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ВТБ Банк (Қазақстан) АҚ ЕҰ Өтелген банк кепілдігін ұсыну туралы үлгілік
шарты (қосылу шартының талаптарымен)
Типовой договор о предоставлении покрытой банковской гарантии (на условиях
договора присоединения) ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
Осы ВТБ Банк (Қазақстан) АҚ ЕҰ Өтелген
банк
кепілдігін
(қосылу
шартының
талаптарымен) ұсыну туралы үлгілік шарты
(бұдан әрі – Шарт), Банк клиентінің (бұдан әрі
– Клиент) өтелген банк кепілдігін алудың
және Кепілдікке салушының (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) ВТБ Банк (Қазақстан) АҚ ЕҰ
(бұдан әрі – Банк) Интернет желісінде
www.vtb-bank.kz мекенжай бойынша Банк
сайтында белгіленіп жарияланған Клиенттің
Банк алдындағы міндеттемелерін орындауды
қамтамасыз етудің стандартты талаптары,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
Азаматтық
кодексінің
389-бабының
талаптарын
белгілеп,
екінші
тараппен
(Клиентпен/Кепілдікке
салушының
(кепілдікке ақша ұсынған кезде)) оның
шарттарына тұтас қосылу сияқты қабылдануы
мүмкін.
Шарттың талаптары оған қосылған барлық
Клиенттер/Кепілдікке салушылар (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) үшін жалпыға міндетті
болып табылады.
Клиенттің/Кепілдікке салушының (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) Шарттың талаптарын
(Шартқа қосылуларды) қабылдауы өтелген
банк кепілдігін рәсімдеу және Кепілдік затын
қабылдау (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
сәтінде қағаз түріндегі Өтелген кепілдікті беру
және қамтамасыз етуді қабылдау туралы
шартқа қол қою арқылы көрсетілген Банк
Клиентінің/Кепілдікке салушының (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) келісімі негізінде жүзеге
асырылады.
Банк
пен
Клиент/Кепілдікке
салушы
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) арасында
Кепілдемені беру және қамтамасыз етуді
қабылдау (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
туралы шарт/Өтелген кепілдікті беру туралы
шарт
жасалған
күнінен
бастап,
Клиент/Кепілдікке салушы (кепілдікке ақша
ұсынған
кезде)
Шарттың
талаптарына

Настоящий Типовой договор о предоставлении
покрытой банковской гарантии (на условиях
договора присоединения) ДО АО Банк ВТБ
(Казахстан) (далее – Договор), определяет
стандартные условия получения клиентом
Банка (далее – Клиент), покрытой банковской
гарантии, и предоставления Закладодателем
(при предоставлении денег в заклад)
обеспечения исполнения обязательств Клиента
перед
Банком,
определенные
и
опубликованные ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)
(далее - Банк) на сайте Банка в сети Интернет
по адресу: www.vtb-bank.kz, а также в рамках
статьи 389 Гражданского кодекса Республики
Казахстан могут быть приняты другой
стороной (Клиентом/Закладодателем (при
предоставлении денег в заклад) )) не иначе как
путем присоединения к его условиям в целом.
Условия
Договора
являются
общеобязательными
для
всех
Клиентов/Закладодателей (при предоставлении
денег в заклад), присоединившихся к ним.
Принятие Клиентом/Закладодателем
(при
предоставлении денег в заклад) условий
Договора
(присоединение
к
Договору)
осуществляется на основании согласия
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад Банка, выраженного путем
подписания Договора о предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
(при предоставлении денег в заклад)) на
бумажном носителе в момент оформления
покрытой банковской гарантии и принятия
Предмета заклада (при предоставлении денег
в заклад).
С даты заключения между Банком и
Клиентом/Закладодателем
(при
предоставлении денег в заклад) Договора о
предоставлении
гарантии
и
принятии
обеспечения (при предоставлении денег в
заклад)/Договора о предоставлении покрытой
гарантии,
Клиент/Закладодатель
(при
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автоматты түрде толық көлемде қосылады
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шарттың (кепілдікке
ақша ұсынған кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шарттың, сол секілді Шарттың
талаптарын шартсыз қабылдайды.
Шарт, Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарт
(кепілдікке ақша ұсынған кезде)/Өтелген
кепілдікті ұсыну туралы шарт, сондай-ақ
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шартқа (кепілдікке
ақша ұсынған кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы
шартқа
қосымшалар
мен
толықтырулар, бір-бірінің ажырамас бөліктері
болып табылады, бірегейлі құқықтық құжат
болып
келеді,
онымен
Банк
және
Клиент/Кепілдікке салушы (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) сөзсіз және қайтарымсыз
келіседі, және Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартты
(кепілдікке ақша ұсынған кезде)/Өтелген
кепілдікті ұсыну туралы шартты (Шартқа
қосылу) жасасқан (қол қойған) кезде, сонымен
қатар болашақта, олар бойынша өздеріне
қабылдаған міндеттемелерді растайды.
Осы Шартты жасақан күн Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шартты (кепілдікке ақша ұсынған
кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шартты жасасқан күн болып табылады.

Шартта/Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта
(кепілдікке ақша ұсынған кезде)/Өтелген
кепілдікті
ұсыну
туралы
шартта
қолданылатын терминдердің мағынасы
келесі:
Бенефициар – соның пайдасына Кепілдемені
берілетін тұлға.
Кепілдік – банктің Клиенттің және/немесе
Клиентпен
аталатын
тұлғалардың
Бенефициардың
алдындағы
Бенефициар
өткізетін
конкурстарға
(тендерлерге,
аукциондарға) қатысуға конкурстық/тендерлік
өтінімдер
бойынша,
және/немесе
Бенефициармен
жасалған
шарттар/келісімшарттар
(бұдан
әрі
Келісімшарт)
бойынша
міндеттерінің
орындалуын қамтамасыз ету үшін берілген
банк кепілдігі.
Дебиторлық берешек – Клиенттің Банктің

предоставлении денег в заклад) автоматически
присоединяется к условиям Договора в полном
объеме, безусловно принимая как условия
Договора, так и условия Договора о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад)/Договора о предоставлении
покрытой гарантии.
Договор, Договор о предоставлении покрытой
гарантии и принятии обеспечения (при
предоставлении денег в заклад)/Договор о
предоставлении покрытой гарантии, а также
приложения и дополнения к Договору о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад)/Договору о предоставлении
покрытой гарантии являются неотъемлемыми
частями друг друга, представляют собой
единый правовой документ, с чем Банк и
Клиент/Закладодатель (при предоставлении
денег в заклад) безусловно и безотзывно
согласны, и подтверждают все принятые по
ним на себя обязательства как в момент
заключения
(подписания)
Договора
о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад)/Договора о предоставлении
покрытой
гарантии
(присоединения
к
Договору), так и в будущем.
Датой заключения настоящего Договора
является дата заключения Договора о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад)/Договора о предоставлении
покрытой гарантии.
Термины,
используемые
в
Договоре/Договоре
о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии
обеспечения (при предоставлении денег в
заклад)/Договора о предоставлении покрытой
гарантии, имеют следующие значения:
Бенефициар – лицо в пользу которого
предоставляется Гарантия.
Гарантия
–
банковская
гарантия
предоставленная в обеспечение исполнения
обязательств Клиента и/или лиц указанных
Клиентом
перед
Бенефициаром
по
конкурсным/тендерным заявкам на участие в
конкурсах (тендерах, аукционах), которые
проводит
Бенефициар,
и/или
по
договорам/контрактам
заключенным
с
Бенефициаром (далее - Контракт).
Дебиторская задолженность – задолженность,
образованная у Клиента перед Банком в сумме
и валюте совершенного Банком Бенефициару
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Бенефициарға жасаған төлемінің, сондай-ақ
Бенефициардың Талаптарын орындаумен
байланысты Комиссиялық сыйақының, Банк
шығындары мен шығыстарының сомасында
және валютасында құралған Банк алдындағы
берешегі.
Кепілдікке салушы – Банкке Кепілдік затын
(кепілдік) Клиент міндеттерінің осы Шарттың
және Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарттың
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) шарттарына
сәйкес орындалуын қамтамасыз ету үшін
берген тұлға.
Кепілзат беруші – Клиент міндеттерінің банк
салымы мен кепіл шартының шарттарына
сәйкес орындалуын қамтамасыз ету үшін
Банкке кепілзатты (салым) кепілге (ипотекаға)
берген тұлға.
Комиссиялық сыйақы – Клиенттің Банк
тарифтеріне және/немесе жасалған шарттарға
сәйкес төлейтін сыйақысы.
Қамтамасыз ету – Клиенттің осы Шарт
бойынша, Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартпен
(кепілдікке ақша ұсынған кезде)/Өтелген
кепілдікті ұсыну туралы келісімшартпен
қарастырылған Банк алдындағы міндеттерін
орындауды қамтамасыз ету әдістері.
Кепілдік заты - Клиенттің Келісімшарт
бойынша міндеттерін қамтамасыз ету үшін
Өтеу шотында орналастырылатын Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді
қабылдау туралы шартта (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) қарастырылған сомадағы және
валютадағы ақша.
Кепіл заты – Келісімшарт бойынша Клиент
міндеттерінің орындалуын қамтамасыз ету
үшін Кепілдікке салушының Банкте ашылған
Жинақ шотында орналастырылатын Өтелген
кепілдікті
ұсыну
туралы
шартта
қарастырылған сомадағы және валютадағы
ақша.
Өтеу
шоты
–
Клиенттің/Кепілдікке
салушының банк шоты болып табылмайтын,
Кепілдік заты орналастырылатын және
сақталынатын Банктің дербес шоты.
Кепілзат берушінің жинақ шоты –Кепілзат
берушінің Банкте ашылған, кепілдік заты
орналасатын және сақталатын банктік шоты.
Талап – Бенефициардың Кепілдік бойынша
сомасын төлеу туралы жазбаша өтініші.

платежа,
а
также
Комиссионного
вознаграждения, издержек и расходов Банка,
связанных
с
исполнением
Требования
Бенефициара.
Закладодатель – лицо, предоставившее
Предмет заклада в залог (заклад) Банку в
обеспечение исполнения обязательств Клиента
в соответствии с условиями настоящего
Договора и Договора о предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
(при предоставлении денег в заклад).
Залогодатель – лицо, предоставившее Предмет
залога (вклад) в залог (ипотеку) Банку в
обеспечение исполнения обязательств Клиента
в соотвествии с условиями договора
банковского вклада и договора залога.
Комиссионное
вознаграждение
вознаграждение, оплачиваемое Клиентом, в
соответствии с тарифами Банка и/или
заключенными договорами.
Обеспечение
–
способы
обеспечения
исполнения обязательств Клиента перед
Банком
по
настоящему
Договору,
предусмотренные
Договором
о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад)/Договором о предоставлении
покрытой гарантии.
Предмет заклада - деньги, в сумме и валюте,
предусмотренные
в
Договоре
о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад), размещаемые на Счете
покрытия
в
обеспечение
исполнения
обязательств Клиента по Договору.
Предмет залога - деньги, в сумме и валюте,
предусмотренные
в
Договоре
о
предоставлении
покрытой
гарантии,
размещаемые на Сберегательном счете
Залогодателя, открытом в Банке, в обеспечение
исполнения
обязательств
Клиента
по
Договору.
Счет покрытия - лицевой счет Банка, не
являющийся
банковским
счетом
Клиента/Закладодателя,
на
котором
размещается и хранится Предмет заклада.
Сберегательный
счет
Залогодателя
–
банковский счет Залогодателя, открытый в
Банке, на котором размещается и хранится
Предмет залога.
Требование
–
письменное
заявление
Бенефициара об оплате Банком суммы по
Гарантии.
Шартта қолданылған өзге терминдердің Иные термины, используемые в Договоре
мағынасы Шарттың мәтінінде және/немесе имеют значение, определенное в тексте
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Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шарттың (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті
ұсыну туралы шарттың мәтінінде белгіленген.
1. Кепілдікті ұсыну талаптары:
1.1 Кепілдік талаптары бойынша Банк
Бенефициардың талабы бойынша соңғысына
Клиент, немесе Клиент көрсеткен тұлғалар
Бенефициардың алдында өз міндеттемелерін
орындамаған жағдайда, Кепілдікте айтылған
талаптарға сәйкес, Кепілдіктің сомасынан
аспайтын соманы төлеуге міндеттенеді.
1.2. Клиент және/немесе Клиент көрсеткен
тұлғалар
Бенефициардың
алдындағы
міндеттемелерін орындамаған жағдайда, Банк
Бенефициардың талабын Бенефициардың
Кепілдікте көрсетілген талаптарды сақтау
шартымен, Кепілдіктің сомасынан аспайтын
мөлшерде орындайды. Банк мұндай төлемді
жасаған күні, Банкке Клиент төлемеген әр
сома Банкпен Өтеу шотынан (кепілдікке ақша
ұсынған кезде)/Кепілдікке салушының Жинақ
шотынан (салымын кепілге ұсынған кезде)
шығарылады. Егер Өтеу шотында (ақшаны
кепілдікке
ұсынған
кезде)/Кепілдікке
салушының Жинақ шотында (салымды
кепілге ұсынған жағдайда) сома жеткіліксіз
болса, немесе Кепілдік заты/Кепіл заты
жоғалған жағдайда, банк Талапты төлеген
күні, Клиенттің Банк алдында Банк
Бенефициарға жасаған сома мен валютадағы
төлемді, сондай-ақ Бенефициардың Талабын
орныдауға байланысты, Клиентпен сол күні
өтеуге жататын, Банктың Комиссиялық
сыйақысы, шығындары мен шығыстарын
қамтитын берешегі қалыптасады (мәтін
бойынша – Дебиторлық берешек), онымен
Клиент сөзсіз және қайтарымсыз келіседі.
1.3. Банк Бенефициардың Кепілдемесі
бойынша Талаптарын алған кезде, Клиентке
келесі жұмыс күнінен кешіктірмей, Талапты
алу фактісі туралы хабарлайды және
Талаптарды
Кепілдемеде
белгіленген
мерзімде, ал олар болмаған жағдайда,
Кепілдемеге қолданылатын құқықтардың
талаптарын
сақтап,
Кепілдемемен
белгіленген шарттарға және тәртіпке сәйкес
орындайды.
1.4. Клиенттің
Талаптың
мазмұнымен
келіспеуі,
Клиенттің
Талапты
қою
негіздерімен келіспегені сияқты, Банктың
Кепілдеме бойынша Талаптарды орындамау
үшін негіз болып табылмайды. Клиент

Договора
и/или
тексте
Договора
о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад)/Договоре о предоставлении
покрытой гарантии.
1. Условия предоставления Гарантии:
1.1. По условиям Гарантии Банк обязуется по
Требованию
Бенефициара
оплатить
последнему сумму, не превышающую сумму
Гарантии, в соответствии с условиями,
оговоренными в Гарантии, в случае
невыполнения Клиентом, или указанными
Клиентами лицами, своих обязательств перед
Бенефициаром.
1.2 В случае неисполнения Клиентом и/или
указанными Клиентом лицами обязательства
перед
Бенефициаром
Банк
исполняет
Требование Бенефициара в размере, не
превышающем сумму Гарантии, при условии
соблюдения
Бенефициаром
условий,
указанных в Гарантии. В день совершения
Банком такого платежа каждая неоплаченная
Клиентом Банку сумма списывается Банком
со Счета покрытия (при предоставлении
денег в заклад)/Сберегательного счета
Залогодателя (при предоставлении вклада в
залог). В случае, если суммы денег на Счете
покрытия (при предоставлении денег в
заклад)/Сберегательном счете Залогодателя
(при предоставлении вклада в залог) будет
недостаточно, либо в случае утраты Предмета
заклада/Предмета залога, в день оплаты
Банком Требования, у Клиента перед Банком
образуется задолженность в сумме и валюте
совершенного Банком Бенефициару платежа,
а также Комиссионного вознаграждения,
издержек и расходов Банка, связанных с
исполнением Требования Бенефициара (по
тексту – Дебиторская задолженность),
подлежащая погашению Клиентом в тот же
день, с чем Клиент безусловно и безотзывно
согласен.
1.3. Банк при получении Требования
Бенефициара по Гарантии информирует
Клиента о факте получения Требования, не
позднее следующего рабочего дня и
исполняет
Требование
в
сроки,
предусмотренные Гарантией, а при их
отсутствии в соответствии с условиями и в
порядке, предусмотренными Гарантией с
соблюдением требований применимого к
Гарантии права.
1.4. Несогласие Клиента с содержанием
Требования, равно как и несогласие Клиента с
основаниями предъявления Требования не
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Бенефициармен туындаған дауды, Банкты являются основанием для неисполнения
қатыстырмай,
өз
бетімен
реттеуге Банком Требования по Гарантии. Клиент
міндеттенеді.
обязуется
самостоятельно
урегулировать
возникший спор с Бенефициаром, без
привлечения Банка к участию в споре.
1.5. Клиент Банкке өзі танысқан және сөзсіз 1.5. Клиент выплачивает Банку Комиссионные
келіскен осы Шартта/Банктың тарифтерінде вознаграждения, оговоренные в настоящем
айтылған Комиссиялық сыйақыларды төлейді. Договоре/тарифах Банка, с которыми Клиент
Сонымен қатар Клиент Банктың жазбаша ознакомлен и безусловно согласен. Также
талабына сәйкес, осы талапа көрсетілген Клиент возмещает Банку все расходы,
мерзімде, Кепілдемені
шығаруға және издержки, убытки, понесенные Банком в связи
Бенефициардың
Талаптарын
орындауға с выпуском Гарантии и исполнением
байланысты
Банк
ұшыраған
барлық Требования Бенефициара в соответствии с
шығындарды,
шығыстарды,
залалдарды письменным требованием Банка в срок,
Банкке өтейді. Банкке аванспен төленген указанный в данном требовании. Оплаченные
Комиссиялық сыйақылар қайтарылмайды.
Банку авансом Комиссионные вознаграждения
возврату не подлежат.
1.6. Кепілдеменің талаптарын (соның ішінде, 1.6. Изменение условий Гарантии (в том
Кепілдеме сомасы, Кепілдеменің әрекет ету числе, по размеру суммы Гарантии, сроку
мерзімі бойынша) өзгерту Банктың жаңа действия Гарантии) осуществляется путем
Кепілдемені немесе Кепілдемеге қосымша выпуска Банком новой Гарантии или
парақтарды
шығару
жолымен
жүзеге дополнительных
листов
к
Гарантии.
асырылады. Кепілдеменің талаптарын өзгерту Изменение условий Гарантии осуществляется
Клиент Банктың тарифтеріне сәйкес тиісті только при условии уплаты Клиентом
Комиссиялық сыйақыларды төлейді деген соответствующих
Комиссионных
шартымен ғана жүзеге асырылады.
вознаграждений согласно тарифам Банка.
1.7. Банк Бенефициардың пайдасына әрекет 1.7. Срок действия Гарантии, выпущенной
етуі аяқталатын күнтізбелік күнін көрсетпей Банком в пользу Бенефициара без указания
шығарған Кепілдеменің әрекет ету мерзімі календарной даты истечения действия,
Кепілдемеге Банктың уәкілетті тұлғалары қол начинается с даты подписания Гарантии
қойған күнінен басталады, егер Кепілдемеде уполномоченными лицами Банка, если иное не
басқаша көрсетілмесе, және Бенефициар указано в Гарантии и заканчивается датой,
Банкке көрсетілген күннен бұрын немесе сол которая определяется в соответствии с
сәтте талап-арыз қоймайды, немесе Клиенттің требованиями
пункта
4
статьи
336
Келісімшарт
бойынша
міндеттемелері Гражданского кодекса Республики Казахстан
тоқтағанмен, Банктың жазбаша келісімісіз (по истечении одного года с даты исполнения
Банк жауапкершілігінің өсуіне немесе басқа Клиентом обязательств перед Бенефициаром
қолайсыз салдарға әкелетін сол міндеттеменің по Контракту, а при невозможности
өзгергенінен,
немесе
Қазақстан установления даты исполнения Клиентом
Республикасының қолданыстағы заңнамасына обязательств
перед
Бенефициаром
по
сәйкес Кепілдеменің тоқтауына әкелетін өзге Контракту – по истечению двух лет с даты
жағдайлар туындағаннан, Кепілдеме өз выпуска Гарантии), при условии, что
әрекетін тоқтатпайды деген шартымен, Бенефициар не предъявит иск к Банку ранее
Қазақстан
Республикасының
Азаматтық или на момент указанной даты, либо Гарантия
кодексінің
336-бабы
4
тармағының не прекратит свое действие с прекращением
талаптарына сәйкес белгіленетін күнмен обязательств
Клиента
по
Контракту,
аяқталады (Клиент Бенефициардың алдында изменением этого обязательства, повлекшим
Келісімшарт
бойынша
міндеттемелерін увеличение ответственности Банка или иные
орындаған күніен бастап бір жыл өткенде, ал неблагоприятные последствия для Банка, без
Клиенттің Бенефициар алдында алдында его письменного согласия, либо наступления
Келісімшарт
бойынша
міндеттемелерін иных обстоятельств, влекущих прекращение
орындау күнін белгілеу мүмкін емес болған Гарантии в соответствии с действующим
кезде – Кепілдемені шығарған күнінен бастап законодательством Республики Казахстан. При
екі жыл өткенде). Оған қоса, бұл мерзімнің этом, истечение данного срока, не освобождает
аяқталуы, Клиентті Кепілдемені шығаруға Клиента
от
исполнения
обязательств,
5

байланысты міндеттемелерді орындаудан,
соның
ішінде
Банкке
Кепілдеменің
түпнұсқасын
қайтару
бойынша
(егер
Кепілдемеде белгіленген болса) және/немесе
Бенефициардың Банкты Кепілдеме бойынша
міндеттемелерінен босату туралы және/немесе
орындамаған
кезде
Банктың
Кепілдік
затты/Кепіл затын Клиен Банк алдындағы
көрсетілген міндеттемесін тиісті түрде
орындағанша ұстап тұру құқығы туындайтын,
Кепілдеменің нөмірі мен шығарған күнін
көрсетіп,
Банкты
Кепілдеме
бойынша
міндеттемелерінен босату туралы жазбаша
растауды ұсыну бойынша міндеттемелерінен
босатпайды. Банк ос ытармаққа сәйкес
есептелген, әрекет етудің күнтізбелік күнін
көрсетпей
Бенефициардың
пайдасына
шығарған банк кепілдемесінің әрекет ету
мерзімі Индикативтік мерзім болып табылады.
1.8.
Банктың
Кепілдеме
бойынша
міндеттеменің өлшемі Кепілдеме бойынша
қойылған Талап бойынша Бенефициардың
пайдасына жүргізілген төлемнің сомасына
азаяды.
1.9. Кепілдеме бойынша міндеттемелерді Банк
тиісті Талаптар Бенефициармен Кепілдеменің
әрекет ету мерзімі аяқталғанша және
Кепілдемемен белгіленген тәртіпте қойылады
деген шартымен орындайды.
1.10. Берешекті өтеу оларды кейін қолданудан
алу үшін, Клиенттің және/немесе үшінші
тұлғаның Банкте ашылған кез келген банктік
шотына, сондай-ақ Банктің кассасы арқылы
Банктің шотына ақшаны енгізу/есепке қосу
жолымен немесе Тараптардың келісімі
бойынша басқа тәсілмен, соның ішінде
Клиенттің, үшінші тұлғаның (Кепілдікке
салушыларды/үшінші тұлғалардың Кепілдікке
салушыларын қоса алып) Банкте және/немесе
Қазақстан Республикасының аумағында және
одан тыс жерлерде басқа кез келген
банкілерде (банк операцияларының жекелеген
түрін жүзеге асыратын ұйымдарда және басқа
кредиттік ұйымдарда) кез келген валютада
ашылған кез келген банктік шоттан Банкпен
қолдануда алу жолымен толықтыру арқылы
жүзеге асырылады.
Банктің
пайдасына
Кепілдемені
ұсынумен байланысты барлық төлемдер
Клиентпен
және/немесе
Кепілдікке
салушымен (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Банк өзіне тиесілі соманы одан кейін
комиссияларды, салықтарды, алымдарды,
баждарды және уақтылы төленбеген басқа
ұстап қалған сомаларды шегерусіз, толық

связанных с выпуском Гарантии, в том числе
от обязательства по возврату Банку оригинала
Гарантии (если предусмотрено в Гарантии)
и/или
предоставлению
письменного
подтверждения Бенефициара об освобождении
Банка от обязательств по Гарантии и/или о
подтверждении
наличия
условий
для
прекращения Гарантии с указанием на номер и
дату выпуска Гарантии, при неисполнении
которого у Банка возникает право удерживать
Предмет
заклада/Предмет
залога
до
надлежащего
исполнения
указанной
обязанности Клиента перед Банком. Срок
действия банковской гарантии, выпущенной
Банком в пользу Бенефициара без указания
календарной даты истечения действия,
рассчитанный в соответствии с настоящим
пунктом является Индикативным сроком.
1.8. Размер обязательств Банка по Гарантии
уменьшается
на
сумму
платежа,
произведенного Банком в пользу Бенефициара
по выставленному Требованию Бенефициара
по Гарантии.
1.9. Обязательства по Гарантии будут
исполнены Банком при условии, что
соответствующее
Требование
будет
предъявлено Бенефициаром до окончания
срока действия Гарантии и в порядке,
определенном Гарантией.
1.10.
Погашение
задолженности
осуществляется путем внесения/зачисления
денег на любой банковский счет Клиента и/или
третьего лица, открытый в Банке, для их
дальнейшего изъятия, а также на счет Банка,
через кассу Банка, в безналичном порядке, или
иным способом по соглашению Сторон, в том
числе путем изъятия Банком с любого
банковского счета Клиента, третьего лица
(включая
Закладодателей/Залогодателей
третьих лиц), открытого в любой валюте в
Банке
и/или
любых
других
банках
(организациях, осуществляющих отдельные
виды банковских операций, и иных кредитных
организациях) на территории Республики
Казахстан и за ее пределами.
Все платежи в пользу Банка в связи с
предоставлением Гарантии должны быть
осуществлены Клиентом и/или Закладодателем
(при предоставлении денег в заклад) таким
образом, чтобы Банк получил причитающуюся
ему сумму в полном объеме, без вычета из нее
впоследствии комиссий, налогов, сборов,
пошлин и иных удержаний, своевременно не
оплаченных Клиентом и/или Закладодателем
(при предоставлении денег в заклад).
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көлемінде алу үшін, осылайша Клиентпен
және/немесе
Кепілдікке
салушымен
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) жүзеге
асырылуы тиіс.
Осымен Клиент барлық банктік
комиссияларды, тұрақсыздық төлемдерді
(өсімпұлдарды,
айыппұлдарды),
басқа
сомаларды, шығыстарды және Банктің
тарифтеріне келісімді Кепілдеме бойынша
Талаптарды
ұсынумен
(шығарумен)
және/немесе төлеммен байланысты, Банкпен
төленген және/немесе үшінші тұлғалардың
пайдасына тиесілі төлемдерді Банкке өтеу
(орнын толтыру) бойынша міндеттеменеі
өзіне алады, осыған байланысты Клиент мен
Кепілдікке салушы (ақшаны кепілдікке
ұсынған кезде)
Банкке өзінің қайтарып
алынбайтын және шартсыз келісімін береді
және Банкке (i) Кепілдеме сомасын,
комиссияларды
(соның
ішінде
тиісті
операцияларды жасау сәтіне Банктің, басқа
банкілердің,
соның
ішінде
шетелдік
банкілердің
қолданыстағы
тарифтерімен
көзделген),
тұрақсыздық
төлемді
(өсімпұлдарды, айыппұлдарды), Кепілдеме
бойынша Талаптарды ұсынумен (шығарумен)
және/немесе
төлеммен
байланысты,
Клиентнің Банк алдындағы міндеттемелерін
бұзумен
байланысты
шығыстары
мен
шығындарын,
сондай-ақ
(ii)
Банктің
Кепілдеме
бойынша
Бенефициардың
алдындағы міндеттемелері бойынша өтем
жасауды (резервті) қалыптастыру үшін қажет
ақшаның
сомасын
қоса
алып,
бірақ
шектелмей, Кепілдеме бойынша Талаптарды
ұсынумен (шығарумен) және/немесе төлеммен
байланысты, барлық соманы, соның ішінде
Клиентмен төлеуге жататын, мерзімі өткен
берешекті Клиентнің және/немесе Кепілдікке
салушынің
Банкте
және
Қазақстан
Республикасының аумағында және одан тыс
жерлерде кез келген басқа банкілерде (банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарда) ашылған барлық
банктік шоттарынан кез келген валютада
шығынға жазу құқығын ұсынады.
Банкпен келесі тәртіпте қолданудан алу
(шығынға жазу):
Банктің
өкімінің
және/немесе
Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасымен көзделген басқа құжаттардың
және/немесе Банктің ішкі нормативтік
құжаттарының
негізінде
Клиенттің
және/немесе
Кепілдікке
салушының
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) Банкте және

Настоящим Клиент принимает на себя
обязательство по оплате (возмещению) Банку
всех банковских комиссий, неустоек (пени,
штрафов), иных сумм, расходов и платежей,
оплаченных Банком и/или причитающихся в
пользу третьих лиц в связи с предоставлением
(выпуском) и/или оплатой Требования по
Гарантии согласно тарифам Банка, в связи с
чем Клиент
и Закладодатель (при
предоставлении денег в заклад) дает Банку
свое безотзывное и безусловное согласие и
предоставляет Банку право списывать со всех
банковских
счетов
Клиента
и/или
Закладодателя (при предоставлении денег в
заклад), открытых в Банке и/или любых других
банках
(организациях,
осуществляющих
отдельные виды банковских операций) на
территории Республики Казахстан и за ее
пределами, в любой валюте все суммы, в том
числе
просроченную
задолженность,
подлежащие оплате Клиентом в связи с
предоставлением Гарантии, включая, но не
ограничиваясь: (i) сумму Гарантии, комиссии
(в т.ч. предусмотренные действующими на
момент
совершения
соответствующей
операции тарифами Банка, иных банков, в том
числе иностранных банков), неустойку (пени,
штрафы), расходы и убытки, связанные с
нарушением Клиентом обязательств перед
Банком в связи с предоставлением Гарантии, в
том числе иные платежи, подлежащие оплате в
связи с предоставлением (выпуском) и/или
оплатой Требования по Гарантии, а также (ii)
суммы денег, необходимые для формирования
покрытия (резерва) по обязательствам Банка
перед Бенефициаром по Гарантии.
Изъятие
(списание)
Банком
осуществляется в порядке:
путем
прямого
дебетования
банковских
счетов
Клиента
и/или
Закладодателя (при предоставлении денег в
заклад) в Банке и/или любых других банках
(организациях, осуществляющих отдельные
виды банковских операций, и иных кредитных
организациях) на территории Республики
Казахстан и за ее пределами, на основании
распоряжений Банка и/или других документов,
предусмотренных
действующим
законодательством Республики Казахстан
и/или внутренними документами Банка, и/или
- путем предъявления к банковским
счетам Клиента, открытым в Банке и/или
любых
других
банках
(организациях,
осуществляющих отдельные виды банковских
операций, и иных кредитных организациях) на
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Қазақстан Республикасының аумағында және
одан тыс жерлерде кез келген басқа
банкілерде (банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және
басқа кредиттік ұйымдарда) ашылған банктік
шоттарын
тура
дебеттеу
жолымен,
және/немесе
- Клиенттің Банкте және Қазақстан
Республикасының аумағында және одан тыс
жерлерде кез келген басқа банкілерде (банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарда және басқа кредиттік
ұйымдарда) ашылған банктік шоттарына
төлем талаптарды немесе ақшаны қолданудан
алуды (шығынға жазуды) жүзеге асыру үшін
қажетті басқа құжаттарды ұсыну жолымен
жүзеге асырылады.
Банк Клиентке немесе Кепілдікке
салушыға (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Шарттың және/немесе Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шарттың (кепілдікке ақша ұсынған
кезде) талаптарына сәйкес, ол бойынша төлем
Кепілдік затынан (кепілдікке ақша ұсынған
кезде) ерекшеленетін шетелдік валютада
жасалуы тиіс, Кепілдеме бойынша қамтамасыз
ету үшін Клиентпен немесе Кепілдікке
салушымен (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Банкке енгізілген ақшаның бәрін немесе
бөлігін қайтарған жағдайда, мұндай қайтару
Банкпен қандай да бір күні шетелдік валютада
олардың баламасының есебінсіз Банкке
Клиентпен немесе Кепілдікке салушымен
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) нақты
енгізілген сомалардың шегінде теңгеде жүзеге
асырылады.
Ақша басқа (Кепілдеме валютасына
қарағанда) валютада қолданудан алынған
жағдайда, қолданудан алынған ақшаны
Кепілдеме валютасына айырбастау – Банктің
таңдауы бойынша – айырбасталатын ақшадан
Банктің
белгіленген
Тарифтерімен
айырбастауды жүргізу үшін комиссиялардың
сомаларын өндіріп алып, қолданудан алынған
валютаны немесе Кепілдеме валютасын
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен
немесе Банкпен белгіленген сату немесе сатып
алу бағамы бойынша және/немесе қолданудан
алынған валютаны Кепілдеме валютасына
айырбастау
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
Банкімен
немесе
Банкімен
белгіленетін бағамы бойынша жүргізіледі.
2.
Ақшалай
өтем
жасауды
ұсыну
талаптары:
2.1. Кепіл затының/Кепілдік затының мәні

территории Республики Казахстан и за ее
пределами, платежных требований или иных
документов, необходимых для осуществления
изъятия (списания) денег.
В случае возврата Банком Клиенту,
Закладодателю (при предоставлении денег в
заклад) всех или части денег, внесенных
Клиентом
или
Закладодателем
(при
предоставлении
денег в заклад) Банку в
обеспечение по Гарантии, платеж по которой
должен был быть совершен в валюте, отличной
от
валюты
Предмета
заклада
(при
предоставлении
денег в заклад) согласно
условиям Договора и/или Договора о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад), такой возврат осуществляется
Банком в валюте Предмета заклада согласно
условиям Договора и/или Договора о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад), в пределах фактически
внесенных Клиентом или Закладодателем (при
предоставлении денег в заклад) Банку сумм
денег без учета их эквивалента в иностранной
валюте на какую-либо дату.
В случае изъятия денег в иной (чем
валюта Гарантии) валюте, конвертирование
изъятых
денег
в
валюту
Гарантии
производится – по выбору Банка - по
установленному
Национальным
Банком
Республики Казахстан или Банком курсу
продажи или покупки изъятой валюты или
валюты Гарантии и/или по устанавливаемому
Национальным Банком Республики Казахстан
или Банком курсу изъятой валюты к валюте
Гарантии со взиманием из конвертируемых
денег сумм комиссии за проведение
конвертации, установленной тарифами Банка.
2. Условия предоставления денежного
покрытия:
2.1. Предметом заклада/Предметом залога
обеспечиваются
обязательства
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег
в
заклад)
/Залогодателя
(при
предоставлении вклада в залог) перед Банком
в связи с предоставлением Гарантии, расходы,
комиссии, иные суммы и платежи, оплаченных
Банком и/или причитающихся в пользу
третьих лиц в связи с предоставлением
(выпуском)
Гарантии
и/или
оплатой
Требования по Гарантии, возврат Дебиторской
задолженности,
возмещение
убытков,
причиненных
просрочкой
исполнения,
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Кепілдемені
ұсынумен
байланысты
,
Клиенттің/Кепілдікке салушының (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) /Кепілге берушінің
(салымды кепілге ұсынған жағдайда) Банк
алдындағы міндеттемелерінің, шығыстардың,
комиссиялардың,
Кепілдемені
ұсынумен
(шығарумен) және/немесе Кепілдеме бойынша
Талаптың төлемімен байланысты, Банкпен
төленген және/немесе үшінші тұлғалардың
пайдасына тиесілі басқа сомалар мен
төлемдердің,
Дебиторлық
берешекті
қайтарудың, орындаудың мерзімін өткізумен
келтірілген,
шығындарды
өтеудің,
тұрақсыздық
төлемнің
(айыппұлдың,
өсімпұлдың), Кепілдік затын ұстау бойынша
қажетті шығындардың, орнын толтыру
бойынша шығыстарды өтеудің, сондай-ақ
келешекте (осы Өтелген кепілдікті ұсыну
және қамтамасыз етуді қабылдау туралы
шартқа (кепілдікке ақша ұсынған кезде) қол
қойған күннен бастап Кепілдемені ұсынумен
байланысты,
Клиенттің/Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Банк алдындағы барлық міндеттемелерін
толық орындауына дейін) Кепілдемені
ұсынумен
байланысты,
соның
ішінде
Кепілдеменің талаптары кез келген өзгерген
және/немесе
толықтырылған
жағдайда,
Клиенттің Банк алдында туындайтын, барлық
міндеттемелердің орнын толтырады. Кепілдік
зат мәнінің есебі арқылы орнын толтыруға
және де сот шығындары мен Кепілдік зат
мәнін Банктің меншігіне айналдыру бойынша
шығыстар жатады.
2.2. Кепілдік затқа кепілзат құқығы Банкте
Өтем жасау шотқа ақша аударылған күннен
бастап туындайды. Кеплдік затқа кепілдік
құқығы Банкте тиісті кепілдік шартында
көрсетілген күннен бастап туындайды.
2.3. Кепілдемені шығару Клиент немесе
Кепілдікке салушы (кепілдікке ақша ұсынған
кезде)/Кепілге беруші (салымды кепілге
ұсынған жағдайда) Кепілдік затын Өтем жасау
шотына/Кепіл затын Кепілге берушінің
Жинақы шотына Кепілдемені шығару күнінен
кешіктірмей Кепілдеме қамтамасыз ететін
міндеттемелердің сомасынан аз емес сомада
аударғананнан кейін ғана жүргізіледі.
2.4.
Банкпен Бенефициарға жүргізілген
немесе Банкке/Банкпен үшінші тұлғаларға
Кепілдеме бойынша Талаптарды ұсынуға
(шығаруға) және/немесе төлеуге байланысты
төлеуге жататын төлемдердің сомаларын
ұстаудың есебімен, Кепілдеме бойынша
Талаптарды толық қанағаттандырғаннан кейін

неустойку (штраф, пеню), необходимые
издержки по содержанию Предмета заклада,
возмещение
расходов
по
взысканию,
существующие на момент фактического
удовлетворения требований Банка, а также
всех обязательств, которые возникнут у
Клиента
перед
Банком
в
связи
c
предоставлением Гарантии в будущем (в
период с даты подписания Договора о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад)
до полного выполнения
Клиентом/Закладодателем
(при
предоставлении
денег в заклад) всех
обязательств перед Банком), в том числе в
случае любого изменения и/или дополнения
условий Гарантии. Возмещению за счет
Предмета заклада также подлежат судебные
издержки и расходы по обращению Предмета
заклада в собственность Банку.
2.2. Право заклада на Предмет заклада
возникает у Банка с даты зачисления денег на
Счет покрытия. Право залога на Предмет
залога возникает у Банка с даты указанной в
соответствующем договоре залога.
2.3. Выпуск Гарантии производится только
после
перечисления
Клиентом
или
Закладодателем (при предоставлении денег в
заклад)/Залогодателем (при предоставлении
вклада в залог) Предмета заклада на Счет
покрытия/Предмета залога на Сберегательный
счет Залогодателя не позднее дня выпуска
Гарантии в сумме не менее суммы
обеспечиваемых Гарантией обязательств.
2.4.
Сумма,
оставшаяся
на
Счете
покрытия/Сберегательном счете Залогодателя,
после полного удовлетворения Требований по
Гарантии, с учетом удержаний сумм платежей,
произведенных Банком Бенефициару либо
подлежащих оплате Банку/Банком третьим
лицам в связи с предоставлением (выпуском)
и/или оплатой Требования по Гарантии
возвращается Клиенту или Закладодателю (при
предоставлении денег в заклад)/Залогодателю
(при предоставлении вклада в залог).
2.5. Обеспечением исполнения обязательств
Клиента
перед
Банком
в
связи
с
предоставлением Гарантии также является
имущество Клиента/Закладодателя, на которое
может
быть
обращено
взыскание
в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Казахстан.
3. Клиент и/или Закладодатель (при
предоставлении денег в заклад) обязуется:
3.1.
По
первому
требованию
Банка
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Өтеу шотында/Кепілдікке салушының Жинақ
шотында қалған сома Клиентке немесе
Кепілдікке салушыға (кепілдікке ақша
ұсынған кезде)/Кепілге берушіге (салымды
кепілге ұсынған жағдайда) қайтарылады.
2.5. Кепілдемені ұсынумен байланысты,
Клиентің Банк алдында міндеттемелерді
орындауды
қамтамасыз
ету Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына
сәйкес өндіріп алуды айналдыру мүмкін
болатын, Клиенттің/Кепілдікке салушының
мүлігі де болып табылады.
3. Клиент және/немесе Кепілдікке
салушы (кепілдікке ақша ұсынған кезде):
3.1. Банктің алғашқы талабы бойынша
Клиенттің
Банк
алдындағы
Кепілдеме
бойынша міндеттемелері бойынша, Банкпен
көрсетілген сомада, тәртіпте және мерзімде
Банкке қамтамасыз ету туралы тиісті
шарттарды жасасып (қажет болған кезде)
тиісті сомаларды аудары жолымен ақшалай
өтем жасауды құруға;
3.2. Банкке Кепілдеме бойынша не онымен
(шығарумен, Талаптардың төлемімен және
басқа қызметтермен) байланысты, оған
барлық
төленген
ақшаның
сомасын
(комиссияларды, шығыстар мен шығындарды
қоса алып), онда Кепілдеме бойынша
төлемдер жүзеге асыралтын сол күндері, олар
Клиентте және/немесе Кепілдікке салушыда
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) немесе
үшінші
тұлғаларда
Бенефициарға
бар
наразылықтарды Банкке ұсынусыз төлеуге;
3.3. Банк Клиенттің – мемлекеттік сатып
алуларға, конкурстарға қатысатын әлеуетті
жеткізушінің конкурстық өтінімін қамтамасыз
етуге Кепілдемені шығарған жағдайда –
конкурстық өтінімдердің әрекет ету мерзімін
Банктың жазбаша келісімісіз ұзартпауға, ал
Кепілдемені
Келісімшарт
бойынша
міндеттемелерді орындауды қамтамасыз етуге
шығарған жағдайда – Келісімшарттың
талаптарын өзгертпеуге, соның ішінде
Кепілдемені ұсыну сәтінде белгіленген,
Банктың алдын ала жазбаша келісімісіз, осы
Шартқа/Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартқа
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) /Өтелген
кепілдікті ұсыну туралы шартқа тиісті
қосымша келесім жасап (қажет болған кезде),
Келісімшарт
бойынша
міндеттемелерді
орындау мерзімін ұзартпауға.
3.4. Дереу, 1 (бір) жұмыс күні ішінде Банкке,
соңғымен сұралатын Кепілдемеге, Кепілдік
затына/Кепіл затына қатысты және оған

сформировать в указанных Банком суммах,
порядке и сроки денежное покрытие по
обязательствам Клиента перед Банком по
Гарантии
путем
перечисления
Банку
соответствующих сумм денег с заключением
соответствующих договоров об обеспечении
(при необходимости);
3.2. Оплатить Банку все выплаченные им по
Гарантии либо в связи с ней (выпуском,
оплатой Требования и иными услугами) суммы
денег (включая комиссии, расходы и
издержки) в те же даты, в которые будут
осуществлены выплаты по Гарантии, без
предъявления Банку возражений, которые
Клиент
и/или
Закладодатель
(при
предоставлении денег в заклад) или третьи
лица имеет к Бенефициару;
3.3. В случае выпуска Банком Гарантии в
обеспечение конкурсной заявки Клиента –
потенциального поставщика, участвующего в
государственных закупках, конкурсах - не
продлевать срок действия конкурсных заявок
без письменного согласия Банка, а в случае
выпуска Гарантии в обеспечение исполнения
обязательств по Контракту - не изменять
условия Контракта, в том числе не
пролонгировать срок исполнения обязательств
по Контракту, установленные на момент
предоставления
Гарантии,
без
предварительного письменного согласия Банка
с
заключением
соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему
Договору/Договору
о
предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
(при предоставлении
денег в заклад)
/Договору о
предоставлении
покрытой
гарантии (при необходимости).
3.4.Незамедлительно в течение 1 (одного)
рабочего дня предоставлять Банку все
запрашиваемые
последним
документы,
касающиеся
Гарантии,
Предмета
заклада/Предмета залога, и необходимые для
обращения взыскания на него;
3.5. Незамедлительно в течение 1 (одного)
рабочего дня уведомлять Банк в письменном
виде о возникновении обстоятельств (в т.ч.
связанных с заявлением третьими лицами
соответствующих требований), способных
негативным образом повлиять на надлежащее
исполнение Клиентом и/или Закладодателем
(при предоставлении
денег в заклад)
обязательств перед Банком, в том числе о
финансовом положении, о предполагаемой
конфискации, реквизиции, изъятии (выкупе)
для государственных нужд имущества; о
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өндіріп алуды айналдыру үшін қажетті барлық
құқықтарды ұсынуға;
3.5. Дереу жазбаша түрде, 1 (бір) жұмыс
күннің ішінде Банкті Клиенттің/Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Банк
алдында
міндеттемелерін
тиісті
орындауға теріс әсер етуге қабілетті барлық
жағдайлар туралы, соның ішінде қаржылық
жағдайы туралы, мемлекеттік мұқтаждықтары
үшін мүлікті болжаулы тәркілеу, реквизиялау,
алу (сатып алу) туралы Клиенттің және/немесе
Кепілдікке салушының (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) мүлкіне және/немесе оның
Қазақстан Республикасының аумағында және
одан тыс жерлерде кез келген банкілердегі
(банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын ұйымдардағы және өзге де
кредиттік ұйымдардағы) банктік шоттарына
тыйым
салу,
оларға
өндіріп
алуды,
инкассалық өкімдерді, олар орындалуы
мүмкін, басқа төлем талаптарды ұсынуды,
Клиенттің
және/немесе
Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
банктік
шоттары
бойынша
шығыс
операцияларын тоқтатуды айналдыру туралы;
Клиенттің
және/немесе
Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
қатысуымен соттарда істі қарауы туралы;
Клиентті және/немесе Кепілдікке салушыны
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) болжалды
(соның ішінде мәжбүрлі) жою немесе қайта
құру
туралы;
Клиенттің
және/немесе
Кепілдікке салушының (кепілдікке ақша
ұсынған кезде)
мүлкінің құрамындағы кез
келген өзгерістер, мүліктің нашарлауы немесе
нашарлау қауп-қатері туындауы; денсаулығы
нашарлау
туралы;
Қазақстан
Республикасының денсаулық сақтау, еңбек
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы,
сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау туралы
заңнаманы бұзу туралы, дефолттың туындауы
/туындау мүмкіндігі туралы, әлдекімнің
Шарттың және/немесе Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шарттың (кепілдікке ақша ұсынған
кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шарттың нақтылығына дауласу туралы
хабарландыруға.
3.6. Дереу 1 (бір) жұмыс күні ішінде Банкті
Клиенттің
Қазақстан
Республикасының
аумағында және одан тыс жерлерде
банкілерде (банк операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және
өзге де кредиттік ұйымдарда) банктік
шоттарды ашу туралы (бұндай шоттың

наложении арестов на имущество Клиента
и/или Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад) и/или на деньги, находящиеся
на банковских счетах в любых банках
(организациях, осуществляющих отдельные
виды банковских операций, и иных кредитных
организациях) на территории Республики
Казахстан и за ее пределами, обращении
взыскания на них, предъявления инкассовых
распоряжений, иных платежных требований,
которые
могут
быть
исполнены,
приостановления расходных операций по
банковским
счетам
Клиента
и/или
Закладодателя (при предоставлении денег в
заклад); о разбирательствах в судах с участием
Клиента
и/или
Закладодателя
(при
предоставлении
денег в заклад); о
предполагаемой (в том числе принудительной)
ликвидации или реорганизации Клиента и/или
Закладодателя (при предоставлении денег в
заклад); о любом изменении в составе
имущества Клиента и/или Закладодателя (при
предоставлении денег в заклад), ухудшении
или возникновении угрозы ухудшения такого
имущества; ухудшении здоровья; о нарушении
законодательства Республики Казахстан о
здравоохранении, безопасности и охране
труда, а также об охране окружающей среды, о
наступлении/возможности
наступления
дефолта,
об
оспаривании
кем-либо
действительности Договора и/или Договора о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад)/Договора о предоставлении
покрытой гарантии.
3.6. Незамедлительно в течение 1 (одного)
рабочего дня извещать Банк в письменном
виде об открытии Клиентом банковских счетов
в банках (организациях, осуществляющих
отдельные виды банковских операций, и иных
кредитных организациях) на территории
Республики Казахстан и за ее пределами (с
сообщением
номера
такого
счета
и
наименования банка (организации), а также
сведений о наличии и размере задолженности
перед ними)); об изменении данных,
содержащихся
в
учредительных
и
регистрационных
документах,
изменении
налогового режима, объема доходов, фамилии,
имени, отчества (при наличии) первого
руководителя,
почтовых
и
банковских
реквизитах, юридического адреса и адреса
места нахождения/фактического проживания,
телефона, семейного положения, состава
семьи, изменения уполномоченных органов, их
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нөмірін, банктің (ұйымның) атауын, сондай-ақ
олардың алдындағы берешегінің болуы және
мөлшері туралы мәліметтерді хабарлап);
жазбаша
түрде
хабарландыруға;
жаңа
деректемелерді хабарлаумен және растау
құжаттарын ұсынумен мәліметтердің өзгеруі,
мына мәліметтердің өзгеруі туралы: құрылтай
және тіркеу құжаттарының, салық режимінің,
кірістердің көлемінің, бірінші басшының
тегінің, атының, әкесінің атының (болған
кезде), пошта және банктік деректемелерінің,
телефонының, қызметті жүзеге асыру жерінің,
түрінің, отбасылық жағдайының, отбасы
құрамының, нақты тұрғылықты жерінің,
тіркеу
жерінің
мекенжайының,
заңды
мекенжайының өзгеруі, уәкілетті органның
өзгеруі
туралы
жазбаша
түрде
хабарландыруға.
3.7. Өтем жасау шотынан/Кепілге салушының
Жинақы шотынан Кепілдік затын (оның
бөлігін)/ Кепіл затын (оның бөлігін) шығынға
жазу күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
указанного в условиях Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шарттың (кепілдікке ақша ұсынған
кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шарттың
талаптарында
көрсетілген
(Бенефициардың Кепілдік заты/Кепіл заты
есебінен Талапты толық қанағаттандыру
жағдайларын қоспағанда) мөлшеріне дейін
ақшаны қалпына келтіруге.
3.8. Банк үшін қолайлы талаптарда Банкті
қанағаттандыратын қосымша қамтамасыз
етуді ұсынуға не Кепілдік заты/Кепіл заты
мәні жоғалған, оның жеткіліктігі төмендеген,
сондай-ақ Кепілдемені ұсынумен байланысты
Клиенттің Банк алдында, соның ішінде екінші
деңгейдегі
банкілер
үшін
уәкілетті
органдармен
белгіленген,
Банктің
пруденциялық
нормативтерін
сақтауын
қамтамасыз ететін міндеттемелерді бұзған
жағдайда, өзге қамтамасыз етуге ауыстыруды
жүзеге асыруға.
3.9. Егер Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартты
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) /Өтелген
кепілдікті ұсыну туралы шартты жасасқаннан
кейін Банкте появится информация о том, что
последующее исполнение Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шартты (кепілдікке ақша ұсынған
кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шартты әрі қарай орындау Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарына
сәйкес мүмкін емес туралы ақпарат пайда

состава,
компетенции,
места,
вида
осуществления деятельности, и иных данных, с
сообщением
новых
реквизитов
и
предоставлением
подтверждающих
документов.
3.7. Восстановить в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты списания Предмета заклада (его
части)/Предмета залога (его части) со Счета
покрытия/Сберегательного счета Залогодателя,
деньги до размера, указанного в условиях
Договора о предоставлении покрытой гарантии
и принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад)/Договора о предоставлении
покрытой гарантии (за исключением случаев
полного
удовлетворения
Требования
Бенефициара
за
счет
Предмета
заклада/Предмета залога).
3.8. На условиях, приемлемых для Банка,
предоставить
удовлетворяющее
Банк
обеспечение, дополнительное обеспечение
либо осуществить замену на иное обеспечение
в случае утраты Предмета заклада/Предмета
залога, снижения его достаточности, а также в
случае нарушения Клиентом обязательств
перед Банком в связи с предоставлением
Гарантии, в том числе, обеспечивающих
соблюдение
Банком
пруденциальных
нормативов, установленных уполномоченным
органом для банков второго уровня.
3.9. Совершить действия, необходимые для
выполнения
Банком
требований,
установленных нормативными правовыми
актами
уполномоченного
органа,
предъявляемых при совершении сделок с
лицами, связанными с Банком особыми
отношениями и/или с лицами, размер риска на
которых расчитывается как на одного
клиента/заемщика, в случае, если после
заключения Договора о предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
(при предоставлении
денег в заклад)
/Договора
о
предоставлении
покрытой
гарантии у Банка появится информация о том,
что последующее исполнение Договора о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договора о предоставлении
покрытой гарантии невозможно в соответствии
с требованиями законодательства Республики
Казахстан.
3.10. Возместить в срок, указанный Банком в
направляемом Клиенту уведомлении, все
издержки,
понесенные
Банком
и/или
причитающихся с Клиента в пользу третьих
лиц в связи с выпуском, оплатой Требования, и
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болса, Банкпен ерекше қатынаста тұрған
тұлғалармен және/немесе тәуекел мөлшері бір
клиентке/қарыз алушыға сияқты есептелетін
тұлғалармен мәмілелерді жасаған кезде
қойылатын, уәкілетті органның нормативтік
құқықтық актілерімен белгіленген талаптарды
Банк орындау үшін қажет әрекеттерді жасауға.
3.10. Клиентке жіберілетін ескертуде Банкпен
көрсетілген
мерзімде
Банк
ұшыраған
және/немесе Кепілдеме бойынша Талапты
шығарумен,
ол
бойынша
төлеммен
және/немесе басқа қызметтермен байланысты,
Клиенттен үшінші тұлғалардың пайдасына
тиесілі
барлық
шығындардың
орнын
толтыруға, соның ішінде Банкке Кепілдеме
бойынша Талапты шығарумен, ол бойынша
төлеммен және/немесе басқа қызметтермен
байланысты, бюджетке Банкпен төлеуге
жататын салықтардың (соның ішінде төлеу
көздерінде ұсталатын, салықтардың) барлық
сомаларын Банкке аударуға.
3.11. Банктің алдын ала жазбаша келісіміз:
- басқа кредиторлардың кредиттері
бойынша қамтамасыз ету ретінде қандай да
бір да өз мүлкін кепілге тапсырмауға,
материалдық емес активтерге (соның ішінде
жер қойнауын пайдалану құқықтарына)
және/немесе негізгі құралдарға (соның ішінде
жылжымайтын
мүлікке
және/немесе
жабдықтарға)
ауыртпалығын
түсіруді
және/немесе иелігінен шығаруды; Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді
қабылдау туралы шартта (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шартта белгіленген мөлшерде бір
немесе бірнеше мәмілелердің (байланысты
немесе байланыспаған) Клиенттің алдында
дебиторлық берешегіне, келешек кірістеріне
ауыртпалық түсіруді және/немесе беруді
жүзеге асырмауға;
- кредиттер алмауға және кредиттер
бермеуге, кепілгер немесе кепілші болмауға,
сондай-ақ Клиенттің Кепілдемені ұсынумен
байланысты,
Банк
алдындағы
міндеттемелерінің
орындалуына
кедергі
болуы
мүмкін,
өзге
де
ақшалай
міндеттемелерді бермеуге, сондай-ақ ұқсас заң
тегімен, жиынтығында Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шартта (кепілдікке ақша ұсынған
кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шартта белгіленген мөлшерде соманы артатын
өзге де мәмілелерді жасамауға;
Клиенттің
қатысушыларының
(акционерлерінің),
жиынтығында
қатысу

иными услугами по Гарантии, в т.ч.
перечислить Банку все суммы налогов (в т.ч.
налогов, удерживаемых у источника выплаты),
подлежащих выплате Банком в бюджет в связи
с выпуском, оплатой Требования и/или иными
услугами по Гарантии.
3.11. Без предварительного письменного
согласия Банка:
- не передавать в залог какое-либо свое
имущество в качестве обеспечения по
кредитам других кредиторов, не осуществлять
обременение
и/или
отчуждение
нематериальных активов (в т.ч. права
недропользования) и/или основных средств (в
т.ч.
недвижимого
имущества
и/или
оборудования); обременение и/или уступку
дебиторской задолженности перед Клиентом,
будущих доходов в одной или нескольких
сделках (связанных или несвязанных) в
размере определенном в Договоре о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договоре о предоставлении
покрытой гарантии;
- не получать кредиты и не выдавать
кредиты, не выступать гарантом или
поручителем, а также не выдавать иные
денежные обязательства, которые могут
воспрепятствовать исполнению Клиентом
обязательств перед Банком в связи с
предоставлением Гарантии, а также не
совершать иные сделки, с аналогичной
юридической природой, суммарно за весь
период действия Гарантии, превышающие
сумму
определенной
в
Договоре
о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договоре о предоставлении
покрытой гарантии;
- не изменять состав участников
(акционеров)
Клиента,
в
совокупности
владеющих десятью и более процентами долей
участия (акций), не вносить изменения и/или
дополнения в учредительные документы
Клиента; не проводить перерегистрацию
Клиента,
не
совершать
действия,
направленные на смену контроля Клиента как
напрямую в уставном капитале Клиента, так и
косвенно через смену контроля в уставном
капитале акционеров (участников) Клиента, а
также обеспечить выполнение требований
настоящего подпункта своими дочерними
организациями;
заңды
тұлғаның
жарғылық
капиталындағы акцияларын немесе үлестерін
13

үлестердң (акциялардың) он және астам
пайызына ие болатын құрамын өзгертпеуге,
Клиенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер
мен толықтырулар енгізбеуге; Клиентке қайта
тіркеу жүргізбеуге; Клиенттің жарғылық
капиталында
тура,
солай
Клиенттің
акционерлерінің
(қатысушыларының)
жарғылық
капиталында
бақылаушыны
ауыстыру
арқылы
жанама
Клиенттің
бақылаушысының ауысуына бағытталған
әрекеттерді
жасамауға,
сондай-ақ
осы
тармақшаның
талаптарын
өз
еншілес
ұйымдарымен орындауды қамтамасыз етуге;
заңды
тұлғаның
жарғылық
капиталындағы акцияларын немесе үлестерін
сатып алмауға;
- оларды жасау қажеттілігі Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасының өзгеруімен туындаған кездегі
жағдайларды қоспағанда, ерікті жоюды/қайта
ұйымдастыруды жүргізбеуге. Жойған кезде,
Банктің өкілі кредиторлар комитетінің жою
комиссиясының құрамына енгізіледі. Клиентті
қайта ұйымдастырған немесе қайта тіркеген
жағдайда, соңғы Банкке қайта қруды немесе
қайта тіркеуді жүзеге асырған сәттен бастап 1
(бір) жұмыс күні ішінде жаңа құрылтай
құжаттарды ұсынуға тиіс;
Клиентті
басқаруды
үшінші
тұлғаларға бермеу, үшінші тұлғаларда
Клиенттің
табысына
(оның
бизнесіне)
құқықтар, толық немесе ішінара басқару
құқықтары туындауы мүмкін мәмілелерді
жасамауға;
- дивидендтер төлемеуге, бағалы
қағаздардың эмиссиясын жүзеге асырмауға,
Клиенттің капиталын азайтпауға, күрделі
қаржы салуды жүзеге асырмауға, мүлік сатып
алмауға немесе жалпы құны Клиенттің
активтерінің баланстық құнынан 5% (бес
пайызын) артатын инвестициялардың басқа
түрлерін жүзеге асырмауға;
- үшінші тұлғаның алдында қандай да
бір міндеттемені қайта құрылымдауды немесе
үшінші тұлғаның алдында міндеттемені
мерзімінен
бұрын
орындауды
жүзеге
асырмауға.
3.12. Банкке төменде көрсетілген мерзімдерде
келесі құжаттарды ұсынуға:
 бір тоқсанда 1 (бір) реттен сирек емес
Банкке құрылтай құжаттардың немесе
Клиенттің жарғылық капиталында
қарапайым
акциялардың
(қатысу
үлестердің) соңғы иелеріне дейін
қарапайым
акциялардың
(қатысу

сатып алмауға;
не
производить
добровольную
ликвидацию/реорганизацию, за исключением
случаев, когда необходимость их совершения
вызвана
изменениями
действующего
законодательства Республики Казахстан. При
ликвидации представитель Банка включается в
состав ликвидационной комиссии комитета
кредиторов. В случае реорганизации или
перерегистрации Клиента последний должен
представить в Банк новые учредительные
документы в течение 1 (одного) рабочего дня с
момента осуществления реорганизации или
перерегистрации;
- не передавать управление Клиентом
третьему лицу, не заключать сделок, в
результате которых у третьих лиц могут
возникнуть права на доходы Клиента (на его
бизнес), полное или частичное управление;
- не выплачивать дивиденды, не
осуществлять эмиссию ценных бумаг, не
осуществлять уменьшение капитала Клиента,
не осуществлять капитальные вложения,
приобретать имущество или осуществлять
другого рода инвестиции, общая стоимость
которых превышает 5 % (пять процентов) от
балансовой стоимости активов Клиента;
- үшінші тұлғаның алдында қандай да
бір міндеттемені қайта құрылымдауды немесе
үшінші тұлғаның алдында міндеттемені
мерзімінен
бұрын
орындауды
жүзеге
асырмауға.
3.12. Предоставлять Банку в нижеуказанные
сроки следующие документы:
 не реже 1 (одного) раза в квартал
предоставлять
Банку
нотариально
засвидетельствованные
копии
изменений
и
дополнений
в
учредительные документы или реестр
держателей акций, владеющих десятью
и более процентами простых акций
Клиента, раскрывающие информацию о
всех собственниках доли в уставном
капитале Клиента, владеющих десятью
и более процентами простых акций
(долей
участия)
до
конечных
собственников простых акций (долей
участия) в уставном капитале Клиента.
В случае отсутствия изменений и
дополнений
в
учредительных
документах Клиента или реестре
держателей акций, владеющих десятью
и более процентами простых акций
Клиента,
Клиент
обязуется
предоставить письмо об отсутствии
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үлестердің) он және астам пайызына ие
Клиенттің жарғылық капиталындағы
үлестердің барлық иелері туралы
ақпаратты
ашатын,
Клиенттің
қарапайым акцияларының он және
астам
пайызына
ие
акция
ұстаушыларының
тізілімінің
өзгерістері мен толықтыруларының
нотариатты
куәландырылған
көшірмелерін
ұсынуға.
Клиенттің
құрылтай
құжаттарында
немесе
Клиентт қарапайым акцияларының он
және одан астам пайызына ие акция
ұстаушыларының тізілімінде өзгерістер
мен толықтырулар болмаған жағдайда,
Клиент
бұндай
өзгерістер
мен
толықтырулардың жоқтығы туралы
хатты ұсынуға міндеттенеді.
 Тоқсан сайын Банкке Банк Кепілдемені
шығарған міндеттемені орындауды
қамтамасыз ету үшін Келісімшартқа
қосымша келісімдерді, орындалған
жұмыстар актісін/мұндай Келісімшарт
бойынша
жұмыстарды
орындау
кестесін
(оларға
Клиент
пен
Бенефициар қол қойған сайын) –
Клиент Шарт аясында Келісімшарт
бойынша міндеттемелерді орындауды
қамтамасыз ету үшін Кепілдемелерді
алған кезде ұсынуға;
 Банктың
жазбаша
талабында
көрсетілген мерзімде заңды тұлғаның
барлық тіркеу әрекеттері туралы
анықтаманы ұсынуға тиіс;
3.13. Қазақстан Республикасының заңнама
актілерінде
және/немесе
Тараптардың
келісімімен
белгіленген
жағдайларды
қоспағанда, осы Өтелген кепілдікті ұсыну
және қамтамасыз етуді қабылдау туралы
шартқа (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы шартқа қол
қою күніне бар, солай келешекте туындауы
мүмкін,
барлық
басқа
қаржылық
міндеттемелерге қатысы бойынша бірінші
кезектегі тәртіпте Банк алдында қаржылық
міндеттемелерді орындауға;
3.14. Қазақстан Республикасының денсаулық
сақтау, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
туралы, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау
туралы заңнамасын сақтауға.
3.15. Клиенттің өзге банкілермен (банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдармен және өзге де кредиттік
ұйымдармен барлық жасалған және келешекте
жасалатын
банктік
шоты
талаптарына

таких изменений и дополнений.
 Ежеквартально предоставлять Банку
дополнительные
соглашения
к
Контракту, в обеспечение исполнения
обязательств по которому Банком
выпущена
Гарантия,
акты
выполненных
работ/
графики
выполнения работ по такому Контракту
(по мере их подписания Клиентом и
Бенефициаром) – при получении
Клиентом в рамках Договора Гарантий
в обеспечение исполнения обязательств
по Контракту;
 в сроки, указанные в письменном
требовании
Банка,
предоставлять
справку о всех регистрационных
действиях юридического лица;
3.13. Исполнять финансовые обязательства
перед Банком в первоочередном порядке по
отношению ко всем другим финансовым
обязательствам, как существующим на дату
подписания Договора о предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
(при предоставлении
денег в заклад)
/Договора
о
предоставлении
покрытой
гарантии, так и могущим возникнуть в
будущем,
за
исключением
случаев,
установленных законодательными актами
Республики Казахстан и/или соглашением
Сторон;
3.14. Соблюдать законодательство Республики
Казахстан о здравоохранении, безопасности и
охране труда, а также об охране окружающей
среды.
3.15. Принять все меры по включению во все
заключенные Клиентом с иными банками
(организациями, осуществляющими отдельные
виды банковских операций, и иными
кредитными организациями) на территории
Республики Казахстан и за ее пределами и
заключаемые
в
будущем
договоры
банковского счета условие о принятии в
картотеку и хранении в течение одного года
неисполненных (из-за недостаточности денег
на банковском счете) платежных требований
Банка.
3.16. Предоставлять по запросу Банка
необходимую информацию и документы в
указанный Банком срок, при этом Клиент и
Закладодатель (при предоставлении денег в
заклад)
отвечают за достоверность такой
информации и документов.
3.17. В случаях досрочного прекращения
Гарантии, по требованию Банка, в указанный
Банком срок, осуществить одно из следующих
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картотекаға
қабылдау
және
Банктің
орындалмаған (банктік шотта ақша жеткілісіз
болған кезде) төлем талап-тапсырмаларын бір
жыл ішінде сақтау туралы шартты енгізу
бойынша барлық шараларды қабылдауға.
3.16. Банктің сұрауы бойынша Банкпен
көрсетілген мерзімде қажетті ақпарат пен
құжаттарды ұсынуға, сонымен Клиент пен
Кепілдікке салушы бұндай ақпарат пен
құжаттардың дұрыстығына жауап береді.
3.17. Кепілдемені мерзімінен бұрын тоқтатқан
жағдайда, Банктің талабы бойынша, Банкпен
көрсетілген мерзімде, келесі әрекеттердің
біреуін жүзеге асыруға: Банкке Кепілдеменің
түпнұсқасын
(егер
Кепілдемеде
қарастырылған
болса)
және/немесе
Бенефициардың әрекетті мерзімінен бұрын
тоқтатуға келісімін қайтаруды қамтамасыз
ету, Банк шығарған Кепілдеменің күшін
жоюды қоса алғанда, бірық мұнымен
шектелмей, басқа екінші деңгейдегі банктерде
шығаруын қамтамасыз ету.
3.18. Банктің алдында Дебиторлық берешек
туындаған кезде, Банктің алғашқы талабы
бойынша 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банкке
үшінші тұлғалардың Клиенттің алдындағы
міндеттемелері бойынша талап ету құқығын
беруге.
3.19. Бенефициардың Банкке Кепілдеме
бойынша жүгінуін болдырмау мақсатында
Бенефициардың
алдындағы
өз
міндеттемелерін тиісті түрде орындауға.
3.20. Клиенттің Кепілдемені ұсынумен
байланысты
міндеттемелері
толық
орындалуына дейін Кепіл затымен (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) мәмілелерді жасамауға;
3.21. Дереу Банкті үшінші тұлғалардың
Кепілдік затына/Кепіл затына, егер болса,
сондай-ақ олардың туындауының қауіп-қатері
болған кезде, барлық құқықтары туралы
жазбаша ескертуге.
3.22. Кепілдеме сомасы көбейген жағдайда
немесе Банктің талаптарын қанағаттандыру
үшін Кепілдік затының/Кепіл затының
жеткіліксіздігімен негізделген, Банктің тиісті
талабын ұсынған кезде Кепілдік заттың/Кепіл
заттың көбейтуге.
3.23. Банктің қызметкерлерінің/өкілдерінің
олардан не Банкіден оған түсетін дербес
деректердің құпиялылығы мен қауіпсіздігін
және «Дербес деректер және оларды қорғау
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының
және Қазақстан Республикасының басқа
нормативтік
құқықтық
актілерінің
талаптарына сәйкес Кепілдемені ұсынумен

действий: обеспечить возврат Банку оригинала
Гарантии (если предусмотрено в Гарантии)
и/или согласие Бенефициара на досрочное
прекращение
действия,
аннулирование
выпущенной Гарантии Банка, включая, но, не
ограничиваясь, обеспечить выпуск гарантий в
иных банках второго уровня.
3.18.
При
возникновении
Дебиторской
задолженности перед Банком по первому
требованию Банка в течение 5 (пяти) рабочих
дней уступить Банку права требования по
обязательствам третьих лиц перед Клиентом.
3.19. Надлежащим образом исполнить свои
обязательства перед Бенефициаром, в целях
недопущения обращения Бенефициара к Банку
по Гарантии.
3.20. Не совершать сделки с Предметом
заклада (при предоставлении денег в заклад)
до полного исполнения обязательств Клиента в
связи с предоставлением Гарантии;
3.21.
Незамедлительно
письменно
предупредить Банк о всех правах третьих лиц
на Предмет заклада/Предмет залога, если
таковые имеются, а также при наличии угрозы
их возникновения.
3.22. Увеличить Предмет заклада/Предмет
залога в случае увеличения суммы Гарантии
или при предъявлении соответствующего
требования
Банка,
обусловленного
недостаточностью Предмета заклада/Предмет
залога для удовлетворения требований Банка.
3.23. Обеспечить конфиденциальность и
безопасность
персональных
данных
работников/представителей
Банка,
поступающих к нему от них либо от Банка и
безопасность при их обработке для целей и в
связи с исполнением обязательств в связи с
предоставлением Гарантии в соответствии с
требованиями Закона Республики Казахстан
«О персональных данных и их защите» и иных
нормативных правовых актов Республики
Казахстан. Также Клиент/Закладодатель (при
предоставлении денег в заклад) не имеет права
использовать
персональные
данные
работников/представителей, полученные от
Банка, в целях не связанных с выполнением
своих обязательств в связи с предоставлением
Гарантии, и каким-либо образом передавать
полученные персональные данные работников/
представителей Банка, любым третьим лицам в
целях, не связанных с выполнением своих
обязательств,
обязуется
хранить
эти
персональные данные не дольше, чем этого
требуют цели их обработки, и уничтожать их
по достижении целей обработки или в случае
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байланысты
міндеттемелерді
орындау
мақсаттары үшін және олармен байланысты
оларды
өңдеген
кезде
қауіпсіздікті
қамтамасыз етуге. Және де Клиент/Кепілдікке
салушы (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Банктен алынған қызметкерлердің/өкілдердің
дербес деректерін Кепілдемені ұсынумен
байланысты өз міндеттемелерін орындаумен
байланысты емес мақсаттарда пайдалануға
және
қандай
да
бір
түрде
Банк
қызметкерлерінің/өкілдерінің алынған дербес
деректерін кез келген үшінші тұлғаларға өз
міндеттемелерін орындаумен байланысты
емес мақсаттарда тапсыруға құқығы жоқ, бұл
дербес деректерді оларды өңдеу мақсаттары
талап етуден ұзақ сақтамауға және Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасының талаптарын есепке ала отырып,
оларды өңдеу мақсаттарына жету бойынша
немесе оларға жету қажеттілігі жоғалған
жағдайда жоюға, Қазақстан Республикасының
осы Шартты орындау шеңберінде дербес
деректерді қорғау туралы заңнамасының басқа
талаптарын орындауға міндеттенеді.
3.24. Өз бетімен өз есебі арқылы Кепілдемені
ұсынумен
байланысты
туындайтын
комиссияларды, шығыстары мен шығындарды
төлеуге.
3.25. Банкке Кепілдеменің түпнұсқасын (егер
Кепілдемеде қарастырылған болса) қайтаруды
және/немесе
Бенефициардың
Банкті
Кепілдеме
бойынша
мінедеттемелерінен
босату туралы және/немесе осы Шарттың 1.8.
тарм. сәйкес есептелген Индикативті мерзім
аяқталған кезде Кепілдеме тоқтатылған
жағдайда, Кепілдеменің нөмірі мен шығарған
күні көрсетілген Кепілдемені тоқтату үшін
талаптардың болуын растау туралы жазбаша
растауды – Кепілдеменің мерзімі аяқталған
күнінен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн
ішінде әрекет ету мерзімнің аяқталудың
күнтізбелік күнін көрсетпей Кепілдемені
шығарған кезде, сондай-ақ Кепілдеменің
әрекет
ету
мерзімінің
аяқталуының
күнтізбелік күнін көрсетіп, оның мерзімінен
бұрын тоқтату жағдайында ұсынуға.
3.26. Кепілдік затына (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) сыйақыны есептеген кезде,
Банкке талапты жіберген күнінен бастап 3
(үш) жұмыс күні ішінде қателесіп есептелген
сыйақы
сомаларын
Банкке
қайтаруға
міндеттенеді.
4. Клиент және/немесе Кепілдікке
салушы (кепілдікке ақша ұсынған кезде):
4.1. Кепілдемені ұсынумен байланысты, Банк

утраты необходимости в их достижении, с
учетом
требований
действующего
законодательства, выполнять иные требования
законодательства Республики Казахстан о
защите персональных данных.
3.24. Самостоятельно за свой счет оплачивать
комиссии, расходы и издержки, связанные с
предоставлением Гарантии.
3.25. Обеспечить возврат Банку оригинала
Гарантии (если предусмотрено в Гарантии)
и/или
предоставление
письменного
подтверждения Бенефициара об освобождении
Банка от обязательств по Гарантии и/или о
подтверждении
наличия условий для
прекращения Гарантии с указанием на номер и
дату выпуска Гарантии в случаях прекращения
Гарантии по истечению Индикативного срока,
рассчитанного в соответствии с п. 1.8.
настоящего Договора – при выпуске Гарантии
без указания календарной даты истечения
срока действия в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты истечения срока
Гарантии, а также в случаях досрочного
прекращения
Гарантии
с
указанием
календарной даты истечения срока ее
действия.
3.26. При начислении вознаграждения на
Предмет заклада (при предоставлении денег в
заклад), возвратить ошибочно начисленные
суммы вознаграждения Банку в течение 3
(трех) рабочих дней с даты направления
требования Банка.
4.Клиент и/или Закладодатель (при
предоставлении денег в заклад) вправе:
4.1. В случае полного и надлежащего
исполнения обязательств перед Банком в связи
с предоставлением Гарантии, потребовать от
Банка возврата Предмета заклада путем его
перечисления по реквизитам, указанным
Клиентом или Закладодателем/Залогодателем
Банку в письменном поручении, либо в случае
их отсутствия на текущий счет Клиента или
Закладодателя/Залогодателя,
открытый
в
Банке;
4.2. Письменно обратиться в Банк при
возникновении
спорных
ситуаций
по
получаемым услугам и получить ответ в сроки,
установленные Законом Республики Казахстан
от 12 января 2007 года «О порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц».
4.3. В любое время прекратить обращение
взыскания на Предмет заклада/Предмет залога
посредством
исполнения
обеспеченных
Предметом
заклада/Предметом
залога
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алдында міндеттемелерді толық немесе тиісті
орындау жағдайдында, Банктен Кепіл затын
оны
Клиентпен
немесе
Кепілдікке
салушымен/Кепілге
берушімен
жазбаша
тапсырмада
көрсетілген
деректемелер
бойынша Банкке не олар болмаған жағдайда
Клиенттің
немесе
Кепілдікке
салушының/Кепілге берушінің ағымдағы
шотына аудару жолымен қайтаруды талап
етуге;
4.2. Алынатын қызметтер бойынша даулы
ахуалдар туындаған кезде, Банкке жазбаша
жүгінуге және «Жеке және заңды тұлғалардың
өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан
Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы
Заңымен белгіленген мерзімде жауап алуға.
4.3.
Кез
келген
уақытта
Кепілдік
затымен/Кепіл затымен қамтамасыз етілген
міндеттемелерді орындау арқылы Кепілдік
затына/Кепіл
затына
өндіріп
алуды
айналдыруды тоқтатуға құқылы;
4.4. Банктің алдын ала жазбаша келісімімен
Кепілдік затын/Кепіл затын басқа тең бағалы
және үшінші тұлғалардың құқықтарымен
ауыртпалынбаған, Банктің талаптарына сәйкес
келетін мүлікпен алмастыруға құқылы;
5. Банк:
5.1. Клиентпен/ Кепілдікке салушымен
(кепілдікке ақша ұсынған кезде)/Кепілдікке
берушімен
(салымды
кепілге
ұсынған
жағдайда) келесі шарттар орындалғаннан
кейін Бенефициардың пайдасына Кепілдікті
ұсынуға:
- Клиент/Кепілдікке салушы / Кепілдікке
беруші Кепілдікті шығару/ Кепілдік
затын/Кепіл затын қабылдау үшін
қажетті құжаттардың толық пакетін
ұсынуы;
- Клиентпен және/немесе Кепілдікке
салушымен
/Кепілдікке
берушімен
Кепілдік затына/Кепіл затына тиісті
ресімделген құжаттарды ұсынуы;
Банктің
тарифтеріне
комиссиялар төлеу;

сәйкес

- Кепілдікке салушы Өтеу шотына
Кепілдік затын (кепілдікке ақша ұсынған
кезде)/Кепілдікке берушімен Кепілдікке
берушінің (салымды кепілге ұсынған
жағдайда)
Жинақ шотына Кепілдікті
шығару күнінен кешіктірмей аудару;
Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы

обязательств;
4.4. С предварительного письменного согласия
Банка заменить Предмет заклада/Предмет
залога
другим
равноценным
и
не
обремененным
правами
третьих
лиц
имуществом, соответствующим требованиям
Банка;
5. Банк обязуется:
5.1. Предоставить в пользу Бенефициара
Гарантию
после
выполнения
Клиентом/Закладодателем
(при
предоставлении денег в заклад)/Залогодателем
(при предоставлении
вклада в залог)
следующих условий:
предоставления
Клиентом/Закладодателем/ Залогодателем
полного пакета документов, необходимых
для
выпуска
Гарантии/принятия
Предмета заклада/Предмета залога;
- предоставления Клиентом и/или
Закладодателем/Залогодателем
надлежащим
образом
оформленных
документов на Предмет заклада/Предмет
залога;
- оплаты комиссий в соответствии с
тарифами Банка;
- перечисления Закладодателем Предмета
заклада на Счет покрытия (при
предоставлении
денег
в
заклад)/Залогодателем Предмета залога
на Сберегательный счет Залогодателя
(при предоставлении вклада в залог) не
позднее дня выпуска Гарантии;
- иных условий, предусмотренных
Договором о предоставлении покрытой
гарантии и принятии обеспечения (при
предоставлении
денег
в
заклад)/Договором о предоставлении
покрытой гарантии;
5.2.
Уведомлять
Клиента
способом,
предусмотренным настоящим Договором, в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты
возникновения просрочки по погашению
Дебиторской задолженности, о просрочке
исполнения обязательства и необходимости
внесения платежей, с указанием последствий
невыполнения Клиентом своих обязательств.
5.3. Рассмотреть и подготовить письменный
ответ на письменное обращение Клиента в
сроки, установленные Законом Республики
Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке
рассмотрения обращений физических и
юридических лиц».
5.4. При уступке права (требования) к
Клиенту/Закладодателю/Залогодателю,
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шартпен (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шартпен қарастырылған өзге жағдайлар;
5.2. Клиентке осы Шартпен қарастырылған
тәсілмен
Дебиторлық берешекті өтеу
бойынша мерзімін кешіктіру туындаған
күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде,
Клиенттің өзінің міндеттемелерін орындамау
салдарларын
көрсете
отырып,
міндеттемелерді орындаудың
мерзімін
кешіктіру және төлемдер енгізу қажеттілігі
туралы хабарлау.
5.3. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы
12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың
өтініштерін қарастыру тәртібі туралы» Заңмен
белгіленген мерзімде, Клиенттің жазбаша
өтінішін қарастыруға және жазбаша жауап
дайындауға.
5.4. Үшінші тұлғаларға Кепілдікті ұсынумен
байланысты туындаған, Клиентке/Кепілдікке
салушыға/Кепілдікке берушіге құқықтарды
(талапты) берген кезде, 3 (үш) жұмыс күні
ішінде берілген талап ету құқықтарының
толық көлемін, Кепілдік сомасына бөлумен
ағымдағы және мерзімі өткен берешек
қалдығын,
комиссияны, тұрақсыздық
айыбын (өсімпұлды, айыппұлд) және төлеуге
жататын сомалардың өзге де түрлерін
көрсетумен,
бұл
туралы
Клиентке/Кепілдікке
салушыға/Кепілдікке
берушіге (олардың уәкілетті өкілдеріне),
сондай-ақ одан арғы төлемдер белгіленсе Банкке немесе талап ету құқықтары берілген
тұлғаға жазбаша хабарлауға.
5.5.
Клиенттің/Кепілдікке
салушының/Кепілдікке берушінің жазбаша
талап етуі бойынша
Клиент/Кепілдікке
салушы/Кепілдікке беруші жүгінген күннен
бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Шарт және
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шарт (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы
шарт
бойынша
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасымен белгіленген жағдайларда және
талаптарды сақтаумен, Клиенттің/Кепілдікке
салушының
міндеттемелері
мөлшерінен
асатын бөлікте Кепілдік затын/Кепіл затын
босату бойынша шаралар қабылдауға;
5.6. Кепілдікке салушының (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) банк шотына немесе
Кепілдікке салушы (кепілдікке ақша ұсынған
кезде) көрсеткен деректемелер бойынша 10
(он) жұмыс күні ішінле (сыйақы есептеумен
Кепілдік затын қабылдаған жағдайда) немесе

возникших в связи с предоставлением
Гарантии, третьим лицам в течение 3 (трех)
рабочих дней письменно уведомлять об этом
Клиента/Закладодателя/Залогодателя
(их
уполномоченных представителей) с указанием
полного объема переданных прав требования,
остатка
текущей
и
просроченной
задолженности с разбивкой на сумму
Гарантии, комиссии, неустойки (пени, штрафа)
и иных видов подлежащих уплате сумм, а
также назначения дальнейших платежей –
Банку или лицу, которому переданы права
требования.
5.5.
По
письменному
требованию
Клиента/Закладодателя/Залогодателя в течение
10 (десяти) рабочих дней с даты обращения
Клиента/Закладодателя/Залогодателя принять
меры по высвобождению
Предмета
заклада/Предмета
залога
в
части,
превышающей
размер
обязательства
Клиента/Закладодателя
по
Договору
и
Договору
о
предоставлении
покрытой
гарантии и принятии обеспечения (при
предоставлении денег в заклад) /Договору о
предоставлении покрытой гарантии в случаях
и с соблюдением требований, установленных
действующим законодательством Республики
Казахстан;
5.6. Перечислить на банковский счет
Закладодателя (при предоставлении денег в
заклад) либо по реквизитам, указанным
Закладодателем (при предоставлении денег в
заклад) Предмет
заклада/часть Предмета
заклада оставшегося после погашения всей
задолженности/исполнения всех обязательств
Клиента
перед
Банком
в
связи
с
предоставлением
Гарантии
в
течение
10_(десяти) рабочих дней, (в случае принятия
Предмета
заклада
с
начислением
вознаграждения) или на следующий рабочий
день (в случае принятия Предмета заклада без
начисления
вознаграждения
с
даты
прекращения Гарантии, а по письменному
требованию предоставить документ о полном
исполнении обеспеченного Предметом заклада
обязательства, о начисленном на Предмет
заклада вознаграждении даты погашения всей
задолженности/исполнения всех обязательств
Клиента перед Банком
6. Банк вправе:
6.1. Не исполнять требования Клиента и/или
Закладодателя/Залогодателя
о
возврате
Предмета заклада/Предмета залога, как в
полной сумме, так и в части, до полного
исполнения обязательств перед Банком в связи
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келесі жұмыс күнінде Кепілдікті ұсынуға
байланысты Клиенттің Банк алдындағы
барлық
берешегін
өтеуден/
барлық
міндеттемелерін орындаудан кейін қалған
Кепіл пәнін/ Кепілдік затының бір бөлігін
аударуға
(Кепілдік
затын
Кепілдік
тоқтатылған күннен бастап сыйақы есептеусіз
қабылдаған жағдайда, ал жазбаша талап ету
бойынша Кепілдік затымен қамтамасыз
етілген міндеттемені толық орындау туралы,
Клиенттің Банк алдындағы барлық берешегін
өтеу/ міндеттемелерін орындау күніне
Кепілдік затына есептелген сыйақы заты
туралы құжатты ұсынуға) міндетті.
6. Банк:
6.1. Клиенттің және/немесе Кепілзат/Кепіл
берушінің Кепілдік заты/Кепіл заты мәнін,
толық сомасында, солай бөлігін қайтару
туралы, Кепіл берумен байланысты Банк
алдында міндеттемелерді толық орындауға
дейін талаптарды орындамауға.
6.2. Кез келген тұлғадан Кепілдік заты/Кепіл
заты мәніне қол суғуды тоқтатуды талап
етуге;
6.3. Клиент келісімінсіз, үшінші тұлғадан
Кепілдік затымен/Кепіл затымен мәнімен
қамтамасыз етілген міндеттемені орындауды
қабылдауға;
6.4. Кепілдік заты/Кепіл заты мәніне өндіріп
алуды айналдыруға, соның ішінде және
мерзімінен
бұрын
(Кепілзат
мәнімен
қамтамасыз етілген міндеттемені орындау
мерзімі
басталуына
дейін),
сондай-ақ
Бенифициар Талаптарының түсу жағдайында,
Клиент/Кепілзат
беруші/Кепіл
беруші
Кепілдік заты/Кепіл заты мәнін, нақты
қанағаттандыру сәтіне белгіленетін толық
көлемінде, солай есептелген комиссиялармен,
тұрақсыздық төлеммен, Кепілмен байланысты
тиесілі басқа сомалармен және төлемдермен
бірге Кепіл сомасының бөлігінде сақтау үшін
қажетті шараларды қабылдамаған жағдайда,
келесі жағдайларда айналдыруға:
- Клиенттің Дебиторлық берешекті
өтеу үшін қаражаты болмаған кезде;
және/немесе
Клиенттің
Кепіл
щығарумен
юайланысты Банк алдында кез келген
міндеттемені
орындау
жағдайында,
және/немесе
- Кепіл бойынша төлеуге Бенефициар
Талаптары түсу кезде; және/немесе
Клиент
және/немесе
Кепілдік
зат/Кепіл зат беруші Кепіл және/немесе
Кепілдік заты/Кепіл заты мәнін рәсімдеген

с предоставлением Гарантии.
6.2. Требовать от любого лица прекращения
посягательств на Предмет заклада/Предмет
залога;
6.3. Принять исполнение обязательства,
обеспеченного Предметом заклада/Предметом
залога, от третьего лица без согласия Клиента;
6.4. Обратить взыскание на Предмет
заклада/Предмет залога, в том числе и
досрочно (до наступления срока исполнения
обеспеченного Предметом заклада/Предметом
залога обязательства), а также в случае
поступления
Требования
Бенефициара,
непринятия
Клиентом/Закладодателем/Залогодателем мер,
необходимых для сохранения Предмета
заклада/Предмета залога, как в полном объеме,
определяемом к моменту фактического
удовлетворения, так и в части, суммы
Гарантии вместе с начисленными комиссиями,
неустойкой, иными суммами и платежами,
причитающимися в связи с Гарантией, в
следующих случаях:
- при отсутствии у Клиента средств для
погашения Дебиторской задолженности; и/или
- в случае не выполнения Клиентом
любых обязательств перед Банком в связи с
выпуском Гарантии, и/или
при
поступлении
Требования
Бенефициара на оплату по Гарантии; и/или
- при предоставлении Клиентом и/или
Закладодателем/Залогодателем недостоверных
сведений при оформлении Гарантии и/или
Предмета заклада/Предмет залога.
6.5. Обращение взыскания на Предмет заклада
/Предмет залога производится без получения
дополнительного согласия Клиента или
Закладодателя/Залогодателя во внесудебном
порядке путем изъятия (списания) Банком в
свою
собственность
Предмета
заклада/Предмет залога или любой его части
со Счета покрытия/Сберегательного счета
Залогодателя, на основании распоряжений
Банка и/или других документов, в порядке,
установленном законодательством Республики
Казахстан и/или внутренними документами
Банка.
Подписанием
Договора
о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договора о предоставлении
покрытой гарантии Клиент и Закладодатель
(при предоставлении денег в заклад) дает
согласие на совершение Банком действий,
предусмотренных настоящим пунктом. Банк
вправе незамедлительно обратить взыскание
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кезде дәйексіз мәліметтерді ұсынған кезде.
6.5. Кепілдік заты/Кепіл заты мәніне өндіріп
алуды айналдыру Клиент немесе Кепілдік
заты/Кепіл заты берушінің қосымша келісімін
алусыз соттан тыс тәртіпте Банкпен өз
меншігіне Өтем жасау шотынан Кепілдік
заты/Кепіл заты мәнін немесе оның бөлігін
Банктің өкімінің және/немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасында және/немесе
Банктің ішкі құжаттарымен белгіленген
тәртіпте қолданудан алу (шығынға жазу)
жолымен жүргізіледі.
Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шартқа (кепілдікке ақша ұсынған
кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шартқа қол қойып, Клиент және Кепілзат
беруші (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Банкпен осы тармақта көзделген әрекеттерді
жасауға келісімін берді. Банк кез келген күні,
соның ішінде осы Шарттың 6.4. тармағында
көрсетілген, жағдайлар басталған күні
Кепілдік заты/Кепіл заты мәніне өндіріп
алуды айналдыруға құқылы.
6.6. Егер Клиенттің Банктің талабын өтеу
үшін жеткіліксіз болған және/немесе Кепілдік
заты/Кепіл заты мәнінің құнымен талап
етілетін сома толық жабылмаған жағдайда,
Банктің талаптары қанағаттандырылған болып
саналмайды және Банк, егер басқа Қазақстан
Республикасының заңнамасымен көзделмесе,
Клиентке тиесілі кез келген басқа мүлікті
өндіріп алу жолымен өз талаптарын
қанағаттандыруға құқылы
6.7. Банкпен жүргізілетін Кепілдікті берумен
байланысты,
Клиент
Банк
алдында
міндеттемелерін орындамаған немесе тиіссіз
орындаған, немесе Кепілдемені берумен
байланысты,
Клиент
Банк
алдында
міндеттемелерін тиісті орындауға қоқанлоқының болуын Банкпен белгілеген кезде,
сондай-ақ
Қазақстан
Республиксының
қолданыстағы заңнамасымен белгіленген
жағдайларда,
Банк
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасымен
белгіленген
шектеулерді
сақтап, өз қалауы бойынша құқылы:
6.7.1. Барлық шығыстарды Клиент шотына
жатқызып Клиенттен Банктің талаптарын
қанағаттандыратын жаңа немесе қосымша
қамтамасыз етуді ұсынуды талап етуге,
сондай-ақ Кепілдік заты/Кепіл заты мәнін
ішінара немесе толық жоғалтқан жағдайда,
Клиенттен
Банктің
талаптарын
қанағаттандыратын жаңа немесе қосымша
қамтамасыз етуді ұсынуды талап етуге.

на Предмет заклада/Предмет залога в любой
день, в том числе в день, наступления случаев,
указанных в пункте 6.4. настоящего Договора.
6.6. В случае если сумма, полученная от
обращения
взыскания
на
Предмет
заклада/Предмет
залога,
окажется
недостаточной для погашения Клиентом
требования Банка и/или стоимость Предмета
заклада/Предмета залога, полностью не
покроет требуемой суммы, требования Банка
не будут считаться удовлетворенными и Банк
вправе удовлетворить свои требования путем
взыскания с любого другого имущества,
принадлежащего Клиенту, если иное не
предусмотрено законодательством Республики
Казахстан.
6.7. При неисполнении или ненадлежащем
исполнении Клиентом обязательств перед
Банком в связи с предоставлением Гарантии,
проводимого Банком, или определения Банком
наличия угрозы надлежащему исполнению
Клиентом обязательств перед Банком в связи с
предоставлением Гарантии, а также в случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Республики Казахстан,
Банк вправе по своему усмотрению, с
соблюдением ограничений, установленных
действующим законодательством Республики
Казахстан:
6.7.1. Требовать от Клиента предоставления
нового
или
дополнительного
удовлетворяющего
требованиям
Банка
обеспечения, а также в случае частичной или
полной утраты Предмета заклада/Предмета
залога, требовать от Клиента предоставления
нового или дополнительного обеспечения,
удовлетворяющего требованиям Банка, с
отнесением всех расходов на счет Клиента.
6.7.2. Осуществлять удержание имущества
Клиента до полного исполнения обязательств
перед Банком в связи с предоставлением
Гарантии, в том числе обратить взыскание на
это имущество в порядке, предусмотренном
законодательством Республики Казахстан;
6.7.3. Требовать исполнения обеспечительных
обязательств Закладодателем/Залогодателем,
либо
присоединиться
к
взысканию,
осуществляемому третьими лицами к Клиенту
по своему усмотрению, в том числе требовать
уступки Клиентом Банку права требования по
обязательствам третьих лиц перед Клиентом;
6.7.4. Поручить взыскание задолженности
Клиента третьим лицам с предоставлением им
необходимой документации и информации для
выполнения поручения Банка;
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6.7.2. Кепілдемені берумен байланысты,
Клиенттің Банк алында міндеттемелерін
толық орындауына дейін мүлігін ұстауды
жүзеге асыруға, соның ішінде Қазақстан
Республикасының заңнамасымен көзделген
тәртіпте осы мүлікке өндіріп алуды
айналдыруға;
6.7.3. Қамтамасыз ету міндеттемелерді
Кепілдік зат берушімен/Кепіл зат берушімен
орындауды
талап
етуге,
не
үшінші
тұлғалармен Клиентке жүзеге асырылатын
өндіріп алуға өз қалауы бойынша қосылуға,
соның ішінде Клиенттің Банкке үшінші
тұлғалардың
Клиенттің
алында
міндеттемелері бойынша талап ету құқығын
беруді талап етуге;
6.7.4. Клиенттің берешегін өндіріп алуды
үшінші тұлғаларға Банктің тапсырмасын
орындау үшін, оларға қажетті құжаттаманы
және ақпаратты ұсынумен тапсыруға;
6.7.5.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында көзделген жағдайларда, соның
ішінде Банктің бұзылған құқытарын қорғау
және Клиенттің Банк алдында берешегін
өндіріп алу мақсаттарында сотқа жүгінуге;
6.7.6. Клиенттің Дебиторлық берешекті,
тұрақсыздық
төлемдерін
(өсімпұлдарын,
айыппұлдарын), Клиенттің Банк алдындағы
міндеттемелерін
бұзуымен
байланысты,
шығыстары мен шығындарының (соның
ішінде Банктің төлем құжаттарына қоса
берілетін, осы Өтініштің көшірмесінің
дұрыстығын нотариатты куәландыру бойынша
шығыстардың) сомаларын және Клиенттің
Банктің пайдасына басқа төлеуге жататын
сомаларын, соның ішінде егер Клиент
Банкпен оған көрсетілген сомаларда, тәртіпте
және мерзімдерде, Банктің Кепілдік бойынша
Бенефициар алдында және Клиенттің Банк
алдында міндеттемелері бойынша жабуды
(резервті)
қалыптастырмаған
жағдайда,
Банктің Кепілдік бойынша және Клиенттің
Банк алдындаңы міндеттемелері бойынша
өтем жасауды қалыптастыру үшін қажетті
ақшаның сомаларын толық, солай бөлігінде
қоса алып, бірақ шектелмей берешегінің
барлық сомасын (Кепілдік валютасынан
тәуелсіз) кез келген валютада акцептсіз және
даусыз тәртіпте қолданудан алуға (шығынға
жазуға);
6.7.7.
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот
және/немесе соттан тыс тәртіпте Ақшаға
өндіріп алуды айналдыруға;
6.7.8. Клиенттен мерзімінен бұрын – Банктің

6.7.5. Обратиться в суд в случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан, в том числе в целях
защиты нарушенных прав Банка и взыскания
задолженности Клиента перед Банком;
6.7.6. Изымать (списывать) в любой валюте все
суммы задолженности Клиента, включая, но,
не ограничиваясь, как полностью, так и части
(независимо от валюты Гарантии) суммы:
Дебиторской задолженности, неустойки (пени,
штрафа), расходов и убытков, связанных с
нарушением Клиентом обязательств перед
Банком (в т.ч. расходов по нотариальному
свидетельствованию
верности
копий
настоящего
Договора,
прилагаемых
к
платежным документам Банка) и других
подлежащих уплате Клиентом в пользу Банка
сумм, в том числе суммы денег, необходимой
для формирования покрытия (резерва) по
обязательствам Банка перед Бенефициаром по
Гарантии и Клиента перед Банком, в случае,
если Клиент не сформирует в указанных ему
Банком суммах, порядке и сроки покрытие
(резерв) по обязательствам Банка перед
Бенефициаром по Гарантии и Клиента перед
Банком;
6.7.7. Обратить взыскание на Обеспечение в
судебном и/или внесудебном порядке, в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Казахстан;
6.7.8. Потребовать от Клиента досрочно - в
срок, указанный Банком в письменном
требовании
Банка - исполнить все
обязательства по Договору и Договору о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договору о предоставлении
покрытой гарантии и по иным сделкам,
заключенным между Банком и Клиентом, либо
часть указанных обязательств;
6.7.9. Принять иные меры, предусмотренные
действующим законодательством Республики
Казахстан и Договором о предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
(при
предоставлении
денег
в
заклад)/Договором о предоставлении покрытой
гарантии.
6.8. Запрашивать и получать от Клиента и/или
Закладодателя (при предоставлении денег в
заклад)
необходимую
информацию
и
документы в указанный Банком срок, при этом
Клиент и Закладодатель (при предоставлении
денег в заклад) отвечает за достоверность
такой информации и документов.
6.9. По истечении _3 (трех) рабочих дней со
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жазбаша талаптарында Банкпен көрсетілген
мерзімде – Шарт және Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шартқа (кепілдікке ақша ұсынған
кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шартқа және Банк пен Клиент арасында
жасалған басқа мәмілелер бойынша барлық
міндеттемелерді,
немесе
көрсетілген
міндеттемелердің бөлігін орындауға;
6.7.9.
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасымен және Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді
қабылдау туралы шартымен (кепілдікке ақша
ұсынған кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шартымен көзделген, басқа шаралар
қолдануға;
6.8. Банкпен белгіленген мерзімде Клиенттен
және/немесе Кепілзат берушіден (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) қажетті ақпараттар мен
құжаттарды сұрауға және алуға, сонымен
Клиент пен Кепілдікке салышу (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) бұндай ақпараттар мен
құжаттардың дұрыстығына жауап беруге.
6.9. Банк Клиентке және/немесе Кепілзат
берушіге (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
ескертуді жіберген күннен бастап, 3 (үш)
жұмыс күні аяқталу бойынша, соның ішінде
тиісті ақпараттарды Банктің операциялық
залында немесе Банктің Интернет желісіндегі
сайтында
www.vtb-bank.kz.
мекенжайы
бойынша орналастыру жолымен бір жақты
тәртіпте
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында көзделген шектеулерді сақтап,
Банктің пікірі бойынша, Кепілдемені берумен
байланысты
туындаған,
Тараптардың
құқықтық
қатынастарына
таралатын,
Қазақстан Республикасының заң шығару
және/немесе басқа мемлекеттік органдарының
қандай
да
бір
актілерін
шығарумен
байланысты, өз әрекеттерін Банкпен жүзеге
асыру талаптарының өзгеруі орын алған
жағдайда, осы Шартта және/немесе Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді
қабылдау туралы шартта (кепілдікке ақша
ұсынған кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шартта көрсетілген талаптарды
өзгертуге;
6.10. Клиент Кепілдіктің әрекет мерзімінен
бұрын тоқтатуға Бенефициардың келісімін
ұсынуды және/немесе Банкке Кепілдіктің
түпнұсқасын
қайтару (егер
Кепілдікте
ұсынылса) және/немесе Банкті Кепілдік
бойынша міндеттемелерден босату туралы
Бенефициардың жазбаша растауын ұсынуды
және/немесе Кепілдік мерзімінен бұрын

дня направления Банком уведомления Клиенту
и/или Закладодателю (при предоставлении
денег в заклад), в том числе и путем
размещения соответствующей информации в
операционном зале Банка или на сайте Банка в
сети Интернет по адресу: www.vtb-bank.kz., в
одностороннем порядке, с соблюдением
ограничений,
предусмотренных
законодательством Республики Казахстан
изменять условия, указанные в настоящем
Договоре и/или Договоре о предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
(при предоставлении
денег в заклад)
/Договоре
о
предоставлении
покрытой
гарантии, в случае если, по мнению Банка,
имеет
место
изменение
условий
осуществления Банком своей деятельности,
связанное с изданием каких-либо актов
законодательными
и/или
иными
государственными
органами
Республики
Казахстан,
распространяемое
на
правоотношения Сторон, возникшие в связи с
предоставлением Гарантии.
6.10. Удерживать Предмет заклада/Предмет
залога, до надлежащего исполнения Клиентом
обязанности по обеспечению предоставления
согласия
Бенефициара
на
досрочное
прекращение
действия
Гарантии
и/или
возврата Банку оригинала Гарантии (если
предусмотрено
в
Гарантии)
и/или
предоставления письменного подтверждения
Бенефициара об освобождении Банка от
обязательств по Гаранта и/или подтверждения
наличия условий для прекращения Гарантии с
указанием на номер и дату выпуска Гарантии,
в случаях досрочного прекращения Гарантии, а
также прекращения Гарантии по истечению
Индикативного срока, рассчитанного в
соотвествии с п. 1.11. настоящего Договора –
при выпуске Гарантии в обеспечение
исполнения обязательств по Контракту, если
Гарантия
выпускается
без
указания
календарной даты истечения срока действия, в
соотвествии
с
условиями
настоящего
Договора.
6.11. Направить деньги, полученные после
обращения
взыскания
на
Предмет
заклада/Предмет залога, на погашение любых
требований (в том числе на погашение
задолженности по исполненной Банком
Гарантии, Комиссионного вознаграждения,
неустойки (штраф, пеня), возмещение убытков,
причиненных просрочкой исполнения, и
прочих издержек) Банка в очередности,
определенной в настоящем Договоре;
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тоқтатылған жағдайларда, Кепілдікті шығару
күні мен нөмірін көрсетумен Кепілдікті
тоқтату үшін жағдайлардың барын растауды,
сондай-ақ осы Шарттың 1.11-т. сәйкес
есептелген, Индикативтік мерзім өтісімен
Кепілдіктің тоқтауы – егер Кепілдік осы
Шарттың талаптарына сәйкес, әрекет ету
мерзімі өтуінің күнтізбелік күнін көрсетусіз
шығарылса, Кепілдікті Келісім-шарт бойынша
міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз
етуге шығару кезінде, қамтамасыз ету
бойынша міндеттерді Клиенттің тиісінше
орындауына дейін Кепілдік заты/Кепіл затын
ұстап тұру.
6.11. Кепілдік заты/Кепіл затына ақы өндіріп
алуға жүгінуден кейін алынған ақшаны осы
Шартта анықталған реттілікпен Банктің кез
келген талаптарын өтеу (оның ішінде Банкпен
орындалған Кепілдік, Комиссиялық сыйақы,
тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
бойынша берешекті өтеуге, орындаудың
мерзімін
кешіктірумен
келтірілген
залалдарды, және басқа да шығындарды өтеу);
6.12. Кепілдік затыне сыйақы есептелген
жағдайда,
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасы
ережелерін
ескерумен, Кепілдікке салушыға жазбаша
хабарлама жіберумен,
Кепілдік заты
сомасына
есептеуге
жататын,
сыйақы
мөлшерін біржақты тәртіпте өзгерту.
6.13. Кепілдік затына сыйақы есептелген
жағдайда
Кепілдікке салушының банк
шоттарынан дебеттеу немесе алдын ала
хабарлаусыз Кепілдік затына қате есептелген
сыйақы сомаларын Өтеу шотынан шығындау.
6.14. Кепілдік сомасы артқан кезде, сондай-ақ
Кепілдік
заты/Кепіл
затының
жеткіліксіздігімен
шарттасқан
өзге
жағдайларда
Банктің
талаптарын
қанағаттандыру үшін,
Банк
Клиенттен
Кепілдік заты/Кепіл заты сомасын арттыруды
талап етуге немесе, Банкатің қарауынша
Банктің талаптарын қанағаттандыратын жаңа
немесе қосымша қамтамасыз етуді ұсынуды
талап етуге құқылы;
6.15. Кепілдік ұсынумен байланысты Банктік
алдында
Клиенттің
міндеттемелерін
толықтай, сол сияқты бөлікте, оның ішінде
осы
Шарттың
6.7-т.
қарастырылған
шараларды қабылдау шеңберінде орындауды
талап ету.
6.16.
Өзінің
қарауында,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
және/немесе Шартта және/немесе Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді

6.12. В случае начисления вознаграждения на
Предмет заклада, изменять, с учетом
положений действующего законодательства
Республики Казахстан, в одностороннем
порядке размер вознаграждения, подлежащего
начислению на сумму Предмета заклада, с
направлением
письменного
уведомления
Закладодателю;
6.13. В случае начисления вознаграждения на
Предмет заклада дебетовать с банковских
счетов Закладодателя или списать со Счета
покрытия без предварительного уведомления
ошибочно зачисленные суммы вознаграждения
на Предмет заклада.
6.14. При увеличении суммы Гарантии, а также
в
иных
случаях,
обусловленных
недостаточностью Предмета заклада/Предмета
залога для удовлетворения требований Банка,
Банк вправе потребовать от Клиента
увеличения суммы Предмета заклада/Предмета
залога
либо,
на
усмотрение
Банка
предоставления нового или дополнительного
обеспечения, удовлетворяющего требованиям
Банка;
6.15. Требовать исполнения обязательств
Клиентом перед Банком, связанных с
предоставлением Гарантии, как полностью, так
и в части, в том числе в рамках принятия мер,
предусмотренных п.6.7. настоящего Договора.
6.16. По своему усмотрению, с учетом
ограничений,
установленных
законодательством Республики Казахстан
и/или Договором и/или Договором о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договором о предоставлении
покрытой
гарантии:
1)
приостановить
предоставление (выдачу Гарантий) и/или 2)
потребовать от Клиента
исполнить
обязательства по иным сделкам, заключенным
между Банком и Клиентом, и/или 3)
потребовать предоставления дополнительного
обеспечения и/или 4) в порядке изъять всю
сумму задолженности по Договору о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договору о предоставлении
покрытой гарантии с любых банковских
счетов Клиента, открытых в любых банках
или
организациях,
осуществляющих
отдельные виды банковских операций и иных
кредитных организациях, как на территории
Республики Казахстан, так и за ее пределами,
и/или 5) предпринять иные действия (в том
числе обратиться в суд за защитой
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қабылдау туралы шартта (кепілдікке ақша
ұсынған кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шартта белгіленген шектеулерді
ескерумен:
1) ұсынуды тоқтата тұру
(Кепілдікті беруді)
және/немесе 2)
Клиенттен Банк пен
Клиент арасында
жасалған өзге де мәмілелер бойынша
міндеттеме
орындауды
талап
ету,
және/немесе 3) қосымша қамтамасыз етуді
ұсынуды талап ету және/немесе 4) Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді
қабылдау туралы шарт (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шарт бойынша берешектің барлық
сомасын
Қазақстан
Республикасының
аумағында және оның шегінен тыс жерлерде
кез
келген
банктерде
немесе
банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымдарда ашық, Клиенттің кез
келген банк шоттарынан алып қою,
және/немесе 5) мына жағдайда:
6.16.1. Клиент/Кепілдікке беруші/ Кепілдікке
салушы Шарт, және/немесе өзге, оның
ішінде қамтамасыз етуді ұсыну туралы шарт
бойынша міндеттемелердің кез келгенін
бұзған жағдайда
Шартта
және/немесе
Шартта
және/немесе Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шартта (кепілдікке ақша ұсынған
кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шартта көзделген өзге әрекеттерді (оның
ішінде бұзылған құқықтар мен мүдделерді
қорғау үшін сотқа жүгіну), шараларды
қабылдау, және/немесе
6.16.2. Банк Шарт және/немесе Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді
қабылдау туралы шарт (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шарт бойынша міндеттемелерді
Клиенттің тиісті орындауына қауіптің барын
анықтаған; және/немесе
6.16.3. Клиенттің жарғылық капиталы 25 %
(жиырма бес пайыздан) артыққа азайған;
және/немесе
6.16.4. Біреу Шарттың
Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шарттың (кепілдікке ақша ұсынған
кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шарттың, тиісті кепілдік шарттарының
жарамдылығына шағымданған; және/немесе
6.16.5. Егер
Клиент/Кепілдікке беруші/
Кепілдікке салушы Банкке ұсынған құжаттар,
ақпарат, кепілдіктер, жасалған растаулар
сенімді/жарамды
және/немесе
толық
болмаса,
және/немесе Өтелген кепілдікті

нарушенных прав и интересов), меры,
предусмотренные
Договором
и/или
Договором о предоставлении покрытой
гарантии и принятии обеспечения (при
предоставлении денег в заклад) /Договором о
предоставлении покрытой гарантии, в случае:
6.16.1. нарушения
Клиентом/Закладодателем/Залогодателем
любого из обязательств по Договору, и/или
иным
договорам,
в
том
числе
о
предоставлении обеспечения; и/ или
6.16.2. определения Банком наличия угрозы
надлежащему
исполнению
Клиентом
обязательств по Договору и/или Договору о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договору о предоставлении
покрытой гарантии; и/или
6.16.3. уменьшение
уставного
капитала
Клиента более чем на 25 % (двадцать пять
процентов); и/или
6.16.4. оспаривания
кем-либо
действительности Договора и/или Договора о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договора о предоставлении
покрытой
гарантии,
соотвествующих
договоров залога; и/или
6.16.5.
если
предоставленные
Клиентом/Закладодателем/Залогодателем
Банку документы, информация, гарантии,
сделанные
заверения
не
были
достоверными/действительными
и/или
полными, и/или стали недействительными в
период действия Договора о предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
(при предоставлении
денег в заклад)
/Договора о предоставлении покрытой
гарантии/договора залога, либо не были
предоставлены в установленный Банком срок,
определенный Договором; и/или
6.16.6.
наличия у Клиента обязательств
перед третьим лицом на сумму более 5
(пяти)% от балансовой стоимости активов
Клиента, возникших после подписания
Договора
о
предоставлении
покрытой
гарантии и принятии обеспечения (при
предоставлении денег в заклад)/Договора о
предоставлении покрытой гарантии, без
письменного уведомления Банка; и/или
6.16.7.
предполагаемой ликвидации или
реорганизации
Клиента/Закладодателя/Залогодателя,
и/или
наступления смерти или пропажи без вести
единственного или крупного участника или
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ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шарттың (кепілдікке ақша ұсынған
кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шарттың/кепілдік шартының әрекет етуі
кезеңінде жарамсыз болып қалса, немесе
Банкпен белгіленген, Шартпен анықталған
мерзімде ұсынылмаса; және/немесе
6.16.6. Клиентте
Банкке
жазбаша
хабарлаусыз,
үшінші тұлғаның алдында
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шартқа (кепілдікке
ақша ұсынған кезде)/Өтелген кепілдікті
ұсыну туралы шартқа қол қоюдан кейін
туындаған,
Клиенттің
активтерінің
баланстық құнынан 5 (бес)% артық сомаға
міндеттемелері болған; және/немесе
6.16.7. Клиенттің/Кепілдікке
салушының/Кепілдікке
берушінің
болжанылатын таратылуы немесе қайта
ұйымдастырылуы,
және/немесе
Клиенттің/Кепілдікке салушының/Кепілдікке
берушінің жалғыз немесе ірі қатысушысының
немесе
акционерінің
немесе
Клиенттің/Кепілдікке салушының/Кепілдікке
берушінің жеке дара атқарушы органы
мүшесінің қайтыс болуы немесе хабарошарсыз жоғалып кетуі; және/немесе
6.16.8. Клиенттің дефолты туындаған кезде;
және/немесе
6.16.9. Банктің
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының талаптарын сақтау қажеттілігі,
оның ішінде Банктің Шартты және/немесе
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шартты (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті
ұсыну туралы шартты тиісті орындауына әсер
ететін,
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
талаптарының
өзгеруі;
және/немесе
6.16.10.
қызмет түрлерін жүзеге асыруға
Клиенттің лицензиясын тоқтата тұру немесе
кері қайтарып алу немесе
лицензиямен
белгіленген мерзімде біліктілік талаптарын
растамау; және/немесе
6.16.11.
Клиент/Кепілдікке
беруші/
Кепілдікке салушы
Кепілдік заты/Кепіл
затына үшінші тұлғалардың құқықтары
туралы сенімді емес мәліметтерді ұсынған,
оны тиісті емес ресімдеген, тіркеген (қажет
кезде), Кепілдік затын/Кепіл затын ұсынуға
уәкілетті тұлғалардың мақұлдауы болмаған;
және/немесе
6.16.12.
Банк жауап бермейтін мәнжайлар бойынша Кепілдік заты/Кепіл заты
жоғалған, өзгерген кезде; және/немесе

акционера
Клиента/Закладодателя/Залогодателя
или
члена единоличного исполнительного органа
Клиента/Закладодателя/Залогодателя; и/или
6.16.8.
при
наступлении
дефолта
Клиента; и/или
6.16.9.
необходимости
соблюдения
Банком
требований
законодательства
Республики Казахстан, в том числе изменения
требования законодательства Республики
Казахстан,
влияющих
на
надлежащее
исполнение Банком Договора и/или Договора
о предоставлении покрытой гарантии и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договора о предоставлении
покрытой гарантии; и/или
6.16.10.
приостановление или отзыв
лицензии Клиента на осуществление видов
деятельности
либо
не
подтверждение
квалификационных
требований
в
установленные лицензией сроки; и/или
6.16.11.
предоставления
Клиентом/Закладодателем/
Залогодателем
недостоверных сведений о правах третьих лиц
на
Предмет
заклада/Предмет
залога,
ненадлежащего его оформления, регистрации
(при необходимости), отсутствия одобрения
уполномоченных лиц на предоставление
Предмета заклада/Предмета залога; и/или
6.16.12.
при утрате, изменении Предмета
заклада/Предмета залога по обстоятельствам,
за которые Банк не отвечает; и/или
6.16.13. изменения состава участников
(акционеров) Клиента, в совокупности
владеющих десятью и более процентами
акций (долей участия) Клиента, приобретение
акций долей участия в уставных капиталах
иных юридических лиц, и/или совершение
иных действий, определенных Договором и
Договором о предоставлении покрытой
гарантии и принятии обеспечения (при
предоставлении денег в заклад) /Договором о
предоставлении покрытой гарантии без
предварительного согласия Банка; и/или
6.16.14. предъявления третьими лицами
требований
к
имуществу
Клиента/Закладодателя/Залогодателя, в том
числе имуществу, заложенному Банку; и/или
6.16.15.
нарушения
Клиентом/Закладодателем/
Залогодателем
действующего законодательства Республики
Казахстан, которое повлекло или может
повлечь
нарушение
Клиентом/Закладодателем/
Залогодателем
обязательств перед Банком; и/или
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6.16.13. Клиенттің акцияларының (қатысу
үлестерінің) жиынтығында он және одан
артық пайызын
иеленетін
Клиенттің
қатысушыларының (акционерлерінің) құрамы
өзгерген, өзге заңды тұлғалардың жарғылық
капиталдарындағы
қатысу
үлестерінің
акцияларын сатып алу, және/немесе Шартта
және/немесе Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта
(кепілдікке ақша ұсынған кезде)/Өтелген
кепілдікті ұсыну туралы шартта Банктің
алдын ала келісімісіз анықталған өзге
әрекеттерді жасау; және/немесе
6.16.14.
үшінші
тұлғалар
Клиенттің/Кепілдікке салушының/Кепілдікке
берушінің мүлкіне, оның ішінде Банк
кепілдікке салған мүлікке талаптар қойған;
және/немесе
6.16.15.
Клиент/Кепілдікке
беруші/
Кепілдікке салушы
Клиенттің/Кепілдікке
берушінің/ Кепілдікке салушының Банктің
алдындағы міндеттемелерін бұзуына әкеп
соққан немесе әкеп соғуы мүмкін, Қазақстан
Республикасы қолданыстағы заңнамасын
бұзған; және/немесе
6.16.16.
Клиенттің/Кепілдікке берушінің/
Кепілдікке салушының Шарт және/немесе
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шарт (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шарт және өзге де кепілдік шарттары
бойынша міндеттемелерін орындамауына
әкеп соғуы мүмкін кез келген өзге
жағдайларда.
6.17. Қазақстан Республикасы қолданыстағы
заңнамасымен
белгіленген
шектеулерді
сақтай
отырып,
Клиенттің/Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
бастамасы
бойынша
осы
Шарттың
және/немесе Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарттың
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) /Өтелген
кепілдікті ұсыну туралы шарттың талаптары
өзгерген жағдайда, осы Шартпен және/немесе
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шартпен (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті
ұсыну
туралы
шартпен
белгіленген
Комиссиялық сыйақы мөлшерлерін өзгерту.
6.18. Клиентпен/Кепілдікке
Шарт
және/немесе Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарт
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) /Өтелген
кепілдікті ұсыну туралы шарт бойынша,
салушымен төлеуге жататын кез келген

6.16.16. любых иных случаях, которые могут
повлечь
неисполнение
Клиентом/Закладодателем/Залогодателем
обязательств по Договору и/или Договору о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договору о предоставлении
покрытой гарантии и иным договорам залога.
6.17. Изменять размеры Комиссионного
вознаграждения, установленные настоящим
Договором
и/или
Договором
о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад)/Договором о предоставлении
покрытой гарантии, в случаях изменения
условий настоящего Договора и/или Договора
о предоставлении покрытой гарантии и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договора о предоставлении
покрытой
гарантии
по
инициативе
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад), с соблюдением ограничений,
установленных
действующим
законодательством Республики Казахстан.
6.18. Осуществлять изъятие любых сумм,
подлежащих
оплате
Клиентом/Закладодателем
(при
предоставлении денег в заклад) по Договору
и/или Договору о предоставлении покрытой
гарантии и принятии обеспечения (при
предоставлении денег в заклад) /Договору о
предоставлении покрытой гарантии, в порядке
с
любого
банковского
счета
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег
в
заклад)
в
любых
банках
(организациях, осуществляющих отдельные
виды банковских операций и иных кредитных
организациях) на территории Республики
Казахстан и за ее пределами, в случаях и в
соответствии с порядком, установленным
Договором
и/или
Договором
о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договором о предоставлении
покрытой
гарантии
и
действующим
законодательством Республики Казахстан;
6.19. В одностороннем порядке изменять
условия Договора и/или Договора о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договора о предоставлении
покрытой гарантии в сторону их улучшения
для Клиента.
6.20. При
неисполнении
любого
обязательства Клиента по Договору и/или
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сомаларды, Шартпен және/немесе Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді
қабылдау туралы шартпен (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шартпен белгіленген жағдайларда,
және
тәртіпке
сәйкес
Қазақстан
Республикасының аумағында және оның
шегінен тыс жерлерде кез келген банктерде
(банк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымдарда)
Клиенттің/Кепілдікке салушының кез келген
банк шотынан алуды жүзеге асыру;
6.19. Шарттың
және/немесе Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді
қабылдау туралы шарттың (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шарттың талаптарын Клиент үшін
оларды жақсарту жағына қарай біржақты
тәртіпте өзгерту.
6.20. Шарт және/немесе Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шарт (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы шарт
бойынша Клиенттің кез келген міндеттемесі
орындалмаған кезде,
Банк Қазақстан
Республикасы қолданыстағы заңнамасының
талаптарын ескерумен өзінің таңдауынша кез
келген Қамтамасыз етуге өнліріп алумен
жүгінуге құқылы. Клиент/Кепілдікке салушы
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) сондай-ақ
осымен
Банкке Клиенттің/Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Банктің алдындағы өзгедей міндеттемелері
бойынша ұсынылған, немесе өзгедей түрде,
Банктің иелегіндегі/пайдалануындағы
кез
келген мүлікті Клиент/Кепілдікке салушы
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) Шарт және
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шарт (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы
шарт
бойынша
барлық
міндеттемелерін Банктің алдында толық
өтеуге және/немесе Клиенттің Банктің
алдындағы кез келген өзгедей міндеттемелері
бойынша мерзімі өткен берешегін өтеуге
дейін ұстап тұру құқығын ұсынады, Банк
мұндай мүлікті 5 (бес) жұмыс күніне артық
емес ұстайтынымен пікірсіз және даусыз
келіседі, ол уақыт өтісімен Клиент/Кепілдікке
салушы (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Шарт және/немесе Өтелген кепілдікті ұсыну
және қамтамасыз етуді қабылдау туралы
шарт (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы шарт
бойынша
міндеттемелерін
әрі
қарай

Договору о
предоставлении
покрытой
гарантии и принятии обеспечения (при
предоставлении денег в заклад) /Договору о
предоставлении покрытой гарантии, Банк
вправе обратить взыскание на любое
Обеспечение по своему выбору с учетом
требований законодательства Республики
Казахстан.
Клиент/Закладодатель
(при
предоставлении
денег в заклад)
также
настоящим предоставляет Банку
право
удерживать
любое
имущество,
предоставленное в залог Банку по иным
обязательствам Клиента/Закладодателя (при
предоставлении
денег в заклад)
перед
Банком, или иным правомерным образом,
находящееся во владении/пользовании Банка,
до полного исполнения всех обязательств
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад) по Договору и Договору о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договору о предоставлении
покрытой гарантии перед Банком и/или
погашения просроченной задолженности
Клиента по любым иным обязательствам
перед Банком, и безотзывно и бесспорно
согласны с тем, что Банк будет удерживать
такое имущество не более 5 (пяти) рабочих
дней, по истечении которых, в случае
дальнейшего
неисполнения
обязательств
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад) по Договору и/или Договору о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договору о предоставлении
покрытой гарантии, Банк будет вправе
обратить взыскание на это имущество в
порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан.
6.21. При нарушении Закладодателем
(при предоставлении
денег в заклад)
обязательств,
установленных
п.
3.20
настоящего Договора, Банк вправе требовать
признания
совершенных
сделок
недействительными;
6.22. Иные права, предусмотренные
действующим законодательством Республики
Казахстан и/или указанные в настоящем
Договоре и/или Договоре о предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
(при предоставлении
денег в заклад)
/Договоре
о
предоставлении
покрытой
гарантии.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Клиент и/или Закладодатель (при
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орындамаған жағдайда, Банк Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген
тәртіпте бұл мүлікке өндіріп алумен жүгінуге
құқылы болады.
6.21. Кепілдікке беруші (кепілдікке ақша
ұсынған) осы Шарттың 3.20-т. Белгіленген
міндеттемелерді бұзған кезде, Банк жасалған
мәмілелерді жарамсыз деп тануды талап
етуге қылы;
6.22.
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
көзделген
және/немесе осы Шартта
және/немесе
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шартта (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті
ұсыну туралы шартта көрсетілген өзге де
құқықтар.
7.ТАРАПТАРДЫҢ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
7.1. Клиент және/немесе Кепілдікке салушы
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) Банк талабы
бойынша
тұрақсыздық айыбын, Банктің
үшінші
тұлғалардың
қызметтері
үшін
шығыстарын, сондай-ақ кезінде пайда болған
Клиенттен
Банк
алдындағы берешегін
Кепілдік затымен /Кепіл затымен өндіріп алу
процесінде Банкте пайда болатын кез келген
басқа да залалдарды
(өсімпұл, айыппұл)
тиісті талап берілген күннен бастап 5 (бес)
күнтізбелік күн ішінде төлеуге міндетті.
7.2.
Клиентпен және/немесе Кепілдікке
салушымен (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Банк
алдындағы
Кепілдемені
беруге
және/немесе
Кепілдік затын/Кепіл затын
беруге қатысты кез келген/әр міндет
орындалмаған
немесе
тиісті
түрле
орындалмаған жағдайда Клиент және/немесе
Кепілдікке салушы (кепілдікке ақша ұсынған
кезде)
Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта
(кепілдікке ақша ұсынған кезде)/Өтелген
кепілдікті ұсыну туралы шартта белгіленген
мөлшерде
бұзушылықтың
әр
жағдайы
бойынша, осы Шарттың 7.3, 7.4, 7.5тармақтарында
аталғандары
қоспағанда,
бұзушылықтың әр күні үшін тұрақсыздық
айыбын төлейді.
7.3. Клиентпен Банкке Дебиторлық берешекті
төлеу
бойынша
міндеттері
орындалмаған/тиісті түрде орындалмаған
жағдайда оның пайда болған күні осы
Шарттың
1.2-тармағына
сәйкес,
бүкіл
мерзімін өткізіп алған күніне, Дебиторлық
берешектің пайда болған күнінің келесі
күнінен бастап, соның ішінде Дебиторлық

предоставлении денег в заклад) обязуется по
требованию Банка оплатить/возместить Банку
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты
предъявления соответствующего требования
неустойку (пени, штраф), расходы Банка за
услуги третьих лиц, а также любые другие
убытки, возникшие у Банка в процессе
взыскания с Клиента задолженности перед
Банком и/или обращения взыскания на
Предмет заклада /Предмет залога, и убытки,
понесенные Банком в результате нарушения
или
ненадлежащего
исполнения
Клиентом/Закладодателем
(при
предоставлении
денег
в
заклад)
любого/каждого обязательства перед Банком.
7.2.
В
случае
неисполнения
и/или
ненадлежащего
исполнения
Клиентом
любого/каждого из обязательств перед Банком
в связи с предоставлением Гарантии и/или
Закладодателем по предоставлению Предмета
заклада/Предмет
залога,
Клиент
и/или
Закладодатель (при предоставлении денег в
заклад) уплачивает неустойку (пеню, штраф) в
размере определенном в Договоре о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договоре о предоставлении
покрытой гарантии за каждый день нарушения
по
каждому
случаю
нарушения,
за
исключением нарушений, указанных в пунктах
7.3., 7.4., 7.5. настоящего Договора.
7.3. В случае неисполнения/ненадлежащего
исполнения Клиентом обязательства по оплате
Банку Дебиторской задолженности в день ее
образования в соответствии с п. 1.2.
настоящего Договора, за весь период
просрочки, начиная со дня, следующего за
днем
образования
Дебиторской
задолженности, включая день погашения
Дебиторской
задолженности,
Клиент
уплачивает Банку неустойку (пени) в размере
определенном в Договоре о предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
(при предоставлении
денег в заклад)
/Договоре
о
предоставлении
покрытой
гарантии.
7.4. В случае нарушения обязательства по
получению письменного согласия Банка на
продление срока действия Гарантии при
продлении срока действия конкурсной заявки,
а также на изменение условий Гарантии при
изменении
условий
Контракта, Клиент
уплачивает
Банку
штраф
в
размере
определенном в Договоре о предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
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берешекті өтеу күні қосылады, Клиент Банкке
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шартта (кепілдікке
ақша ұсынған кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы
шартта
белгіленген
мөлшерде
тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді.
7.4. Міндеттерді бұзған жағдайда, конкурстық
өтінімнің қолданылу мерзімін ұзартқан кезде,
Кепілдік мерзімін ұзартуға,
сондай-ақ
Келісімшарт
шарттары
өзгерген
кезде
Кепілдік шарттарын өзгертуге
Банктің
жазбаша келісімін алысымен, Клиент Банкке
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шартта (кепілдікке
ақша ұсынған кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы
шартта
белгіленген
мөлшерде
айыппұл төлейді.
7.5.
Осы
Шарттың
3.17,
3.25.тармақшаларымен қарастырылған міндеттер
Клиентпен орындалмаған жағдайда, Клиент
Банке
Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта
(кепілдікке ақша ұсынған кезде)/Өтелген
кепілдікті ұсыну туралы шартта белгіленген
мөлшерде айыппұл төлейді.
7.6. Банктің Клиент және/немесе Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
алдындағы жауапкершілігінің мөлшері нақты
зиянмен шектеледі, жоғалған пайда мен
моральдық залал орнын толтыруға жаптайды.
7.7. Банк жауапкершілігінің басталуының
міндетті шарты Клиентте және/немесе
Кепілдікке салушыда (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) нақты зиянның шығуына негіз
болған банк тарапынан қасақана кінәсінің
болуы болып табылады.
7.8. Дебиторлық берешекті уақытында
төлемеу
үшін
тұрақсыздық
айыбын
(өсімпұлдар,
айыппұлдар)
қоспағанда,
тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)
берешекті өтеу күнін санамастан, берешектің
пайда болған бірінші күнінен бастап, мерзімін
кешіктірудің барлық кезеңі үшін күнтізбелік
күнмен есептеледі. Дебиторлық берешекті
уақытында төлемеу үшін тұрақсыздық айыбы
(өсімпұл, айыппұл) Дебиторлық берешекті
өтеу күнін қосқанда, Дебиторлық берешек
пайда болған күннен кейінгі күннен бастап
мерзімін кешіктірудің барлық кезеңі үшін
күнтізбелік күнмен есептеледі. Егер Банк
өзгеше анықтамаса, шетелдік валютамен
тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл) және
Комиссиялық сыйақы сомаларын есептеу
Кепілдік ұсынылған шетелдік валютамен
жүргізілетін болады, ал Банкке тұрақсыздық

(при предоставлении
денег в заклад)
/Договоре
о
предоставлении
покрытой
гарантии.
7.5. В случае невыполнения Клиентом
обязательств, предусмотренных п.п. 3.17, 3.25.
настоящего Договора Клиент выплачивает
Банку штраф в размере определенном в
Договоре о предоставлении покрытой гарантии
и принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договоре о предоставлении
покрытой гарантии.
7.6. Размер ответственности Банка перед
Клиентом
и/или
Закладодателем
(при
предоставлении
денег
в
заклад)
ограничивается
реальным
ущербом,
упущенная выгода и моральный вред
возмещению не подлежат.
7.7. Обязательным условием наступления
ответственности Банка является наличие
умышленной вины со стороны Банка,
послужившей основанием для возникновения
реального
ущерба
у
Клиента
и/или
Закладодателя (при предоставлении денег в
заклад).
7.8. Неустойка (пеня, штраф), за исключением
неустойки (пени, штрафа) за несвоевременную
оплату
Дебиторской
задолженности,
исчисляется в календарных днях за весь
период просрочки, начиная с первого дня
образования задолженности, исключая день
погашения задолженности. Неустойка (пеня,
штраф)
за
несвоевременную
оплату
Дебиторской задолженности, исчисляется в
календарных днях за весь период просрочки,
начиная со дня, следующего за днем
образования Дебиторской задолженности,
включая
день
погашения
Дебиторской
задолженности. Если Банк не определит иное,
начисление сумм неустойки (пени, штрафа) и
Комиссионного вознаграждения в иностранной
валюте
будет
производиться
в
той
иностранной валюте, в которой предоставлена
Гарантия, а выплата Банку сумм неустойки
(пени,
штрафа),
Комиссионного
вознаграждения
будет
осуществляться
Клиентом в тенге в сумме, определяемой по
установленному Банком курсу продажи
иностранной валюты, в которой предоставлена
Гарантия, на дату уплаты указанных сумм, с
учетом суммы Комиссионного вознаграждения
Банка за проведение конвертации из тенге в
иностранную валюту (валюту Гарантии).
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.
Клиент,
Закладодатель
(при
предоставлении денег в заклад) и Банк
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айыбы (өсімпұл, айыппұл), Комиссиялық
сыйақы сомаларын төлеуді Клиент теңгеден
шетелдік валютаға (Кепілдік валютасы)
конвертациялау
жүргізу
үшін
Банктің
Комиссиялық сыйақы сомасын ескерумен,
көрсетілген сомаларды төлеу күніне Кепілдік
ұсынылған, Банкпен белгіленген шетелдік
валютаны сату бағасы бойынша анықталатын
сомада теңгемен жүзеге асыратын болады.
8. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ
8.1. Клиент, Кепілдікке салушы (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) және Банк бір - бірінен
алынған қаржылық, коммерциялық және өзге
ақпараттардың құпиялылығын қатаң сақтауға
міндетті.
Мұндай ақпаратты үшінші тұлғаларға
табыстау, басу немесе жария ету тек Банктің
және/немесе
Клиенттің
және/немесе
Кепілдікке салушының жазбаша келісімімен
ғана (бұдан әрі қарай бірге «Тараптар», ал
жеке
«Тарап»),
сондай-ақ
заңнама
талаптарына,
бухгалтерлік
есептіліктің
қолданыстағы ережелеріне сәйкес немесе
бұның осындай ақпаратты алуға өкілетті
мемлекеттік органдардың тиісті шешімін
қабылдауға байланысты қажет болуы мүмкін
болған кезде ғана мүмкін.
8.2. Құпия Ақпарат Кепілдемені берумен
(шығарумен) байланысты мына деректерді
қамтымайды:
а) оларды пайдалану неме жариялау
кезінде
көпшілікке
қолжетімді
болып
табылатын;
б) солар үшін заң арқылы қолжетімді
болған және осындай деректерді таратуға
құқығы бар Тараптарға тұлғамен берілген.
8.3. Кепілдемені берумен (шығарумен)
байланысты құпиялылық (және банк құпиясы)
туралы
Ережелер
мына
жағдайларда
таратылмайды:
- Кепілдік затына (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) қатысты Кепілдіктің немесе
Кепілдікке салушыны беруге байланысты
Клиентпен Банк алдындағы өз міндеттерін
орындамаса немесе тиісті түрде орындамаса;
- Берешек сомасы Клиенттің барлық
шоттарынан Банкпен алынса (және осыған
байланысты өзге банктерге қажетті ақпарат
берілсе);
- Банк үшінші тұлғаларды Кепілдемені
берудің Клиенттің мәміле жасауға ниеттенген
жекелеген шарттары туралы хабардар етсе;
- Клиенттен берешекті өндіріп алу
мақсатында коллекторлық қызмет атқаратын
ұйымдарға ақпарат табыстаса;

обязуются
сохранять
строгую
конфиденциальность
финансовой,
коммерческой
и
прочей
информации,
полученной друг от друга.
Передача такой информации третьим
лицам, опубликование или разглашение
возможны только с письменного согласия
Банка и/или Клиента и/или Закладодателя (при
предоставлении
денег в заклад)
(далее
совместно «Стороны», а по отдельности
«Сторона»), а также в случаях, когда это может
стать необходимым в соответствии с
требованиями законодательства, действующих
правил бухгалтерской отчетности или в связи с
принятием
соответствующего
решения
государственных органов, уполномоченных на
получение такой информации.
8.2. Конфиденциальная Информация в связи с
предоставлением (выпуском) Гарантии не
включает в себя сведения:
а) являющиеся общедоступными ко
времени их использования или разглашения;
б) предоставленные Сторонам лицом,
которому они стали доступны законным путем
и у которого имеется законное право
распространять такие сведения.
8.3. Положения о конфиденциальности (и
банковской тайне), в связи с предоставлением
(выпуском) Гарантии, не распространяются на
случаи:
- не выполнения или ненадлежащего
выполнения Клиентом своих обязательств
перед Банком в связи с предоставлением
Гарантии или Закладодателем в отношении
Предмета заклада(при предоставлении денег в
заклад);
- изъятия Банком суммы задолженности
со всех счетов Клиента (и предоставлением в
связи с этим иным банкам необходимой
информации);
- когда Банк информирует третьих лиц
об отдельных условиях предоставления
Гарантии, с которыми Клиент намеревается
заключить сделки;
- передачи информации организациям,
осуществляющим
коллекторскую
деятельность,
с
целью
взыскания
задолженности с Клиента;
- передачи информации организациям,
осуществляющим аудиторскую деятельность, с
целью
проведения
внешнего
аудита
деятельности Банка;
- передачи информации Группе ВТБ
(ПАО Банк ВТБ, кредитные и финансовые
организации, доля участия ПАО Банк ВТБ, в
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- Банк қызметіне сыртқы аудит жүргізу
мақсатында қызмет ақтаратын ұйымдарға
ақпарат табыстаса;
- ақпаратты ВТБ Тобына (ВТБ Банк
КАҚ, жарғылық капиталдары салымдардың
(дауыс бкруші акциялардың) жалпы санынан
50% (елу пайыз) құрайтын және өз елінің
тіркеу заңнамасына сәйкес кредит және қаржы
ұйымдары,) және өз елінің заңнамасына
сәйкес кредит немесе қаржы ұйымдары болып
табылатын кредит және қаржы ұйымдары)
табыстаса;
- ақпаратты Банке тиісті рейтинг беру
үшін рейтингілік агенттіктеріне табыстаса;
- ақпаратты Банктің Бас ұйымына
табыстаса;
- ақпаратты сақтандыру мақсатында
сақтандыру ұйымдарына табыстаса;
- ақпаратты Банкпен Банк қызметін
орындау үшін қосымша қаржы қаражаттарын
тарту мақсатында үшінші тұлғаларға (өзге
банктерге, соның ішінде шетелдік банктерге
немесе
өзге
қаржы
институттарына)
табыстаса;
Банкпен
Кепілдемені
беруге
байланысты шыққан Клиенттің/Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
құқықтары мен міндеттерін (талаптардың
берілуі және борыштың ауысуы) берсе;
- Банк кредит бюроларының деректер
қорына енгізу үшін Клиент/Кепілдікке
салушы (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
туралы деректерді, сондай-ақ Тараптармен
осы Шарт бойынша өз міндеттерін орындауға
(соның ішінде Кепілдемені берілуімен
байланысты Клиенттің Банк алдындағы
міндеттерінің құрамдары мен әдістері туралы)
байланысты ақпаратты берген кезде, және
Клиент және/немесе Кепілдікке салушы
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) туралы
кредиттік
есептерін
Қазақстан
Республикасының заңнамасымен белгіленген
тәртіппен және шарттарында алған кезде;
- ақпаратты мемлекеттік тілге аударма
жасайтын ұйымдарға табыстаса;
- ақпаратты азаматтық және әкімшілік
істер
бойынша
сот
шешімдерінің,
ұйғаруларының, қаулыларының, мүліктей
өндіріп алуға қатысты қылмыстық істер
бойынша сот үкімдері мен қаулыларының,
сондай-ақ басқа органдардың қаулылары
негізінде берілетін орындау құжаттарын
жүзеге
асыру
мақсатында
сот
орындаушыларына
(жеке,
мемлекеттік)
табыстаса;

уставном капитале которых составляет более
50% (пятидесяти процентов) от общего
количества вкладов (голосующих акций) и
которые
являются
в
соответствии
с
законодательством страны своей регистрации
кредитными организациями или финансовыми
организациями);
- передачи информации рейтинговым
агентствам,
для
присвоения
Банку
соответствующего рейтинга;
- передачи информации Головной
организации Банка;
- передачи информации страховым
организациям в целях страхования;
- передачи информации третьим лицам
(иным банкам, в том числе иностранным
банкам или иным финансовым институтам) с
целью привлечения Банком дополнительных
финансовых средств для осуществления
Банком своей деятельности.
- уступки прав и обязанностей (уступка
требования
и
перевод
долга)
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад), возникших в связи с
предоставлением Банком Гарантии.
- когда Банк предоставляет сведения о
Клиенте/Закладодателе (при предоставлении
денег в заклад) для включения в базу данных
кредитных бюро, а также информацию,
связанной с исполнением Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору (в том
числе о составе и способах обеспечения
исполнения обязательств Клиентом перед
Банком в связи с выпуском Гарантии), и
получает кредитные отчеты о Клиенте и/или
Закладодателе (при предоставлении денег в
заклад) в порядке и на условиях, определенных
законодательством Республики Казахстан;
- передачи информации организациям,
осуществляющим перевод на государственный
язык.
- передачи информации судебным
исполнителям (частным, государственным), с
целью
исполнения
исполнительных
документов, выдаваемых на основании
судебных
решений,
определений
и
постановлений
по
гражданским
и
административным делам, приговоров и
постановлений по уголовным делам в части
имущественных
взысканий,
а
также
постановлений иных органов.
- принятия исполнения обязательств
Клиента перед Банком от третьих лиц.
8.4. Настоящим Клиент и Закладодатель
(указывается при наличии)] подписанием
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Клиенттің
Банк
алдындағы
міндеттерін орындауды үшінші тұлғалардан
қабылдаса.
8.4. Осымен Клиент және Кепілдікке салушы
(бар болса көрсетіледі) Өтелген кепілдікті
ұсыну және қамтамасыз етуді қабылдау
туралы шартқа (кепілдікке ақша ұсынған
кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шартқа қол қоя отырып, Банкке Клиентпен
және/немесе
Кепілдікке
салушымен
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) Банк
алдындағы қандай да бір міндеттері
орындалмаған жағдайда Банктің қаржылық,
коммерциялық ақпаратты, банк құпиясын
ашуға (соның ішінде соттыан тыс мәжбүрлі
рәсімді орындау шеңберінде тиісті деректерді
жариялауға) құқылы екендігіне келісімдерін
береді. Сондай-ақ Клиент және Кепілдікке
салушы (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шартқа (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті
ұсыну туралы шартқа қол қою арқылы осы
Шартқа қосылудың Банкке Банкте жеке
қатысу сәтінде берілген банк құпиясын
құратын деректерді Банкпен ашуға жазбаша
келісім болып табылатынын растайды.
9-БАП. ХАБАРЛАМАЛАР
9.1. Осы Шарттың шеңберінде жасалған кез
келген хабарлама, талап немесе сұраным Банк
үшін немесе Клиент/Кепілдікке салушы
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) жазбаша
түрде берілетін болады, егер Шартта
және/немесе Өтелген кепілдікті ұсыну және
қамтамасыз
етуді
қабылдау
туралы
шартта/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шартта (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
өзгеше көзделмесе. Мұндай хабарлама, талап
немесе сұраным жеке тапсырылса, поштамен
немесе курьерлік
байланыспен немесе
байланыстың басқа құралдарымен Тараптың
Өтелген кепілдікті ұсыну және қамтамасыз
етуді қабылдау туралы шартта (кепілдікке
ақша ұсынған кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шартта белгіленген мекенжайына
жеткізілсе, тиісті түрде берілген және
жіберілген деп қарастырылады. Көпшілік,
жалпы
сипаттағы
хабарламалар
тиісті
ақпаратты Банктің операциялық залына
немесе Банктің интернеттегі www.vtb-bank.kz
сайтына орналастыру арқылы жүргізіледі.
9.2. Барлық құжаттар мен хат-хабарлар
Тараптармен мемлекеттік немесе орыс тілінде
немесе басқа тілдерде орындалуына болады.
Сонымен бірге, егер олар мемлекеттік тілде

Договора о предоставлении покрытой гарантии
и принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договора о предоставлении
покрытой гарантии, дают согласие Банку на то,
что Банк при любом неисполнении Клиентом
и/или Закладодателем (при предоставлении
денег в заклад) каких-либо обязательств перед
Банком имеет право на раскрытие (включая
путем
опубликования
соответствующих
сведений в рамках процедуры принудительной
внесудебной
реализации)
финансовой,
коммерческой информации, банковской тайны.
При этом Клиент и Закладодатель (при
предоставлении
денег
в
заклад)
подтверждают,
что
присоединение
к
настоящему Договору путем подписания
Договора о предоставлении покрытой гарантии
и принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договора о предоставлении
покрытой гарантии является письменным
согласием на раскрытие Банком сведений,
составляющих
банковскую
тайну,
предоставленным Банку в момент личного
присутствия в Банке.
СТАТЬЯ 9. УВЕДОМЛЕНИЯ
9.1. Любое уведомление, требование или
запрос, составленные в рамках настоящего
Договора для Банка или для Клиента и/или
Закладодателя (при предоставлении денег в
заклад) будут представляться в письменном
виде, если иное не предусмотрено Договором
и/или Договором о предоставлении покрытой
гарантии и принятии обеспечения (при
предоставлении денег в заклад)/Договором о
предоставлении покрытой гарантии. Такое
уведомление,
требование
или
запрос
рассматриваются как должным образом
представленные или направленные, когда они
вручены лично, доставлены по почте или
курьерской связью или иным средством связи
по адресу Стороны, определенному в Договоре
о предоставлении гарантии и принятии
обеспечения (при предоставлении денег в
заклад)/Договоре о предоставлении покрытой
гарантии. Уведомления публичного, общего
характера осуществляются путем размещения
соответствующей
информации
в
операционном зале Банка или на сайте Банка в
сети Интернет по адресу: www.vtb-bank.kz.
9.2. Все документы и корреспонденция могут
выполняться Сторонами на государственном
или русском либо других языках. При этом,
если они выполняются на государственном
языке,
то
должны
при
возможности
сопровождаться переводом на русский язык,
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орындалса, онда мүмкіндігінше орыс тіліндегі
аудармамен берілуі керек, бұл ретте, Банк пен
Клиенттің/Кепілдікке салушының (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) арасындағы өзара қарымқатынаста мәтіннің орыс тіліндегі аудармасы
аударманың негізгі нұсқасы болады (күші
басым болады). Егер құжаттар басқа тілде
орындалса, онда олардың орыс тіліндегі
аудармасы міндетті түрде берілуі керек және
сондай-ақ
Банк пен Клиенттің/Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
арасындағы өзара қарым-қатынаста мәтіннің
орыс тіліндегі аудармасы аударманың негізгі
нұсқасы болады (күші басым болады).
9.3. Хабарлама, талап (шағымдар), сұраным
алынды деп есептеледі:

қолма-қол
(курьермен)
жіберілсе – алу күнінде тиісті белгісімен;

тапсырыс хатпен жіберілсе
– жібергеннен кейін 3 (үшінші) күні (жіберу
кезінде пошта ұйымымен берілген құжаттың
күні бойынша);

Банктің операциялық залына
немесе Банктің Интернеттегі www.vtb-bank.kz
сайтына орналастырса – орналастыру күнінде;

электронды
поштамен,
байланыстың басқа құралымен – жіберілген
күнінде.
9.4. Кез келген хабарлама немесе құжат
Клиентпен/Кепілдікке салушымен (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) Банкке
Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді
қабылдау туралы шартта (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шартта көрсетілген мекенжайлар
бойынша
жіберіледі
немесе
курьердің
көмегімен сол мекенжайда орналасқан Банктің
кеңсесіне табысталады. Банк хабарламаны
немесе
құжатты
Клиентке/Кепілдікке
салушыға (кепілдікке ақша ұсынған кезде) (
Клиенттің/Кепілдікке салушының (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) өкіліне немесе
қызметкеріне)
табыстауға
немесе
хабарламаны немесе құжатты (курьердің
немесе поштаның көмегімен)
Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді
қабылдау туралы шартта (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шартта көрсетілген мекенжайға
жіберуге құқылы. Хабарлама немесе құжатты
телефон, факс немесе электрондық пошта
немесе байланыстың Өтелген кепілдікті ұсыну
және қамтамасыз етуді қабылдау туралы
шартта
(кепілдікке
ақша
ұсынған
кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы

при этом текст на русском языке будет
основным
вариантом
перевода
(иметь
преимущественную
силу)
во
взаимоотношениях
между
Банком
и
Клиентом/Закладодателем
(при
предоставлении
денег в заклад). Если
документы выполняются на другом языке, то
они обязательно должны сопровождаться
переводом на русский язык и при этом текст на
русском языке будет основным вариантом
перевода (иметь преимущественную силу) во
взаимоотношениях
между
Банком
и
Клиентом/Закладодателем
(при
предоставлении денег в заклад) .
9.3. Уведомление, требование (претензия),
запрос считается полученным(-ой):

при отправке нарочным
(курьером)
–
в
день
получения
с
соответствующей отметкой;

при отправке заказным
письмом – на 3 (третий) день после отправки
(по дате документа, выданным организацией
почты при отправке);

при размещении в операционном
зале Банка или на сайте Банка в сети Интернет
по адресу: www.vtb-bank.kz, - в день
размещения;

при отправке по электронной
почте, иным средством связи - в день
отправки.
9.4. Любое сообщение или документ будет
отправлен Клиентом/Закладодателем (при
предоставлении денег в заклад) в Банк по
адресам,
указанным
в
Договоре
о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договоре о предоставлении
покрытой гарантии, или передан в канцелярию
Банка, расположенную по тому же адресу, с
помощью курьера. Банк вправе передать
Клиенту/Закладодателю (при предоставлении
денег в заклад) сообщение или документ
(представителю
или
работнику
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад)) или отправить сообщение или
документ (с помощью курьера или почты) по
адресу,
указанному
в
Договоре
о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договоре о предоставлении
покрытой гарантии. Сообщение или документ
могут быть переданы по телефону, факсу или
электронной почте или иным средством связи,
указанным в Договоре о предоставлении
покрытой гарантии и принятии обеспечения
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шартта көрсетілген басқа құралдары арқылы
табыстауға болады. Өтелген кепілдікті ұсыну
және қамтамасыз етуді қабылдау туралы
шартта
(кепілдікке
ақша
ұсынған
кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шартта көрсетілген Клиенттің/Кепілдікке
салушының
деректермелері
өзгерген
жағдайда, және Банке Шартпен белгіленген
мерзімдерде осы өзгерістер туралы жазбаша
түрде хабарламаған жағдайда, жіберілген
хабарлама
немесе
құжат
Клиентпен/Кепілдікке салушымен (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) қабылданды деп
есептеледі.
10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
10.1. Клиент және Кепілдікке салушы
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) Өтелген
кепілдікті ұсыну және қабылдау туралы
шартқа
(кепілдікке
ақша
ұсынған
кезде)/Өтелген кепілдікті ұсыну туралы
шартқа банкте өзі болған сәтте қол қоя
отырып, растайды және Кепілдемені береді:
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес тиісті түрде құрылған
және заңды түрде бар заңды тұлға болып
табылатындығына, өзінің қызметін жүзеге
асыру
үшін
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
талаптарына
сәйкес
(Клиентерге/кепілдікке
салушыларға
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) – заңды
тұлғаларға
арналған)
барлық
қажетті
рұқсаттарына ие екендігіне;
- тиісті түрде белгісіз мерзімге
құрылған және Қазақстан Республикасының
заңнамасы бойынша заңды түрде жұмыс
істейтін субъект болып табылатындығына,
өзінің қызметін жүзеге асыру үшін Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарына
сәйкес (Клиентерге/кепілдікке салушыларға
(кепілдікке ақша ұсынған кезде)
– жеке
тұлғаларға, соның ішінде жеке кәсіпкерлерге
арналған) барлық қажетті рұқсаттарына ие
екендігіне;
- осы Шартта аталған құқықтарға өз
әрекеттерімен ие болу және міндеттерді алып
жүру
құқығына қабілеттілігінің шексіз
екендігіне;
- Кепілдікті берумен байланысты Банк
алдындағы міндеттерді Клиент пен Кепілдікке
салушымен (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
орындау оның басқару органларымен тиісті
түрде
санкцияланған
және
Қазақстан
Республикасыңың
қолданыстағы
заңнамасына, Клиенттің және Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)

(при предоставлении
денег в заклад)
/Договоре
о
предоставлении
покрытой
гарантии. В случае изменения реквизитов
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад), указанных в Договоре о
предоставлении
покрытой
гарантии
и
принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад)/Договоре о предоставлении
покрытой гарантии, и не сообщении Банку в
письменной форме, в сроки определенные
Договором
о
данных
изменениях,
отправленное сообщение или документ
считается принятым Клиентом/Закладодателем
(при предоставлении денег в заклад).
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.
Клиент
и
Закладодатель
(при
предоставлении денег в заклад) подписанием
Договора о предоставлении покрытой гарантии
и принятии обеспечения (при предоставлении
денег в заклад) /Договора о предоставлении
покрытой гарантии в момент своего личного
присутствия в Банке подтверждает и
гарантирует, что:
является
юридическим
лицом,
должным образом, созданным и законно
существующим
по
законодательству
Республики Казахстан,
обладает всеми
необходимыми для осуществления своей
хозяйственной деятельности разрешениями,
лицензиями и иными документами, в
соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан (для
Клиентов/Закладодателей (при предоставлении
денег в заклад) – юридических лиц);
- является субъектом, должным образом
созданным на неопределенный срок и законно
функционирующим
по
законодательству
Республики Казахстан, обладает всеми
необходимыми для осуществления своей
хозяйственной деятельности разрешениями,
лицензиями и иными документами, в
соответствии с требованиями действующего
законодательства Республики Казахстан (для
Клиентов/Закладодателей (при предоставлении
денег в заклад) – физических лиц, включая
индивидуальных предпринимателей);
обладает
неограниченной
правоспособностью
своими
действиями
приобретать права и нести обязанности,
указанные в настоящем Договоре;
исполнение
Клиентом
и
Закладодателем (при предоставлении денег в
заклад) обязательств перед Банком в связи с
предоставлением Гарантии должным образом
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құрылтай құжаттарына, және сондай-ақ
олармен ертеректе жасалған мәмілелерге
қайшы емес. Клиенттің/кепілдікке салушының
құрылтайшылар, қатысушылар (акционерлер)
құрамының өзгеруі Банктің жазбаша келісімн
алғаннан кейін орындалады;
- Банкпен Кепілдемені берілуіне,
Кепілдік затын/Кепіл затын Кепілдікке
салушымен (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
Клиентпен
беруге,
Клиенттің/Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде
құзыретті басқару органдары тарапынан және
үшінші тұлғалар тарапынан, соның ішінде
мемлекеттік
органдар
(қажет
болған
жағдайда)
міндеттерді
қабылдауға
байланысты барлық талап етілетін рұқсаттар
мен келісімдердің алынғандығына; Өтелген
кепілдікті ұсыну және қамтамасыз етуді
қабылдау туралы шартқа (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Өтелген кепілдікті ұсыну
туралы шартқа Клиенттің және Кепілдікке
салушының
өкілетті
тұлғасының
қол
қоятындығына;
- ертеректе Клиент және Кепілдікке
салушымен (кепілдікке ақша ұсынған кезде),
соның ішінде үшінші тұлғалармен жасалған
мәмілелер
бойынша
міндеттерінің
айтарлықтай бұзушылықтарының жоқтығына;
- талап сомасы Клиенттің/Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
негізгі және айналым қаражаттары құнының
мөлшерінен
асатын
жауапкер
(ортақ
жауапкер) ретінде соттың талқылауына
тартылмағанына;
- банкротқа ұшырау, оңалту, қайта
ұйымдастыру немесе тарату кезеңдерде
тұрмағандығына және мемлекеттік құзыретті
органдарда, соның ішінде соттарда екендігіне,
аталған
процестерді
қозғау
туралы
арыздардың
(немесе
жүгінудің
басқа
түрлерінің) жоқтығына;
- бюджет алдында салықтар және басқа
міндетті төлемдер бойынша берешегінің
жоқтығына. Клиенттің/Кепілдікке салушының
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) салықтар мен
басқа да бюджетке төленетін міндетті
төлемдерді мерзімінде және тиісті түрде
төлеуіне және Кепілдік күші кезеңіндегі кез
келген
сәтте
Клиенттің/Кепілдікке
салушының (кепілдікке ақша ұсынған кезде)
бюджет алдындағы берешегінің өтелмеген
жиынтық сомасының 20 (жиырма) айлық
есептік көрсеткіштен аспайтынына;
оның
бизнесіне,
қаржылық
жағдайына, активтеріне және Банк алдындағы

санкционировано его органами управления и
не
противоречит
действующему
законодательству
Республики
Казахстан,
учредительным
документам
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад), а также заключенным им ранее
сделкам. Изменение состава учредителей,
участников
(акционеров)
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад) будет осуществляться после
получения письменного согласия Банка;
- получены все требуемые разрешения и
согласия связанные с принятием обязательств
в связи с предоставлением Банком Гарантии,
предоставлением
Закладодателем
(при
предоставлении денег в заклад) Клиентом
Предмета заклада/Предмет залога, как со
стороны компетентных органов управления
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад так и со стороны третьих лиц,
включая государственные органы (в случае
необходимости). Өтелген кепілдікті ұсыну
және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарт
(при предоставлении денег в заклад) /Договор
о
предоставлении
покрытой
гарантии
подписывается
уполномоченным
лицом
Клиента и Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад);
- отсутствуют существенные нарушения
обязательств по сделкам, ранее заключенным
Клиентом
и
Закладодателем
(при
предоставлении денег в заклад) , в том числе и
с третьими лицами;
не
вовлечен
в
судебные
разбирательства
в
качестве
ответчика
(соответчика) с суммой иска, превышающей
размер стоимости основных и оборотных
средств Клиента и/или Закладодателя (при
предоставлении денег в заклад);
- не находится в стадии банкротства,
реабилитации,
реорганизации
либо
ликвидации
и
в
компетентных
государственных органах, в том числе судах,
отсутствуют заявления (или иные формы
обращения)
о
возбуждении
указанных
процессов;
- не имеет задолженности перед
бюджетом по выплате налогов и других
обязательных
платежей
в
бюджет.
Клиент/Закладодатель (при предоставлении
денег в заклад) будет в срок и надлежащим
образом
оплачивать
налоги
и
иные
обязательные платежи в бюджет и сумма
непогашенной совокупной задолженности
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
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өз
міндеттері
бойынша
жауап
беру
мүмкіндігіне едәуір теріс ықпал етуі мүмкін
жағдайлардың жоқтығына;
Клиенттің
Банк
алдындағы
міндеттерінің орындалуын қамтамасыз етуге
арналған Кепілдік затын/Кепіл затын беру
Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы
келмейтіндігіне және Кепілдік затына/Кепіл
затына қауіптің, жоғалу немесе жою қаупінің
жоқтығына ;
- Кепілдік затының/Кепіл затының
Клиентке/Кепілдікке салушыға (кепілдікке
ақша ұсынған кезде)/Кепілдікке берушіге
(салымды кепілге ұсынған жағдайда) меншік
құқығында
тиесілі
екендігіне,
үшінші
тұлғаның кепілінде еместігіне, қандай да бір
басқа жолмен ауыртпалық түспегеніне және
кепілге табыстау Қазақстан Республикасының
заңнамасына қайшы еместігіне және басқа
тұлғалардың
құқықтары
мен
заңмен
қорғалатын мүдделерін бұзбайтындығына;
- Кепілдемені берумен байланысты
міндеттерді қабылдау, Кепілдік затын/Кепіл
затын беру, заңсыз жолмен алынған
табыстарды заңдастыру (ізін жасыру), және
терроризмді қаржыландыру мақсатын
көздемейді/көздемейтін болады, және/немесе
қабылдау, Кепілдік заты/Кепіл заты болып
табылатын ақшалардың шығу көзі Банкке
Кепілдікке салушымен (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) /Клиентпен/ Кепілдікке
берушімен (салымды кепілге ұсынған
жағдайда) ашылған.
- оларды бұзған жағдайда болуы
мүмкін салдарлар, жауапкершіліктер мен
қауіп-қатерлер туралы хабардар екендігіне;
- Кепілдікті шығару және қызмет
көрсетуге байланысты Банк тарифтерімен,
комиссиялық сыйақы және шығындардың
мөлшерлемелерімен таныс екендігіне және
келісетіндігіне;
- Кепілдікті шығару комиссиясын Банк
тарифтеріне сәйкес төлейтіндігіне және
Кепілдікті шығарғанға дейінгі басқа да
шығындарды төлейтіндігіне;
- Кепілдіктің түрімен, мәтінімен және
мазмұнымен
таныс
екендігіне
және
келісетіндігіне және бұдан әрі оларға қатысты
шағымдар бермейтініндігіне;
10.2.
Тараптар
Банктің
Кепілдікті
Клиенттің/Кепілдікке салушының (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) жоғарыда аталған
өтініштері, кепілдіктері және міндеттерінің
негізінде беретіндігін түсінеді және келіседі.
Клиенттің/Кепілдікке
салушының

денег в заклад) перед бюджетом в любой
момент времени в период действия Гарантии
не будет превышать 20 (двадцать) месячных
расчетных показателей;
- отсутствуют обстоятельства, которые
могут оказать существенный негативный
эффект на его бизнес, финансовое положение,
активы и возможность отвечать по своим
обязательствам перед Банком;
предоставление
Предмета
заклада/Предмета залога в обеспечение
исполнения обязательств Клиента перед
Банком не противоречит законодательству
Республики Казахстан и не имеется угрозы,
утраты
или
уничтожения
Предмета
заклада/Предмета залога;
- Предмет заклада/Предмет залога,
принадлежит Клиенту/Закладодателю (при
предоставлении денег в заклад)/Залогодателю
(при предоставлении вклада в залог) на праве
собственности, не находится в залоге у
третьего лица, не обременен каким-либо иным
образом и передача в заклад не противоречит
законодательству Республики Казахстан и не
нарушает права и охраняемые законом
интересы других лиц;
- принятие обязательств в связи с
предоставлением Гарантии, предоставление
Предмета
заклада/Предмета
залога,
не
преследует/не будет преследовать цели
легализации (отмывания) доходов, полученных
незаконным путем, и финансированию
терроризма и/или источник происхождения
денег,
являющихся
Предметом
заклада/Предметом
залога
раскрыт
Закладодателем (при предоставлении денег в
заклад)
/Клиентом/Залогодателем
(при
предоставлении вклада в залог) Банку.
осведомлен
о
последствиях,
ответственности и рисках, которые могут
наступить в случае их нарушения;
- ознакомлен и согласен с тарифами
Банка,
ставками
комиссионного
вознаграждения и расходов, связанных с
выпуском и обслуживанием Гарантии;
- оплатит комиссию за выпуск гарантии
согласно тарифам Банка и другие расходы до
выпуска Гарантии;
- ознакомлен и согласен с формой,
текстом и содержанием Гарантии и в
дальнейшем претензий в отношении них
предъявлять не будет;
10.2. Стороны осознают и договариваются, о
том, что Банк предоставляет Гарантию на
основании
вышеуказанных
заявлений,
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(кепілдікке ақша ұсынған кезде) барлық
растамалары мен кепілдіктері әр күнге және
Кепілдікті беруге және Банктің Кепілдік
затын/Кепіл затын қабылдауға байланысты
Банк
алдындағы
міндеттер
Клиентпен/Кепілдікке салушымен (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) толық және тиісті түрде
орындалғанға дейін қайталанатын болып
саналады.
Жоғарыда
аталған
жағдайлардың/оқиғалардың
кез келгені
басталған күннен немесе қандай да бір
растама мен кепілдік өзгерген күннен бастап,
Клиент/Кепілдікке салушы (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) ол туралы Банкке бірден
жазбаша хабарлауға міндетті.
10.3. Клиент және/немесе Кепілдікке салушы
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) Кепілдікті
беруге,
Кепілдік затын/Кепіл затын
қабылдауға байланысты шыққан өз құқықтары
мен міндеттерін Банктің жазбаша келісімінсіз
табыстауға құқылы емес. Банк Кепілдікті
беруге,
Кепілдік затын/Кепіл затын
қабылдауға байланысты шыққан өз құқықтары
мен міндеттерін
Клиенттің/Кепілдікке
салушының кепілдікке ақша ұсынған кезде)
алдын-ала келісуінсіз, біржақты тәртіппен
үшінші тұлғаларға беруге құқылы, соның
ішінде Банк өзінің құқықтарын үшінші
тұлғаларға
(атап
айтқанда
Клиентке/Кепілдікке салушыға (кепілдікке
ақша ұсынған кезде) қойылатын талаптар
құқығын)
беретін
цессияларды,
факторингтерді немесе басқа да шарттарды
жасау арқылы.
Клиентті/кепілдікке
салушыны
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) қайта
ұйымдастыру немесе тарату жағдайында
барлық құқықтар мен міндеттер оның құқық
мирасқорына өтеді.
10.4. Кепілдікті беруге байланысты, сондай-ақ
Кепілдік заты/Кепіл затына қатысты барлық
таластар алдын ала келіссөздер арқылы
шешіледі, егер даудың мәні Клиенттің
Комиссиялық
сыйақылармен,
ұстап
қалулармен, төлемдермен немесе тарифтермен
келіспеуі боып табылған жағдайда, Тараптар
алдын ала Тараптар арасындағы өзара есеп
айырысу Актісін жасауға және қол қоюға
міндетті, онда Клиент осы немесе басқа
комиссиялармен өзінің келіспеушілік негізін
түсіндіруі керек. Тараптар арасында рсы
немесе басқа дау мәселесін реттеуге қол
жепеген жағдайда, барлық даулар Қазақстан
Республикасы заңнамасына сәйкес Банктің

гарантий
и
обязательств
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад).
Все
заверения
и
гарантии
Клиента/Закладодателя (при предоставлении
денег в заклад) считаются повторяемыми на
каждый день до полного и надлежащего
исполнения
обязательств
Клиентом/Закладодателем
(при
предоставлении денег в заклад) перед Банком
в связи с предоставлением Гарантии,
принятием Банком Предмета заклада/Предмет
залога.
С даты наступления любого из
указанных
обстоятельств/событий,
либо
изменения какого-либо из заверений и
гарантий,
Клиент/Закладодатель
(при
предоставлении денег в заклад) обязуется
незамедлительно письменно уведомлять об
этом Банк.
10.3. Клиент и/или Закладодатель (при
предоставлении денег в заклад) не вправе
передавать свои права и обязанности,
возникшие в связи с предоставлением
Гарантии,
принятием
Предмета
заклада/Предмета залога, без письменного
согласия Банка. Банк вправе в одностороннем
порядке без предварительного согласования с
Клиентом/Закладодателем
(при
предоставлении денег в заклад) уступить свои
права и обязанности, возникшие в связи с
предоставлением
Гарантии,
принятием
Предмета заклада, третьим лицам, в том числе
путем заключения Банком цессии, факторинга
или иных договоров, по которым Банк
уступает свои права третьим лицам (в
частности
право
требования
к
Клиенту/Закладодателю (при предоставлении
денег в заклад)).
В
случае
реорганизации
или
ликвидации
Клиента/Закладодателя
(при
предоставлении денег в заклад) все права и
обязанности переходят к его правопреемнику.
10.4. Все споры в связи с предоставлением
Гарантии, а также в отношении Предмета
заклада/Предмета
залога,
разрешаются
посредством предварительных переговоров, в
случаях, если предметом спора является
несогласие
Клиента
с
Комиссионными
вознаграждениями, удержаниями, выплатами
или
тарифами,
Стороны
обязуются
предварительно составить и подписать Акт
взаиморасчетов между Сторонами, где Клиент
должен разъяснить основания несогласия с
теми или иными комиссиями. В случае не
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(оның
филиалының)
орналасқан
жері
бойынша Банктің қалауы бойынша шешіледі.
10.5. Кепіл затының құқығы тоқтайды:
- Банк алдындағы Кепілдікті беруге
(соның ішінде барлық өзгертулер мен
қосымшалар) байланысты барлық міндеттерді,
соның ішінде осы Шарттың 3.17, 3.25
тармақшаларымен қарстырылған міндеттерді
толық көлемде орындаған кезде;
Банк
Кепілдік
бойынша
өз
талаптарының Кепілзат мәнінмен қамтамасыз
етілгеніне қанағаттанған жағдайда, немесе
Банкпен Клиенттің ақшасын оның банктік
шоттарынан
және/немесе
Кепілдікке
салушының ақшасын Өтеу шотынан алған
(есептен шығарған) жағдайда;
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған
басқа жағдайларда.
10.6. Банк Клиент және Кепілдікке салушы
(кепілдікке ақша ұсынған кезде)
туралы
деректерді кредит бюроларына беруге және
кредит
бюроларымен
Банкке
Клиент/Кепілдікке салушы (кепілдікке ақша
ұсынған кезде) туралы кредиттік есеп беруге,
сондай-ақ Тараптардың өз міндеттерін
орындаға
байланысты
ақпарат
беруге
Клиенттің және Кепілдікке салушының
(кепілдікке ақша ұсынған кезде) келісімін
алды.
10.7. Кепілдік осы Шарттың ажырамас бөлігі
болып табылады.

достижения между Сторонами урегулирования
того или иного спорного вопроса, все споры
разрешаются в соответствии и согласно
законодательству Республики Казахстан в суде
по месту нахождения Банка (его филиала) по
усмотрению Банка.
10.5. Право заклада прекращается:
- при выполнении всех обязательств
перед Банком в полном объеме в связи с
предоставлением Гарантии (включая все
изменения и дополнения), в том числе
обязательств, предусмотренных п.п. 3.17, 3.25
настоящего Договора;
- в случае удовлетворения Банком своих
требований, обеспеченных Предметом заклада
по Гарантии, либо за счет изъятия (списания)
Банком в
порядке денег Клиента с его
банковских счетов и/или денег Закладодателя
со Счета покрытия;
- в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Республики
Казахстан.
10.6. Банком получены согласия Клиента и
Закладодателя (при предоставлении денег в
заклад) на предоставление сведений о
Клиенте/Закладодателе (при предоставлении
денег в заклад) в кредитные бюро и на выдачу
кредитным бюро Банку кредитного отчета о
Клиенте/Закладодателе (при предоставлении
денег в заклад), а также информации,
связанной с исполнением Сторонами своих
обязательств.
10.7. Гарантия является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
11. Банктің деректемелері
11. Реквизиты Банка:
Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамының Дочерняя организация Акционерное общество
Еншілес ұйымы
Банк ВТБ (Казахстан)
050040 Алматы қ, Тимирязев к., 28 "в"
050040 г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 "в"
БСН 080940010300
БИН 080940010300
ҚР Ұлттық Банкі РММ
Корр.счет KZ06125KZT1001302062
Корр.шоты KZ06125KZT1001302062
в РГУ Национальный Банк РК
BIC NBRKKZKX КБе 14
BIC NBRKKZKX КБе 14
КМЖК 50507796
ОКПО 50507796
ЭҚЖК 64191
ОКЭД 64191
SWIFT BIC - VTBAKZKZ
SWIFT BIC - VTBAKZKZ
Электронды мекен-жайы: info@vtb-bank.kz,
Электронный адрес: info@vtb-bank.kz,
Ресми интернет ресурс: www.vtb-bаnk.kz,
Официальный интернет ресурс:
тел. 330-50-50.
www.vtb-bаnk.kz, тел. 330-50-50.
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