
"МҚҰ Touchzaim" ЖШС қатысушылары жиналысының 01.07.2021 жылғы шешімімен бекітілген микрокредит беру туралы 
шарттың үлгі нысаны 

Типовая форма договора о предоставлении микрокредита, утвержденная решением  собрания участников ТОО «МФО 
Touchzaim» от 01.07.2021 года  

 

ШАҒЫН КРЕДИТ БЕРУ ТУРАЛЫ ШАРТ/ 

ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОКРЕДИТА  

№${ОФИС}-${НОМЕР_ЗАЙМА} 

Негізгі беті/ Титульный лист 
Қосылу туралы өтініш/Заявление о присоединении 

Күні/Дата  
 ${ДАТА_ВЫДАЧИ} 
 
Компанияның атауы 
 
 
 
Наименование организации 

-« МҚҰ Touchzaim» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі 

-Товарищество с ограниченной ответственностью 

ТОО «МФО Touchzaim» 
 

Қарыз алушының аты -жөні 
Наименование заемщика 
 ${ЗАЁМЩИК} 

Шағын кредиттің жалпы сомасы / Общая сумма 
микрокредита  

${СУММА_ЗАЙМА} теңге / тенге 

Артық төлем сомасы /Сумма 
переплаты  

${СУММА_ПЕРЕПЛАТЫ} теңге / тенге 

Шағын кредитті ұсыну мерзімі / Срок 
предоставления микрокредита  

${СРОК} күн / дней 

Сыйақы мөлшерлемесі / Ставка 
вознаграждения  25% 

Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі / ГЭСВ 2499,4% 
Өтеу тәсілі / Способ погашения  Қарыз мерзімі аяқталған күні, бірден 

/Единовременно, в день окончания срока 
микрокредита 

Шағын кредит беру шарттары / Условия 
предоставления 
Микрокредита 

– Қамтамасыз етусіз / Без обеспечения 
– Мақсатты емес / Нецелевое 
 

Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін 
тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, 
өсімпұлдың) мөлшері / Размер неустойки (штрафа, 
пени) за 
нарушение обязательств по договору   

Төлемнің мерзімі өткен әрбір күні үшін 
орындалмаған міндеттеме сомасынан 0,5% 
мөлшеріндегі өсімпұл  / пеня в размере 0,5% от 
суммы неисполненного обязательства за каждый 
день просрочки платежа  

Қарыз алушы/ ${ЗАЁМЩИК} Заемщик/ ${ЗАЁМЩИК} 
 
  



1.   МИКРОКРЕДИТ БЕРУДІҢ ЖАЛПЫ 
ШАРТТАРЫ 
1.1. Бұдан әрі "Кредитор" деп аталатын, 
"Touchzaim МҚҰ" жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі,  ${ДОВЕРЕНОСТЬ_ДАТА} жылғы 
${ДОВЕРЕНОСТЬ_НОМЕР} сенімхат негізінде 
әрекет ететін, кредиттік кеңесші атынан 
${МЕНЕДЖЕР} бір тараптан, және бұдан әрі 
"Қарыз алушы" деп аталатын ЖСН ${ИИН} 
${ЗАЁМЩИК}, екінші тараптан, бұдан әрі бірге 
"Тараптар" деп аталып, келесі талаптар бойынша 
микрокредит беру туралы осы шартты (бұдан әрі – 
Шарт) жасасты:    
1.2. Осы шарттың мәні Кредитордың Қарыз 
алушыға ақылылық пен қайтарымдылықтың 
мерзімділігі талаптарында ${СУММА_ЗАЙМА} 
теңге сомасында кепілсіз мақсатсыз 
микрокредиттік қарыз (бұдан әрі – микрокредит) 
беру болып табылады. 
1.3. Микрокредитті беру / өтеу мерзімі: ${СРОК} 
күнтізбелік күн / ${ДАТА_ВЫПЛАТЫ} ж. дейін. 
1.4. Жылдық сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері: 
${ГОДОВАЯ_СТАВКА}%. 
1.5. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің 
мөлшері: 2499,4%. 
- Сыйақы мәні: 25% (күніне 1% ). 
- Микрокредит беру мерзіміне артық төлеу сомасы: 
${СУММА_ПЕРЕПЛАТЫ} теңге. 
1.6. Шарт бойынша төлемдерді өтеуді Қарыз 
алушы оның таңдауы бойынша жүргізе алады: 
- қолма-қол емес тәртіпте - ақшалай қаражатты 
банк аударымы арқылы Кредитордың ағымдағы 
банк  шотына аудару жолымен. 
Кредитордың банк шотының деректемелері:   
Банк деректемелері:   
«Touchzaim МҚҰ» ЖШС 
БСН 200640001754 
Шот нөмірі  KZ66601А181000679201 
«Народный Банк Казахстана»  АҚ ЕБ                      
БСК HSBKKZKX 
КБЕ – 17 
КНП – 421, 
- қолма – қол тәртіпте -  Кредитордың 
бөлімшелерінде ақша енгізу жолымен немесе 
микрокредит бойынша өтеулерді қабылдайтын 
терминалдар арқылы. 
1.7. Қарыз алушының микрокредит сомасын өтеуі 
(қайтаруы) және ол бойынша сыйақы төлеуі шарт 
мерзімі аяқталатын күнге дейін тиісті (бірыңғай, 
немесе ішінара) төлемдермен жүргізіледі және 
негізгі борыш пен сыйақы сомасын қамтиды. 
1.8. Өтеу тәсілі  - микрокредит бірден немесе 
микрокредит аяқталғанға дейін бөліп-бөліп өтелуі 
мүмкін. 
1.9. Шарт бойынша Қарыз алушы жүргізген 
төлемнің сомасы, егер ол шарт бойынша Қарыз 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МИКРОКРЕДИТА. 
1.1. Товарищество с ограниченной 
ответственностью «МФО Touchzaim», именуемое в 
дальнейшем «Кредитор», в лице кредитного 
консультанта ${МЕНЕДЖЕР}, действующего на 
основании доверенности 
${ДОВЕРЕНОСТЬ_НОМЕР} от 
${ДОВЕРЕНОСТЬ_ДАТА} с одной стороны, и 
${ЗАЁМЩИК} ИИН ${ИИН}, именуемый в 
дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем как «Стороны», 
заключили настоящий договор о предоставлении 
микрокредита (далее – Договор) на следующих 
условиях: 
1.2. Предметом настоящего договора является 
предоставление Кредитором Заемщику 
беззалогового нецелевого микрокредитного займа 
(далее – микрокредит) в сумме 
${СУММА_ЗАЙМА} тенге на условиях срочности 
платности и возвратности. 
1.3. Сроки предоставления/погашения 
микрокредита: ${СРОК} календарных дней / до 
${ДАТА_ВЫПЛАТЫ} г.  
1.4. Размер годовой ставки вознаграждения: 
${ГОДОВАЯ_СТАВКА}%. 
1.5. Размер годовой эффективной ставки 
вознаграждения: 2499,4%. 
- Значение вознаграждения: 25% (1% в день). 
- Сумма переплаты на срок микрокредитования: 
${СУММА_ПЕРЕПЛАТЫ} тенге. 
1.6. Погашение платежей по Договору может 
производиться Заемщиком по его выбору: 
- в безналичном порядке – путем перечисления 
денежных средств на текущий банковский счет 
Кредитора посредством банковского перевода.  
Реквизиты банковского счета Кредитора: 
Банковские реквизиты: 
ТОО «МФО Touchzaim» 
БИН: 200640001754 
Номер счета KZ66601А181000679201 
АО «Народный Банк Казахстана»                        
БИК HSBKKZKX 
КБЕ – 17 
КНП – 421, 
- в наличном порядке – путем внесения денег в 
отделениях Кредитора, либо посредством 
терминалов, принимающих погашения по 
микрокредиту. 
1.7. Погашение (возврат) Заемщиком суммы 
микрокредита и выплата вознаграждения по нему 
производится соответствующими (единым, либо 
частичными) платежами до даты окончания срока 
договора и включает в себя сумму основного долга 
и вознаграждения. 
1.8. Способ погашения – микрокредит может 



алушының міндеттемесін орындау үшін жеткіліксіз 
болған жағдайда, Қарыз алушының берешегін 
келесі кезектілікпен өтейді: 
- Шартта айқындалған мөлшерде тұрақсыздық 
айыбы (өсімпұл) ; 
- Кредитордың орындауды алу жөніндегі 
шығындары; 
- микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы; 
- негізгі қарыз бойынша берешек.   
1.10. Микрокредит бойынша төлемнің белгіленген 
мерзімі бұзылған жағдайда Қарыз алушы мерзімі 
өткен әрбір күнтізбелік күн үшін орындалмаған 
міндеттеме сомасының 0,5% мөлшерінде 
тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) сомасын – 
мерзімі өткен берешектің күнтізбелік 90 (тоқсан) 
күнін қоса алғанға дейін төлеуге міндетті. 
Тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) төлеу Қарыз 
алушыны микрокредит пен сыйақыны қайтару 
жөніндегі міндеттемелерді орындаудан 
босатпайды.   
1.11.Қарыз алушы Шарт бойынша міндеттемелерін 
орындамаған немесе тиісінше орындамаған 
жағдайда, Кредитор осы Шартта және 
қолданыстағы заңнамада қарастырылған, төменде 
санамаланған шараларды қабылдауға құқылы, 
оның ішінде: 
- қарыз алушы берешекті микрокредит мерзімі 
аяқталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) 
күннен артық өтемеген / толық өтемеген жағдайда, 
Кредитор берешекті өндіріп алу үшін 
коллекторлық агенттікке, қарыз алушыдан 
берешекті өндіріп алу туралы талап арызбен ҚР 
Азаматтық сотына жүгінуге құқылы; 
- Кредитордың және/немесе Қарыз алушының 
(өндіріп алушының және/немесе борышкердің) 
тұрғылықты жеріне, орналасқан жеріне немесе 
тіркелген жеріне қарамастан, Қазақстан 
Республикасының кез келген нотариусының 
орналасқан мекенжайы бойынша атқарушылық 
жазбаны жасауға өтініш беру. Осы шартқа қол қою 
Қарыз алушымен міндеттемелер орындалмаған 
немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, атап 
айтқанда, міндеттемелерді орындау мерзімін 
өткізіп алған кезде Қарыз алушы осы Шартты 
жасай отырып, орындалмаған міндеттемедегі 
кінәсін мойындайды және нотариустың 
атқарушылық жазбаны даусыз тәртіпте шығаруына 
өз келісімін береді; 
- қарыз алушымен микрокредит мерзімі аяқталған 
күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен астам 
берешек өтелмеген / толық өтелмеген жағдайда, 
Кредитор Қазақстан Республикасының Азаматтық 
кодексінің 339-бабының тәртібімен құқықтарды 
басқаға беру шартын (цессия) жасасу  жолымен 
талап ету құқығын үшінші тұлғаға беруге құқылы; 
- Кредитормен ақпарат беру туралы шарт жасалған 

погашаться единовременно либо частями до срока 
окончания микрокредита. 
1.9. Сумма произведенного Заемщиком платежа по 
договору, в случае, если она недостаточна для 
исполнения обязательства Заемщика по договору, 
погашает задолженность Заемщика в следующей 
очередности: 
- неустойка (пеня) в размере, определенном 
Договором; 
- издержки Кредитора по получению исполнения; 
- вознаграждение за пользование микрокредитом; 
- задолженность по основному долгу. 
1.10. В случае нарушения установленного срока 
платежа по микрокредиту Заемщик обязан уплатить 
сумму неустойки (пени), в размере 0,5% от суммы 
неисполненного обязательства за каждый 
календарный день просрочки платежа – до 90 
(девяносто) календарных дней просроченной 
задолженности включительно. Уплата неустойки 
(пени) не освобождает Заемщика от исполнения 
обязательств по возврату микрокредита и 
вознаграждения. 
1.11. При неисполнении либо ненадлежащем 
исполнении Заемщиком обязательств по договору, 
Кредитор вправе принять нижеперечисленные меры 
предусмотренным настоящим договором и 
действующим законодательством, в том числе: 
- в случае непогашения / неполного погашения 
заемщиком задолженности более чем на 30 
(тридцать) календарных дней с даты окончания 
срока микрокредита, Кредитор вправе обратиться в 
коллекторское агентство для взыскания 
задолженности, обратиться с исковым заявлением о 
взыскании задолженности с Заемщика в 
гражданский суд РК; 
-подача заявления на совершение исполнительной 
надписи по адресу местонахождения любого 
нотариуса Республики Казахстан, независимо от 
места жительства, места нахождения или места 
регистрации Кредитора и/или Заемщика (взыскателя 
и/или должника). Подписание настоящего договора 
признается письменным признанием Заемщиком 
неисполненного обязательства в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств Заемщиком, в частности, при 
просрочке исполнения обязательства Заемщик, 
заключив настоящий договор, признает вину в 
неисполненном обязательстве и дает свое согласие 
на вынесение исполнительной надписи нотариусом 
в бесспорном порядке; 
- в случае непогашения / неполного погашения 
заемщиком задолженности более чем на 30 
(тридцать) календарных дней с даты окончания 
срока микрокредита, Кредитор вправе в порядке 
статьи 339 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан уступить третьему лицу права требования 



кредиттік бюроларға микрокредиттің 
қайтарылмағаны туралы деректерді беруге; 
– мерзімі өткен берешектің әрбір мерзімі өткен 
күнтізбелік күні үшін мерзімі өткен берешек 
сомасының 0,5% мөлшерінде өсімпұлдан тұратын 
тұрақсыздық айыбының сомасын - мерзімі өткен 
берешектің 90 (тоқсан) күнтізбелік күніне дейін 
есептеуге.   
1.12. Осы Шарт оған тараптар қол қойған сәттен 
бастап күшіне енеді және Қарыз алушы 
микрокредитті, сыйақыны, тұрақсыздық айыбын 
(айыппұлды, өсімпұлды) толық өтегенге дейін 
қолданылады. 
1.13. Осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 
орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны 
үшін кінәлі тарап осы бұзушылыққа байланысты 
туындаған барлық залалдарды өтейді және 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 
дербес жауапты болады. 
1.14. Кредитор осы Шарт бойынша құқықты (талап 
етуді) үшінші тұлғаға берген кезде Қазақстан 
Республикасының заңнамасында Кредитордың 
шарт шеңберінде Қарыз алушымен өзара қарым-
қатынастарына қойылатын талаптар мен 
шектеулер өз қолданысын құқық (талап ету) 
берілген үшінші тұлғамен қарыз алушының 
құқықтық қатынастарына қолданады.    
1.15. Тараптар осы Шартты орындау бойынша 
ақпаратты жеткізу және Тараптардың электрондық 
пошталары арқылы не өзге де байланыс құралдары 
арқылы алу жолымен алмасу туралы келісті.   
Кредитордың байланыс деректері: 
Пошта мекенжайы: 090000, ҚР, Орал қ., Строитель 
шағынауданы, 30-үй, құрылым 1.   
Электрондық мекенжайы: appeal@touchzaim.kz. 
Ресми интернет ресурсы: touchzaim.kz. 
Қарыз алушының сауалнамада көрсеткен байланыс 
деректері:   
Электрондық мекенжайы:${ЗАЁМЩИК_ПОЧТА}. 
WhatsApp нөмірі: ${МОБИЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН}. 
1.16. Осы өтінішпен қарыз алушы Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына 
сәйкес қосылу талаптарында микрокредит беру 
туралы шарт жасасады, оның талаптарын Кредитор 
микрокредит беру туралы шарттың үлгілік 
нысанында көрсетеді және ұсынылған шартқа 
тұтастай және сөзсіз қосылу жолымен Қарыз 
алушы қабылдайды. 
1.17 Қарыз алушы қосылу туралы өтініш 
талаптары «Touchzaim МҚҰ»  ЖШС 01.07.2021 
жылғы қатысушылар жиналысының шешімімен 
бекітілген микрокредит беру туралы шарттың 
үлгілік нысанында (бұдан әрі – Шарттың үлгілік 
нысаны) айқындалған, Кредитордың 
https://touchzaim.kz/ ресми интернет-ресурсында 
мемлекеттік және орыс тілдерінде 

путем заключения договора уступки прав (цессия); 
- передавать данные о невозврате микрокредита в 
кредитные бюро, с которым у Кредитора заключены 
договора о предоставлении информации; 
- начислить сумму неустойки, состоящей из пени в 
размере 0,5% от суммы просроченной 
задолженности за каждый календарный день 
просрочки платежа – до 90 (девяносто) календарных 
дней просроченной задолженности. 
1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента 
его подписания сторонами и действует до полного 
погашения Заемщиком микрокредита, 
вознаграждения, неустойки (штрафа, пени). 
1.13. За неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему 
договору виновная сторона возмещает все убытки, 
возникшие, в связи с этим нарушением и 
самостоятельно несет ответственность в 
соответствии  законодательством Республики 
Казахстан. 
1.14. При уступке Кредитором права (требования) 
по настоящему договору третьему лицу требования 
и ограничения, предъявляемые законодательством 
Республики Казахстан к взаимоотношениям 
Кредитора с Заемщиком в рамках договора, 
распространяют свое действие на правоотношения 
Заемщика с третьим лицом, которому уступлено 
право (требование). 
1.15. Стороны договорились об обмене информации 
по исполнению настоящего Договора, путем 
доставки и получения их через электронные почты 
Сторон либо иными средствами связи. 
Контактные данные Кредитора: 
Почтовый адрес: 090000, РК, г. Уральск, 
микрорайон Строитель, д. 30, строение 1. 
Электронный адрес: appeal@touchzaim.kz 
Официальный интернет ресурс: touchzaim.kz 
Контактные данные Заемщика, указанные им в 
Анкете: 
Электронный адрес: ${ЗАЁМЩИК_ПОЧТА}. 
WhatsApp номер: ${МОБИЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН}. 
1.16. Настоящим заявлением заемщик заключает 
договор о предоставлении микрокредита на 
условиях присоединения в соответствии со ст. 389 
Гражданского кодекса Республики Казахстан, 
условия которого отражены Кредитором  в типовой 
форме договора о предоставлении микрокредита и 
приняты Заемщиком путем присоединения к 
предложенному договору в целом и безусловно. 
1.17 Заемщик подтверждает, что Заявление о 
присоединении является частью договора о 
предоставлении микрокредита, условия которого 
определены в типовой форме договора о 
предоставлении микрокредита, утвержденной 
решением собрания участников ТОО «МФО 
Touchzaim» от 01.07.2021 года (далее – Типовая 
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орналастырылған, микрокредит беру туралы 
шарттың бір бөлігі болып табылатынын растайды. 
Микрокредит беру туралы Шарт Қазақстан 
Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына 
сәйкес Шарттың үлгілік нысанына қосылу 
талаптарында жасалады. 
1.18. Осы микрокредит беру туралы шарттың 
ажырамас бөліктері болып табылатын микрокредит 
беру туралы өтініш-сауалнамаға, қосылу туралы 
өтінішке, шарттың үлгілік нысанына қол қоя 
отырып, Қарыз алушы микрокредит беру туралы 
шарттың талаптарын толық көлемде оқығанын, 
түсінгенін, қабылдағанын,  қандай да бір 
ескертулер мен қарсылықтарсыз шартқа қол 
қойғанын растайды. Осы Қосылу туралы өтініш, 
Шарттың үлгілік нысаны тек бірыңғай құжат 
ретінде қаралады және микрокредит беру туралы 
шарт болып табылады. 
1.19. Қарыз алушы «Touchzaim МҚҰ» ЖШС 
қатысушыларының 01.07.2021 жылғы шешімімен 
бекітілген кредитордың https://touchzaim.kz/  ресми 
интернет-ресурсында мемлекеттік және орыс 
тілдерінде орналастырылған, сондай-ақ 
Кредитордың бөлімшесіндегі қағаз 
тасымалдаушыда қағазға басып шығарылған 
түрінде «Touchzaim МҚҰ» ЖШС  Микрокредиттер 
беру ережелерімен (бұдан әрі –  Ережелер) 
танысқандығын және қосылғандығын растайды.   
1.20. Тараптардың Қосылу туралы осы өтінішке 
(микрокредит беру туралы шарттың бір бөлігіне) 
қол қоюы тұтастай микрокредит беру туралы 
шартқа,  соның ішінде Шарттың үлгілік нысанына 
тараптардың қол қоюы болып табылады  және 
мәміленің жазбаша нысаны деп танылады.  
Микрокредит беру туралы шарттың оқылуы, Қарыз 
алушы толық көлемде, қандай да бір ескертулерсіз 
және қарсылықтарсыз қабылдауы, Қарыз алушыны 
әдетте микрокредит беру туралы шарттар бойынша 
берілетін құқықтардан айырмайды, Кредитордың 
міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілігін 
жоққа шығармайды немесе шектемейді, Қарыз 
алушы үшін Шарт талаптарын анықтауға қатысу 
мүмкіндігі болған жағдайда қабылдамайтын өзінің 
ақылға қонымды негіздемесіне сүйене отырып, 
басқа да ауыртпалықты талаптарды қамтымайды.   
1.21 Осы шарт  Ережелерге сәйкес «Микроқаржы 
қызметі туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 4-бабы 3-1-тармағының талаптарына 
сәйкес жасалды. 

форма договора), размещенной на государственном 
и русском языках на официальном интернет-ресурсе 
Кредитора: https://touchzaim.kz/. Договор о 
предоставлении микрокредита заключается на 
условиях присоединения к Типовой форме договора 
в соответствии со статьей 389 Гражданского кодекса 
Республики Казахстан.  
1.18. Подписывая заявление-анкету о 
предоставлении микрокредита, заявление о 
присоединение, типовую форму договора,   
являющиеся неотъемлемыми  частями настоящего 
договора о предоставлении микрокредита, Заемщик 
подтверждает, что прочитал (-а), понял (а), принял 
(а) условия договора о предоставлении 
микрокредита в полном объеме, подписал (-а) 
договор без каких-либо замечаний и возражений. 
Настоящее Заявление о присоединении, Типовая 
форма договора рассматриваются исключительно в 
качестве единого документа и являются договором о 
предоставлении микрокредита. 
1.19. Заемщик подтверждает, что он ознакомлен и 
присоединился с Правилами предоставления 
микрокредитов ТОО «МФО Touchzaim», 
утвержденным решением собрания участников ТОО 
«МФО Touchzaim» от 01.07.2021 года (далее – 
Правила), размещенных на государственном и 
русском языках на официальном интернет-ресурсе 
Кредитора: https://touchzaim.kz/, а также в 
распечатанном виде на бумажном носителе в 
отделении Кредитора. 
1.20. Подписание сторонами настоящего Заявления 
о присоединении (части договора о предоставлении 
микрокредита) является подписанием сторонами 
договора о предоставлении микрокредита в целом, в 
том числе Типовой формы договора, и признается 
письменной формой сделки. Договор о 
предоставлении микрокредита прочитан, принят 
Заемщиком в полном объеме, без каких-либо 
замечаний и возражений, не лишает Заемщика прав, 
обычно предоставляемых по договорам о 
предоставлении микрокредита, не исключает или не 
ограничивает ответственность Кредитора за 
нарушение обязательств, не содержит других явно 
обременительных для Заемщика условий, которые 
он, исходя из своих разумно понимаемых интересов, 
не принял бы при наличии у него возможности 
участвовать в определении условий договора. 
1.21. Настоящий договор в соответствии с 
Правилами заключен в соответствии с требованиями 
пункта 3-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан 
«О микрофинансовой деятельности». 

2.  МИКРОКРЕДИТ БЕРУ ТӘРТІБІ 
2.1. Микрокредит алуға өтініш берген кезде Қарыз 
алушының сауалнамада көрсеткен 
банктік/карточкалық шотына микрокредит 
сомасын аудару арқылы немесе Қарыз берушінің 

2. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МИКРОКРЕДИТА. 
2.1. Микрокредит предоставляется путем перевода 
суммы микрокредита на банковский/карточный счет 
Заемщика, указанный им в анкете при подаче 
заявления на получение микрокредита, либо 
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өтініш-сауалнамасы негізінде микрокредит 
ресімделетін Кредитордың бөлімшесінде қолма-
қол ақшамен беріледі.   
2.2. Микрокредит сомасы осы шарт жасалғаннан 
кейін жоғарыда көрсетілген шотқа немесе 
микрокредит ресімделетін кредитордың 
бөлімшесінде қолма-қол ақшамен аударылады. 
Шарт жасалғаннан кейін Қарыз алушы 
микрокредит алудан толық немесе ішінара бас 
тартуға құқы жоқ.   
2.3. Кредитор қарыз алушыға микрокредитті осы 
шартта айқындалатын талаптармен электрондық 
тәсілмен (онлайн микрокредит беру) беруге 
құқылы. Микрокредитті электрондық тәсілмен 
беруге байланысты операциялар, қарыз алушының 
тиісті интернет-ресурстағы жеке кабинетінде 
жүзеге асырылады. 
Электронды тәсілмен (онлайн микрокредит беру) 
микрокредит беру шарттары Кредитордың ресми 
интернет-ресурсындағы жеке кабинетте 
орналастырылған микрокредит беру 
қағидаларында көрсетілген. 
2.4. Электрондық тәсілмен ресімделетін 
микрокредит (онлайн микрокредит) Қарыз 
алушыға микрокредит алуға өтініш берген кезде 
сауалнамада көрсеткен қарыз алушының 
банктік/карточкалық шотына микрокредит 
сомасын аудару арқылы беріледі: ${БАНК}  
банкінде ашылған  ${IBAN} банктік/карточкалық 
шоты.   

наличными в отделении Кредитора, где оформляется 
микрокредит на основании заявления-анкеты 
Заемщика. 
2.2. Сумма микрокредита переводится на 
вышеуказанный счет после заключения настоящего 
договора либо наличными в отделении Кредитора, 
где оформляется микрокредит. После заключения 
договора Заемщик не вправе отказаться от 
получения микрокредита полностью или в части. 
2.3. Кредитор вправе предоставить микрокредит 
заемщику электронным способом (онлайн 
микрокредитование) на тех же условиях, 
определяемых настоящим договором. Операции, 
связанные с предоставлением микрокредита 
электронным способом осуществляются в личном 
кабинете заемщика на соответствующем интернет 
ресурсе. 
Условия предоставления микрокредита 
электронным способом (онлайн микрокредитование) 
отражены в правилах предоставления микрокредита, 
которые размещены в личном кабинете на 
официальном интернет ресурсе Кредитора. 
2.4. Микрокредит, оформляемый электронном 
способом (онлайн микрокредитование)  
предоставляется заемщику путем перевода суммы 
микрокредита на банковский/карточный счет 
Заемщика, указанный им в анкете при подаче 
заявления на получение микрокредита: 
банковский/карточный счет ${IBAN}, открытый в 
банке ${БАНК}. 

3. МИКРОКРЕДИТТІ ҚАЙТАРУ ЖӘНЕ 
СЫЙАҚЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ 
3.1. Ақша қаражатын пайдаланғаны үшін Қарыз 
алушы ақша қаражатын пайдаланудың әрбір 
күнтізбелік күні үшін Кредиторға сыйақы төлейді. 
Осы Шарттың 1.3-тармағында көрсетілген   мерзім 
аяқталғаннан кейін, Қарыз алушы берілген күннен 
бастап өтеу күнін қоса алғанда, микрокредитті 
нақты пайдалану кезеңі үшін есептелген 
микрокредит пен сыйақының сомасын өтейді.   
3.2. Өтеу күні мерзімін өткізіп алған жағдайда, осы 
шарттың 1.10-тармағында  қарастырылған 
төленбеген сыйақының және тұрақсыздық 
айыбының (өсімпұлдың) мөлшері есептеледі. 
Микрокредит сомасын қайтару және микрокредит 
мәнін пайдаланғаны үшін сыйақы төлеу тиісті 
төлемдермен мынадай тәртіппен жүргізіледі: 
- шартта айқындалған мөлшерде тұрақсыздық 
айыбы (өсімпұл) ; 
- кредитордың орындауды алу жөніндегі 
шығындары; 
- микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақы; 
- негізгі қарыз бойынша берешек.   
3.3. Микрокредиттің негізгі борышының сомасын 
қоспағанда, микрокредит беру туралы шартта  
қарастырылған сыйақы мен тұрақсыздық айыбын 

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МИКРОКРЕДИТА И 
УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. 
3.1. За пользования денежными средствами Заемщик 
выплачивает вознаграждение  Кредитору за каждый 
календарный день пользования денежными 
средствами. По окончании срока, указанного в п. 
1.3. настоящего договора Заемщик погашает сумму 
представленного микрокредита и вознаграждения, 
начисленного за период фактического пользования 
микрокредитом с даты выдачи до даты погашения 
включительно. 
3.2. В случае просрочки на дату погашения, 
начисляется размер неуплаченного вознаграждения 
и неустойки (пени) предусмотренного в п.1.10 
настоящего договора. 
Возврат суммы микрокредита и оплаты 
вознаграждения за использования предметом 
микрокредита производится соответствующими 
платежами в следующем порядке: 
- неустойка (пеня) в размере, определенном 
Договором; 
- издержки Кредитора по получению исполнения;  
- вознаграждение за пользование микрокредитом; 
- задолженность по основному долгу.   
3.3. Все платежи Заемщика по договору о 
предоставлении микрокредита, включая сумму 



қоса алғанда, микрокредит беру туралы шарт 
бойынша қарыз алушының барлық төлемдері 
жиынтығында микрокредит беру туралы шартта 
қолданылатын бүкіл кезең үшін берілген 
микрокредит сомасынан аспауға тиіс.   
3.4. Осы Шартта  қарастырылған микрокредит 
сомасы ұлғайтуға жатпайды. 
3.5. Тараптардың келісімі бойынша қолданыстағы 
немесе жақсартатын талаптарда микрокредит беру 
туралы шарттың қолданылу мерзімі мынадай 
талаптарды сақтаған кезде ұлғайтыла (ұзартыла) 
алады: 
- Қарыз алушы микрокредитті өтеу мерзімі 
аяқталғанға дейін микрокредит сомасын 
пайдаланудың бүкіл мерзіміне есептелген 
сыйақыны төлеген жағдайда, микрокредитті өтеу 
мерзімі микрокредит беру мерзіміне ұзартылуы 
мүмкін; 
- Қарыз алушы микрокредит сомасын қайтару және 
(немесе) сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемені 
бұзған кезде, Қарыз алушы микрокредит сомасын 
қайтару және (немесе) есептелген сыйақыны төлеу 
жөніндегі міндеттемені бұзғаны үшін тұрақсыздық 
айыбын (өсімпұлды) төлеген жағдайда, 
микрокредитті өтеу мерзімі микрокредит беру 
мерзіміне ұзартылуы мүмкін. 
Микрокредиттің өтеу мерзімін одан әрі ұзарту 
Қарыз алушымен жоғарыда көрсетілген төлемдерді 
ұқсас шарттарда төлеген кезде ғана мүмкін болады. 
Одан кейінгі ұзартулар кезінде микрокредитті өтеу 
мерзімін кредитор жеке айқындайды және 
микрокредит беру туралы шартта көзделген 
сыйақы сомасын, тұрақсыздық айыбын қоса 
алғанда, шарт бойынша қарыз алушының барлық 
төлемдері жиынтығында Шарттың бүкіл 
қолданылу кезеңі үшін берілген микрокредит 
сомасынан аспайтын сәтте аяқталады. Қарыз 
алушының микрокредитті өтеу мерзімін ұзарту 
үшін жеткілікті сомадан артық төлеген сомасы 
негізгі борыштың бір бөлігін төлеуге жіберіледі. 
3.6.Микрокредит бойынша төлемдерді есепке алу 
Қарыз алушымен келесі күннен кешіктірілмей 
төлем туралы түбіртек ұсынылған жағдайда, 
Кредитормен нақты төлем күні жүзеге асырылады. 

вознаграждения и неустойки, предусмотренных 
настоящим договором о предоставлении 
микрокредита, за исключением суммы основного 
долга микрокредита, в совокупности не могут 
превышать сумму выданного микрокредита за весь 
период действия договора о предоставлении 
микрокредита. 
3.4. Сумма микрокредита предусмотренная 
настоящим договором не подлежит увеличению. 
3.5. По соглашению Сторон возможно увеличение 
(пролонгирование) срока действия Договора о 
предоставлении микрокредита на действующих или 
улучшающих условиях, при соблюдении следующих 
требований: 
- срок погашения микрокредита может быть 
пролонгирован на срок предоставления 
микрокредита, при условии уплаты Заемщиком до 
истечения срока погашения микрокредита - 
вознаграждения, рассчитанного за весь срок 
пользования суммой микрокредита; 
- при нарушении Заемщиком обязательства по 
возврату суммы микрокредита и (или) уплате 
вознаграждения срок погашения микрокредита 
может быть пролонгирован на срок предоставления 
микрокредита, при условии уплаты Заемщиком 
неустойки (пени) за нарушение обязательства по 
возврату суммы микрокредита и (или) уплате 
начисленного вознаграждения. 
Последующие пролонгации срока погашения 
микрокредита возможны только при оплате 
Заемщиком вышеуказанных выплат на аналогичных 
условиях. Срок погашения микрокредита при 
последующих пролонгациях определяется 
индивидуально Кредитором и заканчивается в 
момент, когда все платежи Заемщика по договору, 
включая сумму вознаграждения, неустойку, 
предусмотренных договором о предоставлении 
микрокредита в совокупности не превышают сумму 
выданного микрокредита за весь период действия 
договора. Излишне оплаченная Заемщиком сумма, 
сверх суммы, которой достаточно для пролонгации 
срока погашения микрокредита направляется в 
оплату части основного долга. 
3.6.Зачисление платежей по микрокредиту 
осуществляется Кредитором на фактическую дату 
оплаты, при условии предоставления Заемщиком 
квитанции об оплате, не позднее следующего дня. 

4.  ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН 
МІНДЕТТЕРІ 
 Қарыз алушы құқылы: 
4.1. Кредитордың ресми интернет - ресурсындағы 
жеке кабинетте микрокредиттер беру 
қағидаларымен (оның ішінде электрондық 
тәсілмен) танысу. 
4.2. Осы шартта белгіленген тәртіпте және 
шарттарда алынған микрокредитке билік етуге 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
Заемщик вправе: 
4.1. Ознакомиться с правилами предоставления 
микрокредитов (в том числе электронным способом) 
в личном кабинете на официальном интернет 
ресурсе Кредитора. 
4.2. Распоряжаться полученным микрокредитом в 
порядке и на условиях, установленных настоящим 
договором. 



құқылы. 
4.3. Егер негізгі борышты және (немесе) сыйақыны 
өтеу күні демалыс не мереке күніне түскен 
жағдайда, негізгі борышты және (немесе) 
сыйақыны одан кейінгі жұмыс күні тұрақсыздық 
айыбын төлемей төлеу жүргізілсін. 
4.4. Шарт бойынша берілген микрокредит сомасын 
мерзімінен бұрын өтеу үшін тұрақсыздық айыбын 
төлемей, Кредиторға мерзімінен бұрын толық 
немесе ішінара қайтаруға міндетті. 
4.5. Осы шарт бойынша құқықтар (талаптар) 
берілген тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін 
Кредитор шарт бойынша құқықты (талап етуді) 
берген жағдайда банк омбудсманына жүгінуге 
құқылы; 
4.6. Көрсетілетін қызметтер бойынша даулы 
жағдайлар туындаған кезде Кредиторға жазбаша 
жүгіну.  
 Қарыз алушы міндетті: 
4.7. Алынған микрокредитті қайтаруға және ол 
бойынша сыйақыны шартта белгіленген мерзімде 
және тәртіппен төлеуге, міндеттемелерді 
орындамаған немесе тиісінше орындамаған 
жағдайда микрокредит сомасын қайтару жөніндегі 
бұзушылық үшін 0,5% мөлшерінде тұрақсыздық 
айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) төлеуге және 
(немесе мерзімі өткен әрбір күн үшін сыйақы 
төлеуге). 
4.8. Кредитор сұратқан құжаттар мен мәліметтерді 
ұсынуға міндетті. 
4.9. Қазақстан Республикасының заңнамасында 
және шартта белгіленген өзге де талаптарды 
орындауға міндетті.   
Кредитор құқылы:  
4.10. Шарттың талаптарын Қарыз алушы үшін 
оларды жақсарту жағына қарай біржақты тәртіппен 
өзгертуге құқылы. 
4.11. Қарыз алушы өтеу мерзімін бұзған жағдайда 
микрокредит сомасын және ол бойынша сыйақыны 
мерзімінен бұрын қайтаруды талап етуге құқылы.   
Кредитордың міндеттері:   
4.12. Қарыз алушыға микрокредитті алуға, оған 
қызмет көрсетуге және оны өтеуге (қайтаруға) 
байланысты төлемдер туралы толық және дұрыс 
ақпарат беру. 
4.13. Микрокредит беру құпиясын сақтауға 
міндетті. 
4.14. Шарт бойынша кредитор құқығының (талап 
ету) үшінші тұлғаға өту талаптары бар шарт 
жасасу кезінде Қарыз алушыны хабардар ету. 
4.15. Кредитор жақсарту талаптарын қолданған 
жағдайда, Қарыз алушыны шарт талаптарының 
өзгергені туралы хабардар ету.   
Кредитор үшін шектеулер: 
4.16. Сыйақы мөлшерлемесінің біржақты тәртіппен 
өзгеруі (оларды төмендету жағдайларын 

4.3. В случае, если дата погашения основного долга 
и (или) вознаграждения выпадает на выходной либо 
праздничный день, произвести оплату основного 
долга и (или) вознаграждения в следующий за ним 
рабочий день без уплаты неустойки. 
4.4. Досрочно полностью или частично возвратить 
Кредитору сумму микрокредита, предоставленную 
по договору, без оплаты неустойки за досрочное 
погашение. 
4.5. Обратиться к банковскому омбудсману в случае 
уступки Кредитором права (требования) по 
договору, для урегулирования разногласий с лицом, 
которому были переданы права (требования) по 
настоящему договору; 
4.6. Письменно обратиться к Кредитору при 
возникновении спорных ситуаций по получаемым 
услугам. 
Заемщик обязан: 
4.7. Возвратить полученный микрокредит и 
выплатить вознаграждение по нему в сроки и 
порядке, которые установлены договором, в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств уплатить неустойку (штраф, пени) в 
размере 0,5% за нарушение по возврату суммы 
микрокредита и уплаты вознаграждения за каждый 
день просрочки.  
4.8. Представлять документы и сведения, 
запрашиваемые Кредитором. 
4.9. Выполнять иные требования, установленные 
законодательством Республики Казахстан и 
договором. 
Кредитор вправе:  
4.10. Изменять условия договора в одностороннем 
порядке в сторону их улучшения для Заемщика. 
4.11. Требовать досрочного возврата суммы 
микрокредита и вознаграждения по нему при 
нарушении Заемщиком срока погашения. 
Обязанности Кредитора:  
4.12. Предоставлять Заемщику полную и 
достоверную информацию о платежах, связанных с 
получением, обслуживанием и погашением 
(возвратом) микрокредита. 
4.13. Соблюдать тайну предоставления 
микрокредита. 
4.14. Уведомить Заемщика при заключении 
договора, содержащего условия перехода права 
(требования) Кредитора по договору третьему лицу. 
4.15. Уведомить Заемщика об изменении условий 
договора, в случае применения Кредитором 
улучшающих условий. 
Ограничения для Кредитора:  
4.16. Изменения в одностороннем порядке ставки 
вознаграждения (за исключением случаев их 
снижения). 
4.17. Установление и взимание с Заемщика любых 
платежей, за исключением вознаграждения и 



қоспағанда). 
4.17. Микрокредит бойынша сыйақы мен 
тұрақсыздық айыбын қоспағанда, Қарыз алушыдан 
кез келген төлемдерді белгілеу және өндіріп алу; 
4.18. Осы шарт шеңберінде микрокредит сомасын 
ұлғайту. 
4.19. Егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу 
күні демалыс не мереке күніне түскен жағдайда, 
тұрақсыздық айыбын өндіріп алу және сыйақыны 
немесе негізгі борышты төлеу одан кейінгі жұмыс 
күні жүргізіледі. 

неустойки по микрокредиту; 
4.18. В рамках настоящего договора увеличивать 
сумму микрокредита. 
4.19. Взимание неустойки в случае, если дата 
погашения основного долга или вознаграждения 
выпадает на выходной либо праздничный день, и 
уплата вознаграждения или основного долга 
производится в следующий за ним рабочий день. 

5. ДЕРЕКТЕРДІ БЕРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ   
  Қарыз алушы кепілдік береді: 
5.1. Сауалнамада және шартта көрсетілген барлық 
ақпарат толық және шынайы болып табылады. 
Қарыз алушы ${ЗАЁМЩИК_ПОЧТА} көрсетілген 
электрондық поштаның  және 
${МОБИЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН} (WhatsApp) 
абоненттік телефон нөмірінің дұрыстығына 
кепілдік береді. 
5.2. Қажетті құқыққа және әрекетке қабілеттілікке, 
сондай - ақ шарт талаптарын жасасу және орындау 
үшін қажетті барлық құқықтар мен өкілеттіктерге 
ие. 
5.3. Екінші деңгейдегі банк шығарған жеке, 
қолданыстағы банк картасы және / немесе екінші 
деңгейдегі банкте ағымдағы шоты бар. 
5.4. Қазақстан Республикасында ұялы байланыс 
операторының ұялы телефонының тиісті тіркелген 
нөмірі бар.   
5.5.  Микрокредит беру алдында (оның ішінде 
электрондық тәсілмен ресімделген) қағаз 
тасығышта да, Кредитордың ресми интернет - 
ресурсында да кредитордың құпиялылық 
саясатымен және микрокредит беру 
қағидаларымен танысты. 
5.6. Саналы түрде, еркін, өз еркімен және 
мүдделерімен Қарыз алушы несие берушіге: 
- сауалнама мен шартта көрсетілген барлық дербес 
деректерді, сондай-ақ Қарыз алушы Сайтта тіркелу 
кезінде және сауалнаманы толтыру кезінде 
Кредиторға дербес ұсынатын барлық өзге де 
дербес деректерді өңдеуді жүзеге асырады. 
- дербес деректерді онымен шарт жасасу 
мақсатында және оны толық және тиісінше 
орындау сәтіне дейін не микрокредит беруден бас 
тартқан жағдайда, сондай-ақ Қарыз алушы 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген тәртіппен шарт бойынша өз 
міндеттемелерін бұзған жағдайда ақшалай 
қаражатты өндіріп алу үшін пайдалану. 
- кез келген хабарланатын ақпарат, оның ішінде 
Қарыз алушы көрсеткен телефон нөмірлеріне 
қоңырау шалу арқылы. Кредитор қарыз алушының 
микрокредит алғысы келетіні туралы хабарлауға 
және офертада және шартта ұсынылған ақпаратты 

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА 
ДАННЫХ. 
Заемщик гарантирует, что: 
5.1. Вся информация, указанная им в заявлении-
анкете и договоре, является полной и достоверной. 
Заемщик гарантирует, что указанная электронная 
почта ${ЗАЁМЩИК_ПОЧТА} является 
достоверной, и абонентский номер телефона 
(WhatsApp) ${МОБИЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН} является 
достоверным. 
5.2. Обладает необходимой право - и 
дееспособностью, а равно всеми правами и 
полномочиями, необходимыми для заключения и 
исполнения условий договора. 
5.3. Имеет в наличии личную, действующую 
банковскую карту, выпущенную банком второго 
уровня и/или текущий счет в банке второго уровня. 
5.4. Имеет в наличии надлежаще 
зарегистрированный номер мобильного телефона 
оператора мобильной связи в Республике Казахстан. 
5.5.  Перед предоставлением микрокредита (в том 
числе оформленного электронным способом) 
ознакомился с политикой конфиденциальности и 
правилами предоставления микрокредита 
Кредитора, как на бумажном носителе, так и 
официальном интернет ресурсе Кредитора. 
5.6. Сознательно, свободно, по своей воле и 
интересам Заемщик дает свое согласие Кредитору 
на: 
- обработку всех персональных данных, указанных в 
заявлении-анкете и договоре, а также всех иных 
персональных данных, которые Заемщик 
самостоятельно предоставляет Кредитору при 
регистрации на сайте и при заполнении заявления-
анкеты; 
- использование персональных данных в целях 
заключения с ним договора и до момента его 
полного и надлежащего исполнения либо в случае 
отказа в выдаче микрокредита, а также для 
взыскания денежных средств в случае нарушения 
Заемщиком своих обязательств по договору в 
порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Казахстан; 
- любую сообщаемую информацию, в том числе 
посредством звонков на указанные Заемщиком 



тексеретін сұрақтар қоюға құқылы. Қарыз алушы 
ұсынған құжаттар мен көшірмелер, сондай-ақ 
оферта мен шарттың түпнұсқасы Кредиторда 
сақталады.   
- Кредитордан шарт бойынша міндеттемелерді 
орындау мерзімдерінің басталғаны, мерзімі өткен 
берешектің туындағаны немесе бар екені туралы 
соманы көрсете отырып, кез келген байланыс 
арналары бойынша, соның ішінде: SMS-
құлақтандыру, пошта хаты, дауыстық хабарлама, 
электрондық пошта, сондай-ақ WhatsApp 
байланысы бойынша ақпаратты алу. Бұл ретте 
ақпараттық таратулар үшін Қарыз алушы 
Кредиторға өзі Кредиторға берген кез келген 
байланыс ақпаратын пайдалануға рұқсат береді. 
- Кредитордан жарнама материалдарын және 
Кредитордың қызметтері мен акциялары туралы 
ақпаратты электрондық түрде алу. 
Қарыз алушы мұны мойындайды: 
- офертаны жолдау шартқа өз қолымен қол қоюға 
тең. 
-сайт және/немесе бағдарламалық-аппараттық 
кешен арқылы жеке кабинетті пайдалана отырып 
жасалған іс-әрекеттер шартты жасасу және 
орындау үшін, оның ішінде сот органдарында 
дәлелдемелер ретінде пайдаланылуы мүмкін, 
олардың жарамдылығы мен заңды күшін растайды. 
 

номера телефонов. Кредитор вправе сообщать о том, 
что Заемщик собирается брать микрокредит и 
задавать вопросы, проверяющие предоставленную 
им информацию в оферте и договоре. 
Предоставленные Заемщиком документы и копии, а 
также оригинал оферты и договора хранятся у 
Кредитора; 
- получение от Кредитора информационных 
материалов о наступлении сроков исполнения 
обязательств по договору, возникновении или 
наличии просроченной задолженности с указанием 
суммы, информации, связанной с исполнением 
договора по любым каналам связи, включая: SMS-
оповещение, почтовое письмо, голосовое 
сообщение, сообщение по электронной почте, а 
также по связи WhatsApp и других мессенджеров. 
При этом для информационных рассылок Заемщик 
разрешает Кредитору использовать любую 
контактную информацию, переданную им 
Кредитору; 
- получение от Кредитора рекламных материалов и 
информации в электронном виде об услугах и 
акциях Кредитора. 
Заемщик признает, что: 
 -направление оферты равносильно 
собственноручному подписанию договора; 
- действия, совершенные с использованием личного 
кабинета посредством сайта и/или программно-
аппаратного комплекса, могут быть использованы 
для заключения и исполнения договора, в том числе 
в качестве доказательств в судебных органах, 
подтверждают их действительность и юридическую 
силу. 

6. ШАРТ ТАЛАПТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР 
ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ. 
6.1. Шарттың кез келген тарапы шарттың кез 
келген сатысында оның талаптарын өзгертуді 
ұсынуға құқылы. Шарттың талаптарына өзгерістер 
тараптардың өзара келісімі бойынша ғана 
енгізіледі. Егер шарт тараптарының бірі шарт 
талаптарын өзгертуге қарсылық білдірсе, онда 
шарт азаматтық заңнамада көзделген ережелерге 
сәйкес бұзылуы мүмкін. 
 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
6.1. Любая из сторон договора вправе предложить 
изменить условия договора на любом его этапе. 
Изменения в условия договора вносятся только по 
обоюдному соглашению сторон. Если одна из 
сторон договора возражает против изменения 
условий договора, то договор может быть 
расторгнут в соответствии с правилами, 
предусмотренными гражданским 
законодательством. 

7. ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ МЕН 
ТАЛАПТАРЫ. 
7.1. Шарт оған қол қойылған сәттен бастап күшіне 
енеді және Қарыз алушы осы шарт бойынша өзіне 
қабылдаған міндеттемелерін толық орындағанға 
дейін қолданылады.  
Осы шартқа SMS-хабарламамен қол қою, соның 
ішінде Қарыз алушының SMS-хабарламамен 
(электрондық хабарламалармен алмасу) ұсынылған 
әмбебап кодты беру арқылы тараптармен 
мәміленің жазбаша нысанымен және шартқа қол 
қоюмен танылады. Шарт шартқа және кассалық 

7. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ДОГОВОРА. 
7.1. Договор вступает в силу с момента его 
подписания и действует до полного исполнения 
Заемщиком обязательств, принятых на себя по 
настоящему договору. 
Подписание настоящего договора SMS-сообщением, 
в т.ч. путем предоставления Заемщиком 
универсального кода, представленного в SMS-
сообщении (обмен электронными сообщениями), 
признается сторонами письменной формой сделки и 
подписанием договора. Договор вступает в силу с 



шығыс ордеріне қол қойылған сәттен бастап 
күшіне енеді және Қарыз алушы өзіне қабылдаған 
барлық міндеттемелерді орындаған сәттен бастап 
тоқтатылды деп есептеледі. 
7.2. Осы шартты орындау кезінде тараптар, егер 
осы шарттың талаптарында басқасы көзделмесе, 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасын басшылыққа алады. 

момента подписания договора и расходного 
кассового ордера и считается прекращенным с 
момента исполнения Заемщиком всех принятых на 
себя обязательств. 
7.2. При исполнении настоящего договора стороны 
руководствуются действующим законодательством 
Республики Казахстан, если условиями настоящего 
договора не предусмотрено иное. 

8.ТАРАПТАРДЫҢ КЕЛІСПЕУШІЛІКТЕРІ 
МЕН ДАУЛАРЫ. 
8.1. Осы Шарттан туындауы мүмкін немесе 
онымен байланысты болатын барлық даулар мен 
келіспеушіліктерді тараптар екі жақты келіссөздер 
жүргізу жолымен шешетін болады. 
8.2.Микрокредит беру шартынан туындайтын 
немесе соған байланысты барлық даулар, 
келіспеушіліктер мен талаптар, оның ішінде оны 
жасасуға, өзгертуге, қолдануға, орындауға, бұзуға, 
тоқтатуға, тоқтатуға және әрекет етуіне 
байланысты талаптар Батыс Қазақстан облысы 
жанындағы Халықаралық арбитраждың қарауына 
беріледі немесе Батыс Қазақстан облысының 
«FEMIDA» төрелік соты. 

8. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ СТОРОН. 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут 
возникнуть из настоящего договора или будут 
связаны с ним, стороны будут решать путем 
проведения двусторонних переговоров.  
8.2. Все споры, разногласия и требования, 
возникающие из договора о предоставлении 
микрокредита или в связи с ним, в том числе 
связанные с его заключением, изменением, 
действием, исполнением, нарушением, 
расторжением, прекращением и действительностью 
передаются на рассмотрение в Международном 
Арбитраже по Западно-Казахстанской области или 
Арбитражном суде «FEMIDA» Западно-
Казахстанской области. 

9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР. 
9.1. Шартта қарастырылмаған барлық қалған 
жағдайларда, тараптар Кредитордың 
http://touchzaim.kz ресми сайтында 
орналастырылған микрокредиттер беру 
қағидаларын басшылыққа алады.  
Осы арқылы Қарыз алушы "Touchzaim МҚҰ" 
ЖШС микрокредиттер беру қағидаларымен 
танысқанын және барлық шарттармен толық 
келіскенін растайды. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено 
договором, стороны руководствуются Правилами 
предоставления микрокредитов, размещенными на 
официальном сайте Кредитора http://touchzaim.kz  
Настоящим Заемщик подтверждает, что с 
Правилами предоставления микрокредитов ТОО 
«МФО Touchzaim» ознакомлен и полностью 
согласен со всеми условиями. 

 
 «Кредитор»: «Қарыз алушы/Заемщик»: 
Товарищество с ограниченной ответственностью 
«МФО Touchzaim» 

Заемщик ${ЗАЁМЩИК} 

Юридический адрес: г.Уральск,  
мкр. Строитель, дом 30, строение 1. 
Место нахождения подразделения: 
${ОФИС_АДРЕС}. 

ИИН ${ИИН}, 
Удостоверение личности:  
номер ${ПАСПОРТ_НОМЕР}. 
Выдан: ${ПАСПОРТ_ВЫДАН} 
Дата выдачи: ${ПАСПОРТ_ДАТА_ВЫДАЧИ} год. 

БИН 200640001754 
Расчетный счет KZ66601А181000679201 в  
АО  «Народный Банк Казахстана» в г.Уральск 
БИК HSBKKZKX 

Адрес места жительства:   
${АДРЕС_ПРОЖИВАНИЯ} 

Тел.: 87780030414 
Email: appeal@touchzaim.kz 

Тел.: ${МОБИЛЬНЫЙ_ТЕЛЕФОН} 
Email: ${ЗАЁМЩИК_ПОЧТА} 

Кредитный консультант: ${МЕНЕДЖЕР} 
 
 

Заемщик: ${ЗАЁМЩИК} 
 

 

http://touchzaim.kz/

