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ҮЛГІЛІК ЕРЕЖЕЛЕР
1.

Анықтамалар мен түсініктемелер

1.1. Егер Шартта тікелей өзге қарастырылмаған жағдайда, Шартта және Қосымшаларда қолданылатын барлық
терминдер мен анықтамалар келесі мағынаны білдіреді:
«Сыйақы» - берілген Микронесие кредит үшін МҚҰ тиесілі ақшаның жылдық мөлшері есебінен Микронесие
сомасына пайыздық түрде анықталған төлем.
«Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі» - Қолданыстағы заңнамаға сәйкес есептелетін Микронесие бойынша
шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемесі. Жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесінің мөлшері оны есептеу үшін қажетті деректер өзгерген жағдайда, Қолданыстағы заңнамада
белгіленген тәртіппен түзетілуі мүмкін.
«Сату-сатып алу шарты» - Көлік құралдарын сату- сатып алуға қатысты сатушы ретінде Дилер және сатып алушы
ретінде Қарыз алушы арасында тиісті үлгіде жасалған Сату-сатып алу Шарты.
«Шарт», «Микронесие беру туралы шарт» - шарт, МҚҰ оған сәйкес Қарыз алушыға Микронесие береді.
«Дилер орталығы» - Дистрибьютермен /Импорттаушымен және/немесе шығарушы зауытпен жасасқан келісім-шарт
негізінде бір не бірнеше географиялық нүктеде автокөлік брендін (тауар маркасын) ұсынатын компания. Осы
Ережеде «Дилер орталығы» ұғымына, қолданысы бар болса, басқа да компаниялар жатады.
«Заң» - «Микроқаржы қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы.
«Сыйақының мәні» - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шекті мөлшері белгіленетін Микронесие үшін
төлем.
«Орындауды алу бойынша МҚҰ шығындары» - Қарыз алушының осы Шарт бойынша міндеттемелерді
орындауын алуы бойынша МҚҰ шеккен шығыстар сомасы (сот шығындарын, коллекторлық агенттіктерге
сыйақыны, кепіл затын сату бойынша аукцион өткізуге арналған шығыстарды және т.б. қоса алғанда, бірақ
шектелмей).
«Кредиттік бюро» - «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС, «Мемлекеттік кредит бюро» АҚ және өзге де кредиттік бюролар.
«Микронесие» - МҚҰ Қарыз алушыға Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында төлемділік, мерзімділік
және қайтарымдылық талаптарымен Заңда және осы Шартта айқындалған мөлшерде және тәртіппен берілген ақша.
Микронесие сатып алу мақсатында беріледі:

- Дилердің ағымдағы шотына қажетті соманы аудару жолымен көлік құралын;
- сақтандыру компаниясының(ларының) ағымдағы шоттарына сақтандыру сыйлықақыларын төлеу арқылы
міндетті/ерікті сақтандыру қызметтері.

«Қолайсыз мән-жайлар» - Сатып алу - сату шартын жасасқанға дейін пайда болған Көлік құралына қатысты айдап
әкету, ұрлау, кепіл құқықтары, тыйым салу немесе өзге де ауыртпалықтар немесе үшінші тұлғалардың талап етуі,
сот, төрелік және өзге де шешімдері немесе Мемлекеттік органдардың актілері, сондай-ақ нәтижесінде Дилердің
немесе Қарыз алушының Көлік құралын иелену заңсыз болып табылатын немесе Дилердің немесе Қарыз алушының
Көлік құралына меншік құқығының заңдылығына дау айту қаупі бар өзге әрекеттер мен оқиғалар.
«Микронесиелерді беру ережелері» - Қолданыстағы заңнамаға сәйкес әзірленген және Микронесиелеудің
принциптерін, рәсімдері мен талаптарын анықтайтын МҚҰ ішкі ережелері.
«Кепілге салынатын зат» - Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемелерін қосымша қамтамасыз ету ретінде не
Көлік құралы ауыстырылған жағдайда Қарыз алушы немесе үшінші тұлға берген Көлік құралы, сондай-ақ өзге де
мүлік.
«МҚҰ өкілі» - МҚҰ тарапынан сенімхат және/немесе өзге де құжат негізінде Микронесие алушыдан құжаттар
қабылдауға, МҚҰ атынан шарттарға қол қоюға, Микронесие алушыларға Өтеу кестелерін беруге, сондай-ақ
сенімхатта және/немесе өзге де құжатта қарастырылған өзге де әрекеттерді жасауға өкілеттік берілген жеке тұлға.
МҚҰ өкілі Дилердің ғимаратында/бөлмесінде отырады.
«Қолданыстағы заңнама» - осы Шартқа қол қойған күннен бастап әрекет ететін Қазақстан Республикасының
заңнамасы.
«Үлгілік ережелер» - Осы Үлгілік ережелер Микронесие беру туралы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.
«Қоса қарыз алушы» - Қарыз алушымен бірге Шартқа қол қоятын жеке тұлға/жеке кәсіпкер/ заңды тұлға, ол алынған
Микронесиені қайтару бойынша, сондай-ақ сыйақы және Микронесие бойынша басқа да төлемдерді төлеу
бойынша міндеттемелерді орындауды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, шарт бойынша міндеттемелердің
орындалуына Қарыз алушымен ортақ жауапкершілікте болады.
Тараптар осы арқылы Қарыз алушы және Қоса қарыз алушы бірлесіп бір Тарап болып, ары қарай «Қарыз алушы»
деп аталатынына сөзсіз келіседі, сонымен қатар Қарыз алушының барлық құқықтары мен міндеттері бірдей дәрежеде
Қарыз алушыға және Қоса қарыз алушыға тиісті болады. Қарыз алушы және Қоса қарыз алушы Шартта көзделген
шарттарды орындайды және міндеттерді толық көлемде атқарады, сондай-ақ Шарт бойынша ниеттес
жауапкершілікті атқарады. Қарыз алушыға барлық сілтемелер бірге алынған Қарыз алушы мен Қоса қарыз алушы
сияқты, сондай-ақ олардың әрқайсысын жеке білдіреді.
«Микронесие бойынша артық төлем сомасы» – Микронесие мәнін қоспағанда, сыйақы, тұрақсыздық айыбы
(айыппұл, өсімпұл) сомасын қоса алғанда, шарт бойынша Қарыз алушының барлық төлемдерінің сомасы.
«Тараптар» - Қарыз алушы, Қоса қарыз алушы (бар болған жағдайда) және МҚҰ.
«Тарап» - деген олардың әрқайсысын жеке білдіреді.
«Көлік құралы» - Шарт аясында берілген Микронесие сомасы есебінен сатып алынатын және/немесе Шарт бойынша
Қарыз алушының міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін Кепіл беруші және МҚҰ ретінде Қарыз алушы арасында
жасалған автокөлік құралы кепілінің шартына сәйкес кепілге берілген бір немесе бірнеше көлік құралдары және
олардың ажырамас жақсартулары.
1.2. Терминдер мен анықтамаларға кез келген сілтемелер, егер контекстен өзгеше туындамаса, көпше түрдегі
терминдер мен анықтамаларға және керісінше сілтемелерді білдіреді.
1.3.

Егер тікелей өзгеше көрсетілмесе, бапқа сілтеме, тармақ Шарттың бабына немесе тармағына сілтеме

болып табылады.
1.4.

Тақырыптар

сілтемелердің

қолайлығы

үшін

келтірілген

және

Шартты

түсіндіру

үшін

пайдаланылмайды.
2.

Жалпы талаптар

2.1. Осы Үлгілік ережелер негізгі талаптарды анықтайды, оларды Тараптар Микронесие беру кезінде
басшылыққа алады.
2.2.

Тараптар қол қойған Шарт Қарыз алушының Үлгілік ережелердің барлық ережелерімен келісетінін

білдіреді.

2.3. Үлгілік ережелер Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. Үлгілік ережелерінде белгіленген
Тараптардың барлық шарттары, құқықтары мен міндеттері, егер Шартта өзге көзделмесе, Шартта белгіленген
құқықтары мен міндеттеріне, шарттарына толықтырулар болып Тараптармен орындалады. Егер Үлгілік
ережелер мен Шарт арасында қайшылықтар туындаған жағдайда Шарттың күші басым болады.
2.4. Осы Үлгілік ережелер Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Қолданыстағы
заңнаммаға сәйкес Шартты тоқтату өзге негіздеме орын алса (туындаса) (олардың қайсысы бұрын күшіне
енуіне байланысты) немесе Шарт бойынша МҚҰ алдында Қарыз алушының барлық міндеттерді толық
орындағанға дейін әрекет етеді.
2.5. Шартты және осы Үлгілік ережелерді орындаудан бір жақты бас тартуға, сондай-ақ Қолданыстағы
заңнаммада және Шартта көзделген басқа жағдайларда, Шартты және Үлгілік ережелерді бір жақты өзгертуге,
толықтыруға және/немесе бұзуға жол берілмейді.
2.6. Микронесие мен оған есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешек болған жағдайда, сондайақ осы
Шартта қарастырылған басқа да жағдайларда, МҚҰ Үлгілік ережеде қарастырылған тәсілдермен Қарыз
алушыға хабарлама жібереді.
3.

Микронесие беру тәртібі

3.1. Микронесие сомасын Дилердің және сақтандыру компания(лардың) егер қолданылса, ағымдағы шотына
аудару арқылы Микронесие беріледі.
3.2.

Микронесие беру күні болып Шартқа сәйкес, Дилердің шотына және/немесе сақтандыру

компаниясының(лардың), егер қолданылса, шотына ақша аударған күн саналады. Микронесиені қайтару күні
өтеу үшін Шотқа ақша түскен күн саналады. Микронесие сомасын беру күні және қайтару күні толық көлемде
1 (бір) күн деп белгіленеді, сонымен қатар бір жыл 360 (үш жүз алпыс) күнге тең, ал ай 30 (отыз) күнге тең
деп қабылданады.
3.3. Микронесиені пайдаланған үшін сыйақы төлемдерін есептеу Микронесиені пайдаланған нақты күн саны
үшін, Микронесие берілген күннен бастап Микронесиенің нақты қалған өтелмеген сомасына күн сайын
жүргізіледі, сонымен қатар бір жыл 360 (үш жүз) күнге тең, ал ай 30 (отыз) күнге тең деп қабылданады.
3.4. Негізгі қарызды және/немесе есептелген сыйақыны төлеу күндері демалыс ия болмаса мейрам күніне
сәйкес келген жағдайда, Микронесие бойынша төлемді жүргізу Өтеу кестесінде көрсетілген одан кейінгі
келесі жұмыс күніне ауыстырылады.
3.5. Осы құжат арқылы Қарыз алушы МҚҰ коммерциялық құпияны, Микронесие беру құпиясын және
Қолданыстағы заңнама арқылы қорғалатын өзге кез келген құпияны үшінші тұлғалардың пайдасына ашуға
шартсыз, мерзімсіз және қайтарып алынбайтын келісімін береді. Сонымен бірге Қарыз алушы коммерциялық
құпияны, Микронесиені ұсыну құпиясын және Қолданыстағы заңнама бойынша кез келген басқа құпияны кез
келген үшінші тұлғаларға ашуға МҚҰ - ға жазбаша келісімін МҚҰ бөлмесінде өзінің қатысуымен өткен осы
Шартқа қол қою кезінде Қолданыстағы заңнаммада белгіленген тәртіппен берілген деп куәландырады.
4.

Шарт бойынша Қарыз алушының міндеттемелерін тиісті орындауын қамтамасыз ету

4.1. Қамтамасыз етуді ұсынған тұлғалардың бірінің төлем қабілеттілігі Шарттың қолданылу мерзімі ішінде
МҚҰ тұрғысынан нашарлаған жағдайда, не осындай мүмкіндіктің туындау себептеріне қарамастан, автокөлік
құралының кепіл шарты

бойынша

МҚҰ құқықтарын

іске

асыру мүмкін болмауы, сондай-ақ МҚҰ

тұрғысынан кепіл затының сапасы өзгеше нашарлаған кезде Қарыз алушы МҚҰ -ның бірінші талабы бойынша
Шарт бойынша Қарыз алушының төлем міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін МҚҰ пікірі
бойынша қажетті мөлшерде қосымша қамтамасыз етуді ұсынуға міндетті.
4.2. Тараптар осы арқылы Микронесиені қайтару жөніндегі шығыстарды және кепіл затын іске асыру
жөніндегі шығыстарды қоса алғанда, МҚҰ -ның барлық шығыстарын Қарыз алушы өтейтініне сөзсіз келісті.

5.

Микронесиені мерзімінен бұрын төлеу тәртібі

5.1. Қарыз алушы осы Шарт бойынша берілген Микронесиенің сомасын мерзімінен бұрын толық немесе
ішінара қайтарған жағдайда, Микронесие қайтарылған күнге дейін пайдаланылған Микронесиеге қатысты
осы Шарт бойынша есептелген сыйақыны төлеуге міндетті.
5.2. МҚҰ берген Микронесиені төлеуді кейінге қалдырылған мерзімнен кейін, Микронесиені мерзімінен
бұрын төлеген жағдайда, Қарыз алушы осы арқылы Микронесие бойынша негізгі қарызды және кейінге
қалдырылған мерзім үшін есептелген қарызды төлеуге міндеттенеді, бірақ мерзімінен бұрын төлеген сәттегі
Микронесиені қолданғаны үшін төленбеген сыйақыны емес.
Мерзімінен бұрын ішінара төлеу
5.3. Микронесиені ішінара мерзімінен бұрын өтеу Қарыз алушының Клиенттік қолдау қызметіне өтініші
негізінде, бірақ өтеу үшін шоттарға ақша нақты түскен күннен ерте емес жүзеге асырылады.
5.4. Қарыз алушының Микронесиені мерзімінен бұрын ішінара өтеуге өтініші болмаған кезде енгізілген ақша
сомасы қолданыстағы өтеу кестесіне сәйкес Микронесие бойынша кезекті төлемді алдын ала төлеу болып
танылады.
5.5. Микронесиені мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсаты үшін Қарыз алушы қалаған соманы өтеу үшін
шоттарға енгізеді, Микронесиені мерзімінен бұрын ішінара өтеуге өтінішпен Клиенттік қолдау қызметіне
жүгінеді.
5.6. МҚҰ Микронесиені мерзімінен бұрын ішінара өтеу туралы жазбаша өтініш пен ақшаның төленгенін
растайтын құжатты алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күн ішінде Микронесиенің құрылымын өзгертеді, Қарыз
алушының Микронесиені мерзімінен бұрын ішінара өтеу шотына енгізген ақша сомаларын ескере отырып,
жаңа Өтеу кестесін дайындайды және оны Қарыз алушыға қол қою үшін береді.
5.7. Қарыз алушы осы арқылы МҚҰ берген Өтеу кестесін алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн ішінде оған
қол қоюға міндеттенеді, осы Өтеу кестесіне сәйкес Қарыз алушы Микронесиені және Микронесие бойынша
есептелген сыйақыны төлейді. Қарыз алушы Кестеге қол қоюдан бас тартқан жағдайда, Микронесиені
мерзімінен бұрын ішінара жабу есеп шотына салынған сома Өтеу кестесіне сәйкес Микронесие бойынша
кезекті төлемнің алдын-ала төлемі деп қабылданады.
Мерзімінен бұрын толық төлеу
5.8. Микронесиені мерзімінен бұрын толық өтеу мақсатында Қарыз алушы Микронесиені толық өтеу
жоспарланған күнге сай келетін оның ағымдағы берешегін нақтылау үшін Клиенттерді қолдау қызметіне
алдын ала хабарласады, аталған соманы өтеуге арналған Шотқа енгізеді.
5.9. Микронесиені мерзімінен бұрын толық төлеу Қарыз алушының МҚҰ-ға өтініші негінде іске асырылады,
бірақ соманы өтеуге арналған Шотқа ақшаның нақтылы түскен күннен ерте емес мезетте. 5.10. Қарыз
алушының ағымдағы берешегін толық мерзімінен бұрын өтеу үшін жеткілікті ақша сомасы болған кезде, МҚҰ
ақша алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күн ішінде Микронесиені толық мерзімінен бұрын өтеуді жүргізеді және
Қарыз алушыға Кепілге салынған заттан ауыртпалықты алу үшін қажетті құжаттарды ұсынады. Кепілге
салынған заттан ауыртпалықты алу үшін қажетті құжаттарды Қарыз алушыға пошта арқылы жіберу
мерзімдері осы тармақта көрсетілген есепке 5 (бес) жұмыс күні енгізілмейді.
5.11. Қарыз алушының ағымдағы берешегін мерзімінен бұрын толық өтеу мақсатында өтеуге арналған Шотқа
енгізілген ақша сомасы жеткіліксіз болса, енгізілген ақша сомасы қолданыстағы Өтеу кестесіне сәйкес
Микронесие бойынша кезекті төлемнің (төлемдердің) алдын-ала төлемі деп танылады.
5.12. Осымен қарыз алушы Микронесие бойынша берешекті толық өтегеннен кейін туындаған 500 (бес жүз)
теңгеге дейінгі мөлшерде артық төлем сомасын өз табысы деп тануына сөзсіз, мерзімсіз және қайтарып
алынбайтын келісім береді.
5.13. Қарыз алушының қалауы бойынша және оның жазбаша берген өтінішінің негізінде МҚҰ, осы өтініште
көрсетілген, Қарыз алушының банктік шотына Микронесие бойынша қарызды мерзімінен бұрын ішінара

төлегеннен кейін қалған 501 (бес жүз бір) теңгеден артық мөлшердегі артық төлем сомасын Қарыз алушыға
қайтарады.
Сақтандыру өтемақысын алған жағдайда Микронесиені өтеу
5.14. Сақтандыру жағдайы орын алған кезде, МҚҰ пайда көруші болып табылатын сақтандыру шарты
бойынша МҚҰ пайдасына сақтандыру өтемақысы ретінде түскен сомаларды МҚҰ осы Шарт бойынша
Қарыз

алушының Микронесие, есептелеген сыйақы және басқа да сомалар бойынша берешекті өтеуге

жұмсайды.
5.15. Егер алынған сақтандыру өтемі Қарыз алушының Микронесие, сыйақы және шарт бойынша басқа да
сомалар бойынша берешегінің мөлшерінен асып кеткен жағдайда, МҚҰ Қарыз алушының Микронесие,
есептелген сыйақы және шарт бойынша басқа да сомалар бойынша берешегін өтеуді сақтандыру өтемінің
сомасы есебінен жүзеге асырған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күні ішінде сақтандыру өтемі мен Микронесие,
сыйақы бойынша берешек сомасы мен Шарт бойынша басқа да сомалар (бұдан әрі – «Сақтандыру өтемінің
қалдығы») Қарыз алушы аударған (аударған) сәтке дейін алдын ала МҚҰ ұсынған Сақтандыру өтемінің
қалдығын аударуға (аударуға) арналған өтініште көрсетілген төлем деректемелері мен нұсқаулықтарға сәйкес
Қарыз алушының банктік шотына аударуға (аударуға).
5.16. Қарыз алушы қайтыс болған жағдайда, МҚҰ Сақтандыру өтемақысының қалғанын мұрагерлікті
қабылдаған Қарыз алушының мұрагерінің банктік шот(тар)ына мұрагер(лер)дің төлем деректемелері мен
нұсқаулықтарына сәйкес, немесе Қолданыстағы заңнамаға сәйкес осындай нұсқаулықтар беру құқығы бар
басқа тұлғалар мен органдардың төлем нұсқаулықтарына сәйкес аударады.
5.17. Егер алынған сақтандыру өтемі Микронесие, сыйақы және шарт бойынша басқа да сомалар бойынша
Қарыз алушының берешегін толық көлемде өтеу үшін жеткіліксіз болған жағдайда, МҚҰ талаптары негізінде
Қарыз алушы МҚҰ сақтандыру өтемі түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде өтеу үшін шоттарға
сақтандыру өтемі мен Микронесие бойынша берешек сомасы, оның ішінде сыйақылар мен басқа да сомалар
арасындағы айырманы енгізуге міндетті.

6. Міндеттер мен растаулары
Қарыз алушы міндетті

6.1.

6.1.1. Сақтандыру компаниясында(ларында) Көлік құралын сақтандыру шартына қол қойылған сәттен бастап
2 (екі) жұмыс күні ішінде және Көлік құралының ағымдағы нарықтық құнынан төмен емес сақтандыру
сомасына МҚҰ -да айқындалған талаптарда Көлік құралын сақтандыруға; Шарт пен автокөлік құралын кепіл
шартына сәйкес Шарттың барлық қолданылу мерзіміне және осы әрекетпен байланысты барлық шығыстарды
көтеруге.
6.1.2. сақтандыру компаниясында (ларында) Шарттың барлық қолданылу мерзімі ішінде және МҚҰ та
айқындалған талаптарда сақтандырудың қолданылу кезеңін тоқтатуға немесе тоқтата тұруға жол бермей,
Көлік құралын сақтандыру шартын жасасуға (ұзартуға).
6.1.3. Әрбір күн үшін негізгі борыштың ағымдағы сомасынан 0,15% (нөл бүтін жүзден он бес пайыз)
мөлшерінде айыппұлды төлеуге:

-

Көлік құралын сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйақысын төлеу есебіне кезекті төлемді төлеу
мерзімі өткен;

-

Көлік құралын сақтандыру шартының қолданылуы тоқтатылған жағдайда Көлік құралын сақтандыруды
ұзартпағанда.

6.1.4. алынған Микронесие сомасын уақтылы және толық сомада қайтаруға және шартта белгіленген мерзімде
және тәртіппен ол бойынша сыйақы төлеуге.
6.1.5. Микронесиені толық немесе ішінара уақтылы қайтармаған және/немесе ол бойынша сыйақы төленген
жағдайда, Шартта айқындалған мөлшерде және тәртіппен МҚҰ тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл)
төлеуге.

6.1.6. Осы Шартқа және Қолданыстағы заңнамаға сәйкес МҚҰ талап еткен құжаттар мен мәліметтерді МҚҰ
талаптарында көрсетілген мерзім ішінде ұсынуға.
6.1.7. Микронесие берілген күні сатып алынатын МҚҰ кредиттейтін Көлік құралы МҚҰ - ның талаптарына
сәйкес болуын қамтамасыз етуге.
6.1.8. Осы Шарттың міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін жағдайлардың орын алғандығы туралы,
оның ішінде жазатайым оқиға орын алғанда немесе Қарыз алушының денсаулығына басқадай себептермен
зиян келгенде, сақтандырылған жағдай орын алғанда немесе Қарыз алушының қаржылық жағдайы
нашарлағанда, Қарыз алушының мүлкіне тыйым салынғанда, сонымен қатар үшінші тұлға тарапынан Қарыз
алушы шағымдар және/немесе талап арыз алғаны туралы, Кепілге қойылған заттың жоғалғанда немесе күйі
нашарлағанда МҚҰ -ке тез арада хабарлауға.
6.1.9. Жеке куәлігі (төлқұжаты), тұрғылықты жері, жұмыс орны ауысқан жағдайда, Қарыз алушының
құрылтай құжаттарына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген кезінде, Қарыз алушыны қайта
тіркеу, заңды мекен-жайы және/немесе Қарыз алушының орналасқан жері өзгергенде, сондай-ақ, сауалнамада
– Микронесие алуға берген өтініште көрсетілген басқа да мәліметтері, байланыс деректері/деректемелері
өзгерген кезінде, осындай өзгеріс орын алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей осы Шарттың
талаптарына сәйкес МҚҰ -ке хабарлама жіберуге.
6.1.10. Кепілге қойылған заттың сақталғанын тексеру мақсатында МҚҰ -нің өкілетті тұлғаларының тексеруіне
рұқсат беруді қамтамасыз ету/рұқсат ету. Тексеру өткізу санын және оның мерзімін МҚҰ анықтайды.
6.1.11. МҚҰ алдын-ала жазбаша келісімімен не жазбаша талап етуімен осы Шартта, автокөлік құралын кепілге
қою шартында және Қолданыстағы

заңнамада

қарастырылған жағдайларда

МҚҰ

талаптарында

көрсетілген мерзім ішінде Кепілге қойылған заттың бағасы бойынша оған теңесетін және өтімді мүлікпен
ауыстыруға.
6.1.12. МҚҰ талаптарында көрсетілген мерзім ішінде МҚҰ -ның талаптарын қанағаттандыратындай, кепіл
беруші ретінде үшінші тұлғаның осы Шарт бойынша Қарыз алушының міндеттемелерінің орындалуын
қосымша қамтамасыз етуге беру немесе берілуін қамтамасыз етуге.
6.1.13. МҚҰ талабы бойынша осы Шартта және Қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда, МҚҰ
талаптарында көрсетілген мерзім ішінде осы Шарттың және Қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес
Микронесие және оған қатысты сыйақы сомасын, айыппұлдар мен өсімақыларды (бар болған жағдайда)
мерзімінен бұрын қайтаруға/төлеуге.
6.1.14. МҚҰ талабы бойынша МҚҰ -ке Қарыз алушының меншігіндегі мүлік туралы құжат түрінде
расталған мәліметтерді, сондай-ақ МҚҰ талаптарында көрсетілген мерзім ішінде Қарыз алушының табысын
растайтын басқа да құжаттарды ұсынуға.
6.1.15. Егер Шарт бойынша міндеттемелерді қамтамасыз ету жол жүрісі бар кепілге салудың мәні болып
табылған жағдайда, МҚҰ алдын ала жазбаша келісімінсіз Сату-сатып алу шартты бұзбау және сатып алушы
ретінде Қарыз алушының алдында Сатушы ретінде Дилердің жауапкершілігіне қатысты Сату-сатып алу
шартының талаптарын өзгертпеуге.
6.2. Қарыз алушы осы арқылы МҚҰ -қа төмендегілерді растайды және кепілдік береді (Қарыз алушы осындай
растаулар мен берілген кепілдіктерге сүйене отырып, МҚҰ осы Шартты жасауға келіскенін мойындайды):
6.2.1. Қарыз алушыға шарт жасалғанға дейін сараланған төлемдер әдісін, икемді төлемдер әдісін және
аннуитетті төлемдер әдісін пайдалана отырып есептелген Микронесиені өтеу кестелерінің жобалары танысу
және таңдау үшін ұсынылды;
6.2.2. Қарыз алушыға Микронесиені алуға, қызмет көрсетуге және төлеуге (қайтаруға) қатысты төлемдер
туралы ақпарат берілді, және де мұндай ақпарат толық және қол жетімді болып табылады.
6.2.3. Қарыз алушы Микронесие алуға қатысты өзінің құқықтары мен міндеттері туралы хабардар етілген.
6.2.4. Қарыз алушы өзіне түсінікті болған Микронесие алу Ережелерімен, сондай-ақ Микронесие беру
бойынша тарифтермен танысты.
6.2.5. Қарыз алушының осы Шартты жасаудан бас тарту мүмкіндігі болды.
6.2.6. Қарыз алушы МҚҰ -ға берген барлық ақпараттар нақты және жеткілікті болып табылады.

6.2.7. Қарыз алушының құқықтық қабілетті, әрекет істеуге қабілетті және осы Шартты жасауға және
орындауға барлық өкілеттілігі бар.
6.2.8. Қарыз алушы өзінің барлық ағымдағы қарыздары мен ауыртпалықтарын, талаптарын және үшінші тұлға
тарапынан оның барлық мүлкіне қатысты ниеттес екенін ашып көрсетеді.
6.2.9. осы Шартқа қол қойған сәтте болған Қарыз алушының кез-келген үшінші тұлғамен қарым-қатынасы
кедергі болып табылмайды, және Қарыз алушыға осы Шартты жасауға қатысты шектеулер болмайды.
6.2.10. осы Шарт бойынша МҚҰ -ке тиесілі барлық төлемдер, кез-келген үшінші тұлғаның талабына
қарамастан, ең бірінші кезекте жүзеге асырылатын болады, басымдылығы Қазақстан Республикасының
заңнамасында қарастырылған төлемдерді қоспағанда.
6.2.11. Шарт талаптарын орындамаған кезде Қарыз алушы жауап бермейтін және мұндай мән-жайлар ТФҚ
үшін оның Шартта көзделген құқықтарын іске асыруға кедергі болып табылмайтын жағдайларды қоса
алғанда, кез келген мән-жайларға сілтеме жасауға құқығы жоқ.
6.2.12. Қарыз алушыға оның қаржылық жағдайына елеулі теріс әсер етуі мүмкін және шарт бойынша өз
міндеттемелері бойынша жауап беру мүмкіндігі қандай да бір жағдайлар туралы белгісіз.
6.2.13. Қарыз алушы осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындау үшін Қарыз алушыға кедергі
келтіруі мүмкін сот талқылауларына тартылмаған.
6.2.14. егер Микронесие беру туралы Шарт жол жүрісі бар Көлік құралына қатысты жасалған жағдайда, Көлік
құралына қатысты Қолайсыз жағдайлар болмайды және болашақта да туындамайды.
6.2.15. осы Шартқа және автокөлік құралын кепілге алу шартына сәйкес Қарыз алушы немесе үшінші тұлға
кепілге жол жүрісі бар Көлік құралын қосымша қамтамасыздандыру ретінде немесе Кепілге қойылған затты
алмастырған жағдайда, мұндай көлік құралына қатысты Қолайсыз жағдайлар болмайды және болашақта да
туындамайды.
6.3. Қарыз алушы Үлгілік ереженің 6.2-тармағында қамтылған растаулар мен кепілдіктер шарттың елеулі
талаптары болып табылатынын растайды. Үлгілік ереженің 6.2-тармағында көрсетілген растаулар мен
кепілдіктердің кез келгенін бұзу Шарттың елеулі бұзылуы болып табылады және көрсетілген тармақтарда
қамтылған растаулар мен кепілдіктер бұзылған жағдайда, МҚҰ Қарыз алушыдан Микронесие бойынша
берешекті ол бойынша тиесілі сыйақыны, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) төлеумен
бірге мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге, сондай-ақ кепілге қойылған затына өндіріп алуды жүргізуге
құқығы бар.
6.4. Егер Шарт жол жүрісі бар Көлік құралына қатысты жасалған жағдайда, Сатып алу-сату шартында нысаны
мен мазмұны бойынша Дилер Қарыз алушының алдында сатып алушы ретінде қолайсыз жағдайлар үшін
сатушы ретінде жауапкершілігі туралы МҚҰ қанағаттандыратын ереже болуы тиіс, әйтпесе Қарыз алушының
Микронесие беруді талап етуге құқығы жоқ, ал МҚҰ Микронесие беруге міндетті емес.

7.

Өзге талаптар

7.1. Айыппұл санкцияларын (тұрақсыздық айыбын, айыппұлдарды, өсімпұлдарды) есептеу және ұсыну
Тараптардың міндеті емес, құқық болып табылады және егер олар ұсынылмаса, онда есептеуге және төлеуге
жатпайды.
7.2.

Тараптар Шарт пен оған Қосымшалар Қолданылатын заңнамамен реттеледі деп келіседі.

7.3. Тараптар арасында ымыраға қол жеткізілмеген жағдайда Шарттан туындайтын немесе онымен
байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктерді МҚҰ орналасқан жердегі қолданыстағы заңнамаға сәйкес
сот шешуі тиіс.
7.4. Қарыз алушының осы Шарт бойынша өз құқықтарын МҚҰ -ға алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші
тарапқа беруге құқығы жоқ.
7.5. Тараптардың құқық мирасқоры шарт бойынша Шартта баяндалған талаптар мен міндеттерді, оның ішінде
ықтимал даулар мен келіспеушіліктерді реттеуге байланысты талаптар мен міндеттерді тікелей өзіне
қабылдайды.

8. Хабарламалар мен талаптарды жіберу
8.1. Тараптар осы арқылы МҚҰ Қарыз алушыға Шартта көзделген құжаттарды беру туралы талапты Шарттың
қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта МҚҰ таңдауы бойынша мынадай тәсілдердің кез келгенімен
жіберетінін келіседі және растайды:
•

Қарыз алушының телефон нөміріне мәтіндік хабарлама түрінде Қарыз алушыға жіберу жолымен,
және/немесе

•

Ортақ қолданыстағы ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді пайдалана отырып, оның ішінде
Интернет желісі, Қарыз алушының электрондық поштасының мекен- жайы бойынша электрондық
хабарлама жіберу жолымен, және/немесе

•

Қарыз алушының тіркелген мекен-жайы бойынша, Қарыз алушының тұрғылықты жері бойынша
алғандығы туралы хабарламамен тапсырыс хат жіберу жолымен, және/немесе

•

тікелей Қарыз алушыға талаптарды беру жолымен, және/немесе

•

Қарыз алушының телефон нөмірі бойынша МҚҰ талаптары туралы Қарыз алушыға ауызша хабарлама
жеткізу жолымен, және/немесе

•

өз қалауы бойынша МҚҰ анықтаған басқа кез-келген тәсілмен.
8.2.

Тараптар осы арқылы Шарт бойынша МҚҰ талап еткен құжаттарды МҚҰ өкіліне, оған іс

жүзінде алғандығы туралы қол қойғыза отырып, беруге міндетті екендігіне келісімдерін береді және
растайды.
8.3.

Тараптар осы арқылы Қарыз алушыға МҚҰ жіберген кез-келген хабарлама төмендегі

тәсілдердің бірімен Қарыз алушыға жолданған жағдайда, хабарлама лайықты түрде рәсімделген және
Қарыз алушы алған болып есептелетіндігіне келісім береді және растайды:
•

Қарыз алушының телефон нөміріне мәтіндік түрде хабарлама жіберу;

•

ортақ қолданыстағы ақпараттық- телекоммуникациялық желілерді пайдалана отырып, оның ішінде
Интернет желісі, Қарыз алушының электрондық поштасының мекен-жайы бойынша электрондық
хабарлама жіберу түрінде;

•

Қарыз алушының тіркелген және/немесе тұрғылықты мекен-жайына жеткізетін пошта қызметі
арқылы.

8.4. Тараптар осы арқылы Қарыз алушының МҚҰ - қа жіберген кез-келген хабарламасы төмендегі тәсілдердің
бірімен МҚҰ -қа жолданған жағдайда, хабарлама лайықты түрде рәсімделген және МҚҰ алған болып
есептелетіндігіне келісім береді және растайды:
•

алғандығы туралы қолын қойғыза отырып Дилерде болатын, МҚҰ Өкіліне тапсырумен;

•

МҚҰ -ның тұрғылықты жері бойынша мекен- жайына курьерлік қызмет арқылы жіберу.
8.5.

Осы Шартқа сәйкес Қарыз алушының байланысу мәліметері/деректемелері өзгергендігі

туралы Қарыз алушы МҚҰ жазбаша түрде хабарламау салдарынан Қарыз алушы хабарламаларды
алмағаны немесе уақытында алмағаны үшін МҚҰ жауапкершілікке тартылмайды.
8.6.

Тараптар осы арқылы Қарыз алушы хабарламаларды жіберу және/немесе алу мақсаттары

үшін қандай да бір жедел байланыс құралдарын пайдаланудың барлық және кез келген тәуекелін
(үшінші тұлғалардың кез келген қасақана іс-қимылдарының, оның ішінде алаяқтықтың, жіберілген
ақпаратқа уәкілетті емес қол жеткізудің, сондай-ақ осындай ақпаратты Қарыз алушы/ МҚҰ алғанға
дейін, хабарламаларды беру үшін пайдаланылатын жедел байланыс құралдарының, қызметтерді
немесе жабдықтарды жеткізушілердің жұмысындағы проблемалардан туындаған жоғалтудың
тәуекелін қоса алғанда, бірақшектелмей) өзіне қабылдайды.
8.7.

МҚҰ хабарламаларды беру кезіндегі кез келген ақаулар үшін және/немесе хабарлама берілуі

және/немесе алынуы тиіс кез келген жабдықтың ақаулары үшін жауапты болмайды.

8.8.

МҚҰ, сондай-ақ МҚҰ хабарламаларын, үшінші тұлғалардың қаскүнемдік іс-әрекеттерінен

алмау/уақтылы алмау нәтижесінде туындаған Қарыз алушының шығындарын қоса, бірақ олармен
шектелмей, жедел байланыс құралдарын пайдалана отырып хабарламаларды жіберуге байланысты
Қарыз алушыға келтіруі мүмкін кез келген залалдар үшін, егер мұндай залалдар МҚҰ өз міндеттерін
ұқыпсыздық немесе қасақана орындамаудың нәтижесі болып табылатыны дәлелденбесе, МҚҰ
жауапкершілікке тартылмайды.
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типовой форме № 1,2 Договора о предоставлении микрокредита
Утверждено приказом Директора
ТОО «МФО «MyCar Finance»
№ 11 от 03 июля 2020 года

ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ

1.

Определения и толкования

1.1. Все термины и определения, используемые в Договоре и Приложениях, если иное прямо не
предусмотрено в Договоре означают следующее:
«Вознаграждение» - плата за предоставленный микрокредит, определенная в процентном выражении к сумме
Микрокредита из расчета годового размера причитающихся МФО денег.
«Годовая эффективная ставка вознаграждения» - Ставка Вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном,
сопоставимом исчислении по Микрокредиту, рассчитываемая в соответствии с Применимым законодательством.
Размер Годовой эффективной ставки вознаграждения может быть скорректирован в случае изменения данных,
необходимых для ее расчета, в порядке, определенном Применимым законодательством.
«Договор купли-продажи» - Договор купли-продажи, надлежащим образом заключенный между Заемщиком в
качестве покупателя и Дилером в качестве продавца в отношении купли-продажи Транспортного средства.
«Договор», «Договор о предоставлении микрокредита» - договор, в соответствии с которым МФО предоставляет
Заемщику/ Созаемщику Микрокредит.
«Дилерский центр» - Компания, представляющая автомобильный бренд (торговую марку) в одной или
нескольких географических точках, на основании соответствующего договора, заключенного с
Дистрибьютором/Импортером и/или заводом-изготовителем. Под понятие Дилерский центр в настоящих
Правилах подпадают и иные компании, где оно применимо
«Закон» - Закон Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности».
«Значение вознаграждения» - Плата за Микрокредит, предельный размер которого устанавливается
законодательством РК.
«Издержки МФО по получению исполнения» - Суммы расходов (включая, но не ограничиваясь: судебные
издержки, вознаграждение коллекторским агентствам, расходы на проведение аукциона по реализации Предмета
залога и т.п.), понесенные МФО по получению исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору.
«Кредитные бюро» - ТОО «Первое кредитное бюро», АО «Государственное кредитное бюро» и иные кредитные
бюро.
«Микрокредит» - Деньги, предоставленные МФО Заемщику в национальной валюте Республики Казахстан в
размере и порядке, определенных Законом и настоящим Договором на условиях платности, срочности и
возвратности. Микрокредит предоставляется для целей приобретения:

-

Транспортного средства и при наличии дополнительного оборудования к транспортному средству путем

перевода необходимой суммы на текущий счет Дилера;
услуг обязательного/ добровольного страхования путем оплаты страховых премий на текущие счета
страховой(ых) компании(ий).

-

«Неблагоприятные обстоятельства» - Возникшие до заключения Договора купли-продажи угон, хищение,
залоговые права, аресты или иные обременения или притязания третьих лиц в отношении Транспортного средства,
судебные, арбитражные и прочие решения или акты государственных органов, а также выявление иных действий и
событий, в результате которых владение Дилером или Заемщиком/ Созаемщиком Транспортным средством является
незаконным или существует угроза оспаривания законности права собственности Дилера или Заемщика на
Транспортное средство.
«Правила предоставления микрокредитов» - Внутренние правила МФО, разработанные в соответствии с
Применимым законодательством и определяющие принципы, процедуры и условия микрокредитования.
«Предмет залога» - Транспортное средство, а также иное имущество, предоставленное Заемщиком/Созаемщиком
или третьим лицом в качестве дополнительного обеспечения обязательств Заемщика по Договору, либо в случае
замены Транспортного средства.
«Представитель МФО» - Физическое и/или юридическое лицо, уполномоченное МФО на основании доверенности
и/или иного документа принимать от Заемщиков документы, подписывать от имени МФО договора, предоставлять
Заемщикам Графики погашений, а также совершать другие действия, предусмотренные доверенностью и/или иным
документом. Представитель МФО находится в здании/помещении Дилера.
«Применимое законодательство» - Законодательство Республики Казахстан, действующее на момент подписания
настоящего Договора.
«Примерные условия»
Настоящие Примерные условия, являющиеся неотъемлемой частью
Договора о предоставлении микрокредита.
«Созаемщик» - Физическое лицо/ индивидуальный предприниматель/ юридическое лицо, подписывающее
Договор вместе
с
Заемщиком,
которое несет солидарную с Заемщиком ответственность за выполнение
обязательств по Договору включая, но не ограничиваясь, выполнение обязательств по возврату полученного
Микрокредита, а также по выплате вознаграждения и других платежей по Микрокредиту.
Стороны
настоящим
безусловно
договорились, что Заемщик и Созаемщик
совместно
представляют одну Сторону, далее именуемую «Заемщик», при этом все права и обязанности Заемщика относятся
к Заемщику и Созаемщику в равной степени. Заемщик и Созаемщик исполняют условия и несут в полном объеме
обязанности, предусмотренные Договором, а также несут солидарную ответственность по Договору. Все ссылки на
Заемщика подразумевают под собой как Заемщика и Созаемщика, вместе взятых, так и каждого из них в
отдельности.
«Сумма переплаты по Микрокредиту» – сумма всех платежей Заемщика по Договору, включая сумму
вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), за исключением предмета Микрокредита.
«Стороны» - Заемщик, Созаемщик (при наличии) и МФО. «Сторона» означает
каждого из них.
«Транспортное средство» - Одно или несколько транспортных средств и их неотделимые улучшения,
приобретаемые за счет суммы Микрокредита, предоставленного в рамках Договора, и/или предоставленное в залог
в соответствии с договором залога автотранспортного средства, заключенным между Заемщиком в качестве
залогодателя и МФО в качестве залогодержателя, в обеспечение обязательств Заемщика по Договору.

1.2.

Любые ссылки на термины и определения в единственном числе означают также ссылки на термины

и определения во множественном числе, и наоборот, если из контекста не следует иное.
1.3.

Если иное прямо не указано, ссылка на статью, пункт является ссылкой на статью или пункт Договора.

1.4.

Заголовки приведены для удобства отсылки и не используются для толкования Договора.

2.

Общие условия

2.1.

Настоящие Примерные условия определяют основные условия, которыми Стороны будут

руководствоваться при предоставлении Микрокредитов.
2.2. Подписанный Сторонами Договор представляет собой согласие Заемщика со всеми положениями
Примерных условий.

2.3. Примерные условия являются неотъемлемой частью Договора. Все условия, права и обязанности Сторон,
установленные в Примерных условиях, исполняются Сторонами в дополнение к условиям, правам и
обязанностям, установленном в Договоре, если иное не указано в Договоре. В случае противоречия между
Примерными условиями и Договором, Договор имеет преимущественную силу.
2.4. Настоящие Примерные условия вступают в силу с даты подписания Сторонами Договора, и действует до
полного выполнения Заемщиком всех обязательств перед МФО по Договору или наступления
(возникновения) иных оснований прекращения Договора (в зависимости от того, какое из них наступит
раньше) в соответствии с Применимым законодательством.
2.5. Не допускается односторонний отказ от исполнения Договора и настоящих Примерных условий, а также
одностороннее расторжение Договора и настоящих Примерных условий, за исключением случаев,
предусмотренных Применимым законодательством и Договором.
2.6. При наличии просроченной задолженности по Микрокредиту и вознаграждению, а также в иных случаях,
предусмотренных Договором, МФО направляет Заемщику уведомление способом, предусмотренным
Примерными условиями.

3.

Порядок предоставления Микрокредита

3.1. Микрокредит предоставляется путем перевода суммы Микрокредита на текущий счет Дилера и/или
страховой(ых) компании(ий), если применимо.
3.2. Датой выдачи Микрокредита будет являться дата перевода денег на счет Дилера и/или на счет
страховой(ых) компании(ий), если применимо, в соответствии с Договором. Датой возврата Микрокредита
будет являться дата поступления денег на Счета для погашения. Дата выдачи и дата возврата суммы
Микрокредита в полном объеме принимаются за 1 (один) день, при этом год принимается равным 360 (трехсот
шестидесяти) дням, а месяц равным 30 (тридцати) дням.
3.3. Начисление вознаграждения за пользование Микрокредитом производится ежедневно на непогашенную
сумму фактического остатка Микрокредита с даты выдачи Микрокредита за фактическое количество дней
пользования Микрокредитом, при этом год принимается равным 360 (трехсот шестидесяти) дням, а месяц
равным 30 (тридцати) дням.
3.4. В случае, если дата погашения основного долга и/или начисленного вознаграждения выпадает на
выходной либо праздничный день, платеж по Микрокредиту переносится на следующий за ним первый
рабочий день, что отражается в Графике погашения.
3.5. Настоящим Заемщик дает МФО безусловное, бессрочное и безотзывное согласие на раскрытие
коммерческой тайны, тайны предоставления микрокредита и любой иной охраняемой Применимым
законодательством тайны в пользу любых третьих лиц. При этом Заемщик заверяет, что письменное согласие
МФО на раскрытие коммерческой тайны, тайны предоставления микрокредита и любой иной охраняемой
Применимым законодательством тайны в пользу любых третьих лиц предоставлено в помещении МФО при
подписании Договора Заемщиком в момент его личного присутствия в помещении МФО в порядке,
установленном Применимым законодательством.

4.

Обеспечение надлежащего исполнения обязательств Заемщика по Договору.
4.1.

В случае ухудшения с точки зрения МФО в течение срока действия Договора

платежеспособности одного из лиц, предоставивших обеспечение, либо при прекращении действия,
недействительности, невозможности

реализации

МФО

прав

по договору залога

автотранспортного средства, независимо от причин наступления такой невозможности, а также при
ином ухудшении с точки зрения МФО качества Предмета залога, Заемщик обязан по первому
требованию МФО предоставить дополнительное обеспечение такого рода и в таком размере, который
необходим, по мнению МФО, для обеспечения исполнения платежных обязательств Заемщика по
Договору.

4.2.

Стороны настоящим безусловно договорились, что все расходы МФО, включая расходы по

возврату Микрокредита и расходы по реализации Предмета залога, возмещаются Заемщиком.

5.

Порядок досрочного погашения Микрокредита

5.1. Заемщик при досрочном или частичном возврате суммы Микрокредита обязан выплатить вознаграждение
в части использованного Микрокредита, начисленное по Договору на дату возврата Микрокредита.
5.2. В случае досрочного погашения Микрокредита, после предоставленной МФО отсрочки по погашению
Микрокредита, Заемщик настоящим обязуется оплатить основной долг по Микрокредиту и начисленное за
период отсрочки, но не уплаченное на момент досрочного погашения вознаграждение за пользование
Микрокредитом.
Частичное досрочное погашение.
5.3. Частичное досрочное погашение Микрокредита осуществляется на основании обращения Заемщика в
МФО, но не ранее даты фактического поступления денег на Счета для погашения.
5.4. Для цели частичного досрочного погашения Микрокредита Заемщик вносит желаемую сумму на Счета
для погашения, обращается в МФО с заявлением на частичное досрочное погашение Микрокредита.
5.5. При отсутствии обращения Заемщика на частичное досрочное погашение Микрокредита внесенная сумма
денег признается предоплатой очередного(ых) платежа(ей) по Микрокредиту в соответствии с действующим
Графиком погашения.
5.6. МФО, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обращения на частичное досрочное погашение
Микрокредита, проводит реструктуризацию Микрокредита, готовит и передает для подписания Заемщику
новый График погашения с учетом сумм, внесенных Заёмщиком для частичного досрочного погашения
Микрокредита.
5.7. Заемщик настоящим обязуется подписать представленный МФО График погашения в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента его получения, в соответствии с которым Заемщик будет производить погашение
Микрокредита и уплату вознаграждения по Микрокредиту. В случае отказа Заемщика от подписания Графика
погашения сумма, внесенная Заемщиком для частичного досрочного погашения Микрокредита, признается
предоплатой очередного(ых) платежа(ей) по Микрокредиту в соответствии с действующим Графиком
погашения.
Полное досрочное погашение.
5.8. Для цели полного досрочного погашения Микрокредита Заемщик заблаговременно обращается в МФО
для уточнения его текущей задолженности на дату планируемого полного погашения Микрокредита и вносит
указанную сумму на Счета для погашения.
5.9. Полное досрочное погашение Микрокредита осуществляется на основании обращения Заемщика в МФО,
но не ранее даты фактического поступления денег на Счета для погашения
5.10. При наличии суммы денег достаточной для полного досрочного погашения текущей задолженности
Заемщика и письменного обращения Заемщика, МФО в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения денег
проводит полное досрочное погашение Микрокредита и представляет Заемщику документы, необходимые
для снятия обременения с Предмета залога. Сроки почтовой пересылки Заемщику документов, необходимых
для снятия обременения с Предмета залога не включаются в расчет, указанных в настоящем пункте, 5 (пяти)
рабочих дней.
5.11. В случае, если суммы денег, внесенной на Счета для погашения в целях полного досрочного погашения
текущей задолженности Заемщика, недостаточно, внесенная сумма денег признается предоплатой
очередного(ых) платежа(ей) по Микрокредиту в соответствии с действующим Графиком погашения.
5.12. Настоящим Заемщик дает безусловное, бессрочное и безотзывное согласие на признание МФО своим
доходом суммы переплаты в размере до 500 (пятьсот) тенге, возникшей после полного погашения
задолженности по Микрокредиту.

5.13. По желанию Заёмщика и на основании его письменного заявления МФО возвращает Заемщику суммы
переплаты в размере более 501 (пятьсот одна) тенге, возникшие после полного или частичного досрочного
погашения задолженности по Микрокредиту на банковский счет Заемщика, указанный в данном заявлении.

Погашение Микрокредита при получении страхового возмещения.
5.14. При наступлении страхового случая суммы, поступающие МФО в качестве страхового возмещения в
пользу МФО по договору страхования, по которому МФО является выгодоприобретателем, МФО направляет
в погашение задолженности Заемщика по Микрокредиту, начисленному вознаграждению и другим суммам
по Договору.
5.15. В случае если полученное страховое возмещение превышает размер задолженности Заемщика по
Микрокредиту, вознаграждению и другим суммам по Договору, МФО в течение 3 (трех) рабочих дней,
следующих за днем, когда МФО осуществил погашение задолженности Заемщика по Микрокредиту,
начисленному вознаграждению и другим суммам по Договору за счет суммы страхового возмещения,
перечисляет (переводит) сумму разницы между страховым возмещением и суммой задолженности по
Микрокредиту, вознаграждению и другим суммам по Договору (далее – «Остаток страхового возмещения»)
на банковский счет Заемщика в соответствии с платежными реквизитами и инструкциями, указанными в
заявлении на перечисление (перевод) Остатка страхового возмещения, которое Заемщик предоставил МФО
заблаговременно до момента перечисления (перевода).
5.16. В случае смерти Заемщика/ реорганизации или ликвидации Заемщика МФО перечисляет Остаток
страхового

возмещения

на

банковский(-е)

счет(-а)

наследника

(наследников)/

правопреемника

(правопреемников) Заемщика, в соответствии с платежными реквизитами и инструкциями наследника
(наследников)/ правопреемника (правопреемников), или в соответствии с платежными инструкциями иных
лиц и органов, имеющих полномочия давать такие инструкции в соответствии с Применимым
законодательством.
5.17. В случае если полученное страховое возмещение недостаточно для погашения задолженности Заемщика
по Микрокредиту, вознаграждению и другим суммам по Договору в полном объеме, на основании требования
МФО Заемщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления страхового возмещения МФО
внести на Счета для погашения разницу между страховым возмещением и суммой задолженности по
Микрокредиту, в том числе вознаграждениям и другим суммам.

6.

Обязанности и заверения

6.1.

Заемщик обязуется:

6.1.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Договора застраховать Транспортное средство в
страховой(ых) компании(ях) и на условиях, определенных МФО на страховую сумму не ниже
текущей рыночной стоимости Транспортного средства на срок не менее одного года с ежегодным
продлением в течение срока действия Договора в соответствии с Договором и договором залога
автотранспортного средства и нести все расходы, связанные с данным действием.
6.1.2. заключать (продлевать) договор страхования Транспортного средства в течение всего срока действия
Договора в страховой(ых) компании(ях) и на условиях, определенных МФО, не допуская
прекращения или приостановления периода действия страхования.
6.1.3. Оплатить МФО штраф в размере 0,15% (ноль целых пятнадцать сотых процента) от текущей суммы
основного долга за каждый день:
-

просрочки оплаты очередного платежа в счет уплаты страховой премии по договору

страхования Транспортного средства;
-

не продления страхования Транспортного средства в случае прекращения действия договора

страхования Транспортного средства.

6.1.4. своевременно и в полной сумме возвращать полученную сумму Микрокредита и уплачивать
вознаграждение по нему в сроки и порядке, установленные Договором.
6.1.5. в случае несвоевременного возврата Микрокредита полностью или частично и/или уплаты
вознаграждения по нему уплатить МФО неустойку (штраф, пени) в размере и порядке, определенных
Договором.
6.1.6. предоставлять документы и сведения, запрашиваемые МФО в соответствии с Договором и Применимым
законодательством в течение срока, указанного в требовании МФО.
6.1.7. обеспечить, чтобы Транспортное средство на дату выдачи Микрокредита соответствовало требованиям
МФО к транспортным средствам, приобретение которых кредитуется МФО.
6.1.8. немедленно уведомлять МФО о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств
по Договору, в том числе при наступлении несчастного случая или ином причинении вреда здоровью
Заемщика, наступлении страхового случая или ухудшении финансового положения Заемщика,
наложении ареста на имущество Заемщика, получении Заемщиком претензий и/или исковых
заявлений со стороны третьих лиц, предполагаемой реабилитации, банкротстве, ликвидации,
реорганизации Заемщика; утрате или ухудшении состояния Транспортного средства и/или Предмета
залога.
6.1.9. при смене удостоверения личности (паспорта), места жительства, места работы, при внесении
изменений и/или дополнений в учредительные документы Заемщика, перерегистрации Заемщика,
изменении юридического адреса и/или места нахождения Заемщика, а также изменении сведений,
указанных в анкете – заявлении на получение Микрокредита, контактных данных/реквизитов не
позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней со дня такого изменения, направить уведомление в МФО в
соответствии с условиями Договора.
6.1.10. допускать/обеспечивать допуск уполномоченных лиц МФО для осмотра Предмета залога с целью
проверки его сохранности. Количество проверок и их сроки определяются МФО.
6.1.11. с предварительного письменного согласия либо по письменному требованию МФО заменить Предмет
залога другим равноценным и ликвидным имуществом в случаях, предусмотренных Договором,
договором залога автотранспортного средства и Применимым законодательством в течение срока,
указанного в требовании МФО.
6.1.12. предоставить или обеспечить предоставление третьим лицом в качестве залогодателя дополнительное
обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору, удовлетворяющее требованиям МФО
в течение срока, указанного в требовании МФО.
6.1.13. по требованию МФО в случаях, предусмотренных Договором и Применимым законодательством,
досрочно возвратить/уплатить сумму Микрокредита и причитающегося вознаграждения, неустойки
(штрафов, пени) (при их наличии) в соответствии с условиями Договора и Применимого
законодательства в течение срока, указанного в требовании МФО.
6.1.14. по требованию МФО предоставлять МФО документально подтвержденные сведения об имуществе,
которое находится в собственности Заемщика, а также иные документы подтверждающие доходы
Заемщика в течение срока, указанного в требовании МФО.
6.1.15. в случае если обеспечением обязательств по Договору является Предмет залога с пробегом, не изменять
условия Договора купли-продажи в части ответственности Дилера в качестве Продавца перед
Заемщиком в качестве покупателя и не расторгать Договор купли-продажи без предварительного
письменного согласия МФО.
6.2. Заемщик настоящим заверяет и гарантирует МФО следующее на дату заключения Договора (Заемщик
признает, что МФО согласился заключить настоящий Договор, полагаясь на такие заверения и гарантии):
6.2.1. Заемщику до заключения Договора были предоставлены для ознакомления и выбора проекты Графиков
погашения Микрокредита, рассчитанные с использованием метода дифференцированных платежей и
метода аннуитетных платежей.

6.2.2. Заемщику была предоставлена информация о платежах, связанных с получением, обслуживанием и
погашением (возвратом) Микрокредита, и такая информация является полной и достоверной.
6.2.3. Заемщик был проинформирован о его правах и обязанностях, связанных с получением Микрокредита.
6.2.4. Заемщик ознакомился с Правилами предоставления микрокредитов, положения которых ему/ей
понятны, а также тарифами по предоставлению Микрокредитов.
6.2.5. у Заемщика была возможность отказаться от заключения Договора.
6.2.6.

вся информация, предоставленная Заемщиком МФО, соответствует действительности и является
исчерпывающей.

6.2.7. Заемщик обладает правоспособностью, дееспособностью и всеми полномочиями заключать и исполнять
Договор.
6.2.8. Заемщиком раскрыта информация обо всех существующих задолженностях и обременениях,
требованиях и притязаниях в отношении всего его имущества со стороны третьих лиц.
6.2.9. существующие на момент подписания Договора отношения Заемщика с любыми третьими лицами не
являются препятствием, и не содержат ограничений для Заемщика в отношении заключения
Договора.
6.2.10. все платежи, причитающиеся МФО по Договору, будут осуществляться в первоочередном порядке,
независимо от любых требований третьих лиц, за исключением платежей, приоритетность которых
предусмотрена законодательством Республики Казахстан.
6.2.11. при неисполнении условий Договора, Заемщик не вправе ссылаться на любые обстоятельства, включая
обстоятельства, за которые Заемщик не отвечает и такие обстоятельства не являются препятствием
для МФО к реализации его прав, предусмотренных Договором.
6.2.12. Заемщику не известно ни о каких обстоятельствах, которые могут оказать существенный негативный
эффект на его финансовое положение и возможность отвечать по своим обязательствам по Договору. 6.2.13.
Заемщик не вовлечен в судебные разбирательства, которые могли бы воспрепятствовать Заемщику исполнить
свои обязательства по Договору.
6.2.14. в случае если Договор заключен в отношении Транспортного средства с пробегом, в отношении
Транспортного средства не существует и в будущем не возникнет Неблагоприятных обстоятельств.
6.2.15. в случае предоставления Заемщиком или третьим лицом в качестве залогодателя транспортного
средства с пробегом в качестве дополнительного обеспечения или замены Предмета залога в
соответствии с настоящим Договором и договором залога автотранспортного средства, в отношении
такого транспортного средства не существует и не возникнет в будущем Неблагоприятных
обстоятельств.
6.3. Заемщик подтверждает, что заверения и гарантии, содержащиеся в пункте 6.2 Примерных условий,
являются существенными условиями Договора. Нарушение любого из заверений и гарантий, указанных в
пункте 6.2 Примерных условий является существенным нарушением Договора и в случае нарушения
заверений и гарантий, содержащиеся в указанных пунктах, МФО имеет право требовать от Заемщика
досрочного погашения задолженности по Микрокредиту вместе с уплатой причитающегося вознаграждения
по нему, неустойки (штрафов, пени), а также обратить взыскание на Предмет залога.
6.4. В случае, если Договор заключен в отношении Транспортного средства с пробегом, Договор
куплипродажи должен содержать удовлетворяющее МФО по форме и содержанию положение об
ответственности Дилера в качестве продавца перед Заемщиком в качестве покупателя за Неблагоприятные
обстоятельства, в противном случае Заемщик не имеет права требовать предоставления Микрокредита, а
МФО не обязан предоставлять Микрокредит.

7.

Прочие условия

7.1. Начисление и предъявление штрафных санкций (неустойки, штрафов, пени) является правом, а не
обязанностью Сторон, и если они не предъявлялись, то к начислению и оплате не подлежат.

7.2.

Стороны согласны с тем, что Договор и Приложения к нему регулируются Применимым

законодательством.
7.3. В случае недостижения компромисса между Сторонами все споры и разногласия, возникающие из
Договора или связанные с ним, подлежат разрешению судом в соответствии с Применимым
законодательством по месту нахождения МФО.
7.4. Заемщик не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без предварительного
письменного согласия на то МФО.
7.5. Правопреемник стороны по Договору непосредственно принимает на себя права требований и
обязанности, изложенные в Договоре, в том числе и права требований и обязанности, связанные с
урегулированием возможных споров и разногласий.

8.

Направление требований и уведомлений

8.1. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что МФО направляет Заемщику требование о
предоставлении документов, предусмотренных Договором, в любое время в течение срока действия Договора,
по выбору МФО любым из следующих способов:
•

путем направления Заемщику требования в виде текстового сообщения на номер телефона Заемщика,
и/или

•

путем

направления

Заемщику

электронного

сообщения

с

использованием

информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, по адресу
электронной почты Заемщика, и/или
•

путем направления требования заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу регистрации
Заемщика, по месту жительства Заемщика, и/или

•

путем вручения требования непосредственно Заемщику, и/или

•

путем устного сообщения Заемщику о требовании МФО по номеру телефона Заемщика, и/или

•

любым иным способом, определяемым МФО по своему усмотрению.
8.2.

Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что Заемщик обязан предоставить МФО

требуемые по Договору документы путем фактической их передачи Представителю МФО под
роспись о получении.
8.3.

Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые уведомления от МФО

Заемщику считаются оформленными надлежащим способом и полученными Заемщиком, когда такие
уведомления направляются МФО Заемщику одним из следующих способов: • в виде текстового
сообщения на номер телефона Заемщика;
•

в виде электронного сообщения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, по адресу электронной почты Заемщика;

•

посредством почтовой службы на адрес регистрации и/или проживания Заемщика.

8.4. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые уведомления от Заемщика МФО считаются
оформленными надлежащим способом и полученными МФО, когда такие уведомления направляются
Заемщиком МФО одним из следующих способов:
•

вручением Представителю МФО, находящемуся у Дилера под роспись о получении;

•

посредством курьерской службы на адрес по месту нахождения МФО.
8.5.

МФО не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение уведомлений

Заемщиком, вызванное изменением контактных данных/реквизитов Заемщика, о которых Заемщик
письменно не уведомил МФО в соответствии с Договором.

8.6.

Стороны настоящим подтверждают, что Заемщик принимает на себя весь и любой риск

использования каких-либо средств оперативной связи для целей отправки и/или получения
уведомлений (включая, но не ограничиваясь, риск любых умышленных действий третьих лиц, в том
числе мошенничества, неуполномоченного доступа к отправленной информации, а также утраты
такой информации до ее получения Заемщиком/МФО, вызванной проблемами в работе средств
оперативной связи, поставщиков услуг или оборудования, используемого для передачи
уведомлений).
8.7.

МФО не несет ответственности за любые сбои при передаче уведомлений и/или за неполадки

любого оборудования, при помощи которого должно быть передано и/или получено уведомление.
8.8.

МФО также не несет ответственности за любые убытки, которые может понести Заемщик в

связи с отправкой уведомлений с использованием средств оперативной связи, включая, но не
ограничиваясь, убытки Заемщика, возникшие в результате неполучения/несвоевременного
получения уведомлений МФО, злоумышленных действий третьих лиц, если только не будет
доказано, что такие убытки явились результатом небрежности или умышленного неисполнения МФО
своих обязанностей.

