
№ _____ КЕПІЛДІК БИЛЕТ       ЗАЛОГОВЫЙ БИЛЕТ № _____ 

 

   Алматы қ. «__» _____ 2021 ж.     Алматы   «__» _______ 2021 г. 

 

 

Микрокредит сомасы/: 

Сумма микрокредита: 
______теңге/______ тенге  

Микрокредит мерзімі/: 

Срок микрокредита: 

_____күнтізбелік 

күн/____календарных дней 
 

Жылдық сыйақы мөлшерлемесі/ 

сыйақы мәні ( МҚҚ туралы Заңның 4-

бабының 3-1-тармағына сәйкес шарт 

жасалған жағдайда)/: 

Ставка вознаграждения в процентах 

годовых/значение вознаграждения (в 

случае заключения договора в 

соответствии с пунктом 3-1 статьи 4 

Закона об МФД) 

______ жылдық  пайыздар_____ 

берілген микрокредит 

сомасының пайызы 

____процентов годовых/___ 

(_____________) процентов от 

суммы выданного микрокредита 

 

Жылдық тиімді сыйақы 

мөлшерлемесі/: 

Годовая эффективная ставка 

вознаграждения: 

________ пайыз/ 

__________ (_______________) 

процентов 

 

Артық төлем сомасы/: 

Сумма переплаты: 

 _____ теңге/_____ 

(_________________) тенге 
 

Микрокредитті өтеу әдісі/: 

Метод погашения микрокредита: 
қосымша / дополнительный   

Микрокредитті өтеу тәсілі/: 

Способ погашения микрокредита: 
біржолғы төлем / 

единовременный платеж   
 



 

«ТОО "ЛОМБАРД MINICREDIT" қызметкері / Сотрудник ТОО 

"ЛОМБАРД MINICREDIT" _________________ТАӘ/ФИО 

Қарыз алушы/Заемщик ___________________ ТАӘ/ФИО 

Шарт бойынша міндеттемелерді 

бұзғаны үшін тұрақсыздық 

айыбының (айыппұлдың, 

өсімпұлдың) мөлшері/: 

Размер неустойки (штрафа, пени) за 

нарушение обязательств по договору: 

орындалмаған міндеттемелер 

сомасының____(_______)күніне 

пайыздар/  

____ (_________) процентов в 

день от суммы неисполненного 

обязательства 

 



1. ЖАЛПЫ ШАРТТАР 

 

1.1 Кепілдік билеттің берілген   

күні: «__»  ______ 2021 ж. 

         1.2 ТОО "ЛОМБАРД MINICREDIT" 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ТОО 

"ЛОМБАРД MINICREDIT"  сенімхат 

негізнде әрекет етеді, бұдан әрі Ломбард, 

бір жағынан және, _____________ , ЖСН 

___________, жеке куәлік № __________ 

«__»_____2019 ж. жылы ________берілді, 

бұдан әрі «Қарыз алушы» деп аталып, 

екінші тараптан, бірлесіп Тараптар, ал 

жеке-жеке Тарап деп аталып, Кепілдік 

билетін беру жолымен жасалатын 

микрокредит беру туралы осы шартты 

(бұдан әрі - Кепілдік билет) жасасып, қол 

қойды. 

1.3 Ломбард Қарыз алушыға ______ 

(_____) теңге сомасында микрокредит 

береді. 

1.4 Микрокредит Өтеу кестесіне 

сәйкес____ (______) күнтізбелік күн 

мерзімге беріледі (Кепілдік билетке №2 

қосымша). 

1.5 Пайыздық мөлшерлеме ____(____) 

жылдық пайыздар / сыйақы мәні 

_____(___) берілген микрокредит 

сомасының пайызы (МҚҚ туралы Заңның 

4-бабының 3-1-тармағына сәйкес шарт 

жасалған жағдайда). 

Жылдық тиімді сыйақы 

мөлшерлемесінің мөлшері 

_______(_________) пайыз. 

1.6 Артық төлем сомасы: 

_____(_________) теңге. 

1.6 Өтеу тәсілі:  

біржолғы төлем 

1.7 Микрокредитті өтеу әдісі:  

қосымша 

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

 1.1 Дата выдачи Залогового билета: 

«___» ______2021 г. 

1.2 Товарищество с ограниченной 

ответственностью ТОО "ЛОМБАРД 

MINICREDIT"  в лице ТОО 

"ЛОМБАРД MINICREDIT",   

действующего на основании 

Доверенности , именуемое  в  

дальнейшем «Ломбард», с одной 

стороны, и__________ , 

ИИН,____________ удостоверение 

личности________выдано  «___» ____ 

2019 г., _________________, 

именуемый в дальнейшем «Заемщик», с 

другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, а по отдельности Сторона, 

подписывают и заключают настоящий 

договор о предоставлении 

микрокредита, заключаемый путем 

выдачи Залогового билета (далее – 

Залоговый билет). 

1.3 Ломбард предоставляет Заемщику 

микрокредит в сумме ______ (________) 

тенге. 

1.4 Микрокредит предоставляется на срок 

____ календарных дней согласно Графика 

погашения (Приложение №2 к Залоговому 

билету). 

1.5 Размер ставки 

вознаграждения_____(___)в процентах 

годовых / значение вознаграждения _____ 

(_______) процентов от суммы выданного 

микрокредита (в случае заключения 

договора в соответствии с пунктом 3-1 

статьи 4 Закона об МФД).  

Размер годовой эффективной ставки 

вознаграждения ________ (________) 

процентов. 

1.6 Сумма переплаты:______ 

(__________________) тенге. 

1.6 Способ погашения:  



1.8 Микрокредит бойынша берешекті өтеу 

кезектілігі. 

Қарыз алушымен жасалған Кепілдік 

билет бойынша Қарыз алушы жүргізген 

төлем сомасы, егер ол Кепілдік билет 

бойынша Қарыз алушының міндеттемесін 

орындау үшін жеткіліксіз болған 

жағдайда, Қарыз алушының берешегін 

келесі кезектілікпен өтейді: 

 

1) мәжбүрлеп соттан тыс және сот 

тәртібімен Қарыз алушының берешегін 

өндіріп алу бойынша Ломбардтың 

шығыстары; 

2) тұрақсыздық айыбы (айыппұл, 

өсімпұл); 

3) сыйақы бойынша берешек; 

4) негізгі борыш бойынша берешек. 

1.9. Негізгі борышты уақтылы 

өтемегені және сыйақыны төлемегені үшін 

тұрақсыздық айыбының (айыппұл, 

өсімпұл) мөлшері және есептеу тәртібі: 

1) негізгі борышты және сыйақыны 

уақтылы өтемегені үшін тұрақсыздық 

айыбының мөлшері әрбір күнтізбелік күн 

үшін орындалмаған міндеттеме 

сомасының ___(_______) пайыз; 

2) тұрақсыздық айыбын Ломбард 

сыйақыны төлеу жөніндегі 

міндеттемелерді орындау күнінен кейінгі 

күннен бастап міндеттемелерді орындау 

мерзімін өткізіп алғаны үшін есептейді. 

Егер Қарыз алушы Кепілдік мүлікті 

кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін өтеуін 

төлеп сатып алса, тұрақсыздық айыбы 

Кепілдік мүлікті сатып алу күнін қоса 

алғанда, мерзімі өткен, бірақ мерзімі өткен 

күннен бастап 90 (тоқсан) күнтізбелік 

күннен аспайтын барлық кезең үшін 

есептеледі. 

1.10. Қарыз алушының ломбардқа 

микрокредитті қайтаруды орындауын 

қамтамасыз ету болып мыналар табылады:  

____________________________________

__________________________ (бұдан әрі - 

Кепілдік мүлік). Кепілдік мүліктің толық 

сипаттамасы Кепілдік билетке №1 

қосымшада көрсетіледі. 

1.11 Қарыз алушы Кепілдік билет 

бойынша міндеттемелерді орындамаған не 

тиісінше орындамаған жағдайда, Ломбард 

мынадай шараларды қолдануға құқылы: 

единовременный платеж 

1.7 Метод погашения микрокредита: 

дополнительный. 

1.8 Очередность погашения задолженности 

по микрокредиту. 

Сумма произведенного Заемщиком 

платежа по Залоговому билету, 

заключенному с Заемщиком, в случае, если 

она недостаточна для исполнения 

обязательства Заемщика по Залоговому 

билету, погашает задолженность Заемщика в 

следующей очередности: 

 

 

1) расходы Ломбарда по взысканию 

задолженности Заемщика в принудительном 

внесудебном и судебном порядке; 

2) неустойка (штраф, пени); 

3) задолженность по вознаграждению; 

4) задолженность по основному долгу. 

1.9. Порядок начисления и размер 

неустойки (штрафа, пени) за 

несвоевременное погашение основного долга 

и уплату вознаграждения: 

1) размер неустойки за несвоевременное 

погашение основного долга и вознагражде-

ния составляет ____ (__________) процентов 

от суммы неисполненного обязательства за 

каждый календарный день; 

2)  неустойка начисляется Ломбардом за 

просрочку исполнения обязательств со дня, 

следующего за днем исполнения обязательств 

по оплате вознаграждения. Если Заемщик вы-

купает Залоговое имущество по истечении 

гарантийного срока, неустойка начисляется за 

весь период просрочки, включая день выкупа 

Залогового имущества, но не более чем на 90 

(девяносто) календарных дней с даты 

возникновения просрочки. 

1.10. Обеспечением исполнения 

Заемщиком возврата микрокредита Ломбарду 

является:_______________________________

___________________  (далее – Залоговое 

имущество). Подробное описание Залогового 

имущества указывается в Приложении №1 к 

Залоговому билету. 



1)  Қарыз алушыдан микрокредит 

сомасын мерзімінен бұрын өтеуді және 

сыйақы мен тұрақсыздық айыбын төлеуді 

талап етуге; 

2) микрокредитті қайтару мерзімі 

өткеннен кейін кепіл мүлкінен өндіріп 

алуға; 

 

 

3) кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін 

сауда-саттықты жүзеге асырмай Кепілдік 

мүлікті соттан тыс сатуды жүргізуге 

құқылы. 

1.12. Кепілдік билеттің қолданылу 

мерзімі: оған қол қойылған сәттен бастап 

күшіне енеді және Қарыз алушы 

міндеттемелерді толық орындағанға дейін 

әрекет етеді. 

1.13.  Ломбардтың пошта және 

электронды мекен-жайы туралы ақпарат, 

сондай-а оның ресми интернет-ресурсы 

туралы деректер: 

1) пошталық мекенжайы: _________ 

  2) электрондық мекенжайы: _______ 

 3) Ломбард сайты: _______________.     

         1.14. Ломбард Кепілдік билет 

бойынша құқықты (талапты) үшінші 

тұлғаға берген жағдайда, Кепілдік билет 

шеңберінде Ломбардтың Қарыз алушымен 

өзара қарым-қатынастарына Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қойылатын 

талаптар мен шектеулер Қарыз алушының 

құқық (талап) берілген үшінші тұлғамен 

құқықтық қатынастарына қолданылады. 

         1.15. Осы Кепілдік билет бір 

мезгілде Микрокредит беру туралы шарт 

және Кепіл шарты болып табылады.      

         1.16. Кепілдік мүлік Ломбардтың 

иелігінде және сақтауында қалады. 

Кепілдік мерзімі – Ломбард Кепілдік 

мүлікті сату құқығын қолданбастан, мик-

рокредит сомасын өтеу мерзімі өткеннен 

кейін Ломбардта кепіл мүлкін сақтауды 

жүзеге асыруға міндеттенетін 30 

күнтізбелік күнді құрайтын уақыт кезеңі. 

 

1. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ 

МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

2.1 Қарыз алушының құқықтары 

1) микрокредиттер беру 

1.11. При неисполнении либо 

ненадлежащем исполнении Заемщиком 

обязательств по Залоговому билету Ломбард 

вправе принять следующие меры: 

1) требовать у Заемщика погашения 

суммы микрокредита и выплаты 

вознаграждения и неустойки; 

2) обратить  взыскание на залоговое 

имущество по истечении срока возврата 

микрокредита; 

 

 

 

 

 

 

 

3) по истечении гарантийного срока, 

произвести внесудебную реализацию Залого-

вого имущества без осуществления торгов. 

1.12 Срок действия Залогового билета:  

вступает  в   силу  с   момента его   

подписания    и действует до полного 

исполнения Заемщиком обязательств. 

1.13 Информация о почтовом и 

электронном адресе Ломбарда, а также 

данные о его официальном интернет-

ресурсе: 

1) почтовый адрес: __________________ 

2) электронный адрес: _______________ 

 3) сайт Ломбарда: ___________________ 

1.14 При уступке Ломбардом права 

(требования) по Залоговому билету 

третьему лицу требования и ограничения, 

предъявляемые законодательством 

Республики Казахстан к взаимоотношениям 

Ломбарда с Заемщиком в рамках 

Залогового билета, распространяются на 

правоотношения Заемщика с третьим 

лицом, которому уступлено право 

(требование). 

1.15 Залоговый билет является 

одновременно Договором о предоставлении 



қағидаларымен, микрокредиттер беру 

бойынша Ломбард тарифтерімен танысуға; 

2) егер негізгі борышты және (немесе) 

сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке 

күніне түскен жағдайда, тұрақсыздық 

айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлемей, негізгі 

борышты және (немесе) сыйақыны одан 

кейінгі жұмыс күні төлеуге; 

 

3) Ломбардқа микрокредит сомасын 

тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

төлемей мерзімінен бұрын толық немесе 

ішінара қайтаруға; 

 

4) Ломбард Қарыз алушымен 

жасалған шарт бойынша құқықты (талапты) 

басқаға берген жағдайда, үшінші тұлғамен 

келіспеушіліктерді реттеу үшін банк 

омбудсменіне жүгінуге; 

5) алынатын қызметтер бойынша 

даулы жағдайлар туындаған кезде 

Ломбардқа жазбаша өтініш жасауға 

құқылы. 

 

2.2.  Ломбардтың құқықтары: 

1)  Қарыз алушыдан қажетті ақпарат 

пен құжаттарды сұратуға және алуға; 

2)  себептерін түсіндірместен 

микрокредит беруден бас тартуға; 

3) Қарыз алушы микрокредиттің кезекті 

бөлігін қайтару және (немесе) күнтізбелік 

қырық күннен астам сыйақы төлеу үшін 

белгіленген мерзімді бұзған кезде 

микрокредит сомасын және ол бойынша 

сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды 

талап етуге; 

4) микроқаржылық қызмет туралы 

заңнамада көрсетілген тұлғаларға 

микрокредит беру туралы шарт бойынша 

құқықты (талап етуді) беруге; 

5)   Қарыз алушының өтініші бойынша 

тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер үшін 

ақы төлеу мақсатында екінші деңгейдегі 

банктер арқылы үшінші тұлғаға микро-

кредит аударуды жүзеге асыруға; 

6)  Кепілдік билеттің шарттарын Қарыз 

алушы үшін жақсарту жағына қарай 

біржақты тәртіппен өзгертуге құқылы. 

2.3.  Ломбард міндетті: 

1)  Қарыз алушыдан міндеттемелерді 

орындауды қабылдауға; 

        2)  Қарыз алушы Ломбард алдында өз 

микрокредита и Договором залога. 

1.16 Залоговое имущество остается во 

владении и хранении Ломбарда. 

Гарантийный срок  –  период времени, 

составляющий 30 календарных дней, в течение 

которого Ломбард обязуется осуществлять 

хранение в ломбарде залогового имущества по 

истечении срока погашения суммы 

микрокредита, не применяя право реализации 

залогового имущества. 

 

 

1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ             

СТОРОН 

 

2.1. Права Заемщика: 

1) ознакомиться с правилами 

предоставления микрокредитов, тарифами 

Ломбарда по предоставлению микрокредитов; 

2) в случае, если дата погашения 

основного долга и (или) вознаграждения выпа-

дает на выходной либо праздничный день, 

произвести оплату основного долга и (или) 

вознаграждения в следующий за ним рабочий 

день без уплаты неустойки (штрафа, пени); 

 

 

 

3) досрочно полностью или частично 

возвратить Ломбарду сумму микрокредита без 

оплаты неустойки (штрафа, пени); 

4) обратиться к банковскому омбудсману 

в случае уступки Ломбардом права (тре-

бования) по договору, заключенному с 

Заемщиком, для урегулирования разногласий с 

третьим лицом; 

5) письменно обратиться в Ломбард при 

возникновении спорных ситуаций по полу-

чаемым услугам. 

 

2.2.  Права Ломбарда: 

1) запрашивать и получать от Заемщика 

необходимые информацию и документы; 

2)  отказать в выдаче микрокредита без 

объяснения причин; 

3)  требовать досрочного возврата суммы 

микрокредита и вознаграждения по нему при 

нарушении Заемщиком срока, установленного 

для возврата очередной части микрокредита и 

(или) выплаты вознаграждения, более чем на 



міндеттемелерін орындағаннан кейін Қарыз 

алушыға міндеттемелердің орындалуын 

растайтын құжатты беруге және Кепілдік 

билетке сәйкес Кепілдік мүлікті дереу 

қайтаруға; 

      3)  ұйымның Кепілдік билет бойынша 

құқығының (талап етуінің) үшінші тұлғаға 

өту талаптарын қамтитын Кепілдік билетті 

(бұдан әрі – талап ету құқығын басқаға беру 

шарты) жасасу кезінде Қарыз алушыны 

хабардар етуге: 

- талап ету құқығын басқаға беру 

шартын жасасқанға дейін құқықтардың 

(талап етудің) үшінші тұлғаға өту 

мүмкіндігі туралы, сондай-ақ Кепілдік 

билетте көзделген тәсілмен осындай 

басқаға беруге байланысты Қарыз 

алушының дербес деректерін өңдеу туралы; 

- талап ету құқығын басқаға беру 

шартын жасасқан күннен бастап отыз 

күнтізбелік күн ішінде үшінші тұлғаға 

(шарт бойынша құқық (талап ету) өткен 

тұлғаның атауы мен орналасқан жері) 

микрокредитті өтеу бойынша одан әрі 

төлемдердің тағайындалуын, берілген 

құқықтардың (талаптардың) толық көлемін, 

сондай-ақ негізгі борыштың, сыйақының, 

тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, 

өсімпұлдың) мерзімі өткен және ағымдағы 

сомаларының және Қарыз алушы төлеуге 

тиісті басқа да сомаларының қалдықтарын 

көрсете отырып, Кепілдік билетте көзделген 

тәсілмен құқықтардың (талап етудің) 

үшінші тұлғаға өтуі туралы; 

4)  алынатын қызметтер бойынша 

даулы жағдайлар туындаған жағдайда 

«Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 

қарау тәртібі туралы» Қазақстан 

Республикасының 2007 жылғы 12 

қаңтардағы Заңының 8-бабында белгіленген 

мерзімде Қарыз алушыға жазбаша нысанда 

жауап беруге; 

5) Ломбард Кепілдік билетте көзделген 

тәртіппен жақсартушы шарттарды 

қолданған жағдайда, Қарыз алушыны 

Кепілдік билет талаптарының өзгергені 

туралы хабардар етуге; 

6)  Кепілдік билетке Тараптар қол 

қойған Микрокредитті өтеу кестесін қоса 

беруге міндетті. 

        2.4. Қарыз алушы міндетті: 

1) алынған микрокредитті қайтаруға 

сорок календарных дней; 

4)  уступить право (требование) по 

договору о предоставлении микрокредита 

лицам, указанным законодательством о 

микрофинансовой деятельности; 

5)  по заявлению Заемщика осуществлять 

через банки второго уровня перевод микро-

кредита третьему лицу в целях оплаты за 

товары, работы или услуги; 

6)  изменять условия Залогового билета в 

одностороннем порядке в сторону их улуч-

шения для Заемщика. 

 

2.3.  Ломбард обязан: 

1)  принять от Заемщика исполнение 

обязательств; 

2) выдать Заемщику документ, 

подтверждающий исполнение обязательств и 

немедленно возвратить Залоговое имущество в 

соответствии с Залоговым билетом после 

выполнения Заемщиком своих обязательств 

перед Ломбардом; 

3) уведомить Заемщика (или его 

уполномоченного представителя) при выдаче 

Залогового билета, содержащего условия 

перехода права (требования) организации по 

Залоговому билету третьему лицу (далее - 

договор уступки права требования): 

 

 

- до заключения договора уступки права 

требования о возможности перехода прав 

(требований) третьему лицу, а также об 

обработке персональных данных Заемщика в 

связи с такой уступкой способом, 

предусмотренным в Залоговом билете; 

 

- о переходе права (требования) третьему 

лицу способом, предусмотренным в Залоговом 

билете, в течение тридцати календарных дней 

со дня заключения договора уступки права 

требования с указанием назначения 

дальнейших платежей по погашению 

микрокредита третьему лицу (наименование и 

место нахождения лица, которому перешло 

право (требование) по договору), полного 

объема переданных прав (требований), а также 

остатков просроченных и текущих сумм 

основного долга, вознаграждения, неустойки 

(штрафа, пени) и других подлежащих уплате 

Заемщиком сумм; 

4)  предоставлять ответ в письменной 



және ол бойынша сыйақыны Кепілдік би-

летте белгіленген мерзімде және тәртіппен 

төлеуге; 

2)  Ломбард талабы бойынша қажетті 

ақпарат пен құжаттарды ұсынуға; 

3) Ломбардқа микрокредитті өндіріп 

алу бойынша шығындарды өтеуге; 

4) Ломбардқа өзінің сауалнамалық 

деректерінің өзгергені туралы, сондай-ақ 

оның міндеттемелерін орындауына әсер 

ететін кез келген мән-жайлар туралы дереу 

жазбаша хабарлауға; 

5) мемлекеттік, оның ішінде құқық 

қорғау және өзге де органдардың кепілге 

салынған мүлікті алып қою және/немесе алу 

нәтижесінде туындаған залалды Ломбардқа 

даусыз тәртіппен өтеуге; 

6) Кепілдік билетте, микроқаржылық 

қызмет туралы заңнамада және Қазақстан 

Республикасының азаматтық заңнамасында 

белгіленген өзге де талаптарды орындауға, 

сондай-ақ жауапкершілік алуға міндетті. 

 

2. ЛОМБАРД ҮШІН ШЕКТЕУЛЕР 

ТӨМЕНДЕГІЛЕРДІ ҚАМТИДЫ 

 

1) сыйақы мөлшерлемесін (оларды 

төмендету жағдайларын қоспағанда) және 

(немесе) микрокредитті өтеу тәсілі мен 

әдісін біржақты тәртіппен өзгерту; 

2)  микрокредит бойынша сыйақы мен 

тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

қоспағанда, кез келген төлемдерді белгілеу 

және Қарыз алушыдан алу; 

3) Ломбардқа микрокредит сомасын 

мерзімінен бұрын толық немесе ішінара 

қайтарған Қарыз алушыдан микрокредитті 

мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін 

тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

және басқа да төлемдерді  талап ету; 

     4) осы Кепілдік билет бойынша 

микрокредит сомасын ұлғайту; 

        5) егер негізгі борышты немесе 

сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке 

күніне түскен және сыйақыны немесе 

негізгі борышты төлеу одан кейінгі жұмыс 

күні жүргізілген жағдайда, тұрақсыздық 

айыбын (айыппұл, өсімпұл) алу; 

        6) Кепілдік билет бойынша теңгемен 

берілген микрокредит бойынша 

міндеттемелер мен төлемдерді кез келген 

валюталық баламасына байланыстыра оты-

форме Заемщику при возникновении спорных 

ситуаций по получаемым услугам в сроки, 

установленные статьей 8 Закона Республики 

Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке 

рассмотрения обращений физических и 

юридических лиц»; 

   5)  уведомить Заемщика об изменении 

условий Залогового билета, в случае примене-

ния Ломбардом улучшающих условий в 

порядке, предусмотренном в Залоговом 

билете; 

6)  приложить к Залоговому билету 

подписанный Сторонами График 

погашения микрокредита. 

 

2.4. Заемщик обязан: 

1) возвратить полученный 

микрокредит и выплатить вознаграждение 

по нему в сроки и порядке, которые 

установлены Залоговым билетом; 

2)  предоставлять по требованию 

Ломбарда необходимые информацию и 

документы; 

3) возмещать Ломбарду издержки по 

возврату суммы микрокредита; 

4) незамедлительно письменно 

уведомлять Ломбард об изменении своих 

анкетных данных, а также о любых 

обстоятельствах, влияющих на 

исполнение им обязательств; 

 

5) в бесспорном порядке возместить 

Ломбарду ущерб, возникший в результате 

изъятия и/или выемки заложенного 

имущества государственными, в том числе 

правоохранительными и иными органами; 

6) выполнять иные требования, а 

также нести ответственность, 

установленные Залоговым билетом, 

законодательством о микрофинансовой 

деятельности и гражданским зако-

нодательством Республики Казахстан. 

 

2. ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ     

ЛОМБАРДА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ 

 

1) изменения в одностороннем 

порядке ставки вознаграждения (за 

исключением случаев их снижения) и 

(или) способа и метода погашения 

микрокредита; 

2) установление и взимание с 



рып, индекстеу; 

7) осы Кепілдік билетте көзделген 

жағдайларды қоспағанда, Кепілдік мүлікті 

пайдалану және оған билік ету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КЕПІЛДІК БИЛЕТ БОЙЫНША 

МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ БҰЗҒАНЫ ҮШІН 

ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
3.1. Ломбард кепілге салынған мүліктің 

жоғалуы, сақталуы немесе зақымдануы 

үшін, егер жоғалу немесе зақымдану 

еңсерілмейтін күштің салдарынан болғанын 

дәлелдей алмаса, жауапты болады. Сондай-

ақ Ломбард, егер кепілдік мүліктің жоғалуы 

немесе зақымдануы ереуілдер, жаппай 

тәртіпсіздіктер, халықтық және әскери 

толқулар және т.б. салдарынан үшінші 

тұлғалар жасаған ұрлау салдарынан болған 

жағдайда жауапкершіліктен босатылады, 

алайда бұл ретте Ломбард кепілге салынған 

мүліктің сақталуын қамтамасыз ету үшін 

өзінің қолынан келетін барлық шараларды 

қолдануға міндетті. 

3.2. Қарыз алушы Кепілдік билет 

бойынша міндеттемелердің орындалуына 

жауапты болады. 

 

4. КЕПІЛДІК БИЛЕТТІҢ 

ШАРТТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР 

ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

 

4.1. Қарыз алушының ақшалай 

міндеттемелері сомасының (мөлшерінің) 

және (немесе) оларды төлеу мерзімінің 

өзгеруіне әкеп соғатын микрокредиттің 

шарттары өзгерген жағдайда Ломбард жаңа 

шарттарды ескере отырып, микрокредитті 

өтеудің жаңа кестесін жасайды және Қарыз 

алушыға береді. 

4.2. Микрокредитті мерзімінен бұрын 

ішінара өтеген кезде сыйақының келесі 

сомасы негізгі борыш қалдығына қайта 

есептеледі және Қарыз алушыға жаңа өтеу 

кестесі бар жаңа Кепілдік билет беріледі. 

Заемщика любых платежей, за 

исключением вознаграждения и 

неустойки (штрафа, пени) по 

микрокредиту; 

3) требование от Заемщика, досрочно 

полностью или частично возвратившего 

Ломбарду сумму микрокредита, 

неустойку (штраф, пеню) и другие 

платежи за досрочный возврат 

микрокредита; 

4) увеличение суммы микрокредита 

по настоящему Залоговому билету; 

5) взимание неустойки (штрафа, 

пени) 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; 

6) индексацию обязательства и 

платежей по микрокредиту по 

Залоговому билету, выданного в тенге, 

с привязкой к любому валютному 

эквиваленту; 

7)  пользование и распоряжение 

Залоговым имуществом, за 

исключением случаев, 

предусмотренных настоящим 

Залоговым билетом. 

 

 

 

 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ        

СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЗАЛОГОВОМУ 

БИЛЕТУ 

3.1. Ломбард несет ответственность за 

утрату, сохранность или повреждение 

заложенного имущества, если не докажет, 

что утрата или повреждение произошли 

вследствие непреодолимой силы. Также 

Ломбард освобождается от 

ответственности в случае, если утрата или 

повреждение залогового имущества 

произошли вследствие хищения, 

совершенного третьими лицами, 

вследствие забастовок, массовых 

беспорядков, народных и военных вол-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       4.3. Қарыз алушы (оның ішінде үшінші 

тұлға жеке басын куәландыратын құжатты 

және Кепілдік билетті көрсеткен кезде, 

сондай-ақ Ломбардқа смс хабарлама жіберу 

немесе электрондық поштаға хабарлама 

жіберу арқылы хабарлау жолымен) 

микрокредит беру шарттарын сақтай 

отырып, қарыздың пайдаланылған күндері 

үшін Ломбардқа сыйақы төлеген жағдайда, 

Ломбард Кепілдік билетін ұзартуы мүмкін 

(Ломбардтың қалауы бойынша, себептерін 

түсіндірмей мерзімін ұзартудан бас тартуы 

мүмкін). Бұл ретте микрокредит берудің 

жалпы мерзімі микрокредит алған күннен 

бастап 12 (он екі) айдан аспауы тиіс. 

 

 

 

5. БАСҚА ДА ШАРТТАР 

 

5.1. Осы Кепілдік билетке қол қоя 

отырып, Қарыз алушы Ломбардқа Қарыз 

алушының дербес деректерін жинауға және 

өңдеуге және пайдалануға (қағаз 

тасығыштарда және/немесе Ломбардтың 

деректер базаларында және/немесе 

жиымдарында электронды форматта 

жинауды, өңдеуді және сақтауды қоса 

алғанда), сондай-ақ Қарыз алушы туралы 

ақпаратты кредиттік бюро мен ішкі істер 

органдарына №3 қосымшалардағы нысан 

бойынша ұсынуға сөзсіз жазбаша келісімін 

береді. 

5.2. Кепілдік мүлікті сақтандыру талап 

етілмейді. 

5.3. Қарыз алушы осы Кепілдік билет 

бойынша берілген микрокредит сомасын 

қайтармауы себепті Ломбард шеккен 

шығындарын жабу үшін Кепілдік мүлікті 

нений и т.д., но при этом Ломбард обязан 

принять все зависящие от него меры для 

обеспечения сохранности заложенного 

имущества. 

3.2. Заемщик несет ответственность за 

исполнение обязательств по Залоговому 

билету. 

 

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ 

ЗАЛОГОВОГО БИЛЕТА 
 

4.1. При изменении условий 

микрокредита, влекущих изменение 

суммы (размера) денежных обязательств 

Заемщика и (или) срока их уплаты, 

Ломбард составляет и выдает Заемщику 

новый график погашения микрокредита с 

учетом новых условий. 

4.2. При частичном досрочном 

погашении микрокредита последующая 

сумма вознаграждения пересчитывается 

на остаток основного долга, и Заемщику 

выдается Дополнительное соглашение с 

новым графиком погашения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Залоговый билет может быть 

пролонгирован Ломбардом (на усмотрение 

Ломбарда, который может отказать в 

продлении срока без объяснения причин), 

при условии оплаты Заемщиком (в том 

числе третьим лицом при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, и 

Залогового билета, а также путем 

уведомления Ломбарда путем отправки 

смс сообщения или отправки сообщения 

на электронную почту) вознаграждения 

Ломбарду за использованные дни займа с 

сохранением условий предоставления 

микрокредита. При этом общий срок 

предоставления микрокредита не может 



бағалау құнынан төмен бағада сатқан 

жағдайда, Ломбардқа кінарат-талап қоя 

алмайтынымен келіседі. 

5.4. Кепілдік мүліктің сатылуына 

немесе осындай мүліктің Ломбардтың 

меншігіне өтуіне байланысты Кепілдік 

билет әрекет етуін тоқтатады. 

        5.5. Кепілдік билет қазақ және орыс 

тілдерінде төрт данада, әрбір Тарап үшін 

бір-бір данадан қазақ және орыс тілдерінде 

жасалды. Мәтіндер әртүрлі оқылған 

жағдайда Тараптар орыс тіліндегі мәтінді 

басшылыққа алу туралы келісімге келді. 

 

6. ҚОСЫМШАЛАР 

1. №1 қосымша – Кепіл заты; 

2. №2 қосымша– Микрокредитті өтеу 

кестесі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

превышать 12 (двенадцать) месяцев с даты 

получения микрокредита. 

 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Подписав Залоговый билет, 

Заёмщик дает безусловное письменное 

согласие Ломбарду  на сбор и обработку и 

использования персональных данных 

Заёмщика (включая сбор, обработку и 

хранение на бумажных носителях и/или в 

электроном формате в массивах и/или 

базах данных Ломбарда), а также 

предоставление информации о Заемщике 

кредитному бюро и органы внутренних 

дел по формам, указанным в Приложениях 

№3). 

5.2.Страхование Залогового 

имущества не требуется. 

5.3. Заемщик согласен, что в случае 

реализации Залогового имущества по цене 

ниже оценочной стоимости для покрытия 

убытков Ломбарда ввиду невозвращения 

суммы микрокредита претензий к 

Ломбарду Заемщик иметь не будет. 

5.4. Залоговый билет прекращает свое 

действие в связи с реализацией Залогового 

имущества или переходом такого 

имущества в собственность Ломбарда. 

        5.5. Залоговый билет составлен на 

казахском и русском языках в четырех 

экземплярах, по одному экземпляру на 

казахском и одному экземпляру на 

русском языках для каждой из Сторон. 

В случае разночтений текстов Стороны 

пришли к соглашению 

руководствоваться текстом на русском 

языке. 

 

                 6. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приложение № 1 – Предмет 

залога; 

2. Приложение № 2 - График 

погашения микрокредита. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

  

7. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 



 

Ломбард деректемелері/Реквизиты Ломбарда: 

 

Мекенжайы: Тимирязева 59 

Адрес: Тимирязева 59 

БСН/БИН  150140009571 

Тел: +77075707302 

 

Қарыз алушының деректемелері/ Реквизиты 

Заемщика: 

ҚАРЫ САЛУШЫНЫҢ ТАӘ/ ФИО ЗАЕМЩИКА 

___________________________________ 

Тіркелген мекен-жайы/ Адрес прописки: 

___________________________________ 

Тұрғылықты мекенжайы/ Адрес 

проживания: 

___________________________________ 

 

ЖСН/ ИИН _______________ 

Тел:  __________________ 

 

Ломбард өкілінің қолы 

_______________________ ЖШС қызметкері 

ТОО "ЛОМБАРД MINICREDIT" / Сотрудник 

ТОО ТОО "ЛОМБАРД MINICREDIT" 

________________________ ТАӘ/ФИО 

 

Қарыз алушының қолы/ 

 Подпись Заемщика 

 

__________________  ТАӘ/ФИО 

 


