Микрокредит беру туралы шарт

Договор о предоставлении микрокредита

Бұдан әрі «Қарыз беруші» деп аталатын «Lending and Financy
technologies» микроқаржылық ұйымы» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Қарыз алушы» деп
аталатын азамат(-ша)ФИО , ЖСН (ИИН)
,бір тараптан,
төмендегілер туралы микрокредит ұсыну туралы шартты жасасты:
Қарыз беруші Қарыз алушыға осы шартпен айқындалған
көлемде және тәртіпте,
ақылылық, жеделділік және
қайтарымдылық шарттарында ұлттық валютада ақша (бұдан әрі –
микронесие) береді, ал Қарыз алушы Қарыз берушіге алған
микрокредитті қайтаруға және осы шартпен қарастырылған
көлемде, мерзімде және шарттарда микрокредитті пайдаланғаны
үшін сыйақы төлеуге міндеттенеді.
Микронесие сомасы: _________(_______) теңге.
Микронесие мерзімі: _______________________
Сыйақы мөлшерлемесі: микрокредитсомасын беру
күнінен кейінгі күннен бастап микрокредит сомасын әр пайдаланған
күні үшін ұсынылған микрокредиттің жалпы сомасынан
___________пайыз.
Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі: жылына
__% (________________) пайыз.
Артық төленген сома: Қарыз алушы міндеттемелерін
тиісті орындаған жағдайда__________(_______) теңге.
Микрокредитті өтеу әдісі: толық микрокредит сомасын
және сыйақыны қамтитын микрокредит бойынша берешекті өтеу
микрокредитті өтеу мерзіміндегі бір мезгілдік төлеммен жүзеге
асырылатын төлемдердің қосымша әдісі.
Микрокредит өтеу тәсілі: бір реттік, қолма қол ақшамен –
Қарыз берушінің бөлімшелерінде касса арқылы ақшаны енгізу
жолымен, Қарыз берушінің «АПК Деньгомат»
электрондық
терминалдары, Үшінші тұлғалардың «QIWI», «Касса 24»,
«Киберплат» электрондық терминалдары арқылы;
Қолма-қол ақшасыз тәсілмен – Қарыз берушінің банкілік
шотына ақшаны аудару арқылы: Қостанай қаласындағы «Сбербанк»
АҚ ЕБ филиалындағы ЖСК KZ38914092203KZ000NU, БСК
SABRKZKA.
Микрокредит беру туралы шарт бойынша бұзушылық үшін
тұрақсыздық айыбының мөлшері: микрокредит сомасын
қайтару және (немесе) әр өткізілген күн үшін орындалмаған
міндеттемелердің сомасынан 0,5 % (нөл бүтін оннан бес) пайыз
көлемінде сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін
тұрақсыздық айыбы.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая
организация «Lending and Financy technologies», именуемое в
дальнейшем «Кредитор», с одной стороны, и гражданин (-ка) (ФИО),
ИИН __________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик», с
другой стороны, заключили договор о предоставлении микрокредита
о нижеследующем:
Кредитор передает Заемщику деньги в национальной валюте
Республики Казахстан в размере и в порядке, определенных
настоящим договором, на условиях платности, срочности и
возвратности (далее - микрокредит), а Заемщик обязуется возвратить
Кредитору полученный микрокредит и выплатить вознаграждение за
пользование микрокредитом в размере, в сроки и на условиях,
предусмотренных настоящим договором.
Сумма микрокредита: _________(_______) тенге.
Срок микрокредита: __________
Ставка вознаграждения: ___________ процента от общей
суммы предоставляемого микрокредита за каждый день пользования
суммой микрокредита, начиная с даты, следующей за днем
предоставления суммы микрокредита.
Годовая эффективная ставка вознаграждения: __%
(________________) процентов в год.
Сумма переплаты: __________(_______) тенге, при условии
надлежащего исполнения обязательств Заемщиком.
Метод погашения микрокредита: дополнительный метод
платежей, при котором погашение задолженности по микрокредиту,
включающей в себя полную сумму микрокредита и вознаграждения,
осуществляется одним единовременным платежом в срок погашения
микрокредита.
Способ погашения микрокредита:
единовременно,
наличными деньгами –
через кассу путем внесения денег в
отделениях Кредитора, посредством электронных терминалов
Кредитора «АПК Деньгомат», электронных терминалов третьих лиц
«QIWI», «Касса 24», «Киберплат»;
безналичным способом – путем зачисления денег на
банковский счет Кредитора: ИИК KZ38914092203KZ000NU в
филиале ДБ АО «Сбербанк» в г. Костанай, БИК SABRKZKA.
Размер неустойки за нарушение обязательств по договору
о предоставлении микрокредита: неустойка за нарушение
обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате
вознаграждения в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) процентов
от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

№__ микрокредит беру туралы шарт
___________қ.
«__» _________ 2020
жыл

Договор о предоставлении микрокредита №__
г.___________
«__» _________ 2020
года

Бұдан
әрі
«Қарыз
беруші»
деп
аталатын
«LendingandFinancytechnologies»
микроқаржылық
ұйымы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атынан ____________жылғы
«__»
_________№__
Сенімхат
негізінде
менеджер___________________, бір тараптан және бұдан әрі
«Қарыз алушы» деп аталатын, өз атынан және өз мүддесі үшін
әрекет ететін, ___________________обл., ________________ қаласы,
__________көшесі, ___ үй, ___пәтер мекенжайы бойынша тіркелген,
ЖСН
, жеке куәлігінің № _____ , _________жылы
_________________ берілген азамат(-ша), бір тараптан, бірігіп
«Тараптар» деп аталатындар төмендегілер туралы осы шартты
жасасты:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая
организация «Lending and Financy technologies», именуемое в
дальнейшем «Кредитор», в лице менеджера ___________________,
действующего на основании Доверенности № __ от «__» _________
____________г., с одной стороны, и гражданин (-ка) __________, ИИН
__________, __________ года рождения, удостоверение личности №
_____
выдано
__________
года
___________________,
зарегистрированный (-ая) по адресу: ___________________обл.,
г.________________ , улица __________, дом ___, квартира __,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заемщик», действующий (-ая) от
собственного имени и в собственных интересах, с другой стороны,
именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.
Микрокредиттік
ұйымның
атауы:
«LendingandFinancytechnologies»
микроқаржылық
ұйымы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қарыз алушының тегі, аты, әкесінің аты:
2. Микрокредит сомасы: ______ (_________) теңге. Осы шарт
бойынша микрокредитті пайдалану нысаналы болып табылмайды.

1. Наименование микрофинансовой организации: Товарищество с
ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация
«Lending and Financy technologies»
Фамилия, имя, отчество Заемщика:
2. Сумма микрокредита: ______ (_________) тенге. Использование
микрокредита по настоящему договору является не целевым.

3. Микрокредитті өтеу мерзімі: микрокредит 2020 жылғы «__»
__________ дейінгі мерзімге ұсынылады.

3. Срок погашения микрокредита: микрокредит предоставляется на
срок до «__» __________ 2020 года.

4.

Сыйақы

мәні:

берілген

микрокредит

сомасынан

____

4. Значение вознаграждения: ____ (__________) процентов от суммы

________________________
Подпись клиента

/

расшифровка подписи

(__________) пайыз.
Микрокредит бойынша артық төленетін сома:
(________) теңге.

__________

выданного микрокредита.
Сумма переплаты по микрокредиту: __________ (________) тенге.

5. Микрокредитті өтеу тәсілі: бір реттік;
Қолма-қол ақшамен – Қарыз берушінің бөлімшелерінде касса
арқылы ақшаны енгізу жолымен, Қарыз берушінің «АПК
Деньгомат» электрондық терминалдары, Үшінші тұлғалардың
«QIWI», «Касса 24», «Киберплат» электрондық терминалдары
арқылы;
Қолма-қол ақшасыз тәсілмен – Қарыз берушінің банкілік шотына
ақшаны аудару арқылы: Қостанай қаласындағы «Сбербанк» АҚ ЕБ
филиалындағы ЖСК KZ38914092203KZ000NU, БСК SABRKZKA.

5. Способ погашения микрокредита: единовременно;
наличными деньгами –
через кассу путем внесения денег в
отделениях Кредитора, посредством электронных терминалов
Кредитора «АПК Деньгомат», электронных терминалов третьих лиц
«QIWI», «Касса 24», «Киберплат»;
безналичным способом – путем зачисления денег на банковский счет
Кредитора: ИИК KZ38914092203KZ000NU в филиале ДБ АО
«Сбербанк» в г. Костанай, БИК SABRKZKA.

6. Микрокредитті өтеу әдісі: толық микрокредит сомасын және
сыйақыны қамтитын микрокредит бойынша берешекті өтеу
микрокредитті өтеу мерзіміндегі бір мезгілдік төлеммен жүзеге
асырылатын төлемдердің қосымша әдісі.
7. Микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігі:
1) микрокредит сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу
бойынша міндеттемені бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбы;
2) сыйақы;
3) микрокредит сомасы.

6. Метод погашения микрокредита: дополнительный метод платежей,
при котором погашение задолженности по микрокредиту,
включающей в себя полную сумму микрокредита и вознаграждения,
осуществляется одним единовременным платежом в срок погашения
микрокредита.
7. Очередность погашения задолженности по микрокредиту:
1) неустойка за нарушение обязательства по возврату суммы
микрокредита и (или) уплате вознаграждения;
2) вознаграждение;
3) сумма микрокредита.

8. Негізгі борыштың уақтылы өтелмегені және сыйақының
төленбегені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды)
есептеу тәртібі және мөлшері:
микрокредит сомасын қайтарып беру және (немесе) әр өткізілген
күн үшін орындалмаған міндеттемелердің сомасынан 0,5 % (нөл
бүтін оннан бес) пайыз көлемінде сыйақы төлеу бойынша
міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбы.

8. Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за
несвоевременное
погашение
основного
долга
и
уплату
вознаграждения:
Неустойка за нарушение обязательства по возврату суммы
микрокредита и (или) уплате вознаграждения в размере 0,5 % (ноль
целых пять десятых) процентов от суммы неисполненного
обязательства за каждый день просрочки.

9. Қарыз алушының шарт бойынша міндеттемелерді (ол бар болса)
орындауын қамтамасыз ету: қарастырылмаған.

9. Обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по договору: не
предусмотрено..

10. Шарт бойынша міндеттемелерді Қарыз алушы орындамаған
немесе
тиісті
орындамаған
жағдайда
Қарыз
берушімен
қабылданатын шаралар:
микрокредит
сомасының
және
сыйақының
төленуін
ауызша/жазбаша тәртіпте талап ету;
- микрокредит сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу
бойынша бойынша міндеттемені бұзғаны үшін осы шартпен
қарастырылған көлемде тұрақсыздық айыбын есептеу;
- коллекторлық агенттіктің берешегін сотпен өндіріп алуға және
реттеуге берешектерді беру;
- микроқаржылық қызмет туралы заңнаманың талаптарын сақтау
кезінде Қарыз алушының келісімінсіз шарт ойынша құқықтарды
(талаптарды) үшінші тұлғаға беруді жүзеге асыру;
- берешекті өндіріп алу туралы Бірінші Экономикалық Төрелікке
талаппен жүгіну;
- нотариуспен орындау жабасын жасауға өтініш беру.

10. Меры, принимаемые Кредитором при неисполнении либо
ненадлежащем исполнении Заемщиком обязательств по договору:
- требование выплаты суммы микрокредита и вознаграждения в
устном/письменном порядке;
- начисление неустойки за нарушение обязательства по возврату
суммы микрокредита и (или) уплате вознаграждения в размере,
предусмотренном настоящим договором;
- передача задолженности на досудебные взыскание и
урегулирование задолженности коллекторскому агентству;
- осуществление уступки права (требования) по договору без
согласия Заемщика третьему лицу при соблюдении требований
законодательства о микрофинансовой деятельности;
- обращение с иском в Первый Экономический Арбитраж о
взыскании задолженности;
- подача заявления на совершение исполнительной надписи
нотариусом.

11. Шарттың әрекет ету мерзімі: осы
міндеттемелерді толық орындағанға дейін.

бойынша

11. Срок действия договора: до полного исполнения обязательств по
настоящему договору.

12. Міндеттемелерді ьұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі:
Тараптармен шарттары заңнама талаптарына сәйкес келмейтін шарт
жасалған кезде мәміле сотпен жарамсыз болып танылуы мүмкін.
Қарыз алушы шарт бойынша микрокредит сомасын қайтару және
(немесе) сыйақыны төлеу бойынша бойынша міндеттемелерді
бұзғаны үшін Қарыз алушы Қарыз берушіге осы шартпен
қарастырылған көлемде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті.

12. Ответственность сторон за нарушение обязательств:
При заключении сторонами договора условия которого не
соответствуют требованиям законодательства, сделка может быть
признана судом недействительной. За нарушение Заемщиком
обязательства по возврату суммы микрокредита и (или) уплате
вознаграждения по договору Заемщик обязан уплатить Кредитору
неустойку в размере, предусмотренном настоящим договором.

13. Қарыз берушінің пошталық мекенжайы: 110 000, ҚР, Қостанай
облысы, Қостанай қаласы, Амангелді көшесі, 46 үй,
Қарыз
берушінің электрондық мекенжайы: ____, Қарыз берушінің ресми
интернет-ресурсы: https://dengiclick.kz/.

13. Почтовый адрес Кредитора: 110 000, РК, Костанайская область,
город Костанай, улица Амангельды, дом 46, электронный адрес
Кредитора:
официальный
интернет-ресурс
Кредитора
https://dengiclick.kz/.

14. Ұйым шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға
берген
кезде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың қарыз алушымен шарт шеңберіндегі Қарыз беруші мен

14. При уступке Кредитором права (требования) по договору о
предоставлении микрокредита третьему лицу требования и
ограничения,
предъявляемые
законодательством
Республики

шарт

________________________
Подпись клиента

/

расшифровка подписи

Қарыз алушының қатынастарына қойылатын талаптар мен
шектеулердің қарыз алушының құқық (талап ету) берілген үшінші
тұлғамен құқықтық қатынастарына қолданылатынын көздейтін
талапты қамтиды.

Казахстан к взаимоотношениям Кредитора с Заемщиком в рамках
договора о предоставлении микрокредита, распространяют свое
действие на правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому
уступлено право (требование).

15. Сыйақы мөлшерлемесінің көлемі: микрокредит сомасын берген
күннен кейінгі күннен бастап микрокредит сомасын әр пайдаланған
күні үшін ұсынылған микрокредиттің жалпы сомасынан
___________пайыз.

15. Размер ставки вознаграждения: ___(_______) процента от общей
суммы предоставляемого микрокредита за каждый день пользования
суммой микрокредита, начиная с даты, следующей за днем
предоставления суммы микрокредита.

16. Шарттың жеке шарттары 1994 жылғы 27 желтоқсандағы
Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 388 бабының
(Жалпы бөлім) талабымен сәйкес ____________ республикалық
газетінде мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияланған, сондай-ақ,
Қарыз берушінің https://dengiclick.kz/ ресми интернет-ресурсында
мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылған жалғыз
қатысушы
«LendingandFinancytechnologies»
микроқаржылық
ұйымы» ЖШС-нің 2020 жылғы «__» _________ № шешімімен
бекітілген шарттың Болжалды шарттарында (бұдан әрі – Шарттың
болжалды шарттары) қамтылған.

16. Отдельные условия договора содержатся в Примерных условиях
договора, утверждённых решением единственного участника ТОО
«Микрофинансовая организация «Lending and Financy technologies»
№ __ от «__» _________ 2020 года (далее – Примерные условия
договора), опубликованных на государственном и русском языках в
республиканской газете ____________, а также размещенных на
государственном и русском языках на официальном интернетресурсе Кредитора: https://dengiclick.kz/, в соответствии с
требованием ст. 388 Гражданского кодекса Республики Казахстан
(Общая часть) от 27 декабря 1994 года.

17. Микрокредит беру туралы осы шартқа қол қоя отырып, Қарыз
алушы микрокредит беру туралы шарттың шарттарын, шарттың
Болжалды шарттарын толық көлемде оқығандығын, түсінгендігін,
қабылдағандығын, микрокредитті беру туралы шартқа ешқандай
ескертулерсіз және наразылықтарсыз қол қойғандығын растайды.

17. Подписывая настоящий договор о предоставлении микрокредита
Заемщик подтверждает, что прочитал (-а), понял (-а), принял (-а)
условия договора о предоставлении микрокредита, Примерные
условия договора в полном объеме, подписал (-а) договор о
предоставлении микрокредита без каких-либо замечаний и
возражений.

18. Қарыз алушы Қарыз берушінің https://dengiclick.kz/ ресми
интернет-ресурсында
мемлекеттік
және
орыс
тілдерінде
орналастырылған, сондай-ақ, Қарыз берушінің бөлімшесінде қағаз
тасымалдағышта басылып шығарылған түрінде жалғыз қатысушы
«LendingandFinancytechnologies» микроқаржылық ұйымы» ЖШС-нің
2020 жылғы «__» _________ № шешімімен бекітілген
«LendingandFinancytechnologies»
микроқаржылық
ұйымы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен микрокредиттерді беру
Қағидаларымен (бұдан әрі – Қағидалар) таныстырылғандығын және
қосылатындығын растайды.

18. Заемщик подтверждает, что он ознакомлен и присоединился к
Правилам предоставления микрокредитов товариществом с
ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация
«Lending and Financy technologies», утверждённым решением
единственного участника ТОО «Микрофинансовая организация
«Lending and Financy technologies» № __ от «__» _________ 2020
года (далее – Правила), размещенных на государственном и русском
языках
на
официальном
интернет-ресурсе
Кредитора:
https://dengiclick.kz/, а также в распечатанном виде на бумажном
носителе в отделении Кредитора.

19. Микрокредит беру туралы осы шарт, микрокредит беру туралы
шарттың Болжалды шарттары бірыңғай құжат ретінде ғана қаралады.

19. Настоящий договор о предоставлении микрокредита, Примерные
условия договора о предоставлении микрокредита рассматриваются
исключительно в качестве единого документа.

20. Микрокредиттік беру туралы осы шартқа тараптардың қол қоюы
микрокредит беру туралы шарттың Болжалды шарттарына қол қоюы
болып табылады және мәміленің жазбаша нысаны болып танылады.

20. Подписание сторонами настоящего договора о предоставлении
микрокредита является подписанием сторонами Примерных условий
договора о предоставлении микрокредита и признается письменной
формой сделки.

21. Заем шартынан туындайтын немесе онымен байланысты, соның
ішінде оны жасасумен, өзгертумен, орындаумен, бұзылуымен,
бұзумен,
тоқтатумен
және
жарамдылығымен
байланысты
туындайтын барлық даулар, келіспеушіліктер мен талаптар
Еуразиялық Экономикалық Төрелік соты қарауға беріледі.

21. Все споры, разногласия и требования, возникающие из договора
займа или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением,
изменением,
исполнением,
нарушением,
расторжением,
прекращением и действительностью передаются на рассмотрение в
Евразийский Экономический Арбитражный Суд РК.

Қарыз беруші
«LendingandFinancytechnologies»
микроқаржылық ұйымы»
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Қарыз алушы

Заемщик

Заңды мекенжайы: 110 000,
Қазақстан Республикасы, Қостанай
облысы, Қостанай қаласы,
Амангелді, 46 үй.
БСН 150840012933

Жеке куәлік №
берілді:
берілген күні:
________________
ЖСН

Кредитор
Товарищество и ограниченной
ответственностью
«Микрофинансовая организация
«Lending and Financy
technologies»
Юридический адрес: 110 000,
Республика Казахстан,
Костанайская область, город
Костанай, улица Амангельды,
дом 46.
БИН 150840012933

Қостанай қаласындағы «Сбербанк»
АҚ ЕБ филиалындағы
ЖСК KZ38914092203KZ000NU,

Тіркеу мекенжайы:
Тұрғылықты мекенжайы:

ИИК KZ38914092203KZ000NU
в филиале ДБ АО «Сбербанк» в
г. Костанай, БИК SABRKZKA

Адрес регистрации:
Адрес проживания:

Удостоверение личности №
выдано:
дата выдачи: ________________
ИИН

________________________
Подпись клиента

/

расшифровка подписи

БСК SABRKZKA
Тел. 8(7142)391977
E-mail: denginaseleniy@gmail.com
Менеджер ________
М.О.

Үй тел..:
Ұялы тел.:
Қарыз
алушы:___________________/
/

Тел. 8(7142)391977
E-mail:
denginaseleniy@gmail.com
Менеджер ________
М.П.

Тел. дом.:
Тел. моб.:
Заемщик:___________________/
/

________________________
Подпись клиента

/

расшифровка подписи

Микрокредитті өтеу кестесі
(күні, айы, жылы)

График погашения микрокредита
от _________________
(день, месяц, год)
қарай микрокредит беру туралы Шарт (қосымша келісім микрокредит беру туралы шарт)
№ Нөмірі, өтінім берілген күні заем
(күні, айы, жылы)
к Договору о предоставлении микрокредита (дополнительному соглашению к договору о предоставлении
микрокредита)
№___________ от ________________
(день, месяц, год)

тенге
Төлем күні
Дата
платежа

1

Төлемдер кезеңде /Платежи за период Төлемдер
кезеңде
Төлем
сомасы
Сумма
платежа
2

оның ішінде/в том числе
Негізгі
Сыйақы
борыш
Вознаграждение
Основной
долг
3
4

Жиыны
Итого:
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (шарт бойынша
көрсетілген-бабының 3-1-тармағында Заңының 4 – маңызы
сыйақы)
Годовая эффективная ставка вознаграждения (по договору,
указанному в пункте 3-1 статьи 4 Закона – значение
вознаграждения):
Заимодатель
Товарищество и ограниченной
ответственностью
«Микрофинансовая организация
«Lending and Financy technologies»
БИН 150840012933
Юридический адрес: 110000, Казахстан,

Негізгі борыштың
қалдығы (берешекті)
Остаток основного
долга
(задолженности)
5

(Тут указываем
предельный %
вознаграждения по
займу, не ГЭСВ)
пайыз
процентов

Заявитель/Заемщик
___________________________________
ИИН: ____________________
Номер удостоверения личности №
_________ выдано ___________________
____________________________________
Адрес регистрации: __________________
________________________
Подпись клиента

/

расшифровка подписи

Костанайская область, город Костанай,
улица Амангельды, дом 46

_________________/ Морева И.А.

____________________________________
Адрес проживания: __________________
____________________________________
Тел сот: +7__________
Идентификатор: _____________________
____________________________________

Подпись заемщика/представителя
заемщика

________________________
Подпись клиента

/

расшифровка подписи

