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 «Шинхан Финанс» МҚҰ» ЖШС 

Директорының 2020 ж. 04 желтоқсандағы  

№ 104/1-П  бұйрығымен бекітілген.  
 

 

Микрокредит беру туралы шартқа 

 қосылу шарты.   

 

Осы «Шинхан Финанс микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 

(бұдан әрі - МҚҰ) Микрокредит беру туралы шартына  жеке және заңды тұлғалар үшін 

(бұдан әрі – Қарыз алушылар) тұтыну аясында  көлік құралдарын сатып алуға, мүлік 

кепіліне және кепілсіз микрокредит беруге  қосылу шарты (бұдан әрі - Қосылу шарты). 
Микрокредит беру туралы шартқа Қосылу шарты стандартты болып табылады және 

Микрокредит беру туралы шартқа (бұдан әрі - МК шарты) қол қою арқылы жасалады. 

МК шартына қол қою Қарыз алушының Қосылу шартының шарттарымен толық 

танысқанын және оларды толық көлемде қабылдағанын білдіреді. Қосылу шарты 

Интернет желісінде МҚҰ веб-сайтында орналасқан: www.shinhanfinance.kz. 

Микрокредит берудің жеке шарттары Қарыз алушы мен МҚҰ арасында қол 

қойылатын МК шартында айқындалады. 

Қосылу шарты, МК шарты және Қосылу шарты аясында ресімделетін басқа да 

құжаттар бірыңғай құжат ретінде қаралады. 

Шарттардың Мақсатты микрокредит және  Қамтамасыз етумен микрокредит үшін 

көзделген шарттары  Қамтамасыз етумен және Мақсатты микрокредитпен микрокредит 

беру үшін ғана қолданылады және қамтамасыз етусіз және мақсатты  пайдалануды 

көздемейтін микрокредит беруге қолданылмайды.  

 

1. Жалпы шарттар 

 

1.1.Микрокредит (бұдан әрі - МК) беру ақылылық, мерзімділік, қайтарымдылық және 

қамтамасыз ету шарттарында (егер МК бойынша қамтамасыз ету МК шартының 

шарттарында көзделге болса) жүзеге асырылады. МК  МҚҰ мен Қарыз алушы 

арасында жасалған Шарттың шарттарында көзделген мақсаттарға беріледі. 

1.2.МК беру МК шартында көрсетілген екінші деңгейдегі банктерде ашылған Қарыз 

алушының банктік есепшотына ақша аудару жолымен немесе Қарыз алушының 

өтініші бойынша екінші деңгейдегі банктер арқылы тауарлар, жұмыстар немесе 

көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу мақсатында үшінші тұлғаға микрокредитті 

аударуды жүзеге асыру арқылы жүзеге асырылады. 

1.3.Қарыз алушы қызметкерлерінің іс-әрекеттері Қарыз алушының іс-әрекеттері болып 

саналады. Қарыз алушы бұл іс-әрекеттер үшін, егер олар міндеттемелердің 

орындалмауына және/немесе тиісінше орындалмауына әкеп соқса, жауап береді (осы 

тармақ заңды тұлғаларға берілетін микрокредиттік өнімдер үшін қолданылады). 

1.4. Микрокредитті пайдаланғаны үшін жылдық сыйақы мөлшерлемесі микрокредитті 

нақты пайдалану мерзімі ішіндегі микрокредит бойынша негізгі борышқа есептеледі. 

1.5.Жылдық сыйақы мөлшерлемесі 360 күнге тең күнтізбелік жыл, ал ай 30 күнге тең ай  

негізінде есептеледі. Сыйақыны есептеу үшін мерзімді  есептеу Қарыз алушыға 

микрокредит берілген күннен кейінгі күннен басталады. 
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2. Микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігі. 

 

2.1. Қарыз алушының жеке тұлғамен жасалған Шарт бойынша жүзеге асырылған  төлем 

сомасы, егер ол  Қарыз алушының микрокредит беру туралы шарт бойынша 

міндеттемесін орындау үшін жеткіліксіз болса, Қарыз алушының берешегін мынадай 

кезектілікпен өтейді: 

1) негізгі борыш бойынша берешек; 

2) сыйақы бойынша берешек; 

3) микрокредит беру туралы шартта айқындалған мөлшерде тұрақсыздық айыбы 

(айыппұл, өсімпұл); 

4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі борыш сомасы; 

5) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы; 

6) микроқаржы ұйымының орындауды алу бойынша шығындары. 

2.2.Қарыз алушының заңды тұлғамен жасалған Шарт бойынша жүзеге асырылған  төлем 

сомасы, егер ол  Қарыз алушының микрокредит беру туралы шарт бойынша 

міндеттемесін орындау үшін жеткіліксіз болса, Қарыз алушының берешегін мынадай 

кезектілікпен өтейді:  

1) мемлекеттік баж және берешекті қайтару бойынша басқа да шығындар сомасы; 

2) өсімақы сомасы; 

3) микрокредит бойынша есептелген сыйақы сомасы; 

4) микрокредит (негізгі борыш) сомасы. 

 

3. Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемелерді  

орындауын қамтамасыз ету (бар болған жағдайда). 

 

3.1. Шарт бойынша міндеттемелердің тиісті орындалуын қамтамасыз ету үшін Қарыз 

алушы МК шартына және Кепіл (қамтамасыз ету) шартына сәйкес жылжымайтын 

және/немесе жылжымалы мүлікті береді. 

3.2. Шарт бойынша Қарыз алушы және/немесе үшінші тұлғалар ұсынған (ұсынатын) 

қамтамасыз ету қолда бар және тиісті жағдайда, Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген және қамтамасыз етуді жоғалту, 

зақымдау немесе жою қаупі жоқ. Қарыз алушының және/немесе үшінші тұлғалардың 

қамтамасыз ету жөніндегі шарттар бойынша міндеттемелері тиісінше орындалатын 

болады; 

3.3. Кепілгер қайтыс болған/таратылған жағдайда немесе  оның қаржылық жағдайы 

нашарлаған жағдайда (Шартты жасау кезінде үшінші тұлғаларға кепілдік берілген 

жағдайда) жаңа кепілгерді немесе  өзге де қамтамасыз етуді ұсыну; 

 

 

4. Міндеттемелерді орындамау кезінде қолданылатын шаралар.  
 

4.1.Қарыз алушы жеке тұлға Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе  

тиісінше орындамаған жағдайда МҚҰ берешекті сотқа дейін реттеудің мынадай 

шараларын қабылдайды: 

- жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын пайдалана отырып, 

қарыз алушыға шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі өткен күннен бастап 

он бес күнтізбелік күннен кешіктірмей, төмендегі нұсқаулардан тұратын 

хабарламаларды жіберу: 

- хабарламада көрсетілген күнге мерзімі өткен берешектің, оның ішінде негізгі 

борыштың, сыйақының және тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) 

мөлшерін көрсете отырып, шарт бойынша төлемдер енгізу қажеттілігін;  
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-қарыз алушы-жеке тұлғаның шартта көзделген тәсілмен ұйымға шарт бойынша 

міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу басталған күннен бастап отыз күнтізбелік 

күн ішінде берешекті шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алудың 

туындау себептері, кірістері және шарттың шарттарына өзгерістер енгізу туралы оның 

өтінішіне негіз болатын басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) туралы 

мәліметтерді қамтитын өтінішпен жүгіну жолымен реттеу мүмкіндігі; 

- міндеттемені орындау мерзімі өткен күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде 

ұйымға жүгінбеген немесе берешекті реттеу бойынша қарыз алушы-жеке тұлғамен 

келісімге қол жеткізбеген жағдайда, микрокредит беру туралы шарт бойынша қарыз 

алушының өз міндеттемелерін орындамауының салдары, оның ішінде ұйымның қарыз 

алушы-жеке тұлғаның келісімінсіз нотариустың атқарушылық жазбасы негізінде 

негізгі борышты , сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса 

алғанда, берешекті өндіріп алу құқығы,  

4.2. Егер хабарлама борышкерге шартта көзделген мынадай тәсілдердің бірімен жіберілсе, 

ол жеткізілген ретінде саналады: 

- шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайына; 

- шартта көрсетілген тұрғылықты жері бойынша оның табыс етілгені туралы 

хабарламасы бар тапсырыс хатпен жіберілген болса, оның ішінде көрсетілген 

мекенжай бойынша тұратын отбасының кәмелетке толған мүшелерінің бірі алған 

болса; 

- жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін басқа байланыс құралдарын қолдану арқылы. 

Хабарламаны адресатқа, алушыға берудің мүмкін еместігі туралы немесе оны 

қабылдаудан бас тартуына, сондай-ақ осы тармақшада көрсетілген өзге де байланыс 

құралын пайдалану кезінде оның қабылданғанын растамауына байланысты белгі 

соғылып қайтарған жағдайда, хабарлама тиісті түрде жіберілген ретінде саналады; 

4.2.Қарыз алушы-жеке тұлға шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алған 

күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде осы Шартта көзделген тәсілмен МҚҰ-ға 

осы Шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алудың туындау себептері, 

кірістері және осы Шарттың талаптарына өзгерістер енгізу туралы өзінің өтінішін 

негіздейтін басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын 

өтінішпен жүгінуге құқылы; 

4.3.МҚҰ қарыз алушы-жеке тұлғаның өтінішін алған күннен кейін он бес күнтізбелік күн 

ішінде осы Шарттың талаптарына ұсынылған өзгерістерді және жазбаша нысанда 

немесе  осы Шартта көзделген тәсілмен берешекті реттеу жөніндегі өзінің ұсыныстары 

немесе дәлелді бас тарту туралы келісімді қарауға міндетті;  

4.4.МҚҰ негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) 

қоса алғанда, берешекті қарыз алушы-жеке тұлғаның келісімін алмастан, нотариустың 

атқарушылық жазбасы негізінде, мынадай жағдайларда өндіріп алуға құқылы: 

- қарыз алушы-жеке тұлғаның тараптардың келісімі бойынша берешекті реттеу үшін 

МҚҰ-ға жүгінбеуі және қарыз алушы-жеке тұлғаның міндеттемені орындау мерзімін 

өткізіп алған күннен бастап отыз күнтізбелік күн ішінде берешек бойынша өтініш 

бермеуі; 

- қарыз алушы-жеке тұлғаның өтінішін қарау нәтижелері бойынша берешекті реттеу 

жөніндегі келісімге қол жеткізбеуі және қарыз алушы-жеке тұлғаның берешек 

бойынша қарсылықтарды ұсынбауы. 

4.6. Қарыз алушы-жеке тұлғаның берешек бойынша өтініш бермеуі оның міндеттемені 

орындамаудағы кінәсін мойындауы болып табылады. 

4.7. Қарыз алушы осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше 

орындамаған кезде МҚҰ Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе осы 

Шартта көзделген өзге де шараларды қабылдауға құқылы. 
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5. Шарттың қолданылу мерзімі.  

 

5.1.Осы Шарт Тараптар МК шартына қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Қарыз 

алушы МҚҰ алдындағы өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады. 

5.2. Шарт Қарыз алушының бастамасы бойынша мынадай жағдайларда мерзімінен бұрын 

бұзылуы мүмкін: 

1) Қарыз алушы берешек сомасын толық көлемде мерзімінен бұрын өтеген кезде; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген негіздер бойынша және 

Автодилер/Сатушы белгілеген тәртіпке сәйкес МҚҰ берген қарыз қаражаты есебінен 

Қарыз алушы сатып алған тауарды (көлік құралын) қайтару кезінде; 

5.3. Шарт МҚҰ бастамасы бойынша мынадай жағдайларда мерзімінен бұрын бұзылуы 

мүмкін: 

1) Қарыз алушы 40 (қырық) күнтізбелік күннен астам микрокредит және/немесе 

есептелген тұрақсыздық айыбы бойынша кезекті төлемді төлеу міндеттемесін бұзған 

жағдайда; 

2) Қарыз алушы Шарт бойынша өзге міндеттемені елеулі түрде бұзған жағдайларда. 

 

6. Тараптардың жауапкершілігі. 

 

6.1.Осы Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін Тараптар осы Шартта және/немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жауапкершілікті көтереді. 

6.2. Қарыз алушы микрокредит бойынша төлемдердің мерзімін өткізіп алғаны үшін, 

Шартты жасау үшін және микрокредит бойынша құжаттаманы дұрыс жүргізу үшін 

қажетті ұсынылған мәліметтер мен құжаттардың дұрыстығы мен түпнұсқалығы үшін 

толық жауапкершілікті көтереді. 

6.3. Мерзімін өткізіп алған жағдайда, өсiмақы есебін санап шығару, Қарыз алушының өтеу 

кестесіне сәйкес келесі кезекті төлемін төлеуге міндетті күннен кейінгі күннен 

басталады.  

6.4. МҚҰ Қарыз алушыдан Шарт бойынша барлық міндеттемелерді мерзімінен бұрын 

(МҚҰ көрсеткен мерзімде) орындауды талап етуге құқылы, ал Қарыз алушы Шартқа 

қоса берілетін микрокредитті өтеу кестесіне сәйкес микрокредиттің қалған өтелмеген 

сомасын және ол бойынша есептелген сыйақыны және төменде санамаланған 

шарттардың  кез келгенін бұзғаны үшін Шарт бойынша төленуге жататын өзге де 

сомаларды бір мезгілде толық көлемде қайтаруды міндетіне алады: 

1) Қарыз алушы Шартқа қоса берілетін өтеу кестесін немесе Шарт бойынша 

міндеттемеден өзге кестені қырық күнтізбелік күннен астам бұзған кезде; 

2) мәліметтерді жасырған және/немесе Қарыз алушы микрокредит беруге әсер ететін 

анық емес ақпаратты берген кезде; 

3) Қарыз алушы МҚҰ өкілі тарапынан Қарыз алушының мақсатты пайдалануды және 

қаржы-шаруашылық жағдайын бақылаудан жалтарған немесе  кедергі келтірген кезде; 

4) егер Қарыз алушы микрокредитті мақсатсыз пайдалануға жол берсе немесе жол 

беретін болса; 

5) МҚҰ жауап бермейтін мән-жайлар бойынша кепіл затының жоғалуы немесе  

нашарлауы; 

6) кепіл берушінің кепіл затын ауыстыру туралы талапты орындамауы; 

8) кепіл берушіде өзге мүлік болмаған кезде кепіл ұстаушының талабы алдында 

басымдылыққа ие емес үшінші тұлғалар алдындағы атқару құжаттары бойынша кепіл 

берушінің міндеттемелерін орындау мақсатында кепіл затына өндіріп алу  айналысын 

қолдану. 

9) заңнамалық актілерде және/немесе осы Шартта көзделген өзге де жағдайларда. 

6.5. МҚҰ-ның пошталық мекенжайы және электрондық мекенжайы туралы ақпарат, 

сондай-ақ оның ресми интернет-ресурсы (бар болса) туралы деректер. 

Электрондық және пошталық мекенжайы: shf@shinhanfinance.kz; 
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Интернет ресурс: www.shinhanfinance.kz. 

6.6. Ұйым шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға берген кезде шарт 

аясынла МҚҰ-ның Қарыз алушымен өзара қарым-қатынастарына Қазақстан 

Республикасының заңнамасында қойылатын талаптар мен шектеулер құқық (талап 

ету) берілген үшінші тұлғамен қарыз алушының құқықтық қатынастарына 

қолданылады. 

 

7. Қарыз алушының құқықтары мен міндеттері  

 

7.1. Қарыз алушы құқылы: 

1) микрокредиттер беру қағидаларымен, микроқаржы ұйымының микрокредиттер 

беру бойынша  тарифтерімен танысуға; 

2) алынған микрокредитке Шартта белгіленген тәртіппен және жағдайларда билік 

етуге; 

3) егер негізгі борышты және (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс немесе мереке 

күніне тура келсе, тұрақсыздық айыбын және айыппұл санкцияларының өзге де 

түрлерін төлемей, негізгі борышты және (немесе) сыйақыны одан кейінгі жұмыс күні 

төлеуді жүргізуге; 

4) ұйымға шарт бойынша берілген микрокредит сомасын тұрақсыздық айыбын 

(айыппұлды, өсімпұлды) төлемей, мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтаруға; 

5) қарыз алушы - жеке тұлға Қазақстан Республикасының  «Микроқаржы қызметі 

туралы» Заңының 9-1-бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген тұлғамен 

келіспеушіліктерді реттеу үшін ұйым шарт бойынша құқықты (талап етуді) басқаға 

берген жағдайда банк омбудсманына жүгінуге; 

6) көрсетілетін қызметтер бойынша шағымдар, ұсыныстар немесе даулы жағдайлар 

туындаған жағдайда МҚҰ-ға қолжетімді кері байланыс арналары арқылы жазбаша 

жүгінуге. 

9) қарыз алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта белгіленген 

өзге де құқықтарға ие. 

 

7.2. Қарыз алушы міндетті: 

1) алынған микрокредитті Шартта белгіленген мерзімде және тәртіппен қайтаруға 

және ол бойынша сыйақы төлеуге; 

2) Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 26 қарашадағы «Микроқаржы қызметі 

туралы» Заңына сәйкес МҚҰ сұратқан құжаттар мен мәліметтерді ұсынуға; 

3) өзі алған микрокредитті нысаналы мақсаты бойынша пайдалануға. Микрокредит 

мақсатсыз пайдаланылған кезде Қарыз алушы МҚҰ-ға микрокредитті мерзімінен 

бұрын қайтаруға және микрокредитті қайтару күніне Шарт бойынша есептелген 

пайдаланылған микрокредит бөлігінде сыйақы төлеуге міндетті; 

4) МҚҰ-ның бірінші талап етуі бойынша берілген микрокредитті пайдалануға 

байланысты барлық құжаттаманы, өзінің қаржылық (мүліктік) жағдайы туралы 

мәліметтерді беруге және МҚҰ-ның Қарыз алушыны тексеру бойынша өз 

өкілеттіктерін жүзеге асыруына кедергі жасамауға; 

5) МҚҰ-ның микрокредитті мақсатты пайдалануына бақылауды жүзеге асыру 

мүмкіндігін қамтамасыз етуге; 

6) Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттемелерін МҚҰ-ның жазбаша келісімінсіз 

үшінші тарапқа бермеуге; 

7) микрокредит пен сыйақыны қайтару мерзімі өтіп кеткен жағдайда Шарт бойынша 

берешек сомасын толық өтеуге, Шартта көзделген өзге де төлемдерді төлеуге;  

8) МҚҰ-ның талап етуі бойынша МҚҰ-ның пайда алушысы ретінде көрсете отырып, 

кепілдік мүлікті сақтандыруды жүзеге асыруға; 

9) жоғалған немесе бүлінген кепіл затын жоғалған немесе бүлінген кезден бастап 

күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде құны бірдей мүлікке ауыстыруға 
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және/немесе қажет болған жағдайда осы мерзімде қосымша қамтамасыз етуді 

ұсынуға; 

10) Шартқа қоса берілетін өтеу кестесін бұзуға әкеп соғуы мүмкін барлық мән-жайлар 

туралы МҚҰ-ға 5 жұмыс күні ішінде хабарлауға, келесілерді қоса: үшінші 

тұлғалардың Қарыз алушының, кепілгердің, кепіл берушінің мүлкіне және/немесе 

олардың банктік есепшоттарына тыйым салуын; үшінші тұлғалардың Қарыз алушыға 

жіберген наразылықтары мен талап арыздарын алған кезде;  

11) кепіл құжаттарына немесе Қарыз алушының жеке басын куәландыратын 

құжаттарға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы, сондай-ақ МҚҰ 

ұсынған тұрғылықты жерінің, жұмысының, банк деректемелерінің және басқа да 

деректердің өзгеруі туралы МҚҰ-ға жазбаша түрде хабарлауға; 

12) Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын өтеу кестесінде белгіленген 

мерзімдерге және сомаларға сәйкес Шарт бойынша берешекті өтеуге байланысты 

МҚҰ-ның барлық төлемдерін жүзеге асыруға; 

13) көлік құралын тіркеу туралы куәлікті алуға және кепіл шартын уәкілетті тіркеуші 

органда тіркеуге МҚҰ-ның уәкілетті тұлғасына сенімхат беруге; 

14) осы Шартқа қол қоюға және оны орындауға байланысты барлық көзделген 

шығыстарды, сондай-ақ қарыз алушының осы Шарт бойынша өз міндеттемелерінің 

кез келгенін бұзуы нәтижесінде МҚҰ шеккен шығыстарды көтеруге; 

15) көлік құралына қатысты сақтандыру жағдайының (жағдайларының) басталғаны 

туралы МҚҰ-ға дереу, бірақ сақтандыру жағдайы (жағдайлары) басталған күннен 

кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей, кейіннен МҚҰ-ға сақтандыру жағдайының 

(жағдайларының) басталғанын растайтын құжаттардың түпнұсқаларын ұсына 

отырып, МҚҰ-ны жазбаша түрде хабарлау арқылы хабардар етуге; 

16) қажет болған кезде кепіл затын бағалау, кепіл шартын жасау және кепіл шартын 

уәкілетті тіркеуші органда тіркеу бойынша барлық шығыстарды көтеруге. Кепіл 

шартын тіркеу бойынша  міндет Қарыз алушыға жүктеледі; 

17) Қарыз алушының өзі де, оның аффилиирленген тұлғалары да, Қарыз алушының 

атынан әрекет ететін қандай да бір басқа тұлға да есірткі саудасын, сыбайлас 

жемқорлықты, ұйымдасқан қылмыстық әрекетті, заңсыз жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруды және терроризмді қаржыландыруды қоса алғанда, бірақ онымен 

шектелмей, заңсыз қызметпен айналыспайд және оның бүкіл қолданылу мерзіміне 

айналыспайтын болады; 

18) Қарыз алушы МҚҰ қызметкерінің (қызметкерлерінің) аумаққа қойма, өндірістік, 

қызметтік және өзге де ғимараттарға кіруіне жол беруге/қамтамасыз етуге, олардың 

талап етуі бойынша қарыздың мақсатты пайдаланылуын (немесе траншты), оның 

қамтамасыз етілуін (құжаттар бойынша және кепілге салынған мүліктің нақты 

болуын, мөлшерін, жай-күйін және оны сақтау шарттарын немесе қамтамасыз етуді), 

сондай-ақ шарт бойынша берешек толық өтелгенге дейін қарыз алушының қаржылық 

жағдайын тексеру үшін қажетті құжаттарды ұсынуды міндетіне алады. Тексерулердің 

санын және олардың мерзімдерін МҚҰ дербес айқындайды немесе Тараптармен 

қосымша келісілуі мүмкін. 

19) үшінші тұлғалардан ақша және/немесе мүлік түрінде қарыз/кредит алу алдында 

бұл туралы МҚҰ-ға жазбаша хабарлауға; 

20) МҚҰ қызметкерлерімен тауар-ақша қатынастарына түспеуге және олармен кез 

келген азаматтық-құқықтық мәмілелер жасамауға, оның ішінде Шарт бойынша немесе 

өзге де төлемдер бойынша микрокредит төлеу үшін қарыз ақшаны бермеуге және 

алмауға және оларға ақша бермеуге; 

21) Қазақстан Республикасының заңнамасында және МҚҰ-мен жасалған шартта 

белгіленген өзге де талаптарды орындауға. 
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8. МҚҰ құқықтары мен міндеттері  

 

8.1. МҚҰ құқылы: 

1) Шарттың талаптарын қарыз алушы үшін оларды жақсарту жағына қарай біржақты 

тәртіппен өзгертуге; 

2) Қарыз алушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтаруға және (немесе) сыйақы 

төлеу үшін белгіленген мерзімді қырық күнтізбелік күннен астам бұзған кезде 

микрокредит сомасын және ол бойынша сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды 

талап етуге. 

3) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес міндеттеменің 

орындалуын қамтамасыз ете отырып, микрокредиттер беруге; 

4) Қарыз алушының қаржылық жағдайын және микрокредитті мақсатты пайдалануын 

тексеруге; 

5) Қарыз алушыдан шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті 

мәліметтерді және Қарыз алушының қаржылық жағдайы туралы барлық қажетті 

ақпаратты сұратуға және алуға; 

6) Қарыз алушының өтініші бойынша тауарларға, жұмыстарға немесе көрсетілетін 

қызметтерге ақы төлеу мақсатында екінші деңгейдегі банктер арқылы микрокредитті 

үшінші тұлғаға аударуды жүзеге асыруға; 

7) Қарыз алушыда Шарт бойынша міндеттемелерді орындаудың мерзімі қатарынан 

тоқсан күнтізбелік күннен астам болған кезде, Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес Шарт бойынша құқықты (талапты) үшінші тұлғаға беруге; 

8) Қарыз алушыдан Шартта белгіленген міндеттерді орындауды талап етуге; 

9) микрокредиттің мақсатты пайдаланылуына тексеру жүргізуге, кепілге салынған 

мүліктің немесе өзге де қамтамасыз етудің жай-күйіне бақылауды жүзеге асыруға, 

құжаттар бойынша және кепілге салынған мүліктің нақты болуына, мөлшеріне, жай-

күйіне және сақталу шарттарына және Қарыз алушының өзге де міндеттемелерді 

орындауына тексерулер жүргізуге. Бұл ретте МҚҰ Қарыз алушыдан көлік беруді және 

МҚҰ қызметкерлері мен МҚҰ уәкілеттік берген үшінші тұлғалардың аумаққа қойма, 

өндірістік, қызметтік және өзге де ғимараттарға кіруін талап етуге құқылы. 

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Шартта белгіленген өзге де 

құқықтарды жүзеге асыруға құқылы. 

 

8.2. МҚҰ міндетті 

1) шарт бойынша МҚҰ құқығының (талап ету) үшінші тұлғаға өту талаптары 

қамтылған шартты (бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға беру шарты) жасау кезінде 

қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті өкілін) хабардар етуге: 

- талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалғанға дейін құқықтардың 

(талаптардың) үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ осындай басқаға 

беруге байланысты қарыз алушының дербес деректерін шартта көзделген немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен өңдеу туралы; 

- микрокредитті өтеу бойынша одан әрі төлемдердің үшінші тұлғаға (шарт бойынша 

құқық (талап ету) өткен тұлғаның атауы және орналасқан жері) тағайындалатынын, 

берілген құқықтардың (талаптардың) толық көлемін, сондай-ақ негізгі борыштың, 

сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен және 

ағымдағы сомаларының қалдықтарын және төленуге жататын басқа да сомалардың 

қалдықтарын көрсете отырып, талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған 

күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде; 

2) Қарыз алушы МҚҰ-ға көрсетілетін қызметтер бойынша даулы жағдайлар 

туындаған кезде жазбаша өтінішпен жүгінген жағдайда, жазбаша нысанда жауап 

беруге. МҚҰ жеке және (немесе) заңды тұлғаның өтініштерін Қазақстан 
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Республикасының 12.01.07 ж. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау 

тәртібі туралы» Заңында белгіленген мерзімде қарайды; 

3) МҚҰ шартта көзделген тәртіппен жақсартатын талаптарды қолданған жағдайда, 

Шарт талаптарының өзгергені туралы Қарыз алушыны хабардар етуге; 

4) Тараптар қол қойған шартқа микрокредитті өтеу кестесін қоса беруге. 

 Егер қарыз алушы (тең қарыз алушы) жеке тұлға болып табылса, микрокредит 

беру күніне жасалған микрокредитті өтеу кестесінде сондай-ақ ұйым ұсынған 

микрокредитті өтеу әдістерінің қарыз алушының (тең қарыз алушының) таңдалған 

әдіс туралы белгісі бар тізбесі болады. 

 Қарыз алушының ақшалай міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) және 

(немесе) оларды төлеу мерзімінің өзгеруіне әкеп соғатын микрокредит талаптары 

өзгерген кезде ұйым жаңа шарттарды ескере отырып, қарыз алушыға микрокредитті 

өтеудің жаңа кестесін жасайды және береді. 

5) орналасқан жері өзгерген немесе  атауы өзгерген жағдайда бұл туралы уәкілетті 

органға, сондай-ақ қарыз алушыларды (өтініш берушілерді) микроқаржы ұйымының 

орналасқан жері бойынша, сондай-ақ қарыз алушы (өтініш беруші) - жеке тұлғаның 

заңды мекенжайы бойынша және қарыз алушы (өтініш беруші) - заңды тұлғаның 

орналасқан жері бойынша екі баспа басылымында қазақ және орыс тілдерінде тиісті 

ақпарат жариялау арқылы немесе  осындай өзгерістер болған күннен бастап отыз 

күнтізбелік күннен кеш емес әрбір қарыз алушыға (өтініш берушіге) жазбаша 

хабарлау  арқылы; 

6) микрокредиттер беру қағидаларының көшірмесін қарыз алушының (өтініш 

берушінің) көруі және танысуы үшін қолжетімді жерде, оның ішінде бар болған 

жағдайда МҚҰ Интернет-ресурсында орналастыруға; 

7) өтініш берушіге / Қарыз алушыға микрокредитті алуға, оған қызмет көрсетуге және 

оны өтеуге (қайтаруға) байланысты төлемдер туралы толық және анық ақпарат 

беруге; 

8) өтінім берушіге танысу және микрокредитті өтеу әдісін таңдау үшін Шарт 

жасалғанға дейін әртүрлі әдістермен есептелген өтеу кестелерінің жобаларын 

ұсынуға. Қарыз алушыға міндетті түрде МҚҰ жеке тұлғаларға беретін 

микрокредиттер бойынша тұрақты төлемдерді есептеу әдістемесіне және осындай 

микрокредиттер бойынша сыйақыны есептеу үшін уәкілетті органның нормативтік 

құқықтық актісінде белгіленген уақытша базаларға сәйкес есептелген микрокредитті 

өтеу кестесінің жобалары микрокредит беру туралы шартта белгіленген кезеңділікпен 

мынадай өтеу әдістерімен ұсынылуға тиіс: 

- сараланған төлемдер әдісі, бұл ретте микрокредит бойынша берешекті өтеу негізгі 

борыш бойынша төлемдердің тең сомаларын және негізгі борыштың қалдығы 

кезеңіне есептелген сыйақыны қамтитын азайтылып отыратын төлемдермен жүзеге 

асырылады; 

- аннуитеттік төлемдер әдісі, бұл ретте микрокредит бойынша берешекті өтеу негізгі 

борыш бойынша ұлғайтылып отыратын төлемдерді және негізгі борыштың қалдығы 

кезеңіне есептелген сыйақы бойынша азайтылып отыратын төлемдерді қамтитын 

микрокредиттің бүкіл мерзімі ішінде тең төлемдермен жүзеге асырылады. Бірінші 

және соңғы төлемдердің мөлшері басқаларынан ерекшеленуі мүмкін. 

МҚҰ микрокредиттер беру қағидаларына сәйкес есептелген микрокредитті өтеу 

кестелерінің қосымша жобалары ұсынуы мүмкін. 

9) )арыз алушыны (өтініш берушіні) микрокредит алуға байланысты оның құқықтары 

мен міндеттері туралы хабардар етуге. 

10) қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға Қазақстан Республикасының 

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес мәліметтерді 

хабарлауға; 

11) микрокредит беру құпиясын сақтауға; 
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12) салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін 

қамтамасыз ету саласында нұсқаулықты жүзеге асыратын мемлекеттік органмен 

келісім бойынша уәкілетті орган бекіткен қағидаларға сәйкес берілген 

микрокредиттер бойынша активтер мен шартты міндеттемелерді сыныптауды жүзеге 

асыруға және оларға қарсы провизиялар (резервтер) құруға; 

13) уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтерді және сақталуы міндетті 

өзге де нормалар мен лимиттерді, оларды есептеу әдістемесін сақтауға; 

14) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген микроқаржы 

ұйымы қарыз алушысының борыштық жүктемесі коэффициентінің есептеу тәртібін 

және шекті мәнін сақтауға; 

15) тізбесі, нысандары, ұсыну мерзімдері мен тәртібі уәкілетті органмен келісу 

бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық 

актілерінде белгіленетін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне қаржылық және 

өзге де есептілікті ұсынуға; 

16) уәкілетті орган анықтаған Қазақстан Республикасы заңнамасының 

бұзушылықтарын жоюға; 

17) Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 

туралы» Заңында көзделген жағдайларда микрокредит беруден бас тартуға; 

18) микрокредит беру құпиясын сақтауға. Микрокредит беру құпиясы қарыз 

алушылар, микрокредиттердің мөлшері туралы, Қарыз алушыға қатысты Шарттың 

өзге де талаптары туралы және микроқаржы ұйымының операциялары туралы 

мәліметтерді (микрокредиттер беру қағидаларын қоспағанда) қамтиды; 

19) Қазақстан Республикасының заңнамасында, сондай-ақ Шартта белгіленген өзге де 

талаптарды сақтауға міндетті. 

 

9. МҚҰ үшін шектеулер  

 

9.1. МҚҰ құқылы емес: 

1) сыйақы мөлшерлемесін (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және 

(немесе) микрокредитті өтеу тәсілі мен әдісін біржақты тәртіппен өзгертуге; 

2) Қарыз алушыдан микрокредит бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын 

(айыппұлды, өсімпұлды) қоспағанда, кез келген төлемдерді белгілеуге және өндіріп 

алуға; 

3) жеке тұлға болып табылатын, ұйымға микрокредит сомасын мерзімінен бұрын 

толық немесе ішінара қайтарған Қарыз алушыдан тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 

өсімпұлды) және микрокредитті мерзімінен бұрын қайтару үшін басқа төлемдерді 

талап етуге; 

4) микрокредит беру туралы шарт бойынша микрокредит сомасын ұлғайтуға; 

5) егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс немесе  мереке 

күніне тура  келген жағдайда, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп 

алуға және сыйақыны немесе негізгі борышты төлеу одан кейінгі жұмыс күні 

жүргізіледі; 

6) кез келген валюталық баламасына байланыстыра отырып, теңгемен берілген 

микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индекстеуді 

жүргізуге; 

7) тұрғын үй және (немесе) онда тұрғын үй орналасқан жер телімі  болып 

табылатын жылжымайтын мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген микрокредит 

бойынша негізгі борыштың және (немесе) сыйақының сомалары бойынша 

төлемдердің кез келгенін өтеу бойынша міндеттемені орындаудың мерзімі қатарынан 

бір жүз сексен күнтізбелік күн өткен соң есептелген сыйақыны, сондай-ақ 

тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) төлеуді талап етуге; 
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8) қарыз алушы - жеке тұлғаның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты 

емес микрокредиті бойынша негізгі борыш және (немесе) сыйақы сомалары бойынша 

төлемдердің кез келгенін өтеу бойынша міндеттемені орындау мерзімін қатарынан 

тоқсан күнтізбелік күн өткен соң тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, 

өсімпұлдарды) есепке жазуға және талап етуге . 

Осы тармақшаның талабы, егер оны жасау күніне негізгі борыш сомасы тіркеуге 

жататын мүлік кепілімен және (немесе) ақша кепілімен толық қамтамасыз етілген 

жағдайда, микрокредит беру туралы шартқа қолданылмайды; 

9.2. Жеке тұлғаға берілген, тұрғын үй және (немесе) онда орналасқан тұрғын үй бар 

жер телімі болып табылатын жылжымайтын мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген 

шартты орындау талаптары өзгерген немесе жеке тұлғаға берілген, тұрғын үй және 

(немесе) онда орналасқан тұрғын үй бар жер телімі  болып табылатын жылжымайтын 

мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген микрокредитті өтеу мақсатында жаңа 

микрокредит берілген кезде, мерзімі өткен сыйақыны, тұрақсыздық айыбын 

(айыппұлды, өсімпұлды) негізгі борыш сомасына капиталдандыруға (жинақтауға) жол 

берілмейді. 

9.3. Коллекторлық агенттікпен осындай шарт жасасу жағдайларын қоспағанда, МҚҰ- 

на үшінші тұлғалармен нысанасы берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу, 

сондай-ақ қарыз алушының берешегіне байланысты ақпарат жинау бойынша 

қызметтер көрсету болып табылатын шарт (бұдан әрі - берешекті өндіріп алу туралы 

шарт) жасауға тыйым салынады. 

9.5. МҚҰ-ның берешегі тұрғын үй түрінде кепілмен қамтамасыз етілген жеке тұлғаға 

қатысты коллекторлық агенттікпен берешекті өндіріп алу туралы шарт жасауға рұқсат 

етілмейді. 

 

10. Шарттың шарттарына өзгерістер енгізу тәртібі  

 

10.1. Қарыз алушы үшін жақсарту жағдайларын қоспағанда, МҚҰ шарттың талаптарын 

біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы емес. 

 Осы тармақтың мақсаттары үшін қарыз алушыға микрокредит беру туралы шарттың 

талаптарын жақсарту  ретінде  мыналар түсініледі: 

- тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) азайту жағына қарай өзгерту немесе 

толық жою); 

- микрокредит беру туралы шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту жағына 

өзгерту. 

 МҚҰ жақсарту шарттарын қолданған жағдайда Қарыз алушы өзгерту туралы жазбаша 

хабардар етіледі.   

10.2. МҚҰ біржақты тәртіппен өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы болған 

жағдайларда Қарыз алушы үшін оларды жақсарту жағдайларын қоспағанда, Шарттың 

шарттарын  Тараптар оған қосымша келісім жасау арқылы өзгертуі және толықтыруы 

мүмкін. 

10.3.  Қарыз алушы микрокредитті қайтаруды және микрокредитті пайдаланғаны үшін 

сыйақы төлеуді Шартқа қоса берілетін өтеу кестесіне сәйкес жүргізеді. Қарыз 

алушының ақшалай міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) және (немесе) оларды 

төлеу мерзімінің өзгеруіне әкеп соғатын микрокредит талаптары өзгерген жағдайда 

МҚҰ жаңа шарттарды ескере отырып, Қарыз алушыға микрокредитті өтеудің жаңа 

кестесін жасайды және береді. 

10.4.  Тараптардың Шартта реттелмеген қатынастары Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен реттеледі. 

 

11.  Заңды тұлға болып табылатын Қарыз алушының растаулары мен 

кепілдіктері 

11.1.  Қарыз алушы мыналарды растайды және кепілдік береді: 
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1) ол Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе құрылтай құжаттарында 

тыйым салынбаған қызметтің кез келген түрін жүзеге асыру үшін қажетті құқық 

қабілеттілігіне және әрекет қабілеттілігіне ие, Шарт бойынша құқықтарға ие болады 

және міндеттерді көтереді; 

2) Қарыз алушының Шартты жасауы мен орындауын оның басқару органдары тиісті 

түрде санкциялады (мақұлдады) және Қазақстан Республикасының заңнамасына, 

Қарыз алушының құрылтай құжаттарына, сондай-ақ ол бұрын жасаған мәмілелерге 

қайшы келмейді. Қарыз алушының жарғылық капиталына қатысудың елеулі үлесі бар 

(МҚҰ пікірі бойынша) Қарыз алушы қатысушыларының құрамы шарт жасалған күнге 

өзгертілмейді және бұдан әрі МҚҰ-ның алдын ала жазбаша келісімінсіз өзгертілмейді; 

3) Шарт және Шартқа байланысты барлық өзге де шарттар жасау үшін талап етілетін 

барлық рұқсаттар мен келісімдер алынған; 

4)  Қарыз алушының құқықтық мәртебесі өзгерген жағдайда, Қарыз алушы құқықтық 

мирасқордың Шарт және онымен байланысты келісімдер бойынша барлық 

міндеттемелерді қабылдауы үшін барлық іс-қимылдарды қабылдауға тиіс; 

5) ол банкротқа ұшырау, оңалту, қайта ұйымдастыру, тарату немесе нәтижесінде 

Қарыз алушының қызметі тоқтатылуы мүмкін өзге де процестер сатысында 

тұрмағанын және құзыретті мемлекеттік органдарда, оның ішінде соттарда аталған 

процестерді қозғау туралы өтініштер (немесе өзге де өтініш нысандары) жоқ; 

6)  Қарыз алушы, оның ішінде үшінші тұлғалармен бұрын жасаған мәмілелер 

бойынша міндеттемелердің елеулі бұзушылықтары жоқ; 

7) ол жауапкер (ортақ жауапкер) ретінде сот талқылауына тартылмаған; 

8) оның салықтарды, сондай-ақ бюджетке төленетін басқа да төлемдерді төлеу 

бойынша берешегі жоқ, олардың бар екендігі туралы Қарыз алушы растайтын 

құжаттарды ұсына отырып, МҚҰ-ға хабарламаған; 

9) Қарыз алушы растайтын құжаттарды ұсына отырып, МҚҰ-ға олардың бар екендігі 

туралы хабарламаған қарыздар, кредиттер, бағалы қағаздар, борыштық міндеттемелер 

бойынша үшінші тұлғалардың алдында оның міндеттемелері жоқ; 

10) оның бизнесіне, қаржылық жағдайына, активтеріне және Шарт бойынша өз 

міндеттемелері бойынша жауап беру мүмкіндігіне елеулі теріс әсер етуі мүмкін мән-

жайлар жоқ; 

11) Шартты жасау кезінде оны бұзуға, орындау мүмкін еместігіне, жарамсыз деп 

тануға себеп болуы мүмкін негіздер  жоқ; 

12) ол МҚҰ ұсынған қаржылық есептіліктің есепке алу мен есептіліктің 

қолданыстағы мемлекеттік (және халықаралық) стандарттарына сәйкестігі үшін, 

сондай-ақ осы есептіліктің дұрыстығы үшін жауапкершілікті көтереді; 

 

 

13.Өзге шарттар 

 

1) Шартта көрсетілген Тараптардың мекенжайлары бойынша жіберілген барлық 

хабарламалар тиісті мекенжай бойынша жіберілген болып есептеледі. 

2) Осы арқылы Қарыз алушы ұялы байланыс операторлары және/немесе 

телекоммуникациялық қызметтердің өзге де жеткізушілер арқылы SMS хабарламалар 

жіберуге, нөмірлері МҚҰ ұсынған  мобильді (ұялы) телефондарға қоңырау шалуды 

жүзеге асыруға келісім береді және осы мәселе бойынша шағымдар мен дауларды 

бермеуді міндетіне алады.  ҚР 21.05.2013 ж. «Дербес деректер және оларды қорғау 

туралы» ҚРЗ 8-бабының 1-тармағына сәйкес Қарыз алушы шартқа қол қоя отырып, 

өзінің дербес деректерін жинауға және өңдеуге келісім береді. 

3) МК шартына қол қоя отырып, Қарыз алушы микрокредитті беру, қызмет көрсету және 

өтеу немесе Қарыз алушыны негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы 

бойынша мерзімі өткен берешектің пайда болуы туралы хабардар ету мақсатында, 

сондай-ақ Қарыз алушыға микрокредит бойынша мерзімі өткен берешекті 
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өтеу/микрокредитті мерзімінен бұрын қайтару қажеттілігі туралы талапты жіберу 

мақсатында кепіл берушінің/кепілгердің, қосалқы қарыз алушының, сондай-ақ өзге де 

тұлғалардың алдында микрокредит беру құпиясын ашуға МҚҰ-на жазбаша келісімін 

береді. 

4) Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңына 

сәйкес Қарыз алушы МҚҰ-ға микрокредит алу кезінде берген және болашақта қызмет 

көрсету мақсатында берілетін барлық ақпаратты, оның ішінде электрондық, қағаз 

және кез келген өзге тасымалдағышта тіркелген биометриялық деректерді жинауға, 

өңдеуге, сақтауға және таратуға сөзсіз келісім береді. Бұл ретте ұсынылған дербес 

деректер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шектеулер ескеріле 

отырып, МҚҰ  таратуға жатады. 

5)  Қарыз алушы МҚҰ микрокредиттер беру қағидаларымен танысқанын, микрокредит 

алғанға дейін оның шығындары туралы, микрокредит алуға және оған қызмет 

көрсетуге байланысты өзге де шарттар туралы, сондай-ақ микрокредит алуға 

байланысты өзінің құқықтары мен міндеттері туралы хабардар етілгенін растайды. 

6) Қарыз алушы МҚҰ ұсынған микрокредиттерді өтеу әдістерімен (аннуитеттік, 

сараланған) танысқанын растайды. 

7) Осы Шартпен белгіленген жағдайларды қоспағанда, Қарыз алушы Шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алуға жол берген кезде МҚҰ берешекті 

сотқа дейін өндіріп алуға және коллекторлық агенттікке реттеуге беруге құқылы және 

Қарыз алушы өз келісімін береді.  

8) МҚҰ мен Қарыз алушы Шарттың өз мүдделерін негізге ала отырып, өзгерткісі немесе 

жойғысы келетін қандай да бір талаптарды қамтымайтынын растайды, сондай-ақ 

Шарт жасаған кезде олардың әрқайсысы өз еркімен және өз мүддесінде әрекет 

ететінін растайды. 

9) Шартқа кез келген келісімдер мен қосымшалар олардың ажырамас бөлігін құрайды 

10) Шартты орындау кезінде Тараптар олардың шарттарын және Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады. 

11) Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан бірдей заңды күші бар 

мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады және қол қойылады. Мемлекеттік және 

орыс тілдерінде жазылған Шарт мәтінінің мағыналық мазмұнында әртүрлі оқылулар 

немесе қандай да бір сәйкессіздіктер туындаған жағдайда, Шарттың орыс тілінде 

жасалған мәтінін басшылыққа  алу керек. 

12) Осы Шарттың бөлігін жарамсыз деп тану олардың басқа бөліктерінің 

жарамсыздығына әкеп соқпайды. 

13) Шарт бойынша туындайтын барлық даулар Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және/немесе осы Шартта көзделген тәртіппен шешіледі. МҚҰ 

мемлекеттік тіркеу орны бойынша Шарт бойынша туындайтын дау бойынша сотқа 

талап қоюға МҚҰ құқылы және Қарыз алушы келісімін береді.  

 

14. Қорытынды ережелер 

1. Қосылу шарты МҚҰ-ның интернет желісіндегі ресми веб-сайтында: 

www.shinhanfinance.kz  орналастырылуға жатады және орналастырылу күнінен бастап 

күшіне енеді. 

2. Қосылу шартына өзгерістер мен толықтыруларды МҚҰ Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде және (немесе) заңнаманың өзгеруіне 

байланысты өз қалауы бойынша бір жақты тәртіппен және МҚҰ-ның Интернет 

желісіндегі www.shinhanfinance.kz ресми веб-сайтында жүзеге асырады және осы 

күннен бастап жасалған Шарттар мен Келісімдерге қолданылады. 

3. Микрокредит беру туралы шартқа өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың 

қосымша келісімді ресімдеуі арқылы жасалады. 

 

15.  Тараптардың деректемелері және қолтаңбалары 

http://www.shinhanfinance.kz/
http://www.shinhanfinance.kz/
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Тараптардың деректемелері мен қолтаңбалары МК шартында көрсетіледі. 

 


