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МИКРОКРЕДИТТІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ 

ТӘСІЛМЕН БЕРУ  

ТУРАЛЫ ШАРТЫНА 

ТИТУЛ БЕТ 

№ _____________ 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  

К ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МИКРОКРЕДИТА  

ЭЛЕКТРОННЫМ СПОСОБОМ  

№ _____________ 

Шарт жасалған 

күн: 

 

___.___.______ жыл 

Дата заключения 

Договора: 

 

___.___.______ года 

Кредитордың 

атауы: 

«ФинТехЛаб» микроқаржы 

ұйымы» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

Наименование 

Кредитора: 

Товарищество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Микрофинансовая 

организация «ФинТехЛаб» 

Қарыз алушының 

тегі, аты, әкесінің 

аты (бар болған 

жағдайда): 

 Фамилия, имя 

отчество (при 

наличии) 

Заемщика: 

 

Микрокредиттің 

сомасы: 

 

__________ (_______) теңге 

Сумма 

микрокредита:  

 

___________ (_______) тенге 

Микрокредит 

бойынша артық 

төлеу сомасы: 

 

 

__________ (_______) теңге 

Сумма переплаты 

по микрокредиту: 

 

 

___________ (_______) тенге 

Микрокредитті 

өтеу мерзімі: 

Кредитордың жұмыс 

кестесіне сай Кредитордың 

жұмыс күні аяқталғанша 

дейін __.__._____ж. 

Срок погашения 

Микрокредита: 

__.__._____г. до завершения 

рабочего дня Кредитора 

согласно графику работы 

Кредитора 

Сыйақы мәні: ______________ теңгеге тең 

болып келетін (___ 

күнтізбелік күндер үшін) 

берілген Микрокредиттің 

сомасынан __ (_____) пайыз  

 

Значение 

Вознаграждения: 

__ (_____) процентов от 

суммы выданного 

Микрокредита (за ___ 

календарных дней), что равно 

______________ тенге 

Шарт жасалған 

күнге ЖТСМ 

мөлшері: 

 

 

____(________) пайыз 

Размер ГЭСВ на 

дату заключения 

договора: 

 

 

____(________) процентов 

Микрокредитті 

өтеу тәсілі: 

Шарттың 1.2-тармағында 

көрсетілген мерзімде 

бірден, келесі тәсілдердің 

бірімен: 

- Төлем жүйелерінің 

электронды 

терминалдары/әмияндері 

арқылы қолма-қол ақша 

салу жолымен,  

- қолма-қол ақшасыз 

тәртіппен – Шарттың 9-

бөлімінде көрсетілген 

Кредитордың банк шотына 

ақша салу немесе ақша 

аудару жолымен; 

Способ 

погашения 

Микрокредита: 

единовременно в срок, 

указанный в пункте 1.2. 

Договора, одним из 

следующих способов: 

- путем внесения наличных 

денег посредством 

электронных 

терминалов/кошельков 

платежных систем;  

- в безналичном порядке: 

путем внесения денег либо 

перевода денег на банковский 

счет Кредитора, указанный в 

разделе 9 Договора; 
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- www.dossym.kz интернет-

ресурсында жеке кабинетте 

төлем картасын қолданумен 

төлем жасау жолымен. 

 

- путем оплаты с 

использованием платежной 

карты в личном кабинете на 

интернет-ресурсе 

www.dossym.kz. 

Негізгі борыштың 

уақтылы 

өтелмегені және 

сыйақының 

төленбегені үшін 

айыпақыны 

(айыппұлды, 

өсімпұлды) есептеу 

тәртібі және 

мөлшері: 

Кредитор мерзімін өткізіп 

алған әрбір күнтізбелік күн 

үшін орындалмаған 

міндеттеме сомасының 

0,5% мөлшерінде өсімпұл 

есепке жазуға құқылы 

Размер неустойки 

(штрафа, пени) за 

несвоевременное 

погашение 

основного долга 

и уплаты 

вознаграждения, 

и порядок ее 

начисления: 

за каждый календарный день 

просрочки Кредитор вправе 

начислить пеню в размере 0,5 

% от суммы неисполненного 

обязательства 

Микрокредит 

бойынша берешекті 

өтеу кезектігі: 

Микрокредит бойынша 

Қарыз алушының жүргізген 

төлем сомасы, егер бұл 

Қарыз алушының Шарт 

бойынша міндеттемелерін 

орындау үшін жеткіліксіз 

болса, қарыз алушының 

берешегін мынадай 

кезектілікпен өтейді:  

1) Шартта айқындалған 

мөлшердегі тұрақсыздық 

айыбы (айыппұл, өсімпұл); 

2) орындауды алу бойынша 

шығасылар (бар болған 

жағдайда); 

3) сыйақы бойынша 

берешек; 

4) негізгі борыш бойынша 

берешек. 

Очередность 

погашения 

задолженности по 

Микрокредиту: 

 

суммы производимых 

платежей Заемщиками в счет 

погашения задолженности по 

Микрокредиту, в случае их 

недостаточности для 

исполнения обязательства 

Заемщика по Договору, 

погашает задолженность 

Заемщика в следующей 

очередности:  

1) неустойка (штраф, пеня) в 

размере, определенном 

Договором; 

2) издержки по получению 

исполнения (при наличии); 

3) задолженность по 

вознаграждению; 

4) задолженность по 

основному долгу. 

Қарыз алушы Шарт 

бойынша 

міндеттемелерін 

орындамаған 

немесе тиісті түрде 

орындамаған 

жағдайда 

Кредитордың 

қолданатын 

шаралары: 

1) Сотқа дейінгі тәртіппен 

дауды реттеу (келіссөздер, 

хат алмасу, делдалдық 

жүргізу жолымен); 

2) Шарт бойынша 

берешекті сотқа дейінгі 

өндіріп алу және реттеу, 

сондай-ақ Қарыз алушының 

берешегіне қатысты 

ақпаратты жинау 

қызметтерін көрсеткізу 

үшін  коллекторлық  

агенттікті тарту; 

3) Қарыз алушының 

келісімінсіз өзгеге табыстау 

шартын жасау жолымен 

Шарт бойынша құқықтарды 

(талаптарды) өзгеге беру. 

Меры, 

принимаемые 

Кредитором при 

неисполнении 

либо 

ненадлежащем 

исполнении 

Заемщиком 

обязательств по 

Договору: 

1) в досудебном порядке 

урегулировать спор (путем 

проведения переговоров, 

переписки, медиации); 

2) привлечь коллекторское 

агентство для оказания услуг 

по досудебному взысканию и 

урегулированию 

задолженности по Договору, а 

также сбору информации, 

связанной с задолженностью 

Заемщика; 

3) произвести уступку прав 

(требований) по Договору 

путем заключения договора 

уступки без согласия 

Заемщика. При этом 

требования и ограничения, 
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Бұл ретте Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасы бойынша Шарт 

шеңберінде Кредитордың 

Қарыз алушымен өзара 

қарым-қатынасына 

қойылатын талаптар мен 

шектеулер Қарыз 

алушының Шарт бойынша 

құқықтар (талаптар) 

берілген Үшінші 

тұлғалармен құқықтық 

қарым-қатынасына өз 

күшін таратады, ал Шарт 

бойынша құқықтар 

(талаптар) сервистік 

компанияға сенімді 

басқаруға табысталған 

жағдайда Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасымен 

Кредитордың Шарт 

шеңберінде Қарыз 

алушымен қарым-

қатынасына қойылатын 

талаптар мен шектеулер 

Қарыз алушының сервистік 

компаниямен құқықтық 

арақатынасына өз күшін 

таратады; 

4) Берешекті сот тәртібімен 

өтеу туралы талаппен сот 

органдарына жүгіну; 

5) Атқарушылық жазбаны 

жасау үшін нотариусқа 

жүгіну; 

6) Қамтамасыз етуге 

өндіріп алуды қолдану 

(қамтамасыз етілген 

микрокредиттер бойынша). 

предъявляемые 

законодательством 

Республики Казахстан к 

взаимоотношениям 

Кредитора с Заемщиком в 

рамках Договора, 

распространяют свое действие 

на правоотношения Заемщика 

с третьим лицом, которому 

уступлены права (требования) 

по Договору, а в случае 

передачи прав (требований) по 

Договору в доверительное 

управление сервисной 

компании требования и 

ограничения, предъявляемые 

законодательством 

Республики Казахстан к 

взаимоотношениям 

Кредитора с Заемщиком в 

рамках Договора, 

распространяют свое действие 

на правоотношения Заемщика 

с сервисной компанией; 

4) обратиться в судебные 

органы с требованием о 

взыскании задолженности в 

судебном порядке; 

5) обратиться к нотариусу за 

совершением исполнительной 

надписи; 

6) обратить взыскание на 

Обеспечение (по 

обеспеченным 

микрокредитам). 

Шарттың 

қолданылу мерзімі: 

Шарт бойынша 

міндеттемелер толық 

орындалғанша дейін 

Срок действия 

договора: 

до полного исполнения 

обязательств по Договору 

Қарыз алушы 

құқылы: 

Бас тарту себептерінің 

уәжді негіздемесін көрсете  

отырып, Шарт талаптарын 

өзгертуден бас тартқаны 

туралы Кредитордың 

шешімін алған күннен 

бастап 15 (он бес) 

күнтізбелік күннің ішінде 

немесе Шарт талаптарын 

Заемщик вправе: в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты 

получения решения 

Кредитора об отказе в 

изменении условий Договора 

с указанием мотивированного 

обоснования причин отказа 

или при недостижении 

взаимоприемлемого решения 
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өзгерту туралы өзара 

қолайлы шешімге қол 

жеткізбеген кезде бір 

мезгілде Кредиторды 

хабардар ете отырып, 

уәкілетті органға жүгінуге 

об изменении условий 

Договора обратиться в 

уполномоченный орган с 

одновременным 

уведомлением Кредитора 
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МИКРОКРЕДИТТІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ 

ТӘСІЛМЕН 

БЕРУ ТУРАЛЫ ШАРТЫ 

№ ___________ 

 

Мен, ____________________ (ТАӘ), 

«ФинТехЛаб» микроқаржы ұйымы» ЖШС-мен 

Микрокредит беру туралы осы шартты жасаса 

отырып, мыналармен келісемін: 

1. ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ 

 

Шарт мәтіні бойынша бас әріппен 

қолданылатын барлық терминдер мен 

анықтамалар Шартқа № 1 Қосымшада оларға 

берілген мәнде пайдаланылады.  

 

Шарт жасалған күн __.__.________ жыл. 

1.1. «ФинТехЛаб» микроқаржы ұйымы» ЖШС 

(бұдан әрі – Кредитор) 

___________________________________ (ТАӘ) 

(бұдан әрі – Қарыз алушы) қолма-қол ақшасыз 

түрде ___________ (______) теңге сомасында, 

мерзімділік, ақылылық және қайтарымдылық 

шарттарымен, ҚР заңнамасына қайшы 

келмейтін кез келген мақсаттарға  Микрокредит 

береді. Микрокредит бойынша артық төлем 

сомасы ____________(_____________) теңгені 

құрайды, бұл Шарттың бүкіл әрекет ету мерзімі 

ішінде берілген Микрокредит сомасының 

жартысынан аспайды. 

1.2. Микрокредитті өтеу мерзімі (қайтару күні): 

Кредитордың жұмыс кестесіне сай Кредитордың 

жұмыс күні аяқталғанша дейін __.__._____ж. 

1.3. Микрокредитті пайдалану үшін Сыйақының 

мәні ___________ (______) теңгеге тең болып 

келетін (___ күнтізбелік күндер үшін) берілген 

Микрокредиттің сомасынан __ (_____) пайызды 

құрайды.  

Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің 

мөлшері ________ (_________) пайыз құрайды. 

1.4. Микрокредитті, соның ішінде сыйақыны 

өтеу тәсілі – Шарттың 1.2-тармағында 

көрсетілген мерзімде бірден, келесі тәсілдердің 

бірімен: 

- Төлем жүйелерінің электронды 

терминалдары/әмияндері арқылы қолма-қол 

ақша салу жолымен; 

- қолма-қол ақшасыз тәртіппен – Шарттың 9-

бөлімінде көрсетілген Кредитордың банк 

шотына ақша салу немесе ақша аудару жолымен; 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МИКРОКРЕДИТА  

ЭЛЕКТРОННЫМ СПОСОБОМ  

№ ___________  

 

Я, ____________________ (ФИО), заключая 

настоящий Договор о предоставлении 

Микрокредита с ТОО «Микрофинансовая 

организация «ФинТехЛаб», соглашаюсь со 

следующим: 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

Все термины и определения, используемые по 

тексту Договора с заглавной буквы, будут 

употребляться в том значении, которое им дано 

в Приложении № 1 к Договору.  

 

Дата заключения Договора __.__.________ года. 

1.1. ТОО «Микрофинансовая организация 

«ФинТехЛаб» (далее – Кредитор) предоставляет 

___________________________________ (ФИО) 

(далее – Заемщик) Микрокредит в безналичной 

форме в сумме ___________ (______) тенге, на 

условиях срочности, платности и возвратности, 

на любые цели, не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан. Сумма 

переплаты по микрокредиту составляет 

____________(_____________) тенге, что не 

превышает половины суммы выданного 

Микрокредита за весь период действия 

Договора. 

1.2. Срок погашения (дата возврата) 

Микрокредита: __.__._____г. до завершения 

рабочего дня Кредитора согласно графику 

работы Кредитора. 

1.3. Значение Вознаграждения за пользование 

Микрокредитом составляет __ (_____) 

процентов от суммы выданного Микрокредита 

(за ___ календарных дней), что равно 

___________ (______) тенге.  

Размер годовой эффективной ставки 

вознаграждения составляет ________ 

(_________) процентов. 

1.4. Способ погашения Микрокредита, в том 

числе вознаграждения – единовременно в срок, 

указанный в пункте 1.2. Договора, одним из 

следующих способов: 

- путем внесения наличных денег посредством 

электронных терминалов/кошельков платежных 

систем;  
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- www.dossym.kz интернет-ресурсында жеке 

кабинетте төлем картасын қолданумен төлем 

жасау жолымен. 

Микрокредитті мерзімінен бұрын өтеуге болады.  

1.5. Негізгі борыштың уақтылы өтелмегені және 

сыйақының төленбегені үшін айыпақыны 

(айыппұлды, өсімпұлды) есептеу тәртібі және 

мөлшері: Кредитор мерзімін өткізіп алған әрбір 

күнтізбелік күн үшін орындалмаған міндеттеме 

сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл есепке 

жазуға құқылы. 

1.6. Микрокредит бойынша Қарыз алушының 

жүргізген төлем сомасы, егер бұл Қарыз 

алушының Шарт бойынша міндеттемелерін 

орындау үшін жеткіліксіз болса, қарыз 

алушының берешегін мынадай кезектілікпен 

өтейді:  

1) Шартта айқындалған мөлшердегі тұрақсыздық 

айыбы (айыппұл, өсімпұл); 

2) орындауды алу бойынша шығасылар (бар 

болған жағдайда); 

3) сыйақы бойынша берешек; 

4) негізгі борыш бойынша берешек. 

1.7. Қарыз алушы Шарт бойынша 

міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті 

түрде орындамаған жағдайда Кредитордың 

келесі шараларды қолдануға құқылы: 

1) сотқа дейінгі тәртіппен дауды реттеуге 

(келіссөздер, хат алмасу, делдалдық жүргізу 

жолымен); 

2) Шарт бойынша берешекті сотқа дейінгі 

өндіріп алу және реттеу, сондай-ақ Қарыз 

алушының берешегіне қатысты ақпаратты жинау 

қызметтерін көрсеткізу үшін  коллекторлық  

агенттікті тарту; 

3) Қарыз алушының келісімінсіз өзгеге табыстау 

шартын жасау жолымен Шарт бойынша 

құқықтарды (талаптарды) өзгеге беру. Бұл ретте 

Қазақстан Республикасының заңнамасы 

бойынша Шарт шеңберінде Кредитордың Қарыз 

алушымен өзара қарым-қатынасына қойылатын 

талаптар мен шектеулер Қарыз алушының Шарт 

бойынша құқықтар (талаптар) берілген Үшінші 

тұлғалармен құқықтық қарым-қатынасына өз 

күшін таратады, ал Шарт бойынша құқықтар 

(талаптар) сервистік компанияға сенімді 

басқаруға табысталған жағдайда Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен Кредитордың 

Шарт шеңберінде Қарыз алушымен қарым-

қатынасына қойылатын талаптар мен шектеулер 

Қарыз алушының сервистік компаниямен 

құқықтық арақатынасына өз күшін таратады; 

- в безналичном порядке: путем внесения денег 

либо перевода денег на банковский счет 

Кредитора, указанный в разделе 9 Договора; 

- путем оплаты с использованием платежной 

карты в Личном кабинете на интернет-ресурсе 

www.dossym.kz. 

Микрокредит может быть погашен досрочно.  

1.5. Порядок начисления и размер неустойки 

(штрафа, пени) за несвоевременное погашение 

основного долга и уплату вознаграждения: за 

каждый календарный день просрочки Кредитор 

вправе начислить пеню в размере 0,5 % от суммы 

неисполненного обязательства. 

1.6. Суммы производимых платежей 

Заемщиками в счет погашения задолженности по 

Микрокредиту, в случае их недостаточности для 

исполнения обязательства Заемщика по 

Договору, погашает задолженность Заемщика в 

следующей очередности:  

1) неустойка (штраф, пеня) в размере, 

определенном Договором; 

2) издержки по получению исполнения (при 

наличии); 

3) задолженность по вознаграждению; 

4) задолженность по основному долгу. 

1.7. При неисполнении либо ненадлежащем 

исполнении Заемщиком обязательств по 

Договору Кредитор вправе принять следующие 

меры: 

1) в досудебном порядке урегулировать спор 

(путем проведения переговоров, переписки, 

медиации); 

2) привлечь коллекторское агентство для 

оказания услуг по досудебному взысканию и 

урегулированию задолженности по Договору, а 

также сбору информации, связанной с 

задолженностью Заемщика; 

3) произвести уступку прав (требований) по 

Договору путем заключения договора уступки 

без согласия Заемщика. При этом требования и 

ограничения, предъявляемые законодательством 

Республики Казахстан к взаимоотношениям 

Кредитора с Заемщиком в рамках Договора, 

распространяют свое действие на 

правоотношения Заемщика с третьим лицом, 

которому уступлены права (требования) по 

Договору, а в случае передачи прав (требований) 

по Договору в доверительное управление 

сервисной компании требования и ограничения, 

предъявляемые законодательством Республики 

Казахстан к взаимоотношениям Кредитора с 

Заемщиком в рамках Договора, распространяют 
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4) берешекті сот тәртібімен өтеу туралы талаппен 

сот органдарына жүгінуге; 

5) атқарушылық жазбаны жасау үшін нотариусқа 

жүгінуге; 

6) Қамтамасыз етуге өндіріп алуды қолдануға 

(қамтамасыз етілген микрокредиттер бойынша). 

1.8. Осы Шарт жасалған күнінен бастап күшіне 

енеді және тараптар өзіне қабылдаған 

міндеттемелерін толық орындағанша дейін 

қолданылады. 

1.9. Қарыз алушы бас тарту себептерінің уәжді 

негіздемесін көрсете  отырып, Шарт талаптарын 

өзгертуден бас тартқаны туралы Кредитордың 

шешімін алған күннен бастап 15 (он бес) 

күнтізбелік күннің ішінде немесе Шарт 

талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы 

шешімге қол жеткізбеген кезде бір мезгілде 

Кредиторды хабардар ете отырып, уәкілетті 

органға жүгінуге құқылы. 

1.10. Кредитордың пошталық мекенжайы: 

050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 

Бостандық ауданы, Көктем-2 ықш., 22-үй, 1-

корпус, Кредитордың электронды адресі 

info@dossym.kz, Кредитордың ресми Интернет-

ресурсы www.dossym.kz. 

1.11. Кредитор Шарт бойынша құқықтарды 

(талаптарды) үшінші тұлғаларға табыстаған 

кезде Қазақстан Республикасының заңнамасы 

бойынша Кредитордың Шарт шеңберінде Қарыз 

алушымен қарым-қатынасына қойылатын 

талаптар мен шектеулер Қарыз алушының Шарт 

бойынша құқықтар (талаптар) берілген үшінші 

тұлғалармен құқықтық арақатынасына таралады, 

ал Шарт бойынша құқықтарды (талаптарды) 

сервистік компанияның сенімді басқаруына 

табыстаған жағдайда Қазақстан 

Республикасының заңнамасы бойынша  

Кредитордың Шарт  шеңберінде Қарыз 

алушымен қарым-қатынасына қойылатын 

талаптар мен шектеулер Қарыз алушының 

сервистік компаниямен құқықтық 

арақатынасына өз күшін таратады. Шарт 

бойынша құқықтар (талаптар) берілген үшінші 

тұлғаның,  сонымен қатар сервистік 

компанияның  Қазақстан Республикасының 

заңнамасы бойынша  Кредитордың Шарт  

шеңберінде Қарыз алушымен қарым-қатынасына 

қойылатын талаптар мен шектеулерді бұзуы 

Қазақстан Республикасының заңдарымен 

белгіленген жауапкершілікке алып келеді. 

1.12. Қарыз алушының Шарт бойынша барлық 

төлемдері, сонымен қатар Микрокредит мәнін 

свое действие на правоотношения Заемщика с 

сервисной компанией; 

4) обратиться в судебные органы с требованием 

о взыскании задолженности в судебном порядке; 

5) обратиться к нотариусу за совершением 

исполнительной надписи; 

6) обратить взыскание на Обеспечение (по 

обеспеченным микрокредитам). 

1.8. Настоящий Договор вступает в силу с даты 

его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

1.9. Заемщик вправе в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты получения решения 

Кредитора об отказе в изменении условий 

Договора с указанием мотивированного 

обоснования причин отказа или при 

недостижении взаимоприемлемого решения об 

изменении условий Договора обратиться в 

уполномоченный орган с одновременным 

уведомлением Кредитора. 

1.10. Почтовый адрес Кредитора: 050040, 

Республика Казахстан, г. Алматы, 

Бостандыкский район, мкр. Коктем-2, дом 22, 

корпус 1, электронный адрес Кредитора 

info@dossym.kz, официальный Интернет-ресурс 

Кредитора www.dossym.kz. 

1.11. При уступке Кредитором прав (требований) 

по Договору третьему лицу требования и 

ограничения, предъявляемые законодательством 

Республики Казахстан к взаимоотношениям 

Кредитора с Заемщиком в рамках Договора, 

распространяются на правоотношения Заемщика 

с третьим лицом, которому уступлены права 

(требования) по Договору, а в случае передачи 

прав (требований) по Договору в доверительное 

управление сервисной компании требования и 

ограничения, предъявляемые законодательством 

Республики Казахстан к взаимоотношениям 

Кредитора с Заемщиком в рамках Договора, 

распространяют свое действие на 

правоотношения Заемщика с сервисной 

компанией. Нарушение третьим лицом, 

которому уступлены права (требования) по 

Договору, а также сервисной компанией 

требований и ограничений, предъявляемых 

законодательством Республики Казахстан к 

взаимоотношениям Кредитора с Заемщиком в 

рамках Договора, влечет ответственность, 

установленную законами Республики Казахстан. 

1.12. Все платежи Заемщика по Договору, 

включая сумму вознаграждения и неустойки 
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(сомасын) қоспағанда Шартта қарастырылған 

сыйақы және тұрақсыздық айыппұлы сомалары 

(айыппұлдар, өсімақылар) бірігіп Шарттың бүкіл 

әрекет ету мерзімі ішінде берілген Микрокредит 

сомасының жартысынан аспауы тиіс. 

1.13. Тараптар Микрокредиттің сомасын 

ұлғайтуға құқылы емес. Тараптардың келісімі 

бойынша Шарттың қолданылу мерзімі 

қолданыстағы немесе жақсартатын жағдайларда 

ұлғайтылуы мүмкін. 

1.14. Кредитордың ағымдағы шотына ақша 

түскен күн Микрокредит өтелген күн болып 

табылады.  

 

2. ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 

МЕН МІНДЕТТЕРІ 

2.1. Қарыз алушы келесіге құқылы:  

2.1.1. Микрокредиттер беру қағидаларымен, 

www.dossym.kz адресі бойынша 

орналастырылған Кредитордың микрокредиттер 

беру тарифтерімен танысуға;  

2.1.2. алған Микрокредитке Шартта белгіленген 

тәртіппен және талаптармен билік етуге;  

2.1.3. өз құқықтарын ҚР заңдарында белгіленген 

тәртіппен қорғауға; 

2.1.4. негізгі борышты және (немесе) сыйақыны 

өтеу күні демалыс немесе мереке күніне түссе, 

тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өтемпұлды) 

төлемей, негізгі борышты және (немесе) 

сыйақыны одан кейінгі жұмыс күні төлеуге;  

2.1.5. Қарыз алушы – жеке тұлға Микрокредитті 

мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін тұрақсыздық 

айыбын (айыппұлды, өтемпұлды) және басқа да 

төлемдерді төлемей, Микрокредит сомасын 

Кредиторға мерзімінен бұрын толық немесе 

ішінара қайтаруға;  

2.1.6. Қарыз алушы – жеке тұлғамен жасасқан 

Шарт бойынша құқық (талап ету) басқаға берген 

жағдайда, Заңның 9-1-бабы 4 және 5-

тармақтарында көрсетілген тұлғамен 

келіспеушіліктерді реттеу үшін банк 

омбудсманына жүгінуге құқығы бар  (жеке 

тұлға болып табылатын қарыз алушыға ғана 

қатысты қолданылады);  

2.1.7. даулы жағдайлар туындағанда Кредиторға 

жазбаша түрде жүгінуге; 

2.1.8. Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен, Шартпен белгіленген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыруға.  

 

2.2. Қарыз алушы келесіге міндетті:  

(штрафа, пени), предусмотренные Договором, за 

исключением предмета (суммы) Микрокредита, 

в совокупности не могут превышать половины 

суммы выданного Микрокредита за весь период 

действия Договора. 

1.13. Стороны не вправе увеличивать сумму 

Микрокредита. По соглашению Сторон 

возможно увеличение срока действия Договора 

на действующих или улучшающих условиях. 

1.14. Днем погашения Микрокредита является 

день поступления денег на текущий счет 

Кредитора.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЕМЩИКА 

2.1. Заемщик вправе:  

2.1.1. знакомиться с Правилами предоставления 

Микрокредитов, тарифами Кредитора по 

предоставлению Микрокредитов, 

размещенными по адресу www.dossym.kz;  

2.1.2. распоряжаться полученным 

Микрокредитом в порядке и на условиях, 

установленных Договором;  

2.1.3. защищать свои права в порядке, 

установленном законом Республики Казахстан; 

2.1.4. в случае если дата погашения основного 

долга и (или) вознаграждения выпадает на 

выходной либо праздничный день, произвести 

оплату основного долга и (или) вознаграждения 

в следующий за ним рабочий день без уплаты 

неустойки (штрафа, пени);  

2.1.5. досрочно полностью или частично 

возвратить Кредитору сумму Микрокредита без 

оплаты Заемщиком – физическим лицом 

неустойки (штрафа, пени) и других платежей за 

досрочный возврат Микрокредита;  

2.1.6. обратиться к банковскому омбудсмену в 

случае уступки Кредитором права (требования) 

по Договору, заключенному с Заемщиком – 

физическим лицом, для урегулирования 

разногласий с лицом, указанным в пунктах 4 и 5 

статьи 9-1 Закона (применяется только в 

отношении Заемщиков, являющихся 

физическими лицами);  

2.1.7. письменно обратиться к Кредитору при 

возникновении спорных ситуаций; 

2.1.8. осуществлять иные права, установленные 

законодательством Республики Казахстан, 

Договором.  

 

2.2. Заемщик обязан:  
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2.2.1. Шартта белгiленген мерзiмдерде және 

тәртiппен алынған Микрокредиттi қайтаруға 

және ол бойынша сыйақыны төлеуге;  

2.2.2. Кредитор осы Шартқа және Заңға сәйкес 

сұрататын құжаттар мен мәлiметтердi беруге;  

2.2.3. алынған Микрокредитті нысаналы мақсаты 

бойынша ғана пайдалануға (Микрокредит 

нысаналы мақсат талаптарымен алынған 

жағдайда). Микрокредитті нысаналы мақсаты 

бойынша емес пайдаланған жағдайда, Қарыз 

алушы Микрокредитті Кредиторға мерзімінен 

бұрын қайтаруға және Микрокредитті қайтару 

күні Микрокредиттің пайдаланылған бөлігіне 

есепке жазылған сыйақыны төлеуге міндетті;  

2.2.4. Кредитордың алғашқы талап етуі бойынша 

Микрокредиттің нысаналы мақсаты бойынша 

пайдаланылуына қатысты бүкіл құжаттаманы, 

өзінің қаржы (мүлік) жағдайы туралы 

мәліметтерді ұсынуға және Кредитордың Қарыз 

алушыны тексеру бойынша өзінің өкілеттігін 

жүзеге асыруына кедергі жасамауға 

(Микрокредит нысаналы мақсат талаптарымен 

алынған жағдайда);  

2.2.5. Кредиторға Микрокредиттің нысаналы 

мақсаты бойынша пайдаланылуына жүйелі түрде 

мониторинг жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз 

етуге (Микрокредит нысаналы мақсат 

талаптарымен алынған жағдайда);  

2.2.6. Кредитордың алдын ала келісімінсіз 

үшінші тарапқа Шарт бойынша өз құқықтарын 

және міндеттемелерін беруге болмайды;  

2.2.7. жоғалған немесе зақымданған Қамтамасыз 

етуді жоғалған немесе зақымданған сәттен 

бастап 10 (он) күнтізбелік күннен кеш емес 

мерзімде тең бағалы мүлікке ауыстыруға 

және/немесе қажет болған жағдайда дәл сол 

мерзімде қосымша қамтамасыз етуді ұсынуға 

(Микрокредит қамтамасыз ету талаптарымен 

берілген жағдайда);  

2.2.8. кепілгер қайтыс болған/жойылған кезде, 

немесе оның қаржы жағдайы нашарлаған кезде 

кепілгенді ауыстыруды немесе өзге де 

қамтамасыз етуді жасауға (Микрокредит үшінші 

тұлғалардың кепілдікпен қамтамасыз етілу 

талаптарымен берілген жағдайда);  

2.2.9. Шарт бойынша Қарыз алушының 

міндеттерін, соның ішінде өтеу кестесін бұзуға 

апарып соғуы мүмкін барлық жайттар туралы, 

сондай-ақ Қарыз алушының, кепілгердің, кепіл 

берушінің мүлігіне және/немесе олардың банк 

шоттарында бар ақшасына үшінші тұлғалар 

тыйым салғаны туралы;  Қарыз алушыға үшінші 

2.2.1. возвратить Микрокредит и выплатить 

вознаграждение по нему в сроки и порядке, 

установленными Договором;  

2.2.2. предоставлять документы и сведения, 

запрашиваемые Кредитором в соответствии с 

настоящими Договором и Законом;  

2.2.3. использовать полученный Микрокредит 

только по целевому назначению (в случае если 

Микрокредит получен на условиях целевого 

использования). При нецелевом использовании 

Микрокредита Заемщик обязан досрочно 

возвратить Кредитору Микрокредит и выплатить 

вознаграждение, начисленное на 

использованную часть Микрокредита на дату 

возврата Микрокредита;  

2.2.4. предоставлять по первому требованию 

Кредитора всю документацию, связанную с 

целевым использованием Микрокредита, 

сведения о своем финансовом (имущественном) 

положении и не препятствовать осуществлению 

Кредитором своих полномочий по проверке 

Заемщика (в случае если Микрокредит получен 

на условиях целевого использования);  

2.2.5. обеспечить возможность осуществления 

Кредитором регулярного мониторинга целевого 

использования Микрокредита (в случае если 

Микрокредит получен на условиях целевого 

использования);  

2.2.6. не передавать свои права и обязательства 

по Договору третьей стороне без 

предварительного письменного согласия 

Кредитора;  

2.2.7. произвести замену утраченного или 

поврежденного Обеспечения на равноценное 

имущество в срок не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с момента утраты либо 

повреждения и/или предоставить в случае 

необходимости дополнительное обеспечение в 

этот же срок (в случае предоставления 

Микрокредита на условиях обеспеченности);  

2.2.8. осуществить замену гаранта либо иного 

обеспечения в случае смерти/ликвидации 

гаранта, либо в случае ухудшения его 

финансового положения (в случае 

предоставления Микрокредита на условиях 

обеспеченности гарантией третьих лиц);  

2.2.9. в течение 5 (пяти) рабочих дней извещать 

Кредитора обо всех обстоятельствах, которые 

могут повлечь нарушение Заемщиком 

обязательств по Договору, в том числе графика 

погашения, включая наложение третьими 

лицами арестов на имущество Заемщика, 



10 

 

тұлғалар жіберген шағымдар қуыным 

талаптарын алған кезде Кредиторға 5 (бес) 

жұмыс күні ішінде хабарлауға;  

2.2.10. Кредиторға Қамтамасыз ету ретінде 

берілген мүлікке құқық белгілеуші және/немесе 

құқық куәландырушы құжаттарға немесе Қарыз 

алушының, кепілгердің, кепіл берушінің жеке 

басын куәландыратын құжаттарға өзгерістер 

және/немесе толықтырулар енгізілгені туралы 

Кредиторға жазбаша түрде хабарлауға;  

2.2.11. осы Шартта белгіленген мерзімдер мен 

сомаларға сәйкес, Шарт бойынша берешекті 

өтеуге қатысты бүкіл төлемдерді Кредиторға 

төлеуге; 

2.2.12. үшінші тұлғалардан ақша және/немесе 

мүлік түрінде қарыз/кредит алар алдында ол 

туралы Кредиторға жазбаша түрде хабарлауға;  

2.2.13. Кредитордың жұмыскерлерімен тауар-

ақша қарым-қатынасына түспеуге және олармен 

кез келген азаматтық-құқықтық мәмілелерге 

жасаспауға, соның ішінде қарызға ақша бермеуге 

және алмауға, Шарт бойынша Микрокредит 

төлеуге оларға ақша немесе басқа да төлемдер 

табыстамауға;  

2.2.14. тұратын жері немесе тіркелу 

мекенжайының, ұялы телефон нөмірінің 

(нөмірлерінің), жеке басын куәландыратын 

құжат деректемелерінің, жұмыс немесе бизнес 

жүргізу орнының кез келген өзгерістері туралы, 

банк деректемелерінің және Кредиторға берілген 

өзге де деректердің өзгерістері туралы осындай 

өзгерістер орын алған күннен бастап 2 (екі) 

жұмыс күні ішінде Кредиторға жазбаша түрде 

хабарлауға. Қарыз алушы осындай міндетті 

орындамаған жағдайда:  

1) Кредитор Шартта көрсетілген немесе Қарыз 

алушы бұдан бұрын берген деректерді, соның 

ішінде Шарттың орындалуына, өзгертілуіне 

немесе тоқталуына, сондай-ақ соттан тыс және 

(немесе) сот тәртібімен берешекті өтеуге қажетті, 

не қатысты хабарламалар/ескертпелер бойынша 

Кредитордың бүкіл міндеттемелерін шынайы 

және өзекті деп есепке жазуға құқылы;  

2) Үшінші тұлғаларға Шартқа қол қойған кезде 

берілген / туындатылған / пайдаланылған және 

(немесе) Микрокредит, Шарт/Келісім немесе 

Қарыз алушы туралы ақпарат алған және 

пайдаланған кезде үшінші тұлғалар Қарыз 

алушының байланысу және дербес деректерін, 

сондай-ақ электронды сәйкестендіру 

құралдарын, соның ішінде логиндерді, құпия 

сөздерді, ЭСҚ мен биометрикалық деректерін 

гаранта, залогодателя и/или на их деньги, 

находящиеся на банковских счетах, при 

получении претензий и исковых заявлений, 

направленных Заемщику третьими лицами;  

2.2.10. извещать Кредитора в письменном виде о 

внесении изменений и/или дополнений в 

правоустанавливающие и/или 

правоудостоверяющие документы на 

имущество, предоставленное в качестве 

Обеспечения Кредитору, или документы, 

удостоверяющие личность Заемщика, гаранта, 

залогодателя;  

2.2.11. осуществлять все платежи Кредитору, 

связанные с погашением задолженности по 

Договору, согласно срокам и суммам, 

установленным настоящим Договором; 

2.2.12. перед получением займа/кредита в виде 

денег и/или имущества от третьих лиц 

письменно уведомить об этом Кредитора;  

2.2.13. не вступать с работниками Кредитора в 

товарно-денежные отношения и не заключать с 

ними любые гражданско-правовые сделки, в том 

числе не предоставлять и не получать деньги 

взаймы и не передавать им деньги для оплаты 

Микрокредита по Договору или иных платежей;  

2.2.14. письменно уведомлять Кредитора о 

любых изменениях места жительства или адреса 

регистрации, номера(-ов) мобильного телефона, 

реквизитов документов, удостоверяющих 

личность, места работы или ведения бизнеса, 

изменении банковских реквизитов и других 

данных, предоставленных Кредитору, в течение 

2 (двух) рабочих дней с даты возникновения 

таких изменений. В случае неисполнения данной 

обязанности Заёмщиком:  

1) Кредитор вправе считать подлинными и 

актуальными те данные, которые были указаны в 

Договоре или предоставлены Заёмщиком ранее, 

включая все обязательства Кредитора по 

уведомлениям/извещениям, необходимым или 

связанным с исполнением, изменением или 

прекращением Договора, а также с взысканием 

задолженности во внесудебном и (или) судебном 

порядке;  

2) Кредитор не несёт ответственности, и 

Заёмщик принимает на себя ответственность и 

все неблагоприятные последствия за 

неправомерное использование третьими лицами 

контактных и персональных данных, а также 

средств электронной идентификации, в том 

числе логинов, паролей, ЭЦП и биометрических 

данных Заемщика, предоставленных / 
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заңсыз қолданғаны үшін Кредитор 

жауапкершілік көтермейді, ал Қарыз алушы 

жауапкершілік пен барлық жағымсыз салдарды 

өзіне қабылдайды. 

2.2.15. Қазақстан Республикасы заңнамасында 

және Кредитормен жасасқан шарттармен 

белгіленген өзге де талаптарды орындауға.  

 

3. КРЕДИТОРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 

МІНДЕТТЕРІ 

 

3.1. Кредитор келесіге құқылы:  

3.1.1 Шарт талаптарын Қарыз алушы үшін 

оларды жақсарту жағына қарай  біржақты 

тәртіппен өзгертуге. Бұл ретте Шарт талаптарын 

Қарыз алушы үшін жақсарту деп осы тармақтың 

мақсаттарында мыналар түсініледі: 

 тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 

өсімпұлды) азайту жағына қарай өзгерту 

немесе толығымен алып тастау; 

 Шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін 

азайту жағына қарай өзгерту. 

Кредитор жақсарту талаптарын қолданған 

жағдайда Шарт талабы өзгертілгені туралы 

Қарыз алушыға осы Шартта көзделген тәртіппен 

хабарланады. 

3.1.2. Қарыз алушы микрокредиттің кезекті 

бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы төлеу үшін 

белгіленген мерзімді 40 (қырық) күнтізбелік 

күннен асыра отырып бұзған кезде Микрокредит 

және ол бойынша сыйақы сомасын мерзімінен 

бұрын қайтаруды талап етуге;  

3.1.3. қарыз алушы/жеке тұлғаның өтінішін қарау 

қорытындылары бойынша берешекті реттеу 

туралы келісімге жетпеген кезде және қарыз 

алушы/жеке тұлға берешек жөнінде қарсылық 

білдірмеген кезде,  қарыз алушы/жеке тұлғаның 

келісімін алмай нотариустың атқарушылық 

жазбасы негізінде берешекті, соның ішінде 

негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық 

айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өтеуге; 

3.1.4. Қазақстан Республикасының азаматтық 

заңнамасына сәйкес міндеттемені қамтамасыз 

етумен немесе қамтамасыз етусіз 

Микрокредиттер беруге;  

3.1.5. Қарыз алушының қаржы жағдайын 

тексеруге; 

3.1.6. Микрокредиттің нысаналы мақсатын 

тексеруге (Микрокредит нысаналы мақсат 

талаптарымен алынған жағдайда);  

3.1.7. микрокредиттер беру қағидаларында 

айқындалған, Шарт жасасу және ол бойынша 

сгенерированных / использованных при 

подписании Договора и (или) при получении и 

использовании третьими лицами информации о 

Микрокредите, Договоре/Соглашении или 

Заемщике.  

2.2.15. выполнять иные требования, 

установленные законодательством Республики 

Казахстан и договорами, заключенными с 

Кредитором.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТОРА 

 

3.1. Кредитор вправе:  

3.1.1 изменять условия Договора в 

одностороннем порядке в сторону их улучшения 

для Заемщика. При этом под улучшением 

условий Договора для Заемщика для целей 

настоящего пункта понимаются: 

 изменение в сторону уменьшения или 

полная отмена неустойки (штрафа, пени); 

 изменение в сторону уменьшения ставки 

вознаграждения по Договору. 

В случае применения Кредитором улучшающих 

условий Заемщик уведомляется об изменении 

условия Договора в порядке, предусмотренном в 

настоящем Договоре. 

3.1.2. требовать досрочного возврата суммы 

Микрокредита и вознаграждения по нему при 

нарушении Заемщиком срока, установленного 

для возврата очередной части Микрокредита и 

(или) выплаты вознаграждения, более чем на 40 

(сорок) календарных дней;  

3.1.3. взыскать задолженность, включая 

основной долг, вознаграждение и неустойку 

(штраф, пеню), на основании исполнительной 

надписи нотариуса без получения согласия 

заемщика-физического лица в случае 

недостижения соглашения по урегулированию 

задолженности по результатам рассмотрения 

заявления заемщика-физического лица и 

непредставления заемщиком-физическим лицом 

возражений по задолженности; 

3.1.4. предоставлять Микрокредиты с 

обеспечением либо без обеспечения исполнения 

обязательства в соответствии с гражданским 

законодательством Республики Казахстан;  

3.1.5. проверять финансовое положение 

Заемщика; 

3.1.6. проверять целевое использование 

Микрокредита (в случае если Микрокредит 

выдан на условиях целевого использования);  
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мiндеттемелердi орындау үшiн қажетті 

құжаттар мен мәлiметтердi Қарыз алушыдан 

(Өтініш берушіден) сұратуға; 

3.1.8. Қарыз алушының келісімінсіз Шарт 

бойынша құқықты (талап етуді) Заңның 9-1-

бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген 

тұлғаға беруге;  

3.1.9. Қарыз алушы Шарт бойынша 

міндеттемелерін орындау мерзімін өткізіп алған 

кезде берешекті сотқа дейінгі өндіріп алуға және 

реттеуге беру үшін коллекторлық  агенттікті 

тартуға;  

3.1.10. Қарыз алушыдан Шартта белгіленген 

міндеттемелерді орындауды талап етуге;  

3.1.11. Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен, Шартпен белгіленген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыруға.  

 

3.2. Кредитор келесіге міндетті:  

3.2.1. Қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті 

өкілін) шартта көзделген, не Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы 

келмейтін тәсілмен:  

• өзгеге табыстау шарты жасалғанға дейін – 

үшінші тұлғаға микрокредит беру туралы 

шарт бойынша құқықтардың (талаптардың) 

көшу мүмкіндігі туралы, сонымен қатар 

осындай өзгеге табыстаумен байланысты 

Қарыз алушының дербес деректерін өңдеу 

туралы;  

• өзгеге табыстау туралы шарт жасалған 

күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн 

ішінде микрокредит беру туралы шарт 

бойынша құқықтардың (талаптардың) 

үшінші тұлғаға көшкені туралы және 

микрокредит беру туралы шарт бойынша 

үшінші тұлғаға  әрі қарай төлемдерді жүргізу 

қажеттілігін (микрокредит беру туралы шарт 

бойынша құқықтар (талаптар) берілген 

тұлғаның немесе микрокредит беру туралы 

шарт бойынша құқықтарды (талаптарды) 

сенімді басқаруға табыстаған жағдайда–

сервистік компанияның атауын, орналасқан 

жерін және банктік деректемелерін), 

микрокредит беру туралы шарт бойынша 

берілген құқықтар көлемін, микрокредит 

беру туралы шарт бойынша берешек 

мөлшері мен құрылымын (негізгі борыш, 

сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық айыбы 

(айыппұл, өсімақы) және төленуге тиісті 

басқа да сомалар) көрсету; 

3.1.7. запрашивать у Заемщика (Заявителя) 

документы и сведения, необходимые для 

заключения Договора и исполнения обязательств 

по нему, определенных Правилами 

предоставления микрокредитов; 

3.1.8. без согласия Заемщика уступить право 

(требование) по Договору лицу, указанному в 

пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона;  

3.1.9. привлечь коллекторское агентство для 

передачи задолженности на досудебные 

взыскание и урегулирование задолженности при 

допущении Заемщиком просрочки исполнения 

обязательств по Договору;  

3.1.10. требовать от Заемщика исполнения 

обязанностей, установленных в Договоре;  

3.1.11. осуществлять иные права, установленные 

законодательством Республики Казахстан, 

Договором.  

 

3.2. Кредитор обязан:  

3.2.1. уведомлять Заемщика (или его 

уполномоченного представителя) способом, 

предусмотренным в Договоре либо не 

противоречащим законодательству Республики 

Казахстан:  

• до заключения договора уступки – о 

возможности перехода прав (требований) 

по договору о предоставлении 

микрокредита третьему лицу, а также об 

обработке персональных данных 

Заемщика в связи с такой уступкой;  

• о состоявшемся переходе прав 

(требований) по договору о 

предоставлении микрокредита третьему 

лицу в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня заключения 

договора уступки с указанием 

необходимости осуществления 

дальнейших платежей по договору о 

предоставлении микрокредита третьему 

лицу (наименование, место нахождения и 

банковские реквизиты лица, которому 

уступлены права (требования) по 

договору о предоставлении 

микрокредита, либо в случае передачи 

прав (требований) по договору о 

предоставлении микрокредита в 

доверительное управление – сервисной 

компании), объема переданных прав 

(требований) по договору о 

предоставлении микрокредита, размера и 

структуры задолженности по договору о 



13 

 

3.2.2. Кредитор Шартта көзделген тәртіппен 

жақсартушы талаптарды қолданған кезде Қарыз 

алушыны Шарт талаптары өзгергені туралы 

хабардар етуге;  

3.2.3. орналасқан жерi өзгерген не атауы 

өзгерген жағдайда бұл туралы Қарыз алушыны 

Кредитордың орналасқан жері бойынша, 

сондай-ақ қарыз алушы (өтініш беруші) – жеке 

тұлғаның заңды мекенжайы бойынша және 

қарыз алушы (өтініш беруші) – заңды тұлғаның 

орналасқан жері бойынша екi баспа 

басылымында қазақ және орыс тілдерінде тиiстi 

ақпарат жариялау арқылы не мұндай өзгерiстер 

болған күннен бастап 30 (отыз) күнтiзбелiк 

күннен кешіктірілмейтін мерзімде әрбір қарыз 

алушыны (өтініш берушіні) жазбаша хабардар 

ету арқылы жазбаша хабарлауға;  

3.2.4. микрокредиттер беру қағидаларының 

көшiрмесiн Қарыз алушының (өтініш 

берушінің) көруі және онымен танысуы үшін 

қолжетiмдi жерде, оның ішінде Сайтта 

орналастыруға;  

3.2.5. Өтініш берушіге Микрокредитті алуға, 

оған қызмет көрсетуге және оны өтеуге 

(қайтаруға) байланысты төлемдер туралы толық 

және анық ақпарат беруге;  

3.2.6. Қарыз алушыны Микрокредитті алуға 

байланысты құқықтары мен міндеттері туралы 

хабардар етуге;  

3.2.7. Микрокредит беру құпиясын сақтауға;  

3.2.8. уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық 

актiсiнде белгіленген, Қарыз алушының 

борыштық жүктемесі коэффициентін есепке 

жазу тәртiбiн және оның шекті мәнін сақтауға;  

3.2.9. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында көзделген 

жағдайларда Микрокредит беруден бас тартуға;  

3.2.10. кредит бюросынан алынған кредит 

есебіндегі Қарыз алушы туралы ақпараттың 

құпиялығын бұзбауға;  

3.2.11. Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен, Шартпен белгіленген өзге де 

талаптарды сақтауға.  

3.2.12. Қарыз алушының өтініші бойынша  Шарт 

бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі 

кешіктірілген жағдайда  міндетті тәртіппен 

Кредитор ұсынатын жақсартылатын талаптармен 

Шарттың әрекет ету мерзімін ұлғайту жолымен 

төлем мерзімін шегеру жүргізіледі.  Бұл ретте  

Шарттың әрекет ету мерзімі ұлғайтылатын 

предоставлении микрокредита (основной 

долг, вознаграждение, комиссии, 

неустойка (штраф, пеня) и других 

подлежащих уплате сумм); 

3.2.2. уведомлять Заемщика об изменении 

условий Договора, в случае применения 

Кредитором улучшающих условий в порядке, 

предусмотренном в Договоре;  

3.2.3. в случае изменения места нахождения либо 

изменения наименования письменно известить 

об этом Заемщика путем публикации 

соответствующей информации в двух печатных 

изданиях на казахском и русском языках по 

месту нахождения Кредитора, а также по 

юридическому адресу Заемщика (Заявителя) - 

физического лица и по месту нахождения 

Заемщика (Заявителя) - юридического лица либо 

путем письменного уведомления каждого 

Заемщика (Заявителя) в срок не позднее 30 

(тридцати) календарных дней с даты таких 

изменений;  

3.2.4. разместить копию правил предоставления 

микрокредитов в месте, доступном для 

обозрения и ознакомления Заемщиком 

(заявителем), в том числе на Сайте;  

3.2.5. предоставлять Заявителю полную и 

достоверную информацию о платежах, 

связанных с получением, обслуживанием и 

погашением (возвратом) Микрокредита;  

3.2.6. проинформировать Заемщика о его правах 

и обязанностях, связанных с получением 

Микрокредита;  

3.2.7. соблюдать тайну предоставления 

Микрокредита;  

3.2.8. соблюдать порядок расчета и предельное 

значение коэффициента долговой нагрузки 

Заемщика микрофинансовой̆ организации, 

установленные нормативным правовым актом 

уполномоченного органа;  

3.2.9. отказывать в предоставлении 

Микрокредита в случаях, предусмотренных 

Законом Республики Казахстан «О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»;  

3.2.10. не нарушать конфиденциальность 

информации о Заемщике, содержащейся в 

кредитном отчете, полученном из кредитного 

бюро;  

3.2.11. соблюдать иные требования, 

установленные законодательством Республики 

Казахстан, Договором.  
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жалпы мерзім қырық бес күнтізбелік күннен 

аспауы тиіс. 

 

4. КРЕДИТОРҒА АРНАЛҒАН ШЕКТЕУЛЕР 

4.1. Кредитордың келесіге құқылы емес:  

4.1.1. сыйақы мөлшерлемелерін (оларды 

төмендету жағдайларын қоспағанда) және 

(немесе) Микрокредиттi өтеу тәсiлi мен әдісін 

біржақты тәртіппен өзгертуге;  

4.1.2. Микрокредит бойынша сыйақы мен 

тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) 

қоспағанда, кез келген төлемдерді белгілеуге 

және Қарыз алушыдан алуға;  

4.1.3. жеке тұлға болып табылатын, Кредиторға 

Микрокредит сомасын мерзімінен бұрын толық 

немесе ішінара қайтарған Қарыз алушыдан 

микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны 

үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 

өсімпұлды) және басқа да төлемдерді талап 

етуге; 

4.1.4. кепілге салынған заттарды пайдалануға 

және иеленуге (микрокредит қамтамасыз 

етілген жағдайда); 

4.1.5. Микрокредиттің сомасын ұлғайтуға; 

4.1.6. егер негізгі борышты немесе сыйақыны 

өтеу күні демалыс не мереке күніне түссе, 

тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) 

өндіріп алуға, сонда негізгі борышты немесе 

сыйақыны төлеу одан кейінгі жұмыс күні жүзеге 

асырылады;  

4.1.7. кез келген валютаның баламасына 

байланыстырылып, теңгемен берілген 

Микрокредит бойынша міндеттемені және 

төлемдерді индекстеуге;  

4.1.8. берешек коллекторлық агенттікте сотқа 

дейін өндіріп алуда және реттеуде болған кезеңде 

сотқа Қарыз алушының берешегін өндіріп алу 

туралы талап қойып жүгінуге, көрсетілген кезең 

үшін сыйақы төлеуді талап етуге, сондай-ақ 

негізгі борышты және сыйақыны уақтылы 

өтемегені үшін көрсетілген кезеңге тұрақсыздық 

айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есепке жазуға;  

4.1.9. Шарт жасасқан күні негізгі қарыздың 

сомасы тіркелуге жататын мүлік кепілімен және 

(немесе) ақша кепілімен толық қамтамасыз 

етілген жағдайларды қоспағанда, қарыз алушы – 

жеке тұлғаның кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыруға байланысты емес Микрокредит 

бойынша негізгі қарыз және (немесе) сыйақы 

сомалары бойынша төлемдердің кез келгенін 

өтеу бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін 

өткізіп алудың қатарын күнтізбелік 90 (тоқсан) 

3.2.12. в случае просрочки исполнения 

обязательства по Договору по заявлению 

Заемщика в обязательном порядке производится 

отсрочка платежа путем увеличения срока 

действия Договора на улучшающих условиях, 

предложенных Кредитором. При этом общий 

срок, на который осуществляется увеличение 

срока действия Договора, не должен превышать 

сорок пять календарных дней. 

 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ КРЕДИТОРА 

4.1. Кредитор не вправе:  

4.1.1. в одностороннем порядке изменять ставки 

вознаграждения (за исключением случаев их 

снижения) и (или) способ и метод погашения 

Микрокредита;  

4.1.2. устанавливать и взимать с Заемщика 

любые платежи, за исключением 

вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по 

Микрокредиту;  

4.1.3. требовать от Заемщика, являющегося 

физическим лицом, досрочно полностью или 

частично возвратившего Кредитору сумму 

Микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и 

другие платежи за досрочный возврат 

Микрокредита; 

4.1.4. пользоваться и распоряжаться 

заложенными вещами (в случае обеспеченности 

микрокредита); 

4.1.5. увеличивать сумму Микрокредита; 

4.1.6. взимать неустойку (штраф, пеню), 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;  

4.1.7. осуществлять индексацию обязательства и 

платежей по Микрокредиту, выданного в тенге, с 

привязкой к любому валютному эквиваленту;  

4.1.8. в период нахождения задолженности на 

досудебном взыскании и урегулировании у 

коллекторского агентства обращаться с иском в 

суд о взыскании задолженности Заемщика, 

требовать выплаты вознаграждения, 

начисленного в указанный период, а также 

начислять в указанный период неустойку 

(штраф, пеню) за несвоевременное погашение 

основного долга и вознаграждения;  

4.1.9. требовать выплаты вознаграждения, 

неустойки (штрафов, пени), начисленных по 

истечении 90 (девяноста) последовательных 

календарных дней просрочки исполнения 
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күні өтіп кеткеннен кейін есептелген сыйақыны, 

тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, 

өсімпұлдарды) төлеуді талап етуге; 

4.1.10. кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға 

байланысты емес жылжымайтын мүлік 

ипотекасымен қамтамасыз етілген Микрокредит 

бойынша негізгі борыш және (немесе) сыйақы 

сомалары бойынша төлемдердің кез келгенін 

өтеу жөніндегі міндеттемені орындаудың 

мерзімін өткізіп алудың қатарынан 180 (жүз 

сексен) күнтізбелік күні өткен соң есепке 

жазылған сыйақыны, сондай-ақ тұрақсыздық 

айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) төлеуді 

талап етуге; 

4.1.11. Қарыз алушы - жеке тұлғамен жасалған, 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға 

байланысты емес және тұрғынжай және (немесе) 

тұрғынжай орналасқан жер учаскесі болып 

табылатын жылжымайтын мүлік ипотекасымен 

қамтамасыз етілмеген Шартты орындау 

талаптарын өзгерту немесе жеке тұлғаның 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға 

байланысты емес және тұрғынжай және (немесе) 

тұрғынжай орналасқан жер учаскесі болып 

табылатын жылжымайтын мүлік ипотекасымен 

қамтамасыз етілмеген Микрокредитін өтеу 

мақсатында жаңа микрокредит беру кезінде 

негізгі борыш сомасына капиталдандырылған 

(жинақтап қосылған) мерзімі өткен сыйақыға, 

тұрақсыздық айыбына (айыппұлдарға, 

өсімпұлдарға) сыйақыны есепке жазуға. 

 

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

5.1. Қарыз алушы Кредитордың алдындағы 

міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті 

түрде орындамаған жағдайда, соңғысы өз 

құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін 

Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген кез келген шараларды қабылдауға 

құқылы, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленген 

тәртіппен Қарыз алушының кез келген мүлкінен 

және мүліктік құқықтарынан мәжбүрлеп өндіріп 

алу. 

5.2. Қарыз алушы Шарт, Келісім бойынша 

міндеттемелерін тиісті түрде орындағаны үшін. 

Соның ішінде Микрокредит бойынша төлемдер 

жасау мерзімдерін бұзғаны үшін, Шарт 

және/немесе Келісім жасасуға және 

Микрокредит бойынша құжаттаманы дұрыс 

жүргізуге қажетті, берілген мәліметтері мен 

обязательства по погашению любого из 

платежей по суммам основного долга и (или) 

вознаграждения по Микрокредиту заемщика - 

физического лица, не связанному с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности, за исключением случаев если на 

дату заключения Договора сумма основного 

долга полностью обеспечивалась залогом 

имущества, подлежащего регистрации, и (или) 

залогом денег; 

4.1.10. требовать выплаты вознаграждения, а 

также неустойки (штрафов, пени), начисленных 

по истечении 180 (ста восьмидесяти) 

последовательных календарных дней просрочки 

исполнения обязательства по погашению любого 

из платежей по суммам основного долга и (или) 

вознаграждения по Микрокредиту, 

обеспеченному ипотекой недвижимого 

имущества, не связанному с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

4.1.11. При изменении условий исполнения 

заключенного с Заемщиком - физическим лицом 

Договора, не связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности и не 

обеспеченного ипотекой недвижимого 

имущества, являющегося жилищем и (или) 

земельным участком с расположенным на нем 

жилищем, или выдаче нового микрокредита в 

целях погашения Микрокредита физического 

лица, не связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности и не 

обеспеченного ипотекой недвижимого 

имущества, являющегося жилищем и (или) 

земельным участком с расположенным на нем 

жилищем, начислять вознаграждения на 

капитализированные (суммированные) к сумме 

основного долга просроченное вознаграждение, 

неустойку (штрафы, пени). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения обязательств Заемщиком перед 

Кредитором, последний вправе принять любые 

предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан меры для защиты своих 

прав и интересов, включая принудительное 

обращение взыскания на любое имущество и 

имущественные права Заемщика в 

установленном законодательством Республики 

Казахстан порядке. 

5.2. Заемщик несет ответственность за 

надлежащее исполнение обязательств по 
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құжаттарының шынайылығы мен түпнұсқалығы 

үшін жауапкершілік көтереді. 

5.3. Микрокредит бойынша міндеттемені 

орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда 

Кредитор Шартта белгіленген тәртіппен және 

мөлшерде Қарыз алушыдан тұрақсыздық айыбын 

төлеуді талап етуге құқылы. 

5.4. Кредитор Қарыз алушыдан талап етуге 

құқылы, ал Қарыз алушы Шарт бойынша барлық 

міндеттемелерді мерзімінен бұрын (Кредитор 

белгілеген мерзімде) орындауға және бір уақытта 

Микрокредиттің қалған өтелмеген сомасын және 

есептелген сыйақыны және төменде көрсетілген 

талаптардың кез келгенін бұзғаны үшін Шарт 

бойынша төлеуге жататын басқа да сомаларды 

толық мөлшерде қайтаруға міндеттенеді: 

1) Қарыз алушы Микрокредиттің кезекті бөлігін 

қайтаруға және (немесе) сыйақы төлеуге 

белгіленген мерзімді күнтізбелік қырық күннен 

астам бұзған кезде;  

2) Қарыз алушы мәліметтерді жасырған 

және/немесе микрокредит беруге әсер ететін 

шынайы емес ақпарат ұсынған кезде; 

3) Қарыз алушы Кредитор тарапынан 

Микрокредиттің нысаналы мақсаты бойынша 

пайдалануын және Қарыз алушының қаржы 

жағдайын бақылауын жалтарған немесе кедергі 

жасаған кезде; 

4) Микрокредитті нысаналы мақсаты бойынша 

емес пайдаланған жағдайда; 

5) Қамтамасыз ету жоғалған, опат болған немесе 

зақымданған жағдайда; 

6) заңнамалық актілерде, Шартта көзделген өзге 

де жағдайларда. 

5.5. Кредитор егер бұл күші еңсерілмейтін 

жағдай әрекетінің салдары болса, Шарт, Келісім 

бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе 

тиісті түрде орындалмаған кездері үшін 

жауапкершілік көтермейді. Кез келген 

жағдайларда Кредитордың Қарыз алушының 

алдындағы жауапкершілігі Кредитордың 

әрекетімен немесе әрекетсіздігімен Қарыз 

алушыға келтірілген, құжатпен расталған тікелей 

нақты залалдың мөлшерімен шектеледі. 

Алынбай қалған пайда, жанама, қосымша немесе 

кездейсоқ шығындар немесе залал өтелуге 

жатпайды, соның ішінде Кредитор олардың 

пайда болуы туралы ескерілген жағдайларда. 

 

6. ШАРТ ТАЛАПТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР 

ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

Договору, в том числе за нарушение сроков 

внесения платежей по Микрокредиту, за 

достоверность и подлинность представленных 

сведений и документов, необходимых для 

заключения Договора и для правильного ведения 

документации по Микрокредиту. 

5.3. В случае возникновения просрочки 

исполнения обязательства по Микрокредиту, 

Кредитор вправе требовать уплаты неустойки 

Заемщиком в порядке и размере, установленном 

в Договоре. 

5.4. Кредитор вправе потребовать от Заемщика, а 

Заемщик обязуется досрочно (в указанный 

Кредитором срок) исполнить все обязательства 

по Договору и возвратить одновременно в 

полном объеме оставшуюся непогашенной 

сумму Микрокредита и вознаграждение по нему 

начисленное в соответствии с Договором и иные 

суммы, подлежащие уплате по Договору за 

нарушение любого из нижеперечисленных 

условий: 

1) при нарушении Заемщиком срока, 

установленного для возврата очередной части 

Микрокредита и (или) выплаты вознаграждения, 

более чем на сорок календарных дней;  

2) при сокрытии сведений и/или предоставлении 

Заемщиком недостоверной информации, 

влияющей на выдачу Микрокредита; 

3) при уклонении либо воспрепятствовании 

Заемщика контролю со стороны Кредитора за 

целевым использованием Микрокредита и 

финансовом положением Заемщика; 

4) в случае нецелевого использования 

Микрокредита; 

5) в случае утраты, гибели или повреждения 

Обеспечения; 

6) в иных случаях, предусмотренных 

законодательными актами, Договором. 

5.5. Кредитор не несет ответственность за случаи 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по Договору, если это явилось 

следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы. В любых случаях 

ответственность Кредитора перед Заемщиком 

ограничивается размером документально 

подтвержденного прямого реального ущерба, 

нанесенного Заемщику действием или 

бездействием Кредитора. Упущенная выгода, 

косвенные, побочные или случайные убытки или 

ущерб возмещению не подлежат, в том числе в 

тех случаях, когда Кредитор был уведомлен о 

возможности их возникновения. 
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6.1. Тараптар қосымша келісім жасасу жолымен 

Шарт талаптарына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізуге құқылы, олар Шарт Тараптарының 

қарым-қатынасына жеке қолданылады. Осы 

Шартта көзделген жағдайларда Шартқа 

Қосымша келісімге қол қою қажет етілмейді.  

6.2. Кредитор Шарт талаптарын Қарыз алушы 

үшін оларды жақсарту жағына қарай  біржақты 

тәртіппен өзгертуге құқылы. Кредитор жақсарту 

талаптарын қолданған жағдайда Шарт талабы 

өзгертілгені туралы Қарыз алушыға осы Шартта 

көзделген тәртіппен хабарланады. Бұл жағдайда 

қосымша келісім жасасу қажет етілмейді. 

Мұндай өзгерістер туралы Қарыз алушыға 

хабарлау Байланыс құралдарын пайдаланумен 

жүзеге асырылады. Қарыз алушы үшін жақсарту 

жағына қарай өзгерістер Қарыз алушы кез келген 

себептермен осындай өзгерістер туралы 

хабарлама алмаған жағдайларда да Кредитор мен 

Қарыз алушы арасындағы қарым-қатынасқа 

қолданылады. 

6.3. Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту 

бойынша қолданыстағы немесе жақсартатын 

шарттарда Шартқа өзгерістерді енгізуді тараптар 

Шарттың 6.1-тармақшасына сәйкес жүзеге 

асырады. 

 

7. БЕРЕШЕКТІ РЕТТЕУ ШАРТТАРЫ МЕН 

ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ТӨЛЕМГЕ ҚАБІЛЕТСІЗ 

ҚАРЫЗ АЛУШЫҒА ҚАТЫСТЫ 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ШАРАЛАР 

7.1. Микрокредит беру туралы шарт бойынша 

міндеттемені орындаудың өткізіп алынған 

мерзімі болған кезде, бірақ ол басталған күннен 

бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күннен 

кешіктірмей Кредитор Шартта көзделген 

тәсілмен және мерзімдерде Қарыз алушыны: 

1) Шарт бойынша міндеттемені орындау 

бойынша мерзімді өткізіп алудың туындағаны 

және хабарламада көрсетілген күнге мерзімі 

өткізіп алынған берешектің мөлшерін көрсете 

отырып, төлемдер енгізу қажеттігі; 

2) Шарт бойынша Қарыз алушы - жеке тұлғаның 

Кредиторға өтініш жасау құқығы; 

3) Қарыз алушының Шарт бойынша өз 

міндеттемелерін орындамауының салдары 

туралы хабардар етуге міндетті. 

Кредитор Қарыз алушыны хабардар ету үшін 

коллекторлық агенттікті тартуға құқылы. 

7.2. Микрокредит беру туралы шарты бойынша 

міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу 

басталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) 

 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Стороны вправе внести изменения и 

дополнения в условия Договора путем 

заключения дополнительного соглашения, 

которые будут применяться индивидуально к 

отношениям Сторон Договора. В случаях, 

предусмотренных настоящим Договором, 

подписание дополнительного соглашения к 

Договору не требуется.  

6.2. Кредитор вправе изменять условия Договора 

в одностороннем порядке в случае их улучшения 

для Заемщика. В случае применения Кредитором 

улучшающих условий Заемщик уведомляется об 

изменении условия Договора. В этом случае 

заключение дополнительного соглашения не 

требуется. Уведомление Заемщика о таких 

изменениях осуществляется с использованием 

Средства связи. Изменения в сторону улучшения 

для Заемщика применяются к отношениям 

между Кредитором и Заемщиком и в том числе в 

том случае, если по любым причинам Заемщик 

не получит уведомления о таких изменениях. 

6.3. Внесение изменений в Договор по 

увеличению срока действия Договора на 

действующих или улучшающих условиях 

производится сторонами в соответствии с 

подпунктом 6.1 Договора. 

 

7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ПО МИКРОКРЕДИТУ И МЕРЫ, 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТНОШЕНИИ 

НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО ЗАЕМЩИКА 

7.1. При наличии просрочки исполнения 

обязательства по Договору, но не позднее 20 

(двадцати) календарных дней с даты ее 

наступления Кредитор обязан уведомить 

Заемщика способом и в сроки, предусмотренные 

в Договоре, о: 

1) возникновении просрочки по исполнению 

обязательства по Договору и необходимости 

внесения платежей с указанием размера 

просроченной задолженности на дату, 

указанную в уведомлении; 

2) праве Заемщика – физического лица по 

Договору обратиться к Кредитору; 

3) последствиях невыполнения заемщиком своих 

обязательств по Договору. 

Кредитор вправе привлечь коллекторское 

агентство для уведомления Заемщика. 
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күн ішінде қарыз алушы – жеке тұлға Кредиторға 

баруға, Шарт бойынша міндеттемені орындау 

мерзімін өткізіп алудың туындау себептері, 

кірістер және басқа да расталған мән-жайлар 

(фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын 

Шарттың талаптарына өзгерістерді енгізуге 

туралы өтінішін жазбаша нысанда немесе 

Шартта көзделген тәсілмен ұсынуға құқылы, 

оның ішінде: 

1) сыйақы мөлшерлемесін не Шарт бойынша 

сыйақы мәнін азайту жағына қарай өзгертуге; 

2) негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша 

төлемді кейінге қалдыруға; 

3) берешекті өтеу әдісін немесе өтеу кезектілігін, 

оның ішінде негізгі борышты басым тәртіппен 

өтей отырып өзгертуге; 

4) микрокредит мерзімін өзгертуге; 

5) микрокредит бойынша мерзімі өткізіп алынған 

негізгі борышты және (немесе) сыйақыны 

кешіруге, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, 

өсімпұлдың) күшін жоюға; 

6) тараптардың келісімімен белгіленген 

мерзімдерде кепіл берушінің ипотека нысанасы 

болып табылатын жылжымайтын мүлікті дербес 

өткізуіне (Микрокредит қамтамасыз етілген 

жағдайда); 

7) микрокредит беру туралы шарт бойынша 

міндеттемені орындаудың орнына микроқаржы 

ұйымына кепілге қойылған мүлікті беру арқылы 

бас тарту төлемін ұсынуға; 

8) сатып алушыға шарты бойынша міндеттемені 

бере отырып, ипотека нысанасы болып 

табылатын жылжымайтын мүлікті өткізуге 

байланысты (Микрокредит қамтамасыз етілген 

жағдайда). 

7.3. Кредитор Қарыз алушы – жеке тұлғаның 

өтінішін алған күннен кейін күнтізбелік он бес 

күн ішінде уәкілетті органның нормативтік 

құқықтық актісінде белгіленген тәртіппен және 

жазбаша нысанда немесе Микрокредит беру 

туралы шартында көзделген тәсілмен Шартының 

талаптарына ұсынылған өзгерістерді қарайды 

және Қарыз алушы-жеке тұлғаға туралы 

хабарлайды: 

1) Шарт талаптарына ұсынылған өзгерістермен 

келісетіні; 

2) берешекті реттеу жөніндегі өзінің 

ұсыныстары; 

3) бас тарту себептерінің уәжді негіздемесін 

көрсете отырып, Шарт талаптарын өзгертуден 

бас тартатыны туралы. 

7.2. В течение 30 (тридцати) календарных дней с 

даты наступления просрочки исполнения 

обязательства по Договору о предоставлении 

микрокредита Заемщик – физическое лицо 

вправе посетить Кредитора и (или) представить в 

письменной форме либо способом, 

предусмотренным Договором, заявление, 

содержащее сведения о причинах возникновения 

просрочки исполнения обязательства по 

Договору, доходах и других подтвержденных 

обстоятельствах (фактах), которые 

обуславливают его заявление о внесении 

изменений в условия Договора, в том числе 

связанных с: 

1) изменением в сторону уменьшения ставки 

вознаграждения либо значения вознаграждения 

по Договору; 

2) отсрочкой платежа по основному долгу и (или) 

вознаграждению; 

3) изменением метода погашения или 

очередности погашения задолженности, в том 

числе с погашением основного долга в 

приоритетном порядке; 

4) изменением срока Микрокредита; 

5) прощением просроченного основного долга и 

(или) вознаграждения, отменой неустойки 

(штрафа, пени) по Микрокредиту; 

6) самостоятельной реализацией залогодателем 

недвижимого имущества, являющегося 

предметом ипотеки, в сроки, установленные 

соглашением сторон (в случае обеспеченности 

Микрокредита); 

7) представлением отступного взамен 

исполнения обязательства по договору о 

предоставлении Микрокредита путем передачи 

Кредитору заложенного имущества; 

8) реализацией недвижимого имущества, 

являющегося предметом ипотеки, с передачей 

обязательства по Договору покупателю (в случае 

обеспеченности Микрокредита). 

7.3. Кредитор в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней после дня получения 

заявления Заемщика – физического лица 

рассматривает предложенные изменения в 

условия Договора в порядке, установленном 

нормативным правовым актом уполномоченного 

органа, и в письменной форме либо способом, 

предусмотренным Договором о предоставлении 

Микрокредита, сообщает Заемщику – 

физическому лицу о (об): 

1) согласии с предложенными изменениями в 

условия Договора; 
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7.4. Қарыз алушы - жеке тұлға Шарттың 7.3-

тармағының 3) тармақшасында көзделген 

Кредитордың шешімін алған күннен бастап 15 

(он бес) күнтізбелік күн ішінде немесе Шарт 

талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы 

шешімге қол жеткізбеген кезде бір мезгілде 

Кредиторды хабардар ете отырып, уәкілетті 

органға өтініш жасауға құқылы. 

Уәкілетті орган «Тұрғын үй қатынастары 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкес халықтың әлеуметтік осал топтарына 

жататын қарыз алушы - жеке тұлғаның 

тұрғынжай болып табылатын жылжымайтын 

мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген, 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға 

байланысты емес Шарт жөніндегі өтінішін қарау 

кезеңінде, Заңда көзделген жағдайлардан басқа, 

кепілге қойылған мүлікке сотқа талап қоюды 

беру арқылы өндіріп алуды қолдануға жол 

берілмейді. 

7.5. Шарттың осы бабының 7.1-тармағы бірінші 

бөлігінің 1) тармақшасында көзделген талап 

қанағаттандырылмаған, сондай-ақ Шарт 

бойынша Қарыз алушы - жеке тұлға осы 

Шарттың 7.2-тармағында көзделген құқықтарды 

іске асырмаған не Қарыз алушы - жеке тұлға мен 

Кредитор арасында Шарт талаптарын өзгерту 

бойынша келісім болмаған жағдайларда, 

Кредитор: 

1) микрокредиттер беру қағидаларына сәйкес 

қарыз алушыға қатысты шаралар қолдану туралы 

мәселені қарауға; 

2) берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу 

үшін коллекторлық агенттікке беруге. 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында 

және (немесе) Шартта көзделген шараларды 

қолдануға, оның ішінде сотқа Шарт бойынша 

борыш сомасын өндіріп алу туралы талап 

қоюмен жүгінуге, сондай-ақ кепілге қойылған 

мүлікке соттан тыс тәртіппен («Жылжымайтын 

мүлік ипотекасы туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңында көзделген 

жағдайларды қоспағанда) не сот тәртібімен 

өндіріп алуды қолдануға; 

4) сотқа Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес қарыз алушы – дара 

кәсіпкерді, заңды тұлғаны банкрот деп тану 

туралы талап қоюмен жүгінуге құқылы.  

 

8. ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР 

8.1. Кредитор Қарыз алушының ол туралы 

мәліметтерді кредит бюросына беру туралы және 

2) своих предложениях по урегулированию 

задолженности; 

3) отказе в изменении условий Договора с 

указанием мотивированного обоснования 

причин отказа. 

7.4. Заемщик – физическое лицо в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты 

получения решения Кредитора, 

предусмотренного подпунктом 3) пункта 7.3 

Договора, или при недостижении 

взаимоприемлемого решения об изменении 

условий Договора вправе обратиться в 

уполномоченный орган с одновременным 

уведомлением Кредитора. 

В период рассмотрения уполномоченным 

органом обращения от Заемщика – физического 

лица, относящегося к социально уязвимым слоям 

населения в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О жилищных отношениях», по 

Договору, обеспеченного ипотекой 

недвижимого имущества, являющегося 

жилищем, не связанного с осуществлением 

предпринимательской деятельности, не 

допускается обращение взыскания на 

заложенное имущество путем подачи иска в суд, 

за исключением случаев, установленных 

Законом. 

7.5. В случаях неудовлетворения требования, 

предусмотренного подпунктом 1) части первой 

пункта 7.1. настоящей статьи Договора, а также 

не реализации Заемщиком – физическим лицом 

по Договору прав, предусмотренных пунктом 

7.2. настоящего Договора, либо отсутствия 

согласия между Заемщиком – физическим лицом 

и Кредитором по изменению условий Договора 

Кредитор вправе: 

1) рассмотреть вопрос о применении мер в 

отношении Заемщика в соответствии Правилами 

предоставления микрокредитов; 

2) передать задолженность на досудебные 

взыскание и урегулирование коллекторскому 

агентству. 

3) применить меры, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан и 

(или) Договором, в том числе обратиться с иском 

в суд о взыскании суммы долга по Договору, а 

также обратить взыскание на заложенное 

имущество во внесудебном порядке, за 

исключением случаев, предусмотренных 

Законом Республики Казахстан «Об ипотеке 

недвижимого имущества», либо в судебном 

порядке; 
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Кредитордың кредит бюросына ол туралы кредит 

есебін, сондай-ақ  Тараптардың міндеттемелерді 

орындауына қатысты ақпаратты беруге келісімін 

алған. 

8.2. Шартқа қол қою арқылы Қарыз алушы 

Кредиторға Қарыз алушы тарабы болып 

табылатын шарттарды жасау және орындау үшін; 

оларды орындауға немесе қарызды өндіріп алуға 

мәжбүрлеу, Қарыз алушының құқықтары мен 

міндеттерін тиісінше жүзеге асыруды 

қамтамасыз ету үшін; ақпаратты тексеру, оның 

ішінде жалған операцияларды болдырмау 

мақсатында; шарттарды орындауға қатысты 

ақпаратты, үшінші тұлғалардың бірлескен 

бағдарламаларына (адалдық бағдарламалары, 

бонустық бағдарламалар және т.б.) қатысатын 

үшінші тұлғалардың мәліметтері мен ақпаратын 

Қарыз алушының назарына жеткізу үшін; 

сақтандыру, пошта ұйымдарына, байланыс 

ұйымдарына табыстау үшін; коллекторлық 

ұйымдарға және басқа тұлғаларға мерзімі өткен 

берешекті өндіріп алу немесе Қарыз алушының 

өзге де міндеттемелерін орындауды қамтамасыз 

етуге табыстау үшін Қарыз алушының дербес 

деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және 

пайдалануға келісімін береді.  

8.3. Қарыз алушының дербес деректерін өзгерту 

мен толықтыру Кредитор осындай әрекеттерді 

жасау үшін қарастырған тәртіппен Байланыс 

құралдары арқылы жүзеге асырыла алады. 

8.4. Шартта белгіленбеген талаптар Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен реттеледі. 

8.5. Шарт оған Тараптар қол қойған сәттен бастап 

күшіне енеді және Қарыз алушы Кредитордың 

алдындағы өз міндеттемелерін толық 

орындағанша дейін қолданылады.  

8.6. Осы Шарт бойынша барлық хабарламалар 

келесі тәсілдердің бірімен жүзеге асырылады: 

 шартта көрсетілген электрондық пошта 

адресіне; 

 шартта көрсетілген тұрғылықты жері 

бойынша, оның жеткізілгені туралы 

хабарламасы бар тапсырыс хатпен, оның 

ішінде көрсетілген мекенжай бойынша 

тұратын кәмелетке толған отбасы 

мүшелерінің бірі алған; 

 жеткізілгенін бекітуді қамтамасыз ететін 

басқа да байланыс құралдарын 

пайдаланумен. 

Жоғарыда көрсетілген тәсілдердің бірімен 

жіберілген хабарлама жеткізілген деп саналады. 

4) обратиться с иском в суд о признании 

Заемщика – индивидуального предпринимателя, 

юридического лица банкротом в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Кредитором получено согласие Заемщика на 

предоставление сведений о нем в кредитные 

бюро и на предоставление кредитным бюро 

Кредитором кредитного отчета о нем, а также 

информации, связанной с исполнением 

Сторонами обязательств. 

8.2. Подписанием Договора Заемщик дает 

согласие Кредитору осуществлять сбор, 

обработку, хранение и использование 

персональных данных Заемщика для: 

заключения и исполнения договоров, стороной 

которых, является Заемщик; понуждения к их 

исполнению или взысканию задолженности, 

обеспечения надлежащей реализации прав и 

обязанностей Заемщика; верификации сведений, 

в том числе для цели недопущения 

мошеннических операций; доведения до 

сведения Заемщика информации, связанной с 

исполнением договоров, сведений и информации 

третьих лиц, участвующих в совместных 

программах третьих лиц (программах 

лояльности, бонусных программах и т.п.); 

передачи страховым, почтовым организациям, 

организациям связи; передачи коллекторским 

организациям и иным лицам для взыскания 

просроченной задолженности либо для 

обеспечения исполнения иных обязательств 

Заемщика.  

8.3. Изменение и дополнение персональных 

данных Заемщика может осуществляться 

посредством Средств связи в порядке, 

предусмотренном Кредитором для 

осуществления таких действий. 

8.4. Условия, не определённые Договором, 

регулируются законодательством Республики 

Казахстан. 

8.5. Договор вступает в силу с момента 

подписания Сторонами Договора и действует до 

полного исполнения Заемщиком своих 

обязательств перед Кредитором.  

8.6. Все уведомления по настоящему Договору 

осуществляются одним из следующих способов: 

 на адрес электронной почты, указанный в 

договоре; 

 по месту жительства, указанному в 

договоре, заказным письмом с 
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8.7. Қарыз алушы Кредитордың микрокредиттер 

беру қағидаларымен танысқанын, 

Микрокредитті алғанға дейін оның шығындары 

туралы, Микрокредитті алу және оған қызмет 

көрсетуге байланысты басқа да талаптар туралы, 

сондай-ақ оның Микрокредитті алуға 

байланысты құқықтары мен міндеттері туралы 

хабардар етілгенін растайды. 

8.8. Шартқа кез келген келісімдер мен 

қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып 

табылады. 

8.9. Шарт Қарыз алушының электрондық 

цифрлық қолының аналогы болып табылатын бір 

реттік OTP құпия сөзін енгізу арқылы 

электрондық түрде, мемлекеттік және орыс 

тілдерінде, бірдей заңды күші бар, Тараптардың 

әрқайсысы үшін бір данадан жасалып,  қол 

қойылады. Шарттың мемлекеттiк және орыс 

тiлдерiнде баяндалған мәтiнiнiң мағыналық 

мазмұнында әркелкі оқылу немесе 

сәйкессіздіктер болған жағдайда орыс тiлiнде 

жасалған Шарттың мәтiнiн басшылыққа алу 

керек. 

8.10. Шарттың жарамсыз бөлігін тану оның басқа 

бөліктерінің жарамсыздығына әкеліп соқпайды. 

 

9. ТАРАПТАРДЫҢ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ, 

БАНК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ МЕН ҚОЛДАРЫ 

 

Кредитор  

«ФинТехЛаб» микроқаржы ұйымы» ЖШС 

БСН: 210740027892  

Мекенжайы: 050040 Алматы қ., Бостандық 

ауданы, Көктем-2 ықш., 22-үй, 1-корпус 

Банк шоты: KZ48601A861000952061  

«Қазақстан Халық банкі» АҚ 

Банктің БСК: HSBKKZKX 

Сайты: www.dossym.kz 

Email: info@dossym.kz 

 

 

Бас 

Директор ______________ Нұрғожаев А.Е. 

 

 

Қарыз алушы 

ТАӘ __________________ 

ЖСН ____________________ 

Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі 

____________________, ___.___.______ж. 

__________ берілген 

Мекенжайы______________________ 

уведомлением о его вручении, в том числе 

получено одним из совершеннолетних 

членов семьи, проживающим по 

указанному адресу; 

 с использованием иных средств связи, 

обеспечивающих фиксирование 

доставки. 

Уведомление направленное одним из 

вышеуказанных способов, считается 

доставленным. 

8.7. Заемщик подтверждает, что ознакомлен с 

Правилами предоставления микрокредитов 

Кредитором, проинформирован до получения им 

Микрокредита о его затратах, об иных условиях, 

связанных с получением и обслуживанием 

Микрокредита, а также о своих правах и 

обязанностях, связанных с получением 

Микрокредита. 

8.8. Любые соглашения и приложения к 

Договору составляют его неотъемлемую часть. 

8.9. Договор составляется и подписывается в 

электронном виде посредством введения 

Заемщиком одноразового OTP пароля, 

являющегося аналогом электронной цифровой 

подписи, на государственном и русском языках, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. В 

случае возникновения разночтений или каких-

либо несовпадений в смысловом содержании 

текста Договора, изложенных на 

государственном и русском языках, следует 

руководствоваться текстом Договора, 

составленном на русском языке. 

8.10. Признание недействительной части 

Договора не влечет недействительности прочих 

его частей. 

 

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕВИЗИТЫ И 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Кредитор 

ТОО «Микрофинансовая организация 

«ФинТехЛаб» 

БИН: 210740027892  

Адрес: 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, 

мкр. Коктем-2, дом 22, корпус 1 

Банковский счет: KZ48601A861000952061 в АО 

«Народный Банк Казахстан»  

БИК Банка: HSBKKZKX 

Сайт: www.dossym.kz 

Email: info@dossym.kz 
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Телефоны ________________ 

Электрондық пошта __________________ 

 

 

Қарыз алушының қолы   ___________________ 

 

 

 

 

 

Генеральный 

Директор ______________ Нургужаев А.Е. 

 

 

Заемщик 

ФИО __________________ 

ИИН ____________________ 

Номер документа, удостоверяющего личность 

____________________, выдано __________ от 

__.__._______ г. 

Адрес______________________ 

Телефон ________________ 

Электронная почта __________________ 

 

 

Подпись Заемщика ___________________ 
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МИКРОКРЕДИТ БЕРУ ТУРАЛЫ ШАРТҚА 

1-ҚОСЫМША  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к ДОГОВОРУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МИКРОКРЕДИТА 

Микрокредит беру туралы шарттың мақсаттары 

үшін төменде аталған терминдер мен 

анықтамалар келесі мәнде қолданылады: 

Для целей Договора о предоставлении 

микрокредита нижеуказанные термины и 

определения, будут использоваться в 

следующем значении: 

Шарт Кредитор және Қарыз 

алушы арасында 

жасалатын микрокредит 

беру туралы шарт. 

Договор Договор о 

предоставлении 

микрокредита, 

заключаемый между 

Кредитором и 

Заемщиком. 

Кредитор ҚР ҚНРДА 09.11.2021 ж. 

№  

No 02.21.0095.М 

мемлекеттік лицензиясы 

бар, микроқаржы 

қызметін жүзеге 

асыратын, ұйым болып 

табылатын, осы Шартта, 

оның қосымшаларында 

белгіленген талаптарда 

жеке және заңды 

тұлғаларға  

микрокредиттер беру 

бойынша қызмет 

атқаратын ЖШС. 

Кредитордың пошталық 

мекенжайы: 050040 

Алматы қ., Бостандық 

ауданы, Көктем-2 ықш., 

22-үй, 1-корпус 

Кредитордың электронды 

адресі: info@dossym.kz 

Кредитордың ресми 

Интернет-ресурсы: 

www.dossym.kz. 

Кредитор ТОО являющееся 

организацией, 

осуществляющей 

микрофинансовую 

деятельность, имеющее 

государственную 

лицензию АРРФР РК №  

No 02.21.0095.М  

от 09.11.2021 г., 

осуществляющее 

деятельность по 

предоставлению 

микрокредитов 

физическим и 

юридическим лицам на 

условиях, установленных 

настоящим Договором, 

приложениями к нему. 

Почтовый адрес 

Кредитора: 050040, г. 

Алматы, Бостандыкский 

район, мкр. Коктем-2, дом 

22, корпус 1 

Электронный адрес 

Кредитора: 

info@dossym.kz 

Официальный Интернет-

ресурс Кредитора: 

www.dossym.kz. 

Қарыз алушы Кредитормен Шарт 

жасасқан жеке немесе 

заңды тұлға. 

Заемщик физическое или 

юридическое лицо, 

заключившее с 

Кредитором Договор. 

Микрокредит Кредитор мерзімділік, 

ақылылық және 

қайтарымдылық 

талаптарымен Шартта 

айқындалған көлемде 

және тәртіппен 

Микрокредит деньги, предоставляемые 

Кредитором Заемщику в 

национальной валюте 

Республики Казахстан в 

размере и порядке, 

определенных Договором 



24 

 

Қазақстан 

Республикасының ұлттық 

валютасында Қарыз 

алушыға беретін ақша. 

на условиях платности, 

срочности и 

возвратности. 

Өтініш беруші микрокредит алу туралы 

Кредиторға өтініш берген 

жеке немесе заңды тұлға. 

Заявитель физическое или 

юридическое лицо, 

подавшее заявление 

Кредитору на получение 

микрокредита. 

Тараптар Кредитор және Қарыз 

алушы. 

Стороны Кредитор и Заемщик. 

Қамтамасыз ету кепіл, кепілдік, 

кепілгерлік, с.і. заттай 

кепілгерлік және Қарыз 

алушының Шарт 

бойынша Кредитор 

алдындағы 

міндеттемелерін 

қамтамасыз етудің өзге 

де тәсілдері. 

Обеспечение залог, гарантия, 

поручительство, в т.ч. 

вещное поручительство и 

иные способы 

обеспечения исполнения 

обязательств Заемщика 

перед Кредитором по 

Договору. 

Заң Қазақстан 

Республикасының 2012 

жылғы  26 

қарашасындағы No 56-V 

«Микроқаржылық 

қызмет туралы» заңы.  

Закон Закон Республики 

Казахстан от 26 ноября 

2012 года No 56-V «О 

микрофинансовой 

деятельности».  

Байланыс құралы Кредитордың таңдауы 

бойынша келесі байланыс 

құралдарының бірі: 

электрондық пошта (e-

mail), пошталық 

байланыс, SMS-

хабарлама, кез келген 

мессенджер арқылы 

хабарлама, телефон, 

Жеке кабинет, әлеуметтік 

желідегі Қарыз 

алушының парақшасында 

хабарлама қалдыру, 

Сайтта хабарлама 

қалдыру. 

Средство связи Одно из следующих 

средств связи по выбору 

Кредитора: электронная 

почта (e-mail), почтовая 

связь, SMS-сообщение, 

сообщение по любому 

мессенджеру, телефон, 

Личный кабинет, 

сообщение на странице 

Заемщика в социальной 

сети, сообщение на 

Сайте. 

Сайт www.dossym.kz адресі 

бойынша Кредитордың 

ресми Интернет-ресурсы. 

Сайт Официальный интернет – 

ресурс Кредитора по 

адресу www.dossym.kz 

Жеке кабинет микрокредиттерді 

электронды тәсілмен 

беру шеңберінде 

Кредитор және Өтініш 

беруші/Қарыз алушы 

арасында өзара 

әрекеттесуін қамтамасыз 

Личный 

кабинет 

многофункциональный 

защищенный сервис, 

обеспечивающий 

взаимодействие между 

Кредитором и 

Заявителем/Заемщиком в 

рамках предоставления 
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ететін көп функциялы 

қорғалған сервис. 

микрокредитов 

электронным способом. 

ЖТСМ Жылдық тиімді сыйақы 

мөлшерлемесі. 

ГЭСВ Годовая эффективная 

ставка вознаграждения. 

Микрокредиттерді 

беру қағидалары 

«ФинТехЛаб» МҚҰ» 

ЖШС микрокредиттерді 

беру тәртібін 

регламенттейтін құжат. 

Правила 

предоставления 

микрокредитов 

Документ 

регламентирующий 

порядок предоставления 

микрокредитов ТОО 

«МФО «ФинТехЛаб». 

OTP Қызметтерді электрондық 

нысанда алатын 

субъектілердің бір 

сәйкестендіру сеансы 

үшін ғана жарамды 

біржолғы пароль. 

OTP пароль Одноразовый пароль, 

действительный только 

для одного сеанса 

аутентификации 

субъектов получения 

услуг в электронной 

форме. 

Жоғарыда аталмаған өзге де терминдер мен 

анықтамалар, егер өзге анықтама Шарттың 

мәтінінде тікелей көзделмеген болса, Шарттың 

мәтінінде оларға Қазақстан Республикасының 

заңнамасында берілген мәнінде қолданылады.  

 

Иные термины и определения, не указанные 

выше, употребляются по тексту Договора в 

том значении, которое дано им в 

законодательстве Республики Казахстан, 

если иное определение не предусмотрено 

непосредственно в тексте Договора.  

 

Кредитор  

«ФинТехЛаб» микроқаржы ұйымы» ЖШС 

БСН: 210740027892  

Мекенжайы: 050040 Алматы қ., Бостандық 

ауданы, Көктем-2 ықш., 22-үй, 1-корпус 

Банк шоты: KZ48601A861000952061  

«Қазақстан Халық банкі» АҚ 

Банктің БСК: HSBKKZKX 

Сайты: www.dossym.kz 

Email: info@dossym.kz 

 

 

Бас 

Директор ______________ Нұрғожаев А.Е. 

 

 

Қарыз алушы 

ТАӘ __________________ 

ЖСН ____________________ 

Жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі 

____________________, ___.___.______ж. 

__________ берілген 

Мекенжайы______________________ 

Телефоны ________________ 

Электрондық пошта __________________ 

 

Қарыз алушының қолы   ___________________ 

Кредитор 

ТОО «Микрофинансовая организация 

«ФинТехЛаб» 

БИН: 210740027892  

Адрес: 050040, г. Алматы, Бостандыкский 

район, мкр. Коктем-2, дом 22, корпус 1 

Банковский счет: KZ48601A861000952061 в 

АО «Народный Банк Казахстан»  

БИК Банка: HSBKKZKX 

Сайт: www.dossym.kz 

Email: info@dossym.kz 

 

Генеральный 

Директор ______________ Нургужаев А.Е. 

 

 

Заемщик 

ФИО __________________ 

ИИН ____________________ 

Номер документа, удостоверяющего 

личность ____________________, выдано 

__________ от ___.___.______ г. 

Адрес______________________ 

Телефон ________________ 

Электронная почта __________________ 

 

Подпись Заемщика ___________________ 

 

 


