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Шешімімен бекітілген 

жалғыз қатысушы 

ЖШС «МФО «MKM-Kredit» 

№ 6 "04" желтоқсан 2020 ж. 

 

Микрокредит беру туралы шартқа қосылу шарты, 

Жеке тұлғаларға арналған тарифтік бағдарламалар бойынша (Cтандартты нысан) 

(жалғыз қатысушының 2021 жылғы "29" шілдедегі №10 шешімінің өзгерістерін ескере отырып) 

 

Осы Шарт микрокредит беру туралы шартқа қосылу шарты (бұдан әрі – қосылу шарты) болып 

табылады, стандартты болып табылады және қосылу туралы өтінішке (бұдан әрі – микрокредит беру 

туралы шарт) қол қою арқылы жасалады. Қосылу шарты Қарыз берушінің веб-сайтында 

орналастырылған www.mkm-kredit.kz). 

Осы микрокредит берудің стандартты шарттарын Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 

389-бабында көзделген тәртіппен микрокредит беру туралы шарт жасасу кезінде қолдану үшін "MKM - 

Kredit" МҚҰ" ЖШС (бұдан әрі – Қарыз беруші және/немесе кепіл ұстаушы) әзірледі және "микроқаржы 

қызметі туралы" 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі-заң) сәйкес 

микрокредит беру туралы шарттың стандартты талаптарын айқындайды. 

Микрокредит беру туралы шартқа қол қою қарыз алушының қосылу шартын және микрокредит беру 

туралы шартты қандай да бір ескертулер мен қарсылықтарсыз оқығанын, түсінгенін және қабылдағанын 

куәландырады. Қарыз алушының, егер қарыз берушіде қарыз алушы қол қойған микрокредит беру 

туралы шарттың данасы болса, қосылу шартын алған/оқыған/түсінген/қабылдамағандығының дәлелі 

ретінде осы қосылу шартында оның қолының жоқтығына сілтеме жасауға құқығы жоқ. 

Тараптар жасасатын қосылу шарты және микрокредит беру туралы шарт заңда көзделген 

микрокредит беру туралы шарттар болып табылады. 

"Тараптар", ал жеке – жеке "Тарап" ұғымы қосылу шартында және қосылу туралы өтініште Қарыз 

беруші мен қарыз алушыға (бұдан әрі-қарыз алушы және/немесе кепіл беруші) қолданылады. 

Стандартты талаптарды қолдана отырып қосылу шарты қарыз беруші мен қарыз алушы арасында 

микрокредит берудің жеке талаптары бар микрокредит беру туралы шартқа қол қою арқылы жасалады. 

Қосылу шарты мен микрокредит беру туралы шарт бір-бірінің ажырамас бөлігі болып табылады және 

бірыңғай құжат жасайды және бұдан әрі бірлесіп шарт деп аталады. Қосылу шартында және 

микрокредит беру туралы шартта қолданылатын "шарт" ұғымы микрокредит беру туралы шарттың 

мазмұнына да, қосылу шартының мазмұнына да тең дәрежеде қатысты болады. 

 

1. ЖАЛПЫ ШАРТТАР 

1. Қарыз беруші Қарыз алушыға қосылу шарты шеңберінде әрбір клиентпен жасалатын микрокредит 

беру туралы шартта белгіленген талаптарда микрокредит береді. Микрокредит беру туралы шарт және 

қосылу шарты бір-бірінің ажырамас бөліктері болып табылады және бұдан әрі бірлесіп шарт деп 

аталады. 

1.1. Микрокредит беру туралы шартты жасасу күні мен орны, оның нөмірі, Қарыз беруші мен қарыз 

алушының деректері, микрокредитті өтеу мақсаты, сомасы мен мерзімдері, жылдық проценттегі сыйақы 

мөлшерлемесінің мөлшері, шынайы жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері, өтеу әдісі, 

тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшері, кепіл нысанасы туралы ақпарат 

микрокредит беру туралы шартта айқындалады.  

1.1.1. Микрокредит беру туралы шартты жасасу күні мен орны шарт жасалған күн және орын болып 

табылады.  

1.2.  Шарт бойынша микрокредит беретін қарыз беруші "MKM-Kredit" МҚҰ" ЖШС болып табылады. 

1.3. Микрокредит сомасын Қарыз беруші өзі берген ақпарат, сондай-ақ басқа көздерден, оның ішінде 

кредиттік бюроның кредиттік есебінен алынған мәліметтер негізінде өтініш берушіні тексеру 

нәтижелері бойынша дербес айқындайды. 

1.3.1. Микрокредитті пайдалану мақсаты туралы мәліметтер: қарыз беруші мақсатсыз микрокредитті 

береді. 

1.4. Микрокредитті өтеу мерзімі микрокредит беру туралы шартпен айқындалады. Микрокредитті 

өтеу мерзімін ұзарту Заңның талаптарын ескере отырып, микрокредит беру туралы шартқа қосымша 

келісім жасасу арқылы жүргізілуі мүмкін. 



2 
 

1.5. Сыйақы мөлшерлемесінің жылдық пайызбен мөлшері немесе сыйақының мәні (Заңның 4-

бабының 3-1-тармағында көрсетілген шарт жасалған жағдайда), сондай-ақ Заңның 5-бабының 1-

тармағына сәйкес шарт жасалған күнге есептелген жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің 

(микрокредиттің нақты құнының) мөлшері микрокредит беру туралы шартта айқындалады. 

Заңның 4-бабының 3-1-тармағында көрсетілген микрокредит беру туралы шарт қосымша сыйақы 

мәнін және микрокредит бойынша артық төлем сомасын қамтиды; 

1.5.1. Микрокредит беру кезінде Заңның 4-бабының 3-1-тармағында көзделген шектеулерге жатады. 

Микрокредит берудің шекті сомасы, мерзімі, мөлшерлемесі, тұрақсыздық айыбы және өзге де жеке 

шарттары заңнамада және Заңда көзделген шектеулерге сәйкес белгіленеді.  

1.5.2. Заңнамада көзделген жағдайларда микрокредит беру туралы шартқа уәкілетті органның 

нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша Тараптар қол қойған, оның ажырамас 

бөлігі болып табылатын микрокредитті өтеу кестесі қоса беріледі. 

1.6. Микрокредитті өтеу тәсілі: бір рет немесе бөліп – бөліп, қолма-қол ақша қаражатын салу арқылы-

кассаға. Микрокредитті толық немесе ішінара өтеу қарыз алушыға микрокредит берілген қарыз 

берушінің құрылымдық бөлімшесінде жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі. 

Микрокредит беру туралы шартта көрсетілген Қарыз берушінің банктік деректемелері бойынша қолма-

қол ақшасыз тәсіл кезінде. 

1.6.1. Қарыз беруші берешекті немесе микрокредитті өтеу үшін ақшаны жұмыс күндері қабылдайды. 

Егер қарыз берушінің құрылымдық бөлімшесінің нақты жұмыс режимінде (құрылымдық бөлімшелердің 

жұмыс режимін веб-сайттан білуге болады) өзгеше көрсетілмесе және/немесе Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актісінде айқындалмаса (жұмыс күндерін ауыстыру туралы), 

сенбі, жексенбі және мереке күндерін қоспағанда, аптаның барлық күндері жұмыс күндері болып 

табылады. Шарт бойынша төлемдерді қарыз алушы Қарыз берушінің бөлімшелерінде Нұр-сұлтан қ. 

уақытымен сағат 18.00-ге дейін жүзеге асырады. Егер шарт бойынша төлем Нұр-сұлтан қ. уақытымен 

сағат 18:00-ден кейін жүзеге асырылса, мұндай төлем келесі жұмыс күні жасалды деп танылады. 

1.7. Микрокредитті өтеу әдісі: микрокредит беру туралы шартта айқындалады клиенттің таңдауы 

бойынша аннуитеттік немесе сараланған, не таңдап алынған тарифтік бағдарламаға сәйкес ломбардтық 

(сыйақыны және микрокредитті өтеу мерзімінің соңында негізгі борышты біржолғы төлеумен) болуы 

мүмкін, бұдан басқа, қарыз алушыға сыйақыны өтеу бойынша жеңілдікті кезең берілуі мүмкін. 

1.7.1. Қарыз алушы микрокредит беру туралы шартта өз қолымен микрокредитті өтеудің міндетті 

әдістерінің нұсқаларымен және Заңға сәйкес әртүрлі әдістермен есептелген өтеу кестелерінің 

жобаларымен танысқанын растайды және микрокредит беру туралы шартта көрсетілген әдісті 

таңдайды. 

1.8. Микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігі: егер қарыз алушы Шарт бойынша жүргізген 

төлемнің сомасы Қарыз алушының міндеттемесін орындау үшін жеткіліксіз болса, онда Қарыз 

алушының берешегі мынадай кезектілікпен өтеледі:  

1) негізгі борыш бойынша берешек;  

2) сыйақы бойынша берешек;  

3) тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл);  

4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі борыш сомасы;  

5) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;  

6) Қарыз берушінің орындауды алу жөніндегі шығасылары. 

1.9. Негізгі борышты және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 

өсімпұлды) есепке жазу тәртібі және оның мөлшері: қарыз алушы негізгі борыштың және/немесе 

сыйақының сомасын қайтару жөніндегі міндеттемелерін бұзған кезде Қарыз беруші тұрақсыздық 

айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есепке жазуға құқылы. 

1.9.1. Өсімпұл есептеу сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалған күннен кейінгі келесі күні 

жүргізіледі. Өсімпұл микрокредитті өтеу күнін қоса алғанда, мерзімі өткен бүкіл кезеңге есептеледі.  

1.9.2. Өсімпұлды есептеу тарифтік бағдарламаға сәйкес микрокредит беру туралы шартта көрсетілген 

мөлшерде жүргізіледі. 

1.9.3. Айыппұл шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны және/немесе микрокредит бойынша негізгі 

борышты қайтару бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін бұзылған күннен бастап келесі күні 

есептеледі. 

1.9.4. Айыппұл тарифтік бағдарламаға сәйкес микрокредит беру туралы шартта көрсетілген 

мөлшерде есептеледі. 
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1.9.5. Қарыз алушының жеке тұлға болып табылатын берешегінің ұлғаюын болдырмау мақсатында 

Қарыз беруші негізгі борыштың және (немесе) сыйақының сомалары бойынша, тұрғын үй және (немесе) 

онда орналасқан тұрғын үй болып табылатын жер учаскесі болып табылатын жылжымайтын мүліктің 

ипотекасымен қамтамасыз етілген микрокредит бойынша төлемдердің кез келгенін өтеу жөніндегі 

міндеттемені орындаудың мерзімі өтіп кеткен 180 (жүз сексен) күн өткеннен кейін есептелген 

сыйақыны, сондай-ақ тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) төлеуді талап етуге құқылы 

емес. Осыған байланысты осы мерзім өткеннен кейін тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, 

өсімпұлдарды) есептеу жүргізілмейді. 

1.10. Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемелерді орындауын қамтамасыз етумен: микрокредит 

беру туралы шартта көрсетіледі. Кепіл нысанасының сипаттамасы және егжей-тегжейлі сипаттамасы 

кепіл шартында көрсетіледі. 

1.10.1. Тараптар осы Шартты жасасу кезінде кепіл затының бағалау құны (кепілдік құны) кепіл 

шартында көрсетілген соманы құрайтындығына келісті.  

1.10.2. Кепіл нысанасы болуы тиіс: таңдалған тарифтік бағдарламаға байланысты қарыз алушының 

пайдалануында немесе қарыз берушінің кепілінде кепілдің болуы туралы ақпарат кепіл шартында 

көрсетілген. 

1.11. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде 

Қарыз беруші қабылдайтын шаралар: 

1.11.1. Шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін кешіктіру басталған кезде Қарыз беруші Қарыз 

алушыны Шартта көзделген тәсілмен және мерзімдерде, бірақ міндеттемені орындау мерзімін кешіктіру 

басталған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей міндеттемелерді орындау 

қажеттілігі туралы хабардар етеді;  

1.11.2. Шарттың сомасы 100 (бір жүз) айлық есептік көрсеткіштен асатын жағдайларда берешекті 

сотқа дейін реттеу рәсімі: 

1) жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін байланыс құралдарын пайдалана отырып, шарт бойынша 

міндеттемелерді орындау мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен кешіктірмей Қарыз 

алушыға жіберуді; 

- хабарламада көрсетілген күнге мерзімі өткен берешектің, оның ішінде негізгі борыштың, 

сыйақының және тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшерін көрсете отырып, шарт 

бойынша төлемдер енгізу қажеттілігі; 

- шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу басталған күннен бастап күнтізбелік 30 

(отыз) күн ішінде Қарыз алушының Шартта көзделген тәсілмен Қарыз берушіге Шарт бойынша 

міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алудың туындау себептері, кірістері және шарттың талаптарына 

өзгерістер енгізу туралы оның өтінішіне негіз болатын басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) туралы 

мәліметтерді қамтитын өтінішпен жүгінуі арқылы берешекті тараптардың келісімі бойынша реттеу 

мүмкіндігі; 

- қарыз алушының Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдары, оның ішінде Қарыз 

берушінің негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса 

алғанда, қарызды қарыз алушының келісімін алмастан, қарыз берушіге міндеттеме орындау мерзімін 

кешіктірген немесе берешекті реттеу бойынша қарыз алушымен келісімге қол жеткізілмеген күннен 

бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде өндіріп алу құқығы. 

Егер хабарлама борышкерге Шартта көзделген мынадай тәсілдердің бірімен жіберілсе, ол жеткізілді 

деп есептеледі: 

-Шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайына (E-mail); 

- Шартта көрсетілген тұрғылықты жері бойынша оның табыс етілгені туралы хабарламасы бар 

тапсырыс хатпен жіберілген болса, оның ішінде көрсетілген мекенжай бойынша тұратын отбасының 

кәмелетке толған мүшелерінің бірі алған болса; 

- жеткізуді тіркеуді қамтамасыз ететін басқа байланыс құралдарын (SMS, WhatsApp, Telegram және 

т. б.) пайдалану арқылы.) 

Хабарламаны адресатқа, алушыға берудің мүмкін еместігі туралы не оны қабылдаудан бас тартуына, 

сондай-ақ осы тармақшада көрсетілген өзге де байланыс құралын пайдалану кезінде оның 

қабылданғанын растамауына байланысты белгі соғылып қайтарған жағдайда, хабарлама тиісті түрде 

жіберілген болып есептеледі; 

2) Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алған күннен бастап 

күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алудың туындау 

себептері, кірістері және шарттың талаптарына өзгерістер енгізу туралы оның өтінішіне негіз болатын 



4 
 

басқа да расталған мән-жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді қамтитын өтінішпен Қарыз берушіге 

Шартта көзделген тәсілмен жүгіну құқығы бар; 

3) қарыз алушының өтініші алынған күннен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Қарыз берушінің 

шарт талаптарына ұсынылған өзгерістерді және жазбаша нысанда не шартта көзделген келісу туралы 

тәсілмен берешекті реттеу жөніндегі өзінің ұсыныстарын немесе дәлелді бас тартуды қарауы; 

4) қарыз берушінің негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) 

қоса алғанда, берешекті қарыз алушының келісімін алмай, Нотариустың атқарушылық жазбасы 

негізінде өндіріп алу құқығы; 

- қарыз алушының тараптардың келісімі бойынша берешекті реттеу үшін Қарыз берушіге жүгінбеуі 

және қарыз алушының міндеттемелерді орындау мерзімі өткен күннен бастап 30 (күнтізбелік отыз) күн 

ішінде берешек бойынша өтініш бермеуі;  

-қарыз алушының өтінішін қарау нәтижелері бойынша берешекті реттеу жөніндегі келісімге қол 

жеткізбеуге және қарыз алушы-жеке тұлғаның берешек бойынша қарсылықтарды ұсынбауына 

байланысты туындайды. 

Қарыз алушының берешек бойынша өтініш бермеуі оның шарт бойынша міндеттемені 

орындамаудағы кінәсін мойындауы болып табылады. 

1.11.3. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған кезде 

Қарыз беруші қабылдайтын қосымша шаралар: қарыз берушінің мынадай шараларды қолдануға құқығы 

бар (бұған қарыз алушы өзінің шартсыз және қайтарып алынбайтын келісімін береді): 

- тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеуді және / немесе шарт бойынша барлық 

міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды талап етуге; 

- заңнамада соттан тыс немесе соттан тыс өндіріп алу үшін көзделген тәртіппен кепіл нысанасына 

өндіріп алу; 

- шарт бойынша құқықты (талап етуді) Заңға сәйкес үшінші тұлғаларға беруге; 

- берешекті заңға сәйкес коллекторлық агенттіктерге сотқа дейін өндіріп алуға және реттеуге беруге; 

- кепіл затын соттан тыс тәртіппен жария сауда-саттық (аукцион) арқылы не сауда-саттық өткізбей, 

Шарттың қолданылу мерзімі (кепілдік берілген күту мерзімі) өткеннен кейін 1 (бір) айдан кейін сатуға 

құқылы. 

1.11.4. Талаптар қанағаттандырылмаған және хабарламалардан туындайтын ұсыныстармен 

келіспеген жағдайда Қарыз беруші Шартта көрсетілген шараларды және заңнамада белгіленген өзге де 

шараларды қолдана алады. 

1.12. Шарт оған тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар Шарт бойынша 

барлық міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады. 

1.12.1. Микрокредитті өтеу кестесіне сәйкес соңғы төлемді төлеу күні не нақты өтеу күніне 

есептелген сыйақы мен тұрақсыздық айыбын ескере отырып, микрокредит сомасы Қарыз берушінің 

кассасына және/немесе банктік шотына толық көлемде келіп түскен жағдайда микрокредит бойынша 

берешекті толық өтеу үшін төлем күні микрокредитті өтеу күні болып есептеледі. 

1.13. Туралы ақпарат Заимодателе:  

- пошталық мекенжайы: Нұр-сұлтан Қ., Амман к-сі, 2 үй, ТEҮ 2;  

- электрондық мекен-жайы: info@bolim-lombard.kz;  

- ресми интернет ресурсы: www.mkm-kredit.kz. 

1.14. Қарыз беруші шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға берген кезде Қазақстан 

Республикасының заңнамасында кредитордың қарыз алушымен Шарт шеңберіндегі өзара 

қатынастарына қойылатын талаптар мен шектеулер құқық (талап ету) берілген Үшінші тұлғамен қарыз 

алушының құқықтық қатынастарына қолданылады. 

1.15. Өтеу кестесіне (шартқа № 1 қосымша) сәйкес соңғы төлемнің келіп түскен күні не нақты өтеу 

күніне есептелген сыйақыны ескере отырып, микрокредит сомасы Қарыз берушінің кассасына 

және/немесе банктік шотына толық көлемде келіп түскен жағдайда, микрокредит бойынша берешекті 

мерзімінен бұрын толық өтеу үшін төлем күні микрокредитті өтеу күні болып есептеледі. 

1.16. Қарыз алушы мен тең қарыз алушы (тең қарыз алушы болған кезде) бұдан әрі "қарыз алушы" 

деп аталатын бір тарапты бірлесіп ұсынады, бұл ретте шарт бойынша қарыз алушының барлық 

құқықтары мен міндеттері қарыз алушыға және тең қарыз алушыға тең дәрежеде жатады, қарыз алушы 

мен тең қарыз алушы шарттың талаптарын орындайды және шарт бойынша міндеттерді толық ортақ 

атқарады. 
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2. ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

2.1. Қарыз алушы құқылы: 

2.1.1. Қосылу шартымен, микрокредиттер беру ережелерімен және Қарыз берушінің микрокредиттер 

беру жөніндегі тарифтік бағдарламаларымен танысу. 

2.1.2. Алынған микрокредитке шартта белгіленген тәртіппен және шарттарда билік етуге міндетті. 

2.1.3. Егер негізгі борышты және/немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне түскен 

жағдайда, негізгі борышты және/немесе сыйақыны тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) 

төлемей, одан кейінгі жұмыс күні төлеу жүргізілсін. 

2.1.4. Қарыз берушіге шарт бойынша берілген микрокредит сомасын тұрақсыздық айыбын 

(айыппұлды, өсімпұлды) төлемей, мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтаруға міндетті.   

2.1.5. Заңның 9-1-бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу 

үшін осы Шарт бойынша құқықты (талап етуді) басқаға берген жағдайда банк омбудсменіне жүгінуге 

құқығы бар.  

2.1.6. Көрсетілетін қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде Қарыз берушіге жазбаша 

түрде жүгіну. 

2.2. Қарыз алушы міндетті: 

2.2.1. Алынған микрокредитті қайтаруға және шартта белгіленген мерзімде және тәртіппен сыйақы, 

тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) төлеуге. 

2.2.2. Заңға және микрокредиттер беру ережелеріне сәйкес Қарыз беруші сұратқан құжаттар мен 

мәліметтерді ұсынуға міндетті. 

2.2.3. 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде Қарыз берушіге жазбаша хабарлау: 

- шарт бойынша міндеттемелерді орындауды бұзуға әкеп соғуы мүмкін барлық мән-жайлар туралы; 

- қарыз алушының жеке басын куәландыратын құжаттарға өзгерістер енгізу туралы; 

- тұрғылықты жері мен ұялы телефонын өзгерту туралы. 

2.2.4. Шарт жасасу кезінде қарыз алушы, егер бұл құқықтар белгіленген тәртіппен тіркелмеген болса 

да, қарыз берушіге үшінші тұлғалардың кепіл затына құқықтары туралы шартқа қол қою кезінде өзіне 

белгілі Барлық құқықтар туралы ескертуге міндетті. Бұл талапты орындамау Қарыз берушіге Шарт 

бойынша міндеттемелерді толық көлемде мерзімінен бұрын орындауды талап етуге құқық береді. 

2.2.5. Қарыз алушы ақпаратты алған/оқиға басталған күннен бастап күнтізбелік бес күннен 

кешіктірмей Қарыз берушіні хабардар ету:  

1) қарыз алушының кез келген банктеріндегі (банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдардағы және өзге де қаржы ұйымдарындағы) мүлкіне және (немесе) банк шоттарына 

тыйым салу туралы;  

2) Шарттың жарамдылығына біреудің дау айтуы туралы;  

3) өзінің пошталық деректемелерін, тұрақты тұрғылықты жерінің мекенжайын, тіркелген 

(тұрғылықты жерін тіркеген) мекенжайын, Электрондық поштаның (e-mail) мекенжайын, сенім 

білдірілген нөмірін, өзге де ұялы телефон нөмірлерін, отбасы құрамын, жұмыс орнын (Жұмыс 

берушінің ауысымын), қарыз алушының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) өзгерту туралы шешім 

қабылдайды;  

4) қарыз алушының шарт міндеттемелерін тиісінше орындауына теріс әсер ететін басқа да мән-

жайлар туралы ақпаратты қамтуы мүмкін;  

2.2.6. Тарифтерге сәйкес Қарыз берушінің қызметтеріне ақы төлеу;  

2.2.7. Қарыз берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша 

кепілгер (кепілгер) болмауға, сондай-ақ қарыз алушының үшінші тұлғалар алдындағы 

міндеттемелерінің ұлғаюына әкеп соғатын және (немесе) өзгеше түрде қарыз алушының Шарт бойынша 

міндеттемелерінің тиісінше орындалуына кедергі келтіруі мүмкін кез келген өзге мәмілелерді 

жасамауға;  

2.2.7. Қарыз беруші берген негізгі борышты өтеу бойынша мерзімін ұзарту аяқталғаннан кейін 

қарызды мерзімінен бұрын өтеген жағдайда негізгі борышты және мерзімін ұзарту кезеңіне есептелген, 

бірақ мерзімінен бұрын өтеу кезінде төленбеген сыйақыны төлеу;  

2.2.8. Қарыз берушіні Шарт бойынша қарыз алушының міндеттемелерін орындауға кедергі келтіретін 

мән-жайлардың басталғаны, оларды бұзу қаупі туралы дереу хабардар етуге міндетті;  
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2.2.9. Шартта көзделген жағдайларда қарыз берушінің талап етуі бойынша және Қарыз беруші 

көрсеткен мерзімде қарызды мерзімінен бұрын қайтаруға және тиесілі сыйақы мен тұрақсыздық 

айыбын, сондай-ақ қарыз алушы берешегінің кез келген өзге де сомасын төлеуге;  

2.2.10. Қарыз берушінің талабын алған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) бес күн ішінде Қарыз 

алушының Шарт бойынша міндеттемелерді бұзуына байланысты Қарыз берушіге тұрақсыздық 

айыбының сомасынан артық толық сомада төленуге жататын тиісті құжаттармен расталған шығыстар 

мен залалдардың сомаларын өтеу;  

2.2.11. Қарыз берушінің талап етуі бойынша, егер мұндай табысты қарыз алушы мәлімдеген болса, 

жалақыны және/немесе қарызды өтеу көзі болып табылатын өзге де кірістерді көрсететін және 

растайтын құжаттарды ұсынуға, сондай-ақ Қарыз беруші қызметкерінің жұмыс/бизнес орнына қол 

жеткізуін қамтамасыз етуге міндетті;  

2.2.12. Қарыз берушіге өзінің қаржылық жағдайы және/немесе қарыз алушының Шарт бойынша 

міндеттемелерді уақтылы және толық көлемде орындау мүмкіндігіне теріс әсер етуі мүмкін өзге де 

мәліметтер туралы ақпаратты ашу;  

2.2.13. Қарыз алушының және Қарыз беруші көрсеткен өзге де Дербес деректер субъектілерінің 

өзекті, дұрыс және тиісті түрде ресімделген келісімдерін бірінші жазбаша талап ету бойынша Қарыз 

берушінің ұсынуын және ұсынылуын қамтамасыз ету;  

2.2.14. мынадай: 1) Қарыз берушіге берілген келісімдердің кез келгенін кері қайтарып алу; 2) біреудің 

олардың шынайылығына дау айту; 3) Қарыз берушіге берілген келісімдердің кез келгенін жарамсыз деп 

тану; 4) Дербес деректер субъектілерінің қарыз берушіге берілген дербес деректерді жою, бұғаттау, 

иесіздендіру туралы талаптар қоюы жағдайларын болғызбау жөнінде шаралар қабылдауға міндетті; 5) 

Қарыз алушының Қарыз берушіге Дербес деректер субъектілерінің келісімдерін және (немесе) дербес 

деректерін беруді ұсынуға және (немесе) қамтамасыз етуге байланысты міндеттемелерді бұзуы 

салдарынан Қазақстан Республикасының Дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны үшін Қарыз 

берушіге шаралар қолдану арқылы жүзеге асырылады;  

2.2.15. Қарыз берушінің Дербес деректер субъектілерінің келісімдерін және/немесе дербес деректерін 

беруді қамтамасыз етуге немесе беруге байланысты міндеттемелерді қарыз алушының бұзуы 

салдарынан Қарыз берушіге Қазақстан Республикасының Дербес деректер туралы заңнамасын бұзғаны 

үшін қандай да бір шаралар қолданылған жағдайда Қарыз берушіге ол шеккен кез келген шығыстар мен 

залалдарды өтеу;  

2.2.16. Қазақстан Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын және/немесе 

үкіметаралық келісімдерді және (немесе) Қарыз берушінің ішкі құжаттары мен рәсімдерін орындау үшін 

талап етілетін, Қарыз беруші белгілеген мерзімде қажетті мәліметтер мен құжаттарды ұсынуға міндетті. 

 

3. ҚАРЫЗ БЕРУШІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 

3.1. Заңда белгіленген тәртіппен қарыз алушы үшін шарттың талаптарын оларды жақсарту жағына 

қарай біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. 

3.2. Қарыз алушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және/немесе сыйақы төлеу үшін 

белгіленген мерзімді 40 (қырық) күнтізбелік күннен астам бұзған кезде микрокредит сомасын және ол 

бойынша сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды талап етуге құқылы. 

3.3. Заңның 9-1-бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген тұлғаға шарт бойынша құқық (талап 

ету) беру.    

3.4. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау бойынша мерзімін өткізіп алуға жол 

берген кезде Қарыз берушінің берешекті сотқа дейін өндіріп алуға және коллекторлық агенттіктің 

реттеуіне беруге құқығы бар, бұған қарыз алушы өзінің сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісімін 

береді.  

3.5. Қарыз алушыдан Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта белгіленген тәртіппен 

шарт бойынша қарыз алушының кез келген өзге берешегін өтей отырып, тұрақсыздық айыбын 

(айыппұлды, өсімпұлды) төлей отырып, қарызды және сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды талап 

етуге құқылы.:  

1) қарыз алушы өзінің қаржылық жай-күйі туралы анық емес ақпарат берген, оның ішінде, егер 

жарғылық капиталына қатысу үлестерінің меншік иесі қарыз алушы болып табылатын заңды тұлғада 

Қарыз берушінің алдында мерзімі өткен берешегі болса;  

2) Қарыз алушы нысаналы мақсаты бойынша пайдаланылмаған сомаға айыппұл қолдана отырып, 

микрокредитті мақсатсыз пайдаланған;  
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3) қарыз алушы негізгі борыштың қалдығына мөлшерлес талап қою бағасымен бірге жауапкер 

ретінде сот талқылауына қатысқан жағдайларда тоқтатылады;  

3) қарыз алушы негізгі борыштың қалдығына мөлшерлес талап қою бағасымен бірге жауапкер 

ретінде сот талқылауына қатысқан жағдайларда тоқтатылады;  

4) қарыз алушының банк шоттарындағы ақшаны қоса алғанда, Қарыз алушының мүлкінен өндіріп 

алу немесе тыйым салу қолданылған жағдайларда тоқтатылады. 

5) Банк көрсеткен мерзімде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында және (немесе) 

үкіметаралық келісімдерде және (немесе) Банктің ішкі құжаттарында талап етілетін қажетті ақпарат пен 

құжаттарды қарыз алушыдан сұратуға және алуға, бұл ретте Қарыз алушы осындай ақпарат пен 

құжаттардың анықтығы үшін жауап береді;  

3.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қарыз берушінің ішкі құжаттарында көзделген 

тиісті тексеру жөнінде шаралар қолдану мүмкін болмаған жағдайда, сондай-ақ қарыз алушы іскерлік 

қатынастарды Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді 

қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік болған жағдайда Қарыз алушымен Іскерлік 

қатынастар орнатудан бас тартуға;  

3.7. Қарыз алушыдан қарыз алушыны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтер мен құжаттарды 

ұсынуды, сондай-ақ салықтық резиденттігі, қызмет түрі туралы мәліметтерді ұсынуды талап ету;  

3.8. Мынадай жағдайларда шартты орындаудан біржақты бас тарту арқылы Қарыз алушымен іскерлік 

қатынастарды тоқтату:  

1) операцияларды зерделеу процесінде қарыз алушы іскерлік қатынастарды Қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру мақсатында 

пайдаланады деген күдік туындаған; 

2) Қарыз алушының банктік шоты бойынша операцияларды жүргізуден бірнеше рет бас тартқан не 

кез келген банктік шоттары бойынша барлық операцияларды тоқтата тұрған жағдайларда жүргізіледі;  

3) қарыз алушыға қатысты кез келген елдің (мысалы, OFAC) немесе халықаралық ұйымның (FATF 

және БҰҰ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) юрисдикциясына сәйкес салынған санкциялардың 

болуы);  

4) қарыз берушіде қарыз алушының операциялары Халықаралық экономикалық санкциялардың 

қолданысына түседі не Халықаралық экономикалық санкциялардан жалтаруға бағытталған деп 

пайымдауға негіздер болған; 

6) қолданыстағы заңнаманың талаптарында және (немесе) қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қарыз 

берушінің ішкі құжаттары мен рәсімдерінде көзделген жағдайларда тоқтатылады;  

3.9. Қарыз алушыдан шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын талап ету;  

3.10. Қарыз алушы бұзған жағдайда берешекті толық көлемде өндіріп алу:  

1) Қарыз берушіге Қарыз алушының және өзге де Дербес деректер субъектілерінің өзекті, анық және 

тиісті түрде ресімделген дербес деректерінің келісімін беру және (немесе) беруді қамтамасыз ету 

жөніндегі міндеттемелер; 

2) Қарыз берушіге берілген келісімдердің кез келгенін кері қайтарып алу, олардың шындыққа дау 

айту, қарыз берушіге берілген келісімдердің кез келгенін жарамсыз деп тану, Дербес деректер 

субъектілерінің қарыз берушіге берілген дербес деректерді жою, бұғаттау, иесіздендіру туралы талаптар 

қою жағдайларын болғызбау жөніндегі шараларды қабылдау жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, 

Қарыз берушіге Дербес деректер субъектілерінің дербес деректерін жою, оқшаулау, иесіздендіру 

жөніндегі талаптарды,  

сондай-ақ жағдайларда:  

1) қарыз алушының Қарыз берушіге Дербес деректер субъектілерінің келісімдерін және/немесе 

дербес деректерін беруді ұсынуға және (немесе) қамтамасыз етуге байланысты шарт бойынша 

міндеттемелерді бұзуы салдарынан Қазақстан Республикасының Дербес деректер туралы заңнамасын 

бұзғаны үшін Қарыз берушіге шаралар қолдану арқылы жүзеге асырылады;  

2) Қарыз алушы Қарыз берушіге осындай шараларды қолдану нәтижесінде шеккен шығыстар мен 

залалдарды өтеу жөніндегі міндеттемелерді бұзған жағдайларда, оларды алып тастауға құқылы.  

3.11. Қажет болған жағдайда шартта көзделген тәсілмен ескертулер/хабарламалар жіберу. 

 

4. ҚАРЫЗ БЕРУШІНІҢ МІНДЕТТЕРІ 
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4.1. Қарыз беруші құқығының (талап ету) шарт бойынша үшінші тұлғаға өту талаптары қамтылған 

шартты (бұдан әрі - талап ету құқығын басқаға беру шарты) жасасу кезінде қарыз алушыны (немесе 

оның уәкілетті өкілін) хабардар етуге): 

- талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалғанға дейін құқықтардың (талаптардың) үшінші 

тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ осындай басқаға беруге байланысты Қарыз алушының дербес 

деректерін Шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен 

өңдеу туралы; 

- талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз 30 (отыз) күн 

ішінде шартта көзделген не Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен 

үшінші тұлғаға құқықтың (талап етудің) ауысуы туралы, микрокредитті өтеу бойынша одан әрі 

төлемдердің үшінші тұлғаға (шарт бойынша құқық (талап ету) өткен тұлғаның атауы және орналасқан 

жері) тағайындалатынын, берілген құқықтардың (талаптардың) толық көлемін, сондай-ақ негізгі 

борыштың, сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен және 

ағымдағы сомаларының қалдықтарын және 

4.2. Көрсетілетін қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде "жеке және заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы"Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы 

Заңының 8-бабында белгіленген мерзімде қарыз алушыға жазбаша нысанда жауап беруге. 

4.3. Қарыз беруші шартта көзделген тәртіппен жақсартылған талаптарды қолданған жағдайда, Шарт 

талаптарының өзгергені туралы Қарыз алушыны хабардар етуге; 

4.4. Тараптар қол қойған микрокредитті өтеу кестесі Шартқа қоса берілсін. Микрокредитті беру 

күніне жасалған микрокредитті өтеу кестесі, сондай-ақ таңдалған әдіс туралы Қарыз алушының (тең 

қарыз алушының) белгісі бар микрокредитті өтеудің ұсынылған әдістерінің тізбесін қамтиды. 

Егер қарыз алушы (тең қарыз алушы) жеке тұлға болып табылса, микрокредит беру күніне жасалған 

микрокредитті өтеу кестесінде сондай-ақ қарыз алушының (тең қарыз алушының) таңдалған әдіс туралы 

белгісі бар микрокредитті өтеу әдістерінің тізбесі болады. 

Қарыз алушының ақшалай міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) және (немесе) оларды төлеу 

мерзімінің өзгеруіне әкеп соғатын микрокредит талаптары өзгерген кезде Қарыз беруші жаңа 

шарттарды ескере отырып, Қарыз алушыға микрокредитті өтеудің жаңа кестесін жасайды және береді. 

Осы тармақшада белгіленген талаптар, егер микрокредитті өтеу микрокредит мерзімінің соңында 

біржолғы төлеммен жүзеге асырылған жағдайда, Заңның 4-бабының 3-1-тармағында көрсетілген 

микрокредит беру жөніндегі шартқа қолданылмайды. 

 

5. ҚАРЫЗ БЕРУШІ ҮШІН ШЕКТЕУЛЕР 

5.1. Қарыз беруші үшін шектеулер мыналарға тыйым салуды көздейді: 

5.1.1. Сыйақы ставкасын (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және/немесе микрокредитті 

өтеу тәсілі мен әдісін біржақты тәртіппен өзгерту; 

5.1.2. Қарыз алушыдан микрокредит бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 

өсімпұлды) қоспағанда, кез келген төлемдерді белгілеу және өндіріп алу; 

5.1.3. Қарыз берушіге микрокредит сомасын, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) және 

микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін басқа да төлемдерді мерзімінен бұрын толық немесе 

ішінара қайтарған қарыз алушыдан талап ету; 

5.1.4. Шарт бойынша микрокредит сомасын ұлғайту; 

5.1.5. Егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күніне түскен жағдайда, 

тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) өндіріп алу және сыйақыны немесе негізгі борышты 

төлеу одан кейінгі жұмыс күні жүргізіледі; 

5.1.6. Кез келген валюталық баламаға байланыстыра отырып, теңгемен берілген шарт бойынша 

міндеттемелер мен төлемдерді индекстеу. 

5.2. Жарғылық капиталдардағы қатысу үлестерінің не орналастырылған акцияларының елу 

пайызынан астамы мемлекетке тиесілі ұйымдарға құқықты (талап етуді) басқаға беруді қоспағанда, 

мынадай талаптардың бірі сақталған кезде Қарыз берушіге жеке тұлғамен жасалған және тұрғын үй 

түрінде кепілмен қамтамасыз етілген шарт бойынша құқықты (талап етуді) басқаға беруді жүргізуге 

тыйым салынады: 

- құқықтарды (талаптарды) сатып алу осындай ұйымның Қазақстан Республикасының заңдарында 

көзделген қызмет түрлерінің бірі болып табылады; 
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- құқықтарды (талаптарды) сатып алу Мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалар немесе 

Мемлекеттік органдардың жеке тұлғаларды қолдау жөніндегі құқықтық актілері шеңберінде жүзеге 

асырылады. 

 

 

6. МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

6.1. Шарт бойынша өз міндеттемелерін бұзғаны үшін Тараптар Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына және Шартқа сәйкес жауапты болады.  

6.2. Қарыз алушы микрокредит бойынша төлемдердің мерзімін өткізіп алғаны үшін толық жауапты 

болады. Төлемдерді өтеу жөніндегі міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу туындаған жағдайда, 

Қарыз беруші Қарыз алушыдан шартта белгіленген тәртіппен және мөлшерде тұрақсыздық айыбын 

(өсімпұлды) төлеуді, сондай-ақ микрокредитті мерзімінен бұрын өтеуді талап етуге құқылы. 

6.3. Қарыз алушы шарт жасасу үшін және микрокредит бойынша құжаттаманы дұрыс жүргізу үшін 

қажетті ұсынылған мәліметтер мен құжаттардың дұрыстығы мен түпнұсқалығы үшін толық жауапты 

болады. 

6.4. Қарыз алушы жоғалған немесе бүлінген кепіл затын тең бағалы мүлікке ауыстыру қажеттігі 

туралы жоғалған не бүлінген кезден бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде 

жауаптылықта болады және/немесе қажет болған жағдайда осы мерзімде қосымша қамтамасыз етуді 

ұсынады. 

6.5. Осы Шарт бойынша тараптардың келіспеушіліктері мен даулары келіссөздер жолымен шешіледі. 

6.5.1. Егер тараптар келісімге келмеген жағдайда, осы Шарттан туындайтын немесе оған байланысты, 

оның ішінде оны жасасуға, өзгертуге, орындауға, бұзуға, бұзуға, тоқтатуға, тоқтатуға және 

жарамдылығына байланысты барлық даулар, келіспеушіліктер мен талаптар Нұр-сұлтан қаласындағы 

"Court of Business Arbitration" ЖШС тұрақты жұмыс істейтін төрелігінде шешілуге тиіс. 

6.5.2. Нұр-сұлтан қаласындағы "Court of Business Arbitration" ЖШС-не талап-арызбен жүгінген 

жағдайда, Тараптар дауды төреліктің регламентіне (қағидаларына) сәйкес, сондай-ақ төрелік талқылау 

туралы өтініш берген кезде қолданыстағы Қазақстан Республикасының материалдық құқық 

нормаларына сәйкес бір не үш төрешіні тағайындау арқылы қарау туралы келісімге келді. 

6.5.3. Тараптар "Court of Business Arbitration" ЖШС Регламентімен танысқандарын және 

келісетіндерін растайды. "Court of Business Arbitration" ЖШС регламенті осы төрелік ескертпенің 

ажырамас бөлігі болып табылады. 

 

7. ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

7.1. Микрокредит беру туралы шартқа барлық толықтыруларды және/немесе өзгерістерді Тараптар 

жазбаша түрде жасайды және оған қосымша келісімдермен ресімделеді, оларға қарыз алушы үшін 

оларды жақсарту жағдайларын қоспағанда, Қарыз беруші біржақты тәртіппен өзгерістер мен 

толықтырулар енгізуге құқылы болған тараптар қол қояды. 

7.2. Шартқа өзгерістер мен толықтыруларды Қарыз беруші өз қалауы бойынша Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін бөлігінде және/немесе заңнаманың өзгеруіне 

байланысты бір жақты тәртіппен жүзеге асырады және Интернет желісінде Қарыз берушінің ресми веб-

сайтында: www.mkm-kredit.kz және осы күннен бастап жасалған микрокредит беру туралы шартқа 

қолданылады.  

7.3. Тараптардың Шартта реттелмеген қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

реттеледі. 

 

8. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ 

8.1. Осы Шартпен қарыз алушы Қарыз берушіге береді: 

- Қарыз берушінің таңдауы бойынша кредиттік тарих бюросына, сондай-ақ Заңда көзделген тәртіппен 

және шарттарда уәкілетті мемлекеттік органдарға қарыз алушының микрокредиті туралы ақпарат беру 

құқығы; 

- Кез келген іс-әрекеттерді, операцияларды (олардың жиынтығын) жасауға және өзінің дербес 

деректерін өңдеуге, оның ішінде: жинауға, өңдеуге, жазуға, жүйелеуге, жинақтауға, сақтауға, 

нақтылауға (жаңартуға, өзгертуге), алуға, пайдалануға, беруге (таратуға, ұсынуға, қол жеткізуге) және 

т. б. келісім беріледі.; 

- Өз e-mail-ге, телефонына және басқа да ұсынылған байланыстарға ақпараттық және жарнамалық 

хабарламаларды алуға келісім беру. 
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9. ХАТ-ХАБАРЛАР ЖӘНЕ ХАБАРЛАМАЛАР 

9.1. Тараптар шартты орындауға байланысты хат-хабарды, сондай-ақ шартты жасасуға, түсіндіруге, 

орындауға байланысты немесе шарт бойынша немесе кез келген басқа мәселе бойынша құқықтар мен 

міндеттерге қатысты дау немесе келіспеушілік туындаған жағдайда барлық сотқа дейінгі және сот хат-

хабарын мүдделі Тарап басқа Тараптың микрокредит беру туралы шартта көрсетілген мекенжайға 

және/немесе байланыс деректеріне жібереді деп келісті. 

9.2. Қарыз алушы микрокредит беру туралы шартта көрсетілген ұялы телефон нөмірі, байланыс 

деректері дұрыс және жарамды екенін растайды. 

9.3. Қарыз берушіден қарыз алушыға хабарламалар, егер оларды Қарыз беруші Қарыз алушыға 

мынадай тәсілдердің бірімен, оның ішінде жедел байланыс құралдарын пайдалана отырып жіберсе, 

тиісті тәсілмен ресімделген және Қарыз алушы алған болып есептеледі:  

- курьерлік немесе пошта қызметі арқылы;  

- электрондық пошта арқылы;  

- факс бойынша;  

- ұялы және өзге де телефон байланысы бойынша;  

-Қарыз берушінің қабылдау пункттерінде және/немесе мына мекенжай бойынша веб-сайтта тиісті 

ақпаратты орналастыру арқылы: www.mkm-kredit.kz. қарыз берушінің әлеуметтік желілердегі ресми 

парақшасында; 

- қарыз алушы шарт жасасу кезінде және оның қолданылу мерзімі ішінде Қарыз алушыдан алынған 

ақпарат негізінде қарыз алушыны сәйкестендірген жағдайда, Қарыз беруші айқындайтын тәртіппен 

және шарттарда қарыз алушының әлеуметтік желілердегі парақшасында хабарламаны орналастыру 

арқылы;  

9.4. Тараптар осымен келіседі және мұндай хабарламаларды қарыз алушы Қарыз берушіге мынадай 

тәсілдердің бірімен жіберген кезде Қарыз алушыдан Қарыз берушіге кез келген хабарлама тиісті 

тәсілмен ресімделген және Қарыз беруші алған деп есептелетінін растайды:  

- Қарыз берушінің уәкілетті қызметкеріне алғандығы туралы қол қойғызып табыстау арқылы;  

- курьерлік немесе пошта қызметі арқылы. 

9.5. Адресаттың хабарлама алған күні болып есептеледі:  

- жеке немесе курьерлік қызмет арқылы берілетін хабарламалар үшін-тиісті тұлғаның тиісті 

белгісімен алған күн;  

- Қарыз берушіге тапсырыс хатпен жіберілетін хабарламалар үшін-жіберілгеннен кейінгі үшінші 

күнтізбелік күн (жіберу кезінде пошта ұйымы берген құжаттың күні бойынша);  

- факс арқылы жіберілген хабарламалар үшін-факс нөміріне жіберу сәтті аяқталғаны туралы 

факсимиль аппаратының үзінді көшірмесі болған жағдайда жіберілген күн.;  

 - ұялы байланысты және/немесе мессенджерлерді пайдалана отырып, электрондық пошта арқылы 

жіберілген хабарламалар үшін-хабарлама жіберілген күн (жіберу туралы хабарлама болған кезде);  

- ұялы және басқа телефон байланысы бойынша хабарламалар (дауыстық хабарламалар) үшін-

қоңырау күні мен уақыты;  

-құрылымдық бөлімшелерде және/немесе Қарыз берушінің веб-сайтында, әлеуметтік желілердегі 

ресми парақшасында орналастырылған хабарламалар үшін-хабарлама орналастырылған күн;  

- қарыз алушының әлеуметтік желілердегі парақшасына жіберілген хабарламалар үшін-хабарлама 

жіберілген күн (жіберу туралы хабарлама болған жағдайда);  

9.6. Қарыз алушы хабарламаларды жіберу және/немесе алу мақсаттары үшін жедел байланыс 

құралдарын пайдалануға байланысты тәуекелдерді (қоса алғанда, бірақ бұлармен шектелмей: алаяқтық, 

жіберілген ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізу тәуекелі, сондай-ақ қарыз алушының хабарламаларды ала 

алмау, уақтылы алмау тәуекелі, жедел байланыс құралдарының жұмыс істеудегі іркілістерден 

және/немесе хабарламаларды беру немесе алу үшін пайдаланылатын жабдықтың жұмысындағы 

ақаулардан туындаған ақпаратты қарыз алушы немесе Қарыз беруші алғанға дейін жоғалту тәуекелі) 

қабылдайды. 

9.7. Қарыз беруші SMS-хабарламаларды жіберу кезінде кез келген телефон желілерінің, 

операторлардың немесе қызметтердің кез келген техникалық іркілістері немесе өзге де проблемалары 

үшін, қарыз алушы ұсынған ұялы телефон нөмірінің дұрыс еместігі немесе жарамсыздығы үшін, сондай-

ақ қарыз алушының Нөмірді ауыстыруы туралы уақтылы алмаған ақпарат үшін жауапты болмайды. 

9.8. Тараптар құжаттар мен хабарламалар, егер адресат осы мекенжай бойынша болмаса/тұрмаса 

немесе байланыс деректерін ауыстырса да, оларды көрсетілген мекенжай бойынша немесе микрокредит 
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беру туралы шартта көрсетілген байланыс деректері бойынша жеткізген күні тараптардың бірі алған 

болып есептеледі деп келісті.  

9.9. Тараптар мессенджерлер, электрондық және пошта байланысы арқылы хат алмасудың 

(хабарламалар, талаптар, хаттар, SMS, WhatsApp және т.б. қоса алғанда, бірақ шектелмей) Шартта 

көзделген талаптар сақталған кезде заңды күші бар екеніне келісті және мойындайды. 

 

10. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

10.1. Қарыз алушы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 380-бабында белгіленген шарт 

бостандығы қағидатын назарға ала отырып, Қарыз алушы осы Шартты жасамауға және ол ескертілген 

басқа компанияларға микрокредит алу үшін жүгінуге құқылы екенін түсінеді және Шартқа қол қою 

арқылы осы Шарттың талаптарын түсінетінін және келісетінін растайды. 

10.2. Қарыз алушы кепіл затының өзіне меншік құқығымен тиесілі екендігіне, сондай-ақ осы мүліктің 

ұрланбағанына және іздестірілмегеніне кепілдік береді және жауапты болады. 

10.3. Қарыз алушының пайдалануында кепіл затының болуын көздейтін микрокредиттер бойынша 

қарыз алушы кепіл затының жоғалғаны, жетіспегені немесе бүлінгені үшін жауап береді, сондай-ақ 

жоғалған немесе бүлінген кепіл затын тең бағалы мүлікке ауыстыру қажеттілігі туралы жоғалған не 

бүлінген кезден бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірілмейтін мерзімде жауаптылықта болады 

және/немесе қажет болған жағдайда осы мерзімде қосымша қамтамасыз етуді ұсынады. 

10.4. Кепіл затын ҚР заңнамасына сәйкес алып қойған жағдайда, Қарыз алушы тең бағалы мүлікті 

алып қойылған сәттен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмейтін мерзімде беруге және/немесе 

қажет болған жағдайда осы мерзімде қосымша қамтамасыз етуді ұсынуға міндетті. 

10.5. Шартқа қол қою арқылы Қарыз алушы микрокредит беру қағидаларымен және тарифтік 

бағдарламалармен танысқанын растайды, сондай-ақ микрокредит алғанға дейін оның алуға және қызмет 

көрсетуге байланысты шығындары, сондай-ақ өзінің құқықтары мен міндеттері туралы хабардар 

етілгенін растайды. 

10.6. Шартқа кез келген келісімдер мен қосымшалар оның ажырамас бөлігін құрайды. 

10.7. Шарт бірдей заңды күші бар екі данада, Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан жасалды. 

Уәкілетті органда кепілді міндетті тіркеуді көздейтін микрокредиттер бойынша шарт үш данада 

жасалады, онда үшінші данасы тіркеуші орган үшін жасалады. 

10.8. Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндерде алшақтық болған жағдайда шарттың орыс 

тіліндегі мәтіні басымдыққа ие болады. 

10.9. Шарттың қандай да бір талабының жарамсыздығы оның басқа талаптарының жарамсыздығына 

әкеп соқпайды. 

10.10. Қосылу шарты Қарыз берушінің интернет желісіндегі ресми веб-сайтында: www.mkm-kredit.kz 

және орналастыру күнінен бастап күшіне енеді. 

 

11. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ 

11.1. Тараптардың деректемелері мен қолдары микрокредит беру туралы шартта көрсетіледі. 
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№1 Қосымша 

қосылу Шартына 

 

 

Қосылу туралы өтініш (№ микрокредит беру туралы шарт _____________) 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389 - бабына, қосылу шартына қосылу туралы осы 

өтінішке (бұдан әрі-микрокредит беру туралы шарт) сәйкес Қарыз алушы қосылу шартының талаптарын 

Интернет-ресурста (бұдан әрі-интернет-ресурс) орналастырылған редакцияда қабылдайды. www.mkm-

kredit.kz) қол қойылған күнгі жағдай бойынша "MKM-Kredit" МҚҰ" ЖШС (бұдан әрі – Қарыз беруші). 

Стандартты талаптарды қолдана отырып қосылу шарты қарыз беруші мен қарыз алушы арасында 

микрокредит берудің жеке талаптары бар микрокредит беру туралы шартқа қол қою арқылы жасалады. 

Қосылу шарты мен микрокредит беру туралы шарт бір-бірінің ажырамас бөлігі болып табылады және 

бірыңғай құжат жасайды және бұдан әрі бірлесіп шарт деп аталады. 

1. Жасасу күні:  

2. Қарыз берушінің атауы:  

2.1. Қарыз алушының аты-жөні:  

2.2. Тең қарыз алушының ТАӘ (болған жағдайда):  

3. Микрокредит сомасы:  

3.1. Микрокредитті пайдалану мақсаты туралы мәліметтер:  

3.2. Микрокредитті толық құны  

4. Микрокредитті өтеу мерзімі:  

5. Сыйақы мөлшерлемесінің жылдық пайызбен мөлшері:  

5.1. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері:  

6. Микрокредитті өтеу тәсілі:  

7. Микрокредитті өтеу әдісі:  

8. Негізгі борышты және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, 

өсімпұлды) есепке жазу тәртібі және оның мөлшері: қарыз алушы негізгі борыштың және/немесе 

сыйақының сомасын қайтару жөніндегі міндеттемелерін бұзған кезде Қарыз беруші тұрақсыздық 

айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есепке жазуға құқылы. 

8.1.  Өсімпұл есептеу сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелер орындалған күннен кейінгі келесі күні 

жүргізіледі. Өсімпұл микрокредитті өтеу күнін қоса алғанда, мерзімі өткен бүкіл кезеңге есептеледі. 

8.2.  Мөлшері өсімақы:  

8.3. Айыппұл шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны және/немесе микрокредит бойынша негізгі 

борышты қайтару бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін бұзылған күннен бастап келесі күні 

есептеледі. 

8.4.  Айыппұл мөлшері:  

9. Микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігі:  

10. Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемелерді орындауын 

қамтамасыз етумен:  

 

10.1. Кепіл затының болуы:   

11.  Қарыз алушы шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше 

орындамаған кезде Қарыз беруші қабылдайтын шаралар 

 

12.   Шарттың қолданылу мерзімі:  

13.  Міндеттемелерді бұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі:  

 

Қарыз алушы мен тең қарыз алушы (тең қарыз алушы болған кезде) бірге "қарыз алушы" деп аталатын 

бір тарапты бірлесіп ұсынады, бұл ретте шарт бойынша қарыз алушының барлық құқықтары мен 

міндеттері қарыз алушыға және тең қарыз алушыға тең дәрежеде жатады, қарыз алушы мен тең қарыз 

алушы шарттың талаптарын орындайды және шарт бойынша міндеттерді толық ортақ атқарады. 

Қарыз алушы осы микрокредит беру туралы шартқа қол қоя отырып:  

- Шарт оқылды, қарыз алушы толық көлемде, қандай да бір ескертулерсіз және қарсылықтарсыз 

қабылдады, қарыз алушы үшін қабылданбаған қандай да бір ауыр шарттарды қамтымайды;  

- осы қосылу шарты және бірыңғай құжат ретінде микрокредиттер беру туралы шарт;  
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-енгізілген өзгерістерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып, Шартты жаңа редакцияда 

орналастыру арқылы бір жақты тәртіппен қосылу туралы шарттың өзгерістері мен толықтыруларына 

Қарыз берушінің Интернет-ресурсында келісемін;  

- егер қарыз берушіде осы микрокредит беру туралы шарт болса, Шарттың қарыз алушының 

оқымағандығының/қабылданбағандығының дәлелі ретінде қосылу шартында қолтаңбаның жоқтығына 

сілтеме жасауға құқылы емес. 

Қарыз беруші: Шарт бойынша қызмет көрсету талаптары, шарт жасасу үшін қажетті құжаттардың 

тізбесі, шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған жағдайда жауапкершілік және ықтимал тәуекелдер 

туралы толық ақпарат берді. 

 

ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

 

Қарыз беруші: 

"MKM-Kredit" МҚҰ" ЖШС, БСН 

Телефон: 

Мекен жайы: 

Банк деректемелері: 

 

√ _ _ _ _ _ _ (Аты-Жөні) 

(қолы) МО 

Қарыз алушы:  

Аты-жөні: 

ЖСН: 

Құжат: 

Берілген күні: қолданылу мерзімі: 

Беру органы: 

Телефон: 

E-mail: 

Мекен жайы: 

 

√_________ (Аты-Жөні) 

(қолы) 

Қосалқы қарыз алушы: 

АТЫ-ЖӨНІ:                                      ЖСН: 

Құжат: 

Берілген күні:                                    Қолданылу мерзімі:                                            Берген орган: 

Телефоны:                                         E-mail: 

Мекен жайы: 

 

√_________ (Аты-Жөні) 

(қолы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

№1 Қосымша  

микрокредит беру Шартына  

№ ___________ жылғы "___" ______202_ ж. 

 

жеке тұлғаға микрокредит беру Шартына 

  «__» ____________ 20__ ж.  МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ КЕСТЕСІ  

 

Төлем күні 

 

Кезеңдегі төлемдер 
 Негізгі қарыз 

қалдығы  Төлемнің сомасы 
соның ішінде 

Сыйақы  Негізгі қарыз  

1 2 3 4 5 

     

Барлығы:     

Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (Заңның 4 - бабының 3-

1-тармағында көрсетілген шарт бойынша-сыйақының мәні): 
________ пайыз 

Қарыз алушы таңдаған микрокредитті өтеу 

әдісі 

_________ (микроқаржы ұйымының ішкі қағидаларына 

сәйкес аннуитеттік, сараланған немесе басқа әдіс) 
 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Қарыз беруші: 

"MKM-Kredit" МҚҰ" ЖШС  

 

√________ (Аты-Жөні) 

(қолы) МО 

Қарыз алушы: 

Аты-жөні: 

 

√_________ (Аты-Жөні) 

(қолы) 

 Қосалқы қарыз алушы: 

Аты-жөні: 

 

√_________ (Аты-Жөні) 

(қолы) 

 

 

 

 


