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 Осы шағын несие беру туралы Шарт Қарыз алушыға "Ломбард ПРОГРЕСС" ЖШС 

(бұдан әрі – Ломбард немесе Қарыз беруші) шағын несиелерді берудің стандартты 

талаптарын айқындайтын қосылу шарты (бұдан әрі – Қосылу шарты) болып табылады. 

Қарыз алушы мен Ломбард арасында Қосылу шартын жасасу Қазақстан 

Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабында көзделген тәртіп ескеріле отырып, 

Қарыз алушының Кепіл билетіне қол қоюы, оның ішінде Қосылу шартының барлық 

талаптарымен тұтастай оның келісімін білдіруі арқылы орындалады. Ломбардтың шағын 

несиені беруінің нақты шарттарын Қарыз алушы қол қоятын Кепіл билеті айқындайды. 

Шарт "Микроқаржы қызметі туралы" 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан 

Республикасы Заңының 4-бабының 3-1-тармағында көзделген шағын несие  беру туралы 

шарт болып табылады. 

Кепіл билеті мен Қосылу шарты біртұтас. Қарыз алушы мен Ломбард өкілі қол 

қойған Кепіл билеті Ломбардта шағын несиені және заттар кепілін беру туралы Шарт 

жасасу фактісін растайтын тиісті құжат болып табылады. 

Қарыз алушының Кепіл билетіндегі және Кепіл билеттегі қолы Қарыз алушының 

Қосылу шартын толық көлемде, қандай да бір ескертулерсіз және қарсылықтарсыз 

оқығанын, түсінгенін және қабылдағанын және оған тұтастай қосылғанын, оның 

талаптарымен келісетінін куәландырады, сондай-ақ Қарыз берушінің (Кепіл ұстаушының) 

шағын несиені беру қағидаларымен, Қарыз алушының (Кепіл берушінің) шағын несие 

бойынша өз міндеттемелерін қамтамасыз ету шарттарымен танысқанын және келісетінін. 

Қосылу шарты танысу үшін мына мекенжай бойынша интернет-ресурста 

орналастырылған www.autolombard.com.kz. және / немесе Ломбардтың құрылымдық 

бөлімшелерінде басылған түрде бар. Оның өзгертілген редакциясы (немесе өзгерістері) де 

сол жерде орналастырылады. 

Шарт талаптары мен Кепіл билеті арасында қайшылықтар болған жағдайда, 

соңғысы басым күшке ие болады. 

1. ЖАЛПЫ ШАРТТАР 

1.1. Ломбард Қарыз алушы – жеке тұлғаға Кепіл билетінде айқындалған Қарыз 

алушының жылжымалы мүлкін (бұдан әрі – "Кепіл заты" немесе "Кепіл бұйымдары") 

кепілге салып шағын несиені береді. Шағын несиені беру (сомасы, артық төлем мөлшері, 

сыйақының мәні, сыйақының жылдық тиімді ставкасы және өзге де шарттар) және Қарыз 

алушының Ломбард алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз етуге Кепіл затын қабылдау 

шарттары Кепіл билетінде және Қосылу шартында айқындалады. Шағын несие жеделдік, 

қайтарымдылық, ақылы, жылжымалы мүлік кепілімен беріледі. Берілетін бір шағын 

несиенің ең жоғары (шекті) сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы 

жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу еселенген мөлшеріне тең мөлшерді 

құрайды. Кепіл билетінде айқындалған Қосылу шарты бойынша шағын несиенің сомасы 

ұлғайтуға жатпайды. 

1.2. Шағын несиені пайдалану мақсаты туралы мәліметтер: мақсатсыз. 

1.3. Шағын несие Тараптар Кепіл билетіне қол қойған және Кепіл затын кепілге алған 

кезде Ломбард кассасында қолма-қол ақша беру жолымен беріледі. 

1.4. Шағын несиені өтеу: 



- тәсіл - қолма-қол ақшамен немесе шағын несие берілген Ломбардтың мекенжайы 

бойынша Ломбардтың деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу 

тәсілмен; 

- әдіс - шағын несие мерзімінің соңында біржолғы төлем. 

1.5. Шағын несие 30 күнтізбелік күн мерзімге беріледі. 

1.6. Егер Қарыз алушы жүргізген төлем сомасы Қосылу шарты бойынша Қарыз 

алушының міндеттемесін орындау үшін жеткіліксіз болған жағдайда шағын несие 

бойынша берешекті өтеу кезектілігі: 

1) Ломбардтың Қарыз алушының берешегін өндіріп алу жөніндегі шығыстары; 

2) тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) ; 

3) сыйақы бойынша берешек; 

4) негізгі борыш бойынша берешек. 

1.7. Негізгі қарызды уақтылы өтемегені және сыйақы төлегені үшін тұрақсыздық 

айыбын (айыппұл, өсімпұл) есептеу тәртібі мен мөлшері: 

1) негізгі қарызбен сыйақыны уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбының мөлшері 

мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін орындалмаған міндеттеме сомасының 0,5%  

құрайды; 

2) айыппұлды Ломбард міндеттемелерді орындау мерзімі өткен күннен кейінгі күннен 

бастап, міндеттемелерді Қарыз алушы Қосылу шартына және Кепіл билетіне сәйкес 

орындауы тиіс күннен бастап есептейді. Егер Қарыз алушы Кепіл мүлкін кепілдік мерзімі 

өткеннен кейін сатып алса, тұрақсыздық айыбы Кепіл мүлкін сатып алу күнін қоса 

алғанда, бірақ мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын 

мерзімде барлық мерзімі өткен кезең үшін есептеледі. 

1.8. Қосылу шартында көзделген сыйақы мен тұрақсыздық айыбы (айыппұл мен өсімпұл) 

сомасын қоса алғанда, шағын несие затын (негізгі қарыз сомасын) қоспағанда, Қарыз 

алушының Қосылу шарты бойынша барлық төлемдері жиынтығында Қосылу шартының 

қолданылу кезеңіндегі берілген шағын несие сомасының жартысынан аспауға тиіс. 

1.9. Қарыз алушының Ломбардқа шағын несиені қайтаруды орындауын қамтамасыз ету 

Кепіл билетінде айқындалған Кепіл заты (Кепіл бұйымдары) болып табылады: 585-тен 

999-ға дейінгі сынамасы бар алтыннан жасалған, оның ішінде асыл тастары бар бұйымдар; 

немесе мобильді, компьютерлік, аудио-  немесе бейне-техника. Кепіл мүлкі Қарыз алушы 

Қосылу шарты бойынша міндеттемелерді орындағанға дейін Ломбардтың иелігінде және 

сақтауында қалады. 

1.10. Ломбард соттан тыс тәртіппен сауда-саттықты өткізбестен Тараптардың келісімінде 

айқындалған және Кепіл билетінде көрсетілген бұйымдарды (кепіл затты) бағалауға 

сәйкес күтудің кепілді мерзімі өткеннен кейін кепіл затын (Кепіл билетінде көрсетілген 

кепіл бұйымдарын) өз меншігіне айналдырады. Қарыз алушы Қосылу шартына қосыла 

отырып, Тараптардың келісімінде айқындалған және Тараптар қол қойған Кепіл билетінде 

көрсетілген бағаға сәйкес сауда-саттықты өткізбей, соттан тыс тәртіппен кепіл затының 

меншігіне айналуға өзінің келісімін білдіреді. Ломбардтың Кепіл затын пайдалану 

мүмкіндігі Шарттың осы тармағында белгіленген негіздер бойынша сауда-саттықты 

өткізбестен Кепіл затын өз меншігіне айналдыру мүмкіндігімен шектеледі. 

1.11. Жасалған қосылу шартының қолданылу мерзімі: Тараптар Кепіл билетіне қол қойған 

сәттен бастап күшіне енеді және Қарыз алушы міндеттемелерді толық орындағанға дейін 

қолданылады. 

1.12. Кепілдендірілген мерзім - 30 күнтізбелік күнді құрайтын уақыт кезеңі, оның ішінде 

Ломбард Кепіл затына өндіріп алу құқығын қолданбай, шағын несие сомасын өтеу мерзімі 

өткеннен кейін өзінің Кепіл атын сақтауды жүзеге асыруға міндеттенеді. 

1.13. Ломбардтың пошталық және электрондық мекенжайы туралы ақпарат, сондай-ақ 

оның ресми интернет-ресурсы туралы деректер: 

1) пошталық мекенжайы: Алматы қ., Әуезов ауданы, Төле би к-сі, 296 литер В үйі; 

2) электрондық мекенжайы: lfs_2011@mail.ru; 



3) Ломбард сайты: www.autolombard.com.kz. 

1.14. Ломбард Кепіл билеті бойынша құқықты (талаптарды) үшінші тұлғаға берген кезде 

Қосылу шарты (және Кепіл билеті) шеңберінде Қазақстан Республикасының 

заңнамасында Ломбардтың Қарыз алушымен өзара қарым-қатынасына қойылатын 

талаптар мен шектеулер Қарыз алушының құқық (талап) берілген үшінші тұлғамен 

құқықтық қатынастарына қолданылады. 

 

 

2. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

2.1. Қарыз алушының құқықтары: 

1) шағын несиелерді беру қағидаларымен, шағын несиелерді беру жөніндегі Ломбард 

тарифтерімен танысуға; 

2) алынған шағын несиелерге Қосылу шартында белгіленген тәртіппен және шарттарда 

билік етуге; 

3) егер негізгі қарызды және (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне 

түссе, негізгі қарызға және (немесе) сыйақыны тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

төлемей, одан кейінгі жұмыс күні төлеуге; 

4) тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлемей, шағын несие сомасын Ломбардқа 

мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтаруға құқылы; 

5) үшінші тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін Ломбард Қарыз алушымен жасалған 

шарт бойынша құқықты (талаптарды) берген жағдайда банк омбудсменіне жүгінуге; 

6) көрсетілетін қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде Ломбардқа 

жазбаша жүгінуге құқылы; 

7) кепілдік берілген мерзім ішінде Ломбардқа өзінің берешегін реттеу туралы өтінішпен, 

реттеу үшін себептер мен негіздерді көрсете отырып, жазбаша жүгінуге құқылы. Бұл ретте 

жазбаша өтінішке Қарыз алушы Ломбард қызметкерінің қатысуымен өз қолымен қол 

қоюға тиіс; 

8) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен өз құқықтарын қорғауға 

міндетті. 

2.2. Ломбардтың құқықтары: 

1) Қарыз алушыдан қажетті ақпарат пен құжаттарды сұратуға және алуға; 

2) себептерін түсіндірместен шағын несиені беруден бас тартуға; 

3) Қарыз алушы шағын несиені қайтару және (немесе) сыйақы төлеу үшін белгіленген 

мерзімді бұзған кезде шағын несие сомасын және ол бойынша сыйақыны мерзімінен 

бұрын қайтаруды талап етуге;  

4) Қосылу шарты бойынша құқықты (талапты) микроқаржы қызметі туралы заңнамада 

айқындалған адамдарға беруге құқылы; 

5) Қарыз алушының өтініші бойынша тауарларға, жұмыстарға немесе көрсетілетін 

қызметтерге ақы төлеу мақсатында екінші деңгейдегі банктер арқылы үшінші тұлғаға 

шағын несиені аударуды жүзеге асыруға құқылы; 

6) Кепіл билетінің шарттарын Қарыз алушы үшін оларды жақсарту жағына қарай 

біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы; 

7) Қарыз алушы Қосылу шартында (Кепіл билетінде) көрсетілген кепілдік берілген мерзім 

өткеннен кейін негізгі қарызды өтеу және (немесе) сыйақы төлеу жөніндегі 

міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, Тараптардың 

келісімінде айқындалған және Тараптар қол қойған Кепіл билетінде көрсетілген 

бұйымдарды (кепіл затын) бағалауға сәйкес сауда-саттықты өткізбей, соттан тыс 

тәртіппен кепіл затын меншікке айналдыру. 

2.3. Ломбардтың міндетті: 

1) Қарыз алушыдан міндеттемелердің орындалуын қабылдауға; 

http://www.autolombard.com.kz/


2) Қарыз алушыға міндеттемелердің орындалғанын растайтын құжат беруге және Қарыз 

алушы Ломбард алдындағы өз міндеттемелерін орындағаннан кейін Кепіл билетіне сәйкес 

Кепіл затын дереу қайтаруға міндетті;  

3) ұйымның Кепіл билеті бойынша құқығының (талабының) үшінші тұлғаға өту шарттары 

бар Кепіл билетін (бұдан әрі - талап ету құқығын басқаға беру шарты) беру кезінде Қарыз 

алушыны (немесе оның уәкілетті өкілін) хабардар етуге міндетті: 

- талап ету құқығын үшінші тұлғаға беру мүмкіндігі туралы, сондай-ақ Кепіл билетінде 

көзделген тәсілмен осындай басқаға беруге байланысты Қарыз алушының дербес 

деректерін өңдеу туралы талап ету құқығын басқаға беру шартын жасасқанға дейін; 

- кепілге қойылған билетте көзделген тәсілмен үшінші тұлғаға шағын несиені өтеу 

бойынша одан әрі төлемдердің мақсатын көрсете отырып, талап ету құқығын басқаға беру 

шарты жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде берілген құқықтың (талаптың) 

толық көлемінің үшінші тұлғаға (шарт бойынша талап ету құқығы өткен тұлғаның атауы 

және орналасқан жері) өтелуі туралы құжат негізгі қарыздың, сыйақының, тұрақсыздық 

айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) және Қарыз алушы төлеуге жататын басқа да 

сомалардың мерзімі өткен және ағымдағы сомаларының қалдықтарын; 

4) көрсетілетін қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде Қарыз алушыға 

жазбаша нысанда жауап беруге міндетті; 

5) Ломбард Кепіл билетінде көзделген тәртіппен жақсартатын шарттарды қолданған 

жағдайда, Қарыз алушыны Кепіл билетінің шарттарының өзгергені туралы хабардар етуге 

міндетті; 

6) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы" ҚР Заңында көзделген жағдайларда шағын 

несие беруден бас тартуға; 

7) шағын несиелер беру қағидаларының көшірмесін және Қосылу шартын Қарыз алушы 

көруге және танысуға қолжетімді жерде, оның ішінде Ломбардтың интернет-ресурсында 

орналастыруға; 

8) орналасқан жері өзгерген не атауы өзгерген жағдайда бұл туралы уәкілетті органға, 

сондай - ақ Қарыз алушыларға Ломбардтың орналасқан жері бойынша қазақ және орыс 

тілдерінде екі баспа басылымында тиісті ақпаратты жариялау арқылы, сондай-ақ қарыз 

алушы  - жеке тұлғаның заңды мекенжайы бойынша не әрбір қарыз алушыға (өтініш 

берушіге) жазбаша хабарлау арқылы кешіктірілмейтін мерзімде хабарлауға міндетті 

осындай өзгерістер болған күннен бастап күнтізбелік отыз күнде; 

9) Шартта айқындалған тәсілмен (хабарлама жасалған күнге мерзімі өткен берешектің 

мөлшерін, өтеу қажеттілігін және өтемеу салдарын көрсете отырып), сондай-ақ Ломбардқа 

жүгіну құқығы туралы хабардар етуге құқылы; 

10) өтініш берушіге шағын несиені алуға, қызмет көрсетуге және өтеуге (қайтаруға) 

байланысты төлемдер туралы толық және анық ақпарат беруге; 

11) шағын несие беру құпиясын сақтауға; 

12) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды сақтауға 

міндетті. 

2.4. Қарыз алушының міндетті: 

1) алынған шағын несиені қайтаруға және ол бойынша сыйақыны қосылу шартында және 

Кепіл билетінде белгіленген мерзімдер мен тәртіппен төлеуге міндетті; 

2) Ломбардтың талабы бойынша қажетті ақпарат пен құжаттарды ұсынуға міндетті; 

3) Ломбардқа шағын несие сомасын қайтару бойынша шығындарды өтеуге міндетті; 

4) Ломбардқа өзінің сауалнамалық деректерінің өзгергені туралы, сондай-ақ оның 

міндеттемелерін орындауына әсер ететін кез келген мән-жайлар туралы дереу жазбаша 

хабарлауға міндетті; 

5) мемлекеттік, оның ішінде құқық қорғау және өзге де органдар кепілге қойған мүлікті 

алып қою және/немесе алу нәтижесінде туындаған залалды Ломбардқа даусыз тәртіппен 

өтеуге міндетті; 



6) жеке куәлікті (паспортты), тұрғылықты жерін, ұялы телефон нөмірін, электрондық 

пошта мекенжайын ауыстырған кезде, сондай – ақ шағын несие алуға арналған сауалнама-

өтініште көрсетілген байланыс деректері/деректемелерін өзге де мәліметтер өзгерген 

кезде осындай өзгеріс болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей 

Ломбардқа хабарлама жолдауға; 

7) Кепіл билетінде, микроқаржы қызметі туралы заңнамада және Қазақстан 

Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды орындауға, 

сондай-ақ жауаптылықта болуға міндетті.  

 

3. ЛОМБАРД ҮШІН ШЕКТЕУЛЕР 

 

1) сыйақы мөлшерлемесінің (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және 

(немесе) шағын несиені өтеу тәсілі мен әдісінің біржақты тәртіппен өзгеруі; 

2) шағын несие бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

қоспағанда, Қарыз алушыдан кез келген төлемдерді белгілеу және өндіріп алу; 

3) шағын несие сомасын, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) және шағын 

несиенің мерзімінен бұрын өтегені үшін басқа да төлемдерді Ломбардқа мерзімінен 

бұрын толық немесе ішінара қайтарған қарыз алушыдан талап ету; 

4) осы Қосылу шарты бойынша шағын несие сомасын ұлғайту (Кепіл билетінде 

көрсетілген); 

5) егер негізгі қарызды немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне түскен 

жағдайда тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) алу және сыйақыны немесе 

негізгі қарызды төлеу одан кейінгі жұмыс күні жүргізіледі; 

6) кез келген валюталық баламаға байланыстыра отырып, теңгемен берілген Қосылу 

шарты бойынша шағын несие бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индестеу; 

7) осы қосылу шартында көзделген жағдайларды қоспағанда, Кепіл нысанасын 

пайдалану және оған билік ету; 

8) коллекторлық агенттікпен осындай шарт жасасу жағдайларын қоспағанда, 

нысанасы берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу, сондай - ақ Қарыз 

алушының берешегіне байланысты ақпарат жинау жөніндегі қызметтер көрсету 

болып табылатын үшінші тұлғалармен Шарт жасасу (бұдан әрі-берешекті өндіріп 

алу туралы шарт); 

9) берешек сотқа дейінгі өндіріп алуда және коллекторлық агенттікте реттеуде болған 

кезеңде берешекті өндіріп алу туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге, берешек 

коллекторлық агенттікте жұмыс істеген кезең үшін сыйақы төлеуді талап етуге, 

сондай-ақ көрсетілген кезеңде негізгі борыш пен сыйақыны уақтылы өтемегені 

үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) есептеуге. 

 

 

4. ҚОСЫЛУ ШАРТЫ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН 

ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 

4.1. Ломбард, егер жоғалту немесе зақымдау еңсерілмейтін күштің салдарынан болғанын 

дәлелдемесе, кепіл заттың жоғалуына, сақталуына немесе бүлінуіне жауапты болады. 

Сондай-ақ, Ломбард кепілге салынған мүліктің жоғалуы немесе бүлінуі үшінші 

тұлғалардың ереуілдер, жаппай тәртіпсіздіктер, халықтық және әскери толқулар және т.б. 

салдарынан жымқыру салдарынан болған жағдайда жауапкершіліктен босатылады, бірақ 

бұл ретте Ломбард кепілге қойылған мүліктің сақталуын қамтамасыз ету үшін өзіне 

байланысты барлық шараларды қабылдауға міндетті. 

4.2. Қарыз алушы Қосылу шарты (Кепіл билеті) бойынша міндеттемелердің орындалуына 

жауапты болады. 



4.3. Тараптар Қосылу шарты бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны үшін оның 

талаптарына сәйкес, ал егер тиісті жауапкершілік Қосылу шартында белгіленбеген 

жағдайда – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады. 

  

5. ҚОСЫЛУ ШАРТЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

 

5.1. Кепіл билетінде көрсетілген Қарыз алушының ақшалай міндеттемелерінің сомасын 

(мөлшерін) және (немесе) оларды төлеу мерзімін өзгертуге әкеп соғатын шағын несие 

шарттары өзгерген кезде Ломбард жаңа шарттарды ескере отырып, Қарыз алушыға 

қосымша келісім жасайды және береді. 

5.2. Шағын несиені ішінара мерзімінен бұрын өтеу кезінде сыйақының кейінгі сомасы 

негізгі қарыздың қалдығына есептеледі және Қарыз алушыға тиісті қосымша келісім 

беріледі. Шағын несие қалдығын өтеу шағын несие мерзімінің соңында біржолғы 

төлеммен жүзеге асырылады. 

5.3. Кепіл билетін Қарыз алушы (оның ішінде үшінші тұлға жеке басын куәландыратын 

құжатты және Кепіл билетін көрсеткен кезде, шағын несие беру шарттарын сақтай 

отырып, шағын несиені пайдаланудың нақты күндері үшін Ломбардқа сыйақы ұсынған 

кезде) төлеген жағдайда Ломбард (Ломбардтың қалауы бойынша, себебін түсіндірместен 

мерзімін ұзартудан бас тартуы мүмкін) ұзартуы мүмкін. 

5.4. Қолданыстағы шарттарда Кепіл билетінде көрсетілген Қосылу шартының қолданылу 

мерзімі ұлғайған (ұзартылған) кезде Қарыз алушы Ломбардқа Қарыз алушы (Кепіл 

беруші) шарттың қолданылу мерзімін ұлғайтуды (ұзартуды) бір мезгілде мынадай 

талаптарды сақтай отырып жүзеге асырғысы келетін күндер саны үшін сыйақы төлейді: 

1) шағын несиені өтеу күнін күнтізбелік қырық бес күннен артық ауыстыруға болмайды; 

2) қосылу шартының қолданылу мерзімін ұлғайту (ұзарту) жүзеге асырылатын күндер 

саны бұрын сыйақы төленбеген шағын несиені пайдаланудың нақты күндер санынан 

аспауға тиіс; 

3) шағын несиені өтеу күні шағын несиені өтеу күні болатын шағын несиені толық өтеу 

жағдайларын қоспағанда, шарттың қолданылу мерзімінің бұрын жүргізілген барлық 

ұлғаюын (ұзартуларын) ескере отырып, шағын несиені берген күннен бастап бір күнге, 

кешірек ауыстыруға болмайды: 

  алтыннан жасалған зергерлік бұйымдарды кепілге беру шағын несие берілген 

күннен бастап 167 күннен аспайтын күнге ауыстырылуы мүмкін; 

  мобильді/компьютерлік/аудио- және бейне- техниканың кепілімен шағын несие 

берілген күннен бастап 120 күннен аспайтын күнге ауыстырылуы мүмкін.  

5.5. Ломбард Қосылу шартына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы, олар 

Ломбардтың сайтында және/немесе Ломбардтың құрылымдық бөлімшелерінде басылған 

түрде жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. Егер оларда өзгеше көзделмесе, 

онда олар қолданысқа енгізілгеннен кейін жасалған Кепіл билеттеріне қолданылады. 

5.6. Қосылу шартына өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілгенге дейін 

мұндай өзгерістер мен толықтырулар Ломбард пен Қарыз алушы арасында Кепіл 

билеттеріне қосымша келісімдер жасалған жағдайда қолданылады. 

5.7. Тараптар Кепіл билетіне қосымша келісім жасасу арқылы Қосылу шартының 

талаптарына өзгерістер енгізе алады. Мұндай өзгерістер осы Кепіл билетіндегі 

тараптардың қарым-қатынастарына қолданылатын болады. 

 

6. БАСҚА ШАРТТАР 

 

6.1. Кепіл билетіне қол қоя отырып, Қарыз алушы Ломбардқа Қарыз алушының дербес 

деректерін жинауға, өңдеуге және пайдалануға (Ломбардтың массивтерінде және/немесе 

дерекқорларында қағаз жеткізгіштерде және/немесе электрондық форматта жинауды, 



өңдеуді және сақтауды қоса алғанда), сондай-ақ Қарыз алушы туралы ақпаратты несиелік 

бюро мен ішкі істер органдарына беруге сөзсіз жазбаша келісім береді. 

6.2. Кепіл билетіне, оған өзгерістер мен толықтыруларға, сондай-ақ шағын несие беруге 

байланысты өтініштерге, сауалнамаларға және келісімдерге қол қоюды Қарыз алушы жеке 

басын куәландыратын жарамды құжат ұсынылған жағдайда Ломбардқа жеке өзі келген 

кезде өз қолымен жүзеге асырады. 

6.3. Қарыз алушының Қосылу шарты бойынша міндеттемені орындау мерзімі өткен 

күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Қосылу шарты бойынша міндеттемені 

орындаудың мерзімі өтіп кетуінің себептері, кірістері және оның Қосылу шартының 

талаптарына өзгерістер енгізу туралы өтінішін негіздейтін басқа да Кепіл билетінде 

көрсетілген расталған мән-жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын өтінішпен 

Ломбардқа жеке өзі жүгінуге құқығы бар. 

6.4. Ломбард Қарыз алушының өтінішін алған күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн 

ішінде Кепіл билетінің талаптарына ұсынылған өзгерістерді қарауға және Қарыз алушыға 

берешекті реттеу жөніндегі келісімі, өз ұсыныстары немесе дәлелді бас тарту туралы 

жазбаша нысанда хабарлауға тиіс.  

6.5. Ломбард келесі жағдайларда Кепіл  затын өндіріп алу арқылы берешекті өндіріп 

алуға құқылы: 

- тараптардың келісімі бойынша берешекті реттеу үшін Қарыз алушының ломбардқа 

жүгінбеуі және міндеттемені орындау мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) 

күн ішінде Қарыз алушы берешек бойынша өтініш бермеуі; 

- Қарыз алушының өтінішін қарау нәтижелері бойынша берешекті реттеу жөніндегі 

келісімге қол жеткізілмеуі және Қарыз алушының берешек бойынша қарсылықтарын 

ұсынбауы. 

Қарыз алушының берешек бойынша өтініш бермеуі оның міндеттемені орындамағаны 

үшін кінәсін мойындау болып табылады. 

6.6. Кепілдік мүлікті сақтандыруды талап етілмейді. 

6.7. Кепіл билетіне қол қоя отырып, Қарыз алушы қосылу шартында (және кепіл 

билетінде), оған қосымшаларда және шағын несие беру қағидаларында қамтылған 

талаптармен келіседі, Ломбардтың шағын несиені өтеу мерзімі өткеннен кейін бір айдан 

ерте емес Кепіл затының меншігіне айналуына өзінің келісімін береді, Ломбард шағын 

несиені алуға байланысты өзінің құқықтары мен міндеттері туралы хабардар етеді. 

6.8. Қарыз алушының Қосылу шарты мен міндеттемелері Қосылу шартында 

айқындалған жағдайларда Кепіл заты Ломбардтың меншігіне өткеннен кейін 

тоқтатылады. 

6.9. Кепіл билеті қазақ және орыс тілдерінде екі данада, бір данадан қазақ тілінде және 

Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан орыс тілінде жасалды. Мәтіндер әртүрлі 

оқылған жағдайда Тараптар орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алу туралы келісімге 

келді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден решением 

 Единственного участника от 19.12.2022г. 

 

 

                                      ДОГОВОР 

                                        о предоставлении микрокредита 
 

г.Алматы                        

 

         Настоящий Договор о предоставлении микрокредита является договором 

присоединения (далее – Договор присоединения), определяющим стандартные условия 

предоставления микрокредитов ТОО «Ломбард ПРОГРЕСС» (далее – Ломбард или 

Займодатель) Заемщику.  

Заключение Договора присоединения между Заемщиком и Ломбардом выполняется с 

учетом порядка, предусмотренного статьей 389 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан, путем подписания Заемщиком Залогового билета, в том числе выражающего 

его согласие в целом со всеми условиями Договора присоединения. Конкретные условия 

предоставления Ломбардом микрокредита определяются подписываемым Заемщиком 

Залоговым билетом. Договор является договором о предоставлении микрокредита, 

предусмотренным пунктом 3-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 

года «О микрофинансовой деятельности». 

Залоговый билет и Договор присоединения являются единым целым. Залоговый 

билет, подписанный Заемщиком и представителем Ломбарда является надлежащим 

документом, подтверждающими факт заключения Договора о предоставлении 

микрокредита и залога вещей в Ломбарде. 

Подпись Заемщика на Залоговом билете и в Залоговом билете свидетельствует о том, 

что Заемщик прочитал, понял и принял Договор присоединения в полном объеме, без 

каких-либо замечаний и возражений, и присоединился к нему в целом, он согласен с его 

условиями, а также ознакомлен и согласен с Правилами предоставления микрокредита 

Займодателем (Залогодержателем), условиями обеспечения Заемщиком (Залогодателем) 

своих обязательств по микрокредиту.  

Договор присоединения размещен для ознакомления на интернет-ресурсе по адресу 

www.autolombard.com.kz. и/или в распечатанном виде в структурных подразделениях 

Ломбарда. Там же размещается его измененная редакция (или изменения). 

В случае наличия противоречий между условиями Договора и Залоговым билетом, 

последний имеет преимущественную силу. 

 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1.1. Ломбард предоставляет Заемщику – физическому лицу микрокредит под залог 

движимого имущества Заемщика, определенного в Залоговом билете (далее – «Предмет 

залога» или «залоговые изделия»). Условия предоставления микрокредита (сумма, 

размер переплаты, значение вознаграждения, годовая эффективная ставка 

вознаграждения и иные условия) и принятия Предмета залога в обеспечение 

обязательств Заемщика перед Ломбардом, определяются в Залоговом билете и Договоре 

присоединения. Микрокредит предоставляется на условиях срочности, возвратности, 

платности, под залог движимого имущества. Максимальная (предельная) сумма одного 

предоставляемого микрокредита составляет размер, равный пятидесятикратному размеру 

месячного расчетного показателя, установленному на соответствующий финансовый год 

законом о республиканском бюджете. Сумма микрокредита по Договору присоединения, 

определенная в Залоговом билете. Увеличению не подлежит. 

1.2. Сведения о цели использования микрокредита: бесцелевой. 



1.3. Микрокредит предоставляется путем выдачи наличных денег в кассе Ломбарда при 

подписании Сторонами Залогового билета и приеме Предмета залога в заклад. 

1.4. Погашение микрокредита производится: 

-  способ - наличными деньгами, либо безналичным способом по реквизитам 

Ломбарда, по адресу Ломбарда, по которому выполнялась выдача микрокредита; 

- метод - единовременный платеж в конце срока микрокредита. 

1.5. Микрокредит предоставляется на срок 30 календарных дней. 

1.6. Очередность погашения задолженности по микрокредиту в случае, если сумма 

произведенного Заемщиком платежа недостаточна для исполнения обязательства 

Заемщика по Договору присоединения: 

1) расходы Ломбарда по взысканию задолженности Заемщика; 

2) неустойка (штраф, пени); 

3) задолженность по вознаграждению; 

4) задолженность по основному долгу. 

1.7. Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное 

погашение основного долга и уплату вознаграждения: 

1) размер неустойки за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения 

составляет 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день 

просрочки; 

2) неустойка начисляется Ломбардом за просрочку исполнения обязательств со дня, 

следующего за днем, когда обязательства должны быть исполнены Заемщиком согласно 

Договору присоединения и Залоговому билету. Если Заемщик выкупает Залоговое 

имущество по истечении гарантийного срока, неустойка начисляется за весь период 

просрочки, включая день выкупа Залогового имущества, но не более чем за 90 (девяносто) 

календарных дней с даты возникновения просрочки. 

1.8. Все платежи Заемщика по Договору присоединения, включая сумму вознаграждения 

и неустойки (штрафа и пени), предусмотренных Договором присоединения, за 

исключением предмета микрокредита (суммы основного долга), в совокупности не могут 

превышать половину суммы выданного микрокредита за весь период действия Договора 

присоединения. 

1.9. Обеспечением исполнения Заемщиком возврата микрокредита Ломбарду является 

Предмет залога (залоговые изделия), определённый (-е) в Залоговом билете: изделия из 

золота с пробой от 585 до 999, в том числе с драгоценными камнями; или мобильная, 

компьютерная, аудио- или видео- техника. Залоговое имущество остается во владении и 

хранении Ломбарда до исполнения Заемщиком обязательств по Договору 

присоединения. 

1.10. Ломбард во внесудебном порядке без проведения торгов обращает в свою 

собственность Предмет залога (залоговые изделия, указанные в Залоговом билете) после 

истечения гарантированного срока ожидания в соответствии с оценкой изделий 

(предмета залога), определенной соглашением Сторон и указанной в Залоговом билете. 

Заемщик, присоединяясь к Договору присоединения, выражает свое согласие на 

обращение в собственность Предмета залога во внесудебном порядке без проведения 

торгов, в соответствии с оценкой, определенной соглашением Сторон и указанной в 

подписанном Сторонами Залоговом билете. Возможность использования Предмета 

залога Ломбардом ограничивается возможностью обращения в свою собственность 

Предмета залога без проведения торгов, по основаниям, установленным настоящим 

пунктом Договора. 

1.11. Срок действия заключенного Договора присоединения: вступает в силу с момента 

подписания Сторонами Залогового билета и действует до полного исполнения 

Заемщиком обязательств. 

1.12. Гарантированный срок – период времени, составляющий 30 календарных дней, в 

течение которого Ломбард обязуется осуществлять хранение у себя Предмета залога по 



истечении срока погашения суммы микрокредита, не применяя право обращения 

взыскания на Предмет залога. 

1.13. Информация о почтовом и электронном адресе Ломбарда, а также данные о его 

официальном интернет-ресурсе: 

 1) почтовый адрес: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Толе би, дом 296 литер В; 

 2) электронный адрес: lfs_2011@mail.ru; 

 3) сайт Ломбарда: www.autolombard.com.kz. 

1.14. При уступке Ломбардом права (требования) по Залоговому билету третьему лицу 

требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к 

взаимоотношениям Ломбарда с Заемщиком в рамках Договора присоединения (и 

Залогового билета), распространяются на правоотношения Заемщика с третьим лицом, 

которому уступлено право (требование). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права Заемщика: 

1) ознакомиться с Правилами предоставления микрокредитов, тарифами Ломбарда по 

предоставлению микрокредитов; 

2) распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, 

установленных Договором присоединения; 

3)  в случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения выпадает 

на выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) воз-

награждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки (штрафа, пени); 

 4) досрочно полностью или частично возвратить Ломбарду сумму микрокредита без 

оплаты неустойки (штрафа, пени); 

 5) обратиться к банковскому омбудсману в случае уступки Ломбардом права (тре-

бования) по договору, заключенному с Заемщиком, для урегулирования разногласий с 

третьим лицом; 

 6) письменно обратиться в Ломбард при возникновении спорных ситуаций по полу-

чаемым услугам; 

 7) в течение гарантированного срока обратиться в Ломбард письменно с заявлением 

об урегулировании своей задолженности с указанием причин и оснований для 

урегулирования. При этом письменное заявление должно быть подписано Заемщиком 

собственноручно в присутствии сотрудника Ломбарда; 

 8) защищать свои права в порядке, установленным законами Республики Казахстан. 

2.2. Права Ломбарда: 

1) запрашивать и получать от Заемщика необходимые информацию и документы; 

2) отказать в выдаче микрокредита без объяснения причин; 

3) требовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему при 

нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата микрокредита и (или) 

выплаты вознаграждения; 

4) уступить право (требование) по Договору присоединения лицам, определенным 

законодательством о микрофинансовой деятельности; 

5) по заявлению Заемщика осуществлять через банки второго уровня перевод микро-

кредита третьему лицу в целях оплаты за товары, работы или услуги; 

6) изменять условия Залогового билета в одностороннем порядке в сторону их улуч-

шения для Заемщика; 

7) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по 

погашению основного долга и (или) уплате вознаграждения по истечении 

гарантированного срока, указанного в Договоре присоединения (Залоговом билете), 

обратить в собственность предмет залога во внесудебном порядке без проведения 



торгов в соответствии с оценкой изделий (предмета залога), определенной 

соглашением Сторон и указанной в подписанном Сторонами Залоговом билете. 

2.3. Ломбард обязан: 

1) принять от Заемщика исполнение обязательств; 

2) выдать Заемщику документ, подтверждающий исполнение обязательств и немедленно 

возвратить Предмет залога в соответствии с Залоговым билетом после выполнения 

Заемщиком своих обязательств перед Ломбардом; 

3) уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя) при выдаче Залогового 

билета, содержащего условия перехода права (требования) организации по Залоговому 

билету третьему лицу (далее - договор уступки права требования): 

 до заключения договора уступки права требования о возможности перехода прав 

(требований) третьему лицу, а также об обработке персональных данных Заемщика 

в связи с такой уступкой способом, предусмотренным в Залоговом билете; 

 о переходе права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в Залого-

вом билете, в течение тридцати календарных дней со дня заключения договора 

уступки права требования с указанием назначения дальнейших платежей по 

погашению микрокредита третьему лицу (наименование и место нахождения лица, 

которому перешло право (требование) по договору), полного объема переданных 

прав (требований), а также остатков просроченных и текущих сумм основного 

долга, вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) и других подлежащих уплате 

Заемщиком сумм; 

4) предоставлять ответ в письменной форме Заемщику при возникновении спорных 

ситуаций по получаемым услугам; 

5) уведомить Заемщика об изменении условий Залогового билета, в случае применения 

Ломбардом улучшающих условий в порядке, предусмотренном в Залоговом билете; 

6) отказать в предоставлении микрокредита в случаях, предусмотренных Законом РК «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма»; 

7) разместить копию Правил предоставления микрокредита и Договор присоединения в 

месте, доступном для обозрения и ознакомления заемщиком, в том числе на интернет-

ресурсе Ломбарда; 

8) в случае изменения места нахождения либо изменения наименования письменно 

известить об этом уполномоченный орган, а также заемщиков путем опубликования 

соответствующей информации в двух печатных изданиях на казахском и русском 

языках по месту нахождения Ломбарда, а также по юридическому адресу заемщика - 

физического лица либо путем письменного уведомления каждого заемщика 

(заявителя) в срок не позднее тридцати календарных дней с даты таких изменений; 

9)  при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по 

Договору и возникновении просрочки, уведомить его способом, определенным в 

Договоре присоединении о возникновении просрочки (с указанием размера 

просроченной задолженности на дату уведомления, необходимости погашения и 

последствия непогашения), а также о праве обратиться в Ломбард; 

10) предоставлять заявителю полную и достоверную информацию о платежах, 

связанных с получением, обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредита; 

11) соблюдать тайну предоставления микрокредита; 

12) соблюдать иные требования, установленные законодательством Республики 

Казахстан. 

2.4. Заемщик обязан: 

1) возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в сроки и 

порядке, которые установлены Договором присоединения и Залоговым билетом; 



2) предоставлять по требованию Ломбарда необходимые информацию и документы; 

3) возмещать Ломбарду издержки по возврату суммы микрокредита; 

4) незамедлительно письменно уведомлять Ломбард об изменении своих анкетных 

данных, а также о любых обстоятельствах, влияющих на исполнение им обязательств; 

5) в бесспорном порядке возместить Ломбарду ущерб, возникший в результате изъятия 

и/или выемки заложенного имущества государственными, в том числе правоохрани-

тельными и иными органами; 

6) при смене удостоверения личности (паспорта), места жительства, номера мобильного 

телефона, адреса электронной почты, а также изменении иных сведений, указанных в 

анкете – заявлении на получение микрокредита, контактных данных/реквизитов не 

позднее, чем через 3 (три) рабочих дня со дня такого изменения, направить 

уведомление в Ломбард; 

7) выполнять иные требования, а также нести ответственность, установленные 

Залоговым билетом, законодательством о микрофинансовой деятельности и 

гражданским законодательством Республики Казахстан. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЛОМБАРДА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 

 

1) изменения в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением случаев 

их снижения) и (или) способа и метода погашения микрокредита; 

2) установление и взимание с Заемщика любых платежей, за исключением вознагра-

ждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту; 

3) требование от Заемщика, досрочно полностью или частично возвратившего Ломбарду 

сумму микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и другие платежи за досрочный воз-

врат микрокредита; 

4) увеличение суммы микрокредита по настоящему Договору присоединения (указанной 

в Залоговом билете); 

5) взимание неустойки (штрафа, пени) в случае, если дата погашения основного долга 

или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата 

вознаграждения или основного долга производится в следующий за ним рабочий день; 

6) индексацию обязательства и платежей по микрокредиту по Договору присоединения, 

выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту; 

7) пользование и распоряжение Предметом залога, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Договором присоединения. 

8) заключение договора с третьими лицами, предметом которого является оказание услуг 

по досудебным взысканию и урегулированию задолженности, а также сбору 

информации, связанной с задолженностью заемщика (далее - договор о взыскании 

задолженности), за исключением случаев заключения такого договора с 

коллекторским агентством; 

9) в период нахождения задолженности на досудебных взыскании и урегулировании у 

коллекторского агентства обращаться с иском в суд о взыскании задолженности, 

требовать выплаты вознаграждения за период нахождения задолженности в работе у 

коллекторского агентства, а также начислять в указанный период неустойку (штраф, 

пеню) за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ДОГОВОРУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

4.1. Ломбард несет ответственность за утрату, сохранность или повреждение Предмета 

залога, если не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие 

непреодолимой силы. Также Ломбард освобождается от ответственности в случае, если 



утрата или повреждение залогового имущества произошли вследствие хищения, 

совершенного третьими лицами, вследствие забастовок, массовых беспорядков, 

народных и военных волнений и т.д., но при этом Ломбард обязан принять все зависящие 

от него меры для обеспечения сохранности заложенного имущества. 

4.2. Заемщик несет ответственность за исполнение обязательств по Договору 

присоединения (Залоговому билету). 

4.3. Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств по Договору 

присоединения в соответствии с его условиями, а в случае, если соответствующая 

ответственность не установлена Договором присоединения – в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

 

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

 

5.1. При изменении условий микрокредита, влекущих изменение отраженных в 

Залоговом билете суммы (размера) денежных обязательств Заемщика и (или) срока их 

уплаты, Ломбард составляет и выдает Заемщику дополнительное соглашение с учетом 

новых условий. 

5.2. При частичном досрочном погашении микрокредита последующая сумма 

вознаграждения начисляется на остаток основного долга, и Заемщику выдается 

соответствующее Дополнительное соглашение. Погашение остатка микрокредита 

осуществляется единовременным платежом в конце срока микрокредита. 

5.3. Залоговый билет может быть пролонгирован Ломбардом (на усмотрение Ломбарда, 

который может отказать в продлении срока без объяснения причин), при условии оплаты 

Заемщиком (в том числе третьим лицом при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность, и Залогового билета, вознаграждения Ломбарду за фактические дни 

использования микрокредита с сохранением условий предоставления микрокредита.  

5.4. При увеличении (продлении) срока действия Договора присоединения, отраженного 

в Залоговом билете на действующих условиях Заемщик выплачивает Ломбарду 

вознаграждение за такое количество дней, на какое Заемщик (Залогодатель) желает 

осуществить увеличение (продление) срока действия Договора с одновременным 

соблюдением следующих условий: 

1) дата погашения микрокредита не может быть перенесена более, чем на сорок пять 

календарных дней; 

2) количество дней, на которое осуществляется увеличение (продление) срока 

действия Договора присоединения, не может превышать фактическое количество дней 

пользования микрокредитом, за которые ранее не было оплачено вознаграждение; 

3) дата погашения микрокредита, не может быть перенесена на день, позднее с даты 

выдачи микрокредита с учетом всех ранее произведенных увеличений (продлений) срока 

действия Договора, кроме случаев полного погашения микрокредита, при котором дата 

погашения микрокредита: 

 под залог ювелирных изделий из золота может быть перенесена на день, не 

превышающий  167 дней с даты выдачи микрокредита; 

 под залог мобильной/компьютерной/аудио и видео техники может быть 

перенесена на день, не превышающий 120 дней с даты выдачи микрокредита. 

5.5. Ломбард вправе вносить в Договор присоединения изменения и дополнения, которые 

вводятся в действие со дня их опубликования на сайте Ломбарда  и/или в распечатанном 

виде в структурных подразделениях Ломбарда. Если в них не будет предусмотрено иное, 

то они применяются к Залоговым билетам, заключенным после введения их в действие. 

5.6. До введения в действие изменений и дополнений в Договор присоединения, такие 

изменения и дополнения применяются в случае заключения между Ломбардом и 



Заемщиком дополнительных соглашений к Залоговым билетам. 

5.7. Стороны могут вносить изменения в условия Договора присоединения путем 

заключения дополнительного соглашения к Залоговому билету. Такие изменения будут 

применяться к отношениям Сторон из данного Залогового билета. 

 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Подписав Залоговый билет, Заёмщик дает безусловное письменное согласие 

Ломбарду на сбор, обработку и использования персональных данных Заёмщика (включая 

сбор, обработку и хранение на бумажных носителях и/или в электронном формате в 

массивах и/или базах данных Ломбарда), а также предоставление информации о 

Заемщике кредитным бюро и органам внутренних дел. 

6.2. Подписание Залогового билета, изменений и дополнений к нему, а также заявлений, 

анкет и согласий, связанных с предоставлением микрокредита, осуществляется 

Заемщиком собственноручно при личной явке в Ломбард при условии предъявлении 

действительного документа, удостоверяющего личность. 

6.3. Заёмщик имеет право в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления 

просрочки исполнения обязательства по Договору присоединения лично обратиться в 

Ломбард, с заявлением, содержащим сведения о причинах возникновения просрочки 

исполнения обязательства по Договору присоединения, доходах и других 

подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о 

внесении изменений в условия Договора присоединения, отраженные в Залоговом 

билете. 

6.4. Ломбард должен в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после дня получения 

заявления Заёмщика рассмотреть предложенные изменения в условия Залогового билета 

и сообщить в письменной форме Заёмщику о согласии, своих предложениях по 

урегулированию задолженности или мотивированном отказе. 

6.5. Ломбард имеет право взыскать задолженность, обратив взыскание на Предмет залога 

в случаях: 

 - необращения Заёмщика в Ломбард для урегулирования задолженности по 

соглашению Сторон и непредоставления Заёмщиком заявления по задолженности в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты наступления просрочки исполнения 

обязательства; 

 - недостижения соглашения по урегулированию задолженности по результатам 

рассмотрения заявления Заёмщика и непредставления Заёмщиком возражений по 

задолженности. 

Непредоставление Заёмщиком заявления по задолженности является признанием его вины 
в неисполнении обязательства. 
6.6. Страхование Залогового имущества не требуется. 

6.7. Подписывая Залоговый билет, Заёмщик соглашается с условиями, содержащимися в 

Договоре присоединения (и Залоговом билете), приложениях к нему и Правилах 

предоставления микрокредитов, даёт своё согласие на обращение Ломбардом в 

собственность Предмета залога не ранее одного месяца после истечения срока погашения 

микрокредита, проинформирован Ломбардом о своих правах и обязанностях, связанных с 

получением микрокредита. 

6.8. Договор присоединения и обязательства Заемщика прекращаются после перехода 

Предмета залога  в собственность Ломбарда в случаях, определенных Договором 

присоединения. 

6.9. Залоговый билет составлен на казахском и русском языках в двух экземплярах, по 

одному экземпляру на казахском и одному экземпляру на русском языках для каждой из 

Сторон. В случае разночтений текстов Стороны пришли к соглашению 

руководствоваться текстом на русском языке. 

 



 


