ЖАРИЯ ОФЕРТА ШАРТЫ
50 АЕК-тен жоғары микрокредиттер беру бойынша
Осы жария оферта ШартыҚазақстан Республикасының қолданыстағы Азаматтық Кодексіне, МҚҚ
туралы заңға, нормативтік құқықтық актілерге, Жарғыға және банктің ішкі ережесіне сәйкес
әзірленді, «DE GRAND PRIXI Ломбард» ЖШС-нің, бұдан әрі Ломбард, Ломбард операцияларын
жүргізу ережелерін белгілейді, жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі «Қарыз алушы») бағытталған.
Қарыз алушыЛомбардтың іскерлік ақпарат стендінде және www.degrandprixi.kz сайтында
орналастырылған Ломбард операцияларын жүргізу ережелерін реттейтін осы Шартпен танысуға
міндетті.
Қарыз алушы Кепіл билетіне қол қоя отырып, осы Шартта қамтылған талаптармен келіседі.
ЕгерҚарыз алушы Шарттың қандай да бір тармағымен келіспесе, Ломбард қызмет көрсетуден бас
тартуды ұсынады.
Қарыз алушы мен Ломбард төмендегілер туралы осы Шартты жасасты:

1. Терминдер мен анықтамалар:
Жария оферта – бұл Шарттың барлық маңызды талаптары бар ұсыныс, одан ұсыныс жасаған
адамның ұсыныста көрсетілген талаптарда осы ұсынысқа шегінетін кез келген адаммен Шарт жасасу
ерік-жігері қарастырылатын ұсыныс.
Акцепт-бұл оферт жіберілген тұлғаның оны қабылдау туралы жауабы болып табылады. Акцепт
толық және сөзсіз болуы тиіс. Осы жария Шарт – офертаның акцепті бойынша іс-қимыл жасай
отырып,Қарыз алушы өзінің құқықтық қабілеттілігін және әрекет қабілеттілігін, сондай-ақ
Ломбардпен Шарттық қатынастарға түсуге өзінің заңды құқығын растайды.
Шарттың акцепті Қарыз алушы осы ұсыныстың барлық ережелерімен келісетінін және Шартты және
оған барлық қосымшаларды жасасуға тең екенін білдіреді.
Сайт- www.degrandprixi.kz, инстаграм degrandprixi.
Ломбард-негізгі қызмет түрі жеке тұлғаларға жылжымалы мүлік кепілімен қысқа мерзімді
микрокредиттер беру болып табылатын, Ломбард ретінде мемлекеттік және есептік тіркеуден өткен
заңды тұлға.
Кепіл заты- Қарыз алушының меншігіндегі және микрокредит сомасын және есептелген пайыздарды
өтеуге кепілдік беретін қамтамасыз ету қызметкерлерінің жылжымалы мүлкі.
Қарыз алушы-Кепіл беруші болып табылатын және жеке пайдалануға арналған жылжымалы мүлік
кепілдігімен Ломбардта қысқа мерзімді микрокредит алатын, микрокредитті тиісті мерзімде
қайтаруға және Ломбардқа тиесілі сыйақыны төлеуге өзіне міндеттемелер қабылдайтын жеке тұлға.
Ломбардқа заттарды кепілге салу туралы ШартКепіл билетін берумен ресімделеді.
Кепіл билеті - Ломбардқысқа мерзімді микрокредитті ресімдеу кезінде беретін, кепіл заты, оны
қайтаруды қамтамасыз ететін микрокредитті беру Шарттары туралы мәліметтерді қамтитын құжат.
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Ломбардтағы мүлікті бағалау тараптардың келісімі бойынша оның өтімділігін ескере отырып
жүргізіледі. Бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған бұйымдарды бағалауда металдың
салмағы мен сынамасы ескеріледі, бағалау Ломбардтың жалғыз құрылтайшысы белгілеген және
бекіткен бағаларға сәйкес жүргізіледі.
Автокөлікті, техниканы, құндыз терісінен жасалған бұйымдарды қабылдау кезінде шығарылған
жылы, моделі, жиынтығы, сыртқы түрі ескеріледі.
Ломбардтың мамандардың қарауы, бағалау, кеңес беруі жөніндегі іс-әрекеттері Шарт жасасуға және
микрокредит беруге талап ету үшін негіз болып табылмайды.
Микрокредит сомасы-жылжитын мүлік кепілімен және белгілі бір пайыздармен қысқа мерзімді
қарыз түріндеҚарыз алушыға берілетін тиісті валютадағы ақша ресурстарының көлемі.
Сыйақының мәні- Қарыз алушы микрокредитті пайдалану мерзімі ішінде кепілдік мерзімінде
төлейтін микрокредит сомасына пайыздық мәнде көрсетілген сома.
50 АЕК жоғары Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі (СЖТМ) - бұл микрокредитті бергені, қызмет
көрсеткені және өтегені (қайтарғаны) үшін микроқаржы ұйымына төленуге жататын комиссиялық
және өзге де төлемдер болған кезде сыйақыны қамтитын қарыз алушының шығыстарын ескере
отырып есептелетін, микрокредит бойынша анық, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелетін
сыйақы мөлшерлемесі.
Негізгі мерзім – қарыз алушы микрокредитті пайдалану үшін айқындайтын уақыт кезеңі, кепіл
сомасы 50 (елу) АЕК-тен жоғары болған кезде кейіннен ұзарту/ ұзарту мүмкіндігімен 1 (бір) жылға
дейінгі кезең.
Кепілдік мерзімі-негізгі мерзім өткеннен кейінҚарыз алушының Ломбард алдындағы өз
міндеттемелерін орындауы үшін қосымша кепілдік мерзімі беріледі.
Қарыз-Қарыз алушының Ломбард алдындағы міндеттемелерінің сомасына кіреді:
•
•
•

Берілген микрокредит сомасы
Кепіл билетінде жазылған пайыздық мәнге сәйкес оны пайдалану кезеңінде есептелетін
шағын несиені пайдаланғаны үшін сыйақы.
Микрокредитті пайдалану кезеңі микроктредит берілген күннен бастапКепіл билетінде
көрсетілген қайтару күніне дейінгі, пайдалану үшін сыйақы төлеу немесе талап етілмеген
мүлікті сату күніне дейінгі кезең болып есептеледі, немесе қарыз алушы міндеттемелерін
толық орындағанға дейін.

Мерзімін ұзарту- микрокредитті пайдалану мерзімін ұзарту.
Микрокредитті қайтару – негізгі борыш пен есептелген сыйақы сомасын төлеу бойынша
міндеттемелерді тоқтату.
Қарыз алушы өз мүлкін Ломбардқа тапсыра отырып, Кепіл билетінде белгіленген мерзім ішінде
микрокредит сомасын және барлық есептелген пайыздардыКепіл билетінде жазылған пайыздық
мөлшерлемеге сәйкес төлей отырып, оны сатып алуға құқылы.
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2.Негізгі ережелер
2.1. Шарттың мәтіні Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабының 5-тармағына
сәйкес жария оферта болып табылады.
Жария оферта дегеніміз бұл Шарттың барлық талаптары қамтылған ұсыныс, одан ұсыныс жасаған
адамның ұсыныста көрсетілген Шарттарда осы ұсынысқа кез келген адаммен Шарт жасасуға ерікжігері қарастырылатын ұсыныс.
2.2. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 396-бабына сәйкес
Акцепт-оферт жіберілген тұлғаның оны қабылдау туралы жауабы.
Акцепт Офертаның осы жария Шартының акцепті бойынша іс-қимыл жасай отырып, толық және
сөзсіз болуға тиіс,Қарыз алушы өзінің құқықтық қабілеттілігін және әрекет қабілеттілігін, сондай-ақ
Ломбардпен Шарттық қатынастарға түсуге өзінің заңды құқығын растайды. Шарт жасасуға толық
және сөзсіз келісіммен(бұдан әрі-Акцепт), қарыз алушының кепіл билетіне қол қою арқылы
микрокредит Шартын ресімдеуге берген келісімі болып табылады.
2.3.

Шарттың акцепті қарыз алушы осы ұсыныстың барлық ережелерімен келісетінін және шарт
жасасуға, егер олар бар болса, оған барлық қосымшаларға тең екенін білдіреді. Егер сіз Шарттың
қандай да бір тармағымен келіспесеңіз, Ломбард қызметтерді пайдаланудан бас тартуды ұсынады.
2.4. Кепіл туралы шарт ломбардтың кепіл билетін беруі арқылы ресімделеді.
2.5. Шарт кепіл билетіне қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Қарыз алушы осы Шарт
бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады.
2.6. Шарт кепіл нысанасын іске асыруға байланысты және/ немесе қарыз алушы өз міндеттемелерін
толық орындағанға дейін өз қолданысын тоқтатады.
2.7. Ломбард бар билік етуге және пайдалануға қаланған қойылған.
2.8. Ломбард, егер кепілге салынған заттардың жоғалуы немесе бүлінуі еңсерілмейтін күш мәнжайларының салдарынан болғанын дәлелдей алмаса, олардың жоғалғаны, бүлінгені үшін жауапты
болады
2.9. Ломбард өз қызметін ломбардтың жалғыз құрылтайшысы бекіткен мынадай ақпаратты
қамтитын микрокредит беру қағидалары болған кезде жүзеге асырады:
1) микрокредит беруге өтініш беру тәртібі және оны қарау тәртібі;
2) микрокредит беру туралы шарт жасасу тәртібі;
3) берілетін кредиттердің шекті мерзімдері мен сомалары;
4) берілген микрокредиттер бойынша сыйақы төлеу тәртібі;
5) сыйақы мөлшерлемелерінің шекті шамасы;
6) микроқаржы ұйымы қабылдайтын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.
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3. Жалпы шарттар
3.1.Кепіл билетіне қол қойылған күн Шарт жасалған күн болып табылады.
3.2. Бұдан әрі «Ломбард» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін «DE GRAND PRIXI Ломбард»
ЖШС, бір тараптан және «Қарыз алушы» екінші тараптан бірлесіп Тараптар деп аталатын, ал жекежеке Тарап деп аталып, осы Келісімді жасасады.
3.3. Ломбард қарыз алушыға осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын кепіл билетіне №1
қосымшада сипатталған жылжымалы мүлікті кепілге қою арқылы кепіл билетінде көрсетілген
сомада қысқа мерзімді микрокредит береді.
3.4. 50 АЕК-тен жоғары сомаға қысқа мерзімді Микрокредит (шартты жасасу күніне белгіленген)
1(бір) жылға дейінгі мерзімге беріледі. Микрокредитті өтеу мерзімін Тараптар осы Шарттың
ажырамас бөлігі болып табылатын өтеу кестесінде (№2 қосымша) белгілеген .
3.5. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері 56%.
3.6. Өтеу тәсілі: біржолғы - бір жолғы не бөліп-бөліп, қолма-қол ақшамен-касса арқылы не
электрондық терминалдар арқылы;
3.7. Шағын несиені өтеу әдісі: қосымша
3.8. Шағын несие бойынша берешекті өтеу кезектілігі:
Қарыз алушымен жасалғанКепіл билеті бойыншаҚарыз алушы жүргізген төлем сомасын, егер
олКепіл билеті бойыншаҚарыз алушының міндеттемесін орындау үшін жеткіліксіз болған жағдайда,
ҚР АК сәйкесҚарыз алушының берешегін келесі кезектілікпен өтейді:
1) негізгі борышты қайтару.
2) сыйақы бойынша берешек;
3) тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл);
4) мәжбүрлеп соттан тыс және сот тәртібіменҚарыз алушының берешегін өндіріп алу бойынша
Ломбардтың шығындары;
3.9. Негізгі борышты уақтылы төлемегені және сыйақыны төлемегені үшін тұрақсыздық айыбын
(айыппұл, өсімпұл) есептеу тәртібі және мөлшері:
1) Негізгі борышты және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбының мөлшері
кепілдік берілген күту кезеңі кезеңіне әрбір күнтізбелік күн үшін орындалмаған міндеттеме
сомасының 0,5% - ын құрайды, бірақ шарт денесінің 10% - ынан аспайды; күтудің кепілдік берілген
кезеңі аяқталғаннан кейін айыппұл мөлшері күніне 0,003% - ды құрайды
2) Ломбардміндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алғаны үшін тұрақсыздық айыбын, сыйақыны
төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындау күнінен кейінгі күннен бастапесептейді. ЕгерҚарыз алушы
кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік мүлікті сатып алса, тұрақсыздық айыбы мерзімі өткен
күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен аспайтын, Кепіл мүлікті сатып алу күнін қоса алғанда,
мерзімі өткен барлық кезең үшін есептеледі.
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3.10.Қарыз алушының Ломбардқа шағын несиені қайтаруды орындауын қамтамасыз ету алтыннан
жасалған зергерлік бұйымдар, тұрмыстық техника, телефондар (кепілдіктегі және құжаттары бар),
автомобиль (бұдан әрі – кепіл мүлкі) болып табылады. Кепіл мүлкінің толық сипаттамасы,
осыШарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 1-қосымшада көрсетіледі.
3.11. Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған
жағдайда Ломбардтың мынадай шараларды қолдануға құқығы бар:
1) Қарыз алушыдан шағын несие сомасын өтеуді және сыйақы мен тұрақсыздық айыбын төлеуді
талап етуге;
2) Шағын несиені қайтару мерзімі өткеннен кейін кепіл мүлігінен өндіріп алуға;
3) Кепілдік мерзімі өткеннен кейін, сауда-саттықты жүзеге асырмай кепіл мүлкін соттан тыс сатуды
жүргізуге;
3.12.Шарттың қолданылу мерзімі: осы ШартКепіл билетіне қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді
жәнеҚарыз алушы осы Шарт бойынша міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады. Осы
Шарттың қолданылу мерзіміҚарыз алушының қалауы бойынша, оның орындалу кепілдігімен
ұзартылуы мүмкін.
3.13. Осы Шарттың қолданылу мерзімі қарыз алушының қалауы бойынша, оны орындау кепілдігімен
ұзартылуы мүмкін.
3.14. Ломбардтың пошта және электронды мекен-жайы туралы ақпарат, сондай-ақ оның ресми
интернет-ресурсы туралы деректер:
Пошталық мекен-жайы: 070002, ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Виноградов к-сі, 16/1
Электрондық мекен-жайы: 12lombard@mail.ru
Ломбардтың сайты: www.degrandprixi.kz
3.15. Кепіл билеті бойынша ұйым құқығының (талап ету) үшінші тұлғаға өту талаптары қамтылған
кепіл билетін (бұдан әрі - талап ету құқығын басқаға беру шарты)жасасқан кезде Қарыз алушыны
хабардар ету
3.16. Кепіл билеті бір мезгілде шағын несие беру туралы Шарт және Кепіл Шарты болып табылады.
3.17. Кепіл мүлкіЛомбардтың иелігінде және сақтауында қалады.
3.18. Кепілдік мерзімі - Ломбард кепіл мүлкін сату құқығын қолданбастан, шағын несие сомасын
өтеу мерзімі өткеннен кейін, бірақ мерзімі өткен күннен бастап 90 күннен аспайтын, Ломбардта кепіл
мүлкін сақтауды жүзеге асыруға міндеттенетін 30 (отыз) күнтізбелік күнді құрайтын уақыт кезеңі.

4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1.Қарыз алушының құқықтары
Қарыз алушы құқылы:
1) шағын несиелер беру ережелерімен, шағын несиелер беру бойынша Ломбард тарифтерімен
танысуға;
2) микрокредит беру туралы шартта белгіленген тәртіппен және шарттарда алынған микрокредитке
билік етуге;
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3) өз құқықтарын Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен қорғауға міндетті;
4) егер негізгі борышты және (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс немесе мереке күніне түскен
жағдайда, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлемей, негізгі борышты және (немесе)
сыйақыны одан кейінгі жұмыс күні төлеуге;
4) Ломбардқа шағын несие сомасын тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлемей мерзімінен
бұрын толық немесе ішінара қайтаруға;
5) тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды)төлемей, ломбардқа микрокредит сомасын
мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтаруға;
6) микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі өткен күннен бастап
күнтізбелік отыз күн ішінде Қарыз алушы – жеке тұлға микроқаржы ұйымына баруға және (немесе)
микрокредит беру туралы шартта көзделген тәсілмен жазбаша нысанда не тәсілмен микрокредит
беру туралы шарт бойынша міндеттемені орындау мерзімін кешіктірудің туындау себептері, кірістері
және микрокредит беру туралы шарттың талаптарына өзгерістер енгізу туралы, оның ішінде
микрокредит беруге байланысты өзге де расталған мән-жайлар (фактілер) туралы мәліметтерді
қамтитын өтініш беруге құқылы.:
- микрокредит беру туралы шарт бойынша сыйақы мөлшерлемесін не сыйақы мәнін азайту жағына
қарай өзгертуге;
- негізгі борыш және (немесе) сыйақы бойынша төлемді кейінге қалдыру;
- берешекті өтеу әдісін немесе өтеу кезектілігін, оның ішінде негізгі борышты басым тәртіппен өтей
отырып өзгертуге;
- микрокредит мерзімін өзгертуге;
- мерзімі өткен негізгі борышты және (немесе) сыйақыны кешіру, микрокредит бойынша
тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) күшін жою;
- тараптардың келісімімен белгіленген мерзімде ипотеканың мәні болып табылатын жылжымайтын
мүлікті кепіл берушінің дербес өткізуімен;
- микроқаржы ұйымына кепілге салынған мүлікті беру жолымен микрокредит беру туралы шарт
бойынша міндеттемені орындаудың орнына бас тарту ұсынумен;
- сатып алушыға микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемені бере отырып, ипотеканың
мәні болып табылатын жылжымайтын мүлікті өткізу арқылы жүзеге асырылады.
7) қарыз алушы – жеке тұлға микроқаржы ұйымының Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген шешімін алған күннен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде немесе микрокредит беру
туралы шарттың талаптарын өзгерту туралы өзара қолайлы шешімге қол жеткізілмеген кезде
микроқаржы ұйымын бір мезгілде хабардар ете отырып, уәкілетті органға жүгінуге құқылы.
8) Ломбард Қарыз алушымен жасалған шарт бойынша құқықты (талап етуді) басқаға берген
жағдайда, үшінші тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін банк омбудсменіне жүгінуге құқылы;
9) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және микрокредит беру туралы шартта
белгіленген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
4.2.Ломбардтың құқығы
Ломбардқұқылы:
1) Шарттың талаптарын қарыз алушы үшін оларды жақсарту жағына қарай біржақты тәртіппен
өзгертуге
2) Қарыз алушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы төлеу үшін
белгіленген мерзімді күнтізбелік қырық күннен астам бұзған кезде микрокредит сомасын және ол
бойынша сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды талап етуге құқылы.
3) қарыз алушы - жеке тұлғаның өтінішін қарау нәтижелері бойынша берешекті реттеу жөніндегі
келісімге қол жеткізілмеген және қарыз алушы-жеке тұлғаның берешек бойынша қарсылықтар
бермеген жағдайда, негізгі борышты, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын( айыппұлды, өсімпұлды)
қоса алғанда , берешекті қарыз алушы –жеке тұлғаның келісімін алмай Нотариустың атқарушылық
жазбасы негізінде өндіріп алуға құқылы;
4) микрокредит беру туралы шарт бойынша құқықты (талапты) үшінші тұлғаға беруге құқылы;
5) Қарыз алушыдан (өтініш берушіден) микрокредит беру туралы шарт жасасу және микрокредиттер
беру қағидаларында айқындалған ол бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті құжаттар мен
мәліметтерді сұратуға құқылы;
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6) осы Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында және микрокредит беру туралы
шартта белгіленген өзге де құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
7) себептерін түсіндірместен микрокредит беруден бас тартуға құқылы;
8) қарыз алушы өз міндеттемелерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, сондай-ақ
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінде және осы Шартта көзделген жағдайларда
кепілмен қамтамасыз етілген микрокредитті мерзімінен бұрын қайтаруды талап етуге, оның ішінде
Қарыз алушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы төлеу үшін белгіленген
мерзімді бұзған кезде микрокредит сомасын және ол бойынша сыйақыны мерзімінен бұрын
қайтаруды талап етуге құқылы.;
9) қарыз алушы қарыз бойынша негізгі борышты өтеу және/немесе пайыздарды төлеу жөніндегі
міндеттемелерді бұзған жағдайда, Ломбард кепіл берушінің келісімімен кепілді күту кезеңі өткенге
дейін қарыздың ең жоғары мерзімі аяқталғаннан кейін кепіл мүлкін соттан тыс тәртіппен сатуға
құқылы
10) Қарыз алушы микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін
өткізіп алуға жол берген кезде микроқаржы қызметі туралы заңнамада көрсетілген үшінші тұлғаға,
атап айтқанда коллекторлық агенттікке микрокредит беру туралы шарт бойынша құқықты (талапты)
беруге құқылы.
11) шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға берген кезде кредитордың шарт
шеңберіндегі қарыз алушымен өзара қатынастарына Қазақстан Республикасының заңнамасында
қойылатын талаптар мен шектеулер құқық (талап ету) берілген үшінші тұлғамен қарыз алушының
құқықтық қатынастарына қолданылады.
4.3. Ломбардміндетті:
1) кепіл билеті бойынша ұйым құқығының (талап ету)үшінші тұлғаға өту талаптары қамтылған шарт
(бұдан әрі - талап ету құқығын басқаға беру шарты) жасалған кезде Қарыз алушыны хабардар етуге
міндетті:
- 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 ҚР заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен өңдеу туралы;
- микрокредитті өтеу бойынша одан әрі төлемдердің үшінші тұлғаға (шарт бойынша құқық (талап
ету) өткен тұлғаның атауы және орналасқан жері) тағайындалуын, берілген (талаптардың) толық
көлемін, сондай-ақ негізгі борыштың, сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың,
өсімпұлдың) мерзімі өткен және ағымдағы сомаларының қалдықтарын және төлеуге жататын басқа
да сомалардың сомасын көрсете отырып, талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған күннен
бастап күнтізбелік отыз күн ішінде шартта көзделген не ҚР заңнамасына қайшы;
- қарыз алушыны шартта көзделген тәсілмен және мерзімдерде, бірақ мерзімі өткен күннен бастап
күнтізбелік жиырма күннен кешіктірмей хабардар етуге міндетті:
- шарт бойынша міндеттемелерді орындау бойынша мерзімін өткізіп алудың туындауы және
хабарламада көрсетілген күні мерзімі өткен берешектің мөлшерін көрсете отырып, төлемдер енгізу
қажеттілігі туралы;
– қарыз алушы-жеке тұлғаның шарт бойынша ұйымға жүгіну құқығы;;
- қарыз алушының Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауының салдары.
- егер хабарлама борышкерге шартта көзделген мынадай тәсілдердің бірімен: Шартта көрсетілген
электрондық пошта мекенжайына; Шартта көрсетілген тұрғылықты жері бойынша оның табыс
етілгені туралы хабарламасы бар тапсырысты хатпен жіберілген болса, оның ішінде көрсетілген
мекенжайда тұратын кәмелетке толған отбасы мүшелерінің бірі алған болса; жеткізілгенін тіркеуді
қамтамасыз ететін өзге де байланыс құралдары пайдаланыла отырып жеткізілген болып есептеледі.;
- қарыз алушы – жеке тұлғаның өтініші алынған күннен кейін күнтізбелік он бес күн ішінде шарт
талаптарына ұсынылған өзгерістерді және қарыз алушы – жеке тұлғаға жазбаша нысанда не шартта
көзделген:шарт талаптарына ұсынылған өзгерістермен келісу;берешекті реттеу жөніндегі өз
ұсыныстары;бас тарту себептерінің уәжді негіздемесін көрсете отырып, Шарт талаптарын өзгертуден
бас тарту туралы хабарлау;- ұйым шартта көзделген тәртіппен жақсарту талаптарын қолданған кезде
қарыз алушыны шарт талаптарының өзгергені туралы хабардар ету.
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- қарыз алушының ақшалай міндеттемелерінің сомасын (мөлшерін) және (немесе) оларды төлеу
мерзімін өзгертуге әкеп соғатын микрокредит талаптары өзгерген кезде жаңа шарттарды ескере
отырып, қарыз алушыға микрокредитті өтеудің жаңа кестесін жасау және беру.
2) өтініш берушіге микрокредитті алуға, оған қызмет көрсетуге және оны өтеуге (қайтаруға)
байланысты төлемдер туралы толық және анық ақпарат беруге міндетті;
3) өтініш берушіге микрокредит беру туралы шарт жасалғанға дейін танысу және микрокредитті өтеу
әдісін таңдау үшін әртүрлі әдістермен есептелген өтеу кестелерінің жобаларын беруге міндетті:
- сараланған төлемдер әдісі, бұл ретте микрокредит бойынша берешекті өтеу негізгі борыш бойынша
төлемдердің тең сомаларын және негізгі борыштың қалдығы кезеңіне есептелген сыйақыны
қамтитын азайтылып отыратын төлемдермен жүзеге асырылады;
- аннуитеттік төлемдер әдісі, бұл ретте микрокредит бойынша берешекті өтеу негізгі борыш
бойынша ұлғайтылып отыратын төлемдерді және негізгі борыштың қалдығы кезеңіне есептелген
сыйақы бойынша азайтылып отыратын төлемдерді қамтитын микрокредиттің бүкіл мерзімі ішінде
тең төлемдермен жүзеге асырылады.
- қосымша (бір жолғы төлем) әдісі , онда микрокредит бойынша сыйақы микрокредит алған күні, ал
негізгі қарыз кепілдік билеттің қолданылу мерзімінің соңында төленеді.
4) Қаржы мониторингі жөніндегі уәкілетті органға "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес мәліметтерді хабарлауға міндетті;
5) микрокредит беру құпиясын сақтауға міндетті;
6) "Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы"Қазақстан Республикасының Заңында көзделген
жағдайларда микрокредит беруден бас тартуға құқылы емес;
7) алынатын қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде "жеке және заңды тұлғалардың
өтініштерін қарау тәртібі туралы"2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 8бабында белгіленген мерзімдерде қарыз алушыға жазбаша нысанда жауап беруге міндетті;
8) сомасы 100 АЕК-тен асатын, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға байланысты емес микрокредит
беру туралы шарт бойынша берешекті сотқа дейін реттеу тәртібі туралы хабардар етуге міндетті.
9) қарыз алушыға кез келген байланыс құралдарын пайдалана отырып, жеткізуді тіркей отырып,
шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік 15 күннен
кешіктірмей, шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі өткен күннен бастап:
- хабарламада көрсетілген күнге мерзімі өткен берешектің, оның ішінде негізгі борыштың,
сыйақының және тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мөлшерін көрсете отырып,
шарт бойынша төлемдер енгізу қажеттілігі;
- қарыз алушының мерзімін өткізіп алу себептері туралы мәліметтерді қамтитын өтінішпен шарт
бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде
тараптардың келісімі бойынша берешекті реттеу мүмкіндігі;
- шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамау салдары, оның ішінде Ломбард қарызды ,оның
ішінде негізгі қарызды, сыйақыны және тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса алғанда,
Қарыз алушының келісімін алмай, қарыз алушының келісімін алмастан, қарызды кешіктіру
басталған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде өндіріп алу немесе қарыз алушымен келісімге
қол жеткізбеу құқығы;
10) туралы тиісті түрде көрсете отырып,:
- қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алған күннен бастап
күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін өткізіп алудың
туындау себептері, табысы және шарттың талаптарына өзгерістер енгізу туралы оның өтінішін
негіздейтін басқа да расталған мән-жайлар туралы мәліметтерді қамтитын өтінішпен ломбардқа
жүгіну құқығы;
- қарыз алушының өтінішін алғаннан кейін 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде Шарттың
талаптарында ұсынылған өзгерістерді ломбардтың қарауы және жазбаша нысанда не шартта
көзделген өзге де тәсілмен берешектерді реттеу жөніндегі өзінің ұсыныстарын немесе дәлелді бас
тартуды келісуі туралы хабарлауы;
- негізгі борышты, сыйақыны, тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) қоса алғанда,
берешекті өндіріп алу құқығы қарыз алушы берешекті реттеу үшін өтініш бермеген және қарыз
алушының міндеттемелерді орындау мерзімі өткен күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде
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Қарыз алушының берешегі бойынша өтініш бермеген, қарыз алушының өтінішін қарау нәтижелері
бойынша берешекті реттеу жөнінде келісімге қол жеткізбеген және қарыз алушының берешегінің
берешегі бойынша қарсылық ұсынбаған кезде Қарыз алушының;
11) Ломбард шартта көзделген тәртіппен жақсарту талаптарын қолданған жағдайда Шарт
талаптарының өзгергені туралы Қарыз алушыны хабардар етуге міндетті;
12) кредиттік бюроға "Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты
қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен қарыз алушыға
қатысты өзгерістер немесе кез келген деректерді алу туралы ақпарат беруге, сондай-ақ кредиттік
бюроға ломбардта заттарды сақтау, ломбардтар үй-жайларының қауіпсіздігін және техникалық
нығайтылуын қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды белгілеу мәселелерін қоса алғанда, ломбард
қызметін ұйымдастыру қағидаларының 6-тармағының 3) және 4) тармақшаларына сәйкес кепіл мүлкі
және соттан тыс, заңсыз олжаланған заттардың ломбардтардағы айналымына қарсы іс-қимыл
жөніндегі шаралар.
13) ломбард соттан тыс тәртіппен сатуға жататын мүлік туралы мәліметтерді сауда-саттық
өткізілетін күнге дейін күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей кредиттік бюроға береді.
4.4.Қарыз алушы міндетті:
1) Алынған шағын несиені қайтаруға және ол бойынша сыйақыныКепіл билетінде белгіленген
мерзімде және тәртіппен төлеуге;
2) Ломбард талабы бойынша қажетті ақпарат пен құжаттарды, оның ішіндеКепіл билетіне №3
қосымшадағы Клиенттің сауалнамасындағы нысан бойынша берілетін мәліметтерді ұсынуға;
3) Ломбардқа шағын несие сомасын қайтару бойынша шығындарды өтеуге;
4) Ломбардқа өзінің сауалнама деректерінің өзгергені туралы, сондай-ақ оның міндеттемелерін
орындауына әсер ететін кез келген мән-жайлар туралы дереу жазбаша хабарлауға;
5) Ломбардқа мемлекеттік, оның ішінде құқық қорғау және өзге де органдардың кепілге салынған
мүлікті алып қою және/немесе алу нәтижесінде туындаған залалды даусыз тәртіппен өтеуге;
6)Шартта, микроқаржы қызметі туралы заңнамада және Қазақстан Республикасының азаматтық
заңнамасында белгіленген өзге де талаптарды орындауға, сондай-ақ жауаптылықта болуға.

5. ЛОМБАРД ҮШІН ШЕКТЕУЛЕР ҚАРАСТЫРЫЛАДЫ
1) сыйақы ставкасын (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және (немесе) Шағын несиені
өтеу тәсілі мен әдісін біржақты тәртіппен өзгерту;
2) шағын несие бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) қоспағанда,Қарыз
алушыдан кез келген төлемдерді белгілеу және алу;
3) Ломбардқа шағын несие сомасын, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) және Шағын несиені
мерзімінен бұрын қайтару үшін басқа да төлемдерді мерзімінен бұрын толық немесе ішінара
қайтарғанҚарыз алушыдан талап ету;
4) осыШарт бойынша шағын несие сомасын ұлғайту;
5) Егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс немесе мереке күніне түскен жағдайда,
тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) алу және сыйақыны немесе негізгі борышты төлеу одан
кейінгі жұмыс күні жүргізіледі;
6) кез келген валюталық баламаға байланыстыра отырып, теңгемен берілгенШарт бойынша шағын
несие бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индекстеу;
7) осыШартта көзделген жағдайларды қоспағанда, Кепіл мүлкін пайдалану және оған билік ету;
8) коллекторлық агенттікпен осындай шарт жасасу жағдайларын қоспағанда, мәні берешекті сотқа
дейін өндіріп алу және реттеу бойынша қызметтер көрсету, сондай - ақ қарыз алушының берешегіне
байланысты ақпаратты жинау болып табылатын үшінші тұлғалармен Шарт (бұдан әрі-берешекті
өндіріп алу туралы шарт) жасасуға;
9) берешек сотқа дейінгі өндіріп алуда және коллекторлық агенттікте реттеуде болған кезеңде
берешекті өндіріп алу туралы сотқа талап-арызбен жүгінуге, берешек коллекторлық агенттікте
жұмыста болған кезең үшін сыйақы төлеуді талап етуге, сондай-ақ көрсетілген кезеңде негізгі борыш
пен сыйақыны уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеуге
міндетті;
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10) Егер Қазақстан Республикасының заңдарында немесе микрокредит беру туралы шартта өзгеше
көзделмесе, микроқаржы ұйымы қарыз алушының келісімінсіз микрокредит беру туралы шарт
бойынша құқықты (талапты) беруге құқылы емес;
11) Бір қарыз алушыға қатысты микрокредит беру туралы шарт бойынша құқықты (талап етуді)
бірнеше тұлғаға беруге жол берілмейді.

6. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН
ЖАУАПТЫЛЫҒЫ
6.1.Ломбард кепілге салынған мүліктің жоғалғаны, сақталуы немесе зақымданғаны үшін, егер
жоғалу немесе зақымдану еңсерілмейтін күштің салдарынан болғанын дәлелдей алмаса, жауапты
болады. Сондай-ақ Ломбард, егер кепіл мүлкінің жоғалуы немесе зақымдануы ереуілдер, жаппай
тәртіпсіздіктер, халықтық және әскери толқулар және т.б. салдарынан үшінші тұлғалар жасаған
ұрлау салдарынан болған жағдайда, сондай-ақ Ломбард кепілге салынған мүліктің сақталуын
қамтамасыз ету үшін өзіне байланысты барлық шараларды қолдануға міндетті.
6.2.Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына ҚР АК-нің бабына сәйкес жауапты
болады.

7. ӨЗГЕРІСТЕРДІ ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ
7.1.Қарыз алушының ақшалай міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) және (немесе) оларды төлеу
мерзімінің өзгеруіне әкеп соғатыншағын несиеніңШарттары өзгерген кезде Ломбард
жаңаШарттарды ескере отырып, Шағын несиені өтеудің жаңа кестесін жасайды жәнеҚарыз алушыға
береді.
7.2. Шағын несиені ішінара мерзімінен бұрын өтеген кезде сыйақының келесі сомасы негізгі борыш
қалдығына қайта есептеледі жәнеҚарыз алушыға жаңа өтеу кестесімен қосымша келісім беріледі.
7.3.Қарыз алушы (оның ішінде үшінші тұлға жеке басын куәландыратын құжатты жәнеКепіл
билетін көрсеткен кезде, сондай-ақ Ломбардқа шағын несие беруШарттарын сақтай отырып,
пайдаланған қарыз күндері үшін СМС хабарлама жіберу немесе электрондық поштаға хабарлама
жіберу арқылы хабарлау арқылы хабарлау арқылы) сыйақы төлеген жағдайдаЛомбардШартты
(Ломбардтың қарауымен,себептерін түсіндірмей мерзімін ұзартудан бас тартуы мүмкін) ұзартуы
мүмкін. Бұл ретте шағын несие берудің жалпы мерзімі шағын несие алған күннен бастап 12 (он екі)
айдан аспауға тиіс.

8. ӨЗГЕШАРТТАР
8.1. Осы Шартқа (кепіл билеті) қол қоя отырып, Қарыз алушы ломбардқа қарыз алушының дербес
деректерін жинауға және өңдеуге және пайдалануға (жинауды, өңдеуді және ломбардтың деректер
қорында және/немесе қағаз жеткізгіштерде және/немесе электрондық форматта жинауды, өңдеуді
және сақтауды қоса алғанда), сондай-ақ қарыз алушы туралы ақпаратты кредиттік бюроға және ішкі
істер органдарына қосымшаларда нысан бойынша ұсынуға сөзсіз жазбаша келісім
береді.№3,№4,№5).
8.2. Қарыз алушы осыКепіл билеті бойынша берілген шағын несие сомасының қайтарылмауына
байланысты Ломбардтың шығындарын жабу үшін бағалау құнынан төмен баға бойынша кепілдік
мүлікті өткізген жағдайда Ломбардқа кінәрәттар болмайды деп келіседі.
8.3.ШартКепіл билетіне қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді жәнеҚарыз алушы барлық
міндеттемелерді толық орындағаннан кейін немесе Кепіл мүлкін сатуға немесе мұндай мүліктің
Ломбардтың меншігіне өтуіне байланысты өз қолданысын тоқтатады
8.4. ОсыШартекі данада,қазақ және орыс тілдерінде жасалды. Мәтіндер әртүрлі оқылған жағдайда
Тараптар орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алуға келісімге келді.
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9. ҚОСЫМШАЛАР
№ 1 қосымша –Кепіл заты;
№ 2 қосымша –Шағын несиені өтеу кестесі
№ 3 қосымша –Қарыз алушының сауалнамасы
№ 4 қосымша – Өзі туралы ақпаратты кредиттік бюроға және ішкі істер органдарына беруге
келісім;
№ 5 қосымша - Кредиттік есепті алушыға және ішкі істер органдарына кредиттік есепті беруге
келісім.
Ұйымның деректемелері:
«DE GRAND PRIXI Ломбард» ЖШС
Мекенжайы:070016, ҚР, ШҚО, Өскемен қ., Қазақстан көш., 78А
БСН 080740009934
ЖСК KZ5084908KZ004386206
«Нурбанк» АҚ банкі
БСК NURSKZKX
Тел: +7 7712020202
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