізбелік отыз күннен кешіктірмей, тиісті
ақпаратты Кредит беруші өзінің орналасқан
жері бойынша қазақ және орыс тілдерінде
екі баспада жариялау арқылы, сондай-ақ
Қарыз алушы-жеке тұлғаның заңды мекенжайы бойынша, Қарыз алушы-заңды
тұлғаның орналасқан жері бойынша Қарыз
алушылардың
әрқайсысын
жазбаша
хабарлауға.
14.2.7. Қарыз алушыға шағынкредитті алу,
шағынкредит бойынша қызмет көрсетулер,
оны өтеуге және қайтаруға байланысты
төлемдер туралы толық және шынайы
ақпарат ұсынуға.
14.2.8. Шағынкредит беру құпиясын
сақтауға.
14.2.9.Қазақстан
Республикасының
заңнамасында көзделген жағдайлардан
басқа, Шағынкредит беру туралы шарт
талаптарының құпиялылығын қамтамасыз
етуге.
14.2.10. осы Шартта көзделген өзге де
міндеттемелерді орындауға.

либо изменения наименования письменно
известить Заемщика путем опубликования
соответствующей информации в двух
печатных изданиях на казахском и русском
языках по месту нахождения Кредитора, а
также по юридическому адресу Заемщикафизического лица, по месту нахождения
Заемщика- юридического лица путем
письменного
уведомления
каждого
Заемщика в срок не позднее тридцати
календарных дней с даты таких изменений.
14.2.7. предоставить Заемщику полную и
достоверную информацию о платежах,
связанных с получением, обслуживанием и
погашением, возвратом Микрокредита.
14.2.8. соблюдать тайну предоставления
Микрокредита.
14.2.9.
обеспечить
конфиденциальность
условий
Договора
о
предоставлении
Микрокредита,
кроме
случаев,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан.
14.2.10. выполнять иные обязательства,
предусмотренные настоящим Договором.

15. Кредит берушінің шектеулері
15.1. Кредит берушіге тыйым салынады:
15.1.1. осы Шартқа қол қойылған күнгі
қолданыстағы пайыздық мөлшерлемелерді
біржақты тәртіпте өзгерту (оларды азайту
және (немесе) Шағынкредитті төлеу әдісі
жағдайларын қоспағанда);
15.1.2. Шағынкредит бойынша сыйақы мен
тұрақсыздық
айыбын
(айыппұлдар,
өсімпұлдар) қоспағанда, Қарыз алушыға кез
келген төлемдерді белгілеу мен қарыз
алушыдан кез келген төлемдерді жинауға;
15.1.3. мерзімінен бұрын толық немесе
ішінара Шағынкредит сомасын қайтарған
жеке тұлға болып табылатын қарыз
алушыдан, оның Шағынкредитті мерзімінен
бұрын қайтарғаны үшін тұрақсыздық
айыбын (айыппұл, өсімпұл) және басқа да
төлемдерді талап етуге;
15.1.4. осы Шарт бойынша Шағынкредит
мөлшерін ұлғайтуға;
15.1.5. егер негізгі борышты немесе
сыйақыны қайтару күні демалыс немесе
мереке
күндеріне
сәйкес
келсе,
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
өндіріп алуға, және сыйақы немесе негізгі
борыш төленуі демалыс немесе мереке
күндерінен кейінгі келесі жұмыс күні

15. Ограничения для Кредитора
15.1. Кредитору запрещено:
15.1.1. в одностороннем порядке изменять
действовавшие
на
дату
подписания
настоящего договора ставки вознаграждения
(за исключением случаев их снижения) и
(или) способа погашения Микрокредита;
15.1.2. устанавливать и взимать с заемщика
любые
платежи,
за
исключением
вознаграждения и неустойки (штрафа, пени)
по Микрокредиту;
15.1.3. требовать от заемщика, являющегося
физическим лицом, досрочно полностью или
частично возвратившему Кредитору сумму
микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и
другие платежи за досрочный возврат
Микрокредита;
15.1.4. увеличивать сумму Микрокредита по
настоящему Договору;
15.1.5. взимать неустойку (штраф, пеню) в
случае, если дата погашения основного долга
или вознаграждения выпадает на выходной
либо
праздничный
день,
и
уплата
вознаграждения или основного долга
производится в следующий за ним рабочий
день;
15.1.6. индексировать обязательства и
платежи по договору о предоставлении

жүзеге асырылады;
Микрокредита, выданному в тенге, с
15.1.6 кез келген валюталық баламасын привязкой к любому валютному эквиваленту.
көрсете
отырып,
теңгемен
берілген
Шағынкредитті, Шағынкредит беру туралы
шарты бойынша міндеттемелер мен
төлемдерді индекстеу.

16.Құпиялылық
16.1. Тараптардың
әрқайсысы
Шағынкредит
беру
туралы
шарт
шеңберінде екінші Тараптан алынған
қаржылық, коммерциялық және өзге де
ақпараттың қатаң құпиялылығын сақтауға
міндеттелді..
16.2.Мұндай ақпаратты үшінші тұлғаларға
беру, жариялау немесе оны жария ету
Кредит берушінің Шағынкредит беру
туралы
шарт
бойынша
талап
ету
құқықтарын
үшінші
тұлғаға
берген
жағдайларды
қоспағанда,
сондай-ақ
Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жағдайларда, басқа Тараптың
жазбаша
келісімімен
ғана
жүзеге
асырылады.
16.3.Кредит беруші Шағынкредит беру
құпиялылығына кепілдік береді.

16.Конфиденциальность
16.1. Каждая из Сторон обязуется сохранять
строгую конфиденциальность финансовой,
коммерческой и прочей информации,
полученной от другой стороны, в рамках
Договора о предоставлении Микрокредита.
16.2. Передача такой информации третьим
лицам, опубликование или ее разглашение
осуществляются только с письменного
согласия другой Стороны, за исключением
случаев
уступки
Кредитором
прав
требования по Договору о предоставлении
Микрокредита, а также в случаях ,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан.
16.3.Кредитор
гарантирует
тайну
предоставления Микрокредита.

17. Шарт талаптарын өзгерту тәртібі
17.1. Шартқа өзгеріс енгізу туралы келісім
жазбаша түрде жасалады.
17.2. Тарап шартты өзгертуге байланысты
екiншi тараптан шартқа өзгеріс енгізу
туралы ұсыныстан бас тартуды алғаннан
кейiн, немесе екінші тараптан отыз күн
мерзiмде жауап алынбағаннан кейiн ғана
тарап шартты өзгерту туралы талапты
Арбитраж «Әділет» - ке мәлiмдей алады.
17.3. Егер шартты өзгертуге бiр тараптың
шартты едәуiр бұзғаны негiз болса, екiншi
тарап
шарттың
бұзылуынан
немесе
өзгертiлуiнен келтiрiлген залалдың орнын
толтырылуын талап етуге құқылы.

17. Порядок внесений изменений в
условия Договора
17.1. Соглашение об изменении договора
совершается в письменной форме.
17.2. Требование об изменении договора
может
быть
заявлено
стороной
в
действующем Арбитраже «Адилет» только
после получения отказа другой стороны на
предложение
изменить
договор
либо
неполучения ответа в тридцатидневный срок.
17.3. Если основанием для изменения
договора
послужило
существенное
нарушение договора одной из сторон, другая
сторона вправе требовать возмещения
убытков,
причиненных
изменением
договора.

18. Еңсерілмейтін күш жағдайлары
(Форс-мажор)
18.1. Қазақстан Республикасы Азаматтық
кодексінің
374-бабының
1-тармағына
сәйкес
форс-мажорлық
жағдайлар
Тараптардың ақшалай міндеттемелеріне
қолданылмайды.

18.Обстоятельства непреодолимой силы
(Форс-мажор)
18.1. В сответствии с пунктом 1 статьи 374
Гражданского
Кодекса
Республики
Казахстан форс-мажорные обстоятельства
не
распространяются
на
денежные
обязательства Сторон.

19. Қорытынды ережелер
19.1. Микрокредит беру туралы шарттың
талаптары Қарыз алушы үшін жақсарту
жағдайларын қоспағанда, тараптардың
өзара келісімі бойынша ғана өзгертілуі
мүмкін.
а) жазаны (айыппұл, айыппұл) азайту
немесе толығымен жою бағытын өзгерту;
б) микрокредиттерді алдын-ала ұсыну
туралы
келісім
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесін төмендету бағытын өзгерту.
Егер
Кредит
беруші
жақсарған
жағдайларды қолданса, Қарыз алушыға
микрокредит
беру
туралы
шартта
қарастырылған
тәртіпте
микрокредит
ұсынудан
бастап
Келісімнің
шарттарындағы
өзгерістер
туралы
хабарлайды.
19.2. Осы Шарт орыс және қазақ тiлдерiнде
жасалды, әрбiр Тарап үшiн бiрдей тең
заңды күшке ие екi түпнұсқа данасында
жасалды.
19.3. Осы Шарт, тең заңды күші бар 2 (екі)
түпнұсқа данада орыс және қазақ тілдерінде
жасалды,Тараптардың әрқайсысына бір
түпнұсқа данасы тиесілі.

19. Заключительные положения
19.1. Условия Договора о предоставлении
Микрокредита могут быть изменены только
по взаимному соглашению Сторон за
исключением случаев их улучшения для
заемщика., где под улучшением условий
Договора о предоставлении микрокредита
понимаются:
а) изменение в сторону уменьшения или
полная отмена неустойки (штрафа, пени);
б) изменение в сторону уменьшения ставки
вознаграждения
по
Договору
о
предосртавлении микрокредита. В случае
применения
Кредитором
улучшающих
условий
Заемщик
уведомляется
об
изменений
условия
Договора
от
предоставлении микрокредита в порядке,
предусмотренном
в
Договоре
о
предоставлении микрокредита.
19.2. Настоящий Договор составлен на
русском и казахском языках в 2 (двух)
оригинальных
экземплярах,
имеющих
равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
19.3. В случае расхождения в текстах
настоящего Договора приоритет имеет текст,
составленный на русском языке.

20. Тараптардың деректемелері мен қолы
Кредит беруші:
"Микроқаржылық ұйым "ALHalal Finance"
ЖШС
ҚР, Алматы қ., Әйтеке би к-сі, 55
БИН 070640012334
ИИК KZ 37914002203KZ003UH
БИК SABRKZKA в ДБ АО «Сбербанк»,
КБЕ 17

20. Реквизиты и подписи сторон
Кредитор:
ТОО «МФО "ALHalal Finance"
РК, г. Алматы, ул. Айтеке би, 55.
БИН 070640012334
ИИК KZ 37914002203KZ003UH
БИК SABRKZK в ДБ АО «Сбербанк»,
КБЕ 17

Директор________________/Жараспаева
Р.Б.

Директор__________________/Жараспаева
Р.Б

Қарыз алушы:
Т.А.Ә.
Жеке куәлігі №
Берілген күні ______ РК
ЖСН
Тіркелген мекен-жайы:
Дәйекті түрде тұратын мекен-жайы:
Жұм. телефоны: 8 (____) __________
Ұялы телефоны: 87
____________________________/_________
___
(Т.А.Ә, қолы)

Заемщик:
Ф.И.О.
уд.личности №
выдано _____РК от
ИИН
Адрес прописки:
Адрес фактического проживания:
Рабочий телефон: 8 (____) __________
Сотовый телефон: 87
____________________________/__________
__
(Ф.И.О, подпись)

Приложение №1 к
Договору о предоставлении
Микрокредита (беззалоговый)
№_____от
«____»________2020г.

График погашения микрокредита методом дифференцированных платежей
от _________________
(день, месяц, год)
к Договору о предоставлении микрокредита (дополнительному соглашению к договору о
предоставлении микрокредита)
№___________ от ________________
(день, месяц, год)
Дата
платежа

1

Сумма
платежа
2

Платежи за период
в том числе
Вознаграждение
Основной
долг
3
4

тенге
Остаток основного
долга
(задолженности)
5

Итого:
Годовая эффективная ставка вознаграждения (по договору,
указанному в пункте 3-1 статьи 4 Закона - значение
вознаграждения):
_______ процентов
Реквизиты Кредитора
Реквизиты заемщика
Подпись представителя Кредитора
Подпись заемщика/представителя заемщика
Собственноручно просим написать: «Из предложенных методов погашение микрокредита, Я, Ф.И.О.
выбираю аннуитетный/ дифференцированный метод.»
(написать выбранный метод)
_______________________________________________________________________________________________________________
___________
_______________________________________________________________________________________________________________
___________

подписи Сторон:

Приложение №1 к
Договору о предоставлении
Микрокредита (беззалоговый)
№_____от
«____»________2020г.

График погашения микрокредита методом аннуитетных платежей
от _________________
(день, месяц, год)
к Договору о предоставлении микрокредита (дополнительному соглашению к договору о
предоставлении микрокредита)
№___________ от ________________
(день, месяц, год)
Дата
платежа

1

Сумма
платежа
2

Платежи за период
в том числе
Вознаграждение
Основной
долг
3
4

тенге
Остаток основного
долга
(задолженности)
5

Итого:
Годовая эффективная ставка вознаграждения (по договору,
указанному в пункте 3-1 статьи 4 Закона - значение
вознаграждения):
_______ процентов
Реквизиты Кредитора
Реквизиты заемщика
Подпись представителя Кредитора
Подпись заемщика/представителя заемщика
Собственноручно просим написать: «Из предложенных методов погашение микрокредита, Я, Ф.И.О.
выбираю аннуитетный/ дифференцированный метод.»
(написать выбранный метод)
_______________________________________________________________________________________________________________
___________
_______________________________________________________________________________________________________________
___________

подписи Сторон:

№___________________
«____» ________2020ж.
Шағынкредит беру туралы (кепілсіз)
шартқа №1 Қосымша

№ ___________________ «____»________2020ж.
Шағынкредит беру туралы шартына (шағынкредит беру туралы шартқа қосымша
келісімге)
___________________________
(күні, айы, жылы)
Шағынкредитті аннуитеттік әдіспен өтеу кестесі
(күні, айы, жылы)
Төлем күні

1

Ағымдағы кезең үшін төлемдер
Төлем
Соның ішінде
соммасы
Сыйақы
Негізгі
борыш
2
3
4

тенге
Негізгі борыштың
қалдығы (берешегі)

5

жалпы:
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (Заңның 4-бабының 3-1тармағында көрсетілген Шарт бойынша - сыйақы мөлшері):
_______ пайыз
Кредит беруші деректемелері
Қарыз алушы деректемелері
Кредит беруші өкілінің қолы
Қарыз алушы қолы/қарыз алушы өкілінің қолы

Өз қолыңызбен сізден жазуды сұраймыз: «Ұсынылған әдістердің ішінен микрокредитті өтеу үшін, Мен,
аты-жөні аннуитеттік/сараланған әдісті таңдаймын».
(таңдалған әдісті жазыңыз)

_____________________________________________________________________________________________
_________
_____________________________________________________________________________________________
_________

Тараптардың қолы

№ ___________________
«____» ________2020ж.
Шағынкредит беру туралы (кепілсіз)
шартқа №1 Қосымша

№ ___________________ «____»________2020ж.
Шағынкредит беру туралы шартына (шағынкредит беру туралы шартқа қосымша
келісімге)
___________________________
(күні, айы, жылы)
Шағынкредитті сараланған әдіспен өтеу кестесі
(күні, айы, жылы)
Төлем күні

1

Ағымдағы кезең үшін төлемдер
Төлем
Соның ішінде
соммасы
Сыйақы
Негізгі
борыш
2
3
4

тенге
Негізгі борыштың
қалдығы (берешегі)

5

жалпы:
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (Заңның 4-бабының 3-1тармағында көрсетілген Шарт бойынша - сыйақы мөлшері):
_______ пайыз
Кредит беруші деректемелері
Қарыз алушы деректемелері
Кредит беруші өкілінің қолы
Қарыз алушы қолы/қарыз алушы өкілінің қолы

Өз қолыңызбен сізден жазуды сұраймыз: «Ұсынылған әдістердің ішінен микрокредитті өтеу үшін, Мен,
аты-жөні аннуитеттік/сараланған әдісті таңдаймын».
(таңдалған әдісті жазыңыз)

_____________________________________________________________________________________________
_________
_____________________________________________________________________________________________
_________

Тараптардың қолы

