
№1 қосымшасы 

Шағын несие беру туралы  

Шартқа 

 

№   КЕПІЛ БИЛЕТІ 

 

Алматы қ.                                                                                           «____» _________ 202_ ж. 

 

Осы Кепіл билетіне қол қою арқылы Қарыз алушы шағын несие беру туралы Шарттың 

(бұдан әрі – Қосылу шарты) барлық талаптарымен өзінің келісімін білдіреді, Кепіл 

билетіне қол қойылған күнгі жағдай бойынша Қосылу шартының барлық талаптарын 

"Ломбард ПРОГРЕСС" ЖШС (бұдан әрі - "Қарыз беруші" немесе "Ломбард") 

www.autolombard.com.kz. мекенжайы бойынша (сонымен қатар ломбардтың барлық 

бөлімшелерінде танысу үшін қол жетімді болатын) ресми интернет – ресурсында 

орналасқан редакцияда қабылдайды және:  

1) Қосылу шарты және оның ажырамас бөлігі - Кепіл билеті, оқылады, Қарыз алушы 

толық көлемде, қандай да бір ескертулер мен ұсыныстарсыз қабылданады; 

2) Қосылу шартында Қарыз алушының ақылға қонымды түсінетін мүдделерін негізге ала 

отырып, ол қабылдамайтын Қарыз алушы үшін қандай да бір ауыр жағдайлар болмайды, 

осыған байланысты ол Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының 

тәртібімен тұтастай қосылу шартына қосылады; 

3) "Микроқаржы қызмет туралы" Қазақстан Республикасы 2012 жылғы 26 қарашадағы 

Заңының 4-бабының 3-1-тармағына сәйкес шағын несие  беру туралы шарт жасасу 

орындалды. 

Шағын несие  беру туралы шарт жасалған күн– "____"_________202_г. 

Қарыз берушінің (бұдан әрі – Ломбард) атауы - "Ломбард ПРОГРЕСС"ЖШС. 

Қарыз алушының ТАӘ - __________________, ЖСН _________________, ұялы 

телефон +7 _______________; электрондық пошта _______ 

Шағын несие  сомасы – ____________ теңге. 

Артық төлем сомасы: 

1) сыйақы - _________ теңге; 

2) төлемді кешіктірген әрбір күн үшін орындалмаған міндеттеме (шағын несие  + сыйақы) 

сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұл түріндегі тұрақсыздық айыбы, бұл мерзімі өткен 

берешектің 90 (тоқсан) күнтізбелік күніне дейін қоса алғанда ________теңгені құрайды. 

Шағын несиенің толық құны -  _________ теңге. 

Шағын несиені пайдалану мерзімі - 30 күн. 

Шағын несие ті өтеу күні– "___" _________ 202_ ж. 

Кепілдік берілген мерзімнің аяқталу күні – "___"___________ 202_ ж. 

Сыйақы мәні - берілген шағын несие  сомасынан _ пайыз ( % ), бұл күніне ______теңгені, 

құрайды, жылдық тиімді сыйақы мөлшері –______% 

Шағын несиені өтеу тәсілі – қолма-қол ақшамен не осы Кепіл билетінде көрсетілген 

Ломбард деректемелері бойынша қолма-қол ақшасыз есеп айырысу тәсілмен. 

Шағын несиені өтеу әдісі - шағын несие  мерзімінің соңында біржолғы төлем. 

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) Ломбард осы Кепіл билетінде көрсетілген шағын несиені өтеу күнінен кейін 

міндеттемелерді Қарыз алушы орындауы тиіс күннен кейінгі күннен бастап 

міндеттемелерді орындауды кешіктіргені үшін тұрақсыздық айыбын 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 мерзім ішінде есептеледі. 

 

ЖАЛПЫ ШАРТТАР 

1. 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 қарызы бойынша берешек. 

2. Қарыз алушының шағын несиені Ломбардқа қайтаруды орындауын қамтамасыз ету 

Қарыз алушының келесі жылжымалы мүлкінің кепілі (кепілі) (бұдан әрі – "Кепіл заты") 

болып табылады: 

1)___________________________________________________Бағалау_______ теңге. 

2)___________________________________________________Бағалау_______ теңге. 

3. Қарыз алушы Қосылу шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше 

орындамаған кезде Ломбард мынадай шараларды қабылдауға құқылы: осы Кепіл 

билетінің Жалпы талаптарының 2-тармағында Тараптар айқындаған Кепіл затын 

бағалауға сәйкес сауда-саттық өткізбей (соттан тыс тәртіп) Кепіл затының меншігіне 

жүгіну. Қарыз алушы Шартқа қосыла отырып, Кепіл затының Қарыз берушінің меншігіне 

сауда-саттық өткізбей айналысына келіседі. 

Бұл ретте Кепіл мүлкінің Ломбардтың меншігіне өтуіне Қарыз алушының микроқаржы 

қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

берешекті реттеу жөніндегі өтінішін Ломбард қараған кезеңде жол берілмейді. 

4. Шағын несиені беру туралы шарттың қолданылу мерзімі: Кепіл билетіне қол қойылған 

сәттен бастап күшіне енеді және Қарыз алушы міндеттемелерді толық орындағанға дейін 

қолданылады. 

5. Қосылу шарты және Кепіл билеті бойынша шағын несиенің сомасын ұлғайтуға тыйым 

салынады. 

БАСҚА ШАРТТАР 

6. Осы Кепіл билетіне қол қоя отырып, Қарыз алушы Ломбардқа кез келген 

тасымалдағыштағы дербес деректерді жинауға, тексеруге, өңдеуге және несиелік бюролар 

мен ішкі істер органдарына ақпарат беруге келісім береді 

7. Қарыз алушы Шарт жасасқанға дейін келесіні растайды: 

7.1. Кепіл билетімен, Қосылу шартымен және шағын несиелерді беру қағидаларымен 

танысты және келісімін берді; 

7.2. Шағын несиені алуға байланысты өзінің құқықтары мен міндеттері туралы тиісті 

түрде хабардар етілді. 

8. Тараптар осымен келіседі және растайды Ломбардтың Қарыз алушыға кез келген 

хабарламасы, оның ішінде Қосылу шарты бойынша міндеттемені орындау бойынша 

мерзімін өткізіп алу және төлемдерді енгізу қажеттілігі туралы хабарламалар, Қосылу 

шарты бойынша Қарыз алушы - жеке тұлғаның Ломбардқа жүгіну құқығы туралы 

хабарламалар; Қарыз алушының Қосылу шарты бойынша өз міндеттемелерін 

орындамауының салдары тиісті тәсілмен ресімделген және мұндай хабарламалар 

Ломбардты таңдау бойынша мынадай тәсілдердің бірімен жіберілген кезде Қарыз 

алушыға жеткізілген болып есептеледі:  

1) Кепіл билетінде көрсетілген Қарыз алушының мобильді нөміріне мәтіндік хабарлама 

түрінде. Бұл ретте Қарыз алушы кепіл билетінде көрсетілген ұялы телефон нөмірінің 

дұрыс және жарамды екенін растайды. Ломбард қысқа хабарламалар жіберу кезінде кез 

келген телефон желілерінің, операторлардың немесе қызметтердің кез келген техникалық 

іркілістері немесе өзге де проблемалары үшін, қарыз алушы берген ұялы телефон 



нөмірінің дұрыс еместігі немесе жарамсыздығы үшін, сондай-ақ Қарыз алушының нөмірді 

ауыстыруы туралы уақтылы акпаратты алмағаны және оның салдары үшін жауапты 

болмайды; 

2) Кепіл билетінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына; 

3) Кепіл билетінде көрсетілген тұрғылықты жері бойынша тапсырылғаны туралы 

хабарламасы бар тапсырыс хатпен, оның ішінде көрсетілген мекенжай бойынша тұратын 

отбасының кәмелетке толған мүшелерінің бірі алған жағдайда; 

4) хабарламаны тікелей Қарыз алушыға тапсыру арқылы. 

9. Хабарламаны адресатқа, алушыға тапсыру мүмкін еместігі туралы белгісі бар, не оны 

қабылдаудан бас тартуға, сондай-ақ осы тармақшада көрсетілген өзге байланыс құралын 

пайдалану кезінде оның қабылданғаны расталмауына байланысты қайтарған жағдайда 

хабарлама тиісінше жіберілген болып есептеледі. 

10. Ломбард Қарыз алушыны хабардар ету үшін берешектің туындағаны және мерзімі 

өткен берешектің мөлшерін көрсете отырып, төлемдер енгізу қажеттілігі туралы тартуға, 

сондай-ақ Қарыз алушы Кепіл билеті бойынша міндеттемелерді орындауды кешіктіруге 

жол берген кезде сотқа дейінгі өндіріп алуға және реттеуге Кепіл билеті бойынша 

берешекті коллекторлық агенттікке беруге құқылы, оған Қарыз алушы өзінің сөзсіз және 

қайтарып алынбайтын келісімін береді. 

11. Егер Кепіл заты Ломбардтың иелігінен шығып қалса, оны процестік заңға сәйкес 

уәкілетті органдар оның еркінен тыс иеленуінен шығып қалған үшінші тұлғаның 

пайдасына мәжбүрлеп алып қою нәтижесінде (ұрлау, алдау, жоғалту және т.б.), онда 

Қарыз алушының Қосылу шарты бойынша міндеттемелері тоқтатылмайды. Мұндай 

жағдайда Ломбард Қарыз алушыдан кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемені 

мерзімінен бұрын орындауды талап етуге, сондай-ақ шағын несиелерді беру туралы 

Қағидаларда және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген берешекті 

қайтару жөнінде шаралар қолдануға құқылы. 

12. Кепіл билетінің бір данасы Ломбардта сақталады, екіншісі шағын несие толық 

өтелгенге және Кепіл заты қайтарылғанға дейін Қарыз алушыда сақталады. 

13. Кепіл билеті жоғалған жағдайда оның телнұсқасын беру жеке басын куәландыратын 

құжатты көрсеткен кезде және Ломбард басшысы бекіткен тарифтер бойынша құжаттың 

телнұсқасын дайындағаны үшін төлеген кезде Қарыз алушының жазбаша өтініші 

бойынша жүзеге асырылады. 

14. Осы Кепіл билетінің мәтіндері мемлекеттік және орыс тілдерінде әртүрлі оқылған 

жағдайда Тараптар орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алады. 

 

 

 
 

 

 

Ломбард 

"Ломбард Прогресс" ЖШС 

____________ қ _____________ көшесі 

БСН _____________ 

ЖСК KZ08998CTB0001483407 

"First Heartland Jusan Bank"АҚ  

TSESKZKA БИК 

Тел.: +7 ______________ 

e-mail: lfs_2011@mail.ru 

 

 Қарыз алушы 

Т. А. Ә. ______________________ 

__________ қ,._____________ көшесі 

___үй, __ пәтер 

ЖСН ________________ 

Жеке куәлік №_____ 

"___"________ 2___ ж. 

Тел.: +7___________________ 

e-mail: 

mailto:lfs_2011@mail.ru


Приложение №1 
к Договору  

о предоставлении микрокредита 
 

 

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ 

№ 

 

г.Алматы                                 «____» _________   202_ г. 
 

Подписанием настоящего Залогового билета Заемщик выражает свое согласие со 
всеми условиями Договора о предоставлении микрокредита (далее – Договор 
присоединения), принимает все условия Договора присоединения в редакции, 
размещенной на официальном интернет-ресурсе ТОО «Ломбард ПРОГРЕСС» (далее – 
«Заимодатель» или «Ломбард») по адресу www.autolombard.com.kz. (а также доступного 
для ознакомления во всех отделениях Ломбарда) по состоянию на день подписания 
Залогового билета, и подтверждает, что: 

1) Договор присоединения и его неотъемлемая часть - Залоговый билет, прочитаны, 
приняты Заемщиком в полном объеме, без каких-либо замечаний и предложений;  

2) Договор присоединения не содержит каких-либо обременительных для Заемщика 
условий, которые, исходя из разумно понимаемых интересов Заемщика, не были 
бы им приняты, в связи с чем он присоединяется к Договору присоединения в 
целом в порядке статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан; 

3) выполнено заключение договора о предоставлении микрокредита в соответствии с 
пунктом 3-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года "О 
микрофинансовой деятельности". 

Дата заключения договора о предоставлении микрокредита – «____»_________202_г. 
Наименование Займодателя (далее – Ломбард) - ТОО «Ломбард ПРОГРЕСС». 
ФИО Заемщика - __________________, ИИН _________________, мобильный телефон 
+7 _______________; электронная почта _______ 
Сумма микрокредита – ____________ тенге. 
Сумма переплаты:  

1) вознаграждение - _________ тенге; 
2) неустойка в виде пени в размере 0,5% от суммы неисполненного обязательства 

(микрокредит + вознаграждение) за каждый день просрочки платежа, что составляет _____ 
тенге,  вплоть до 90 (девяносто) календарных дней просроченной задолженности 
включительно. 
Полная стоимость микрокредита – ________ тенге. 
Срок пользования микрокредитом– 30 дней. 
Дата погашения микрокредита – «___» _________ 202_ г. 
Дата окончания гарантированного срока – «___»___________ 202_ г. 
Значение вознаграждения – __ процентов (%) от суммы выданного микрокредита, что 
составляет ____ тенге в день, годовая эффективная ставка вознаграждения –______%  
Способ погашения микрокредита – наличными деньгами, либо безналичным способом 

по реквизитам Ломбарда, указанным в настоящем Залоговом билете. 
Метод погашения микрокредита – единовременный платеж в конце срока 
микрокредита. 
Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное по-
гашение 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, 
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следующего за днем, когда обязательства должны быть исполнены Заемщиком – за Датой 
погашения микрокредита, указанной в настоящем Залоговом билете. Если Заемщик вы-
купает Залоговое имущество по истечении гарантированного 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. 

 
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. 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. 

2. Обеспечением исполнения Заемщиком возврата микрокредита Ломбарду является залог 
(заклад) следующего движимого имущества Заемщика (далее – «Предмет залога»): 
1)___________________________________________________Оценка_____________тенге. 

2)___________________________________________________Оценка_____________тенге. 

3. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по 
Договору присоединения, Ломбард вправе принять следующие меры: обращение в 
собственность Предмета залога, без проведения торгов (внесудебный порядок) в 
соответствии с оценкой Предмета залога, определенной Сторонами в п.2 Общих условий 
настоящего Залогового билета. Заемщик, присоединяясь к Договору, согласен на 
обращение Предмета залога в собственность Заимодателя без проведения торгов. 
При этом переход Залогового имущества в собственность Ломбарда не допускается в 
период рассмотрения Ломбардом обращения Заемщика по урегулированию 
задолженности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
регулирующем микрофинансовую деятельность. 
4. Срок действия договора о предоставлении микрокредита: вступает в силу с момента 
подписания Залогового билета и действует до полного исполнения Заемщиком 
обязательств. 
5. По Договору присоединения и Залоговому билету запрещено увеличение суммы 
микрокредита. 

ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
6. Подписав настоящий Залоговый билет, Заемщик дает согласие Ломбарду на сбор, 
проверку, обработку персональных данных на любых носителях и предоставление 
информации в кредитные бюро и органы внутренних дел. 
7.  Заемщик подтверждает, что до заключения Договора он был: 
7.1. ознакомлен и согласен с Залоговым билетом, Договором присоединения и 
Правилами предоставления микрокредитов; 
7.2. надлежащим образом проинформирован о своих правах и обязанностях, связанных 
с получением микрокредита; 
8. Стороны настоящим соглашаются и подтверждают, что любые уведомления Ломбарда 
Заемщику, включая уведомления о возникновении просрочки по исполнению 
обязательства по Договору присоединения и необходимости внесения платежей, праве 
Заемщика - физического лица по Договору присоединения обратиться в Ломбард; 
последствиях невыполнения Заемщиком своих обязательств по Договору присоединения, 
считаются оформленными надлежащим способом и доставленными Заемщику, когда 
такие уведомления направляются одним из следующих способов по выбору Ломбарда: 

1) в виде текстового сообщения на мобильный номер Заемщика, указанный в 
Залоговом билете. При этом Заемщик подтверждает, что номер мобильного 
телефона, указанный в Залоговом билете, является правильным и 
действительным. Ломбард не несет ответственности за любые технические сбои 
или иные проблемы любых телефонных сетей, операторов или служб при 



отправке коротких сообщений, за неправильность или недействительность номера 
мобильного телефона, предоставленного Заемщиком, а также за несвоевременно 
полученную информацию о смене номера Заемщиком и последствия этого; 

2) на адрес электронной почты, указанный в Залоговом билете; 
3) по месту жительства, указанному в Залоговом билете, заказным письмом с 

уведомлением о его вручении, в том числе получено одним из совершеннолетних 
членов семьи, проживающим по указанному адресу; 

4) путем вручения уведомления непосредственно Заемщику. 
9. В случае возврата уведомления с отметкой о невозможности его вручения адресату, 
получателю, либо в связи с отказом в его принятии, а также не подтверждением его 
принятия при использовании иного средства связи, указанного в настоящем подпункте, 
уведомление считается направленным надлежащим образом. 
10. Ломбард вправе привлечь для уведомления Заемщика о возникновении 
задолженности и необходимости внесения платежей с указанием размера просроченной 
задолженности, а также передать задолженность по Залоговому билету на досудебные 
взыскание и урегулирование коллекторскому агентству при допущении Заемщиком 
просрочки исполнения обязательств по Залоговому билету, на что Заемщик дает свое 
безусловное и безотзывное согласие. 
11. Если предмет залога выбыл из владения Ломбарда, в результате его принудительного 
изъятия уполномоченными органами в соответствии с процессуальным законом в пользу 
третьего лица, из владения которого оно выбыло помимо его воли (хищение, обман, 
утрата и т.д.), то обязательства Заемщика по Договору присоединения не прекращаются. В 
таком случае Ломбард вправе потребовать от Заемщика досрочного исполнения, 
обеспеченного залогом обязательства, а также принять меры по возврату задолженности, 
предусмотренные Правилами о предоставлении микрокредитов и законодательством 
Республики Казахстан. 
12. Один экземпляр Залогового билета хранится в Ломбарде, второй хранится у Заемщика 
до полного погашения микрокредита и возврата предмета залога. 
13. В случае утери Залогового билета выдача его дубликата осуществляется по 
письменному заявлению Заемщика при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, и оплате за изготовление дубликата документа по тарифам, утвержденным 
руководителем Ломбарда. 
14. В случае разночтений текстов настоящего Залогового билета на государственном и 
русском языках, Стороны руководствуются текстом на русском языке. 
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