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ВТБ Банкі (Қазақстан) Акционерлік қоғамның  

Еншілес ұйымы Басқармасының  

2021 жылғы «08» маусым 

  №33 хаттамасымен бекітілген / 

Утверждено Протоколом Правления   

Дочерней организации Акционерного общества 

Банк ВТБ (Казахстан) №33 от «08» июня 2021 года 

 

 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ  

Банктік кепілдік беру туралы Бас үлгілік шарт (қосылу шартының 

талаптарында)/ 

Генеральный договор о предоставлении банковской гарантии (на условиях договора 

присоединения) ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

 

Осы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік 

кепілдік беру туралы (қосылу шартының 

талаптарында) Үлгілік бас шарты (бұдан әрі – 

қосылу шарты) клиентпен Банктің (бұдан әрі – 

Клиент) алуын, Банк Кепілдігін және Кепілзат 

берушінің Банк алдындағы міндеттемелерін 

орындауын қамтамасыз етудің Банк ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ айқындаған және жариялаған 

стандартты талаптарын (бұдан әрі-Клиент) 

айқындайды - Банк) Интернет желісіндегі 

Банктің сайтында www.vtb-bank.kz мекенжайы 

бойынша:  сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

Азаматтық кодексінің 389-бабы шеңберінде 

екінші Тарап (Клиентпен/Кепілзат берушімен 

(ақшаны кепілге берген жағдайда)) оның 

шарттарына тұтастай қосылу жолымен ғана 

қабылдауы мүмкін. 

 

Қосылу шартының талаптары оларға 

қосылған барлық Клиенттер/Кепілзат берушілер 

үшін (ақшаны кепілге берген жағдайда) жалпыға 

бірдей міндетті болып табылады. 

 

Клиенттің/Кепілзат берушінің Қосылу 

шартының талаптарын қабылдауы (ақшаны 

кепілмен берген жағдайда) Клиенттің/Кепілзат 

берушінің Бланкілік банктік кепілдікті беру 

туралы шартқа қол қою арқылы көрсетілген 

келісімі (ақшаны кепілмен берген жағдайда) 

негізінде жүзеге асырылады немесе Өтелмеген 

банктік кепілдікті беру туралы шартты немесе 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартты немесе Аванстық төлемді қайтарудың 

Настоящий Генеральный договор о пре-

доставлении банковской гарантии (на условиях 

договора присоединения) ДО АО Банк ВТБ (Ка-

захстан) (далее – Договор присоединения), оп-

ределяет стандартные условия получения кли-

ентом Банка (далее – Клиент), банковской га-

рантии 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 кодек-

са Республики Казахстан могут быть приняты 

другой стороной (Клиентом/Закладодателем 

(при предоставлении денег в заклад)) не иначе 

как путем присоединения к его условиям в це-

лом. 

Условия Договора присоединения явля-

ются общеобязательными для всех Клиен-

тов/Закладодателей (при предоставлении денег 

в заклад), присоединившихся к ним.  

Принятие Клиентом/Закладодателем (при 

предоставлении денег в заклад) условий Дого-

вора присоединения осуществляется на основа-

нии согласия Клиента/Закладодателя (при пре-

доставлении денег в заклад), выраженного пу-

тем подписания Договора о предоставлении 

бланковой банковской гарантии, или Договора 

о предоставлении покрытой банковской гаран-

тии и принятии обеспечения или Договора о 

предоставлении непокрытой банковской гаран-

тии или Договора о предоставлении бланковой 

http://www.vtb-bank.kz/
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бланкілік банктік кепілдікті беру және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартты 

немесе банктік кепілдікті ресімдеу және кепілзат 

нысанын қабылдау кезінде (ақшаны кепілге беру 

кезінде) қағаз жеткізгіште Қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартты білдіреді. 

Банк пен Клиент/Кепілзат беруші 

арасында (ақшаны кепілге берген жағдайда) 

Бланкілік банктік кепілдікті беру туралы шарт 

немесе Өтелген банктік кепілдікті беру және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарт немесе 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы шарт 

немесе Аванстық төлемді қайтарудың бланкілік 

банктік кепілдікті беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шарт немесе Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы Шарт жасалған күннен 

бастап, Клиент / Кепілзат беруші (ақшаны 

кепілмен берген жағдайда) Қосылу шартының 

талаптарын да, Бланкілік банктік кепілдікті беру 

туралы шарттың талаптарын да сөзсіз қабылдай 

отырып, Қосылу шартының талаптарына толық 

көлемде автоматты түрде қосылады немесе 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартты немесе Өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шартты немесе Аванстық төлемді 

қайтарудың бланкілік банктік кепілдікті беру 

туралы шартты және Қамтамасыз етуді 

қабылдауды немесе өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шартты, Аванстық төлемді қайтару 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартты 

білдіреді.     

 

 

Қосылу шарты, Бланкілік банктік 

кепілдікті беру туралы шарт немесе Өтелген 

банктік кепілдікті беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шарт немесе Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру және Қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шарт немесе Аванстық төлемді қайтару 

және қамтамасыз етуді қабылдау бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шарт немесе 

Аванстық төлемді қайтару және қамтамасыз 

етуді қабылдау және өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шарт, сондай-ақ 

көрсетілген шарттарға қосымшалар мен 

толықтырулар бір-бірінің ажырамас бөліктері, 

Банк пен Клиент/Кепілзат беруші (ақшаны 

кепілмен берген жағдайда) сөзсіз және 

қайтарымсыз келісетін және Бланкілік банктік 

кепілдікті беру туралы шартты жасасу (қол қою) 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения или Договора о 

предоставлении непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения на бумажном носителе в момент 

оформления банковской гарантии и принятия 

Предмета заклада (при предоставлении денег в 

заклад). 

С даты заключения между Банком и Кли-

ентом/Закладодателем (при предоставлении де-

нег в заклад) Договора о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии, или Договора о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения  или  Договора о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии 

или Договора о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения или Договора о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии 

возврата авансового платежа и принятии обес-

печения, Клиент/Закладодатель (при предос-

тавлении денег в заклад) автоматически при-

соединяется к условиям Договора присоедине-

ния в полном объеме, безусловно принимая как 

условия Договора присоединения, так и усло-

вия Договора о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии, или Договора о предоставле-

нии покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения или Договора о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии или Договора 

о предоставлении бланковой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения или Договора о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения.   

Договор присоединения, Договор о пре-

доставлении бланковой банковской гарантии, 

или Договор о предоставлении покрытой бан-

ковской гарантии и принятии обеспечения или 

Договор о предоставлении непокрытой банков-

ской гарантии или Договор о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения или 

Договор о предоставлении непокрытой банков-

ской гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения, а также приложения и 

дополнения к указанным договорам, являются 

неотъемлемыми частями друг друга, представ-

ляют собой единый правовой документ, с чем 

Банк и Клиент/Закладодатель (при предостав-



3 
 

кезіндегідей олар бойынша өздеріне қабылдаған 

барлық міндеттемелерді растайтын бірыңғай 

құқықтық құжатты білдіреді немесе өтелмеген 

банктік кепілдікті беру туралы шартты немесе 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартты немесе Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдікті беру туралы шартты 

және Қамтамасыз етуді қабылдауды немесе 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартты Аванстық төлемді қайтару және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартты, 

сондай-ақ болашақта да қабылдайды. 

Осы Қосылу шартын жасасу күні 

Бланктік банктік кепілдікті беру туралы шартты 

немесе Өтелген банктік кепілдікті беру және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартты 

немесе өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартты немесе Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдікті беру және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартты 

немесе Аванстық төлемді қайтарудың Өтелмеген 

банктік кепілдікті беру және Қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартты жасасу күні болып 

табылады. 

 

 

1 – БАП. Анықтамалар 

1.1. Қосылу шартында/ Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шартта/Өтелген банктік 

кепілдікті беру туралы шартта және Қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы шартта /Өтелмеген 

банктік кепілдікті беру туралы шартта/Аванстық 

төлемді қайтаруға бланктік банктік кепілдікті 

беру туралы шартта және Қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартта /Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шартта және Аванстық 

төлемді қайтару және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы Шартта пайдаланылатын анықтамалар 

Қосылу шартына №1 Қосымшада көрсетілген. 

 

 

2. Кепілдік беру шарттары: 

2.1. Кепілдік шарттары бойынша Банк 

Бенефициардың талап етуі бойынша Клиент 

немесе көрсетілген Клиенттер Бенефициар 

алдындағы өз міндеттемелерін орындамаған 

жағдайда, Кепілде айтылған шарттарға сәйкес 

соңғысына Кепілдік сомасынан аспайтын 

соманы төлеуге міндеттенеді. 

2.2. Клиент Банкке осы Қосылу 

лении денег в заклад) безусловно и безотзывно 

согласны, и подтверждают все принятые по ним 

на себя обязательства как в момент заключения 

(подписания) Договора о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии, или Договора о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения или Договора о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии 

или Договора о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа  

и принятии обеспечения или Договора о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии 

возврата авансового платежа и принятии обес-

печения, так и в будущем.  

Датой заключения настоящего Договора 

присоединения является дата заключения Дого-

вора о предоставлении бланковой банковской 

гарантии, или Договора о предоставлении по-

крытой банковской гарантии и принятии обес-

печения  или Договора о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии или Договора о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения или Договора о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения.  

СТАТЬЯ 1. Определения 

1.1. Определения, используемые в 

Договоре присоединения/ Договоре о 

предоставлении бланковой банковской 

гарантии/Договоре о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договоре о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии/Договоре о 

предоставлении бланковой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения /Договоре о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения, указаны в Приложении 

№1 к Договору присоединения. 

2. Условия предоставления Гарантии: 

2.1. По условиям Гарантии Банк обязует-

ся по Требованию Бенефициара оплатить по-

следнему сумму, не превышающую сумму Га-

рантии, в соответствии с условиями, оговорен-

ными в Гарантии, в случае невыполнения Кли-

ентом, или указанными Клиентами лицами, 

своих обязательств перед Бенефициаром.   

2.2. Клиент обязуется выплачивать Банку 
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шартында/Бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы шартта/Өтелген банктік кепілдікті беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартта/аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдікті беру және Қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартта /аванстық төлемді 

қайтарудың Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

және банктік тарифтермен қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы Шартта /көзделген барлық 

төлемдерді қолма-қол және / немесе қолма-қол, 

Клиент танысқан және сөзсіз келіскен, соның 

ішінде 

1) Бланкілік банктік кепілдікті беру 

туралы шартта немесе Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шартта немесе Аванстық 

төлемді қайтарудың және қамтамасыз етуді 

қабылдаудың бланкілік банктік кепілдікті беру 

туралы шартта немесе Аванстық төлемді 

қайтарудың Өтелмеген банктік кепілдікті 
беру және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартта немесе Өтелген банктік кепілдікті беру 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

айқындалған жағдайларда, мөлшер мен тәртіп 

үшін комиссияны (бұдан әрі – «Сыйақы») 

қамтуға тиіс. 

2) Банкке осы Қосылу шартына және 

Бланктік банктік кепілдікті беру туралы шартқа 

немесе Өтелген банктік кепілдікті беру және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартқа не-

месе Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартқа немесе Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдікті беру және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартқа не-

месе Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

Шартқа сәйкес, аванстық төлемді қайтаруға және 

қамтамасыз етуді, (комиссияларды, шығыстар 

мен шығасыларды қоса алғанда) Кепілдік 

бойынша немесе соған байланысты төлемдер 

жүзеге асырылатын (шығарумен, талаптың 

ақысын төлеумен және өзге де қызметтермен) 

нақ сол күнгі ақша сомасын Банкке Клиенттің 

және/немесе Кепілзат берушінің (ақшаны кепілге 

беру кезінде) немесе Клиент көрсеткен 

тұлғалардың Бенефициарға қарсылықтарын 

көрсетпей, төлеуі және өзге де қызметтері 

арқылы төлеуге; 

3) Банктің жазбаша талабына сәйкес 

осы Талапта көрсетілген мерзімде Кепілдікті 

шығаруға және Бенефициардың талабын 

в наличном и/или безналичном порядке в 

полном объеме все платежи, предусмотренные 

настоящим Договором присоедине-

ния/Договором о предоставлении бланковой 

банковской гарантии/Договором о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения /Договором о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии/Договором о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения 

/Договором о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения  /тарифами 

Банка, с которыми Клиент ознакомлен и 

безусловно согласен, в том числе  

1) комиссию за риски (далее – «Возна-

граждение»), в случаях, размере и порядке, оп-

ределенными Договором о предоставлении 

бланковой банковской гарантии или 

Договором о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии или Договором о 

предоставлении бланковой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения или Договором о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения или Договором о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения. 

2) оплатить Банку в соответствии с 

настоящим Договором присоединения и 

Договором о предоставлении бланковой 

банковской гарантии или Договором о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения или Договором о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии или Договором о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения  

или Договором о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения 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 
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орындауға байланысты Банк шеккен барлық 

шығыстарды, ұстап қалудан болған шығындарды 

Банкке өтеуге міндетті. 

Банкке аванспен төленген Комиссиялық 

сыйақылар қайтарылмайды 

предоставлении денег в заклад) или указанные 

Клиентом лица имеют к Бенефициару; 

3) возмещать Банку все расходы, из-

держки, убытки, понесенные Банком в связи с 

выпуском Гарантии и исполнением Требования 

Бенефициара в соответствии с письменным 

требованием Банка в срок, указанный в данном 

требовании. 

Оплаченные Банку авансом Комиссион-

ные вознаграждения возврату не подлежат.  

2.3. Клиент немесе Клиентпен көрсетілген 

тұлғалар Бенефициардың алдындағы өз 

міндеттемелерін орындамаған жағдайда, 

Бенефициар Кепілдікте көрсетілген шарттарды 

сақтаған жағдайда, Банк Бенефициардың 

талабын Кепілдік сомасынан аспайтын мөлшерде 

орындайды. Банкпен осындай төлем жасалған 

күні: 

- өтелген банктік кепілдік шығарылған кезде 

немесе Жабу шотында Кепілзат затын 

орналастырған кезде-аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдікті немесе 

аванстық төлемді қайтарудың өтелмеген банктік 

кепілдігі шығарылған жағдайда, Клиент Банкке 

төлемеген әрбір соманы Банкпен Өтеу шотынан 

есептен шығарады; 

- бланктік банктік кепілдік немесе өтелмеген 

банктік кепілдік шығарған жағдайда, не Өтеу 

шотындағы ақша сомасы (ақшаны кепілге беру 

кезінде) жеткіліксіз болған жағдайда, не Кепілзат 

затын жоғалтқан жағдайда, Банк Талапты 

төлеген күні Клиентте Банк алдында 

Бенефициардың пайдасына Банк жасаған 

төлемнің, сондай-ақ Комиссиялық сыйақының, 

Банктің Бенефициардың талабын орындауға 

байланысты шығыстары мен шығындарының 

сомасы мен валютасында берешек (бұдан әрі-

берешек) пайда болады; – "Дебиторлық 

берешек") Клиентпен сол күні өтелуі                                                                                                                                                                                                                                                     

тиіс, онымен Клиент сөзсіз және қайтарымсыз 

келіседі. 

2.4. Банк Бенефициардың талабын Кепілдік 

бойынша алған кезде Клиентті Талап алу фактісі 

туралы келесі жұмыс күнінен кешіктірмей 

хабардар етеді және Талапты кепілдікте 

көзделген мерзімдерде, ал олар болмаған 

жағдайда, Кепілдікке қолданылатын құқық 

талаптарын сақтай отырып, Кепілдікте көзделген 

шарттарға сәйкес және тәртіппен орындайды. 

2.5. Клиенттің Талаптың мазмұнымен келіспеуі, 

2.3. В случае неисполнения Клиентом или 

указанными Клиентом лицами, своих обяза-

тельств перед Бенефициаром Банк исполняет 

Требование Бенефициара в размере, не превы-

шающем сумму Гарантии, при условии соблю-

дения Бенефициаром условий, указанных в Га-

рантии. В день совершения Банком такого пла-

тежа: 

- при выпуске покрытой банковской гаран-

тии либо при размещении Предмета заклада на 

Счете покрытия – в случае выпуска бланковой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа или непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа, каждая не-

оплаченная Клиентом Банку сумма списывается 

Банком со Счета покрытия; 

- при выпуске бланковой банковской гаран-

тии или непокрытой банковской гарантии, 

либо в случае, если суммы денег на Счете по-

крытия (при предоставлении денег в заклад) 

будет недостаточно, либо в случае утраты 

Предмета заклада, в день оплаты Банком Тре-

бования, у Клиента образовывается задолжен-

ность перед Банком в сумме и валюте совер-

шенного Банком в пользу Бенефициара плате-

жа, а также Комиссионного вознаграждения, 

издержек и расходов Банка, связанных с испол-

нением Требования Бенефициара (далее – «Де-

биторская задолженность»), подлежащая пога-

шению Клиентом в тот же день, с чем Клиент 

безусловно и безотзывно согласен. 

2.4. Банк при получении Требования Бе-

нефициара по Гарантии информирует Клиента 

о факте получения Требования не позднее сле-

дующего рабочего дня и исполняет Требование 

в сроки, предусмотренные Гарантией, а при их 

отсутствии в соответствии с условиями и в по-

рядке, предусмотренными Гарантией с соблю-

дением требований применимого к Гарантии 

права. 



6 
 

сол сияқты Клиенттің Талап қоюдың 

негіздерімен келіспеуі Банктің Кепілдік 

жөніндегі талапты орындамауы үшін негіз болып 

табылмайды. Клиент туындаған дауды Банкті 

дауға қатысуға тартпай, Бенефициармен дербес 

реттеуге міндеттенеді. 

2.5. Несогласие Клиента с содержа-

нием Требования, равно как и несогласие Кли-

ента с основаниями предъявления Требования 

не являются основанием для неисполнения 

Банком Требования по Гарантии. Клиент обя-

зуется самостоятельно урегулировать возник-

ший спор с Бенефициаром, без привлечения 

Банка к участию в споре. 

2.6. Берешек Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарын ескере отырып, 

қолма-қол және/немесе қолма-қол ақшасыз 

тәртіппен келесідей кезектілікпен өтеледі: 

1) Кепілдікті шығаруға және оған қызмет 

көрсетуге байланысты тұрақсыздық айыбы 

(өсімпұл, айыппұл); 

2) Кепілдікті шығаруға және оған қызмет 

көрсетуге байланысты Сыйақы; 

3) Дебиторлық берешек. 

2.6. Задолженность погашается в налич-

ном и/или безналичном порядке с учетом требо-

ваний законодательства Республики Казахстан, 

в следующей очередности:  

1) неустойка (пеня, штраф), связанная с выпус-

ком и обслуживанием Гарантии; 

 2) Вознаграждение, связанное с выпуском и об-

служиванием Гарантии;  

 3) Дебиторская задолженность.  

2.7. Кепілдік шарттарын өзгерту (оның 

ішінде Кепілдік сомасының мөлшері, Кепілдіктің 

қолданылу мерзімі бойынша) Банктің жаңа 

Кепілдік немесе Кепілдікке қосымша парақтар 

шығаруы арқылы жүзеге асырылады. Кепілдік 

шарттарын өзгерту Клиент Банктің тарифтеріне 

сәйкес тиісті Комиссиялық сыйақы төлеген 

жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

2.8. Банк Бенефициардың пайдасына 

шығарған Кепілдіктің қолданылу мерзімі, егер 

Кепілдікте өзгеше көрсетілмесе және Қазақстан 

Республикасы Азаматтық Кодексінің 336-бабы 4-

тармағының талаптарына сәйкес (Клиент 

Келісімшарт бойынша Бенефициар алдындағы 

міндеттемелерді орындаған күннен бастап бір 

жыл өткен соң, ал Клиент Келісімшарт бойынша 

Бенефициар алдындағы міндеттемелерді 

орындаған күнді белгілеу мүмкін болмаған 

жағдайда – Кепілдік шығарылған күннен бастап 

екі жыл өткен соң) айқындалатын күнмен 

аяқталатын болса, Бенефициардың пайдасына 

шығарылған Кепілдіктің қолданылу мерзімі, 

Бенефициар Банкке бұрын немесе көрсетілген 

күн сәтінде талап қоймаса, не Кепілдік Клиенттің 

Келісімшарт бойынша міндеттемелерін 

тоқтатумен, осы міндеттемені өзгертумен өз 

қолданысын тоқтатпаса, Банктің уәкілетті 

тұлғалары кепілдікке қол қойған күннен 

басталады, Банк жауапкершілігінің ұлғаюына 

немесе Банк үшін оның жазбаша келісімінсіз өзге 

де қолайсыз салдарларға, не Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

2.7. Изменение условий Гарантии (в том 

числе, по размеру суммы Гарантии, сроку 

действия Гарантии) осуществляется путем 

выпуска Банком новой Гарантии или 

дополнительных листов к Гарантии. Изменение 

условий Гарантии осуществляется только при 

условии уплаты Клиентом соответствующих 

Комиссионных вознаграждений согласно 

тарифам Банка. 

2.8. Срок действия Гарантии, выпущен-

ной Банком в пользу Бенефициара без указания 

календарной даты истечения действия, начина-

ется с даты подписания Гарантии уполномо-

ченными лицами Банка, если иное не указано в 

Гарантии и заканчивается датой, которая опре-

деляется в соответствии с требованиями пункта 

4 статьи 336 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан (по истечении одного года с даты ис-

полнения Клиентом обязательств перед Бене-

фициаром по Контракту, а при невозможности 

установления даты исполнения Клиентом обя-

зательств перед Бенефициаром по Контракту – 

по истечению двух лет с даты выпуска Гаран-

тии), при условии, что Бенефициар не предъя-

вит иск к Банку ранее или на момент указанной 

даты, либо Гарантия не прекратит свое дейст-

вие с прекращением обязательств Клиента по 

Контракту, изменением этого обязательства, 

повлекшим увеличение ответственности Банка 

или иные неблагоприятные последствия для 

Банка, без его письменного согласия, либо на-

ступления иных обстоятельств, влекущих пре-
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сәйкес Кепілдіктің тоқтатылуына әкеп 

соқтыратын өзге де мән-жайлардың туындауына 

әкеп соғады. Бұл ретте, осы мерзімнің өтуі 

Клиентті Кепілдікті шығаруға байланысты 

міндеттемелерді орындаудан, оның ішінде 

Банкке Кепілдіктің түпнұсқасын (егер Кепілдікте 

көзделсе) қайтару және/немесе Бенефициардың 

Банкті Кепілдік бойынша міндеттемелерден 

босату туралы және/немесе Кепілдікті шығару 

нөмірі мен күнін көрсете отырып, Кепілдікті 

тоқтату үшін шарттардың болуын растау туралы 

жазбаша растауын ұсыну жөніндегі 

міндеттемеден босатпайды, оны орындамаған 

жағдайда Банкте Клиенттің Банк алдында 

көрсетілген міндеті тиісінше орындалғанға дейін 

қамтамасыз етуді ұстап осы тармаққа сәйкес 

есептелген қолданылу мерзімінің күнтізбелік 

күнін көрсетпей Банк Бенефициардың пайдасына 

шығарған Банк Кепілдігінің қолданылу мерзімі 

индикативтік мерзім болып табылады. 

2.9. Кепілдік ақшалай міндеттемелердің 

орындалуын қамтамасыз етуге шығарылған кезде 

және Кепілдік мәтінінде тиісті шарт болған 

жағдайда, Банктің Кепілдік бойынша 

міндеттемелерінің мөлшері Клиент Бенефициар 

алдында орындаған міндеттеменің мөлшеріне 

тең сомаға барабар және автоматты түрде 

азайтылады. Банктің Кепілдік бойынша 

міндеттемелерінің мөлшері Бенефициардың 

Кепілдік бойынша қойылған талабы бойынша 

Бенефициардың пайдасына Банк жүргізген төлем 

сомасына да азайтылады. 

2.10. Банк Кепілдік бойынша 

міндеттемелерді Бенефициар тиісті талапты 

Кепілдіктің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін 

және Кепілдікте айқындалған тәртіппен ұсынған 

жағдайда орындайды. 

кращение Гарантии в соответствии с дейст-

вующим законодательством Республики Казах-

стан. При этом, истечение данного срока, не 

освобождает Клиента от исполнения обяза-

тельств, связанных с выпуском Гарантии, в том 

числе от обязательства по возврату Банку ори-

гинала Гарантии (если предусмотрено в Гаран-

тии) и/или предоставлению письменного под-

тверждения Бенефициара об освобождении 

Банка от обязательств по Гарантии и/или о под-

тверждении наличия условий для прекращения 

Гарантии с указанием на номер и дату выпуска 

Гарантии, при неисполнении которого у Банка 

возникает право удерживать Обеспечение до 

надлежащего исполнения указанной обязанно-

сти Клиента перед Банком. Срок действия бан-

ковской гарантии, выпущенной Банком в поль-

зу Бенефициара без указания календарной даты 

истечения действия, рассчитанный в соответст-

вии с настоящим пунктом является Индикатив-

ным сроком.  

2.9. При выпуске Гарантии в обеспечение 

исполнения денежных обязательств и при на-

личии соответствующего условия в тексте Га-

рантии, размер обязательств Банка по Гарантии 

уменьшается пропорционально и автоматиче-

ски на сумму равную размеру исполненного 

Клиентом обязательства перед Бенефициаром. 

Размер обязательств Банка по Гарантии умень-

шается также на сумму платежа, произведенно-

го Банком в пользу Бенефициара по выставлен-

ному Требованию Бенефициара по Гарантии. 

2.10. Обязательства по Гарантии будут 

исполнены Банком при условии, что соответст-

вующее Требование будет предъявлено Бене-

фициаром до окончания срока действия Гаран-

тии и в порядке, определенном Гарантией. 

2.11. Берешекті өтеу Клиенттің 

және/немесе Банкте ашылған үшінші тұлғаның 

кез келген банктік шотына оларды одан әрі алу 

үшін ақша енгізу/есепке алу жолымен, сондай-ақ 

Банктің шотына Банк кассасы арқылы [Банк 

филиалында касса болған жағдайда 

қолданылады], қашықтағы терминал қолма-қол 

ақшасыз тәртіппен немесе Тараптардың келісімі 

бойынша өзге тәсілмен, оның ішінде Банктің 

Банкте және/немесе кез келген басқа банктерде 

(ұйымдарда) кез келген валютада ашылған 

Клиенттің, үшінші тұлғаның (Кепіл 

берушілерді/Кепілзат берушілерді, кепілгерлерді, 

2.11. Погашение задолженности осуще-

ствляется 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 [применяется при наличии кассы в фи-

лиале Банка], удаленный терминал, в безналич-

ном порядке, или иным способом по соглаше-

нию Сторон, в том числе путем изъятия Банком 

с любого банковского счета Клиента, третьего 

лица (включая Закладодателей/Залогодателей, 

гарантов, поручителей), открытого в любой ва-

люте в Банке и/или любых других банках (ор-
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кепіл берушілерді қоса алғанда), Қазақстан 

Республикасының аумағында және одан тыс 

жерлерде жүзеге асыратын ұйымдар мен өзге де 

кредиттік ұйымдардың) қызметіне 

қолданылмайды. 

Кепілдік беруге байланысты Банктің 

пайдасына барлық төлемдерді Клиент 

және/немесе Кепілзат беруші (ақшаны кепілге 

берген жағдайда) өзіне тиесілі соманы толық 

көлемде алатындай етіп, одан кейіннен Клиент 

және/немесе Кепілзат беруші уақтылы төлемеген 

комиссияларды, салықтарды, алымдарды, 

баждарды және өзге де ұстап қалуларды 

шегермей (ақшаны кепілге берген жағдайда) 

жүзеге асыруға тиіс. 

Осы Шарттың талаптарын орындау 

мақсаттары үшін осы Шарт сондай-ақ банк 

шотын тікелей дебеттеу келісімі болып 

табылады, оған сәйкес Клиент Банкке Шартта 

белгіленген талаптарда және тәртіппен Банкте 

ашылған банк шотынан (шоттарынан) ақшаны 

алып қоюға, оның ішінде төлем құжатына және 

(немесе) Банктің өкіміне сәйкес кейіннен аудара 

отырып, төлем жасалған күні Банк белгілеген 

валюта айырбастау бағамы бойынша 

айырбастауды жүзеге асыруға сөзсіз, даусыз 

келісім берді, осы Шартта айқындалған 

жағдайларда және тәртіппен Банктің 

тарифтерінде көзделген Банкке тиесілі 

комиссияны ескере отырып, төлем құжатын және 

(немесе) Банктің өкімін орындау үшін қажетті 

сомада (- да) және (немесе) Клиенттің төлем 

құжаты және (немесе) Банктің өкімі және осы 

Шарттың талаптары бойынша міндеттемелерді 

орындауы мақсатында Клиенттің қосымша 

өкімінсіз және/немесе келісімінсіз (акцептісіз). 

Осы арқылы Клиент Банкке барлық банктік 

комиссияларды, тұрақсыздық айыбын 

(өсімпұлдарды, айыппұлдарды), Банк төлеген 

және/немесе Банк тарифтеріне сәйкес Кепілдік 

бойынша талапты беруге (шығаруға) 

және/немесе төлеуге байланысты үшінші 

тұлғалардың пайдасына тиесілі өзге де 

сомаларды, шығыстар мен төлемдерді төлеу 

(өтеу) бойынша міндеттемені өзіне қабылдайды, 

осыған байланысты Клиент пен Кепілзат беруші 

(ақшаны кепілге беру кезінде) Банкке өзінің 

қайтарып алынбайтын және сөзсіз келісімін 

береді және Банкке Клиенттің және/немесе 

Кепілзат берушінің барлық банктік шоттарынан), 

ганизациях, осуществляющих отдельные виды 

банковских операций, и иных кредитных орга-

низациях) 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). 

Для целей исполнения условий 

настоящего Договора, настоящий Договор 

является также соглашением прямого 

дебетования банковского счета, в соответствии 

с которым Клиент предоставил Банку 

безусловное, бесспорное согласие на изъятие 

денег с банковского (-их) счета (-ов), открытого 

(-ых) в Банке, на условиях и в порядке, 

установленных Договором, в том числе на 

осуществление конвертации по курсу обмена 

валют, установленному Банком на день 

совершения платежа, с последующим их 

перечислением согласно платежному 

документу и (или) распоряжению Банка, без 

дополнительного распоряжения и/или согласия 

(акцепта) Клиента в случаях и порядке, 

определенных в настоящем Договоре, в (на) 

сумме (-у), необходимой (-ую) сумме (-у) для 

исполнения платежного документа и (или) 

распоряжения Банка, с учетом причитающейся 

Банку комиссии, предусмотренной Тарифами 

Банка, и в целях исполнения Клиентом 

обязательств по платежному документу и (или) 

распоряжению Банка и условиям настоящего 

Договора. 

             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 
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Қазақстан Республикасының аумағында және 

одан тыс жерлерде Банкте және/немесе кез 

келген басқа банктерде (банктік операциялардың 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда) 

ашылған барлық соманы, оның ішінде Клиенттің 

Кепілдік беруге байланысты төлеуге жататын 

мерзімі өткен берешегін қоса алғанда, бірақ 

олармен шектелмей, кез келген валютада: 

(i) Кепілдік, Комиссия сомасы (оның 

ішінде Банктің, өзге банктердің, оның ішінде 

шетелдік банктердің тиісті операция жасалған 

кездегі қолданыстағы тарифтерінде көзделген), 

тұрақсыздық айыбы (өсімпұлдар, айыппұлдар), 

Клиенттің Кепілдік беруге байланысты Банк 

алдындағы міндеттемелерін бұзуына байланысты 

шығыстар мен залалдар, оның ішінде Кепілдік 

бойынша талапты беруге (шығаруға) 

және/немесе төлеуге байланысты төленуге 

жататын өзге де төлемдер, сондай-ақ Кепілдік 

бойынша міндеттемелерді 

(ii) Банктің Кепілдік бойынша Бенефициар 

алдындағы міндеттемелері бойынша өтеуді 

(резервті) қалыптастыру үшін қажетті ақша 

сомасы. 

Банк алып қоюды (есептен шығаруды) 

келесідей тәртіппен жүзеге асырады: 

- Банктің өкімдері және/немесе Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасында 

және/немесе Банктің ішкі құжаттарында 

көзделген басқа да құжаттар негізінде Клиенттің 

және/немесе Кепілзат берушінің Банктегі 

және/немесе Қазақстан Республикасының 

аумағындағы және одан тыс жерлердегі кез 

келген басқа банктердегі (банктік 

операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдардағы және өзге де кредиттік 

ұйымдардағы) банктік шоттарын тікелей 

дебеттеу арқылы және/немесе  

- Клиенттің Банкте және/немесе Қазақстан 

Республикасының аумағындағы және одан тыс 

жерлердегі кез келген басқа банктерде (банктік 

операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдарда және өзге де кредиттік 

ұйымдарда) ашылған банктік шоттарына ақша 

алуды (есептен шығаруды) жүзеге асыру үшін 

қажетті төлем талаптарын немесе өзге 

құжаттарды ұсыну арқылы. 

Өтелген банктік кепілдікті немесе 

аванстық төлемді қайтарудың банктік 

кепілдікті шығарған жағдайда, Банк Клиентке, 

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 пре-

доставлении  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 территории 

Республики Казахстан и за ее пределами, 

платежных требований или иных документов, 

необходимых для осуществления изъятия 

(списания) денег.  



10 
 

Кепілзат берушіге Клиент немесе Кепілзат 

беруші Банкке төлем валютамен жасалуға тиіс 

Кепілдік бойынша қамтамасыз ету үшін енгізген 

ақшаның барлығын немесе бір бөлігін қайтарған 

жағдайда, Шарттың және/немесе Өтелген банктік 

кепілдікті беру және Қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шарттың және/немесе Аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдікті беру 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарттың және/немесе Аванстық төлемді 

қайтарудың Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарттың талаптарына сәйкес Кепілзат затының 

валютасынан өзгеше, мұндай қайтаруды Банк 

Шарттың және/немесе Өтелген банктік кепілдікті 

беру туралы шарттың және Қамтамасыз етуді 

қабылдаудың немесе аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы шарттың немесе Аванстық төлемді 

қайтарудың Өтелмеген банктік кепілдігін беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарттың талаптарына сәйкес қандай да бір күнге 

шетел валютасындағы баламасын есепке 

алмағанда, Клиент немесе Кепілзат беруші 

Банкке іс жүзінде енгізген ақша сомасы шегінде 

Кепілзат затының валютасымен жүзеге асырады. 

Клиенттің банктік шотында ақша 

жеткілікті болғанжағдайда, Банктің төлем 

құжаты (оның ішінде төлем талабы) онда 

көрсетілген ақша сомасына орындалуға, ал 

Банктің төлем құжатында көрсетілген барлық 

ақша сомасын алу (есептен шығару) үшін – ақша 

жеткіліксіз болған жағдайда - Клиенттің банктік 

шотына Картотекада сақталуға тиіс. 

Ақшаны (Кепілдік валютасынан) өзге 

валютаға алып қойған жағдайда, алып қойылған 

ақшаны Кепілдік валютасына айырбастау 

Банктің таңдауы бойынша – Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі немесе Банк 

белгілеген алып қойылған валютаны немесе 

Кепілдік валютасын сату немесе сатып алу 

бағамы бойынша және/немесе Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі немесе Банк 

белгілейтін, айырбасталатын ақшадан Банктің 

тарифтерімен белгіленген айырбастау жүргізгені 

үшін комиссия сомасын ала отырып, алып 

қойылған валютаның Кепілдік валютасына 

бағамы бойынша жүргізіледі. 

При выпуске покрытой банковской 

гарантии или банковской гарантии возврата 

авансового платежа, в случае возврата Банком 

Клиенту, Закладодателю всех или части денег, 

внесенных Клиентом или Закладодателем  

Банку в обеспечение по Гарантии, платеж по 

которой должен был быть совершен в валюте, 

отличной от валюты Предмета заклада согласно 

условиям Договора и/или Договора о предос-

тавлении покрытой банковской гарантии и 

принятии обеспечения и/или Договором о пре-

доставлении бланковой банковской гарантии 

возврата авансового платежа и принятии обес-

печения  и/или Договором о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения, 

такой возврат осуществляется Банком в валюте 

Предмета заклада согласно условиям Договора 

и/или Договора о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии обеспечения  

или Договора о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

или Договора о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения, в пределах 

фактически внесенных Клиентом или 

Закладодателем Банку сумм денег без учета их 

эквивалента в иностранной валюте на какую-

либо дату.  

При достаточности денег на банковском 

счете Клиента платежный документ Банка (в 

т.ч. платежное требование) должен быть 

исполнен на сумму денег, указанную в нем, а 

для изъятия (списания) всей суммы денег, 

указанной в платежном документе Банка – в 

случае недостаточности денег - храниться в 

Картотеке к банковскому счету Клиента.  

В случае изъятия денег в иной (чем ва-

люта Гарантии) валюте, конвертирование изъя-

тых денег в валюту Гарантии производится – по 

выбору Банка - по установленному Националь-

ным Банком Республики Казахстан или Банком 

курсу продажи или покупки изъятой валюты 

или валюты Гарантии и/или по устанавливае-

мому Национальным Банком Республики Ка-

захстан или Банком курсу изъятой валюты к 

валюте Гарантии со взиманием из конверти-

руемых денег сумм комиссии за проведение 

конвертации, установленной тарифами Банка. 



11 
 

2.12. Сыйақы Кепілдікте көрсетілген 

Кепілдіктің қолданылу мерзімінің күнтізбелік 

күндерінің нақты саны үшін жылдағы нақты 

күндер есебінен есептеледі. Бұл ретте, Кепілдік 

берілген күн және оның қолданылу мерзімі өткен 

күн күнтізбелік 1 (бір) күн болып қабылданады. 

Кепілдік мерзімінен бұрын тоқтатылған, сома, 

Кепілдік мерзімдері азайған кезде - төленген 

сыйақы сомасы қайта есептелмейді. 

2.12. Вознаграждение начисляется из 

расчета фактических дней в году за фактиче-

ское количество календарных дней срока дей-

ствия Гарантии, указанного в Гарантии. При 

этом день выдачи и день истечения срока дей-

ствия Гарантии, принимается за 1 (один) кален-

дарный день. При досрочном прекращении Га-

рантии, уменьшении суммы, сроков Гарантии - 

сумма уплаченного Вознаграждения не пере-

считывается.  

2.13. Қосылу шарты/Бланкілік банктік 

кепілдікті беру туралы шарт/Өтелген банктік 

кепілдікті беру туралы шарт және Қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы шарт /Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шарт/Бланкілік банктік 

кепілдікті беру туралы шарт /Аванстық төлемді 

қайтарудың бланкілік банктік кепілдікті беру 

туралы шарт және Қамтамасыз етуді қабылдау / 

өтелмеген банк кепілдігін беру туралы шарт 

бойынша төленуге жататын сыйақыны, 

комиссиялық сыйақыны және өзге де төлемдерді 

уақтылы төлемегені үшін тұрақсыздық айыбы 

(өсімпұл, айыппұл), дебиторлық берешекке 

енгізілмеген берешек өтелген күнді қоспағанда, 

берешек пайда болған бірінші күннен бастап 

мерзімі өткен бүкіл кезең үшін күнтізбелік 

күндермен есептеледі. Егер Банк өзгеше 

айқындамаса, тұрақсыздық айыбының (өсімпұл, 

айыппұл) және комиссиялық сыйақының 

сомаларын есептеу Қосылу шарты/Бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шарт/Өтелген 

банктік кепілдікті беру және Қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шарт/Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шарт /Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шарт / Аванстық төлемді 

қайтару және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарт / Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шарт бойынша Аванстық төлемді қайтару және 

шетел валютасымен қамтамасыз етуді қабылдау 

Кепілдік берілген шетел валютасында 

жүргізіледі, ал Банкке тұрақсыздық айыбының 

(өсімпұлдың, айыппұлдың) сомасын төлеу, 

Қосылу шарты/Бланктік банктік кепілдігін беру 

туралы шарт/Өтелген банктік кепілдікті беру 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарт 

/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шарт/Бланктік банктік кепілдікті беру туралы 

шарт /Аванстық төлемді қайтару және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шарт / Аванстық 

2.13. Неустойка (пеня, штраф) за несвое-

временную уплату Вознаграждения, комисси-

онного вознаграждения и иных платежей, под-

лежащих оплате по Договору присоедине-

ния/Договору о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии/Договору о предоставлении 

покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения /Договору о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии/Договору о пре-

доставлении бланковой банковской гарантии 

возврата авансвого платежа и принятии обеспе-

чения  /Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения, не включенных в 

Дебиторскую задолженность, исчисляется в ка-

лендарных днях за весь период просрочки, на-

чиная с первого дня образования задолженно-

сти, исключая день погашения задолженности. 

Если Банк не определит иное, начисление сумм 

неустойки (пени, штрафа) и комиссионного 

вознаграждения по Договору присоедине-

ния/Договору о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии/Договору о предоставлении 

покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения /Договору о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии/Договору о пре-

доставлении бланковой банковской гарантии 

возврата авансвого платежа и принятии обеспе-

чения  /Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения  в иностранной 

валюте будет производиться в той иностранной 

валюте, в которой предоставлена Гарантия, а 

выплата Банку сумм неустойки (пени, штрафа), 

комиссионного вознаграждения по Договору 

присоединения/Договору о предоставлении 

бланковой банковской гарантии/Договору о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения /Договору о предос-

тавлении непокрытой банковской гаран-
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төлемді қайтарудың Өтелмеген банктік 

кепілдігін беру және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шарт бойынша Комиссиялық сыйақыны 

Клиентпен Кепілдік, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі немесе Кепілдік 

берілген шетел валютасын сатудың теңгемен 

шетел валютасына (Кепілдік валютасына) 

айырбастау жүргізгені үшін Банктің 

Комиссиялық сыйақы сомасы ескеріле отырып, 

көрсетілген сомаларды төлеу күніне белгіленген 

бағамы бойынша жүзеге асырылатын болады. 

тии/Договору о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии возврата авансвого платежа и 

принятии обеспечения /Договору о предостав-

лении непокрытой банковской гарантии возвра-

та авансового платежа и принятии обеспечения  

будет осуществляться Клиентом в тенге в сум-

ме, определяемой по установленному Нацио-

нальным Банком Республики Казахстан или 

Банком курсу продажи иностранной валюты, в 

которой предоставлена Гарантия, на дату упла-

ты указанных сумм, с учетом суммы комисси-

онного вознаграждения Банка за проведение 

конвертации из тенге в иностранную валюту 

(валюту Гарантии). 
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3. Қамтамасыз етуді ұсыну шарттары: 

3.1. Өтелген банктік кепілдік беру 

туралы шарт және қамтамасыз етуді 

қабылдау/Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдігін беру және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарт/Аванстық төлемді қайтарудың өтелмеген 

банктік кепілдігін беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шарт бойынша ақшалай өтемді 

ұсыну талаптары: 

3.1.1. Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдігін беру туралы шартта 

және Қамтамасыз етуді қабылдауда немесе 

аванстық төлемді қайтарудың Өтелмеген банктік 

кепілдігін беру және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шартта көрсетілген мөлшерде кепілзат 

затының сомасын жабу шотына есепке алу күні 

Аванстық төлемді қайтару кепілдігін шығаруға 

және оған қызмет көрсетуге байланысты 

туындаған Тараптардың қатынастарына осы 

Қосылу шартының ақшаны кепілге беру кезінде 

қолданылатын талаптары қолданылады. 

3.1.2. Кепілзат нысанымен Кепілдік беруге 

байланысты Клиенттің/Кепілзат берушінің Банк 

алдындағы міндеттемелері, шығыстар, 

комиссиялар, Кепілдік беруге (шығаруға) 

және/немесе Кепілдік бойынша талапты төлеуге 

байланысты Банк төлеген және/немесе үшінші 

тұлғалардың пайдасына тиесілі өзге де сомалар 

мен төлемдер, дебиторлық берешекті қайтару, 

орындаудың мерзімін өткізіп алудан келтірілген 

залалдарды өтеу, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, 

өсімпұл), кепілзат нысанын ұстау бойынша 

қажетті шығындар, Банктің талаптарын іс 

жүзінде қанағаттандыру сәтінде бар өндіріп алу, 

болашақта Кепілдік беруге байланысты 

(Клиент/Кепілзат беруші Банк алдындағы барлық 

міндеттемелерді толық орындағанға дейін 

Кепілзат затын қабылдаған күннен бастап 

кезеңде), оның ішінде Кепілдік талаптары кез 

келген өзгерген және/немесе толықтырылған 

жағдайда Клиенттің Банк алдында туындауы 

мүмкін. Сот шығындары мен Кепілзат затын 

Банктің меншігіне айналдыру жөніндегі 

шығыстар да Кепілзат затының есебінен өтелуге 

жатады. 

3.1.3. Кепілзат затына кепілзат қою құқығы 

Банкте Жабу шотына ақша аударылған күннен 

бастап туындайды. 

3.1.4. Өтелген банктік кепілдікті беру 

3. Условия предоставления 

Обеспечения: 

3.1. Условия предоставления 

денежного покрытия по Договору о предостав-

лении покрытой банковской гарантии и при-

нятии обеспечения/Договору о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятия обеспече-

ния/Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансовогоо 

платежа и принятия обеспечения: 

3.1.1. В дату зачисления на Счет покры-

тия суммы Предмета заклада, в размере, ука-

занном в Договоре о предоставлении бланковой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения или Договоре о 

предоставлении непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения, на отношения Сторон, возникшие 

в связи с выпуском и обслуживанием гарантии 

возврата авансового платежа распространя-

ются условия настоящего Договора присоеди-

нения, применимые при предоставлении денег 

в заклад. 

3.1.2. Предметом заклада обеспечиваются 

обязательства Клиента/Закладодателя перед 

Банком в связи с предоставлением Гарантии, 

расходы, комиссии, иные суммы и платежи, оп-

лаченные Банком и/или причитающиеся в поль-

зу третьих лиц в связи с предоставлением (вы-

пуском) Гарантии и/или оплатой Требования по 

Гарантии, возврат Дебиторской задолженности, 

возмещение убытков, причиненных просрочкой 

исполнения, неустойка (штраф, пени), необхо-

димые издержки по содержанию Предмета за-

клада, возмещение расходов по взысканию, су-

ществующие на момент фактического удовле-

творения требований Банка, а также всех обяза-

тельств, которые возникнут у Клиента перед 

Банком в связи c предоставлением Гарантии в 

будущем (в период с даты принятии Предмета 

заклада до полного выполнения Клиен-

том/Закладодателем всех обязательств перед 

Банком), в том числе в случае любого измене-

ния и/или дополнения условий Гарантии. Воз-

мещению за счет Предмета заклада также под-

лежат судебные издержки и расходы по обра-

щению Предмета заклада в собственность Бан-

ку.  

3.1.3. Право заклада на Предмет заклада 
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және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарттың негізінде Кепілдік шығару Клиент 

немесе Кепілзат беруші Жабу шотына 

Кепілдікпен қамтамасыз етілетін міндеттемелер 

сомасынан кем емес сомада Кепілдік 

шығарылған күннен кешіктірмей кепілзат затын 

аударғаннан кейін ғана жүргізіледі. 

3.1.5. Кепілдік бойынша талаптарды толық 

қанағаттандырғаннан кейін Өтеу шотында қалған 

сома Банк Бенефициарға жүргізген, не Банк/Банк 

үшінші тұлғаларға Кепілдік бойынша талапты 

беруге (шығаруға) және/немесе төлеуге 

байланысты төлеуге жататын төлемдер сомасын 

ұстап қалуды ескере отырып, Клиентке немесе 

Кепілзат берушіге қайтарылады. 

3.2. Осы Қосылу шарты және Өтелмеген 

банктік кепілдік беру туралы шарт/ Аванстық 

төлемді қайтарудың өтелмеген банктік кепілдігін 

беру және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарт (Кепілзат затын бергенге дейін) көрсетілген 

шарттарда көзделген  Клиенттің Банк алдындағы 

міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету 

тәсілдері көрсетілген шарттарда (бұдан әрі- 

«Қамтамасыз ету» және «Қамтамасыз ету туралы 

шарт») көзделген. 

3.3. Клиенттің Қосылу шарты және 

Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы 

шарт/Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы 

шарт бойынша аванстық төлемді қайтару және 

қамтамасыз етуді қабылдау міндеттемелерінің 

орындалуын қамтамасыз ету, оның ішінде 

Банктің Клиенттің/Кепілзат 

берушінің/Кепілгердің мүлкін Қосылу шартында 

айқындалған талаптарда ұстап қалуы, сондай – 

ақ Клиенттің Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына және осы Қосылу 

шартының талаптарына сәйкес өндіріп алынуы 

мүмкін мүлкі (бұдан әрі – «Қамтамасыз ету») 

болып табылады. 

возникает у Банка с даты зачисления денег на 

Счет покрытия.  

3.1.4. Выпуск Гарантии на основании До-

говора о предоставлении покрытой банков-

ской гарантии и принятии обеспечения произ-

водится только после перечисления Клиентом 

или Закладодателем Предмета заклада на Счет 

покрытия не позднее дня выпуска Гарантии в 

сумме не менее суммы обеспечиваемых Гаран-

тией обязательств.  

3.1.5. Сумма, оставшаяся на Счете покры-

тия, после полного удовлетворения Требований 

по Гарантии, с учетом удержаний сумм плате-

жей, произведенных Банком Бенефициару либо 

подлежащих оплате Банку/Банком третьим ли-

цам в связи с предоставлением (выпуском) 

и/или оплатой Требования по Гарантии воз-

вращается Клиенту или Закладодателю. 

3.2. Способы обеспечения исполнения обя-

зательств Клиента перед Банком по настоящему 

Договору присоединения и Договору о предос-

тавлении непокрытой банковской гаран-

тии/Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения (до предос-

тавления Предмета заклада) предусмотрены 

указанными договорами (далее – «Обеспече-

ние» и/или «Договор об Обеспечении»).  

3.3. Обеспечением исполнения обяза-

тельств Клиента по Договору присоединения и 

Договору о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/Договору о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения 

является в том числе удержание Банком иму-

щества Клиента/Залогодателя/Гаранта на усло-

виях, определенных Договором присоединения, 

а также имущество Клиента, на которое может 

быть обращено взыскание в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Казахстан и условиями настоящего Договора 

присоединения (далее также – «Обеспечение»). 
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4. Клиент және / немесе Кепілзат 

беруші (ақшаны кепілге берген жағдайда) 

міндеттенеді: 

4.1. Банктің бірінші талабы бойынша Банк 

көрсеткен сомаларда, тәртіпте және мерзімде 

тиісті шарттар жасала отырып (қажет болған 

жағдайда) Банкке ақша сомасын аудару жолымен 

Кепілдік бойынша Банк алдындағы Клиенттің 

міндеттемелері бойынша ақшалай өтем жасауға; 

4.2. Клиенттің ағымдағы шотына 

аванстық төлемді қайтарудың Бланктік 

банктік кепілдігін беру туралы шартта 

көзделген мөлшерде аванс сомасы түскен және 

аванстық төлемді қайтарудың өтелмеген 

банктік кепілдігін беру туралы қамтамасыз 

етуді /Шартты қабылдау және қамтамасыз етуді 

қабылдау кезінде Банк алдындағы өз 

міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету 

үшін осы сомада ақша беруге. 

4.3. Өтелмеген банктік кепілдік беру 

туралы шартқа/ Аванстық төлемді қайтарудың 

өтелмеген банктік кепілдікті беру және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартқа 

қол қойылғанға дейін Банкке Қосылу шартында 

көрсетілген тиісті түрде ресімделген қамтамасыз 

етуді ұсыну және/немесе Кепілзат беруші 

және/немесе Кепілгер ұсынатын қамтамасыз 

етудің тиісті ресімделуін қамтамасыз ету Банк 

көрсеткен мерзімде қамтамасыз ету, құжаттарды 

ұсыну және / немесе Кепілдік, Қамтамасыз ету 

туралы шартты (оған қосымша келісімдерді), 

Қамтамасыз етуді сақтандыруды, Кепілдік беруді 

немесе кепілгерлікті тіркеу/қайта тіркеуді 

жүргізу жөніндегі шығыстарды төлеу бойынша 

шығыстарды төлеу тәртібін айқындайды. 

4.4. Банкке Клиенттің немесе үшінші 

тұлғалардың Бенефициарға қарсылықтарын 

көрсетпей, Кепілдік бойынша төлемдер жүзеге 

асырылатын сол күнгі Кепілдік бойынша, не оған 

байланысты (шығару, талапты төлеу және өзге де 

қызметтер) төленген барлық ақша сомасын 

(комиссияларды, шығыстар мен шығасыларды 

қоса алғанда) банкке төлеуге; 

4.5. Банк Клиенттің-мемлекеттік сатып 

алуға, конкурстарға қатысатын әлеуетті 

Жеткізушінің Конкурстық өтінімін қамтамасыз 

етуге кепілдік шығарған жағдайда-конкурстық 

өтінімдердің қолданылу мерзімін Банктің 

жазбаша келісімінсіз ұзартпауға, ал Кепілдік 

Келісімшарт бойынша міндеттемелердің 

4. Клиент и/или Закладодатель (при пре-

доставлении денег в заклад) обязуется: 

4.1. По первому требованию Банка сформи-

ровать в указанных Банком суммах, порядке и 

сроки денежное покрытие по обязательствам 

Клиента перед Банком по Гарантии путем пе-

речисления Банку сумм денег с заключением 

соответствующих до соответствующих догово-

ров (при необходимости);  

4.2. При поступлении на текущий счет Кли-

ента суммы аванса в размере, предусмотренном 

Договором о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения /Договора о пре-

доставлении непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения, предоставить деньги в данной 

сумме в обеспечение исполнения своих обяза-

тельств перед Банком. 

4.3. До подписания Договора о предостав-

лении непокрытой банковской гаран-

тии/Договора о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения предоставить 

Банку надлежащим образом оформленное 

Обеспечение, указанное в Договоре присоеди-

нения и/или обеспечить надлежащее оформле-

ние Обеспечения, предоставляемого Залогода-

телем и/или Гарантом (включая, но, не ограни-

чиваясь, случаи: обеспечения в срок, указанный 

Банком, предоставления документов, заключе-

ния и/или регистрации/перерегистрации и/или 

оплаты расходов по проведению регистра-

ции/перерегистрации Договора об Обеспечении 

(дополнительных соглашений к нему), страхо-

вания Обеспечения, предоставления гарантии 

или поручительства). 

4.4. Оплатить Банку все выплаченные им по 

Гарантии либо в связи с ней (выпуском, опла-

той Требования и иными услугами) суммы де-

нег (включая комиссии, расходы и издержки) в 

те же даты, в которые будут осуществлены вы-

платы по Гарантии, без предъявления Банку 

возражений, которые Клиент или третьи лица 

имеет к Бенефициару; 

4.5. В случае выпуска Банком Гарантии в 

обеспечение конкурсной заявки Клиента – по-

тенциального поставщика, участвующего в го-

сударственных закупках, конкурсах - не про-

длевать срок действия конкурсных заявок без 
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орындалуын Қамтамасыз етуге шығарылған 

жағдайда - Банктің алдын ала жазбаша 

келісімінсіз Келісімшарттың талаптарын 

өзгертпеуге, оның ішінде Кепілдік беру сәтінде 

белгіленген Келісімшарт бойынша, осы Қосылу 

шартына/Бланктік банктік кепілдік беру туралы 

шартқа/ Өтелген банктік кепілдік беру туралы 

шартқа/ Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартқа/ Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шартқа / Аванстық төлемді қайтаруға 

бланктік банктік кепілдік беру туралы шартқа 

және Қамтамасыз етуді қабылдау / Өтелмеген 

банктік кепілдік беру туралы шартқа / Аванстық 

төлемді қайтаруға және қамтамасыз етуді (қажет 

болған кезде) қабылдау туралы шартқа тиісті 

қосымша келісім жасасумен міндеттемелердің 

орындалу мерзімін ұзартпауға. 

4.6. 3 (үш) жұмыс күні ішінде дереу Банкке 

жазбаша түрде келесілерді хабарлауға: 

- Қамтамасыз ету туралы, оның ішінде 

қаржылық жағдай туралы, Мүлікті мемлекет 

мұқтажы үшін болжамды тәркілеу, 

реквизициялау, алып қою (сатып алу) туралы 

шартты қоса алғанда, Клиенттің және/немесе 

Кепілзат берушінің (ақша кепілге берілген 

жағдайда)/Кепілзат берушінің/Кепілгердің Банк 

алдындағы міндеттемелерін тиісінше 

орындауына теріс әсер ететін мән-жайлардың 

(оның ішінде үшінші тұлғалардың тиісті 

талаптарды мәлімдеуіне байланысты) туындауы 

туралы; 

- Клиенттің және/немесе Кепілзат 

берушінің (ақша кепілге берілген 

жағдайда)/Кепілзат берушінің/Кепілгердің 

мүлкіне және/немесе Қазақстан 

Республикасының аумағындағы және одан 

тысқары жерлердегі кез келген банктердегі 

(банктік операциялардың жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдардағы және өзге де 

кредиттік ұйымдардағы) Клиенттің және/немесе 

Кепілзат берушінің (ақша кепілге берілген 

жағдайда) /Кепіл берушінің / кепілгердің  банктік 

шоттарындағы ақшаға тыйым салу, олардан 

өндіріп алуды қолдану, инкассалық өкімдерді, 

орындалуы мүмкін өзге де төлем талаптарын 

көрсетуге; 

- Клиенттің/Кепілзат берушінің (кепілге 

ақша берген жағдайда) / Кепілзат 

берушінің/Кепілгердің қатысуымен соттардағы 

талқылаулар туралы; 

письменного согласия Банка, а в случае выпус-

ка Гарантии в обеспечение исполнения обяза-

тельств по Контракту - не изменять условия 

Контракта, в том числе не пролонгировать срок 

исполнения обязательств по Контракту, уста-

новленные на момент предоставления Гаран-

тии, без предварительного письменного согла-

сия Банка, с заключением соответствующего 

дополнительного соглашения к настоящему 

Договору присоединения/Договору о предос-

тавлении бланковой банковской гарантии/ До-

говору о предоставлении покрытой банковской 

гарантии и принятии обеспечения/ Договору о 

предоставлении непокрытой банковской гаран-

тии/ Договору о предоставлении бланковой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения / Договору о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии 

возврата авансового платежа и принятии обес-

печения (при необходимости). 

4.6. Незамедлительно в течение 3 (трех) ра-

бочих дней уведомлять Банк в письменном ви-

де: 

- о возникновении обстоятельств (в т.ч. свя-

занных с заявлением третьими лицами соответ-

ствующих требований), способных негативным 

образом повлиять на надлежащее исполнение 

Клиентом и/или Закладодателем (при предос-

тавлении денег в за-

клад)/Залогодателем/Гарантом обязательств пе-

ред Банком, включая Договор об Обеспечении, 

в том числе о финансовом положении, о пред-

полагаемой конфискации, реквизиции, изъятии 

(выкупе) для государственных нужд имущест-

ва;  

- о наложении арестов на имущество Клиен-

та и/или Закладодателя (при предоставлении  

денег в заклад)/Залогодателя/Гаранта и/или на 

деньги, находящиеся на банковских счетах в 

любых банках (организациях, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций, и иных 

кредитных организациях) на территории Рес-

публики Казахстан и за ее пределами, обраще-

нии взыскания на них, предъявления инкассо-

вых распоряжений, иных платежных требова-

ний, которые могут быть исполнены, приоста-

новления расходных операций по банковским 

счетам Клиента и/или Закладодателя (при пре-

доставлении денег в за-

клад)/Залогодателя/Гаранта;  
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- Клиентті және/немесе Кепілзат берушіні 

болжамды тарату (оның ішінде мәжбүрлеп 

тарату) немесе қайта ұйымдастыру туралы 

(кепілге ақша берген жағдайда); 

- Клиенттің және/немесе Кепілзат 

берушінің/Кепілзат берушінің/Кепілгердің мүлкі 

құрамындағы кез келген өзгерістер (ақшаны 

кепілге берген жағдайда), мұндай мүліктің 

нашарлауы немесе нашарлау қатерінің 

туындауы; денсаулығының нашарлауы туралы; 

- Қазақстан Республикасының Денсаулық 

сақтау, Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау 

туралы, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау 

туралы заңнамасының бұзылуы туралы, 

- дефолттың басталуы / туындау 

мүмкіндігі туралы, Қосылу шартының 

және/немесе Бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы шарттың немесе Өтелмеген банктік 

кепілдік беру және Қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шарт немесе өтелмеген банктік кепілдік 

беру туралы шарт немесе Аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдігін беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарт 

немесе аванстық төлемді және қамтамасыз етуді  

қайтарудың өтелмегенн банктік кепілдігін беру 

және/немесе Қамтамасыз ету  туралы шарттың 

шынайылығына біреудің дау айтуы туралы. 

4.7. Белгілі болған немесе белгілі болуға 

тиіс болған 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей, 

Қазақстан Республикасының аумағындағы және 

одан тыс жерлердегі банктерде (банктік 

операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдарда және өзге де кредиттік 

ұйымдарда) Клиенттің банктік шоттарды ашқаны 

туралы (осындай шоттың нөмірін және банктің 

(ұйымның) атауын, сондай-ақ олардың 

алдындағы берешектің бар-жоғы және олардың 

мөлшері туралы мәліметтерді хабарлай отырып, 

банкке жазбаша түрде хабарлауға міндетті); 

құрылтай және тіркеу құжаттарындағы 

деректердің өзгеруі, салық режимінің, табыс 

көлемінің, бірінші басшының тегінің, атының, 

әкесінің атының (бар болған жағдайда), пошта 

және банктік деректемелердің, заңды 

мекенжайының және орналасқан/нақты тұратын 

жерінің мекенжайының, телефонының, отбасы 

жағдайының, отбасы құрамының, уәкілетті 

органдардың өзгеруі, олардың құрамы, құзыреті, 

қызметінің жүзеге асырылу орны, түрі және өзге 

де деректердің өзгергені туралы жаңа 

- о разбирательствах в судах с участием 

Клиента/Закладодателя (при предоставлении 

денег в заклад)/Залогодателя/Гаранта;  

- о предполагаемой (в том числе принуди-

тельной) ликвидации или реорганизации Кли-

ента и/или Закладодателя (при предоставлении  

денег в заклад);  

- о любом изменении в составе имущества 

Клиента и/или Закладодателя (при предостав-

лении денег в заклад)/Залогодателя/Гаранта, 

ухудшении или возникновении угрозы ухудше-

ния 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 действи-

тельности Договора присоединения и/или До-

говора о предоставлении бланковой банковской 

гарантии или Договора о предоставлении по-

крытой банковской гарантии и принятии обес-

печения или Договора о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии или Договора о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения или Договора о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения 

и/или Договора об Обеспечении.  

4.7. Незамедлительно не позднее 3 (трех) 

рабочих дней, когда стало известно или должно 

было стать известным, извещать Банк в пись-

менном виде об открытии Клиентом банков-

ских счетов в банках (организациях, осуществ-

ляющих отдельные виды банковских операций, 

и иных кредитных организациях) на территории 

Республики Казахстан и за ее пределами (с со-

общением номера такого счета и наименования 

банка (организации), а также сведений о нали-

чии и размере задолженности перед ними)); об 

изменении данных, содержащихся в учреди-

тельных и регистрационных документах, изме-

нении налогового режима, объема доходов, фа-

милии, имени, отчества (при наличии) первого 

руководителя, почтовых и банковских реквизи-

тах, юридического адреса и адреса места нахо-

ждения/фактического проживания, телефона, 

семейного положения, состава семьи, измене-

ния уполномоченных органов, их состава, ком-
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деректемелерді хабарлай және растайтын 

құжаттарды ұсына отырып, хабарлауға.  

4.8. Банктің уәкілетті органның 

нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген 

мәмілелерді жасау кезінде қойылатын 

талаптарды орындауы үшін қажетті іс-әрекеттер 

жасауға, егер Бланктік банктік кепілдігікті беру 

туралы шартқа/ Өтелген банктік кепілдікті беру 

туралы шартқа қол қойылғаннан кейін және 

Қамтамасыз етуді/ өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шартты/ Аванстық төлемді 

қайтаруға бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы шартты қабылдағаннан кейін және 

Аванстық төлемді қайтаруға өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы қамтамасыз етуді / 

Шартты қабылдағаннан кейін Банкте Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарына 

сәйкес Тараптардың міндеттемелерін кейіннен 

орындау мүмкін еместігі туралы ақпарат пайда 

болады.  

4.9. Банк Клиентке жіберілген хабарламада 

көрсеткен мерзімде Банк шеккен және/немесе 

талаптың шығарылуына, төленуіне және 

Кепілдік бойынша өзге де қызметтерге 

байланысты Клиенттен үшінші тұлғалардың 

пайдасына тиесілі барлық шығындарды өтеуге, 

оның ішінде Банкке Талаптың шығарылуына, 

төленуіне және/немесе Кепілдік бойынша өзге де 

қызметтерге байланысты Банк бюджетке төлеуге 

жататын салықтардың (оның ішінде төлем 

көзінен ұсталатын салықтардың) барлық 

сомаларын аударуға. 

4.10. Банктің алдын ала жазбаша 

келісімінсіз: 

- заңды тұлғаның жарғылық 

капиталындағы акцияларды немесе үлестерді 

сатып алмауға; 

- оларды жасау қажеттілігі Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасының 

өзгерістерінен туындаған жағдайларды 

қоспағанда, ерікті таратуды/қайта 

ұйымдастыруды жүргізбеуге міндетті. Тарату 

кезінде Банктің өкілі кредиторлар комитетінің 

тарату комиссиясының құрамына енгізіледі. 

Клиент қайта ұйымдастырылған немесе қайта 

тіркелген жағдайда соңғысы қайта ұйымдастыру 

немесе қайта тіркеу жүзеге асырылған кезден 

бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде Банкке жаңа 

құрылтай құжаттарын ұсынуға тиіс; 

- Клиентті басқаруды үшінші тұлғаға 

петенции, места, вида осуществления деятель-

ности, и иных данных, с сообщением новых ре-

квизитов и предоставлением подтверждающих 

документов.  

4.8. Совершить действия, необходимые для 

выполнения Банком требований, установлен-

ных нормативными правовыми актами уполно-

моченного органа, предъявляемых при совер-

шении сделок в случае, если после подписания 

Договора о предоставлении бланковой банков-

ской гарантии/ Договора о предоставлении по-

крытой банковской гарантии и принятии обес-

печения/ Договора о предоставлении непокры-

той банковской гарантии/ Договора о предос-

тавлении бланковой банковской гарантии воз-

врата авансового платежа и принятии обеспе-

чения / Договора о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения у Банка появится 

информация о том, что последующее исполне-

ние обязательств Сторон невозможно в соот-

ветствии с требованиями законодательства Рес-

публики Казахстан. 

4.9. Возместить в срок, указанный Банком в 

направляемом Клиенту уведомлении, все из-

держки, понесенные Банком и/или причитаю-

щихся с Клиента в пользу третьих лиц в связи с 

выпуском, оплатой Требования, и иными услу-

гами 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 Гаран-

тии.  

4.10. Без предварительного письменного со-

гласия Банка: 

- не приобретать акции или доли в уставном 

капитале юридического лица; 

- не производить добровольную ликвида-

цию/реорганизацию, за исключением случаев, 

когда необходимость их совершения вызвана 

изменениями действующего законодательства 

Республики Казахстан. При ликвидации пред-

ставитель Банка включается в состав ликвида-

ционной 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 осуществле-

ния реорганизации или перерегистрации;  
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бермеуге, нәтижесінде үшінші тұлғаларда 

Клиенттің табысына (оның бизнесіне) құқықтар, 

толық немесе ішінара басқару туындауы мүмкін 

мәмілелер жасамауға. 

- үшінші тұлға алдындағы қандай да бір 

міндеттемені қайта құрылымдауды немесе 

үшінші тұлға алдындағы міндеттемені 

мерзімінен бұрын орындауды жүзеге асырмауға 

міндетті. 

- дивидендтер төлемеуге, бағалы қағаздар 

эмиссиясын жүзеге асырмауға, Клиенттің 

капиталын төмендетпеуге, күрделі салымдарды 

жүзеге асырмауға, мүлікті сатып алмау немесе 

жалпы құны Клиент активтерінің баланстық 

құнының 5% - ынан (бес пайызынан) асатын 

инвестициялардың басқа түрін жүзеге 

асырмауға. 

-басқа кредиторлардың кредиттері 

бойынша қамтамасыз ету ретінде қандай да бір 

өз мүлкін кепілге бермеуге, материалдық емес 

активтерге (оның ішінде жер қойнауын 

пайдалану құқығына) және/немесе негізгі 

құралдарға (оның ішінде жылжымайтын мүлікке 

және/немесе жабдыққа) ауыртпалық салуды 

және/немесе иеліктен шығаруды жүзеге 

асырмауға; Кепілдік беру мерзімі ішінде өз 

активтерінің баланстық құнының 5% - ынан (бес 

пайызынан) астам мөлшерде бір немесе бірнеше 

мәмілелерде (байланысты немесе байланысты 

емес) болашақ табыстарға Клиент алдындағы 

дебиторлық берешекке ауыртпалық салу 

және/немесе басқаға беруді жүеге асырмауға. 

- кредиттер алмауға және кредиттер 

бермеуге, Кепілгер немесе Кепілзат 

берушіретінде әрекет етпеуге, сондай-ақ 

Кепілдіктің әрекет етуінің бүкіл кезеңі ішінде 

ағымдағы күнге Клиент активтерінің баланстық 

құнының 5% (бес пайыз) мөлшеріндегі сомадан 

асатын, ұқсас заңдық табиғаты бар өзге де 

мәмілелерді жасамауға. 

- жиынтығында қатысу үлесінің 

(акцияларының) он және одан да көп пайызын 

иеленетін Клиент қатысушыларының 

(акционерлерінің) құрамын өзгертпеуге, 

Клиенттің құрылтай құжаттарына өзгерістер 

және / немесе толықтырулар енгізбеуге; 

- Клиентті қайта тіркеуді жүргізбеуге, 

Клиенттің жарғылық капиталында тікелей, 

сондай-ақ Клиент акционерлерінің 

(қатысушыларының) жарғылық капиталында 

- 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 осуществлять реструктуризацию како-

го- либо обязательства перед третьим лицом 

или досрочное выполнение обязательства перед 

третьим лицом.   

- не выплачивать дивиденды, не осуществ-

лять эмиссию ценных бумаг, не уменьшать 

капитал Клиента, не осуществлять капитальные 

вложения, не приобретать имущество или 

осуществлять другого рода инвестиции, общая 

стоимость которых превышает 5 % (пять про-

центов) от балансовой стоимости активов Кли-

ента. 

 - не передавать в залог какое-либо свое 

имущество в качестве обеспечения по кредитам 

других кредиторов, не осуществлять обремене-

ние 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 де-

биторской задолженности перед Клиентом, бу-

дущих доходов в одной или нескольких сделках 

(связанных или несвязанных) в размере более 5 

% (пять процентов) от балансовой стоимости 

своих активов  в течение срока Гарантии. 

- не получать кредиты и не выдавать креди-

ты, не выступать гарантом или поручителем, а 

также не выдавать иные денежные обязательст-

ва, которые могут воспрепятствовать исполне-

нию Клиентом обязательств перед Банком, а 

также не совершать иные сделки, с аналогич-

ной юридической природой, суммарно за весь 

период действия Гарантии, превышающие сум-

му в размере 5% (пять процентов) от балансо-

вой стоимости активов Клиента на текущую 

дату. 

- не изменять состав участников (акционе-

ров) Клиента, в совокупности владеющих деся-

тью и более процентами долей участия (акций), 

не вносить изменения и/или дополнения в уч-

редительные 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 (уча-
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бақылауды ауыстыру арқылы жанама түрде 

Клиенттің бақылауын ауыстыруға бағытталған 

іс-әрекеттерді жасамауға, сондай-ақ өзінің 

еншілес ұйымдарының осы тармақшаның 

талаптарын орындауын қамтамасыз етуге 

міндетті. 

4.11. Банкке төменде көрсетілген мерзімде 

келесідей құжаттарды беруге: 

 Клиенттің жарғылық 

капиталындағы жай акциялардың (қатысу 

үлестерінің) он және одан да көп пайызын 

иеленетін барлық меншік иелері туралы 

ақпаратты ашатын Клиенттің құрылтай 

құжаттарына немесе жай акцияларының он және 

одан да көп пайызын иеленетін акцияларды 

ұстаушылардың тізіліміне өзгерістер мен 

толықтырулардың нотариат куәландырған 

көшірмелерін тоқсанына кемінде 1 (бір) рет 

Банкке беруге. Клиенттің құрылтай 

құжаттарында немесе Клиенттің жай 

акцияларының он және одан да көп пайызын 

иеленетін акцияларды ұстаушылардың 

тізілімінде өзгерістер мен толықтырулар 

болмаған жағдайда, Клиент осындай өзгерістер 

мен толықтырулардың жоқ екендігі туралы хат 

ұсынуға міндеттенеді.  

 Банк міндеттемелердің 

орындалуын қамтамасыз ету үшін Кепілдік 

шығарған Келісімшартқа Банкке тоқсан сайын 

қосымша келісімдер, осындай Келісімшарт 

бойынша орындалған жұмыстардың актілері/ 

жұмыстардың орындалу кестелері (Клиент пен 

Бенефициар қол қою шамасына қарай) – Клиент 

Келісімшарт бойынша міндеттемелердің 

орындалуын Қамтамасыз ету Кепілдігін Шарт 

шеңберінде алған жағдайда.  

 Банктің жазбаша талаптарында 

көрсетілген мерзімде заңды тұлғаның барлық 

тіркеу әрекеттері туралы анықтама ұсынуға; 

 бухгалтерлік баланс (тоқсан 

сайын); 

 қаржылық нәтижелер туралы есеп 

(балансқа Н-2) (тоқсан сайын); 

 ақша қаражатының қозғалысы ту-

ралы есеп (балансқа Н-3) (тоқсан сайын); 

 дебиторлық және кредиторлық 

берешектердің құрылу мерзімі, жоспарланған 

өтеу және төлем тағайындауға (тоқсан сайын); 

 тауар-материалдық қорларды тара-

стников) Клиента, а также обеспечить выпол-

нение требований настоящего подпункта свои-

ми дочерними организациями. 

4.11. Предоставлять Банку в нижеуказанные 

сроки следующие документы: 

 не реже 1 (одного) раза в квартал пре-

доставлять Банку нотариально засвидетельст-

вованные копии изменений и дополнений в 

учредительные документы или реестр держа-

телей акций, владеющих десятью и более про-

центами простых акций Клиента, раскрываю-

щие информацию о всех собственниках доли в 

уставном капитале Клиента, владеющих деся-

тью и более процентами простых акций (долей 

участия) до конечных собственников простых 

акций (долей участия) в уставном капитале 

Клиента. В случае отсутствия изменений и до-

полнений в учредительных документах Клиен-

та или реестре держателей акций, владеющих 

десятью и более процентами простых акций 

Клиента, Клиент обязуется предоставить 

письмо об отсутствии таких изменений и до-

полнений.  

 Ежеквартально предоставлять Банку до-

полнительные соглашения к Контракту, в 

обеспечение исполнения обязательств по кото-

рому Банком выпущена Гарантия, акты выпол-

ненных работ/ графики выполнения работ по 

такому Контракту (по мере их подписания 

Клиентом и Бенефициаром) – при получении 

Клиентом в рамках Договора Гарантий в обес-

печение исполнения обязательств по Контрак-

ту.  

 в сроки, указанные в письменном требо-

вании Банка, предоставлять справку о всех 

регистрационных действиях юридического 

лица;  

 бухгалтерский баланс (ежеквартально); 

 отчет о финансовых результатах (Ф-2 к 

балансу) (ежеквартально); 

 отчет о движении денежных средств (Ф-

3 к балансу) (ежеквартально); 

 расшифровки дебиторской и 

кредиторской задолженностей, с указанием 

сроков образования, планируемого погашения и 

назначения платежей (ежеквартально); 

 расшифровки товарно-материальных 

запасов (ежеквартально); 

 расшифровки общих и 
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тып жазуға (тоқсан сайын); 

 жалпы және әкімшілік 

шығыстардың, өткізу бойынша шығыстардың 

талдамасы (тоқсан сайын); 

 корпорациялық табыс салығы 

бойынша декларация (жыл сайын, салық орга-

нына декларация тапсырылған күннен бастап 20 

күнтізбелік күннен кешіктірмей); 

 бюджет алдында берешектің жоқ 

немесе бар екені туралы анықтама (жыл сайын, 1 

сәуірден кешіктірмей). 

4.12.  Бланкілік банктік кепілдікті беру 

туралы шартқа немесе Өтелген банктік кепілдікті 

беру туралы шартқа және Қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартқа немесе Өтелмеген 

банктік кепілдікті беру туралы шартқа немесе 

Аванстық төлемді қайтарудың бланкілік банктік 

кепілдігін беру туралы шартқа немесе Аванстық 

төлемді қайтарудың өтелмеген банктік кепілдігін 

беру және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартқа қол қойылған күнгі, сондай-ақ болашақта 

туындауы мүмкін барлық басқа қаржылық 

міндеттемелерге қатысты, Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде 

және/немесе Тараптардың келісімінде 

белгіленген жағдайларды қоспағанда Банк 

алдындағы қаржылық міндеттемелерді 

орындауға; 

4.13. Қазақстан Республикасының 

Денсаулық сақтау, Еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау туралы, сондай-ақ қоршаған 

ортаны қорғау туралы заңнамасын сақтауға. 

4.14. Клиент Қазақстан Республикасының 

аумағында және одан тыс жерлерде өзге 

банктермен (банктік операциялардың жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдармен және өзге 

кредиттік ұйымдармен) жасасқан барлық және 

болашақта жасалатын банктік шот шарттарына 

Банктің орындалмаған (банк шотындағы 

ақшаның жеткіліксіз болуына байланысты) 

төлем талаптарын Картотекаға қабылдау және 

бір жыл бойы сақтау туралы талаптарды енгізу 

бойынша барлық шараларды қабылдауға. 

4.15. Банк көрсеткен мерзімде Банктің 

сұратуы бойынша қажетті ақпарат пен 

құжаттарды беруге міндетті, бұл ретте Клиент 

пен Кепілзат беруші (ақшаны кепілге берген 

жағдайда) осындай ақпарат пен құжаттардың 

дұрыстығына жауап береді. 

4.16. Кепілдік мерзімі өткен күннен 

административных расходов, расходов по 

реализации (ежеквартально); 

 декларацию по корпоративному 

подоходному налогу (ежегодно, не позднее 20 

календарных дней со дня подачи декларации в 

налоговый орган); 

 справку об отсутствии или наличии 

задолженности перед бюджетом (ежегодно, не 

позднее 1 апреля). 

4.12. Исполнять финансовые обязательства 

перед Банком в первоочередном порядке по от-

ношению ко всем другим финансовым обяза-

тельствам, как существующим на дату подпи-

сания Договора о предоставлении бланковой 

банковской гарантии или Договора о предос-

тавлении покрытой банковской гарантии и 

принятии обеспечения или Договора о предос-

тавлении непокрытой банковской гарантии или 

Договора о предоставлении бланковой банков-

ской  гарантии возврата авансового платежа 

или Договора о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения, так и могущим 

возникнуть в будущем, за исключением случа-

ев, установленных законодательными актами 

Республики Казахстан и/или соглашением Сто-

рон; 

4.13. Соблюдать законодательство Респуб-

лики Казахстан о здравоохранении, безопасно-

сти и охране труда, а также об охране окру-

жающей среды. 

4.14. Принять все меры по включению во 

все заключенные Клиентом с иными банками 

(организациями, осуществляющими отдельные 

виды банковских операций, и иными кредит-

ными организациями) на территории Республи-

ки 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 недостаточ-

ности денег на банковском счете) платежных 

требований Банка. 

4.15. Предоставлять по запросу Банка необ-

ходимую информацию и документы в указан-

ный Банком срок, при этом Клиент и Закладо-

датель (при предоставлении денег в заклад) от-

вечают за достоверность такой информации и 

документов.  

4.16. Обеспечить возврат Банку оригинала 

Гарантии (если предусмотрено в Гарантии) 
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бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде осы 

Қосылу шартының 2.8-тармағына сәйкес 

есептелген индикативтік мерзім өткеннен кейін 

Кепілдік тоқтатылған жағдайларда Кепілдік 

нөмірі мен шығарылған күнін көрсете отырып, 

Кепілдік түпнұсқасын (егер Кепілдікте көзделсе) 

Банкке қайтаруды және/немесе Бенефициардың 

Банкті Кепілдік бойынша міндеттемелерден 

босату туралы және/немесе Кепілдікті тоқтату 

үшін шарттардың болуын растау туралы 

жазбаша растауын ұсынуды қамтамасыз ету, не 

Кепілдік мерзімінен бұрын тоқтатылған 

жағдайларда оның қолданылу мерзімінің 

күнтізбелік өткен күнін көрсете отырып 

жүргізіледі. 

4.17. Банктің бірінші талабы бойынша 

Банк алдында дебиторлық берешек пайда болған 

жағдайда 5 (бес) жұмыс күні ішінде Банкке 

үшінші тұлғалардың Клиент алдындағы 

міндеттемелері бойынша талап ету құқығын 

беруге. 

4.18. Бенефициардың Банкке Кепілдік 

бойынша жүгінуіне жол бермеу мақсатында 

Бенефициар алдындағы өз міндеттемелерін тиісті 

түрде орындауға. 

4.19. Кепілдік беруге байланысты 

Клиенттің міндеттемелері толық орындалғанға 

дейін Кепілзат затымен мәмілелер жасамауға 

(ақша кепілге берілген жағдайда). 

4.20. Олар бар болған жағдайда, сондай-ақ 

олардың туындау қаупі бар болса, Кепілге қою 

нысанасына үшінші тұлғалардың барлық 

құқықтары (кепілге ақша берген жағдайда) 

туралы Банкке дереу жазбаша ескертуге. 

4.21. Кепілдік сомасы ұлғайған жағдайда 

немесе Банк талаптарын қанағаттандыру үшін 

Кепілзат затының/Кепілзат затының 

жеткіліксіздігіне байланысты Банктің тиісті 

талабы ұсынылған жағдайда Кепілзат затын 

(ақшаны Кепілзат затына берген жағдайда) 

ұлғайтуға. 

4.22. «Дербес деректер және оларды қорғау 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңының және 

Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 

құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес Банк 

қызметкерлерінің/өкілдерінің олардан, не 

Банктен келіп түсетін дербес деректерінің 

құпиялылығын және қауіпсіздігін және оларды 

мақсаттар үшін және Кепілдік беруге 

байланысты міндеттемелердің орындалуына 

и/или предоставление письменного подтвер-

ждения Бенефициара об освобождении Банка от 

обязательств по Гарантии и/или о подтвержде-

нии  наличия условий для прекращения Гаран-

тии с указанием на номер и дату выпуска Га-

рантии в случаях прекращения Гарантии по ис-

течению Индикативного срока, рассчитанного в 

соответствии с п.2.8. настоящего Договора при-

соединения (при выпуске Гарантии без указа-

ния календарной даты истечения срока дейст-

вия) в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней с даты истечения срока Гарантии, либо в 

случаях досрочного прекращения Гарантии с 

указанием календарной даты истечения срока 

ее действия.  

4.17. При возникновении Дебиторской за-

долженности перед Банком по первому требо-

ванию Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней 

уступить Банку права требования по обязатель-

ствам третьих лиц перед Клиентом. 

4.18. Надлежащим образом исполнить свои 

обязательства перед Бенефициаром, в целях не-

допущения обращения Бенефициара к Банку по 

Гарантии. 

4.19. Не совершать сделки с Предметом за-

клада (при предоставлении денег в заклад) до 

полного исполнения обязательств Клиента в 

связи с предоставлением Гарантии.  

4.20. Незамедлительно письменно преду-

предить Банк о всех правах третьих лиц на 

Предмет заклада (при предоставлении денег в 

заклад), если таковые имеются, а также при на-

личии угрозы их возникновения.  

4.21. Увеличить Предмет заклада (при пре-

доставлении денег в заклад) в случае увеличе-

ния суммы Гарантии или при предъявлении со-

ответствующего требования Банка, обуслов-

ленного недостаточностью Предмета закла-

да/Предмет залога для удовлетворения требо-

ваний Банка.  

4.22. Обеспечить конфиденциальность и 

безопасность персональных данных работни-

ков/представителей Банка, поступающих к не-

му от них либо от Банка и безопасность при  их 

обработке для целей и в связи с исполнением 

обязательств в связи с предоставлением Гаран-

тии в соответствии с требованиями Закона Рес-

публики Казахстан «О персональных данных и 

их защите» и иных нормативных правовых ак-

тов Республики Казахстан. Также Кли-
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байланысты оларды өңдеу кезінде қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуге. Сондай-ақ, Клиент/Кепілзат 

беруші (кепілге ақша бергенжағдайда) Банктен 

алынған қызметкерлердің/ өкілдердің жеке 

деректерін Кепілдік беруге байланысты өз 

міндеттемелерін орындауға байланысты емес 

мақсаттарда пайдалануға және банк 

қызметкерлерінің / өкілдерінің алынған дербес 

деректерін қандай да бір түрде үшінші 

тұлғаларға өз міндеттемелерін орындауға 

байланысты емес мақсаттарда беруге құқығы 

жоқ, осы дербес деректерді оларды өңдеу 

мақсаттары талап еткеннен аспайтын мерзімде 

сақтауға міндеттенеді және қолданыстағы 

заңнаманың талаптарын ескере отырып, өңдеу 

мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін немесе 

оларға қол жеткізу қажеттілігі жоғалған 

жағдайда оларды жоюға, Қазақстан 

Республикасының дербес деректерді қорғау 

туралы заңнамасының өзге де талаптарын 

орындауға. 

4.23. Осындай комиссиялардан, шығыстар 

мен шығасылардан қандай да бір сомаларды 

(оның ішінде төлем көзінен ұсталатын салықты) 

ұстамай, шығаруға, Бенефициардың талабын 

төлеу және/немесе Кепілдік бойынша өзге де 

қызметтер көрсетуден туындайтын 

комиссияларды, оның ішінде шетелдік банктерді 

Кепілдікті беруге байланысты шығыстар мен 

шығасыларды өз есебінен дербес төлеуге және-

осындай ұстап қалуларды жүзеге асыру қажет 

болған жағдайда – өзге Банкке, оның ішінде 

шетелдік банкке төленуге жататын соманы 

осындай Банк өзіне тиесілі соманы толық 

көлемде алатындай етіп ұлғайтуға міндеттенеді. 

4.24. Клиентте комиссияларды, 

шығыстарды және шығындарды төлеу үшін ақша 

жеткіліксіз болған жағдайда, оларды Банк өз 

есебінен төлеген жағдайда, Банк шеккен 

шығыстарды (комиссиялардың, өзге банктердің, 

оның ішінде шетелдік банктердің шығыстары 

мен шығасыларының және банк төлем көзінен 

ұстаған салықтың сомаларын қоса алғанда) 

осындай төлемдер мен ұстап қалуларды Банк 

жүргізетін сол күні өтеуге. 

4.25. Қандай да бір ұстап қалуларсыз 

(оның ішінде төлем көзінен ұсталатын салық 

сомаларын) Кепілдік беруге байланысты Банкке 

барлық төлемдерді жүзеге асыруға және - егер 

ұстап қалуды жүзеге асыру міндетті болып 

ент/Закладодатель (при предоставлении денег в 

заклад) не имеет права использовать персо-

нальные данные работников/представителей, 

полученные от Банка, в целях не связанных с 

выполнением своих обязательств в связи с пре-

доставлением Гарантии, и каким-либо образом 

передавать полученные персональные данные 

работников/ представителей Банка, любым 

третьим лицам в целях, не связанных с выпол-

нением 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 

утраты необходимости в их достижении, с уче-

том требований действующего законодательст-

ва, выполнять иные требования законодатель-

ства Республики Казахстан о защите персо-

нальных данных. 

4.23. Самостоятельно за свой счет оплачи-

вать комиссии, расходы и издержки, связанные 

с предоставлением Гарантии, в том числе ино-

странных банков, возникающие в с выпуском, 

оплатой Требования Бенефициара и/или иными 

услугами по Гарантии, без удержания из таких 

комиссий, расходов и издержек каких-либо 

сумм (в том числе налога, удерживаемого у ис-

точника выплаты) и – в случае необходимости 

осуществления таких удержаний – увеличить 

подлежащие выплате иному банку, в том числе 

иностранному банку суммы таким образом, 

чтобы такой банк получил причитающуюся ему 

сумму в полном объеме. 

4.24. В случае недостаточности у Клиента 

денег для оплаты комиссий, расходов и издер-

жек, при их оплате Банком за свой счет, воз-

местить Банку понесенные расходы (включая 

суммы комиссий, расходов и издержек иных 

банков, в том числе иностранных банков, и на-

лога, удержанного Банком у источника выпла-

ты) в те же даты, в которые такие выплаты и 

удержания будут произведены Банком. 

4.25. Осуществлять все платежи Банку в 

связи с предоставлением Гарантии без каких-

либо удержаний (в т.ч. сумм налогов, удержи-

ваемых у источника выплаты) и – в случае, если 

осуществление удержаний является обязатель-

ным – увеличить подлежащие уплате суммы 

денег таким образом, чтобы Банк в полном объ-

еме получил все причитающиеся ему суммы 

денег. 
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табылатын жағдайда – Банк өзіне тиесілі барлық 

ақша сомасын толық көлемде алатындай етіп 

төлеуге жататын ақша сомасын ұлғайтуға 

міндеттенеді. 

4.26. Төмендегілерге байланысты, Банктің 

белгіленген тарифтеріне сәйкес Кепілдік беруге 

байланысты жүзеге асырылатын Банктің 

қызметтеріне ақы төлеуге (комиссиялық 

сыйақылар), сондай-ақ үшінші тұлғалардың 

қызметтеріне ақы төлеуді, сондай-ақ Банкте 

Клиенттен берешекті өндіріп алу процесінде 

Банк жазбаша талапта көрсеткен мерзімде, оның 

ішінде жобаның мониторингіне, Банк алдындағы 

міндеттемелерді бұзу қаупінің туындауына 

байланысты туындаған кез келген басқа да 

залалдарды, сондай-ақ Банк қызметкерлерінің 

және / немесе Клиенттің қамтамасыз ету 

орналасқан жерге баруына байланысты 

шығыстар сомасын төлеуге: 

 қамтамасыз етуді қарау және / 

немесе бағалаумен байланысты; 

 қамтамасыз ету туралы шарттарды 

және/немесе оларға қосымша келісімдерді 

жасаумен және/немесе тіркеумен байланысты; 

 қамтамасыз ету мониторингіне 

байланысты; 

4.27. Банк үшін Қосылу шартының және 

банктік бланктік кепілдік беру туралы шарттың 

немесе Банктік өтелген кепілдік беру туралы 

шарттың немесе Қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шарттың немесе Өтелмеген банктік 

кепілдік беру туралы шарттың немесе Аванстық 

төлемді қайтаруға бланктік банктік кепілдік беру 

туралы Шарттың және Қамтамасыз етуді 

қабылдаудың талаптарын Клиенттің орындауына 

байланысты бақылау жүргізу және ақпарат алу 

үшін қажетті барлық жағдайларды жасауға, 

Клиенттің қаржылық жағдайын көрсететін 

құжаттамамен тұрақты танысу жолымен Банк 

қызметкерлеріне және/немесе өкілдеріне 

құжаттар бойынша және қамтамасыз етудің 

нақты бар-жоғын, мөлшерін, жай-күйін, 

сақталуын және сақтау шарттарын тексеру үшін 

рұқсат беруге, мониторинг жүргізу кезінде 

жәрдем көрсетуге. 

4.28. Клиент осы Қосылу шартында және 

Бланктік банктік кепілдікті беру туралы 

шартта/Банктік өтелген кепілдік беру және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта/ 

өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

4.26. Производить оплату услуг 

(комиссионные вознаграждения) Банка, 

осуществляемых в связи с предоставлением 

Гарантии согласно установленным тарифам 

Банка, а также оплату услуг третьих лиц, а 

также любые другие убытки, возникшие у 

Банка в процессе взыскания с Клиента 

Задолженности в срок, указанный Банком в 

письменном требовании, в том числе в связи с 

мониторингом проекта, возникновением угрозы 

нарушения обязательств перед Банком, а также 

суммы расходов, связанных с выездом работ-

ников Банка к месту нахождения Обеспечения, 

и/или Клиента, в связи с: 

 осмотром и/или оценкой Обеспечения; 

 заключением и/или регистрацией Догово-

ров об Обеспечении и/или дополнительных со-

глашений к ним; 

 мониторингом Обеспечения; 

4.27. Создать для Банка все условия, необ-

ходимые для проведения контроля и получения 

информации, связанной с исполнением Клиен-

том условий Договора присоединения и Дого-

вора о предоставлении банковской бланковой 

гарантии или Договора о предоставлении бан-

ковской покрытой гарантии и принятии обеспе-

чения или Договора о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии или Договора о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения или Договора о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения, 

путем регулярного ознакомления с документа-

цией, отражающей финансовое положение 

Клиента, допускать работников и/или предста-

вителей Банка для проверки по документам и 

фактически наличия, размера, состояния, со-

хранности и условий хранения Обеспечения, 

оказывать содействие при проведении монито-

ринга. 

4.28. Клиент согласен в случаях и в соответ-

ствии с порядком, установленным настоящим 

Договором присоединения и Договором о пре-

доставлении бланковой банковской гаран-

тии/Договором о предоставлении банковской 

покрытой гарантии и принятии обеспечения/ 

Договором о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/Договором о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-
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шартта/Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шартта және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта / 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы шартта 

және Аванстық төлемді қайтару және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

белгіленген тәртіппен келіседі, Банктің 

Клиенттің Банктегі (тікелей дебеттеу жолымен) 

және/немесе Қазақстан Республикасының 

аумағындағы және одан тыс жерлердегі кез 

келген басқа банктердегі (банктік 

операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдардағы және өзге де кредиттік 

ұйымдардағы) кез келген банктік шотынан ақша 

алуына келіседі.  

4.29. Кепілдік сомасы ұлғайған жағдайда, 

сондай-ақ өзге де жағдайларда Банк талаптарын 

қанағаттандыру үшін Банктің тиісті 

талаптарында көрсетілген мерзімде Банктің 

талаптарын қанағаттандыратын жаңа немесе 

қосымша қамтамасыз етуді ұсынуға; 

4.30. 1 (бір) жұмыс күні ішінде Банкке 

Кепілдікке, Кепілзат затына (кепілге ақша берген 

жағдайда) / Қамтамасыз етуге қатысты соңғысы 

сұратқан барлық құжаттарды және оған өндіріп 

алуды қолдану үшін қажетті құжаттарды дереу 

беруге; 

4.31. Өтеу шотынан Кепілзат затын (оның 

бір бөлігін) есептен шығарған күннен бастап 3 

(үш) жұмыс күні ішінде ақшаны өтелген 

банктік кепілдікті беру туралы шарттың және 

аванстық төлемді қайтарудың бланктік банктік 

кепілдікті беруді қамтамасыз етуді/ беру туралы 

шартты қабылдаудың және аванстық төлемді 

қайтарудың өтелмеген банктік кепілдікті 

беруді қамтамасыз етуді/беру туралы шартты 

қабылдаудың және қамтамасыз етуді 

қабылдаудың (Бенефициардың Кепілзат затының 

есебінен талабын толық қанағаттандыру 

жағдайларын қоспағанда) талаптарында 

көрсетілген мөлшерге дейін қалпына келтіруге. 

4.32. Банк үшін қолайлы талаптарда, 

Кепілзат нысаны жоғалған/ берілген Қамтамасыз 

ету бүлінген немесе жойылған, оның құны, 

сенімділігі, жеткіліктілігі төмендеген немесе 

кепілдіктің (кепілгерліктің), не өзге де 

міндеттеменің қолданылуы тоқтатылған 

жағдайда, Банкті толығымен қанағаттандыратын 

қамтамасыз етуді, қосымша қамтамасыз етуді 

ұсынуға, Қосылу шарты және өтелген банктік 

сового платежа и принятии обеспечения / Дого-

вором о предоставлении непокрытой банков-

ской гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения, на изъятие Банком де-

нег с любого банковского счета Клиента в Бан-

ке (путем прямого дебетования) и/или в любых 

других банках (организациях, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций, и иных 

кредитных организациях) на территории Рес-

публики Казахстан и за ее пределами. 

4.29. При увеличении суммы Гарантии, а 

также в иных случаях, для удовлетворения тре-

бований Банка, в срок, указанный в соответст-

вующем требовании Банка предоставить новое 

или дополнительное обеспечение, удовлетво-

ряющее требованиям Банка; 

4.30. Незамедлительно в течение 1 (одного) 

рабочего дня предоставлять Банку все запра-

шиваемые последним документы, касающиеся 

Гарантии, Предмета заклада(при предоставле-

нии денег в заклад) /Обеспечения, и необходи-

мые для обращения взыскания на него; 

4.31. Восстановить в течение 3 (трех) рабо-

чих дней с даты списания Предмета заклада 

(его части) со Счета покрытия, деньги до раз-

мера, указанного в условиях Договора о пре-

доставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения/ Договора о предос-

тавлении бланковой банковской гарантии 

возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения/Договора о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения (за 

исключением случаев полного удовлетворения 

Требования Бенефициара за счет Предмета за-

клада).  

4.32. На условиях, приемлемых для Банка, 

предоставить удовлетворяющее Банк обеспече-

ние, дополнительное обеспечение либо осуще-

ствить замену на иное обеспечение в случае ут-

раты Предмета заклада/ повреждения или унич-

тожения предоставленного Обеспечения, сни-

жения его стоимости, надежности, достаточно-

сти или прекращения действия гарантии (пору-

чительства) либо иного обязательства, обеспе-

чивающего надлежащее исполнение Клиентом 

обязательств по Договору присоединения и До-

говору о предоставлении покрытой банков-

ской гарантии и принятии обеспече-

ния/Договору о предоставлении непокрытой 
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кепілдікті беру және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шарт/өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шарт/аванстық төлемді қайтарудың 

бланкілік банктік кепілдігін беру туралы шарт 

және қамтамасыз етуді қабылдау /өтелмеген 

банк кепілдігін беру туралы шарт, аванстық 

төлемді қайтару және қамтамасыз етуді қабылдау 

өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы шарт 

бойынша Клиенттің міндеттемелерді тиісінше 

орындауын қамтамасыз ететінне өзге қамтамасыз 

етуге ауыстыруды жүзеге асыруға, оның ішінде, 

Банктің екінші деңгейдегі банктер үшін уәкілетті 

орган белгілеген пруденциалдық нормативтерді 

сақтауын қамтамасыз ететін сондай-ақ Клиент 

Кепілдік беруге байланысты Банк алдындағы 

міндеттемелерді бұзған жағдайда. 

4.33. Клиенттің қаржылық 

тұрақсыздығына әкеп соқтыратын қаржылық 

тұрақсыздық немесе кез келген қауіп туындаған 

жағдайда, Банкке Сыйақыны мерзімінен бұрын 

толық көлемде төлеуге. 

4.34. Клиент және/немесе Кепілзат беруші 

Банкке кепілге салған мүлік Қосылу шартының 

және өтелмеген банктік кепілдік беру туралы 

шарттың/ Аванстық төлемді қайтарудың 

Өтелмеген банктік кепілдігін беру және 

қамтамасыз етуді және Қамтамасыз ету туралы 

шарттарды қабылдау туралы шарт барлық 

қолданылу мерзімі ішінде банктің сақтандыру 

шартында пайда алушы ретінде көрсете отырып, 

сақтандыру ұйымымен жасалған сақтандыру 

шартын, кепілге салынған мүлікті сақтандыру 

шартын және Банкпен көрсетілген төлем 

деректемелерін көрсете отырып, Банкпен 

көрсетілген сақтандыру, сақтандыру жағдайы 

басталған кезде сақтандыру ұйымының 

сақтандыру төлемінің сомасын есептеуі үшін 

Банктің жазбаша талабы бойынша қамтамасыз 

етуге. 

4.35. Банк жазбаша көрсеткен мерзімде 

сақтандыру ұйымымен Дебиторлық 

берешекті/банктік қарыз бойынша берешекті 

және/немесе Сыйақыны уақтылы төлемеу 

тәуекелін сақтандыру шартын жасауға. 

4.36. Банктің бірінші жазбаша талабы 

бойынша Банк көрсеткен мерзімде Қамтамасыз 

етуге қайта бағалау жүргізуді қамтамасыз етуге. 

4.37. Қосылу шартының және Өтелмеген 

банктік кепілдік беру туралы шарттың/ 

Аванстық төлемді қайтарудың Өтелмеген 

банковской гарантии/Договору о предостав-

лении бланковой банковской гарантии воз-

врата авансового платежа и принятии обеспе-

чения /Договору о предоставлении непокры-

той банковской гарантии возврата авансово-

го платежа и принятии обеспечения, полно-

стью удовлетворяющие Банк, а также в случае 

нарушения Клиентом обязательств перед Бан-

ком в связи с предоставлением Гарантии, в том 

числе, обеспечивающих соблюдение Банком 

пруденциальных нормативов, установленных 

уполномоченным органом для банков второго 

уровня. 

4.33. В случае возникшей финансовой неус-

тойчивости или любой опасности, способной 

повлечь финансовую неустойчивость Клиента, 

оплатить Банку Вознаграждение досрочно в 

полном объеме. 

4.34. По письменному требованию Банка 

обеспечить, чтобы заложенное Банку Клиентом 

и/или Залогодателем имущество в течение всего 

срока действия Договора присоединения  и До-

говора о предоставлении непокрытой банков-

ской гарантии/Договора о предоставлении не-

покрытой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения и 

Договоров об Обеспечении было застраховано 

от указанных Банком страховых случаев путем 

заключения со страховой организацией, догово-

ра страхования заложенного имущества, с ука-

занием в договоре страхования Банка в качестве 

выгодоприобретателя и платежных реквизитов, 

указанных Банком, для зачисления страховой 

организацией суммы страховой выплаты при 

наступлении страхового случая. 

4.35. В указанный письменно Банком срок 

заключить со страховой организацией договор 

страхования риска несвоевременной оплаты 

Дебиторской задолженности/задолженности по 

банковскому займу и/или Вознаграждения. 

4.36. По первому письменному требованию 

Банка обеспечить проведение переоценки 

Обеспечения в срок, указанный Банком. 

4.37. Соблюдать условия Договора присое-

динения и Договора о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии/Договора о 

предоставлении непокрытой банковской га-

рантии возврата авансового платежа и при-

нятии обеспечения, Договора об Обеспечении и 
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банктік кепілдігін беру және қамтамасыз етуді 

және Қамтамасыз ету туралы шарттарды 

қабылдау туралы шарт және Банктің Клиентке 

қойылатын талаптарын қамтамасыз ететін өзге 

де шарттардың талаптарын, сондай-ақ кепілге 

салынған мүлікке (қамтамасыз етуге) билік ету 

қағидаларын, Қамтамасыз ету туралы шартта 

және/немесе Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында көзделген кейінгі 

кепіл туралы қағидаларды сақтауға тиіс. 

4.38. Қосылу шартының 10.3-тармағына 

сәйкес Банк Клиентке жазбаша хабарлама 

жіберген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде: 1) жаңа талаптарды қабылдауға және 

Қосылу шартына/Бланктік банктік кепілдікті бе-

ру туралы шартқа/Өтелген банктік кепілдікті бе-

ру және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартқа/Өтелмеген банктік кепілдікті беру тура-

лы шартқа/Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банк кепілдігін беру және Қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы шартқа/Өтелмеген 

банктік кепілдікті беру туралы шартқа және 

Қамтамасыз етуді қабылдауға тиісті қосымша 

келісім жасасуға және Кепілзат 

берушінің/Кепілгердің аванстық төлемді, не  

2) оларды қабылдаудан бас тартуға және 

осы 3 (үш) күн мерзім ішінде (жұмыс күндерімен 

есептелетін) Банктің атына Банктің талаптарды 

өзгертуі үшін негіздердің болмауын негіздейтін 

дәлелді бас тарту жіберуге құқылы. 

Қарсылықтардың болуына немесе болмауына 

қарамастан, Клиент Кепілзат 

берушінің/Кепілгердің Қамтамасыз ету туралы 

тиісті шартқа қ, Қосылу шартына/ Бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шартқа/Өтелген 

банктік кепілдікті беру туралы 

шартқа/Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартқа/Өтелмеген банк кепілдігін беру туралы 

шартқа/аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдігін беру туралы шартқа / 

Аванстық төлемді қайтарудың өтелмеген банктік 

кепілдігін беру және Қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шартқа, Банкпен Шарттың 7.18-

тармағында айқындалған шараларды 

қабылданған жағдайда, Қамтамасыз ету туралы 

шартқа қосымша келісімнің (келісімдердің) 

Қосылу шартына қол қоюын қамтамасыз ету 

бойынша барлық шараларға қол қоюға және 

қабылдауға міндетті. 

4.39. Банк конкурсқа, Мемлекеттік сатып 

иных договоров, обеспечивающих требования 

Банка к Клиенту, а также правила распоряже-

ния заложенным имуществом (Обеспечением), 

правила о последующем залоге, предусмотрен-

ные Договором об Обеспечении и/или дейст-

вующим законодательством Республики Казах-

стан. 

4.38. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

отправки Клиенту письменного уведомления 

Банком в соответствии с п. 10.3. Договора при-

соединения: 1) принять новые условия и заклю-

чить соответствующее дополнительное согла-

шение к Договору присоединения/Договору о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии/Договору о предоставлении покрытой бан-

ковской гарантии и принятии обеспече-

ния/Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии/Договору о предоставле-

нии бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспече-

ния/Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения и обеспечить 

подписание Залогодателем/Гарантом Договора 

об Обеспечении, дополнительных соглашений к 

Договору об Обеспечении, либо 2) вправе отка-

заться от их принятия и в течение этого 3 (трех) 

дневного срока (исчисляемого в рабочих днях) 

направить в адрес Банка мотивированный от-

каз, обосновывающий отсутствие оснований 

для изменения Банком условий. Независимо от 

наличия или отсутствия возражений Клиент 

обязан подписать и принять все меры по обес-

печению подписания Залогодателем/Гарантом 

соответствующего (-щих) Договора об Обеспе-

чении, дополнительного (-ых) соглашения (-ий) 

к Договору присоединения/ Договору о предос-

тавлении бланковой банковской гаран-

тии/Договору о предоставлении покрытой бан-

ковской гарантии и принятии обеспече-

ния/Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии/Договору о предоставле-

нии бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа/Договору о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения, 

Договору об Обеспечении, в случае принятия 

Банком мер, определенных п.7.18. Договора 

присоединения. 
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алуға қатысатын клиент–әлеуетті өнім берушінің 

конкурстық өтінімін қамтамасыз етуге кепілдік 

шығарған жағдайда, егер кепілдік талаптары оны 

ұзарту мүмкіндігін көздеген жағдайда, Банк үшін 

қолайлы нысанда және мазмұны бойынша Бан-

кке банктің Кепілдік бойынша міндеттемелерін 

тоқтату туралы құжаттамалық растауды ұсыну, 

бұл ретте ықтимал ұзарту мерзімі 

айқындалмаған; 

4.40. Банк аванстық төлемді қайтару 

кепілдігін шығарған жағдайда, аванстық соманы 

Клиенттің Банкте ашылған шотына түскен кезде 

Клиент аванс сомасы түскен операциялық 

күннен кешіктірмей бұл туралы Банкке қосылу 

шартында көзделген кез келген тәсілмен 

хабарлауға міндетті. Бұл ретте, Клиент Өтеу 

шотына кепілзат мәні есепке алынғанға дейін, 

оның ішінде Клиенттің Банкте ашылған 

ағымдағы шотына аванс сомасы түскен күннен 

бастап Клиентпен осы тармақта көзделген 

хабарламаны жіберген күнге дейінгі кезең үшін 

есептелген сыйақы сомасын төлеуге 

міндеттенеді.  

4.41. Электрондық кепілдік шығарылған 

жағдайда, Банктің талап етуі бойынша осындай 

талапта көрсетілген мерзімде Банкке Кепілдікті 

тоқтату үшін негіздердің бар екенін растайтын 

құжаттарды беруге. Бұл ретте, Клиент Банкпен 

сұратылған, электрондық кепілдікті тоқтату үшін 

негіздердің болуын растайтын құжаттарды 

ұсынғанға дейін Клиент Сыйақыны, 

комиссияларды төлеу жөніндегі міндеттен 

босатылмайтынына, сондай-ақ Банк Қамтамасыз 

етуді ұстап қалуға құқылы екендігіне сөзсіз және 

қайтарып алынбай келіседі. 

5. Клиент және/немесе Кепілзат беруші 

(ақшаны кепілге берген кезде) құқылы: 

5.1. Кепілдік беруге байланысты Банк 

алдындағы міндеттемелер толық және тиісінше 

орындалған жағдайда, Банктен Клиент немесе 

Кепілзат беруші Банкке жазбаша тапсырмада 

көрсеткен деректемелер бойынша, не олар 

болмаған жағдайда Клиенттің немесе Кепілзат 

берушінің Банкте ашылған ағымдағы шотына 

аудару арқылы Кепілзат затын (ақша кепілге 

қойылған кезде) қайтаруды талап етуге; 

5.2. Банк алдындағы өз міндеттемелерін 

орындауды қамтамасыз етуге аванстық төлемді 

қайтарудың Өтелмеген банктік кепілдігін беру 

туралы шартта және Қамтамасыз етуді қабылдау 

4.39. В случае выпуска Банком Гарантии в 

обеспечение конкурсной заявки Клиента–

потенциального поставщика, участвующего в 

конкурсах, государственных закупках, предста-

вить Банку документальное подтверждение, в 

форме и по содержанию приемлемое для Банка, 

о прекращении обязательств Банка по Гаран-

тии, в случае если условия Гарантии преду-

сматривают возможность ее продления, при 

этом срок возможного продления не определен; 

4.40. В случае выпуска Банком гарантии 

возврата авансового платежа, при поступле-

нии суммы аванса на счет Клиента, открытый в 

Банке, Клиент не позднее операционного дня 

поступления суммы аванса обязан уведомить об 

этом Банк любым из способов, предусмотрен-

ным Договором присоединения. При этом, 

Клиент обязуется оплатить сумму начисленно-

го Вознаграждения до зачисления предмета за-

клада на Счет покрытия, в том числе за период  

с даты поступления суммы аванса на текущий 

счет Клиента, открытый в Банке, до даты на-

правления Клиентом уведомления, предусмот-

ренного в настоящем пункте. 

4.41. В случае выпуска электронной Гаран-

тии, по требованию Банка, в сроки, указанные в 

таком требовании предоставить Банку доку-

менты, подтверждающие наличие оснований 

для прекращения Гарантии. При этом, Клиент 

безусловно и безотзывно согласен, что до пре-

доставления запрашиваемых Банком докумен-

тов, подтверждающих наличие оснований для 

прекращения электронной Гарантии, Клиент не 

освобождается от обязанности по оплате Воз-

награждения, комиссий, а также Банк вправе 

удерживать Обеспечение. 

5. Клиент и/или Закладодатель (при пре-

доставлении денег в заклад) вправе: 

5.1. В случае полного и надлежащего ис-

полнения обязательств перед Банком в связи с 

предоставлением Гарантии, потребовать от 

Банка возврата Предмета заклада (при предос-

тавлении денег в заклад) путем его перечисле-

ния по реквизитам, указанным Клиентом или 

Закладодателем Банку в письменном поруче-

нии, либо в случае их отсутствия на текущий 

счет Клиента или Закладодателя, открытый в 

Банке; 

5.2. После предоставления в обеспечение 

исполнения своих обязательств перед Банком 
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туралы шартта /Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдігін беру туралы 

шартта көзделген мөлшерде Кепілзат заты 

ұсынылғаннан кейін және оны Өтеу шотына 

аудару жолымен Қамтамасыз етуді алған 

жағдайда, , Өтелмеген банктік кепілдік беру 

туралы шартта көрсетілген аванстық төлемді 

қайтару және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартта / Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдігін беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартта көрсетілген 

Қамтамасыз етуді енгізу үшін Банкке жүгінуге; 

5.3. Егер Сыйақыны өтеу күні жұмыс 

істемейтін күнге түскен жағдайда, одан кейінгі 

жұмыс күні тұрақсыздық айыбын (өсімпұл, 

айыппұл) және айыппұл санкцияларының өзге де 

түрлерін төлемей Сыйақыны төлеуді жүзеге 

асыруға. Сыйақы есептеу кезінде, сондай-ақ 

Клиент Сыйақыны жұмыстан кейінгі келесі 

жұмыс күні өтемеген жағдайда, төлем 

мерзімдерін дәлме-дәл ауыстыру назарға 

алынбайды – сондай ақ Бланктік банк 

кепілдігін беру туралы шартта немесе 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартта немесе Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдігін беру және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

немесе Аванстық төлемді қайтарудың 

өтелмеген банктік кепілдігін беру және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

көзделген Клиент Сыйақыны -тұрақсыздық 

айыбын – айыппұлдар, өсімпұлдарды) жұмыс 

істемейтін жұмыс күнінен кейінгі келесі жұмыс 

күні өтемеген жағдайда. 

5.4. Алынатын қызметтер бойынша даулы 

жағдайлар туындаған жағдайда, Банкке жазбаша 

өтініш жасау және «Жеке және заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 

қаңтардағы Заңында белгіленген мерзімде жауап 

алуға. 

5.5. Кепілзат затымен қамтамасыз етілген 

міндеттемелерді орындау арқылы Кепілзат 

затына өндіріп алуды қолдану кез келген уақытта 

тоқтатуға (кепілге ақша берген жағдайда); 

5.6. Банктің алдын ала жазбаша 

келісімімен Кепілзат затын Банктің талаптарына 

сәйкес келетін (кепілге ақша берген жағдайда) 

тұлғалардың құқықтары тең және ауыртпалық 

салынбаған басқа мүлікпен алмастыруға; 

Предмета заклада в размере, предусмотренном 

Договором о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения /Договором о 

предоставлении бланковой банковской га-

рантии возврата авансового платежа и при-

нятии обеспечения, путем его зачисления на 

Счет покрытия, обратиться в Банке для высво-

бождения Обеспечения, указанного в Договоре 

о предоставлении непокрытой банковской га-

рантии возврата авансового платежа и приня-

тии обеспечения/Договоре о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения; 

5.3. В случае если дата погашения Возна-

граждения выпадает на нерабочий день, произ-

вести оплату Вознаграждения в следующий за 

ним рабочий день без уплаты неустойки (пени, 

штрафа) и иных видов штрафных санкций. Та-

кой перенос сроков платежа не будет прини-

маться во внимание при начислении Вознагра-

ждения, а также,  в случае  не совершения 

Клиентом погашения Вознаграждения в 

следующий после нерабочего рабочий день – 

неустойки (штрафов, пени)  по ставкам, преду-

смотренным Договором о предоставлении 

бланковой банковской гарантии или Догово-

ром о предоставлении непокрытой банков-

ской гарантии или Договором о предоставле-

нии бланковой банковской гарантии возвра-

та авансового платежа и принятии обеспече-

ния или Договором о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения; 

5.4. Письменно обратиться в Банк при воз-

никновении спорных ситуаций по получаемым 

услугам и получить ответ в сроки, установлен-

ные Законом Республики Казахстан от 12 янва-

ря 2007 года «О порядке рассмотрения обраще-

ний физических и юридических лиц».  

5.5. В любое время прекратить обращение 

взыскания на Предмет заклада посредством ис-

полнения обеспеченных Предметом заклада 

залога обязательств (при предоставлении денег 

в заклад); 

5.6. С предварительного письменного согла-

сия Банка заменить Предмет заклада другим 

равноценным и не обремененным правами 

третьих лиц имуществом, соответствующим 

требованиям Банка (при предоставлении денег 

jl:30086115.0%20
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5.7. Банктің Бенефициардың талабын 

орындауы Клиенттің Шарт бойынша Банк 

алдында берешегі туындауының сөзсіз негізі 

болып табылады, ол туралы Банк Клиентті дереу 

хабардар етеді, ал Клиент хабардар етілген 

күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде банктік 

кепілдік бойынша берешектің барлық сомасын 

және Шарттың немесе Бланктік банктік кепілдік 

беру туралы шарттың талаптарына сәйкес 

Банктің пайдасына сол сәтте төленуге жататын 

банктік кепілдік бойынша өзге де сомаларды 

өтеуге міндетті, немесе Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шартты немесе Өтелмеген 

банктік кепілдікті беру туралы шартты немесе 

Аванстық төлемді қайтарудың бланктік банктік 

кепілдігін беру және Қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шартты немесе Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шартты Аванстық төлемді 

қайтару және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартты ұсынады. 

5.8. Клиент Шарттың 5.6-тармағында 

көрсетілген берешекті банктік қарыз бойынша 

берешекке қайта ресімдеу ұсынысымен Банкке 

жүгінуге құқылы. Клиенттің аталған өтініші 

оның банктік кепілдік бойынша берешекті өтеу 

жөніндегі міндеттемелерін тоқтатпайды және 

Банк қабылдаған міндеттемелерді өндіріп алу 

үшін шараларды және Шартта немесе Бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шартта  немесе 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартты немесе Өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шартты немесе Аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдікті беру 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартты 

немесе Аванстық төлемді қайтарудың Өтелмеген 

банктік кепілдікті беру және Қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартта көзделген тұрақсыздық 

айыбын (өсімпұлды) есептеуді тоқтатпайды. 

5.9. Банк Клиенттен Клиенттің банктік 

кепілдік бойынша міндеттемелерін жаңарту 

туралы ұсыныс алған жағдайда, алдын ала 

жаңартумен келісуге немесе Клиентке банктік 

қарыз бойынша берешекке банктік кепілдік 

бойынша берешекті қайта ресімдеуден бас 

тартуға және Өтелмеген банктік кепілдікті ұсыну 

туралы шарт/ Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шарт/Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарт /Өтелмеген банктік кепілдікті алдын ала 

белгілеу туралы шарт/Аванстық төлемді 

қайтарудың бланкілік банктік кепілдігін беру 

в заклад); 

5.7. Исполнение Банком требования 

Бенефициара, является безусловным 

основанием возникновения задолженности 

Клиента перед Банком по Договору, о чем Банк 

немедленно уведомляет Клиента, а Клиент 

обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

уведомления погасить всю указанную в 

уведомлении сумму задолженности по 

банковской гарантии, и иных сумм по 

банковской гарантии, подлежащих уплате на 

тот момент в пользу Банка согласно условиям 

Договора или Договора о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии, или Договора о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения или Договора о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии 

или Договора о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения или Договора о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии 

возврата авансового платежа и принятии обес-

печения. 

5.8. Клиент вправе обратиться к Банку с 

предложением переоформления задолженности,  

указанной в п. 5.6. Договора, в задолженность 

по банковскому займу. Указанное обращение 

Клиента не прекращает его обязательства по 

погашению задолженности по банковской 

гарантии и не приостанавливает принятые Бан-

ком меры для взыскания задолженности и на-

числение неустойки (пени), предусмотренной 

Договора или Договора о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии, или Договора о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения или Договора о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии 

или Договора о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения или Договора о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии 

возврата авансового платежа и принятии обес-

печения. 

5.9. Банк вправе при получении от Клиента 

предложения о новации обязательств Клиента 

по банковской гарантии согласиться с предло-

женной новацией или отказать Клиенту в пере-

оформлении задолженности по банковской га-

рантии в задолженность по банковскому займу 

и предпринять все необходимые меры для взы-
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және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарт / 

Өтелмеген банктік кепілдікті ұсыну туралы шарт 

және аванстық төлемді қайтару және қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы шарт бойынша 

Клиентпен төлеуге жататын банктік кепілдік 

бойынша берешекті және өзге сомаларды өндіріп 

алу үшін барлық қажетті шараларды қолдануға 

құқылы. 

5.10.  Банк Кепілдігі бойынша берешек 

сомасы, сондай-ақ Клиент сол сәтте төлеуге тиіс 

барлық өзге сомалар ұсынылған новациямен 

Банк келіскен жағдайда, Шарт бойынша / Банктік 

кепілдік беру туралы шарт/Өтелмеген банктік 

кепілдік беру туралы шарт және Қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы шарт/Өтелмеген банктік 

кепілдік беру туралы шарт /Аванстық төлемді 

қайтарудың бланкілік банктік кепілдігін беру 

туралы шарт және қамтамасыз етуді 

қабылдау/Өтелмеген банктік кепілдік беру 

туралы шарт аванстық төлемді қайтару және 

банктік кепілдіктің шығарылуына байланысты 

қамтамасыз етуді қабылдау бойынша, осы Шарт 

шеңберінде Өтеу кестесіне, сондай-ақ қажет 

болған жағдайда Шартқа және Қамтамасыз ету 

шарттарына қосымша келісімге қол қою арқылы 

Банк жеке белгілеген сыйақы мөлшерлемесімен 

Банк үшін қолайлы шарттарда банктік қарыз 

бойынша берешекке аударылатын болады. 

Клиенттің оған банктік қарыз сомасын қолма-қол 

беруді талап етуге құқығы жоқ. Өтеу кестесіне 

қол қойылған күн Клиенттің осындай банктік 

қарыз бойынша міндеттемелерінің туындаған 

күні болып табылады. Бұл жағдайда, Шарт 

бойынша / Банктік кепілдік беру туралы 

шарт/Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы 

шарт және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарт/Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы 

шарт /Аванстық төлемді қайтарудың бланкілік 

банктік кепілдігін беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шарт /Банк кредиттерді есепке 

алу үшін пайдаланатын автоматтандырылған 

Банк жүйесінің мүмкіндіктерін негізге ала 

отырып, банктік қарыз бойынша берешекке 

аванстық төлемді қайтарудың өтелмеген банктік 

кепілдігін беру және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шарт бойынша Клиент Банкке банктік 

кепілдік бойынша берешекті және Клиент 

төлеуге тиісті өзге сомаларды техникалық түрде 

трансформациялауды іске асыру құқығын береді. 

Клиенттің оған банктік қарыз сомасын қолма-қол 

скания задолженности по банковской гарантии 

и иных сумм, подлежащих оплате Клиентом по 

Договору/Договору о предоставлении бланко-

вой банковской гарантии/ Договору о предос-

тавлении покрытой банковской гарантии и 

принятии обеспечения/Договору о предостав-

лении непокрытой банковской гарантии 

/Договору о предоставлении бланковой банков-

ской гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения/Договору о предостав-

лении непокрытой банковской гарантии возвра-

та авансового платежа и принятии обеспечения. 

5.10. В случае согласия Банка с 

предложенной новацией, сумма задолженности 

по банковской гарантии, а также все иные 

суммы, подлежащие оплате на тот момент 

Клиентом по Договору/Договору о 

предоставлении бланковой банковской 

гарантии/Договору о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии 

обеспечения/Договору о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии /Договору о 

предоставлении бланковой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения/Договору о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения в связи с выпуском 

банковской гарантии, будут переведены в 

задолженность по банковскому займу на 

условиях приемлемых для Банка, с 

индивудально установленной Банком ставкой 

вознаграждения, путем подписания Графика 

погашения в рамках данного Договора, а также, 

при необходимости, дополнительного 

соглашения к Договору и Договорам 

обеспечения. В данном случае, Клиент 

предоставляет Банку право технически 

реализовать трансформацию задолженности по 

банковской гарантии, и иных сумм, 

подлежащих оплате Клиентом по 

Договору/Договору о предоставлении 

бланковой банковской гарантии/ Договору о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения/Договору о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии /Договору о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии 

обеспечения/Договору о предоставлении 



32 
 

беруді талап етуге құқығы жоқ. Өтеу кестесіне 

қол қойылған күн Клиенттің осындай банктік 

қарыз бойынша міндеттемелерінің туындаған 

күні болып табылады. 

6. Банк міндеттенеді: 

6.1. Клиент/Кепілзат беруші келесідей 

шарттарды орындағаннан кейін (ақшаны 

кепілмен берген жағдайда) Бенефициардың 

пайдасына кепілдік беруге: 

6.1.1. Клиент/Кепілзат беруші (ақшаны 

кепілге берген жағдайда) /кепіл беруші/кепіл 

беруші кепілдік беру/кепіл затын қабылдау 

(ақшаны кепілге берген жағдайда) /қамтамасыз 

ету үшін қажетті құжаттардың толық пакетін 

ұсынуы; 

6.1.2. Клиент және/немесе Кепілзат беруші 

(ақшаны кепілмен берген жағдайда) /Кепілзат 

беруші/Кепілгер Кепілзат мәніне тиісті түрде 

ресімделген құжаттарды (ақшаны кепілмен 

берген жағдайда) ұсынуы /қамтамасыз етуі; 

6.1.3. Банк тарифтеріне сәйкес 

комиссияларды төлеуге; 

6.1.4. Кепілзат берушінің Кепілзат шығару 

күнінен кешіктірмей жабу шотына (ақша 

кепілмен берілген жағдайда) Кепілзат затын 

аударуы; 

6.1.5. Бланктік кепілдік беру туралы 

шартта/Өтелген банктік кепілдікті беру және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта / 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартта/Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шартта және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартта/Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шартта көзделген өзге де талаптар. 

6.2. Клиентті осы Қосылу шартында 

көзделген тәсілмен, Дебиторлық 

берешекті/Банктік қарыз бойынша берешекті 

өтеу бойынша мерзімі өткен күннен бастап 

күнтізбелік 10 (он) күн ішінде, міндеттемені 

орындау мерзімін кешіктіру және Клиенттің өз 

міндеттемелерін орындамауының салдарларын 

көрсете отырып, төлемдер енгізу қажеттігі 

туралы хабардар етуге. 

6.3. Клиенттің «Жеке және заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 

қаңтардағы Заңында белгіленген 

қауымдастықтағы жазбаша өтінішін қарау және 

оған жазбаша жауап дайындауға. 

непокрытой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения, в 

задолженность по банковскому займу исходя из 

возможностей автоматизированной банковской 

системы, используемой Банком для учета 

кредитов. Клиент не вправе требовать 

предоставления ему суммы банковского займа 

наличными. Датой возникновения обязательств 

Клиента по такому банковскому займу является 

дата подписания Графика погашения.  

 

6. Банк обязуется: 

6.1. Предоставить в пользу Бенефициара 

Гарантию после выполнения Клиен-

том/Закладодателем (при предоставлении денег 

в заклад) следующих условий:  

6.1.1. предоставления Клиен-

том/Закладодателем (при предоставлении 

денег в заклад) /Залогодателем/Гарантом пол-

ного пакета документов, необходимых для вы-

пуска Гарантии/принятия Предмета заклада 

(при предоставлении денег в заклад) 

/Обеспечения; 

6.1.2. предоставления Клиентом и/или 

Закладодателем (при предоставлении денег в 

заклад) /Залогодателем/Гарантом надлежащим 

образом оформленных документов на Предмет 

заклада (при предоставлении денег в заклад) 

/Обеспечение; 

6.1.3. оплаты комиссий в соответствии с 

тарифами Банка; 

6.1.4. перечисления Закладодателем 

Предмета заклада на Счет покрытия (при пре-

доставлении денег в заклад) не позднее дня 

выпуска Гарантии; 

6.1.5. иных условий, предусмотренных 

Договором о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии/Договором о предоставлении 

покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения /Договором о предоставлении не-

покрытой банковской гарантии/Договором о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения/Договором о предоставлении не-

покрытой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения.  

6.2. Уведомлять Клиента способом, преду-

смотренным настоящим Договором присоеди-

нения, в течение 10 (десяти) календарных дней 
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6.4. Кепілдік беруге байланысты 

туындаған Кепілгерге/Кепілзат берушіге 

/Кепілгерге (кепілгерге ақша беру кезінде) 

құқықты (талап етуді) беру кезінде үшінші 

тұлғаларға 3 (үш) жұмыс күні ішінде берілген 

талап ету құқықтарының толық көлемін, 

кепілдік, комиссия, тұрақсыздық айыбы 

(өсімпұл) сомасына бөліп көрсетілген ағымдағы 

және мерзімі өткен берешектің қалдығын, 

Кепілзат берушінің/Кепілгердің (олардың 

уәкілетті өкілдерінің) бұл туралы 

Клиент/Кепілзат берушіні (Кепілгерге ақша беру 

кезінде) /Кепілзат берушіні/Кепілгерді (олардың 

уәкілетті және өзге де түрлерін, сондай-ақ одан 

әрі төлемдерді тағайындау – Банкке немесе талап 

ету құқығы берілген тұлғаға. 

6.5. Клиенттің/Кепілзат берушінің /Кепіл 

берушінің жазбаша талабы бойынша (ақшаны 

кепілге салып берген жағдайда)/Кепілзат 

берушінің Клиент /Кепілзат беруші жүгінген 

күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде 

(ақшаны кепілге салып берген жағдайда) 

/Кепілзат берушінің Қосылу шарты және 

Өтелген банктік кепілдікті беру және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарт/ 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шарт/ Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдігін беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартқа/ Аванстық төлемді 

қайтарудың Өтелмеген банктік кепілдігін 

беру және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартқа, Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында белгіленген 

жағдайларда және талаптарды сақтай отырып, 

Клиент міндеттемесінің мөлшерінен асатын 

бөлігінде Кепілзат затын шығару (ақшаны 

кепілге салып берген кезде) / қамтамасыз ету 

жөнінде шаралар қолдануға.  

6.6. Кепілзат берушінің банктік шотына 

(ақшаны кепілге берген жағдайда), не Кепілзат 

беруші көрсеткен деректемелер бойынша 

(ақшаны кепілге берген жағдайда) Кепілдік 

тоқтатылған күннен бастап келесі жұмыс күні 

Кепілдік берілуіне байланысты Клиенттің Банк 

алдындағы барлық берешегін өтегеннен/барлық 

міндеттемелерін орындағаннан кейін қалған 

Кепілзат затын/Кепілзат затының бір бөлігін 

аударуға және жазбаша талап ету бойынша 

Кепілзат затымен қамтамасыз етілген 

міндеттеменің толық орындалғаны туралы 

с даты возникновения просрочки по погашению 

Дебиторской задолженности/задолженности по 

банковскому займу, Вознаграждения о про-

срочке исполнения обязательства и необходи-

мости внесения платежей, с указанием послед-

ствий невыполнения Клиентом своих обяза-

тельств. 

6.3. Рассмотреть и подготовить письменный 

ответ на письменное обращение Клиента в сро-

ки, установленные Законом Республики Казах-

стан от 12 января 2007 года «О порядке рас-

смотрения обращений физических и юридиче-

ских лиц». 

6.4. При уступке права (требования) к Кли-

енту/Закладодателю (при предоставлении денег 

в заклад) /Залогодателю/Гаранту, возникших в 

связи с предоставлением Гарантии, третьим ли-

цам в течение 3 (трех) рабочих дней письменно 

уведомлять об этом Клиента/Закладодателя(при 

предоставлении денег в заклад) 

/Залогодателя/Гаранта (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 плате-

жей – Банку или лицу, которому переданы пра-

ва требования. 

6.5. По письменному требованию Клиен-

та/Закладодателя (при предоставлении денег в 

заклад) /Залогодателя в течение 10 (десяти) ра-

бочих дней с даты обращения Клиен-

та/Закладодателя (при предоставлении денег в 

заклад) /Залогодателя принять меры по высво-

бождению  Предмета заклада (при предостав-

лении денег в заклад) /Обеспечения в части, 

превышающей размер обязательства Клиента 

по Договору присоединения и Договору о пре-

доставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения /Договору о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии/ Договору о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения/ 

Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения, в случаях и с 

соблюдением требований, установленных дей-

ствующим законодательством Республики Ка-

jl:30086115.0%20
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құжатты ұсынуға, Клиенттің Банк алдындағы 

барлық міндеттемелерін орындау / өтеу күні 

туралы құжаттар ұсынуға. 

6.7. 10.3 т.сәйкес клиенттің хабарламасын 

алған күні. Қосылу шарты – егер мұндай 

хабарлама Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 

16.00 - ге дейін немесе осындай хабарлама 

алынған күннен кейінгі күннен кешіктірілмей 

алынған жағдайда-егер мұндай хабарлама Нұр-

Сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 16.00-ден кейін 

алынған болса, оларды Өтеу шотына есепке алу 

жолымен ақшаны кепілге қабылдау жөніндегі іс-

шараларды жүзеге асыруға. Бұл жағдайда, осы 

Қосылу шартына және/немесе Бланктік банктік 

кепілдік беру туралы шартқа/Аванстық төлемді 

қайтарудың Өтелмеген банктік кепілдігін беру 

және қамтамасыз етуді және/немесе қамтамасыз 

ету туралы шартты қабылдау туралы шартқа 

қосымша келісім жасау, Қамтамасыз ету туралы 

шартқа қосымша келісім талап етілмейді. Банк 

Клиентке Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдігін беру туралы 

шартта/Аванстық төлемді қайтарудың банктік 

кепілдігін беру және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шартта көрсетілген мекенжайлар 

бойынша ақшаны жабу шотына Кепілзат 

затының есепке алынғаны туралы 

жазбаша/электрондық пошта арқылы 

хабарлайды. Өтеу шотына ақша есептелген 

күннен бастап Тараптар аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдігін беру 

туралы шарттың/Шарттың/Аванстық төлемді 

қайтарудың Өтелмеген банктік кепілдігін беру 

туралы шарттың және Ақшаны кепілге беру 

кезінде қолданылатын қамтамасыз етуді 

қабылдаудың талаптарымен реттеледі. 

7. Банк құқылы: 

7.1. Кепілдік беруге байланысты Банк 

алдындағы міндеттемелер толық орындалғанға 

дейін Клиенттің және/немесе Кепілзат берушінің 

Кепілзат затын толық сомада да, бір бөлігінде де 

қайтару туралы талаптарын орындамауы 

(ақшаны кепілге салып берген жағдайда). 

7.2. Кез келген тұлғадан Кепілзат затына 

қол сұғушылықты тоқтатуды талап етуге 

(кепілзатқа ақша берген жағдайда) /қамтамасыз 

етуге. 

7.3. Клиенттің келісімінсіз үшінші 

тұлғадан Кепілзат затымен (ақшаны кепілзатқа 

берген кезде) /Кепілзатпен қамтамасыз етілген 

захстан;  

6.6. Перечислить на банковский счет Закла-

додателя (при предоставлении  денег в заклад) 

либо по реквизитам, указанным Закладодателем 

(при предоставлении  денег в заклад) Предмет  

заклада/часть Предмета заклада оставшегося 

после погашения всей задолженно-

сти/исполнения всех обязательств  Клиента пе-

ред Банком в связи с предоставлением Гаран-

тии на следующий рабочий день с даты пре-

кращения Гарантии, и по письменному требо-

ванию предоставить документ о полном испол-

нении обеспеченного Предметом заклада обяза-

тельства, о дате погашения всей задолженно-

сти/исполнения всех обязательств  Клиента пе-

ред Банком. 

6.7. В день получения уведомления Клиента 

согласно п. 10.3. Договора присоединения – в 

случае если такое уведомление получено до 

16.00 часов времени г. Нур-Султан, либо не 

позднее дня, следующего за днем получения 

такого уведомления - в случае если такое уве-

домление получено после 16.00 часов времени 

г. Нур-Султан осуществить мероприятия по  

принятию денег в заклад путем их зачисления 

на Счет покрытия. В данном случае, заключе-

ние дополнительного соглашения к настоящему 

Договору присоединения и/или Договору о 

предоставлении бланковой банковской га-

рантии возврата авансового плате-

жа/Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения и/или Дого-

вора об Обеспечении, дополнительного согла-

шения к Договору об обеспечении не требуют-

ся. Банк уведомляет Клиента о зачислении 

Предмета заклада на Счет покрытия денег 

письменно/по электронной почте по адресам, 

указанным в Договоре о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии возврата авансвого 

платежа/Договоре о предоставлении непокры-

той банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения. С даты за-

числения денег на Счет покрытия, Стороны ру-

ководствуются условиями Договора присоеди-

нения/Договора о предоставлении бланковой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа/Договора о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения, применяемыми 
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міндеттеменің орындалуын қабылдауға. 

7.4. Кепілзат затын (ақшаны кепілге берген 

жағдайда) /қамтамасыз ету нысанасынан өндіріп 

алуға, оның ішінде мерзімінен бұрын (Кепілзат 

затымен қамтамасыз етілген міндеттемені 

орындау мерзімі басталғанға дейін), сондай-ақ 

Бенефициардың талабы келіп түскен, 

Клиент/Кепілзат беруші (ақшаны кепілге берген 

жағдайда)/Кепілзат беруші Кепілзат затын сақтау 

үшін қажетті шараларды нақты қанағаттандыру 

сәтінде айқындалатын толық көлемде де, сол 

сияқты Кепілдік сомасы бөлігінде де 

қабылданбаған жағдайда, есептелген 

комиссиялармен, тұрақсыздық айыбымен, өзге 

де сомалармен, кепілдікке байланысты тиесілі 

келесі жағдайларда: 

- Клиентте дебиторлық берешекті/банктік 

қарыз бойынша берешекті өтеу үшін қаражат 

болмаған жағдайда; және/немесе 

- Клиент Кепілдік шығаруға байланысты 

Банк алдындағы кез келген міндеттемелерді 

орындамаған жағдайда және/немесе 

- Бенефициардың Кепілдік бойынша 

төлемге талабы түскен жағдайда; және/немесе 

- Клиент және /немесе Кепілзат беруші 

(ақшаны кепілмен берген жағдайда)/Кепілзат 

беруші Кепілдікті және /немесе Кепілзат затын 

(ақшаны кепілмен берген жағдайда) / 

Қамтамасыз етуді ресімдеген кезде дәйексіз 

мәліметтерді ұсынған жағдайда. 

7.5. Кепілзат затын өндіріп алу (ақшаны 

кепілге беру кезінде) Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және/немесе 

Банктің ішкі құжаттарында белгіленген 

тәртіппен Банктің өз меншігіне Кепілзат затын 

немесе оның кез келген бөлігін Өтеу шотынан 

алып қою (есептен шығару) арқылы Клиенттің 

немесе Кепілзат берушінің қосымша келісімін 

алмай жүргізіледі. Өтелген банктік кепілдік 

беру туралы шартқа қол қою және Аванстық 

төлемді қайтарудың бланктік банктік 

кепілдігін беру туралы қамтамасыз етуді 

/Шартты қабылдау және аванстық төлемді 

қайтарудың өтелмеген банктік кепілдігін беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

қамтамасыз етуді/Шартты қабылдау арқылы 

Клиент пен Кепілзат беруші Банктің осы 

тармақта көзделген іс-әрекеттерді жасауына 

келісім береді. Банк кепілзат мәніне кез келген 

күні, оның ішінде осы Қосылу шартының 6.4-

при предоставлении денег в заклад. 

7. Банк вправе: 

7.1. Не исполнять требования Клиента и/или 

Закладодателя (при предоставлении денег в 

заклад) о возврате Предмета заклада, как в 

полной сумме, так и в части, до полного 

исполнения обязательств перед Банком в связи 

с предоставлением Гарантии. 

7.2. Требовать от любого лица прекращения 

посягательств на Предмет заклада (при 

предоставлении денег в заклад) /Обеспечение. 

7.3. Принять исполнение обязательства, 

обеспеченного Предметом заклада (при 

предоставлении денег в заклад) /Обспечением, 

от третьего лица без согласия Клиента. 

7.4. Обратить взыскание на Предмет заклада 

(при предоставлении денег в заклад) 

/Обеспечение, в том числе и досрочно (до на-

ступления срока исполнения обеспеченного 

Предметом заклада/Обеспечением обязательст-

ва), а также в случае поступления Требования 

Бенефициара, непринятия Клиен-

том/Закладодателем(при предоставлении денег 

в заклад) /Залогодателем мер, необходимых для 

сохранения Предмета заклада/Обеспечения, как 

в полном объеме, определяемом к моменту 

фактического удовлетворения, так и в части, 

суммы Гарантии вместе с начисленными ко-

миссиями, неустойкой, иными суммами и пла-

тежами, причитающимися в связи с Гарантией, 

в следующих случаях: 

- при отсутствии у Клиента средств для 

погашения Дебиторской задолженно-

сти/задолженности по банковскому займу; 

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 (при предоставлении денег в 

заклад) /Залогодателем недостоверных 

сведений при оформлении Гарантии и/или 

Предмета заклада (при предоставлении денег в 

заклад) /Обеспечения.  

7.5. Обращение взыскания на Предмет за-

клада (при предоставлении денег в заклад) про-

изводится без получения дополнительного со-

гласия Клиента или Закладодателя во внесу-
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тармағында көрсетілген жағдайлар басталған 

күні дереу өндіріп алуға құқылы. 

7.6. Егер кепілге салу (ақшаны кепілге 

беру кезінде) /қамтамасыз ету нысанасына 

өндіріп алуды қолданудан алынған сома 

Клиенттің Банк талабын өтеуі үшін жеткіліксіз 

болса және/немесе талап етілетін соманы 

(ақшаны кепілге беру кезінде) /қамтамасыз ету 

нысанасының құны толық өтемесе, Банктің 

талаптары қанағаттандырылды деп есептелмейді 

және егер Қазақстан Республикасының 

заңнамасында өзгеше көзделмесе, Банк өз 

талаптарын Клиентке тиесілі кез келген басқа 

мүліктен өндіріп алу арқылы қанағаттандыруға 

құқылы. 

7.7. Клиент және/немесе Кепілзат беруші 

(ақшаны кепілге беру кезінде) және/немесе 

Кепілзат беруші және/немесе Кепілзат беруші 

Банк жүргізетін мониторинг нәтижелері 

бойынша анықталған Кепілгерді немесе 

Қамтамасыз ету туралы шартты ұсынуға, 

Клиенттің қаржылық жай-күйінің нашарлауына 

байланысты банк міндеттемелерін орындамаған 

немесе тиісінше орындамаған жағдайда немесе 

тиісінше орындамаған жағдайда немесе Кепілдік 

беруге және/немесе Кепілзат берушіге (ақшаны 

кепілге беру кезінде) және/немесе Кепілзат 

берушіге және/немесе Кепілзат берушіге 

Кепілдік беру туралы шарт бойынша Кепілдік, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында көзделген 

жағдайларда Банк Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында белгіленген 

шектеулерді сақтай отырып, өз қалауы бойынша 

құқылы: 

7.7.1. Клиентке ескертусіз Қосылу шартын 

орындаудан толық немесе ішінара бас тартуға; 

7.7.2. Клиенттен мерзімінен бұрын - Банк 

Банктің жазбаша талабында көрсеткен мерзімде 

Кепілдік беруге байланысты және Банк пен 

Клиент арасында жасалған өзге мәмілелер 

бойынша барлық міндеттемелерді, не 

көрсетілген міндеттемелердің бір бөлігін 

орындауды талап етуге; 

7.7.3. Клиенттен Банктің талаптарын 

қанағаттандыратын қамтамасыз етуді ұсынуды 

талап етуге, сондай-ақ кепілзат мәні ішінара 

немесе толық жоғалған жағдайда (ақша кепілге 

қойылған кезде) /Қамтамасыз ету, Клиенттен 

барлық шығыстарды Клиенттің шотына жатқыза 

дебном порядке путем изъятия (списания) Бан-

ком в свою собственность Предмета заклада 

или любой его части со Счета покрытия, на ос-

новании распоряжений Банка и/или других до-

кументов, в порядке, установленном законода-

тельством Республики Казахстан и/или внут-

ренними документами Банка. Подписанием До-

говора о предоставлении покрытой банков-

ской гарантии и принятии обеспечения 

/Договора о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения/Договора о пре-

доставлении непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения, Клиент и Закладодатель дает со-

гласие на совершение Банком действий, преду-

смотренных настоящим пунктом. Банк вправе 

незамедлительно обратить взыскание на Пред-

мет заклада в любой день, в том числе в день, 

наступления случаев, указанных в пункте 6.4. 

настоящего Договора присоединения.  

7.6. В случае если сумма, полученная от 

обращения взыскания на Предмет заклада (при 

предоставлении денег в заклад) /Обеспечение, 

окажется недостаточной для погашения 

Клиентом требования Банка и/или стоимость 

Предмета заклада (при предоставлении денег в 

заклад) /Обеспечения, 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.  

7.7. При неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Клиентом и/или Закладодателем 

(при предоставлении денег в заклад)  и/или За-

логодателем и/или Гарантом обязательств пе-

ред Банком в связи с предоставлением Гаран-

тии или Договору об Обеспечении, ухудшения 

финансового состояния Клиента, выявленного 

по результатам мониторинга, проводимого Бан-

ком, или определения Банком наличия угрозы 

надлежащему исполнению Клиентом обяза-

тельств перед Банком в связи с предоставлени-

ем Гарантии и/или Закладодателем (при пре-

доставлении денег в заклад)  и/или Залогодате-

лем и/или Гарантом по Договору об Обеспече-

нии, а также в случаях, предусмотренных дей-
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отырып, Банктің талаптарын қанағаттандыратын 

жаңа немесе толық қамтамасыз етуді ұсынуды 

талап етуге; 

7.7.4. Банк Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында белгіленген 

шектеулерді ескере отырып, Клиентке тиісті 

хабарлама жіберген күннен бастап 10 (он) 

күнтізбелік күн өткен соң Сыйақының мөлшерін 

біржақты тәртіппен ұлғайтуға; 

7.7.5. Кепілдік беруге байланысты Банк 

алдындағы міндеттемелер толық орындалғанға 

дейін Клиенттің және/немесе Кепілзат берушінің 

(кепілге ақша берген жағдайда) және/немесе 

Кепілзат берушінің және/немесе Кепілгердің 

мүлкін ұстауды жүзеге асыруға, оның ішінде 

Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген тәртіппен осы мүліктен өндіріп алуды 

жүзеге асыруға; 

7.7.6. Кепілзат берушінің (кепілге ақша 

берілген жағдайда) /Кепілзат 

берушінің/Кепілгердің қамтамасыз ету 

міндеттемелерін орындауын талап етуге, не өз 

қалауы бойынша Клиентке үшінші тұлғалар 

жүзеге асыратын өндіріп алуға қосылуға, оның 

ішінде Клиенттің үшінші тұлғалардың Клиент 

алдындағы міндеттемелері бойынша талап ету 

құқығын Банкке басқаға беруін талап етуге 

құқығы бар; 

7.7.7 үшінші тұлғаларға Кепілдік беруге 

байланысты Клиенттің Банк алдындағы 

берешегін өндіріп алуды, оларға Банктің 

тапсырмасын орындау үшін қажетті құжаттама 

мен ақпаратты беруді тапсыруға; 

7.7.8. Заңнамада көзделген жағдайларда, 

оның ішінде Банктің бұзылған құқықтарын 

қорғау және Кепілдік беруге байланысты 

Клиенттің Банк алдындағы берешегін өндіріп алу 

мақсатында сотқа жүгінуге; 

7.7.9. Клиенттің берешегінің барлық 

сомасын: Дебиторлық берешекті, банктік қарыз 

бойынша берешекті, сыйақыны, тұрақсыздық 

айыбын (өсімпұлды, айыппұлды), Банктің 

алдындағы міндеттемелерді Клиенттің бұзуына 

байланысты шығыстар мен залалдарды (оның 

ішінде кепілдік валютасына қарамастан) қоса 

алғанда, бірақ онымен шектелмей, кез келген 

валютада алып қою (есептен шығару) Қосылу 

шартының және/немесе Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шарттың/Өтелген банктік 

кепілдікті беру туралы шарттың/Қамтамасыз 

ствующим законодательством Республики Ка-

захстан Банк вправе по своему усмотрению, с 

соблюдением ограничений, установленных 

действующим законодательством Республики 

Казахстан: 

7.7.1. Отказаться полностью или частично 

от исполнения Договора присоединения без 

предупреждения Клиента; 

7.7.2. Потребовать от Клиента досрочно - в 

срок, указанный Банком в письменном требо-

вании Банка - исполнить все обязательства в 

связи с предоставлением Гарантии и по иным 

сделкам, заключенным между Банком и Клиен-

том, либо часть указанных обязательств; 

7.7.3. Требовать от Клиента предоставления 

удовлетворяющего требованиям Банка 

обеспечения, а также в случае частичной или 

полной утраты Предмета заклада (при предос-

тавлении денег в заклад) /Обеспечения, требо-

вать от Клиента предоставления нового или до-

полнительного обеспечения, удовлетворяющего 

требованиям Банка, с отнесением всех расходов 

на счет Клиента; 

7.7.4. В одностороннем порядке увеличить 

размер Вознаграждения по истечении 10 

(десяти) календарных дней с даты направления 

Банком соответствующего уведомления 

Клиента с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством Республики 

Казахстан; 

7.7.5. Осуществлять удержание имущества 

Клиента и/или Закладодателя (при предостав-

лении денег в заклад)  и/или Залогодателя и/или 

Гаранта 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; 

7.7.6. Требовать исполнения обеспечитель-

ных обязательств Закладодателем (при предос-

тавлении денег в заклад) 

/Залогодателем/Гарантом, либо присоединится 

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; 

7.7.7 Поручить взыскание задолженности 

Клиента перед Банком в связи с 

предоставлением Гарантии третьим лицам, с 
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етуді қабылдау туралы шарттың/Өтелмеген 

банктік кепілдеме алдын ала төлеу туралы 

шарттың/Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы Шарттың және 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

Шарттың және Банктің төлем құжаттарына қоса 

берілетін қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

Шарттың) және төлеуге жататын басқа да 

сомалардың көшірмелерінің дұрыстығын 

нотариалды куәландыруға, оның ішінде, егер 

Клиент өзіне Банк көрсеткен сомаларда, 

тәртіппен және мерзімдерде Банктің Кепілдік 

бойынша Бенефициар алдындағы міндеттемелері 

бойынша жабуды (резервті) және Клиенттің Банк 

алдындағы міндеттемелері бойынша жабуды 

(резервті) қалыптастырмаған жағдайда, Банктің 

Кепілзаты бойынша Бенефициар алдындағы 

және Клиенттің Банк алдындағы міндеттемелері 

бойынша жабуды (резервті) қалыптастыру үшін 

қажетті ақша сомасы; 

7.7.10. Қамтамасыз ету туралы шартта 

көзделген сот және/немесе соттан тыс тәртіпте 

және Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес Қамтамасыз етуге өндіріп 

алуға; 

7.7.11. Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында және Қосылу 

шартында және/немесе Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шартта/Өтелген банктік 

кепілдікті беру және Қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шартта/Өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шартта/Аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдікті беру 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартта/Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шартта көзделген өзге де шараларды 

қабылдауға. 

7.8. Бенефициардың нысаны бойынша 

шығарылатын Кепілдік талаптары Банктің 

талаптарына сәйкес келмеген жағдайда Клиентке 

Кепілдік беруде біржақты тәртіппен бас тартуға; 

7.9. Банк көрсеткен мерзімде Клиенттен 

және/немесе Кепілзат берушіден қажетті 

ақпаратты және құжаттарды сұратуға және алуға 

(кепілге ақша берген жағдайда), бұл ретте 

Клиент және Кепілзат беруші (кепілге ақша 

берген жағдайда) осындай ақпарат пен 

құжаттардың дұрыстығына жауап беруге. 

7.10. Қосылу шартының 7.18-тармағында 

көзделген шараларды қабылдау шеңберінде 

предоставлением им необходимой 

документации и информации для выполнения 

поручения Банка; 

7.7.8. Обратиться в суд в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том 

числе в целях защиты нарушенных прав Банка 

и взыскания задолженности Клиента перед 

Банком в связи с предоставлением Гарантии; 

7.7.9. Изымать (списывать) в любой валюте 

все суммы задолженности Клиента, включая, 

но, не ограничиваясь, как полностью, так и час-

ти (независимо от валюты Гарантии) суммы: 

Дебиторской задолженности, задолженности по 

банковскому займу, Вознаграждения, неустой-

ки (пени, штрафа), расходов и убытков, связан-

ных с нарушением Клиентом обязательств пе-

ред Банком в связи с выпуском Гарантии (в т.ч. 

расходов по нотариальному свидетельствова-

нию верности копий Договора присоединения 

и/или Договора о предоставлении бланковой 

банковской гарантии/Договора о предоставле-

нии покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения/Договора о предоставлении непо-

крытой банковской гарании/Договора о предос-

тавлении бланковой банковской гарантии воз-

врата авансового платежа и принятии обеспе-

чения/Договора о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения, прилагаемых к 

платежным документам Банка) и других под-

лежащих уплате сумм, в том числе суммы де-

нег, необходимой для формирования покрытия 

(резерва) по обязательствам Банка перед Бене-

фициаром по Гарантии и Клиента перед Бан-

ком, в случае, если Клиент не сформирует в 

указанных ему Банком суммах, порядке и сроки 

покрытие (резерв) по обязательствам Банка пе-

ред Бенефициаром по Гарантии и Клиента пе-

ред Банком;  

7.7.10. Обратить взыскание на Обеспечение 

в судебном и/или внесудебном порядке, преду-

смотренном Договором об Обеспечении и в со-

ответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан; 

7.7.11. Принять иные меры, 

предусмотренные действующим 

законодательством Республики Казахстан и 

Договором присоединенияи/или Договором о 

предоставлении бланковой банковской 

гарантии/Договором о предоставлении 



39 
 

Клиенттің Қосылу шарты бойынша 

міндеттемелерін толық та, ішінара да орындауын 

талап етуге. 

7.11. Банк Клиентке және/немесе Кепілзат 

берушіге хабарлама жіберген күннен бастап 5 

(бес) күнтізбелік күн/3 (үш) жұмыс күні (ақшаны 

кепілге берген жағдайда), оның ішінде тиісті 

ақпаратты Банктің операциялық залында немесе 

Банктің интернет желісіндегі сайтында www.vtb-

bank.kz  мекенжайы бойынша Банктің ресми 

беттерінде әлеуметтік желілерде/ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген 

шектеулерді сақтай отырып, бір жақты тәртіппен 

әлеуметтік желілердегі Банктің ресми 

парақшасында, осы Қосылу шартында 

және/немесе Бланктік банктік кепілдікті беру ту-

ралы шартта/Өтелген банктік кепілдікті беру ту-

ралы шартта /Қамсыздандыруды қабылдау тура-

лы шартта/Өтелмеген банктік кепілдік беру ту-

ралы шартта/Бланктік банктік кепілдікті беру ту-

ралы шартта / Аванстық төлемді қайтаруға 

бланктік банктік кепілдікті беру туралы шартта 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/ Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы шар-

тта көрсетілген талаптарды өзгертуге, егер 

Банктің пікірі бойынша Банктің өз қызметін 

жүзеге асыру, Клиенттің және/немесе Кепілзат 

берушінің (ақша кепілге берілген жағдайда) 

және/немесе салық төлеушінің және/немесе 

Қосылу шарты және/немесе Қамтамасыз ету ту-

ралы шарт бойынша міндеттемелер Кепілгерінің 

бұзушылықтары нәтижесінде, сондай-ақ Банкте 

міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды 

талап ету құқығы туындаған жағдайда, Кепілдік 

беруге байланысты туындаған Тараптардың 

құқықтық қатынастарына қолданылатын қандай 

да бір актілерді шығаруға байланысты, Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және Қосылу 

шартының, Қамтамасыз ету туралы шарттың та-

лаптарымен көзделген жағдайларда, Сыйақы 

мөлшерін өзгертуге. 

7.12. Клиент Бенефициардың Кепілдіктің 

қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатуға 

келісім беруін және /немесе Банкке Кепілдіктің 

түпнұсқасын (егер Кепілдікте көзделсе) 

қайтаруды қамтамасыз ету жөніндегі міндетті 

тиісінше орындағанға және/немесе 

Бенефициардың Банкті Кепілгер бойынша 

міндеттемелерден босату туралы жазбаша рас-

тауын және/немесе Кепілдік мерзімінен бұрын 

покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения/Договором о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии/Договором о 

предоставлении бланковой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения/Договором о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения. 

7.8. В случаях несоответствия требованиям 

Банка условий Гарантии, выпускаемой по фор-

ме Бенефициара, в одностороннем порядке от-

казать Клиенту в предоставлении Гарантии; 

7.9. Запрашивать и получать от Клиента 

и/или Закладодателя (при предоставлении денег 

в заклад) необходимую информацию и доку-

менты в указанный Банком срок, при этом Кли-

ент и Закладодатель (при предоставлении денег 

в заклад) отвечает за достоверность такой ин-

формации и документов.  

7.10. Требовать исполнения обязательств 

Клиентом по Договору присоединения как пол-

ностью, так и в части, в том числе в рамках 

принятия мер, предусмотренных п.7.18. Дого-

вора присоединения.  

7.11. По истечении 5 (пяти) календарных 

дней/3 (трех) рабочих дней (при предоставле-

нии денег в заклад) со 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/ на официальной страничке 

Банка в социальных сетях, в одностороннем 

порядке, с соблюдением ограничений, преду-

смотренных законодательством Республики Ка-

захстан, изменять условия указанные в настоя-

щем Договоре присоединения и/или Договоре о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии/Договоре о предоставлении покрытой бан-

ковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договоре о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/Договоре о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспече-

ния/Договоре о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения, в случае если, по 

мнению Банка, имеет место изменение условий 

http://www.vtb-bank.kz/
http://www.vtb-bank.kz/
http://www.vtb-bank.kz/
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тоқтатылған жағдайларда, Кепілдіктің нөмірі мен 

шығарылған күнін көрсете отырып, Кепілдікті 

тоқтату үшін шарттардың болуын растауды 

ұсынғанға дейін Кепілзат затын ұстап, сондай-ақ 

осы Қосылу шартының 2.8 – тармағына сәйкес 

есептелген индикативтік мерзім өткеннен кейін 

Кепілдікті тоқтату кезінде-егер Кепілдік 

қолданылу мерзімінің күнтізбелік күні 

көрсетілмей шығарылса, осы Қосылу шартының 

талаптарына сәйкес Кепілдік Келісімшарт 

бойынша міндеттемелердің орындалуын 

қамтамасыз етуге шығарылған жағдайда, 

Кепілзат затын  (ақшаны кепілге берген 

жағдайда) / Қамтамасыз етуді ұстап қалуға 

7.13. Өндіріп алудан кейін алынған ақшаны 

кепілге салу (ақшаны кепілге беру кезінде) 

/Қамтамасыз ету нысанасына, кез келген талап-

тарды өтеуге (оның ішінде Банк орындаған 

Кепілдік бойынша берешекті, Комиссиялық 

сыйақыны, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 

өсімпұлды) өтеуге, орындау мерзімін өткізіп 

алудан келтірілген залалдарды және өзге де 

шығындарды өтеуге) Банктің осы меншік шар-

тында айқындалған кезектілікке жіберуге; 

7.14. Кепілдік сомасы ұлғайған жағдайда, 

сондай-ақ Банк талаптарын қанағаттандыру үшін 

Кепілзат затының жетіспеушілігіне (кепілге ақша 

берген жағдайда) /Қамтамасыз етуге байланысты 

өзге де жағдайларда Банк Клиенттен Кепілзат 

затының сомасын ұлғайтуды (кепілге ақша бер-

ген жағдайда), не Банктің қалауы бойынша 

Банктің талаптарын қанағаттандыратын жаңа 

немесе қосымша қамтамасыз етуді ұсынуды та-

лап етуге құқылы; 

7.15. Осы Қосылу шартының талаптары 

өзгерген және/немесе Бланктік банктік кепілдікті 

беру туралы шарттың/Өтелген банктік кепілдікті 

беру туралы шарттың/Қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шарттың/Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шарттың/Аванстық 

төлемді қайтарудың бланктік банктік кепілдікті 

беру туралы шарттың/ Қамтамасыз етуді 

қабылдау / Аванстық төлемді қайтарудың 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шарттың / Клиенттің / Кепілзат берушінің баста-

масы бойынша (өтелмеген банктік кепілдікті бе-

ру), Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасымен белгіленген шектеулерді сақтай 

отырып. 

7.16. Клиенттің Қосылу шарты және 

осуществления Банком своей деятельности, 

связанное с изданием каких-либо актов законо-

дательными и/или иными государственными 

органами Республики Казахстан, распростра-

няемое на правоотношения Сторон, возникшие 

в связи с предоставлением Гарантии, изменять 

размеры Вознаграждения, в результате наруше-

ния Клиентом и/или Закладодателем (при пре-

доставлении денег в заклад)  и/или Залогодате-

лем и/или Гарантом обязательств по Договору 

присоединения и/или Договору об Обеспече-

нии, а также при возникновении у Банка права 

требования досрочного исполнения обяза-

тельств в случаях, предусмотренных законода-

тельством Республики Казахстан и условиями 

Договора присоединения, Договора об Обеспе-

чении. 

7.12. Удерживать Предмет заклада (при 

предоставлении денег в заклад) /Обеспечение, 

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. 2.8 настоящего Договора при-

соединения – 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 присоединения.  

7.13. Направить деньги, полученные после 

обращения взыскания на Предмет заклада (при 

предоставлении денег в заклад) /Обеспечение, 

на погашение любых требований (в том числе 

на погашение задолженности по исполненной 

Банком Гарантии, Комиссионного вознаграж-

дения, неустойки (штраф, пеня), возмещение 

убытков, причиненных просрочкой исполне-

ния, и прочих издержек) Банка в очередности, 

определенной в настоящем Договоре присоеди-
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Бланктік банктік кепілдік беру туралы 

шарт/Өтелге банктік кепілдік беру туралы 

шарт/Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарт/Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы 

шарт/Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдігін беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шарт / Клиенттің келісімінсіз 

үшінші тұлғалардан аванстық төлемді 

қайтарудың өтелмеген банктік кепілдігін беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарт 

бойынша міндеттемелерінің орындалуын 

қабылдауға. 

7.17. Қосылу шарты және бланктік банк 

кепілдігін беру туралы шарт/Өтелген банктік 

кепілдікті беру және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шарт/Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шарт/Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдігін беру туралы 

шарт/Қамтамасыз етуді қабылдау және аванстық 

төлемді қайтарудың өтелмеген банктік кепілдігін 

беру туралы шарт және қамтамасыз етуді 

қабылдау / Аванстық төлемді қайтарудың 

өтелмеген банктік кепілдігін беру туралы шарт 

бойынша Клиент/ Кепілзат беруші төлеуге тиіс 

кез келген сомаларды, Қазақстан 

Республикасының аумағындағы кез келген банк-

терде (банктік операциялардың жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және өзге 

де кредиттік ұйымдарда) Клиенттің/ Кепілзат 

берушінің кез келген банктік шотынан (ақша 

кепілге берілген жағдайда) және оның алдын ала 

істерінен тыс тәртіппен, осы меншік шартында 

белгіленген жағдайлар мен тәртіпке сәйкес, 

Банктік Кепілдік беру туралы шарт / Өтелген 

банктік кепілдік беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шарт / Өтелмеген банктік 

кепілдікті алдын ала белгілеу және қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы шарт/Аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдігін беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарт 

/Аванстық төлемді қайтарудың Өтелмеген 

банктік кепілдігін беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шарт және Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасы. 

7.18. Қазақстан Республикасының 

заңнамасында және/немесе Қосылу шартында 

және/немесе Бланктік банктік кепілдікті беру ту-

ралы шартта/Өтелген банктік кепілдікті беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шар-

тта/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

нения;  

7.14. При увеличении суммы Гарантии, а 

также в иных случаях, обусловленных недоста-

точностью Предмета заклада (при предоставле-

нии денег в заклад) /Обеспечения для удовле-

творения требований Банка, Банк вправе потре-

бовать от Клиента увеличения суммы Предмета 

заклада (при предоставлении денег в заклад) 

либо, на усмотрение Банка предоставления но-

вого или дополнительного обеспечения, удов-

летворяющего требованиям Банка; 

7.15. Изменять размеры комиссионного воз-

награждения, в случаях изменения условий на-

стоящего Договора присоединения и/или Дого-

вора о предоставлении бланковой банковской 

гарантии/Договора о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии обеспече-

ния/Договора о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии/Договора о предоставлени 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспече-

ния/Договора о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения по инициативе 

Клиента/ Закладодателя (при предоставлении  

денег в заклад), с соблюдением ограничений, 

установленных действующим законодательст-

вом Республики Казахстан.  

7.16. Принять исполнение обязательств 

Клиента по Договору присоединения и Догово-

ру о предоставлении бланковой банковской га-

рантии/Договору о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии обеспече-

ния/Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии/Договору о предоставлени 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспече-

ния/Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения от третьих лиц 

без согласия Клиента. 

7.17. Осуществлять изъятие любых сумм, 

подлежащих оплате Клиентом/ Закладодателем 

(при предоставлении  денег в заклад) по Дого-

вору присоединения и Договору о предоставле-

нии бланковой банковской гарантии/Договору о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения/Договору о предостав-

лении непокрытой банковской гаран-

тии/Договору о предоставлени бланковой бан-



42 
 

шартта/Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдікті беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартта /Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шартта белгіленген 

шектеулерді ескере отырып, өз қалауы бойынша: 

1) Банк берешекті толық көлемде немесе 

мөлшерде өтеу жөнінде жазбаша талап жіберген 

кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Клиен-

ттен мерзімінен бұрын талап етуге және Банк пен 

Клиент арасында жасалған өзге де мәмілелер 

бойынша міндеттемелерді орындауға 

және/немесе; 

2) Қамтамасыз етуді/Қосымша қамтамасыз 

етуді ұсынуды талап етуге және/немесе 

3) Қосылу шарты, Бланктік банк кепілдігін 

беру туралы шарт/Өтелген банктік кепілдікті бе-

ру туралы шарт және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шарт /Өтелмеген банктік кепілдікті ал-

дын ала белгілеу туралы шарт/ Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шарт /Аванстық төлемді 

қайтару және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарт / Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шарт бойынша берешектің барлық сомасын кез 

келген банктерде (банктік операциялардың же-

келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда) 

ашылған Клиенттің кез келген банктік шоттар-

дан, Қазақстан Республикасының аумағында 

және одан тысқары жерлерде, және/немесе 

4) Кепілдік беруді (беруді) тоқтатуға 

және/немесе 

5) Қамтамасыз етуді соттан тыс тәртіппен 

өндіріп алуға; және / немесе 

6) Қосылу шартында және/немесе 

Бланкілік банктік кепілдікті беру туралы 

шартта/Өтелген банктік кепілдікті беру және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы шартта/ 

Аванстық төлемді қайтарудың бланкілік банктік 

кепілдікті беру және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шартта /Өтелмеген банктік кепілдік беру 

туралы шартта көзделген өзге де іс-әрекеттерді 

(оның ішінде бұзылған құқықтар мен мүдделерді 

қорғау үшін сотқа жүгіну): 

7.18.1. Клиентпен Сыйақы төлеу 

және/немесе Дебиторлық берешекті төлеу 

мерзімін бұзу; және/немесе 

7.18.2. Клиент/Кепілзат беруші (кепілге 

ақша берген жағдайда) /Кепілзат беруші Банк 

алдындағы кез келген міндеттемелерді бұзған 

жағдайда, оның ішінде Клиент және/немесе 

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения/Договору о предостав-

лении непокрытой банковской гарантии возвра-

та авансового платежа и принятии обеспечения, 

в порядке с любого банковского счета Клиента/ 

Закладодателя (при предоставлении денег в за-

клад) в любых банках (организациях, осущест-

вляющих отдельные виды банковских опера-

ций, и иных кредитных организациях) на тер-

ритории Республики Казахстан и за ее предела-

ми, в случаях и в соответствии с порядком, ус-

тановленным настоящим Договором присоеди-

нения, Договором о предоставлении бланковой 

банковской гарантии/Договором о предостав-

лении покрытой банковской гарантии и приня-

тии обеспечения/Договором о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения/Договором о предоставлени блан-

ковой банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения /Договором о 

предоставлении непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения и действующим законодательст-

вом Республики Казахстан. 

7.18. По своему усмотрению, с учетом огра-

ничений, установленных законодательством 

Республики Казахстан и/или Договором при-

соединения и/или Договором о предоставлении 

бланковой банковской гарантии/Договором о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения/Договором о предос-

тавлении непокрытой банковской гаран-

тии/Договором о предоставлении бланковой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения /Договором о 

предоставлении непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения:  

1) потребовать от Клиента досрочно в тече-

ние 5_(пяти) рабочих дней с момента направле-

ния Банком письменного требования погасить 

задолженность в полном объеме или части, и 

исполнить обязательства по иным сделкам, за-

ключенным между Банком и Клиентом, и/или;  

2) потребовать предоставления Обеспече-

ния/дополнительного Обеспечения, и/или   

3) изъять всю сумму задолженности по До-

говору присоединения, Договору о предостав-

лении бланковой банковской гаран-

тии/Договору о предоставлении покрытой бан-
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Кепілзат беруші және/немесе Кепілзат беруші 

және/немесе Кепілзат беруші Қосылу шартының 

және/немесе Бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы шарттың талаптарына/Өтелген банктік 

кепілдікті беру және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шартқа/Өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шартқа/Аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы шартқа және Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шартқа сәйкес барлық 

қажетті шарттарды қамтамасыз ету және/немесе 

қамтамасыз ету туралы шартты, қосымша 

келісімдерді қоса алғанда, қамтамасыз етуді 

қабылдауға; және / немесе 

7.18.3. Банктің Қосылу шарты және/немесе 

Бланктік банк кепілдігін беру туралы шарт/ 

банктік кепілдікті қамтамасыз ету туралы шарт 

/Өтелмеген банк кепілдігін беру туралы 

шарт/бланктік банк кепілдігін беру туралы 

шарт/аванстық төлемді қайтару және қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы бланктік банк кепілдігін 

беру туралы шарт / Өтелмеген банк кепілдігін 

беру туралы шарт және аванстық төлемді 

қайтару және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарт бойынша клиенттің міндеттемелерді 

тиісінше орындауына қатердің болуын 

анықтауы; және/немесе 

7.18.4. қосылу шартының және/немесе 

бланктік банктік кепілдікті беру туралы 

шарттың/Өтелген банктік кепілдік беру туралы 

шарттың /Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарттың/Өтелмеген банктік кепілдік беру 

туралы шарттың/Бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы шарттың/Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдікті беру туралы шарттың 

және Аванстық төлемді қайтарудың өтелмеген 

банктік кепілдікті беру және қамтамасыз етуді 

және / немесе қамтамасыз ету туралы шартты 

Қабылдау туралы шарттың жарамдылығына кез 

келген тұлғаның дау айтуы; және/немесе 

7.18.5. егер Клиент/Кепілзат беруші 

/Кепілгер Банкке берген құжаттар (ақшаны 

кепілге берген жағдайда)/Кепілзат беруші / 

Кепілгер ұсынған құжаттар, ақпарат, кепілдіктер, 

жасалған растаулар дұрыс/жарамды және/немесе 

толық болмаса, және/немесе Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шарттың /Өтелген банк 

кепілдігін беру туралы шарттың қолданылуы 

және Қамтамасыз етуді/ Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шартты /Аванстық 

ковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договору о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/ Договору о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения 

/Договору о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения с любых банковских 

счетов Клиента, открытых в любых банках (ор-

ганизациях, осуществляющих отдельные виды 

банковских операций, и иных кредитных орга-

низациях) на территории Республики Казахстан 

и за ее пределами, и/или  

4) приостановить предоставление (выдачу) 

Гарантии и/или 

5) обратить взыскание на Обеспечение во 

внесудебном порядке; и/или 

6) предпринять иные действия (в том числе 

обратиться в суд за защитой нарушенных прав 

и интересов), меры, предусмотренные Догово-

ром присоединения и/или Договором о предос-

тавлении бланковой банковской гаран-

тии/Договором о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договором о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/ Договором о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения 

/Договором о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения, в случае: 

7.18.1. нарушения Клиентом срока для вы-

платы Вознаграждения и/или оплаты Дебитор-

ской задолженности; и/или 

7.18.2. нарушения Клиен-

том/Закладодателем (при предоставлении денег 

в заклад) /Залогодателем любого из обяза-

тельств перед Банком, в том числе по Договору 

об Обеспечении  и/или не подписания Клиен-

том и/или Закладодателем и/или Залогодателем 

и/или Гарантом всех необходимых договоров в 

соответствии с условиями Договора присоеди-

нения и/или Договора о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии/Договором о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения/Договором о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии/Договором о предоставлении бланко-

вой банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения /Договора о 
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төлемді қайтаруға бланктік банктік кепілдікті 

беру туралы шартты Қабылдау және аванстық 

төлемді қайтаруға өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы қамтамасыз етуді /Шартты 

қабылдау және қамтамасыз етуді / Қамтамасыз 

ету туралы шартты қабылдау кезеңінде 

жарамсыз болған, не Шартта және/немесе 

бланктік банктік кепілдікті беру туралы 

шартта/Өтелген банктік кепілдікті беру және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартта/Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдікті беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартта /Аванстық төлемді 

қайтарудың өтелмеген банктік кепілдікті беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

айқындалған; және/немесе 

7.18.6. Клиентті/Кепілзат берушіні /Кепіл 

берушіні/(ақша кепілге берілген жағдайда) 

болжамды тарату немесе қайта ұйымдастыру 

және/немесе Клиенттің /Кепіл 

берушінің/Кепілзат берушінің жалғыз немесе ірі 

қатысушысының немесе акционерінің (ақша 

кепілге берілген жағдайда) қайтыс болуы немесе 

хабар-ошарсыз жоғалуы (ақша кепілге берілген 

жағдайда)/Кепіл берушінің /Кепілгердің немесе 

Клиенттің/Кепіл берушінің бірыңғай атқарушы 

органы мүшесінің; және / немесе 

7.18.7. Банктің Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарын сақтау, оның ішінде 

Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарын өзгерту қажеттігі туралы, Шарттың 

және/немесе Бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы шарттың/Өтелген банк кепілдігін беру 

туралы шарттың/Қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шарттың/Өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шарттың/Аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы шарттың және Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шарттың және Аванстық 

төлемді қайтарудың және қамтамасыз етуді 

қабылдаудың қамтамасыз етілуі шартының 

Тараптарының тиісінше орындауына ықпал 

ететін; және / немесе 

7.18.8. жиынтығында Клиент 

акцияларының (қатысу үлестерінің) он және одан 

да көп пайызын иеленетін Клиенттің 

қатысушылары (акционерлері) құрамының 

өзгеруі, өзге заңды тұлғалардың жарғылық 

предоставлении непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения, включая Договор об Обеспече-

нии, дополнительные соглашения; и/ или 

7.18.3. определения Банком наличия угрозы 

надлежащему исполнению Клиентом обяза-

тельств по Договору присоединения и/или До-

говору о предоставлении бланковой банковской 

гарантии/ Договору о предоставлении покры-

той банковской гарантиии и принятии обеспе-

чения /Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии/Договору о предоставле-

нии бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспече-

ния/Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения; и/или 

7.18.4. оспаривания кем-либо действитель-

ности Договора присоединения и/или Договора 

о предоставлении бланковой банковской гаран-

тии/Договора о предоставлении покрытой бан-

ковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договора о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/Договора о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспече-

ния/Договора о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения и/или Договора 

об обеспечении; и/или 

7.18.5. если предоставленные Клиен-

том/Закладодателем (при предоставлении денег 

в заклад) /Залогодателем/Гарантом Банку доку-

менты, информация, гарантии, сделанные заве-

рения не были достоверными/действительными 

и/или полными, и/или стали недействительны-

ми в период действия Договора о предоставле-

нии бланковой банковской гарантии/Договора о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения /Договора о предоста-

лении непокрытой банковской гарантии/ Дого-

вора о предоставлении  бланковой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения /Договора о предостав-

лении непокрытой банковской гарантии возвра-

та авансового платежа и принятии обеспечения 

/Договора об Обеспечении, либо не были пре-

доставлены в срок, определенный Договором 

и/или Договором о предоставлении бланковой 

банковской гаранти/Договором о предоставле-
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капиталдарына қатысу үлестерінің акцияларын 

сатып алу және / немесе өзге де әрекеттер жасау, 

Банктік кепілдік беру туралы шартта/ Өтелгеған 

банктік кепілдік беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартта /Өтелмеген банктік 

кепілдік беру туралы шартта/ Аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдігін беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдікті аванстық төлемді 

қайтаруды тоқтату және Банктің алдын ала 

келісімінсіз қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартта айқындалған; және/немесе 

7.18.9. үшінші тұлғалардың 

Клиенттің/Кепілзат берушінің мүлкіне (кепілге 

ақша берген жағдайда) /Кепілзат берушінің 

мүлкіне, оның ішінде Банкке кепілге берілген 

мүлікке талаптар қоюы; және/немесе 

7.18.10. Клиент/Кепілзат беруші (ақшаны 

кепілге берген жағдайда) /Кепілзат 

беруші/Кепілгер Клиенттің/Кепілзат берушінің 

(ақшаны кепілге берген жағдайда) /Кепілзат 

берушінің/Кепілгердің Банк алдындағы 

міндеттемелерді бұзуына әкеп соққан немесе 

әкеп соғуы мүмкін Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасын бұзуы; 

7.18.11. негізгі және/немесе қосымша 

қызмет түрін жүзеге асыруға Клиенттің 

лицензиясын тоқтата тұру немесе қайтарып алу, 

не лицензияда белгіленген мерзімде біліктілік 

талаптарын растамау; 

7.18.12. Клиенттің/Кепілзат берушінің 

(ақшаны кепілмен берген жағдайда) / Кепілзат 

берушінің үшінші тұлғалардың Кепілзат 

(ақшаны кепілмен берген жағғдайда) 

/қамтамасыз ету, оны тиісінше ресімдемеу, 

тіркеу (қажет болған кезде), Кепілзат затын 

(ақшаны кепілмен берген жағдайда) /Кепілзат 

беруге уәкілетті тұлғалардың мақұлдауының 

болмауы мәніне құқықтары туралы дәйексіз 

мәліметтерді ұсынуы; және/немесе 

7.18.13. Банк жауап бермейтін мән-жайлар 

бойынша Кепілзат затын жоғалтқан, өзгерткен 

(ақшаны кепілге берген кезде) /қамтамасыз еткен 

кезде; және/немесе 

7.18.14. Клиенттің жарғылық капиталын 

5% - дан (бес пайыздан) артық азайту; 

және/немесе 

7.18.15. Клиенттің дефолты басталған 

жағдайда; және/немесе 

7.18.16. Клиенттің үшінші тұлға алдында 

нии покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения /Договором о предосталении не-

покрытой банковской гарантии/Договором о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения /Договором о предоставлении не-

покрытой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения 

/Договором об Обеспечении; и/или 

7.18.6. предполагаемой ликвидации или ре-

организации Клиента/Закладодателя (при 

предоставлении денег в заклад) 

/Залогодателя/Гаранта, и/или наступления 

смерти или пропажи без вести единственного 

или крупного участника или акционера 

Клиента/Закладодателя (при предоставлении 

денег в заклад) /Залогодателя/Гаранта или чле-

на единоличного исполнительного органа Кли-

ента/Закладодателя (при предоставлении денег 

в заклад) /Залогодателя/Гаранта; и/или 

7.18.7. необходимости соблюдения Банком 

требований законодательства Республики Ка-

захстан, в том числе изменения требования за-

конодательства Республики Казахстан, влияю-

щих на надлежащее исполнение Сторонами До-

говора и/или Договора о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии/Договора о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения/Договора о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии/Договора о предоставлении бланко-

вой банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения/Договора о 

предоставлении непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения; и/или 

7.18.8. изменения состава участников (ак-

ционеров) Клиента, в совокупности владеющих 

десятью и более процентами акций (долей уча-

стия) Клиента, приобретение акций долей уча-

стия в уставных капиталах иных юридических 

лиц, и/или совершение иных действий, опреде-

ленных Договором присоединения или Догово-

ром о предоставлении бланковой  банковской 

гарантии/ Договором о предоставлении покры-

той банковской гарантии и принятии обеспече-

ния /Договором о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии/ Договором о предостав-

лении бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения 
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Бланктік банктік кепілдікті беру туралы 

шартқа/Өтелген банктік кепілдікті беру туралы 

шартқа қол қойылғаннан және қамтамасыз 

етуді/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартты/ Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шартты 

қабылдағаннан кейін және қамтамасыз етуді 

қабылдағаннан кейін туындаған Клиент 

активтерінің баланстық құнының 5 (бес) % -ынан 

астам сомаға міндеттемелердің болуы; 

және/немесе 

7.18.17. Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық актілерінің және Банктің 

ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес Банк 

жүргізетін мониторинг нәтижелері бойынша 

анықталған Клиенттің қаржылық жағдайының 

нашарлауы 

7.18.18. Қамтамасыз ету жоғалған, 

нашарлаған, өзгерген және/немесе Банк жауап 

бермейтін мән-жайлар бойынша Қамтамасыз 

етудің (Қамтамасыз ету бөлігінің) нарықтық 

құны төмендеген жағдайда; және/немесе 

7.18.19. Қамтамасыз етуді ұсынған Клиент 

және (немесе) Кепілзат беруші құжаттар 

бойынша және іс жүзінде қамтамасыз етудің 

болуын, мөлшерін, жай-күйін және сақтау 

шарттарын тексеру, сондай-ақ үшінші 

тұлғалардың Клиенттің мүлкіне, оның ішінде 

Банкке кепілге берілген мүлікке талаптар қоюы; 

және/немесе 

7.18.20. Клиентке және/немесе Кепілгерге 

(ақшаны кепілгерге берген жағдайда) /Кепілзат 

берушіге олардың мүлкіне қатысты сақтандыру 

жағдайының басталуы; 

7.18.21. кез келген өзге жағдайларда, 

Кепілзат берушінің/Кепілгердің Қосылу шарты 

және /немесе Бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы шарт/Өтелген банктік кепілдікті беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарт/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шарт /Бланктік банктік кепілдікті беру туралы 

шарт/ Аванстық төлемді қайтаруға бланктік 

банктік кепілдікті беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шарт /Аванстық төлемді 

қайтаруға өтелмеген банктік кепілдікті жеткізу 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарт 

және Қамтамасыз ету туралы шарттар бойынша 

міндеттемелерді орындамауына әкеп соғуы 

мүмкін. 

7.19. Қосылу шартының және Бланктік 

/Договором о преоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения без предварительного 

согласия Банка; и/или 

7.18.9. предъявления третьими лицами тре-

бований к имуществу Клиента/Закладодателя 

(при предоставлении денег в заклад) 

/Залогодателя, в том числе имуществу, зало-

женному Банку; и/или 

7.18.10. нарушения Клиен-

том/Закладодателем (при предоставлении денег 

в заклад) /Залогодателем/Гарантом действую-

щего законодательства Республики Казахстан, 

которое повлекло или может повлечь наруше-

ние Клиентом/Закладодателем (при предостав-

лении денег в заклад) /Залогодателем/Гарантом 

обязательств перед Банком; 

7.18.11. приостановление или отзыв лицен-

зии Клиента на осуществление основного и/или 

дополнительного вида деятельности либо не 

подтверждение квалификационных требований 

в установленные лицензией сроки; 

7.18.12. предоставления Клиен-

том/Закладодателем (при предоставлении денег 

в заклад) / Залогодателем недостоверных све-

дений о правах третьих лиц на Предмет заклада 

(при предоставлении денег в заклад) 

/Обеспечения, ненадлежащего его оформления, 

регистрации (при необходимости), отсутствия 

одобрения уполномоченных лиц на предостав-

ление Предмета заклада (при предоставлении 

денег в заклад) /Обепечения; и/или 

7.18.13. при утрате, изменении Предмета за-

клада (при предоставлении денег в заклад) 

/Обеспечения по обстоятельствам, за которые 

Банк не отвечает; и/или 

7.18.14. уменьшение уставного капитала 

Клиента более чем на 5 % (пять процентов); 

и/или 

7.18.15. при наступлении дефолта Клиента; 

и/или 

7.18.16. наличия у Клиента обязательств 

перед третьим лицом на сумму более 5 (пяти) 

% от балансовой стоимости активов Клиента, 

возникших после подписания Договора о пре-

доставлении бланковой банковской 

гарантии/Договора о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии 

обеспечения/Договора о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии/ Договора о 
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банктік кепілдікті беру туралы шарттың/Өтелген 

банк кепілдігін беру туралы шарттың / 

Қамтамасыз етуді/ Өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шарттың /Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шарттың / Аванстық 

төлемді қайтарудың бланктік банктік кепілдікті 

беру туралы шарттың және өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шарттың / Шартты 

Клиент үшін оларды жақсарту жағына қарай 

қабылдаудың талаптарын біржақты тәртіппен 

өзгерту. 

7.20. Клиенттің Қосылу шарты 

және/немесе Өтелген банктік кепілдікті беру 

туралы шарт және Қамтамасыз етуді қабылдау 

/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шарт/ Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдігін беру туралы шарт және 

Қамтамасыз етуді қабылдау /өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шарт және Аванстық 

төлемді қайтару және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шарт бойынша кез келген міндеттемесі 

орындалмаған жағдайда, Банк Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарын ескере 

отырып, өз таңдауы бойынша кез келген 

Қамтамасыз етуді өндіріп алуға құқылы 

Клиент/Кепілзат беруші (ақшаны кепілмен 

берген жағдайда)/Кепілзат беруші де осымен 

Банкке Клиенттің/Кепілзат 

берушінің/Кепілгердің Банк алдындағы өзге 

міндеттемелері бойынша немесе Банктің 

иелігіндегі / пайдалануындағы өзге де заңды 

түрде Банкке кепілге берілген кез келген мүлікті 

ұстап қалу құқығын береді, Клиенттің/Кепілзат 

берушінің Қосылу шарты және өтелген Банк 

кепілдігін беру туралы шарт және қамтамасыз 

етуді қабылдау/өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шарт /Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдікті беру туралы шарт 

және Қамтамасыз етуді қабылдау/өтелмеген 

банктік кепілдікті беру туралы шарт бойынша 

барлық міндеттемелері толық орындалғанға 

дейін (кепілге ақша берген жағдайда) /Кепілзат 

берушінің аванстық төлемді қайтару және Банк 

алдында қамтамасыз етуді қабылдау және/немесе 

Клиенттің Банк алдындағы кез келген және Банк 

мұндай мүлікті 5 (бес) жұмыс күнінен асырмай 

ұстайтындығымен, ол аяқталғаннан кейін 

қайтарымсыз және даусыз келіседі, 

Клиенттің/Кепілзат берушінің/Кепілгердің 

Қосылу шарты және/немесе өтелген банктік 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения /Договора о преоставлении непо-

крытой банковской гарантии возврата авансо-

вого платежа и принятии обеспечения, без 

письменного уведомления Банка; и/или 

7.18.17. ухудшения финансового состояния 

Клиента, выявленного по результатам монито-

ринга, проводимого Банком в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов 

Республики Казахстан и внутренних докумен-

тов Банка 

7.18.18. при утрате, ухудшении, изменении 

Обеспечения и/или уменьшения рыночной 

стоимости Обеспечения (части Обеспечения) по 

обстоятельствам, за которые Банк не отвечает; 

и/или 

7.18.19. нарушения Клиентом и (или) Зало-

годателем, предоставившим Обеспечение права 

Банка, проверять по документам и фактически 

наличие, размер, состояние и условия хранения 

Обеспечения, а также предъявления третьими 

лицами требований к имуществу Клиента, в том 

числе имуществу, заложенному Банку; и/или 

7.18.20. наступления страхового случая в 

отношении Клиента и/или Закладодателя (при 

предоставлении денег в заклад) 

/Залогодателя/Гаранта, их имущества; 

7.18.21. любых иных случаях, которые мо-

гут повлечь неисполнение Клиен-

том/Закладодателем (при предоставлении денег 

в заклад) /Залогодателем обязательств по 

Договору присоединения и/или  Договору о 

предоставлении бланковой банковской 

гарантии/Договору о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договору о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/ Договору о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения 

/Договору о преоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения и  Договорам об Обес-

печении. 

7.19. В одностороннем порядке изменять 

условия Договора присоединения и Договора о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии/Договора о предоставлении покрытой бан-

ковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договора о предоставлении непокрытой бан-
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кепілдікті беру туралы шарт және Қамтамасыз 

етуді қабылдау / өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шарт/Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдікті беру туралы шарт 

және Қамтамасыз етуді қабылдау /өтелмеген 

банктік кепілдікті беру туралы шарт және 

Аванстық төлемді қайтару және қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы шарт бойынша 

міндеттемелері одан әрі орындалмаған жағдайда, 

Банк  Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген осы мүлікті өндіріп алуға құқылы 

болады. 

7.21. Кепілзат беруші осы Қосылу 

шартының 7.18.5-тармағында белгіленген 

міндеттемелерді бұзған жағдайда (ақшаны 

кепілге берген жағдайда) Банк жасалған 

мәмілелерді жарамсыз деп тануды талап етуге 

құқылы; 

7.22. Тиісті шарттар жасай отырып, Банкке 

тиісті ақша сомасын аудару жолымен Кепілдік 

беруге байланысты Клиенттің Банк алдындағы 

міндеттемелері бойынша Клиенттен ақшалай 

өтем беруді талап етуге құқылы. 

7.23. Кепілдікті ресімдеудің/шығарудың 

кез келген сатысында және Бланкілік банктік 

кепілдікті беру туралы шартты/Өтелген банктік 

кепілдікті беру және Қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шартты/Өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шартты/Аванстық төлемді 

қайтарудың бланкілік банктік кепілдікті беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартты 

қоса алғанда, өтелген келісімдердің болуына 

қарамастан / Аванстық төлемді қайтарудың 

өтелмеген банктік кепілдікті беру және 

өтелмеген банктік кепілдікті беру, Банк тартатын 

ресурстарды қалыптастыру талаптары өзгерген 

жағдайда қосымша хабарламасыз Кепілдік 

беруден біржақты тәртіппен бас тартуға немесе 

Кепілдік беруді белгіленбеген уақытқа тоқтата 

тұруға құқылы. 

7.24. Құжаттар бойынша және Қамтамасыз 

етудің нақты болуын, мөлшерін, жай-күйін және 

пайдалану шарттарын тексеру, сондай-ақ 

Қамтамасыз етуге қайта бағалау жүргізу, Банк 

көрсеткен мерзімде Клиенттен оны жүргізуді 

ковской гарантии/ Договора о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения 

/Договора о преоставлении непокрытой банков-

ской гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения в сторону их улучшения 

для Клиента.  

7.20. При неисполнении любого 

обязательства Клиента по Договору присоеди-

нения и/или Договору о предоставлении 

покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения /Договору о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии/ Договору 

о предоставлении бланковой банковской га-

рантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения /Договору о предостав-

лении непокрытой банковской гарантии воз-

врата авансового платежа и принятии 

обеспечения, Банк вправе обратить взыскание 

на любое Обеспечение по своему выбору с 

учетом требований законодательства 

Республики Казахстан. Клиент/Закладодатель 

(при предоставлении денег в за-

клад)/Залогодатель также настоящим 

предоставляет Банку  право удерживать любое 

имущество, предоставленное в залог Банку по 

иным обязательствам Клиента/Закладодателя 

(при предоставлении денег в за-

клад)/Залогодателя  перед Банком, или иным 

правомерным образом, находящееся во 

владении/пользовании Банка, до полного 

исполнения всех обязательств 

Клиента/Закладодателя (при предоставлении  

денег в заклад)/Залогодателя по Договору при-

соединения и Договору о предоставлении 

покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения /Договору о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии/Договору о 

прелоставлении бланковой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения /Договору о преоставлении непо-

крытой банковской гарантии возврата авансо-

вого платежа и принятии обеспечения 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 
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талап етуге. 

7.25. Клиенттің Қосылу шарты 

және/немесе Өтелмеген банктік кепілдік беру 

туралы шарт/Өтелмеген банктік кепілдік беру 

туралы шарт бойынша кез келген міндеттемесі 

орындалмаған жағдайда, Банк аванстық төлемді 

қайтарудың өтелмеген банктік кепілдікті беру 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

айқындалған құқықтарды пайдалануға құқылы, 

Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарын ескере отырып, Клиенттің өз қалауы 

бойынша Банк алдындағы міндеттемелерін 

орындамаған (тиісінше орындамаған) жағдайда, 

Қосылу шарты және Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шарт/Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шарт/Аванстық төлемді 

қайтару және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарт бойынша Қамтамасыз ету ретінде 

ұсынылған Кепілдік (ақшалай нысанда 

орындауды көздейтін кепілгерлік және / немесе 

өзге міндеттеме) бойынша талаптар қоюға. 

Клиент, сондай-ақ осымен Банкке Клиенттің 

Банк алдындағы өзге міндеттемелері бойынша 

немесе Банктің иелігіндегі/пайдалануындағы 

өзге де заңды түрде Банкке кепілге берілген кез 

келген мүлікті Қосылу шарты және Өтелмеген 

банктік кепілдік беру туралы шарт/Өтелмеген 

банктік кепілдік беру туралы шарт бойынша 

аванстық төлемді қайтару және банк алдында 

қамтамасыз етуді қабылдау және/немесе 

Клиенттің Банк алдындағы кез келген өзге 

міндеттемелері бойынша мерзімі өткен 

берешегін өтеу бойынша барлық 

міндеттемелерін толық орындағанға, Банк 

мұндай мүлікті 5 (бес) жұмыс күнінен 

асырмайтындығымен сөзсіз және даусыз 

келіседі, олар аяқталғаннан кейін Клиенттің 

бірігу шарты және Өтелмеген банктік кепілдік 

беру туралы шарт/Өтелмеген банктік кепілдік 

беру туралы шарт бойынша міндеттемелері одан 

әрі орындалмаған жағдайда, аванстық төлемді 

қайтару және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген тәртіппен осы мүлікке өндіріп алуды 

аударуға құқылы болады. 

7.26. Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында көзделген 

және/немесе осы Қосылу шартында және 

Бланктік банктік кепілдік беру туралы шартта/ 

Клиента/Закладодателя (при предоставлении  

денег в заклад)/Залогодателя  по Договору при-

соединения и/или Договору о предоставлении 

покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения /Договору о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии/Договору о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения /Договору о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии возврата авансо-

вого платежа и принятии обеспечения, Банк 

будет вправе обратить взыскание на это 

имущество в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан. 

7.21. При нарушении Закладодателем (при 

предоставлении денег в заклад) обязательств, 

установленных п. 7.18.5 настоящего Договора 

присоединения, Банк вправе требовать призна-

ния совершенных сделок недействительными; 

7.22. Требовать от Клиента предоставления 

денежного покрытия по обязательствам Клиен-

та перед Банком в связи с предоставлением Га-

рантии путем перечисления Банку соответст-

вующих сумм денег с заключением соответст-

вующих договоров.  

7.23. На любой стадии оформления/выпуска 

Гарантии и вне зависимости от наличия заклю-

ченных соглашений, включая Договор о пре-

доставлении бланковой банковской гаран-

тии/Договор о предоставлении покрытой бан-

ковской гарантии и принятии обеспече-

ния/Договор о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии/Договор о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения 

/договор о предоставлении непокрытой банков-

ской гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения, вправе в одностороннем 

порядке отказать в предоставлении Гарантии 

или приостановить на неопределенное время 

предоставление Гарантии без дополнительного 

уведомления в случае изменений условий фор-

мирования ресурсов, привлекаемых Банком. 

7.24. Проверять по документам и фактиче-

ски наличие, размер, состояние и условия экс-

плуатации Обеспечения, а также производить 
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Өтелген банктік кепілдік беру туралы шартта 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы 

шартта/Аванстық төлемді қайтаруға бланктік 

банктік кепілдік беру туралы шартта және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы шартта 

және Аванстық төлемді қайтару және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

және/немесе Қамтамасыз ету туралы шартта 

көзделген өзге құқықтар. 

8. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

8.1. Клиент Кепілзат затын беру бойынша 

Кепілдік және/немесе Кепілзат беруге (ақша 

кепілге берілген жағдайда) байланысты Банк 

алдындағы міндеттемелердің кез келгенін 

және/немесе әрқайсысын орындамаған 

және/немесе орындамаған жағдайда, Клиент 

және / немесе Кепілзат беруші (ақша кепілге 

берілген жағдайда) Банк алдындағы 

міндеттемелерін орындамаған және / немесе 

орындамаған жағдайда, Клиент және / немесе 

Кепілзат беруші (ақша кепілге берілген 

жағдайда) Банк алдындағы, Қосылу 

шартында/Өтелген банктік кепілдік беру 

туралы шартта және Қамтамасыз етуді 

қабылдауда /Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдігін беру туралы 

шартта және Аванстық төлемді қайтарудың 

өтелмеген банктік кепілдігін беру туралы 

шартта /Қамтамасыз етуді қабылдауда және 

Қосылу шартының 8.2, 8.3-тармақтарында 

көрсетілген бұзушылықтарды қоспағанда, әрбір 

бұзушылық жағдайы бойынша әрбір бұзушылық 

күні үшін қамтамасыз етуді қабылдауда 

айқындалған мөлшерде тұрақсыздық айыбын 

(өсімпұл, айыппұл) төлейді 

8.2. Конкурстық өтінімнің қолданылу 

мерзімі өткен жағдайда Кепілдіктің қолданылу 

мерзімін ұзартуға, сондай-ақ Келісімшарт 

талаптары өзгерген жағдайда Кепілдік 

талаптарын өзгертуге Банктің жазбаша келісімін 

алу бойынша міндеттеме бұзылған жағдайда, 

Клиент Банкке келесідей мөлшерде айыппұл 

төлейді, Банктік кепілдік беру туралы шартта/ 

Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы шартта 

/Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

переоценку Обеспечения, требовать ее прове-

дения от Клиента в сроки, указанные Банком.  

7.25. Пользоваться правами, определенными 

Договором об Обеспечении, и Договором о 

предоставлении непокрытой банковской га-

рантии/Договору о предоставлении непокры-

той банковской гарантии возврата авансово-

го платежа и принятии обеспечения, при неис-

полнении любого обязательства Клиента по До-

говору присоединения и/или Договору о пре-

доставлении непокрытой банковской гаран-

тии/Договору о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения, Банк вправе об-

ратить взыскание на любое Обеспечение (лю-

бой из предметов залога/заклада), либо выста-

вить требования по гарантии (поручительству 

и/или иному обязательству, предусматриваю-

щему исполнение в денежной форме), предос-

тавленных в качестве Обеспечения по  Догово-

ру присоединения и Договору о предоставле-

нии непокрытой банковской гарантии/Договору 

о предоставлении непокрытой банковской га-

рантии возврата авансового платежа и приня-

тии обеспечения, при неисполнении (ненадле-

жащем исполнении) обязательств Клиента пе-

ред Банком по своему выбору с учетом требо-

ваний законодательства Республики Казахстан. 

Клиент также настоящим предоставляет Банку 

право удерживать любое имущество, предос-

тавленное в залог Банку по иным обязательст-

вам Клиента перед Банком, или иным право-

мерным образом находящееся во владе-

нии/пользовании Банка, до полного исполнения 

всех обязательств Клиента по Договору при-

соединения и Договору о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии/Договору о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии 

возврата авансвого платежа и принятии обеспе-

чения перед Банком и/или погашения просро-

ченной задолженности Клиента по любым 

иным обязательствам перед Банком, и безот-

зывно и бесспорно согласен с тем, что Банк бу-

дет удерживать такое имущество не более 5 

(пяти) рабочих дней, по истечении которых, в 

случае дальнейшего неисполнения обязательств 

Клиента по Договору присоединения и Догово-

ру о предоставлении непокрытой банковской 

гарантии/Договору о предоставлении непокры-

той банковской гарантии возврата авансового 
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шартта/Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы 

шартта /Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдігін беру туралы шартта және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта / 

Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы шартта 

және Аванстық төлемді қайтару және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

айқындалған Банкке келесідей мөлшерде 

айыппұл төлейді. 

8.3. Клиент және/немесе Кепілзат беруші 

Қосылу шартының 4-тармағында көзделген 

міндеттемелерді орындамаған жағдайда, 

Клиентпен және/немесе Кепілзат берушімен 

(оған байланысты, кімге тиісті талап 

қойылғанына байланысты) Банкке Бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шартта/Өтелген 

банктік кепілдікті беру туралы шартта және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартта/Аванстық төлемді қайтаруға Бланктік 

банктік кепілдігін беру туралы шартта және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартта және Аванстық төлемді қайтару және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

айқындалған мөлшерде айыппұл төлейді. 

8.4. Клиент және/немесе Кепілзат беруші 

(ақшаны кепілге берген жағдайда) Банктің талап 

етуі бойынша Банктің тиісті талабы қойылған 

күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 

тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды, айыппұлды), 

Банктің үшінші тұлғалардың қызметтері үшін 

шығыстарын, сондай-ақ клиенттен банк 

алдындағы берешекті өндіріп алу және/немесе 

кепілге салу нысанасына өндіріп алуды қолдану 

процесінде Банкте туындаған кез келген басқа да 

шығындарды банкке төлеуге/өтеуге 

міндеттенеді., клиенттің/кепіл берушінің Банк 

алдындағы кез келген/әрбір міндеттемені бұзуы 

немесе тиісінше орындамауы (ақшаны кепілге 

берген жағдайдае) нәтижесінде Банк шеккен 

шығыстар, кепілге салу нысанасын және 

келтірілген залалдарды өндіріп алуды қолдануға. 

8.5. Банктің Клиент және/немесе Кепілзат 

беруші алдындағы жауапкершілігінің мөлшері 

(ақшаны кепілге салу кезінде) қайта келтірілген 

залалмен шектеледі, жоғалған пайда мен 

моральдық зиян өтелуге жатпайды. 

8.6. Клиенттің және/немесе Кепілзат 

берушінің (ақшаны кепілге берген жағдайда) 

платежа и принятии обеспечения, Банк будет 

вправе обратить взыскание на это имущество в 

порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан. 

 

7.26. Иные права, предусмотренные дейст-

вующим законодательством Республики Казах-

стан и/или указанные в настоящем Договоре 

присоединения и Договоре о предоставлении 

бланковой банковской гарантии/ Договоре о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения  /Договоре о предос-

тавлении непокрытой банковской гаран-

тии/Договоре о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения /Договоре о предос-

тавлении непокрытой банковской гарантии воз-

врата авансового платежа и принятии обеспе-

чения и/или Договоре об Обеспечении. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. В случае неисполнения и/или ненадле-

жащего исполнения Клиентом любого и каждо-

го из обязательств перед Банком в связи с пре-

доставлением Гарантии и/или Закладодателем 

(при предоставлении денег в заклад) по предос-

тавлению Предмета заклада, Клиент и/или За-

кладодатель (при предоставлении денег в за-

клад) уплачивает неустойку (пеню, штраф) в 

размере, определенном в Договоре присоеди-

нения/Договоре о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договоре о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения /Договоре о пре-

доставлении непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения за каждый календарный день на-

рушения по каждому случаю нарушения, за ис-

ключением нарушений, указанных в пунктах 

8.2., 8.3. Договора присоединения. 

8.2.  В случае нарушения обязательства по 

получению письменного согласия Банка на 

продление срока действия Гарантии при про-

длении срока действия конкурсной заявки, а 

также на изменение условий Гарантии при из-

менении условий Контракта, Клиент уплачива-

ет Банку штраф в размере, определенном в До-
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нақты залалдың туындауы үшін негіз болған 

Банк тарапынан қасақана кінәнің болуы Банк 

жауапкершілігінің басталуының міндетті шарты 

болып табылады. 

8.7. Сыйақыны уақтылы төлемегені үшін 

тұрақсыздық айыбын (өсімпұл, айыппұл) алып 

тастағандағы тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, 

айыппұл) берешек өтелген күнді қоспағанда, 

берешек пайда болған бірінші күннен бастап 

мерзімі өткен бүкіл кезең үшін күнтізбелік 

күндермен есептеледі. Сыйақыны уақтылы 

төлемегені үшін тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, 

айыппұл) сыйақы төлеу бойынша берешекті өтеу 

күнін қоса алғанда, сыйақы төлеу бойынша 

берешек пайда болған күннен кейінгі күннен 

бастап барлық мерзімі өткен кезең үшін 

күнтізбелік күндермен есептеледі. Егер Банк 

өзгеше айқындамаса, тұрақсыздық айыбының 

(өсімпұл, айыппұл) және Комиссиялық 

сыйақының сомаларын шетел валютасында 

есептеу кепілдік берілген шетел валютасында 

жүргізілетін болады, ал Банкке тұрақсыздық 

айыбының (өсімпұл, айыппұл), Сыйақының, 

Комиссиялық сыйақының сомаларын төлеуді 

Клиент көрсетілген сомаларды төлеу күніне Банк 

белгілеген шетелдік валютаны сату бағамы 

бойынша айқындалатын сомада теңгемен жүзеге 

асыратын болады, теңгеден шетел валютасына 

(кепілдік валютасына) айырбастау жүргізгені 

үшін Банктің комиссиялық Сыйақысының 

сомасын ескере отырып жүргізіледі. 

Айыппұл санкцияларын есептеу және 

ұсыну міндет емес, Банктің құқығы болып 

табылады және егер олар Клиентке ұсынылмаса, 

онда есептеуге және төлеуге жатпайды. 

8.8. Заңды тұлғамен Шарт жасасу кезінде 

Клиент Банкке дебиторлық борыш төлеу 

жөніндегі міндеттемені ол құрылған күні 

орындамаған/тиісінше орындамаған жағдайда, 

Банкке мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімі 

өткен төлем сомасының 0,1 (нөл бүтін оннан бір) 

% мөлшерінде дебиторлық берешекті өтеу күнін 

қоса алғанда, Дебиторлық берешек құрылған 

күннен кейінгі күннен бастап бүкіл мерзімі өткен 

кезең үшін тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) 

төлеуге. Жеке тұлғамен Шарт жасасу кезінде 

Дебиторлық берешекті өтеу күнін қоса алғанда, 

Дебиторлық берешек пайда болған күннен 

кейінгі күннен бастап мерзімі өткен бүкіл кезең 

үшін Дебиторлық берешекті ол құрылған күні 

говоре о предоставлении бланковой банковской 

гарантии/ Договоре о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договоре о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/Договоре о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения 

/Договоре о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения. 

 8.3. В случае невыполнения Клиентом 

и/или Закладодателем обязательств, 

предусмотренных п. 4. Договора присоедине-

ния Клиент и/или Закладодатель ( в зависимо-

сти от того, кому предъявлено соотвествующее 

требование) выплачивает Банку штраф в 

размере определенном в Договоре о предостав-

лении бланковой банковской 

гарантии/Договоре о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договоре о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/Договоре о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения 

/Договоре о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения. 

8.4. Клиент и/или Закладодатель (при пре-

доставлении денег в заклад) обязуется по тре-

бованию Банка оплатить/возместить Банку в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъяв-

ления соответствующего требования Банка не-

устойку (пеню, штраф), расходы Банка за услу-

ги 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, и 

убытки, понесенные Банком в результате нару-

шения или ненадлежащего исполнения Клиен-

том/Закладодателем (при предоставлении денег 

в заклад)  любого/каждого обязательства перед 

Банком. 

8.5. Размер ответственности Банка перед 

Клиентом и/или Закладодателем (при предос-

тавлении денег в заклад) ограничивается реаль-

ным ущербом, упущенная выгода и моральный 

вред возмещению не подлежат.  

8.6. Обязательным условием наступления 

ответственности Банка является наличие 
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Банкке төлеу бойынша міндеттемелерді 

толтырмаған/тиісінше орындамаған жағдайда, 

Банкке мерзімі өткен төлем сомасының 0,1% 

(нөл бүтін оннан бір пайызы) мөлшерінде 

Дебиторлық берешекті (өсімпұлды) өтеу мерзімі 

өткен әрбір күнтізбелік күн үшін мерзімі өткен 

төлем сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір 

пайыз) – мерзімі өткен күнтізбелік күн үшін 

мерзімі өткен төлем сомасының 0,03% (нөл бүтін 

жүзден үш пайыз) мерзімін өтеудің 90 (тоқсан) 

күні ішінде-мерзімі өткен 90 (тоқсан) күн 

өткеннен кейін, бірақ Шарт қолданылатын әрбір 

жыл үшін Дебиторлық берешек сомасының 10 % 

(он) пайызынан аспайтын Банкке тұрақсыздық 

айыбын (өсімпұл) төлеуге. 

9. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ 

9.1. Клиент, Кепілге беруші (ақшаны 

кепілге берген жағдайда) және Банк екінші 

Тараптан алынған қаржылық, коммерциялық 

және басқа да ақпараттың қатаң құпиялылығын 

сақтауға міндеттенеді. 

Мұндай ақпаратты үшінші тұлғаларға 

беру, жариялау немесе жария ету Банктің 

және/немесе Клиенттің және/немесе Кепілзат 

берушінің (ақшаны кепілге берген жадайда) 

(бұдан әрі бірлесіп "Тараптар", ал жеке-жеке 

"Тарап") жазбаша келісімімен ғана, сондай-ақ 

бұл заңнаманың, бухгалтерлік есептің 

қолданыстағы ережелерінің талаптарына сәйкес 

немесе осындай ақпаратты алуға уәкілетті 

мемлекеттік органдардың тиісті шешімін 

қабылдауға байланысты қажет болуы мүмкін 

жағдайларда мүмкін болады. 

9.2. Құпия Ақпарат келесілерді 

мәліметтерді қамтымайды: 

а) пайдалану немесе жария ету уақытына 

қарай Жалпыға бірдей қолжетімді болып 

табылатын; 

б) Тараптарға олар заңды түрде қол 

жетімді болған және мұндай ақпаратты таратуға 

заңды құқығы бар тұлға ұсынған 

9.3. Құпиялылық және банктік құпия 

туралы ережелер, келесі жағдайларға тарамайды: 

9.3.1. Банктің Кепілдік беруіне 

байланысты туындаған Клиент/Кепілзат 

берушінің құқықтары мен міндеттерін беру 

(талап етуді беру және борышты аудару) 

(ақшаны кепілге беру кезінде); 

9.3.2. Банктің Клиенттің барлық 

шоттарынан берешек сомасын алып қоюы (және 

умышленной вины со стороны Банка, послу-

жившей основанием для возникновения реаль-

ного ущерба у Клиента и/или Закладодателем 

(при предоставлении денег в заклад). 

8.7. Неустойка (пеня, штраф), за исключе-

нием неустойки (пени, штрафа) за несвоевре-

менную оплату Вознаграждения, исчисляется в 

календарных днях за весь период просрочки, 

начиная с первого дня образования задолжен-

ности, исключая день погашения задолженно-

сти. Неустойка (пеня, штраф) за несвоевремен-

ную оплату Вознаграждения, исчисляется в ка-

лендарных днях за весь период просрочки, на-

чиная со дня, следующего за днем образования 

задолженности по оплате Вознаграждения, 

включая день погашения задолженности по оп-

лате Вознаграждения.  Если Банк не определит 

иное, начисление сумм неустойки (пени, штра-

фа) и Комиссионного вознаграждения в ино-

странной валюте будет производиться в той 

иностранной валюте, в которой предоставлена 

Гарантия, а выплата Банку сумм неустойки (пе-

ни, штрафа), Вознаграждения, Комиссионного 

вознаграждения будет осуществляться Клиен-

том в тенге в сумме, определяемой по установ-

ленному Банком курсу продажи иностранной 

валюты, в которой предоставлена Гарантия, на 

дату уплаты указанных сумм, с учетом суммы 

Комиссионного вознаграждения Банка за про-

ведение конвертации из тенге в иностранную 

валюту (валюту Гарантии). 

Начисление и предъявление штрафных 

санкций является правом Банка, а не обязанно-

стью, и если они не предъявлялись Клиенту, то 

к начислению и оплате не подлежат. 

8.8. При заключении Договора с юридиче-

ским лицом, в случае неисполне-

ния/ненадлежащего исполнения Клиентом обя-

зательства по оплате Банку Дебиторской за-

долженности в день ее образования, оплатить 

Банку неустойку (пени) за весь период про-

срочки, начиная со дня, следующего за днем 

образования Дебиторской задолженности, 

включая день погашения Дебиторской задол-

женности, в размере 0,1 (ноль целых одна деся-

тая) % от суммы просроченного платежа за ка-

ждый день просрочки. При заключении 

Договора с физическим лицом, в случае неис-

полнения/ненадлежащего исполнения Клиен-

том обязательства по оплате Банку Дебитор-
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осыған байланысты өзге банктерге қажетті 

ақпарат беруі); 

9.3.3. Банк үшінші тұлғаларға Клиент 

мәмілелер жасасуға ниеттенетін Кепілдік берудің 

жекелеген шарттары туралы хабарлаған 

жағдайда; 

9.3.4. Банк кредиттік бюролардың деректер 

базасына енгізу үшін Клиент/Кепілзат беруші 

туралы мәліметтерді (ақшаны кепілге берген 

жағдайда), сондай-ақ Кепілдік беруге 

байланысты туындаған Тараптардың өз 

міндеттемелерін орындауына байланысты 

ақпаратты (оның ішінде кепілдің шығарылуына 

байланысты Клиенттің Банк алдындағы 

міндеттемелерін орындауын қамтамасыз етудің 

құрамы мен тәсілдері туралы) берген жағдайда 

және Қазақстан Республикасының заңнамасында 

айқындалған тәртіппен және шарттарда Клиент 

және/немесе Кепілзат беруші туралы кредиттік 

есептерді (ақшаны кепілге берген жағдайда) 

алған жағдайда; 

9.3.5. коллекторлық қызметті жүзеге 

асыратын ұйымдарға ақпарат беру; 

9.3.6. аудиторлық, консультациялық, заң 

қызметін (оның ішінде нотариаттық қызметтер 

көрсетуді) жүзеге асыратын ұйымдарға ақпарат 

беру; 

9.3.7. Банкке тиісті рейтинг беру үшін 

рейтингтік агенттіктерге ақпарат беру; 

9.3.8. Банктің Бас ұйымына ақпарат беру; 

9.3.9. сақтандыру мақсатында сақтандыру 

ұйымдарына ақпарат беру; 

9.3.10. Банк өз қызметін жүзеге асыру үшін 

қосымша қаржы қаражатын тарту мақсатында 

ақпаратты үшінші тұлғаларға (өзге банктерге, 

оның ішінде шетелдік банктерге немесе өзге 

қаржы институттарына) беру; 

9.3.11. мемлекеттік тілге аударуды жүзеге 

асыратын ұйымдарға ақпарат беру; 

9.3.12. сот шешімдері, азаматтық және 

әкімшілік істер бойынша ұйғарымдар мен 

қаулылар, қылмыстық істер бойынша үкімдер 

мен қаулылар, сондай-ақ өзге де органдардың 

қаулылары негізінде берілетін атқарушылық 

құжаттарды орындау мақсатында сот 

қызметкерлеріне (жеке, мемлекеттік) ақпарат 

беру. 

9.3.13. жарғылық капиталындағы 

салымдардың (дауыс беретін акциялардың) 

жалпы санының 50% - дан (елу пайыздан) 

ской задолженности в день ее образования, за 

весь период просрочки, начиная со дня, сле-

дующего за днем образования Дебиторской за-

долженности, включая день погашения Деби-

торской задолженности, оплатить Банку неус-

тойку (пени) в размере 0,1 % (ноль целых одна 

десятая процента) от суммы просроченного 

платежа за каждый календарный день просроч-

ки – в течение 90 (девяноста) дней просрочки 

0,03 % (ноль целых три сотых процента) от 

суммы просроченного платежа за каждый ка-

лендарный день просрочки – по истечении 90 

(девяноста) дней просрочки, но не более 10 % 

(десяти) процентов от суммы Дебиторской за-

долженности за каждый год действия Договора. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Клиент, Закладодатель (при предостав-

лении денег в заклад) и Банк обязуются сохра-

нять строгую конфиденциальность финансовой, 

коммерческой и прочей информации, получен-

ной от другой Стороны. 

Передача такой информации третьим лицам, 

опубликование или разглашение возможны 

только с письменного согласия Банка и/или 

Клиента и/или Закладодателя (при предостав-

лении денег в заклад) (далее совместно «Сто-

роны», 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 ре-

шения государственных органов, уполномочен-

ных на получение такой информации.  

9.2. Конфиденциальная Информация не 

включает в себя сведения:  

а) являющиеся общедоступными ко времени 

их использования или разглашения;  

б) предоставленные Сторонам лицом, кото-

рому они стали доступны законным путем и у 

которого имеется законное право распростра-

нять такие сведения 

9.3. Положения о конфиденциальности и 

банковской тайне, не распространяются на слу-

чаи: 

9.3.1. уступки прав и обязанностей (уступка 

требования и перевод долга) Клиен-

та/Залогодателя (при предоставлении денег в 

заклад), возникших в связи с предоставлением 
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астамын құрайтын және өзі тіркелген елдің 

заңнамасына сәйкес кредиттік ұйымдар немесе 

қаржы ұйымдары болып табылатын ВТБ Тобына 

(Банк ВТБ ЖАҚ, кредиттік және қаржы 

ұйымдары) ақпарат беру; 

9.3.14. Банк Кепілгердің немесе Кепілзат 

берушінің Кепілзат затына қатысты (ақшаны 

кепілге берген жағдайда) беруіне байланысты 

Клиенттің өз міндеттемелерін орындамауы 

немесе тиісінше орындамауы. 

9.3.15. үшінші тұлғалардан Банк 

алдындағы Клиенттің міндеттемелерін 

орындауды қабылдау. 

9.3.16. маркетингтік және өзге де 

зерттеулер жүргізу, сондай-ақ нәтижелері, 

тиімділігі және өзге де шарттары туралы 

қорытындылар дайындау бойынша шарттық 

қатынастар негізінде Банкке қызметтер 

көрсететін үшінші тұлғаларға ақпарат беру. 

9.3.17. Осымен, Клиент және Кепілзат 

беруші (ақшаны кепілмен берген жағдайда), 

Бланктік банктік кепілдікті беру туралы 

шартқа/Өтелген банктік кепілдікті беру туралы 

шартқа қол қою және қамтамасыз етуді 

/өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартты/Аванстық төлемді қайтаруға бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шартты / 

Қамтамасыз етуді қабылдауды / аванстық 

төлемді қайтаруға өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шартты және Қамтамасыз етуді 

қабылдауды қабылдау арқылы, Банк Клиент 

және/немесе Кепілзат беруші (ақшаны кепілге 

беру кезінде) Шарт және/немесе Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шарт/Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шарт және Қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы шарт /Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шарт/Аванстық төлемді 

қайтарудың бланктік банктік кепілдікті алдын 

ала қою және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шарт /Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шарт бойынша алынған қандай да бір 

міндеттемелерді кез келген толтырмаған кезде 

қаржылық, коммерциялық ақпаратты, банктік 

құпияны мәжбүрлі соттан тыс өткізу рәсімі 

шеңберінде тиісті мәліметтерді жариялау арқылы 

жүзеге асырылады. Бұл ретте, Клиент пен 

Кепілзат беруші (ақшаны кепілге берген кезде) 

Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы 

шартты/Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы 

шартты/Өтелмеген банктік кепілдік беру туралы 

Банком Гарантии; 

9.3.2. изъятия Банком суммы задолженности 

со всех счетов Клиента (и предоставлением в 

связи с этим иным банкам необходимой ин-

формации); 

9.3.3. когда Банк информирует третьих лиц 

об отдельных условиях предоставления Гаран-

тии, с которыми Клиент намеревается заклю-

чить сделки; 

9.3.4. когда Банк предоставляет сведения о 

Клиенте/Закладодателе (при предоставлении 

денег в заклад) для включения в базу данных 

кредитных бюро, а также информацию, связан-

ной с исполнением Сторонами своих обяза-

тельств  возникших в связи с предоставлением 

Гарантии (в том числе о составе и способах 

Обеспечения исполнения обязательств Клиен-

том перед Банком в связи с выпуском Гаран-

тии), и получает кредитные отчеты о Клиенте 

и/или Закладодателе (при  предоставлении де-

нег в заклад) в порядке и на условиях, опреде-

ленных законодательством Республики Казах-

стан; 

9.3.5. передачи информации организациям, 

осуществляющим коллекторскую деятельность; 

9.3.6. передачи информации организациям, 

осуществляющим аудиторскую, консультаци-

онную, юридическую (в том числе оказание но-

тариальных услуг) деятельность; 

9.3.7. передачи информации рейтинговым 

агентствам, для присвоения Банку соответст-

вующего рейтинга; 

9.3.8. передачи информации Головной орга-

низации Банка; 

9.3.9. передачи информации страховым ор-

ганизациям в целях страхования; 

9.3.10. передачи информации третьим лицам 

(иным банкам, в том числе иностранным бан-

кам или иным финансовым институтам) с це-

лью привлечения Банком дополнительных фи-

нансовых средств для осуществления Банком 

своей деятельности;  

9.3.11. передачи информации организациям, 

осуществляющим перевод на государственный 

язык;  

9.3.12. передачи информации судебным ис-

полнителям (частным, государственным), с це-

лью исполнения исполнительных документов, 

выдаваемых на основании судебных решений, 

определений и постановлений по гражданским 
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шартты/Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдігін беру туралы шартты және 

қамтамасыз етуді /өтелмеген банктік кепілдік 

беру туралы шартты аванстық төлемді қайтару 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартты 

ұсыну туралы Шартына қол қою жолымен осы 

Қосылу шартына қосылу  Банкте жеке өзі болған 

сәтте, Банкте жеке болған кезде Банкке берілген 

банктік құпияны құрайтын мәліметтерді Банктің 

ашуына жазбаша келісім болып табылатынын 

растайды. 

 

10 - БАП. ХАБАРЛАМАЛАР 

 

10.1. Банк үшін немесе Клиент 

және/немесе Кепілзат беруші үшін кез келген 

хабарлама, талап немесе сұраным (ақшаны 

кепілге берген жағдайда) жазбаша түрде 

ұсынылатын болады, егер Қосылу шартында 

және/немесе бланктік банктңк кепілдікті беру 

туралы шартта/Өтелген банктік кепілдікті беру 

және қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартта/Аванстық төлемді қайтарудың бланктік 

банктік кепілдікті беру және қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартта /Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шартта және Аванстық 

төлемді қайтару және қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шартта өзгеше көзделмесе. Мұндай 

хабарлама, талап немесе сұраным олар жеке 

табыс етілген, пошта немесе курьерлік байланыс 

арқылы немесе Кепілдікті беру туралы 

шартта/Өтелген банктік кепілдік беру туралы 

шартта және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартта /Өтелген кепілдік беру туралы 

шартта/Аванстық төлемді қайтаруға бланктік 

банктік кепілдік беру туралы шартта және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдік беру және аванстық 

төлемді қайтару туралы шартта және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

айқындалған Тараптың мекенжайы бойынша 

өзге де байланыс құралымен жеткізілген кезде 

тиісті түрде табыс етілген немесе жіберілген 

ретінде қаралады. Жария, жалпы сипаттағы 

хабарламалар тиісті ақпаратты Банктің 

операциялық залында немесе Банктің интернет 

желісіндегі сайтында www.vtb-bank.kz 

мекенжайы бойынша / Банктің әлеуметтік 

желілердегі ресми парақшасында орналастыру 

и административным делам, приговоров и по-

становлений по уголовным делам в части иму-

щественных взысканий, а также постановлений 

иных органов. 

9.3.13. передачи информации Группе ВТБ 

(ПАО Банк ВТБ, кредитные и финансовые 

организации, доля участия ПАО Банк ВТБ, в 

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); 

9.3.14. не выполнения или ненадлежащего 

выполнения Клиентом своих обязательств пе-

ред Банком, в связи с предоставлением Гаран-

тии или Закладодателем в отношении Предмета 

заклада (при предоставлении денег в заклад). 

9.3.15. принятия исполнения обязательств 

Клиента перед Банком от третьих лиц.  

9.3.16. передачи информации третьим 

лицам, оказывающим Банку на основании 

договорных отношений услуги по проведению 

маркетинговых и иных  исследований, а также 

подготовке заключений о результатах, 

эффективности и иных условиях. 

9.3.17. Настоящим, Клиент и Закладодатель 

(при предоставлении денег в заклад), подписа-

нием Договора о предоставлении бланковой 

банковской гарантии/Договора о предоставле-

нии покрытой банковской гарантии  и принятии 

обеспечения /Договора о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии/Договора о пре-

доставлении бланковой банковской гарантии 

возврата авансового платежа и принятии обес-

печения /Договора о предоставлении непокры-

той банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения, дает согласие 

Банку на то, что Банк при любом неисполнении 

Клиентом и/или Закладодателем (при предос-

тавлении денег в заклад) каких-либо обяза-

тельств взятых по Договору и/или Договору о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии/Договору о предоставлении покрытой бан-

ковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договору о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/Договору о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения 
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арқылы жүзеге асырылады.  

10.2. Барлық құжаттар мен хат-хабарларды 

Тараптар мемлекеттік немесе орыс тілдерінде, не 

басқа тілдерде орындай алады. Бұл ретте, егер 

олар мемлекеттік тілде орындалса, онда 

мүмкіндігінше орыс тіліндегі аудармамен 

сүйемелденуі тиіс, бұл ретте орыс тіліндегі мәтін 

Банк пен Клиент/Кепілзат беруші арасындағы 

өзара қарым-қатынастарда (ақшаны кепілге беру 

кезінде) аударманың негізгі нұсқасы болады 

(басым күшке ие). Егер құжаттар басқа тілде 

орындалса, онда олар міндетті түрде орыс тіліне 

аудармасымен бірге жүруі тиіс және бұл ретте 

орыс тіліндегі мәтін Банк пен Клиент/Кепілзат 

беруші арасындағы өзара қарым-қатынастарда 

(кепілге ақша беру кезінде) аударманың негізгі 

нұсқасы болады (басым күшке ие). 

10.3. Хабарлама, талап (кәнірат-талап), 

сұрау алынды деп есептеледі: 

 қолма – қол жіберген (курьермен) 

жағдайда - алған күні тиісті белгімен жібереді; 

 тапсырысты хатпен жіберген жағдайда – 

жөнелтілгеннен кейін 3 (үшінші) күнге (түзету 

кезінде пошта ұйымы берген құжаттың күні 

бойынша); 

 операциялық залда немесе Банктің 

интернет желісіндегі сайтында www.vtb-bank.kz  

мекенжайы бойынша/ банктің ресми 

парақшасындағы әлеуметтік желілерде 

орналасқан жағдайда - орналастырған күні; 

 электрондық пошта, басқа байланыс 

құралдары арқылы жіберген жағдайда -

жіберілген күні; 

- телефонға/ WhatsApp/телеграм  және т.б. 

мессенджерлерді қоса алғанда смс жіберген 

жағдайда - жіберілген күні. 

10.4. Клиент/Кепілзат берушімен Банкке 

бланктік банктік кепілдікті беру туралы 

шартта/Өтелген банктік кепілдікті беру туралы 

шартта және Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шартта /Қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шартта/ Аванстық төлемді қайтаруға 

бланктік банктік кепілдікті беру туралы шартта 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартта көрсетілген мекенжайлар бойынша 

жібереді немесе Банктің кеңсесіне, курьердің 

көмегімен сол мекенжайда орналасқан кез келген 

хабарлама немесе құжат (ақшаны кепілмен 

берген жағдайда) жіберілетін болады. Банк 

/Договору о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения имеет право на рас-

крытие (включая путем опубликования соот-

ветствующих сведений в рамках процедуры 

принудительной внесудебной реализации) фи-

нансовой, коммерческой информации, банков-

ской тайны. При этом Клиент и Закладодатель 

(при предоставлении денег в заклад) подтвер-

ждают, что присоединение к настоящему Дого-

вору присоединения путем подписания Догово-

ра о предоставлении бланковой банковской га-

рантии/Договора о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии обеспечения  

/Договора о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/Договора о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения 

/Договора о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа 

и принятии обеспечения является письменным 

согласием на раскрытие Банком сведений, со-

ставляющих банковскую тайну, предоставлен-

ным Банку в момент личного присутствия в 

Банке. 

СТАТЬЯ 10. УВЕДОМЛЕНИЯ 

10.1. Любое уведомление, требование или 

запрос, для Банка или для Клиента и/или Закла-

додателя (при предоставлении денег в заклад) 

будут представляться в письменном виде, если 

иное не предусмотрено Договором присоеди-

нения и/или Договором о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии/Договором о пре-

доставлении покрытой банковской гарантии и 

принятии обеспечения /Договором о предос-

тавлении непокрытой банковской гаран-

тии/Договором о предоставлении бланковой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения /Договором о 

предоставлении непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения. Такое уведомление, требование 

или запрос рассматриваются как должным об-

разом 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 бланковой банковской гаран-

тии/Договоре о предоставлении покрытой бан-

ковской гарантии и принятии обеспечения 
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Клиентке/Кепілзат берушіге (ақша кепілге 

қойылған жағдайда) хабарлама немесе құжат 

(Клиенттің/Кепілзат берушінің өкіліне немесе 

қызметкеріне) беруге немесе хабарламаны 

немесе құжатты (курьердің немесе поштаның 

көмегімен) Кепілдікті беру туралы 

шартта/Өтелген банктік кепілдікті беру туралы 

шартта және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартта /Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шартта/ Аванстық төлемді қайтаруға 

бланктік банктік кепілдік беру туралы шартта 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы 

шартта және аванстық төлемді қайтару және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартта 

көрсетілген мекенжайға жіберуге құқылы. 

Хабарлама немесе құжат телефон, факс немесе 

электрондық пошта арқылы немесе Бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шартта/Өтелген 

банктік кепілдікті беру туралы шартта және 

Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы шартта 

/Қамтамасыз етуді/ өтелмеген банктік кепілдікті 

беру туралы шартта /Аванстық төлемді 

қайтаруға бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы шартта және Қамтамасыз етуді 

қабылдауда / Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шартта көрсетілген өзге байланыс 

құралымен берілуі мүмкін. Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шартта/Өтелген банктік 

кепілдікті беру туралы шартта/Қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартта/ Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шартта /Аванстық 

төлемді қайтаруға бланктік банктік кепілдікті 

беру туралы шартта және Қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартта / Өтелмеген банктік 

кепілдікті беру туралы шартта және Аванстық 

төлемді қайтару мен қамтамасыз етуді қабылдау 

туралы шартта көрсетілген Клиенттің/Кепілзат 

берушінің деректемелері (ақшаны кепілмен беру 

кезінде) өзгерген, осы өзгерістер туралы Шартта 

айқындалған мерзімде түзетілген хабарлама 

немесе құжатты Клиент/Кепілзат беруші 

(ақшаны кепілге берген жағдайда) қабылданған 

болып есептеледі. 

11. ҚОРЫТЫНДЫ  

ЕРЕЖЕЛЕР 

 

11.1. Клиент пен Кепілзат беруші (ақшаны 

кепілге берген жағдайда) Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шартқа/Өтелген банкті 

/Договоре о предоставлении покрытой гаран-

тии/ Договором о предоставлении бланковой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения /Договором о 

предоставлении непокрытой банковской гаран-

тии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения. 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/ на официальной 

страничке Банка в социальных сетях. 

10.2. Все документы и корреспонденция мо-

гут выполняться Сторонами на государствен-

ном или русском либо других языках. При 

этом, если они выполняются на государствен-

ном языке, то должны при возможности сопро-

вождаться переводом на русский язык, 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 основ-

ным вариантом перевода (иметь преимущест-

венную силу) во взаимоотношениях между 

Банком и Клиентом/Закладодателем (при пре-

доставлении денег в заклад). 

10.3. 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 докумен-

та, выданным организацией почты при отправ-

ке); 

 при размещении в операционном зале или 

на сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

www.vtb-bank.kz/ на официальной страничке 

Банка в социальных сетях - в день размещения; 

 при отправке по электронной почте, иным 

средством связи - в день отправки; 

 - при отправке смс на телефон/ включая 

мессенджеры whatsApp/телеграм и т.д. - в день 

отправки. 

10.4. Любое сообщение или документ будет 

отправлен Клиентом/Закладодателем (при пре-

доставлении денег в заклад) в Банк по адресам, 

http://www.vtb-bank.kz/
http://www.vtb-bank.kz/
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кепілдікті беру туралы шартқа қол қою арқылы 

және Қамтамасыз етуді /Өтелмеген кепілдік беру 

туралы шартты/ Аванстық төлемді қайтарудың 

бланктік банктік кепілдігін беру туралы шартты / 

Қамтамасыз етуді қабылдауды және өтелмеген 

банктік кепілдікті беру туралы шартты 

/Аванстық төлемді қайтару және қамтамасыз 

етуді қабылдауды Банкте өзінің жеке іс-әрекеті 

кезінде растайды және келесілерге кепілдік 

береді: 

-Қазақстан Республикасының заңнамасы 

бойынша тиісті түрде құрылған және заңды 

түрде жұмыс істейтін заңды тұлға болып 

табылады, Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының талаптарына 

сәйкес өзінің шаруашылық қызметін жүзеге 

асыру үшін қажетті барлық шешімдері, 

лицензиялары және өзге де құжаттары бар 

(заңды тұлғалар-Клиенттер/Кепілзат берушілер 

үшін (ақша кепілге берілген жағдайда); 

- белгіленбеген мерзімге тиісті түрде 

құрылған және Қазақстан Республикасының 

заңнамасы бойынша заңды түрде жұмыс істейтін 

субъект болып табылады, Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасының 

талаптарына сәйкес өзінің шаруашылық 

қызметін жүзеге асыру үшін қажетті барлық 

рұқсаттарға, лицензияларға және өзге де 

құжаттарға ие (Клиенттер/Кепілзат берушілер 

үшін (кепілге ақша берілген жағдайда) – жеке 

тұлғалар, оның ішінде дара кәсіпкерлер үшін); 

-осы Шартта және Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шартта/Өтелген банктік 

кепілдікті беру туралы шартта және Қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы шартта/Өтелмеген 

банктік кепілдікті беру туралы шартта/ Бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы шартта /Аванстық 

төлемді қайтарудың бланктік банктік кепілдікті 

беру туралы шартта және Қамтамасыз етуді 

қабылдау туралы шартта / Алдын ала төлемді 

қайтарудың өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шартта көрсетілген өз іс-әрекеттерімен 

құқықтар мен міндеттерді алуға шексіз құқықтық 

қабілетке ие; 

-Клиенттің және Кепілзат берушінің 

(ақшаны кепілге беру кезінде) Банк алдында 

Кепілдік беруге байланысты оның басқару 

органдары тиісті түрде санкциялаған 

міндеттемелерін орындауы және Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына, 

указанным в Договоре о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии/Договоре о 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения /Договоре о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии/ Договоре о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения 

/Договоре о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения, или передан в 

канцелярию Банка, расположенную по тому же 

адресу, с помощью курьера. Банк вправе пере-

дать Клиенту/Закладодателю (при предоставле-

нии денег в заклад) сообщение или документ 

(представителю или работнику Клиен-

та/Закладодателя) или отправить сообщение 

или документ (с помощью курьера или почты) 

по адресу, указанному в Договоре о предостав-

лении бланковой банковской 

гарантии/Договоре о предоставлении покрытой 

банковской гарантии и принятии обеспечения 

/Договоре о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/ Договоре о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения 

/Договоре о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения. Сообщение 

или документ  могут быть переданы по телефо-

ну, факсу или электронной почте или иным 

средством связи, указанным в Договоре о пре-

доставлении бланковой банковской гаран-

тии/Договоре о предоставлении 

предоставлении покрытой банковской гарантии 

и принятии обеспечения /Договоре о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии/ Договоре о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения 

/Договоре о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения. В случае из-

менения реквизитов Клиента/Закладодателя 

(при предоставлении денег в заклад), указанных 

в Договоре о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии/Договоре о предоставлении 

покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения/Договоре о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии/ Договоре о 
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Клиенттің/Кепілзат берушінің құрылтай 

құжаттарына (ақшаны кепілге беру кезінде), 

сондай-ақ ол бұрын жасаған мәмілелерге қайшы 

келмеуі. Клиент/Кепілзат беруші 

құрылтайшыларының, қатысушыларының 

(акционерлерінің) құрамын өзгерту (ақшаны 

кепілге беру кезінде) Банктің жазбаша келісімін 

алғаннан кейін жүзеге асырылатын болады; 

-Банктің Кепілдік беруіне, Кепілзат 

берушінің Клиент/Кепілзат берушінің құзыретті 

басқару органдары тарапынан да (кепілге ақша 

беру кезінде), сондай-ақ мемлекеттік органдарды 

қоса алғанда (қажет болған жағдайда) үшінші 

тұлғалар тарапынан да Кепілзат затын беруіне 

байланысты міндеттемелерді қабылдауға 

байланысты барлық талап етілетін рұқсаттар мен 

келісімдер алынды. Бланктік банктік кепілдікті 

беру туралы шартқа /Өтелген банктік кепілдікті 

беру және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартқа/ Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шартқа /Аванстық төлемді қайтару және 

қамтамасыз етуді қабылдау бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шартқа / Аванстық 

төлемді қайтарудың өтелмеген банктік кепілдікті 

беру және қамтамасыз етуді қабылдау туралы 

шартқа Клиент пен Кепілгердің уәкілетті 

тұлғасымен қол қойылады (кепілге ақша берілген 

жағдайда); 

- Клиент пен Кепілзат беруші бұрын 

жасасқан мәмілелер бойынша, оның ішінде 

үшінші тұлғалармен жасалған мәмілелер 

бойынша міндеттемелердің елеулі 

бұзушылықтары жоқ; 

- Клиенттің және/немесе Кепілзат 

берушінің негізгі және айналым қаражаты 

құнының мөлшерінен асатын талап қою сомасы 

бар жауапкер (қоса жауапкер) ретінде сот 

талқылауына тартылмаған (ақшаны кепілге 

берген жағдайда); 

- банкроттық, оңалту, қайта 

ұйымдастыру, не тарату сатысында емес және 

құзыретті мемлекеттік органдарда, оның ішінде 

соттарда көрсетілген процестерді қозғау туралы 

өтініштер (немесе өзге де өтініш нысандары) 

жоқ; 

- салық және бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдерді төлеу бойынша бюджет 

алдында берешегі жоқ. Клиент/Кепілзат беруші 

(ақшаны кепілге салып) мерзімінде және тиісті 

түрде салықтар мен бюджетке төленетін өзге де 

предоставлении бланковой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения /Договоре о 

предоставлении непокрытой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения, и не сообщении Банку в 

письменной форме, в сроки определенные До-

говором о данных изменениях, отправленное 

сообщение или документ считается принятым 

Клиентом/Закладодателем (при предоставлении  

денег в заклад).   

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Клиент и Закладодатель (при предос-

тавлении денег в заклад) подписанием Догово-

ра о предоставлении бланковой банковской га-

рантии/Договора о предоставлении покрытой 

банковской гарантии  и принятии обеспечения  

/Договора о предоставлении непокрытой гаран-

тии/ Договора о предоставлении бланковой 

банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения /Договора о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии 

возврата авансового платежа и принятии обес-

печения в момент своего личного присутствия в 

Банке подтверждает и гарантирует, что: 

- является юридическим лицом, должным 

образом, созданным и законно существующим 

по законодательству Республики Казахстан, об-

ладает всеми необходимыми для осуществле-

ния своей хозяйственной деятельности разре-

шениями, 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 Рес-

публики Казахстан, обладает всеми необходи-

мыми для осуществления своей хозяйственной 

деятельности разрешениями, лицензиями и 

иными документами, в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства Респуб-

лики Казахстан (для Клиентов/Закладодателей 

(при предоставлении  денег в заклад) – физиче-

ских лиц, включая индивидуальных предпри-

нимателей);  

- обладает неограниченной правоспособно-

стью своими действиями приобретать права и 
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міндетті төлемдерді төлейтін болады және 

Клиенттің / Кепілзат берушінің бюджет 

алдындағы өтелмеген жиынтық берешегінің 

сомасы (ақшаны кепілге салып берген жағдайда) 

Кепілдіктің қолданылу кезеңінде кез келген 

уақытта 50 (елу) айлық есептік көрсеткіштен 

аспайтын болады; 

- оның бизнесіне, қаржылық жағдайына, 

активтеріне және Банк алдындағы өз 

міндеттемелері бойынша жауап беру 

мүмкіндігіне елеулі теріс әсер етуі мүмкін мән-

жайлар жоқ; 

- Клиенттің Банк алдындағы 

міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету 

үшін Кепілзат (ақшаны кепілзатқа беру кезінде) 

/Қамтамасыз ету нысанын беру Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы келмейді 

және Кепілзат нысанын (ақшаны Кепілзатқа беру 

кезінде) ұрлау, жоғалту немесе жою /Қамтамасыз 

ету жоқ; 

- Кепілзат заты (ақшаны кепілге беру кезінде) 

/Қамтамасыз ету (ақшаны кепілге беру 

кезінде)/Кепілзат берушіге тиесілі (меншік 

құқығында, үшінші тұлғада кепілде жоқ), қандай 

да бір өзге түрде ауыртпалық салынбаған және 

кепілге беру Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қайшы келмейді және басқа 

тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын 

мүдделерін бұзбайды; 

- Кепілдік беруге байланысты 

міндеттемелерді қабылдау, Кепілзат затын беру 

(ақшаны кепілмен беру кезінде) /Қамтамасыз 

ету, қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыру (жылыстату) және терроризмді 

қаржыландыру мақсаттарын 

көздемейді/көздемейтін болады және/немесе 

Кепілзат нысаны болып табылатын ақшаның 

(ақшаны кепілмен беру кезінде) /Қамтамасыз ету 

көзін Кепілзат беруші (ақшаны кепілмен беру 

кезінде) /Клиентпен/Кепілзат берушімен Банкке 

ашылады. 

- олар бұзылған жағдайда туындауы 

мүмкін салдарлар, жауапкершілік және 

тәуекелдер туралы хабардар; 

- Банктің тарифтерімен, комиссиялық 

сыйақы мөлшерлемелерімен және Кепілдікті 

шығаруға және оған қызмет көрсетуге 

байланысты шығыстармен таныстым және 

келісемін; 

- Банк тарифтеріне сәйкес Кепілдік 

нести обязанности, указанные в настоящем До-

говоре и Договоре о предоставлении бланковой 

банковской гарантии/Договоре о предоставле-

нии покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения/Договоре о предоставлении непо-

крытой банковской гарантии/ Договоре о пре-

доставлении бланковой банковской гарантии 

возврата авансового платежа и принятии обес-

печения /Договоре о предоставлении непокры-

той банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения; 

- исполнение Клиентом и Закладодателем 

(при предоставлении денег в заклад) обяза-

тельств перед Банком в связи с предоставлени-

ем Гарантии должным образом санкционирова-

но его органами управления и не противоречит 

действующему законодательству Республики 

Казахстан, учредительным документам Клиен-

та/Закладодателя (при предоставлении денег в 

заклад), а также заключенным им ранее сдел-

кам. Изменение состава учредителей, участни-

ков (акционеров) Клиента/Закладодателя (при 

предоставлении денег в заклад) будет осущест-

вляться после получения письменного согласия 

Банка; 

- получены все требуемые разрешения и со-

гласия связанные с принятием обязательств в 

связи с предоставлением Банком Гарантии, 

предоставлением Закладодателем (при 

предоставлении денег в заклад) Предмета за-

клада, как со стороны компетентных органов 

управления Клиента/Закладодателя (при 

предоставлении  денег в заклад) так и со сторо-

ны третьих лиц, включая государственные ор-

ганы (в случае необходимости). Договор о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии/ Договор о предоставлении покрытой бан-

ковской гарантии  и принятии обеспечения 

/Договор о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии/ Договор о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения 

/Договор о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения подписывает-

ся уполномоченным лицом Клиента и Закладо-

дателя (при предоставлении  денег в заклад); 

- отсутствуют существенные нарушения 

обязательств по сделкам, ранее заключенным 

Клиентом и Закладодателем (при 
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шығарғаны үшін комиссияны және Кепілдік 

шығарылғанға дейінгі басқа да шығыстарды 

төлейді; 

- Кепілдіктің нысанымен, мәтінімен және 

мазмұнымен таныстым және келісемін және одан 

әрі оларға қатысты наразылық білдірмейтін 

болады; 

- Кепілзат беруші/Кепілгер осы тармақта 

көзделген Кепілдіктер мен растамаларға сәйкес 

келеді; 

11.2. Клиент Шартқа қол қою арқылы 

төмендегіні растайды: 

- Кредит беру шарттарымен таныстым; 

- Шарт бойынша міндеттемелерді 

орындамаған жағдайда туындауы мүмкін 

салдарлар, жауапкершілік және тәуекелдер 

туралы хабардармын; 

- Банк Кредитті алумен және қызмет 

көрсетумен, сыйақы мөлшерлемесінің 

мөлшерімен, оның қолданылу мерзімімен, 

Кредиттің жылдық тиімді сыйақы 

мөлшерлемесімен (нақты құнымен) таныстым 

және олармен келісемін; 

- Қосылу шартының, оған түсінікті және 

анық Шарттың мазмұнымен таныстым және 

келісемін, әрі қарай оларға қатысты талап 

қоймайтын болады; 

- Клиент тарапынан жаңылысу, оның 

ішінде мәміле уәждерінде орын жоқ, сол сияқты 

мәміле ол үшін кіріптарлық болып табылмайды 

(яғни алдаудың, зорлықтың немесе қауіптің 

ықпалымен жасалған, сондай-ақ Клиент үшін 

Банкке қарағанда және пайдаланғаннан аса 

тиімсіз жағдайларда ауыр мән-жайлардың 

тоғысуы салдарынан жасалған) немесе заңсыз 

жолмен алынған ақшаны заңдастырумен 

(жылыстатумен) байланысты. 

- Клиент туралы мәліметтерді кредиттік 

бюроларға беруге және Кредит бюросының 

Банкке тұрғын үй туралы кредиттік есепті және 

уәкілетті органдарға (- дарға) өзге де 

есептерді/мәліметтерді/ақпаратты, сондай-ақ 

Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына 

байланысты ақпаратты беруіне келісемін. 

- оған Шарттың талаптарымен танысу 

үшін қажетті уақыт берілді; 

- осы Шартта белгіленген жағдайлар мен 

тәртіпке сәйкес Банктің Клиенттің Шарт 

бойынша төлеуі тиіс кез келген соманы даусыз 

тәртіппен Клиенттің Банкте, сол сияқты кез 

предоставлении  денег в заклад), в том числе и 

с третьими лицами; 

- не вовлечен в судебные разбирательства в 

качестве ответчика (соответчика) с суммой ис-

ка, превышающей размер стоимости основных 

и оборотных средств Клиента и/или Закладода-

теля (при предоставлении  денег в заклад); 

- не находится в стадии банкротства, реаби-

литации, 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 пла-

тежей в бюджет. Клиент/Закладодатель (денег в 

заклад) будет в срок и надлежащим образом 

оплачивать налоги и иные обязательные плате-

жи в бюджет и сумма непогашенной совокуп-

ной задолженности Клиента/Закладодателя 

(при предоставлении денег в заклад)  перед 

бюджетом в любой момент времени в период 

действия Гарантии не будет превышать 50 

(пятьдесят) месячных расчетных показателей;  

- отсутствуют обстоятельства, которые мо-

гут оказать существенный негативный эффект 

на его бизнес, финансовое положение, активы и 

возможность отвечать по своим обязательствам 

перед Банком; 

- предоставление Предмета заклада (при 

предоставлении денег в заклад) /Обеспечения в 

обеспечение исполнения обязательств Клиента 

перед Банком не противоречит законодательст-

ву Республики Казахстан и не имеется угрозы, 

утраты или уничтожения Предмета заклада 

(при предоставлении денег в заклад) 

/Обеспечения; 

- Предмет заклада (при предоставлении де-

нег в заклад) /Обеспечение, принадлежит Кли-

енту/Закладодателю (при предоставлении денег 

в заклад)/Залогодателю (на праве собственно-

сти, не находится в залоге у третьего лица, не 

обременен каким-либо иным образом и переда-

ча в заклад не противоречит законодательству 

Республики Казахстан и не нарушает права и 

охраняемые законом интересы других лиц; 

- принятие обязательств в связи с предос-

тавлением Гарантии, предоставление Предмета 

заклада (при предоставлении денег в заклад) 

/Обеспечения, не преследует/не будет пресле-
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келген басқа Банкте немесе банктік 

операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдарда және Қазақстан 

Республикасының аумағында және одан тыс 

жерлерде өзге кредиттік ұйымдарда ашылған кез 

келген банктік шотынан алуға келісемін. 

11.3. Тараптар Банктің Клиенттің/Кепілзат 

берушінің жоғарыда көрсетілген өтініштерінің, 

Кепілдіктері мен міндеттемелерінің негізінде 

Кепілдік беретіндігін түсінеді және келіседі 

(ақшаны кепілге берген жағдайда). 

Клиенттің/Кепілзат берушінің барлық 

растамалары мен кепілдіктері (ақшаны кепілмен 

берген жағдайда) Кепілдік беруге, Банктің 

Кепілзат/Қамтамасыз ету нысанасын 

қабылдауына байланысты Клиент/Кепілзат 

беруші Банк алдындағы міндеттемелерін толық 

және тиісінше орындағанға дейін (ақшаны 

кепілмен берген кезде) әрбір күнге қайталанатын 

болып есептеледі. 

Көрсетілген мән-жайлардың/оқиғалардың 

кез келгені немесе қандай да бір растаулар мен 

кепілдіктердің өзгеруі басталған күннен бастап, 

Клиент/Кепілзат беруші (ақшаны кепілге берген 

жағдайда) бұл туралы Банкке дереу жазбаша 

хабарлауға міндеттенеді. 

11.4. Клиент және / немесе Кепілзат 

беруші (ақшаны кепілге берген жағдайда) 

Банктің жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға 

Кепілдік беруге, Кепілзат затын қабылдауға 

байланысты туындаған өз құқықтары мен 

міндеттерін қайта беруге құқылы емес. Банк 

Клиентпен/Кепілзат берушімен алдын ала 

келіспей-ақ (ақшаны кепілге берген жағдайда) 

Кепілдік беруге, кепіл затын қабылдауға 

(ақшаны кепілге берген кезде) байланысты 

туындаған өз құқықтары мен міндеттерін үшінші 

тұлғаларға, оның ішінде Банк цессия, факторинг 

немесе өзге де шарттар жасасу арқылы беруге 

құқылы, соның ішінде Банк өз құқықтарын 

үшінші тұлғаларға береді (атап айтқанда 

Клиентке/Кепілзат берушіге (ақшаны кепілге 

берген жағдайда) талап етуге құқылы. 

11.5. Клиент/Кепілзат беруші қайта 

ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда 

(ақша кепілге берілген жағдайда) барлық 

құқықтар мен міндеттер оның құқықтық 

мирасқорына өтеді. 

11.6. Банкпен Клиент/Кепілзат беруші 

туралы мәліметтерді (ақшаны кепілмен берілген 

довать цели легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма и/или источник происхожде-

ния денег, являющихся Предметом заклада (при 

предоставлении денег в заклад) /Обеспечения 

раскрыт Закладодателем (при предоставлении  

денег в заклад) /Клиентом/Залогодателем Бан-

ку. 

- осведомлен о последствиях, ответственно-

сти и рисках, которые могут наступить в случае 

их нарушения; 

- ознакомлен и согласен с тарифами Банка, 

ставками комиссионного вознаграждения и 

расходов, связанных с выпуском и обслужива-

нием Гарантии; 

- оплатит комиссию за выпуск гарантии со-

гласно тарифам Банка и другие расходы до вы-

пуска Гарантии;   

- ознакомлен и согласен с формой, текстом 

и содержанием Гарантии и в дальнейшем пре-

тензий в отношении них предъявлять не будет; 

- Залогодатель/Гарант, соответствуют га-

рантиям и заверениям, предусмотренным на-

стоящим пунктом; 

11.2. Клиент подписанием Договора под-

тверждает, что: 

- с условиями предоставления Кредита оз-

накомлен; 

- осведомлен о последствиях, ответственно-

сти и рисках, которые могут наступить в случае 

невыполнения обязательств по Договору; 

- ознакомлен и согласен с размерами Тари-

фов, ставками Комиссионного вознаграждения 

и расходов, связанных с получением и обслу-

живанием Банком Кредита, размером ставки 

Вознаграждения, сроком ее действия, годовой 

эффективной ставкой вознаграждения (реаль-

ной стоимостью) Кредита; 

- ознакомлен и согласен с содержанием До-

говора присоединения, Договора, который (-ые) 

ему понятны и ясны и в дальнейшем претензий 

в отношении них предъявлять не будет; 

- заблуждения со Стороны Клиента, в том 

числе в мотивах сделки не имеют места, равно 

как и сделка не является для него кабальной (то 

есть совершенной под влиянием обмана, наси-

лия или угрозы, а также совершенной вследст-

вие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 

невыгодных для Клиента условиях чем Банк и 

воспользовался) или связанной с легализацией 
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жағдайда) кредиттік бюроларға беруге және 

кредиттік бюроның Банкке Клиент/Кепілзат 

беруші туралы кредиттік есепті (ақшаны 

кепілмен берген жағдайда), сондай-ақ 

Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына 

байланысты ақпаратты беруге Клиент/Кепілзат 

берушінің келісімін (ақшаны кепілмен берген 

кезде) алынды 

11.7. Кепілдік беруге байланысты, сондай-

ақ Кепілзат затына (ақшаны кепілге беру кезінде) 

/Қамтамасыз етуге қатысты барлық даулар 

Тараптар арасындағы алдын ала келіссөздер 

арқылы шешіледі, егер дау нысанасы Клиенттің 

Сыйақымен, Комиссиялық сыйақылармен, ұстап 

қалулармен, төлемдермен немесе тарифтермен 

келіспеуі болып табылған жағдайларда, Тараптар 

Тараптар арасында алдын ала есеп айырысу 

актісін жасауға және оған қол қоюға 

міндеттенеді, онда Клиент қандай да бір 

комиссиялармен келіспеу негіздерін түсіндіруге 

тиіс. Тараптар арасында қандай да бір даулы 

мәселені реттеуге қол жеткізілмеген жағдайда, 

барлық даулар Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес және Банкке қарауы 

бойынша Банктің (оның филиалының) 

орналасқан жері бойынша сотта шешіледі. 

11.8. Ақшаны кепілге берген жағдайда, 

Кепілге қою құқығы тоқтатылады: 

- Кепілдік беруге байланысты (барлық 

өзгерістер мен толықтыруларды қоса алғанда) 

Банк алдындағы барлық міндеттемелерді, оның 

ішінде осы қосылу шартында көзделген 

міндеттемелерді толық көлемде орындаған 

жағдайда; 

- Банк Кепілдік бойынша Кепілзат затымен 

қамтамасыз етілген өз талаптарын 

қанағаттандырған жағдайда, не Банк Клиенттің 

оның банктік шоттарынан ақшасын және/немесе 

өтем есебінен Кепілзат берушінің ақшасын 

тәртіппен алып қою (есептен шығару) есебінен; 

- Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге 

жағдайларда. 

 

11.9. Қосымша келісімдер, Қосымшалар, 

Кепілдік, Біріктіру шартына өтініш Қосылу 

шартының ажырамас бөліктері болып табылады. 

 

 

(отмываением) денег, полученным незаконным 

путем. 

- согласен на предоставление сведений о 

Клиенте в кредитные бюро и на выдачу кредит-

ным бюро Банку кредитного отчета о Клиенте и 

иных отчетов/сведений/информации в/с упол-

номоченные (-х) органы (-ах), а также инфор-

мации, связанной с исполнением Сторонами 

своих обязательств. 

- ему было предоставлено необходимое 

время на ознакомление с условиями Договора; 

- согласен в случаях и в соответствии с по-

рядком, установленным настоящим Договором, 

на изъятие Банком любых сумм, подлежащих 

оплате Клиентом по Договору, в бесспорном 

порядке с любого банковского счета Клиента, 

открытого в Банке, так и в любом другом банке 

или организациях, осуществляющих отдельные 

виды банковских операций, и иных кредитных 

организациях на территории Республики Казах-

стан и за ее пределами. 

11.3. Стороны осознают и договариваются, 

о том, что Банк предоставляет Гарантию на ос-

новании вышеуказанных заявлений, гарантий и 

обязательств Клиента/Закладодателя (при пре-

доставлении денег в заклад). 

Все заверения и гарантии Клиен-

та/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/Обеспечения. 

С даты наступления любого из указанных 

обстоятельств/событий, либо изменения какого-

либо из заверений и гарантий, Кли-

ент/Закладодатель (при предоставлении денег в 

заклад) обязуется незамедлительно письменно 

уведомлять об этом Банк. 

11.4. Клиент и/или Закладодатель (при пре-

доставлении денег в заклад) не вправе переда-

вать свои права и обязанности, возникшие в 

связи с предоставлением Гарантии, принятием 

Предмета заклада, третьим лицам без письмен-

ного согласия Банка. Банк вправе в односто-

роннем порядке без предварительного согласо-

вания с Клиентом/Закладодателем (при предос-

тавлении денег в заклад) уступить свои права и 

обязанности, возникшие в связи с предоставле-
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нием Гарантии, принятием Предмета заклада 

(при предоставлении денег в заклад), третьим 

лицам, в том числе путем заключения Банком 

цессии, факторинга или иных договоров, по ко-

торым Банк уступает свои права третьим лицам 

(в частности право требования к Клиен-

ту/Закладодателю (при предоставлении денег в 

заклад)). 

11.5. В случае реорганизации или ликвида-

ции Клиента/Закладодателя (при предоставле-

нии денег в заклад) все права и обязанности пе-

реходят к его правопреемнику. 

11.6. Банком получены согласия Клиен-

та/Закладодателя (при предоставлении денег в 

заклад) на предоставление сведений о Клиен-

те/Закладодателе (при предоставлении денег в 

заклад) в кредитные бюро и на выдачу кредит-

ным бюро Банку кредитного отчета о Клиен-

те/Закладодателе (при предоставлении денег в 

заклад), а также информации, связанной с ис-

полнением Сторонами своих обязательств. 

11.7. Все споры в связи с предоставлением 

Гарантии, а также в отношении Предмета за-

клада (при предоставлении денег в заклад) 

/Обеспечения, разрешаются посредством пред-

варительных переговоров между Сторонами, в 

случаях, если предметом спора является несо-

гласие Клиента с Вознаграждением, комисси-

онными вознаграждениями, удержаниями, вы-

платами или тарифами, Стороны обязуются 

предварительно составить и подписать Акт 

взаиморасчетов между Сторонами, где Клиент 

должен разъяснить основания несогласия с те-

ми или иными комиссиями. В случае не дости-

жения между Сторонами урегулирования того 

или иного спорного вопроса, все споры разре-

шаются в соответствии и согласно законода-

тельству Республики, Казахстан в суде по месту 

нахождения Банка (его филиала) по усмотре-

нию Банка. 

11.8. При предоставлении денег в заклад, 

право заклада прекращается:  

- при выполнении всех обязательств перед 

Банком в полном объеме в связи с предоставле-

нием Гарантии (включая все изменения и до-

полнения), в том числе обязательств, преду-

смотренных настоящим Договором присоеди-

нения; 

- в случае удовлетворения Банком своих 

требований, обеспеченных Предметом заклада 
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по Гарантии, либо за счет изъятия (списания) 

Банком в порядке денег Клиента с его банков-

ских счетов и/или денег Закладодателя со Счета 

покрытия; 

- в иных случаях, предусмотренных дейст-

вующим законодательством Республики Казах-

стан. 

11.9. Дополнительные соглашения, Прило-

жения, Гарантия, Заявление к Договору при-

соединеения являются неотъемлемыми частями 

Договора присоединения. 

12. Банктің деректемелері 

Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамының 

Еншілес ұйымы 

050040 Алматы қ, Тимирязев к., 26/29 

БСН 080940010300 

ҚР Ұлттық Банкі РММ  

Корр.шоты KZ06125KZT1001302062 

 BIC NBRKKZKX КБе 14 

КМЖК 50507796 

ЭҚЖК 64191 

SWIFT BIC - VTBAKZKZ  

Электронды мекен-жайы: info@vtb-bank.kz,  

Ресми интернет ресурс: www.vtb-bаnk.kz,  

тел. 330-50-50. 

12. Реквизиты Банка: 

Дочерняя организация Акционерное общество  

Банк ВТБ (Казахстан) 

050040 г.Алматы, ул.Тимирязева, 26/29 

БИН 080940010300 

Корр.счет KZ06125KZT1001302062 

в РГУ Национальный Банк РК 

BIC NBRKKZKX КБе 14 

ОКПО 50507796 

ОКЭД 64191 

SWIFT BIC - VTBAKZKZ  

Электронный адрес: info@vtb-bank.kz,  

Официальный интернет ресурс:www.vtb-bаnk.kz,  

тел. 330-50-50. 

 

 

 

Банктік кепілдік беру туралы Бас үлгілік шартқа  

(қосылу шартының талаптарында) № 1 қосымша / 

Приложение № 1 

к Генеральному типовому договору о предоставлении банковской 

 гарантии (на условиях договора присоединения)  

 

Шартта пайдаланылатын терминдердің мағыналары келесідей/ Термины, 

используемые в Договоре присоединения/ Договоре о предоставлении бланковой банков-

ской гарантии/ Договоре о предоставлении покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения/ Договоре о предоставлении непокрытой банковской гарантии/ Договоре о 

предоставлении бланковой банковской гарантии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения/ Договоре о предоставлении непокрытой банковской гарантии возврата аван-

сового платежа и принятии обеспечения (далее – Договор) имеют следующие значения:  

Дефолт /  

 

 

 

 

 

Кредитті немесе ол бойынша Сыйақыны қайтармау қауіп-

қатерінің басталуы, сондай-ақ Қарыз алушыға оңалту рәсімін 

(санацияны), үшінші тұлғалардың тарапынан сыртқы бақылау 

рәсімін қолдану қауіп-қатері туралы жағдайлардың туындауы 

немесе Қарыз алушының банкроттығы және/немесе Қарыз 

алушының Банкке Шартта бекітілгендермен салыстыру бойынша 

http://www.vtb-bfnk.kz/
http://www.vtb-bfnk.kz/
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Дефолт 

Банк үшін кемірек пайдалы шарттарда Шарт бойынша 

міндеттемелерін орындау шарттарын ұсынуы / 

наступление угрозы невозврата Дебиторской задолженности 

или неоплаты Вознаграждения, а также возникновение 

обстоятельств, свидетельствующих об угрозе применения к Клиенту 

реабилитационной процедуры (санации), процедуры внешнего 

наблюдения со стороны третьих лиц либо банкротства Клиента 

и/или предложение Клиентом Банку условий выполнения 

обязательств по Договору, на условиях, менее выгодных для Банка 

по сравнению с закрепленными в Договоре присоединения и/или 

Договоре о предоставлении бланковой банковской гарантии и/или 

Договоре о предоставлении покрытой банковской гарантии и приня-

тии обеспечения и/или Договоре о предоставлении непокрытой бан-

ковской гарантии и/или Договоре о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии возврата авансового платежа и принятии обеспе-

чения и/или Договоре о предоставлении непокрытой банковской га-

рантии возврата авансового платежа и принятии обеспечения 

Ковенанттар/ 

 

 

 

Ковенанты 

Банктің Шарт бойынша Берешекті мерзімінен бұрын өтеуді 

талап етуге дейін шараларды Қарыз алушыға қатысты қабылдауға 

құқығы болған жағдайдағы белгілі шарттар, шектеулер./  

определенные условия, ограничения, в случае несоблюдения 

которых Банк  имеет право на принятие в отношении Клиента мер, 

вплоть до требования досрочного погашения задолженности по 

Договору присоединения и/или Договоре о предоставлении бланко-

вой банковской гарантии и/или Договоре о предоставлении покры-

той банковской гарантии и принятии обеспечения и/или Договоре о 

предоставлении непокрытой банковской гарантии и/или Договоре о 

предоставлении бланковой банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения и/или Договоре о предоставлении 

непокрытой банковской гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения. 

Кросс-дефолт /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жеке немесе жиынтығында Дефолттың басталуына, Қарыз 

алушының Шарт бойынша міндеттемелерін орындамауына әкеліп 

соғуы мүмкін және/немесе Қарыз алушының Шарт бойынша 

міндеттемелерін орындамау мүмкіндігін жорамалдауға негіз беретін 

және Қарыз алушы тартылған, сот процестерін қоса алып, Банкке 

Қарыз алушыға талаптарды ұсынуға мүмкіндік беретін, Шарттың 

әрекет ету мерзімінің ішінде туындаған немесе туындайтын, Банк 

және/немесе үшінші тұлғалар, мемлекеттік органдар алдындағы 

Қарыз алушының өзінің шарттық және өзге де міндеттемелерін (қоса 

алып, бірақ шектелмей, салықтық міндеттемелерді орындамау) 

орындамау/тиіссіз орындау, Қарыз алушының банктік 

шоттарындағы ақшаға тыйым салу, оларға өндіріп алуды айналдыру, 

инкассалық өкімдерді ұсыну, орындалуы мүмкін емес, өзге де төлем 

талаптарын, Қарыз алушының банктік шоттары бойынша шығыс 

операцияларын тоқтату, Банктің пікірі бойынша Қарыз алушыға 

Кредитті ұсыну күніне активтердің баланстық құнынан, Банк 

алдындағы міндеттемелердің сомасынан 10% немесе соңғы 

тоқсандық қаржылық есептілікке (балансқа) келісімді, жарғылық 

капиталдың сомасынан 5% артатын, метериалдық залал келтіруі 



68 
 

 

 

 

 

 

Кросс-дефолт 

мүмкін кез келген негіздер бойынша, соның ішінде 

шоғырландырылған есептілікті қоса алып, барлық үлестес 

компаниялар бойынша. Бұл ретте ең төменгі көрсеткіш 

қолданылады. / 

неисполнение/ненадлежащее исполнение Клиентом своих 

договорных и иных обязательств (включая, но не ограничиваясь, 

неисполнение налоговых  обязательств) перед Банком и/или 

третьими лицами, государственными органами, возникших или 

возникающих в течение срока действия Договора  о предоставлении 

бланковой банковской гарантии и/или Договоре о предоставлении 

покрытой банковской гарантии и принятии обеспечения и/или Дого-

воре о предоставлении непокрытой банковской гарантии и/или До-

говоре о предоставлении бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения и/или Договоре о пре-

доставлении непокрытой банковской гарантии возврата авансового 

платежа и принятии обеспечения, которые отдельно или в 

совокупности могут повлечь за собой наступление Дефолта 

неисполнение обязательств Клиентом перед Банком по Договору 

присоединени и/или Договоре о предоставлении бланковой банков-

ской гарантии и/или Договоре о предоставлении покрытой банков-

ской гарантии и принятии обеспечения и/или Договоре о предостав-

лении непокрытой банковской гарантии и/или Договоре о предос-

тавлении бланковой банковской гарантии возврата авансового пла-

тежа и принятии обеспечения и/или Договоре о предоставлении не-

покрытой банковской гарантии возврата авансового платежа и при-

нятии обеспечения, и/или дающие основание полагать возможность 

неисполнения Клиентом обязательств по Договору присоединения 

и/или  Договоре о предоставлении бланковой банковской гарантии 

и/или Договоре о предоставлении покрытой банковской гарантии и 

принятии обеспечения и/или Договоре о предоставлении непокры-

той банковской гарантии и/или Договоре о предоставлении бланко-

вой банковской гарантии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения и/или Договоре о предоставлении непокрытой банков-

ской гарантии возврата авансового платежа и принятии обеспечения 

и позволяющие Банку предъявить требования к Клиенту, включая 

судебные процессы, в которые вовлечен Клиент, наложение ареста 

на деньги, находящиеся на всех банковских счетах Клиента, 

обращение взыскания на них, предъявление инкассовых 

распоряжений, иных платежных требований, которые не могут быть 

исполнены, приостановление расходных операций по банковским 

счетам Клиента, по любым основаниям, которые по заключению, 

мнению Банка, возможно нанесут материальный ущерб Клиенту, 

превышающий 10% от балансовой стоимости активов,  суммы 

обязательств перед Банком на дату представления Гарантии или 5% 

от суммы уставного капитала, согласно последней квартальной 

финансовой отчетности (баланс), в том числе по всем 

аффилиированным компаниям, включая консолидированную 

отчетность. При этом применяется наименьший показатель 

үшінші тұлғалар/  

 

кез келген жеке, заңды тұлғалар (жеке кәсіпкерлер), соның 

ішінде мемлекеттік органдар/  
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третьи лица  

любые физические, юридические лица (индивидуальные 

предприниматели), в том числе государственные органы 

Бенефициар 

/Бенефициар 

 

Кепілдік/Гарантия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кепілгер/Гарант 

 

 

 

 

 

 

 

Дебиторлық бере-

шек/Дебиторская задол-

женность  

 

 

 

 

 

 

Кепілзат 

беруші/Закладодатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оның пайдасына Кепілдік берілетін тұлға / лицо, в пользу которого 

предоставляется Гарантия. 

 

Бенефициар өткізетін конкурстарға (тендерлерге, аукциондарға) 

қатысуға конкурстық/тендерлік өтінімдер бойынша және/немесе 

Бенефициармен жасалған шарттар/келісімшарттар (бұдан әрі-

Келісімшарт) бойынша Клиенттің және/немесе Клиент көрсеткен 

тұлғалардың Бенефициар алдындағы міндеттемелерінің орындалуын 

қамтамасыз етуге берілген банктік кепілдік/ 

банковская гарантия, предоставленная в обеспечение исполнения 

обязательств Клиента и/или лиц указанных Клиентом перед 

Бенефициаром по конкурсным/тендерным заявкам на участие в кон-

курсах (тендерах, аукционах), которые проводит Бенефициар, и/или 

по договорам/контрактам заключенным с Бенефициаром (далее - 

Контракт). 

 

Банк алдында Клиенттің міндеттемесін орындау үшін Кепілдік 

шартына сәйкес, онымен толық немесе ішінара бірге жауап беру 

міндеттемесін қабылдаған тұлға /лицо, принявшее обязательство пе-

ред Банком отвечать за исполнение обязательства Клиента полно-

стью или частично солидарно с ним в соотвествии с договором га-

рантии. 

 

  Клиентте Банк алдында Бенефициарға Банк жасаған төлемнің, сон-

дай-ақ миссионерлік сыйақының, Бенефициардың талабын 

орындауға байланысты Банктің шығыстары мен шығыстарының со-

масы мен валютасында пайда болған берешек /задолженность, обра-

зованная у Клиента перед Банком в сумме и валюте совершенного 

Банком Бенефициару платежа, а также Комиссионного вознагражде-

ния, издержек и расходов Банка, связанных с исполнением Требова-

ния Бенефициара.   

 

осы Қосылу шартының және өтелген Кепілдік беру және 

Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарттың немесе Аванстық 

төлемді қайтарудың бланктік банктік кепілдігін беру және 

қамтамасыз етуді қабылдау туралы шарттың/ Аванстық төлемді 

қайтарудың өтелмеген банктік кепілдігін беру және қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы шартталаптарына сәйкес клиенттің 

міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін Банкке кепілге 

(кепілзатқа) кепілзат затын берген тұлға/лицо, предоставившее 

Предмет заклада в залог (заклад) Банку в обеспечение исполнения 

обязательств Клиента в соответствии с условиями настоящего Дого-

вора присоединения и Договора о предоставлении покрытой гаран-

тии и принятии обеспечения или Договора о предоставлении 

бланковой банковской гарантии возврата авансового платежа и 

принятии обеспечения/Договора о предоставлении непокрытой 

банковской гарантии возврата авансового платежа и принятии 

обеспечения. 
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Кепілзат 

беруші/Залогодатель  

 

 

 

 

 

Комиссиялық 

сыйақы/Комиссионное 

вознаграждение  

 

 

 

Қамтамасыз 

ету/Обеспечение – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кепіл заты/Предмет 

заклада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қамту шоты/Счет 

покрытия  

 

 

 

 

Кепілзат шартының (бұдан әрі-Қамтамасыз ету туралы шарт) талап-

тарына сәйкес Клиенттің міндеттемелерін орындауды қамтамасыз 

ете отырып, Банкке кепілге (ипотекаға) қамтамасыз етуді ұсынған 

тұлға/лицо, предоставившее Обеспечение в залог (ипотеку) Банку в 

обеспечение исполнения обязательств Клиента в соотвествии с усло-

виями договора залога (далее - Договора об Обеспечении). 

 

Банктің тарифтеріне және/немесе жасалған шарттарға сәйкес 

Клиентпен төленетін сыйақы /вознаграждение, оплачиваемое 

Клиентом, в соответствии с тарифами Банка и/или заключенными 

договорами. 

 

осы Қосылу шарты және Бланктік банктік кепілдікті беру туралы 

шарт/Өтелген банктік кепілдікті беру туралы шарт және Қамтамасыз 

етуді қабылдау туралы шарт/Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

туралы шарт/Аванстық төлемді қайтарудың бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы шарт және Қамтамасыз етуді қабылдау 

/Өтелмеген банктік кепілдікті беру туралы шарт/Көрсетілген 

шарттарда және Қамтамасыз ету туралы шарттарда көзделген 

Аванстық төлемді қайтарудың Өтелмеген банктік кепілдікті беру 

және Қамтамасыз етуді қабылдау туралы шартқа бойынша Клиенттің 

Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету 

тәсілдері / способы обеспечения исполнения обязательств Клиента 

перед Банком по настоящему Договору присоединения и Договору о 

предоставлении бланковой банковской гарантии/Договору о 

предоставлении покрытой банковской гарантии и принятии 

обеспечения/Договору о предоставлении непокрытой банковской 

гарантии/Договору о предоставлении бланковой банковской 

гарантии возврата авансового платежа и принятии обеспечения 

/Договору о предоставлении непокрытой банковской гарантии 

возврата авансового платежа и принятии обеспечения, 

предусмотренные указанными договорами и Договорами об Обеспе-

чении. 

 

Клиенттің Қосылу шарты және жоғарыда көрсетілген шарттар 

бойынша міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін Жабу 

шотында орналастырылатын, өтелген Кепілдік беру туралы шартта 

және аванстық төлемді қайтарудың Бланкілік банктік кепілдікті  

беру туралы шартта және қамтамасыз етуді қабылдауда және 

қамтамасыз етуді қабылдауда көзделген сомадағы және валютадағы 

ақша/деньги, в сумме и валюте, предусмотренные в Договоре о 

предоставлении покрытой гарантии и принятии обеспечения/ 

Договоре о предоставлении бланковой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения /Договоре о 

предоставлении непокрытой банковской гарантии возврата 

авансового платежа и принятии обеспечения, размещаемые на Счете 

покрытия в обеспечение исполнения обязательств Клиента по 

Договору присоединения и вышеуказанным договорам.   
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Талап/Требование  

Кепілзат заты орналастырылатын және сақталатын 

Клиенттің/Кепілзат берушінің банктік шоты болып табылмайтын 

банктің жеке шоты / лицевой счет Банка, не являющийся банковским 

счетом Клиента/Закладодателя, на котором размещается и хранится 

Предмет заклада.   

 

Бенефициардың Банктің Кепілдік бойынша соманы төлеуі туралы 

жазбаша өтініші/письменное заявление Бенефициара об оплате Бан-

ком суммы по Гарантии. 

 

 


