
«Ломбард Прогресс» ЖШС/ ТОО «Ломбард Прогресс»__________ 

 

Қарыз алушы/Заемщик       __________________ 

2020 ж. «___»_______ №_______ 

КЕПІЛ БИЛЕТІ  

 

_____________ қ. 

 
1-бап. Жалпы шарттары 

1.1. Кепіл билетінің жасалған күні: 2020 

жылғы «____»  __________ 

1.2. Бұдан әрі «Ломбард» деп аталатын 

«Ломбард Прогресс» ЖШС атынан Жарғы 

негізінде әрекет ететін Директор Адлет 

Шаддатович Турсунбаев, бір тараптан, 

және, бұдан әрі «Қарыз алушы» деп 

аталатын ______________________ (ТАӘ, 

ЖСН, жеке куәлігі), екінші тараптан, 

бірлесіп Тараптар деп, ал жеке-жеке 

Тарап деп аталатындар, осы Кепіл билетін 

(бұдан әрі – Кепіл билеті) жасасты. 

1.3. Ломбард Қарыз алушыға Кепіл 

билетінің 1.10-тармағында көрсетілген 

автокөлік құралын кепілге қойып, жеке 

тұтынушылық мақсаттарға ____ 

(_______________) теңге сомасына 

микрокредит(бұдан әрі – Қарыз) береді. 

1.4. Қарыз шарт жасалған күннен 

бастап ______ (____) мерзімге беріледі. 

1.5. Қарыз алушы қарызды 

пайдаланғаны үшін Ломбардқа қарыз 

сомасының нақты қалдығының жылдық 

**% (*****) пайызы есебінен тіркелген 

мөлшерлеме бойынша сыйақы төлейді, 

сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі 

жылдық  ****% (****) пайызды құрайды. 

Сыйақы сомасы қарыз сомасының нақты 

қалдығына, оны пайдаланудың нақты 

уақыты үшін есептеледі, бұл ретте бір 

жылдағы күн саны – 360 күн, бір айда – 30 

күн деп қабылданады.  

1.6. Қарызды өтеу және есептелген 

сыйақыны төлеуді Қарыз алушы №1 

қосымшаға сәйкес ресімделген Өтеу 

кестесіне сәйкес қолма-қол және/немесе 

қолма-қол ақшасыз тәсілмен жүргізеді. 

1.7. Қарызды өтеу және сыйақы төлеу 

үшін Қарыз алушы келесі өтеу әдісін 

таңдап алды:  

• Аннуитетті; 

• Дифференцияланған 

• Қарызды қарыз мерзімінің 

соңында, сыйақыны – ай сайын өтеу. 

1.8. Қарыз алушы қарыз сомасын 

ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ №_______ 

ОТ «___»________2020г. 

 

г. _____________ 
 

Статья 1. Общие условия 

1.1. Дата заключения Залогового билета: 

«____»  __________ 2020 

1.2. ТОО «Ломбард Прогресс», именуемое 

в дальнейшем «Ломбард», в лице Директора 

Гутова Сергея Владимировича, 

действующего на основании Устава,  с одной 

стороны, и, ______________________ (ФИО, 

ИИН, удостоверение личности), именуемый 

в дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, а по 

отдельности Сторона заключили настоящий 

Залоговый билет (далее – Залоговый билет). 

1.3. Ломбард предоставляет Заемщику 

микрокредит (далее –Заем) в сумме ____ 

(_______________) тенге на собственные 

потребительские цели, под залог 

автотранспортного средства, указанного в 

п.1.10 Залогового билета. 

1.4. Займа предоставляется сроком по 

_____ с даты заключения договора. 

1.5. За пользование займом Заемщик 

уплачивает Ломбарду вознаграждение по 

фиксированной ставке из расчета **% 

(*****) процентов годовых от фактического 

остатка суммы займа, годовая эффективная 

ставка вознаграждения составляет ****% 

(****) процентов годовых. Сумма 

вознаграждения начисляется на фактический 

остаток суммы займа, за фактическое время 

пользования им, при этом количество дней в 

году принимается 360 дней, в месяце – 30 

дней.  

1.6. Погашение займа и уплата 

начисленного вознаграждения производится 

Заемщиком согласно с Графиком погашения, 

оформленным в соответсвии с Приложением 

№1, наличным и/или безналичным способом. 

1.7.  Для погашения займа и уплаты 

вознаграждения Заемщиком был выбран 

следующий метод погашения:  

• Аннуитетный; 

• Дифференцированный 

• Погашение займа в конце срока займа, 

вознаграждение –ежемесячно. 

1.8. При нарушении Заемщиком 

обязательства по возврату суммы займа 
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қайтару және/немесе Өтеу кестесіне 

сәйкес сыйақыны және/немесе 

комиссиялар мен өзге де төлемдерді төлеу 

жөніндегі міндеттемелерді бұзған 

жағдайда Қарыз алушы Ломбардқа 

мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімі 

өткен төлем сомасының 0,5% мөлшерінде 

тұрақсыздық айыбын төлейді. 

1.9. Қарыз бойынша берешекті өтеу 

кезектілігі: 

1) Мерзімі өткен негізгі борыш сомасы; 

2) Мерзімі өткен сыйақы сомасы; 

3) Кепіл билетінің 1.8. тармағында 

белгіленген мөлшерде тұрақсыздық 

айыбы (айыппұл, өсімпұл); 

4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін 

негізгі борыш сомасы; 

5) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін 

есептелген сыйақы; 

6) Ломбардтың орындауды алу бойынша 

шығындары. 

1.10. Осы Кепіл билеті бойынша Қарыз 

алушының міндеттемелерін орындауды 

қамтамасыз ету автокөлік құралы болып 

табылады: 

_________ маркалы автокөлік (бұдан әрі – 

Кепіл мүлкі): 

МОДЕЛІ:   

МЕМ.НӨМІРІ:   

VIN:   

ШЫҒАРЫЛҒАН ЖЫЛЫ:   

ҚОЗҒАЛТҚЫШ КӨЛЕМІ:   

ТҮСІ         

Нарықтық құны: _______(_____) теңге 

Кепіл құны: ______ (*********) теңге. 

1.11. Кепіл мүлкіне меншік құқығы 

сериясы ****** кқ нөмірі** *****күні 

көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы 

куәлікпен расталады. 

1.12. Қарыз алушы Кепіл билеті 

бойынша міндеттемелерді орындамаған 

немесе тиісінше орындамаған жағдайда 

Ломбард мынадай шараларды қолдануы 

мүмкін: 

• Кепіл билетінде көзделген мөлшерде 

тұрақсыздық айыбын төлеуді талап 

ету; 

• Кепіл билетінде көзделген тәртіппен 

және мерзімде шарт бойынша барлық 

міндеттемелерді мерзімінен бұрын 

орындауды талап ету; 

• Қарызды қайтару мерзімі 

и/или уплате вознаграждения и/или 

комиссии и иных платежей согласно 

Графику погашения, Заемщик выплачивает 

Ломбарду неустойку в размере 0,5% от 

суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки. 

1.9. Очередность погашения 

задолженности по займу: 

1) Сумма просроченного основного долга; 

2) Сумма просроченного вознаграждения; 

3) неустойка (штраф, пеня) в размере, 

определенном в п. 1.8. Залогового 

Билета; 

4) сумма основного долга за текущий 

период платежей; 

5) вознаграждение, начисленное за 

текущий период платежей; 

6) издержки Ломбарда по получению 

исполнения. 

1.10. Обеспечением исполнения 

обязательств Заемщика по настоящему 

Зологовому Билету является 

автотранспортное средство: 

Автомобиль марки _________ (далее – 

Залоговое имущество): 

МОДЕЛЬ:   

ГОС.НОМЕР:   

VIN:   

ГОД ВЫПУСКА:   

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ:   

ЦВЕТ   

Рыночная стоимость:_______(_____) тенге 

Залоговая стоимость:______ 

(*********)тенге. 

1.11. Право собственности на залоговое 

имущество подтверждается свидетельством 

о государственной регистрации 

транспортного средства серии *****номер 

тс** от *****дата. 

1.12. При неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении Заемщиком 

обязательств по Залоговому билету, 

Ломбардом могут быть применены 

следующие меры: 

• потребовать уплаты неустойки в 

размере, предусмотренном в Залоговом 

билете; 

• потребовать досрочного исполнения 

всех обязательств по договору в порядке 

и сроки, предусмотренными Залоговым 

Билетом; 

• обратить  взыскание на залоговое 
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аяқталғаннан кейін кепіл мүлкін 

өндіріп алу. 

• кепілдік мерзімі өткеннен кейін, 

сауда-саттықты жүзеге асырмай Кепіл 

мүлкін соттан тыс сатуды жүргізу 

• үшінші тұлғалардың міндеттемелерін 

орындауын талап ету; 

• үшінші тұлғалар жүзеге асыратын 

өндіріп алуға қосылу; 

• Кепіл билеті бойынша Қарыз 

алушының берешегін өндіріп алуды 

үшінші тұлғаларға тапсыру; 

• Кепіл билеті бойынша 

міндеттемелерді ҚР заңнамасымен 

тыйым салынбаған өзге де 

тәсілдермен орындауды талап ету. 

1.13. Осы Кепіл билеті қол қойылған 

күнінен бастап күшіне енеді және 

Тараптар өз міндеттемелерін толық 

орындағанға дейін қолданылады. 

1.14. Ломбардтың пошталық және 

электрондық мекенжайы туралы ақпарат, 

сондай-ақ оның ресми интернет-ресурсы 

туралы деректер: 

1) Пошталық мекенжайы__ 

2) Электрондық мекенжайы______ 

3) Ломбардтың сайты____________ 

1.15. Ломбард Кепіл билеті бойынша 

құқықты (талапты) үшінші тұлғаға берген 

кезде Қазақстан Республикасының 

заңдарымен Кепіл билеті шеңберінде 

Ломбардтың Қарыз алушымен өзара 

қарым-қатынасына қойылатын талаптар 

мен шектеулер Қарыз алушының құқық 

(талап) берілген үшінші тұлғамен 

құқықтық қатынастарына қолданылады. 

1.16. Кепіл мүлкі Ломбардтың немесе 

Қарыз алушының иелігінде және 

сақтауында қалады. 

1.17. Кепілдік мерзімі – Ломбард кепіл 

мүлкін сату құқығын қолданбастан, 

микрокредит сомасын өтеу мерзімі 

өткеннен кейін кепіл мүлкін ломбардта 

сақтауды (Кепіл мүлкін кепілге салған 

жағдайда) жүзеге асыруға міндеттенетін 

30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайтын 

уақыт кезеңі. 

1.18. Қарыз алушының бастамасы 

бойынша берілген қарыз Билетінің 

талаптарын өзгерту үшін комиссия – 0 

(нөл) теңге. 

1.19. Қарыз сомасының 0% мөлшерінде 

имущество по истечении срока возврата 

Займа. 

• по истечении гарантийного срока, 

произвести внесудебную реализацию 

Залогового имущества без 

осуществления торгов 

• требовать исполнения обязательств 

третьими лицами; 

• присоединиться к взысканию, 

осуществляемому третьими лицами; 

• поручить взыскание задолженности 

Заемщика по Залоговому билету третьим 

лицам; 

• требовать исполнения обязательств по 

Залоговому билету иными способами, не 

запрещенными законодательством РК. 

1.13. Настоящий Залоговый билет вступает 

в силу со дня подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

1.14. Информация о почтовом и 

электронном адресе Ломбарда, а также 

данные о ее официальном интернет-ресурсе: 

1) Почтовый адрес__ 

2) Электронный адрес______ 

3) Сайт Ломбарда____________ 

1.15. При уступке Ломбардом права 

(требования) по Залоговому билету третьему 

лицу требования и ограничения, 

предъявляемые законодательством 

Республики Казахстан к взаимоотношениям 

Ломбарда с Заемщиком в рамках Залогового 

билета, распространяются на 

правоотношения Заемщика с третьим лицом, 

которому уступлено право (требование). 

1.16. Залоговое имущество остается во 

владении и хранении Ломбарда или 

Заемщика. 

1.17. Гарантийный срок–период времени, 

составляющего 30 (тридцать) календарных 

дней,  в течение которого Ломбард обязуется 

осуществлять хранение (при условии 

передачи Залогового имущества в заклад) в 

ломбарде залогового имущества по 

истечении срока погашения суммы 

микрокредита, не применяя право 

реализации залогового имущества. 

1.18. Комиссии за изменение условий 

Билета предоставленного займа по 

инициативе Заемщика – 0 (ноль) тенге. 

1.19. Комиссия за организацию займа в 

размере 0% от суммы займа, что составляет 0 
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қарызды ұйымдастыру үшін комиссия, 

бұл 0 (нөл) теңгені құрайды. 

1.20. Қарыз Қарыз алушыға оның 

мерзімділігі, ақылылығы, 

қайтарымдылығы және қамтамасыз етілуі 

шарттарында беріледі.  

1.21. Қарызды өтеуді және сыйақыны 

төлеуді Қарыз алушы Қарызды өтеу 

кестесінде (бұдан әрі «Өтеу кестесі») (№1 

қосымша) көзделген сомада және 

мерзімде қарыз валютасында жүргізеді, 

сондай-ақ Өтеу кестесі осы Кепіл 

билетінің ажырамас бөлігі болып 

табылатын тараптардың келісімі бойынша 

қосымша мәліметтерді қамтуы мүмкін. 

1.22. Ломбардқа осы Кепіл билеті 

бойынша кредиттік бюролардың 

дерекқорына Қарыз алушы туралы, 

жасалатын мәміле туралы мәліметтерді, 

Қарыз алушы мен Ломбардтың өз 

міндеттемелерін орындауына байланысты 

ақпаратты, сондай-ақ кредиттік бюролар 

және кредиттік тарихты қалыптастыру 

туралы заңнамаға сәйкес берілуі қажет 

болуы мүмкін өзге де мәліметтерді беруге 

Қарыз алушыдан жазбаша келісім берілді. 

1.23. Осы Кепіл билеті бір мезгілде 

Микрокредит беру туралы шарт және 

Кепіл шарты болып табылады. 

2-бап. Тараптардың құқықтары мен 

міндеттері және Ломбард үшін 

шектеулер 

2.1. Қарыз алушының құқықтары 

Қарыз алушының құқықтары 

2.1.1. Микрокредиттер беру 

ережелерімен, микрокредиттер беру 

бойынша Ломбард тарифтерімен танысу. 

2.1.2. Шартта белгіленген тәртіппен және 

жағдайларда алынған микрокредитке 

иелік ету. 

2.1.3. Егер қарызды (негізгі борышты) 

өтеу және/немесе сыйақыны төлеу күні 

демалыс немесе мереке күніне тура келген 

жағдайда, тұрақсыздық айыбын, 

өсімпұлды және айыппұл 

санкцияларының өзге де түрлерін төлемей 

қарызды (негізгі борышты) өтеуді 

және/немесе одан кейінгі жұмыс күні 

сыйақыны төлеуді жүргізу;  

2.1.4. Тұрақсыздық айыбын, айыппұлды, 

өсімпұлды төлемей, қарызды пайдалану 

кезеңінде сыйақысы есептелген, бірақ 

(ноль) тенге. 

1.20. Заем предоставляется заемщику на на 

условиях его срочности, платности, 

возвратности и обеспеченности.  

1.21. Погашение займа и уплата 

вознаграждения производится Заемщиком в 

валюте займа, в сумме и в сроки, 

предусмотренные Графиком погашения 

займа (далее «График погашения») 

(Приложение №1), также График Погашения 

может содержать дополнительные сведения 

по соглашению сторон, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего 

Залогового билета. 

1.22. Ломбарду предоставлено письменное 

согласие от Заемщика на предоставление в 

базу данных кредитных бюро сведений о 

Заемщике, заключаемой сделке, 

информации, связанной с исполнением 

Заемщиком и Ломбардом своих обязательств 

по настоящему Залоговому билету, а также 

иных сведений, предоставление которых 

может понадобиться в соответствии с 

законодательством о кредитных бюро и 

формировании кредитных историй.  

1.23. Настоящий Залоговый билет является 

одновременно Договором о предоставлении 

микрокредита и Договором залога. 

Статья 2. Права и обязанности Сторон и 

ограничения для  Ломбарда 

2.1. Права Заемщика 

Заемщик вправе 

2.1.1. Ознакомится с правилами 

предоставления микрокредитов, тарифами 

Ломбарда по предоставлению 

микрокредитов. 

2.1.2. Распоряжаться полученным 

микрокредитом в порядке и на условиях, 

установленных договором. 

2.1.3. В случае, если дата погашения 

займа(основного долга) и/или уплаты 

вознаграждения выпадает на выходной либо 

праздничный день, произвести погашение 

займа (основного долга) и/или оплату 

вознаграждения в следующий за ним 

рабочий день без уплаты неустойки, пении 

иных видов штрафных санкций;  

2.1.4. Досрочно погашать полностью и 

частично сумму задолженности по 

Залоговому билету с начисленным, но не 

уплаченным вознаграждением за период 

пользования займом без оплаты неустойки, 
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төленбеген Кепіл билеті бойынша 

берешек сомасын мерзімінен бұрын толық 

және ішінара өтеу. 

2.1.5. Алынатын қызметтер бойынша 

даулы жағдайлар туындаған жағдайда 

Ломбардқа жазбаша жүгіну. 

2.1.6. Кепіл билеті бойынша 

міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп 

алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) 

күн ішінде Кепіл билетінің талаптарына 

ықтимал өзгерістер енгізу үшін мерзімін 

өткізіп алудың себептері, кірістері және 

басқа да расталған мән-жайлары 

(фактілері) туралы мәліметтерді қамтитын 

өтінішпен Ломбардқа жазбаша жүгіну. 

2.2. Ломбардтың құқықтары 

Ломбардтың құқықтары: 

2.2.1. Микроқаржы қызметі туралы 

заңнамаға сәйкес Қарыз алушыдан 

қажетті ақпарат пен құжаттарды сұрату 

және алу. 

2.2.2. Микрокредитті беру күніне 

қолданыста болған микрокредиттерді 

беруге және қызмет көрсетуге 

байланысты сыйақы мөлшерлемелерін, 

тарифтер мен комиссиялар мөлшерін бір 

жақты тәртіппен төмендету. 

2.2.3. Қарыз алушы қарыздың кезекті 

бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы 

төлеу үшін белгіленген мерзімді қырық 

күнтізбелік күннен астам бұзған жағдайда 

қарыз сомасын және ол бойынша 

сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды 

талап ету. 

2.2.4.  Себептерін түсіндірмей 

микрокредит беруден бас тарту. 

2.2.5. Берілген қарыздың және 

есептелген, бірақ өтелмеген сыйақының 

сомасын мерзімінен бұрын өндіріп алу, 

немесе қамтамасыз етуге өндіріп алуды 

қолдану, немесе үшінші тұлғалардың 

қамтамасыз ету міндеттемелерін 

орындауын талап ету, немесе үшінші 

тұлғалар жүзеге асыратын өндіріп алуға 

қосылу, егер: 

- Қарыз алушы Кепіл билетінің 4-

бабына сәйкес Ломбард белгілеген Кепіл 

билеті талаптарының өзгерістерімен 

келіспесе; 

- Қарыз алушы кепіл туралы Кепіл 

билетінің талаптарын бұзса және/немесе 

кепіл заты қалдырылған Қарыз алушының 

штрафа, пени. 

2.1.5. Письменно обратиться в Ломбард при 

возникновении спорных ситуаций по 

получаемым услугам. 

2.1.6. Письменно обратиться в Ломбард в 

течении 30 (тридцати) календарных дней с 

даты наступления просрочки исполнения 

обязательств по Залоговому билету с 

заявлением, содержащим сведения о 

причинах возникновения просрочки, доходах 

и других подтвержденных обстоятельствах 

(фактах) для возможного внесения 

изменений в условия Залогового билета. 

2.1.7. Обратиться к банковскому 

омбудсману в случае уступки Ломбардом 

права (требования) по Залоговому билету, 

заключенному с Заемщиком, для 

урегулирования разногласий с третьим 

лицом. 

2.2. Права Ломбарда 

Ломбард вправе: 

2.2.1. Запрашивать и получать от Заемщика 

необходимые информацию и документы в 

соответствии с законодательством о 

микрофинансовой деятельности. 

2.2.2. Снизить в одностороннем порядке 

ставки вознаграждения, размеры тарифов и 

комиссий, связанных с выдачей и 

обслуживанием микрокредитов, 

действовавших на дату выдачи 

микрокредита. 

2.2.3. Требовать досрочного возврата суммы 

займа и вознаграждения по нему при 

нарушении Заемщиком срока, 

установленного для возврата очередной 

части займа и (или) выплаты 

вознаграждения, более чем на сорок 

календарных дней. 

2.2.4. Отказать в выдаче микрокредита без 

объяснения причин. 

2.2.5. Досрочно взыскать сумму выданного 

займа и начисленного, но не погашенного 

вознаграждения, либо обратить взыскание на 

обеспечение, либо требовать исполнения 

обеспечительных обязательств третьими 

лицами, либо присоединиться к взысканию, 

осуществляемому третьими лицами, в 

случаях если: 

- Заемщик не согласен с изменениями 

условий Залогового билета, установленными 

Ломбардом в соответствии со Статьей 4 

Залогового билета; 
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иелігінен шығып кетсе, Ломбард жауап 

бермейтін мән-жайлар бойынша жоғалса;  

- Қарыз алушы кепілге салынған 

мүлікті ұстау және сақтау жөніндегі 

міндеттерді орындамаса, кепілге салынған 

мүлікке иелік ету ережелерін бұзса; 

- Қарыз алушы Ломбардтың кепіл 

затын ауыстыру туралы немесе қосымша 

кепіл беру туралы талаптарын 

орындамаса; 

- Қарыз алушы осы Кепіл билетінде 

көзделген талаптар мен міндеттемелерді 

және/немесе жалпы алғанда немесе осы 

Кепіл билетінен туындайтын шарттардың 

кез келген талаптарын орындамаса/тиісті 

түрде орындамаса;  

- берілген қарыз әртүрлі себептер 

бойынша қамтамасыз етілмеген болып 

шықса (немесе бұның шынайы қаупі 

болса). 

2.2.6. Осы Кепіл билетінің қолданылу 

мерзімі ішінде оның қамтамасыз етілуін 

тексеру. 

2.2.7. Қарыз (негізгі борыш) сомасын 

және есептелген сыйақыны төлеу 

мерзімдерін бұзу және Қарыз алушыға 

берілген қарызды Қазақстан 

Республикасының уәкілетті 

органдарының талаптарына сәйкес 

күмәнді санатқа жатқызу нәтижесінде 

қарыз бойынша мерзімі өткен берешек 

пайда болған кезде қарыз бойынша 

сыйақыны есептеуді біржақты тәртіппен 

тоқтату. 

2.2.8. Осы қарыз бойынша заңнамада 

және Ломбардтың ішкі ережесінде 

бекітілген мөлшерлеме бойынша мерзімі 

өткен берешекті өтеу күнінен бастап 

сыйақыны есептеуді қалпына келтіру 

туралы шешімді бір жақты тәртіппен 

қабылдау. 

2.2.9. Қарыз бойынша төлемдердің 

мерзімін өткізіп алу фактілері анықталған 

жағдайда, бұл туралы Қарыз алушыны 

және/немесе үшінші тұлғаларды 

телефонограмма, автоматтандырылған 

телефония түрінде, SMS-хабарлама 

жіберу жолымен, электрондық пошта, 

факс немесе жұмыс орны бойынша 

хабарламаны қоса алғанда, жазбаша 

хабарлама арқылы хабардар ету. Бұл ретте 

Қарыз алушыны мерзімі өткен берешегі 

- Заемщик нарушил условия Залогового 

билета о залоге и/или предмет залога выбыл 

из владения Заемщика, у которого он был 

оставлен, утрачен по обстоятельствам, за 

которые Ломбард не отвечает;  

- Заемщик не выполняет обязанности по 

содержанию и сохранности заложенного 

имущества, нарушил правила распоряжения 

заложенным имуществом; 

- Заемщик не выполнил требования 

Ломбарда о замене предмета залога либо о 

предоставлении дополнительного залога; 

- Заемщик не исполняет/не 

надлежащим образом исполняет условия и 

обязательства, предусмотренные настоящим 

Залоговым билетом и/или любые условия 

договоров, в целом или в части вытекающие 

из настоящего Залогового билета;  

- выданный заем окажется по 

различным причинам необеспеченным (или 

существует реальная угроза этого). 

2.2.6. Проверять в течение срока действия 

настоящего Залогового билета его 

обеспеченность. 

2.2.7. В одностороннем порядке прекратить 

начисление вознаграждения по займу при 

образовании просроченной задолженности 

по займу в результате нарушения сроков 

уплаты сумм займа (основного долга) и 

начисленного вознаграждения, и отнесения 

выданного Заемщику займа к категории 

сомнительных в соответствии с 

требованиями уполномоченных органов 

Республики Казахстан. 

2.2.8. В одностороннем порядке принять 

решение о восстановлении начисления 

вознаграждения по данному займу, по 

ставке, утвержденной законодательством и 

внутренними правила Ломбарда, начиная от 

даты погашения просроченной 

задолженности. 

2.2.9. В случае выявления фактов просрочки 

платежей по займу, оповестить Заемщика 

и/или третьих лиц об этом посредством 

уведомления в виде телефонограммы, 

автоматизированной телефонии, путем 

отправки SMS-сообщений, по электронной 

почте, факсом или письменным 

уведомлением, включая уведомления по 

месту работы. При этом извещение 

Заемщика о его просроченной 

задолженности не является раскрытием 
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туралы хабардар ету коммерциялық, 

қаржылық құпияны ашу болып 

табылмайды және Қарыз алушы осы 

Кепіл билетіне қол қою арқылы 

Ломбардқа осы тармақта көзделген іс-

әрекеттерді жасауға келісім береді. 

2.2.10. Қарыз алушының келісімін алмай 

нотариустың атқару жазбасының негізінде 

берешекті, оның ішінде негізгі борышты, 

сыйақыны, тұрақсыздық айыбын 

(өсімпұлды, айыппұлды) өндіріп алу, 

мынадай жағдайларда: 

- Қарыз алушы тараптардың келісімі 

бойынша берешекті реттеу үшін мерзімі 

өткен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) 

күн ішінде Ломбардқа өтініш жасамаған 

жағдайда; 

- Қарыз алушының өтінішін қарау 

нәтижелері бойынша берешекті реттеу 

жөніндегі келісімдерге қол жеткізбеген 

жағдайда және Қарыз алушы берешек 

бойынша қарсылық білдірмеген жағдайда; 

Қарыз алушы берешек бойынша 

қарсылық бермеген жағдайда, оның 

міндеттемелерді орындамаудағы кінәсін 

мойындау болып табылады. 

2.2.11. Қарыз алушы Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптарын 

бұзуға әкеп соққан осы Кепіл билетінің 

міндеттемелерін орындамаған жағдайда, 

қарыз сомасын және ол бойынша 

сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды 

талап ету. 

2.2.12. Кепіл мүлкінің нарықтық құны 

азайған жағдайда Ломбардтың талабы 

бойынша Қарыз алушының 

міндеттемелерін жабу үшін жеткілікті 

сомаға Ломбард алдын ала мақұлдаған 

қосымша мүлікті кепілге беру немесе 

Кепіл билеті бойынша міндеттемелерді 

мерзімінен бұрын орындау. 

2.2.13. Кез келген уақытта Кепіл мүлкін 

Қарыз алушы Ломбардтың иелігіне 

беретін кепіл түрін кепілсалымға өзгерту, 

соның ішінде, бірақ Қарыз алушының 

Кепіл билеті бойынша өз 

міндеттемелерінің кез келгенін орындамау 

немесе тиісінше орындамау 

жағдайларымен шектелмей. 

2.3. Ломбардтың міндеттері 

Ломбардтың міндеттері: 

2.3.1. Барлық қажетті құжаттаманы 

коммерческой, финансовой тайны, и 

Заемщик подписанием настоящего 

Залогового билета дает согласие Ломбарду 

на совершение действий, предусмотренных 

настоящим пунктом. 

2.2.10. Взыскать задолженность, в том числе 

основной долг, вознаграждение, неустойку 

(пеню, штраф) на основании исполнительной 

надписи нотариуса без получения согласия 

Заемщика, в случае: 

- не обращения Заемщика в Ломбард с 

заявлением в течении 30 (тридцати) 

календарных дней с даты наступления 

просрочки для урегулирования 

задолженности по соглашению сторон; 

- не достижения соглашений по 

урегулированию задолженности по 

результатам рассмотрения заявления 

Заемщика и не предоставления Заемщиком 

возражений по задолженности; 

В случае не предоставления Заемщиком 

возражений по задолженности является 

признанием его вины в неисполнении 

обязательств. 

2.2.11. Требовать досрочного возврата суммы 

займа и вознаграждения по нему, в случае 

неисполнения Заемщиком обязательств 

настоящего Залогового билета, повлекших 

нарушение требований законодательства 

Республики Казахстан. 

2.2.12. В случае уменьшения рыночной 

стоимости Залогового имущества по 

требованию Ломбарда предоставить в залог 

дополнительное имущество, предварительно 

одобренное Ломбардом, на сумму 

достаточную для покрытия обязательств 

Заемщика, либо досрочно исполнить 

обязательства по Залоговому билету. 

2.2.13. В любое время изменить вид залога на 

заклад, при котором Залоговое имущество 

передается Заемщиком во владение 

Ломбарда включая, но не ограничиваясь 

случаями неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Заемщиком любого из своих 

обязательств по Залоговому билету. 

2.3. Обязанности Ломбарда 

Ломбард обязуется: 

2.3.1. Предоставить заем в сумме, в срок и 

на условиях, предусмотренных настоящим 

Залоговым билетом, после получения всей 

необходимой документации, надлежащего 

оформления залогового имущества в 
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алғаннан кейін, Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында белгіленген тәртіппен кепіл 

мүлкі тиісінше ресімделгеннен кейін, 

сондай-ақ осы Кепіл билетінің барлық 

талаптары орындалған жағдайда осы 

Кепіл билетінде көзделген сомада, 

мерзімде және шарттарда қарыз беру. 

2.3.2. Кепіл билетінің 4-бабына сәйкес 

Кепіл билеті талаптарының және Қарызды 

өтеу кестесінің барлық өзгерістері туралы, 

сондай-ақ Ломбардтың қарызды 

мерзімінен бұрын өндіріп алу фактілері 

мен себептері туралы Қарыз алушыны 

уақтылы хабардар ету; 

2.3.3. Қарыз алушыдан Кепіл билеті 

бойынша міндеттемелерді орындауды 

қабылдау.  

2.3.4. Қарыз алушының өтініші негізінде 

Қарыз алушы қарызды ішінара/толық 

мерзімінен бұрын өтеу есебіне енгізген 

сомаларды қабылдау, бұл ретте 

мерзімінен бұрын ішінара өтеу сомасы 

Төлемдер кестесінде белгіленген үш ай 

сайынғы төлем сомасынан кем болмауы 

тиіс. 

2.3.5. Қарыз алушыға міндеттемелердің 

орындалғанын растайтын құжатты беру 

және Қарыз алушы Ломбард алдындағы өз 

міндеттемелерін орындағаннан кейін 

кепіл билетіне сәйкес Кепіл мүлкін дереу 

қайтару. 

2.3.6. Орналасқан жері немесе атауы 

өзгерген жағдайда уәкілетті органды, 

сондай-ақ Қарыз алушыны өзінің 

интернет-ресурсында, сондай-ақ Қарыз 

алушының мекенжайы бойынша тиісті 

ақпаратты жариялау жолымен осындай 

өзгерістер болған күннен бастап 

күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін 

мерзімде хабардар ету; 

2.3.7. Қаржы мониторингі жөніндегі 

уәкілетті органға «Қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкес мәліметтерді хабарлау. 

2.3.8. Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген жағдайлардан 

басқа, осы Кепіл билетінің шарттарының 

құпиялылығын қамтамасыз ету. 

порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан, а 

также при выполнении всех требований 

настоящего Залогового билета. 

2.3.2. Своевременно информировать 

Заемщика о всех изменениях условий 

Залогового билета и Графика погашения по 

погашению займа в соответствии со 

Статьей.4. Залоговог билета, а также о 

фактах и причинах досрочного взыскания 

Ломбардом займа; 

2.3.3. Принять от Заемщика исполнение 

обязательств по Залоговому билету.  

2.3.4. На основании заявления Заемщика 

принимать внесенные Заемщиком суммы в 

счет частичного/полного досрочного 

погашения займа, при этом сумма 

досрочного частичного погашения должна 

быть не менее суммы трех ежемесячных 

платежей, установленных Графиком 

платежей. 

2.3.5. Выдать Заемщику документ, 

подтверждающий исполнение обязательств и 

немедленно возвратить Залоговое имущество 

в соответствии с залоговым билетом после 

выполнения Заемщиком своих обязательств 

перед Ломбардом. 

2.3.6. В случае изменения местонахождения 

или наименования уведомить 

уполномоченный орган, а также Заемщика 

путем опубликования соответствующей 

информации на своем интернет ресурсе, а 

также по адресу Заемщика в срок не позднее 

тридцати календарных дней с даты таких 

изменений; 

2.3.7. Сообщать уполномоченному органу 

по финансовому мониторингу сведения в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма». 

2.3.8. Обеспечить конфиденциальность 

условий настоящего Залогового билета, 

кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. 

2.3.9. не позднее 15 (пятнадцать) 

календарных дней с даты наступления 

просрочки исполнения обязательства 

Заемщика, уведомить Заемщика в порядке, 

предусмотренном п. 9.5. Статьи 9 Залогового 

билета: 
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2.3.9. Қарыз алушының міндеттемелерін 

орындау мерзімін өткізіп алған күннен 

бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен 

кешіктірмей, Қарыз алушыны Кепіл 

билетінің 9-бабының 9.5-тармағында 

көзделген тәртіппен хабардар ету: 

1) мерзімі өткен берешектің мөлшерін 

көрсете отырып, Ломбардтың тиісті 

хабарламасында көрсетілген мерзімде 

Кепіл билеті бойынша төлемдерді енгізу 

қажеттілігі туралы. Егер көрсетілген 

хабарламада мерзім белгіленбесе, 

хабарламаны алған күннен бастап 5 (бес) 

жұмыс күні ішінде; 

2) Қарыз алушының Кепіл билеті 

бойынша өз міндеттемелерін орындамау 

салдары туралы. 

Хабарламадан туындайтын талаптар 

қанағаттандырылмаған жағдайда, Ломбард 

Кепіл билетінде көзделген 

міндеттемелерді Қарыз алушы 

орындамаған немесе тиісінше 

орындамаған кезде қолданылатын 

шараларды қолдануға құқылы. 

2.3.10. Қарыз алушы Ломбардқа алынатын 

қызметтер бойынша даулы жағдайлар 

туындаған кезде жазбаша өтініш жасаған 

жағдайда жазбаша нысанда жауап беру. 

2.3.11. Қарыз алушының өтінішін алған 

күннен кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн 

ішінде Қарыз алушы ұсынған Кепіл 

билетінің шарттарының өзгеруін қарап, 

жазбаша түрде жауап беру. 

2.3.12.  Кепіл билеті бойынша ұйым 

құқығының (талаптың) үшінші тұлғаға 

өту талаптарын қамтитын Кепіл билетін 

(бұдан әрі - талап ету құқығын басқаға 

беру шарты) жасаған кезде Қарыз 

алушыны хабардар ету: 

- құқықтардың (талаптардың) 

үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі туралы 

талап ету құқығын басқаға беру шартын 

жасасқанға дейін, сондай-ақ Кепіл 

билетінде көзделген тәсілмен осындай 

басқаға беруге байланысты Қарыз 

алушының дербес деректерін өңдеу 

туралы; 

- талап ету құқығын басқаға беру 

шартын жасасқан күннен бастап отыз 

күнтізбелік күн ішінде үшінші тұлғаға 

микрокредитті өтеу бойынша одан кейінгі 

төлемдердің мақсатын (шарт бойынша 

1) необходимости внесения платежей по 

Залоговому билету с указанием размера 

просроченной задолженности, в сроки, 

указанные в соответствующем уведомлении 

Ломбарда. Если в указанном уведомлении 

срок не определен, то в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения 

уведомления; 

2) последствиях невыполнения Заемщиком 

своих обязательств по Залоговому билету. 

При неудовлетворении требований, 

вытекающих из уведомления, Ломбард имеет 

право применить меры, предпринимаемые 

при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении Заемщиком обязательств, 

предусмотренных Залогововым билетом. 

2.3.10.  В случае обращения Заемщика в 

Ломбард с письменным обращением при 

возникновении спорных ситуаций по 

получаемым услугам,предоставить ответ в 

письменной форме. 

2.3.11. В течении 15 (пятнадцати) 

календарных дней после дня получения 

заявления Заемщика, расммотреть изменения 

условий Залогового билета предложенных 

Заемщиком и предоставить ответ в 

письменной форме. 

2.3.12. Уведомить Заемщика при заключении 

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 

Залоговом 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 
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құқық (талап) өткен тұлғаның атауы мен 

орналасқан жері), берілген құқықтардың 

(талаптардың) толық көлемін, сондай-ақ 

негізгі борыштың, сыйақының, 

тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, 

өсімпұлдың) мерзімі өткен және ағымдағы 

сомаларының және Қарыз алушы төлеуге 

тиісті басқа да сомалардың қалдықтары 

көрсетілген Кепіл билетінде көзделген 

тәсілмен құқықтың (талаптың) үшінші 

тұлғаға өтуі туралы. 

2.4. Ломбардқа арналған шектеулер 

Ломбардтың: 

2.4.1. Шартқа қол қойылған күні 

қолданыста болған сыйақы 

мөлшерлемелерін, микрокредиттер беруге 

және қызмет көрсетуге байланысты 

тарифтер мен комиссиялардың мөлшерін, 

оларды ұлғайту жағына қарай, сондай-ақ 

микрокредитті өтеу тәсілі мен әдісін бір 

жақты тәртіпте өзгертуге. 

2.4.2. Жасалған Кепіл билетінің 

шеңберінде комиссиялардың және өзге де 

төлемдердің жаңа түрлерін бір жақты 

тәртіпте енгізуге. 

2.4.3.  Ломбардқа қарыз сомасын, 

тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

және қарызды мерзімінен бұрын 

қайтарғаны үшін басқа да төлемдерді 

мерзімінен бұрын толық немесе ішінара 

қайтарған Қарыз алушыдан талап етуге. 

2.4.4. Кепіл билеті бойынша қарыз 

сомасын ұлғайтуға. 

2.4.5. Қарызды (негізгі борышты) немесе 

сыйақыны өтеу күні демалыс немесе 

мереке күніне тура келсе және сыйақыны 

немесе қарызды (негізгі борышты) төлеу 

одан кейінгі жұмыс күні жүргізілсе, 

тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 

өсімпұлды) өндіріп алуға; 

2.4.6. кез келген валюталық баламаға 

байланыстыра отырып, теңгемен берілген 

Кепіл билеті бойынша қарыз бойынша 

міндеттемелер мен төлемдерді 

индекстеуге құқығы жоқ. 

2.5. Қарыз алушының кепілдіктері мен 

міндеттері 

Қарыз алушы: 

2.5.1. Оған осы Кепіл билеті бойынша өз 

міндеттемелері бойынша жауап беруге 

кедергі келтіруі мүмкін жағдайлардың 

жоқтығына. Мұндай мән-жайлар 

Заемщиком сумм. 

 

 
 

 

 

 

 

2.4. Ограничения для Ломбарда 

Ломбард не вправе: 

2.4.1. В одностороннем порядке изменять 

действовавшие на дату подписания договора 

ставки вознаграждения, размеры тарифов и 

комиссий, связанных с выдачей и 

обслуживанием микрокредитов, в сторону их 

увеличения, а также способ и метод 

погашения микрокредита. 

2.4.2. В одностороннем порядке вводить 

новые виды комиссий и иных платежей в 

рамках заключенного Залогового билета. 

2.4.3. Требовать от Заемщика, досрочно 

полностью или частично возвратившего 

Ломбарду сумму займа, неустойку (штраф, 

пеню) и другие платежи за досрочный 

возврат займа. 

2.4.4. Увеличить сумму займа по 

Залоговому билету. 

2.4.5. Взимать неустойки (штрафа, пени) в 

случае, если дата погашения займа 

(основного долга) или вознаграждения 

выпадает на выходной либо праздничный 

день, и уплата вознаграждения или займа 

(основного долга) производится в 

следующий за ним рабочий день; 

2.4.6. индексацию обязательства и платежей 

по займу по Залоговому билету, выданного в 

тенге, с привязкой к любому валютному 

эквиваленту; 

 

 

 

 

 

2.5. Гарантии и обязанностиЗаемщика 

 

Заемщик гарантирует, что: 

2.5.1. Отсутствуют обстоятельства, которые 

могут помешать ему, отвечать по своим 

обязательствам по настоящему Залоговому 

билету. В случае наступления таких 

обстоятельств он письменно уведомит об 

этом Ломбард в 2 (двух) дневный срок с 
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туындаған жағдайда ол бұл туралы 

Ломбардқа олар басталған сәттен бастап 2 

(екі) күн мерзімде жазбаша хабарлайды. 

2.5.2. Осы Кепіл билетіне қол қою 

сәтіндегі Қарыз алушының кез келген 

үшінші тұлғалармен қарым-қатынастары 

кедергі болып табылмайтынына және 

Қарыз алушы үшін осы Кепіл билетін 

жасасуға шектеу қойматынына. 

2.5.3. Осы Кепіл билеті бойынша 

Ломбардқа тиесілі барлық төлемдерді 

Қарыз алушы Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, үшінші тұлғалардың 

тарапынан кез келген талаптарға 

қарамастан бірінші кезекте жүзеге 

асыратынына. 

2.5.4. Басқа кредиторлар мен кез келген 

үшінші тұлғалар тарапынан Қарыз 

алушыға ешқандай талаптар Қарыз алушы 

тарапынан осы Кепіл билетін орындау 

мүмкіндігіне әсер етпейтініне. Осы Кепіл 

билетінің шарттары орындалмаған 

жағдайда Қарыз алушы кез келген үшінші 

тұлғалар алдындағы оның 

міндеттемелеріне байланысты кез келген 

мән-жайларға сілтеме жасауға құқылы 

еместігіне және мұндай мән-жайлар 

Ломбард үшін осы Кепіл билетінде 

көзделген оның құқықтарын іске асыруға 

кедергі болып табылмайтынына. 

2.5.5. Берешек мерзімінен бұрын 

толық/ішінара өтелген кезде Ломбардты 

бұл туралы өтеу күні хабардар ететініне 

кепілдік береді. 

Қарыз алушының міндеттемелері 

2.5.6. Қарызды толық өтеу және осы 

Кепіл билетінде көзделген мерзімде және 

мөлшерде ол бойынша сыйақыны төлеу. 

2.5.7. Ломбардқа осы Кепіл билетінің 

міндеттемелерін орындамаудың нақты 

немесе ықтимал жағдайлары туралы 

уақтылы хабарлау. 

2.5.8. Осы Кепіл билетінің қолданылу 

кезеңінде:  

- кепіл заты болып табылатын өзіне 

тиесілі мүлікті сенімгерлік басқаруға 

бермеу, оны Ломбардтың жазбаша 

келісімінсіз Кепіл билетінің қолданылу 

мерзімінен асатын мерзімге жалға бермеу. 

2.5.9. Пошта деректемелері, мекенжайы 

момента их наступления. 

2.5.2. Существующие на момент подписания 

настоящего Залогового билета отношения 

Заемщика с любыми третьими лицами не 

являются препятствием, и не содержат 

ограничений для Заемщика на заключение 

настоящего Залоговогобилета. 

2.5.3. Все платежи, причитающиеся 

Ломбарду по настоящему Залоговому 

билету, будут осуществляться Заемщиком в 

первоочередном порядке, независимо от 

любых требований со стороны третьих лиц 

за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

2.5.4. Никакие претензии к Заемщику со 

стороны других кредиторов и любых третьих 

лиц не повлияют на возможность 

исполнения настоящего Залогового билета 

со стороны Заемщика. При неисполнении 

условий настоящего Залогового билета 

Заемщик не вправе ссылаться на любые 

обстоятельства, связанные с его 

обязательствами перед любыми третьими 

лицами, и такие обстоятельства не являются 

препятствием для Ломбарда к реализации 

его прав, предусмотренных настоящим 

Залоговым билетом. 

2.5.5. При досрочном полном/частичном 

погашении задолженности уведомить 

Ломбард об этом в день погашения. 

 

 

 

Заемщик обязуется 

2.5.6. Погасить полностью заем и выплатить 

вознаграждение по нему в сроки и 

размерах,предусмотренных настоящим 

Залоговым билетом. 

2.5.7. Своевременно уведомлять Ломбард о 

реальных, либо потенциальных случаях 

невыполнения обязательств настоящего 

Залогового билета. 

2.5.8. В период действия настоящего 

Залогового билета:  

- не передавать принадлежащее ему 

имущество, являющееся предметом залога в 

доверительное управление, не сдавать его в 

аренду на срок, превышающий срок действия 

Залогового билета, без письменного 

согласования с Ломбардом. 

2.5.9. При изменении почтовых реквизитов, 
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және тұратын жері өзгерген жағдайда 3 

(үш) күнтізбелік күн ішінде Ломбардқа 

жаңа мәліметтерді хабарлау. Көрсетілген 

тармақтың талаптары орындалмаған 

жағдайда Қарыз алушыға осы талапты 

орындамаудың барлық салдарлары 

жүктеледі және Кепіл билетінде 

көрсетілген мекенжай бойынша Қарыз 

алушыға жіберілген барлық хат-

хабарларды Тараптар Қарыз алушы алған 

деп таниды. 

2.5.10. Осы Кепіл билетін орындау 

шеңберінде Ломбард сұратуы мүмкін кез 

келген ақпаратты Ломбардқа  беру. 

2.5.11. Өтеу кестесі бойынша Қарыз 

алушының міндеттемелерін орындауға 

әсер ететін Кепіл билетінің шарттары 

өзгерген жағдайда Қарыз алушы өзекті 

Өтеу кестесін алу бойынша тиісті шаралар 

қабылдауға міндетті. 

2.5.12.  Мемлекеттік, оның ішінде құқық 

қорғау және өзге де органдардың кепілге 

салынған мүлікті алып қоюы және/немесе 

алып тастауы нәтижесінде туындаған 

залалды Ломбардқа даусыз тәртіппен 

өтеу. 

2.5.13. Қарыз алушы Кепіл билеті 

бойынша өз міндеттемелерінің кез 

келгенін орындамаған немесе тиісінше 

орындамаған жағдайда, сондай-ақ 

Ломбардта Қарыз алушының Кепіл билеті 

бойынша міндеттемелерін орындамау 

тәуекелі бар, сондай-ақ Кепіл мүлкін 

жоғалту тәуекелі бар деп пайымдауға 

негіз болған жағдайда, Кепіл мүлкін 

Ломбардқа кепілге беру. Кепіл мүлкін 

Ломбардқа кепілге берумен бірге Қарыз 

алушы кілттерді, салпыншақтарды, 

пульттерді және/немесе Кепіл мүлкіне 

кедергісіз қол жеткізу, оны пайдалану, 

иелену және оған билік ету үшін қажетті 

басқа да құрылғылар мен 

айлабұйымдарды, құжаттардың толық 

жиынтығын беруге және Ломбардтың 

немесе оның өкілінің ауызша және/немесе 

жазбаша хабарламасын алған сәттен 

бастап 2 сағат ішінде Кепіл затын 

қабылдау-тапсыру актісіне қол қоюға 

міндеттенеді. Кепіл мүлкін кепілге өз 

еркімен беруден бас тартқан жағдайда, 

жоғарыда көрсетілген жағдайлар 

туындаған кезде, Ломбард Кепіл мүлкін 

адреса и места проживания в течение 3-х 

(Трех) календарных дней сообщить 

Ломбарду новые сведения. В случае 

невыполнения требований указанного 

пункта, на Заемщика возлагаются все 

последствия невыполнения данного 

требования и вся корреспонденция, 

направленная Заемщику по адресу, 

указанному в Залоговом билете, признается 

Сторонами полученной Заемщиком. 

2.5.10. Предоставлять Ломбарду любую 

информацию, которую Ломбард может 

запросить в рамках исполнения настоящего 

Залогового билета. 

2.5.11. В случае изменения условий 

Залогового билета, влияющих на исполнение 

обязательств Заемщика по Графику 

погашения, Заемщик обязан принять 

соответствующие меры по получению 

актуального Графика погашения. 

2.5.12.  В бесспорном порядке возместить 

Ломбарду ущерб, возникший в результате 

изъятия и/или выемки заложенного 

имущества государственными, в том числе 

правоохранительными и иными органами. 

2.5.13. Передать Залоговое имущество в 

заклад Ломбарду в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Заемщиком 

любого из своих обязательств по Залоговому 

билету, а также в случае, если у Ломбарда 

есть основания полагать, что имеется риск 

неисполнения Заемщиком обязательств по 

Залоговому билету, а также имеется риск 

утраты Залогового имущества. Вместе с 

передачей Залогового имущетсва в заклад 

Ломбарду Заемщик обязуется передать 

ключи, брелоки, пульты и/или иные 

устройства и приспособления, необходимые 

для беспрепятственного доступа к 

Залоговому имуществу, его использования, 

владения и распоряжения им, полный 

комплект документов и подписать акт 

приема-передачи Предмета залога в течение 

2 часов с момента получения устного и/или 

письменного уведомления Ломбарда или его 

представителя. В случае отказа добровольно 

передать Залоговое имущество в заклад, при 

наступлении вышеуказанных обстоятельств, 

Ломбард вправе изъять Залоговое имущество 

в заклад без дополнительного 

предупреждения (извещения) Заемщика. С 

момента передачи Залогового 
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Қарыз алушыға қосымша ескертусіз 

(хабарламай) кепілге алуға құқылы. Кепіл 

мүлкін берген сәттен бастап Қарыз алушы 

Кепіл билеті бойынша өз міндеттемелерін 

толық орындағанға дейін Кепіл мүлкін 

пайдалану (жүргізу) құқығынан 

айырылады. 

2.5.14. Кепіл мүлкін сату кезінде түскен 

сома Ломбардтың Кепіл билеті бойынша 

талабын жабу үшін жеткіліксіз болған 

жағдайда, Қарыз алушының басқа 

мүлкінен жетіспейтін соманы алу. 

3-бап. Кепіл билеті бойынша 

міндеттемелерді бұзғаны үшін 

Тараптардың жауапкершілігі  

3.1. Ломбард егер жоғалту немесе 

зақымдану еңсерілмейтін күштің 

салдарынан болғанын дәлелдей алмаса, 

кепілге салынған мүліктің жоғалғаны, 

сақтылығы немесе бүлінгені үшін 

жауапты болады. Сондай-ақ, егер кепіл 

мүлкін жоғалту немесе бүлдіру үшінші 

тұлғалар жасаған ұрлық салдарынан, 

ереуілдер, жаппай тәртіпсіздік, халықтық 

және әскери толқулар және т.б. 

салдарынан болса, Ломбард 

жауапкершіліктен босатылады, бірақ бұл 

ретте Ломбард кепілге салынған мүліктің 

сақтылығын қамтамасыз ету үшін өзіне 

байланысты барлық шараларды қолдануға 

міндетті. 

3.2. Қарыз алушы Кепіл мүлкін 

Ломбардтың жазбаша келісімінсіз үшінші 

тұлғаларға қайта кепілге және өзге де 

иелікке (мұрагерлік бойынша өсиетті 

қоспағанда) бергені үшін жауапты 

болады.   

3.3. Қарыз алушы осы Кепіл билеті 

бойынша алынған, бірақ мерзімінде 

қайтарылмаған қарыздан туындаған 

міндеттемені толық тоқтату мақсатында 

қарызды уақтылы өтемеген жағдайда, 

орындаудың орнына бас тарту төлемін 

беруге міндеттенеді. Бас тарту төлемі 

ретінде Қарыз алушы қарызды қайтару 

мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік 

30 күннен кешіктірілмейтін мерзімде 

Ломбардтың меншігіне Қабылдау-беру 

актісі бойынша кепіл мүлкін беруге 

міндеттенеді. 

4-бап. Кепіл билетінің шарттарына 

өзгерістер енгізу тәртібі. 

имуществаЗаемщик утрачивает право 

пользования (вождения) Залоговым 

имуществом до полного исполнения своих 

обязательств по Залоговому билету. 

2.5.14. Получить недостающую сумму из 

прочего имущества Заемщика, в случае если 

сумма, вырученная при реализации 

Залогового имущества, недостаточна для 

покрытия требования Ломбарда по 

Залоговому билету. 

Статья 3. Ответственность Сторон за 

нарушение обязательств по Залоговому  

3.1. Ломбард несет ответственность за 

утрату, сохранность или повреждение 

заложенного имущества, 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. 

3.2. Заемщик несет ответственность за 

передачу Залогового имущества без 

письменного согласия Ломбарда в перезалог 

и иное распоряжение (за исключением 

завещания по наследству) третьим лицам.   

3.3. Заемщик обязуется  в случае 

несвоевременного погашения займа в целях 

полного прекращения обязательства, 

возникшего из полученного, но не 

возвращенного в срок займа по данному 

Залоговому билету, предоставить  взамен 

исполнения отступное. В качестве 

отступного Заемщик обязуется в срок не 

позднее 30 календарных дней с даты 

истечения срока возврата займа передать по 

Акту приема-передачи в собственность 

Ломбарду залоговое имущество. 

 

 

 

 

Статья 4 . Порядок внесения изменений в 

условия Залогового билета. 

4.1. В случае изменения условий займа, 

Ломбард в течение 5 (пяти) рабочих дней, от 
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Қарыз алушы/Заемщик       __________________ 

4.1. Қарыз шарттары өзгерген жағдайда 

Ломбард Кепіл билетінің шарттары 

өзгерген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні 

ішінде Қарыз алушыға осы Кепіл билетіне 

Қосымша келісімді және/немесе Кепіл 

билетіне Қосымша келісімнің ажырамас 

бөлігі болып табылатын жаңа Өтеу 

кестесін жібереді. Неғұрлым кеш 

мерзіммен белгіленген өтеу кестесі 

төлемдер үшін негіз болып табылады, 

жаңа, өзекті Өтеу кестесі берілген сәттен 

бастап күшін жоятын бұрынғы Өтеу 

кестесін алмастырады.  

5-бап. Кепіл билеті бойынша талап ету 

құқықтарын беру. 

5.1. Ломбард коллекторлық 

агенттіктермен берешекті сотқа дейін 

өндіріп алу және реттеу, сондай-ақ Қарыз 

алушының берешегіне байланысты 

ақпарат жинау бойынша шарт жасасуға 

құқылы. Бұл ретте Қарыз алушы мерзімі 

өткен берешекті өндіріп алу құқығын 

үшінші тұлғаларға беру Ломбард 

тарапынан қандай да бір құпияны, 

ақпаратты ашу болып табылмайды деп 

келісім береді. 

5.2. Қарыз алушының осы Кепіл билеті 

бойынша өз құқықтары мен міндеттерін 

Ломбардтың жазбаша келісімінсіз үшінші 

тұлғаларға беруге құқығы жоқ. 

5.3. Осы Кепіл билеті бойынша 

тараптың құқықтық мирасқоры осы Кепіл 

билетінде баяндалған талаптар мен 

міндеттерді, оның ішінде ықтимал даулар 

мен келіспеушіліктерді реттеуге 

байланысты талап ету құқықтары мен 

міндеттерді өзіне тікелей қабылдайды. 

6-бап. Құпиялылық. 

6.1. Тараптар құпия ақпаратты жария 

еткені үшін Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жауапты болады. 

6.2. Билет бойынша Тараптардың 

әрқайсысы екінші тараптан алынған 

қаржылық, коммерциялық және басқа да 

ақпараттың қатаң құпиялылығын сақтауға 

міндеттенеді. 

6.3. Мұндай ақпаратты үшінші тұлғаларға 

беру, жариялау екінші тараптың жазбаша 

келісімімен ғана, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасында 

көзделген жағдайларда мүмкін болады. 

6.4. Осы бапта көзделген құпиялылық 

даты изменения условий Залогового билета, 

направляет Заемщику Дополнительное 

соглашение к настоящему Залоговому 

билету и/или новый График погашения, 

который является неотъемлемой частью 

Дополнительного соглашения к Залоговому 

билету. График погашения, датированный 

более поздним числом, является основанием 

для платежей, заменяет прежний График 

погашения, который утрачивает силу с 

момента предоставления нового, 

актуального Графика погашения.  

Статья 5. Уступка прав требований по 

Залоговому билету. 

5.1. Ломбард имеет право заключать 

договор с коллекторскими агентствами по 

досудебному взысканию и урегулированию 

задолженности, а также сбору информации, 

связанной с задолженностью Заемщика. При 

этом Заемщик дает согласие, что передача 

права взыскания просроченной 

задолженности третьим лицам не является 

раскрытием какой-либо тайны, информации 

со стороны Ломбарда. 

5.2. Заемщик не имеет право передавать 

свои права и обязанности по настоящему 

Залоговому билету третьим лицам без 

письменного согласия Ломбарда. 

5.3. Правопреемник стороны по данному 

Залоговому билету непосредственно 

принимает на себя права требований и 

обязанности, изложенные в настоящем 

Залоговом билете, в том числе и права 

требований и обязанности, связанные с 

урегулированием возможных споров и 

разногласий. 

Статья 6. Конфиденциальность. 

6.1. Стороны несут ответственность за 

разглашение конфиденциальной 

информации в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

6.2. Каждая из сторон по Билету обязуется 

сохранять строгую конфиденциальность 

финансовой, коммерческой и прочей 

информации, полученной от другой стороны. 

6.3. Передача такой информации третьим 

лицам, опубликование или разглашение 

возможны только с письменного согласия 

другой стороны, а также, в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан. 

6.4. Положения о конфиденциальности, 
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туралы ережелер міндеттемелерде 

тұлғалардың ауысуы және/немесе мерзімі 

өткен берешекті өндіріп алу жөніндегі 

талап ету құқығын үшінші тұлғаларға 

беру жағдайларына қолданылмайды. 

 

 

7-бап. Еңсерілмейтін күш жағдайлары. 

7.1. Тараптар дүлей зілзалалардың (су 

тасқыны, жер сілкінісі, эпидемия), әскери 

қақтығыстардың, әскери төңкерістердің, 

террористік актілердің, азаматтық 

толқулардың, ереуілдердің, 

нұсқамалардың, бұйрықтардың немесе 

Қазақстан Республикасының Үкіметі, 

Ұлттық Банкі, Қазақстан 

Республикасының Қаржы нарығы мен 

қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау 

жөніндегі агенттігі тарапынан өзге де 

әкімшілік араласудың немесе 

Тараптардың осы Кепіл билеті бойынша 

міндеттемелерін орындауына әсер ететін 

қандай да басқа қаулылар, әкімшілік 

немесе үкіметтік шектеулердің немесе 

тараптардың ақылға қонымды 

бақылауынан тыс өзге де мән-жайлар 

тікелей немесе жанама көрінісінен 

туындаған еңсерілмейтін күш жағдайлары 

туындаған жағдайда осы Кепіл билетін 

орындамағаны және/немесе тиісінше 

орындамағаны үшін жауапкершіліктен 

босатылады. 

7.2. Еңсерілмейтін күш жағдайлары орын 

алған жағдайда, осы Кепіл билеті 

бойынша міндеттемелерді орындау 

мерзімдері, егер олар барлық Кепіл 

билетінің немесе еңсерілмейтін күш 

жағдайлары орын алғаннан кейін 

орындалуға жататын оның бөлігінің 

мерзімінде орындалуына елеулі әсер 

ететін болса, осы жағдайлардың әрекет 

ету уақытына мөлшерлес жылжытылады. 

7.3. Осы бөлімде көзделген Кепіл билетін 

орындауға кедергілер кіру және шығу 

визаларының немесе болуға рұқсаттардың 

немесе осы Кепіл билетінің орындалуы 

үшін қажетті мақұлдаулардың болмауын 

қамтымайды. 

7.4. Екі тарап та осы Кепіл билеті 

бойынша міндеттемелерді орындауға 

кедергі келтіретін еңсерілмейтін күш 

жағдайларының басталуы мен аяқталуы 

предусмотренные настоящей статьей, не 

распространяются на случаи перемены лиц в 

обязательствах и/или уступки третьим лицам 

права требования по взысканию 

просроченной задолженности. 

Статья 7. Обстоятельство непреодолимой 

силы. 

7.1. Стороны освобождаются от 

ответственности за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение настоящего 

Залогового билета в случае наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, 

вызванных прямо или косвенно проявлением 

стихийных бедствий (наводнения, 

землетрясения, эпидемии), военных 

конфликтов, военных переворотов, 

террористических актов, гражданских 

волнений, забастовок, предписаний, 

приказов или иного административного 

вмешательства со стороны Правительства, 

Национального банка Республики Казахстан, 

Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций, или 

каких-либо других постановлений, 

административных или правительственных 

ограничений, оказывающих влияние на 

выполнение обязательств Сторонами по 

настоящему Залоговому билету, или иных 

обстоятельств вне разумного контроля 

сторон. 

7.2. В случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы, сроки выполнения 

обязательств по настоящему Залоговому 

билету соразмерно отодвигаются на время 

действия этих обстоятельств, если они 

значительно влияют на выполнение в срок 

всего Залогового билета или той его части, 

которая подлежит выполнению после 

наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. 

7.3. Предусмотренные данным разделом 

препятствия к выполнению Залогового 

билета не включают отсутствие, въездных и 

выездных виз или разрешений на 

пребывание, или одобрений, необходимых 

для исполнения настоящего Залогового 

билета. 

7.4. Обе стороны должны немедленно 

известить письменно друг друга о начале и 

окончании обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих выполнению 
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туралы бір-біріне дереу жазбаша 

хабарлауға тиіс. 

7.5. Еңсерілмейтін күш жағдайларына 

сілтеме жасайтын Тарап оларды растау 

үшін құзыретті мемлекеттік органның 

құжатын ұсынуға міндетті. 

 

 

 

8-бап. Дауларды шешу. 

8.1. Кепіл билетінен және/немесе оған 

байланысты туындайтын барлық даулар 

мен келіспеушіліктер Тараптардың 

келісіміне қол жеткізілмеген жағдайда 

келіссөздер жолымен шешіледі, дау 

Ломбардтың қалауы бойынша Кепіл 

билетін жасасқан Ломбардтың Орталық 

офисінің және/немесе филиалының 

тіркелген және/немесе орналасқан жері 

бойынша сотта, соның ішінде аралық 

және/немесе төрелік соттарда қаралады. 

9-бап. Шарттың қолданылу мерзімі 

және өзге де талаптар. 

9.1. Осы Кепіл билетінің ережелері 

Тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі 

немесе толықтырылуы мүмкін. Жазбаша 

нысанда жасалған және тараптардың 

уәкілетті өкілдері қол қойған өзгерістер 

мен толықтырулар Тараптар үшін 

жарамды деп танылады.  

9.2. Осы Кепіл билеті бойынша 

сыйақының мөлшері немесе есептеу 

тәртібі өзгерген және тиісінше Өтеу 

кестесі өзгерген жағдайда Кепіл билетіне 

қосымша келісімді тіркеу, Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, жүргізілмейді. 

9.3. Осы Кепіл билетіне қол қоя отырып, 

Қарыз алушы Ломбардқа Қарыз 

алушының дербес деректерін жинауға 

және өңдеуге және пайдалануға 

(Ломбардтың массивтерінде және/немесе 

деректер базасында қағаз тасығыштарда 

және/немесе электрондық форматта 

жинауды, өңдеуді және сақтауды қоса 

алғанда), сондай-ақ кредиттік бюро мен 

ішкі органдарға Қарыз алушы туралы 

ақпарат беруге сөзсіз жазбаша келісім 

береді. 

9.4. Осы Кепіл билетінде көзделген 

шарттармен қатар, оны орындау кезінде 

обязательств по настоящему Залоговому 

билету. 

7.5. Сторона, ссылающаяся на 

обстоятельства непреодолимой силы, 

обязана предоставить для их подтверждения 

документ компетентного государственного 

органа. 

Статья 8. Разрешение споров. 

8.1. Все споры и разногласия, вытекающие 

из Залогового билета и/или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, в случае не 

достижения согласия Сторон, спор 

рассматривается в суде по усмотрению 

Ломбарда по месту регистрации и/или 

нахождения Центрального офиса и/или 

филиала Ломбарда, заключившего 

Залоговый билет, в том числе и в третейских 

и/или арбитражных судах. 

 

Статья 9. Срок действия договора и иные 

условия. 

9.1. Положения настоящего Залогового 

билета могут быть изменены или дополнены 

по соглашению Сторон. Действительными 

для Сторон признаются те изменения и 

дополнения, которые составлены в 

письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями сторон.  

9.2. При изменении размера или порядка 

расчета вознаграждения по настоящему 

Залоговому билету и соответственно 

изменения Графика погашения, регистрация 

дополнительного соглашения к Залоговому 

билету не производится за исключением 

случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

9.3. Подписав настоящий Залоговый билет, 

Заёмщик дает безусловное письменное 

согласие Ломбарду на сбор и обработку и 

использования персональных данных 

Заёмщика (включая сбор, обработку и 

хранение на бумажных носителях и/или в 

электроном формате в массивах и/или базах 

данных Ломбарда), а также предоставление 

информации о Заемщике кредитному бюро и 

органы внутренних. 

9.4. Наряду с условиями, 

предусмотренными настоящим Залоговым 

билетом, при его исполнении Стороны 

руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

9.5. Стороны подтверждают, что любой 
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Тараптар Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасын басшылыққа 

алады. 

9.5. Тараптар осы Кепіл билетінің 

шеңберінде Тараптар үшін талап етілетін 

немесе жасалған кез келген құжат, 

хабарлама, талап қою немесе сұрау салу 

жазбаша түрде SMS-хабарлама, 

электрондық пошта арқылы хабарлама 

түрінде жіберілетінін растайды. Мұндай 

құжаттар мен хат-хабарлар, хабарламалар 

олар Тараптарға пошта, жеделхат арқылы, 

курьерлік байланыс арқылы, SMS-

хабарламалар, электрондық пошта 

арқылы хабарламалар түрінде жіберілген 

кезде тиісті түрде жіберілген ретінде 

қаралады. Барлық көрсетілген құжаттар 

мен хат-хабарлар орыс және/немесе қазақ 

тілінде орындалуға тиіс, кез келген 

хабарлама, наразылық немесе өзге де 

хабар мынадай жағдайларда алынған 

болып есептеледі: 

- қолма-қол (курьермен) жіберген кезде - 

тиісті белгімен алған күні; 

- тапсырыс хатпен жіберген кезде - 

жөнелтілгеннен кейін 5 (бесінші) күні 

(жөнелту кезінде пошта ұйымы берген 

құжаттың күні бойынша); 

- электрондық пошта және SMS құралдары 

бойынша, телекс (факсимилдік) байланыс 

арқылы жіберген кезде. Құжат, хабарлама, 

наразылық немесе сұраныс тапсыруылуы 

мүмкін еместігі туралы белгісімен, не оны 

қабылдаудан бас тартуға байланысты, 

сондай-ақ өзге байланыс құралын 

пайдалану кезінде оны қабылдаудың 

расталмауына байланысты қайтарылған 

жағдайда, құжат, хабарлама, наразылық 

немесе сұраныс тиісті түрде жіберілген 

болып саналады. 

Қарызды мерзімінен бұрын толық өтеген 

кезде Ломбард 2 жұмыс күні ішінде Қарыз 

алушыға уәкілетті органда Кепіл мүлкіне 

ауыртпалықтың күшін жоюды тіркеу үшін 

хат жібереді. 

9.6. Кепілдік мүлікті сақтандыру талап 

етілмейді. 

9.7. Қарыз алушы Кепіл мүлкі осы Кепіл 

билеті бойынша берілген қарыз 

сомасының қайтарылмауына байланысты 

Ломбардтың залалдарын өтеу үшін 

бағалау құнынан төмен баға бойынша 

документ, уведомление, претензия или 

запрос, требуемые или составленные для 

Сторон в рамках настоящего Залогового 

билета, будут направляться в письменном 

виде в виде SMS-сообщений, сообщений по 

электронной почте. Такие документы и 

корреспонденция, сообщения 

рассматриваются как должным образом 

направленные, когда они отправлены 

Сторонам по почте, телеграммой, 

посредством курьерской связи в виде SMS-

сообщений, сообщений по электронной 

почте. Все указанные документы и 

корреспонденция должны быть выполнены 

на русском и/или на казахском языке, любое 

уведомление, претензия или иное сообщение 

считаются полученными: 

-при отправке нарочным (курьером) - в день 

получения с соответствующей отметкой; 

-при отправке заказным письмом - на 5 

(пятый) день после отправки (по дате 

документа, выданного почтовой 

организацией при отправке); 

-при отправке посредством телексной 

(факсимильной) связи, по средствам 

электронной почты и SMS.В случае возврата 

документа, уведомления, претензии или 

запроса с отметкой о невозможности его 

вручения, либо в связи с отказом в его 

принятии, а также не подтверждением его 

принятия при использовании иного средства 

связи, документ, уведомление, претензия или 

запрос считается направленным надлежащим 

образом. 

При полном досрочном погашении займа, 

Ломбард в течение 2 рабочих дней выдает 

Заемщику письмо для регистрации отмены 

обременения на Залоговое имущество в 

уполномоченном органе. 

9.6. Страхование Залогового имущества  не 

требуется. 

9.7. Заемщик согласен, что в случае 

реализации Залогового имущества по цене 

ниже оценочной стоимости для покрытия 

убытков Ломбарда ввиду невозвращения 

суммы займа, выданного по настоящему 

Залоговому билету, претензий к Ломбарду 

иметь не будет. 

9.8. Приложения к Залоговому билету и 

дополнительные соглашения к нему 

являются его неотъемлемой частью. 

9.9. В соответствии с действующим 
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сатылған жағдайда, Ломбардқа 

наразылығы болмайды деп келіседі. 

9.8. Кепіл билетіне қосымшалар және 

оған қосымша келісімдер оның ажырамас 

бөлігі болып табылады. 

9.9. Қолданыстағы заңдарға сәйкес 

Тараптар жасалатын операциялар 

бойынша коммерциялық және өзге де 

құпияны сақтауға міндеттенеді. Мұндай 

ақпаратты үшінші тұлғаларға беру және 

жариялау осы Кепіл билетінде және 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген жағдайларда 

мүмкін болады. 

9.10. Осы Кепіл билеті мемлекеттік және 

орыс тілдерінде үш данада жасалған, 

олардың әрқайсысының заңды күші 

бірдей: 

1-ші данасы Ломбардта қалады, 

2-ші данасы Қарыз алушыға беріледі, 

3-ші данасы тіркеуші орган үшін. 

Әртүрлі оқылған жағдайда, орыс тіліндегі 

нұсқасы басым болады. 

9.11. Осы Кепіл билеті қол қойылған 

күнінен бастап күшіне енеді және Қарыз 

алушы осы Кепіл билеті бойынша өз 

міндеттемелерін толық орындағанға дейін 

қолданылады. Қарыз алушы осы Кепіл 

билетінің орындалмауының барлық 

шарттары мен салдарлары оған белгілі 

екенін растайды. 

9.12. Осы Кепіл билетін Тараптар 

Ломбардтың бөлімшесінде Қарыз 

алушының жеке қатысуы кезінде жасасты.  

10-бап. Қосымшалар. 

10.1.  №1 қосымша - Микрокредитті өтеу 

кестесі; 

11-бап. Тараптардың деректемелері 
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законодательством, Стороны обязуются 

хранить коммерческую и иную тайну по 

совершаемым операциям. Передача такой 

информации третьим лицам, опубликование 

и разглашение возможны в случаях, 

предусмотренных настоящим Залоговым 

билетом и законодательством Республики 

Казахстан. 

9.10. Настоящий Залоговый билет составлен 

на государственном и русском языкахв трех 

экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу: 

1-й экземпляр остается у Ломбарда, 

2-й экземпляр передается Заемщику, 

3-й экземпляр для регистрирующего органа. 

В случае разночтения, преимущество имеет 

вариант на русском языке. 

9.11. Настоящий Залоговый Билет вступает в 

силу со дня подписания и действует до 

полного выполнения Заемщиком своих 

обязательств по настоящему Залоговому 

билету. Заемщик подтверждает, что все 

условия и последствия не выполнения 

настоящего Залогового Билета ему известны. 

9.12. Настоящий Залоговый билет заключен 

Сторонами, в момент личного присутствия 

Заемщика в отделении Ломбарда.  

 

 

 

 

Статья 10. Приложения. 

10.1. Приложение №1 - График погашения 

микрокредита; 

Статья 11. Реквизиты Сторон 
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№ __________ Кепіл билетіне 

№1қосымша/Приложение №1 

К Залоговому билету №__________ 

От «__»_____________2020г.  

 

 

________________ жылғы №___________ 

Кепіл билетіне (______________ жылғы №_________ Кепіл билетіне қосымша келісімге) 

_________________ жылғы 

График погашения микрокредита 

  от _________________  

к Залоговому билету (дополнительному соглашению к Залоговому билету №_________ от 

______________) 

   №___________ от  ________________ 

Микрокредитті өтеу кестесі/График погашения микрокредита 

Төлем 

күні/ Дата 

платежа 

Кезеңдегі төлемдер, теңгемен/ Платежи за 

период, в тенге 

Негізгі борыштың 

(берешектің) 

қалдығы/ Остаток 

основного долга 

(задолженности) 

Төлем 

сомасы/ 

Сумма 

платежа 

 

 оның ішінде/ в том числе 

 
Сыйақы/ 

Вознаграждение 

Негізгі 

борыш/ 

Основной 

долг 

1 2 3 4 5 

     

     

Жиыны:/ 

Итого: 
    

Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі (Заңның 4-бабының 

3-1-тармағында көрсетілген шарт бойынша – сыйақының 

мәні):/ Годовая эффективная ставка вознаграждения (по 

договору, указанному в пункте 3-1 статьи 4 Закона – значение 

вознаграждения): 

___ пайыз/___ 

процентов 

Қарыз алушы таңдаған микрокредитті өтеу тәсілі /Выбранный 

заемщиком способ погашения микрокредита  
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