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№ ____БАНКТІК ҚАРЫЗ ШАРТЫ / ДОГОВОР БАНКОВСКОГО
г. ______________ қ.

ЗАЙМА №_____

20__ ж./г. «__» ______/______

«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі - Банк),
_____________________ негізінде әрекет етуші
________________________
(лауазымының
атауы)1_____________________________ (Т.А.Ә.)
мырза
(ханым)
арқылы,
және
аз._________________________
(Т.А.Ә.
толығымен) (бұдан әрі - Қарыз алушы),
[және
аз.
______________________
(Т.А.Ә.
толығымен) (бұдан әрі - «Қосарлас қарыз
алушы»), (бұдан әрі Қарыз алушы мен Қосарлас
қарыз алушы бірлесіп «Қарыз алушы» деп
аталады); Қарыз алушы мен Қосарлас қарыз алушы
осы Шарттың талаптарын орындайды және Шарт
бойынша міндеттемелерге толық жауапкершілікте
болады],
Банктің
www.eubank.kz
сайтында
жарияланған «Еуразиялық банк» АҚ Банктік және
өзге қызметтер көрсетудің стандартты талаптарына
(Қосылу шарты) (бұдан әрі – Стандартты
талаптар) қосылуға Қарыз алушының ниет
білдіргендігін назарға ала отырып, төмендегі
туралы осы Шартты жасады:

АО «Евразийский банк», (далее – Банк), в
лице_____________(наименование
должности)1
г-на(г-жи) __________________________ (Ф.И.О.),
действующего(-щей) на основании __________
________________________,
и
гр._____________________ (Ф.И.О. полностью),
(далее - Заемщик),
[и гр. ___________________________________
(Ф.И.О. полностью), (далее - Созаемщик), (далее
Заемщик и Созаемщик совместно именуются как
«Заемщик»); Заемщик и Созаемщик выполняют
условия настоящего Договора и несут обязанности
по настоящему Договору полностью солидарно]2,
принимая во внимание намерение Заемщика
присоединиться
к
Стандартным
условиям
предоставления банковских и иных услуг АО
«Евразийский банк» (Договор присоединения)
(далее – Стандартные условия), опубликованным
на Сайте Банка www.eubank.kz, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Банк Қарыз алушыға мақсатына сай
пайдалану,
қамтамасыз
ету,
мерзімділік,
қайтарымдылық және төлемділік талаптары
бойынша банктік қарыз береді:
1) Қарыздың мақсаты: [_____________________
(______________________)___________ сомасында
көлік құралын сатып алу, Автодилер анықтаған
(жаңа көлік құралын сатып алған кезде) көлік
құралының құнына немесе тәуелсіз бағалаушы
анықтаған (сатушыдан қолданылған көлік құралын
сатып алған кезде) көлік құралының бағалау құнына
толық
немесе
ішінара
сәйкес
келеді]
/[__________(_________________)
_________
сомасында көлік құралына техникалық қызмет
көрсетуге];
[__________(____________)__________ сомасында
көлік құралын сатып алуға Қарыз алушыға Банк
берген
Қарызды
қайта
қаржыландыруға];
[__________(_______________)
__________ сомасында көлік құралына меншік
құқығын мемлекеттік тіркеу бойынша және көлік
құралына кепіл құқығын мемлекеттік тіркеу
бойынша шығыстарға]; / [_________ (___________)
__________ сомасында көлік құралына кепіл
құқығын тоқтату және көлік құралына кепіл

1.1. Банк предоставляет Заемщику банковский
заем на условиях его целевого использования,
обеспеченности, срочности, возвратности и
платности:
1) Цель Займа: [на приобретение транспортного
средства в сумме __________(_________________)
_________, которая полностью или частично
соответствует стоимости транспортного средства,
установленной Автодилером (при приобретении
нового транспортного средства) или оценочной
стоимости транспортного средства, определенной
независимым оценщиком (при приобретении
подержанного транспортного средства у продавца)]
/ [на техническое обслуживание транспортного
средства в сумме __________(_________________)
_________];
[на
рефинансирование
Займа,
выданного Банком Заемщику на приобретение
транспортного
средства,
в
сумме
_________(___________) ________]; [на расходы по
государственной регистрации права собственности
на транспортное средство и по государственной
регистрации права залога на транспортное средство,
в
сумме
___________(_______________)____________] / [на
расходы
по
государственной
регистрации

1

Шарттың мәтінінде кездесетін курсивпен көрсетілген жақшалар мен жақшадағы сөздер, барлық сілтемелер мен ескертпелер, сондай-ақ
барлық колонтитулдар Шарттың түпкілікті нұсқасы шығарылып, оған Тараптар қол қоярдың алдында алынып тасталуы тиіс / Скобки
и слова в скобках, указанные курсивом, все примечания и сноски, а также все колонтитулы, по всему тексту Договора следует удалить
перед распечаткой окончательного варианта Договора и его подписанием Сторонами.
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құқығының
туындауын
мемлекеттік
тіркеу
бойынша шығыстарға]; [____________________
(________________)__________ сомасында көлік
құралының
иесінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін сақтандыруға [және мүлікті (көлік
құралын)
сақтандыруға]];
[________________
(_________________)__________ сомасында Қарыз
алушыны
жазатайым
жағдайлардан
сақтандыруға].3
(Осы тармақта өзге қосымша мақсаттар бар
болса атауы мен мөлшері ұқсастығы бойынша
тұжырымдамаларымен
шаршы
жақшада
көрсету).
2)
Қарыздың
сомасы
мен
валютасы:
___________(___________________) (санмен және
жазумен) __________ (валютасы көрсетілсін)
(жоғарыда және бұдан әрі – Қарыз, негізгі борыш).
3) Қарыз мерзімі: ________(_____________)
(санмен және жазумен) ай. Қарыз қолма-қол
ақшасыз тәртіппен [қайта қаржыландырылатын
қарызды одан
әрі қарай өтеу үшін
қарыз алуға Өтініште көрсетілген банктік шотқа
ақша аудару арқылы]/ [сатушының/ Автодилердің
банктік шотына ақша аудару арқылы] беріледі.
Бұл ретте Банк Қарыз алушының және/ немесе
сатушының/
Автодилердің
міндеттемелері
бойынша, сонымен қатар Қарыз алушы сатып
алатын көлік құралының сапасы, жиынтықтылығы
және т.б. үшін жауапкершілікте болмайды].
4) Қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесінің
түрі: [белгіленген]9-1 [Қарыз берілген күннен бастап
3 (үш) жыл ішінде белгіленген]. Сыйақы
мөлшерлемесі негізгі борыш сомасынан жылдық
____% (_______________ пайызды) құрайды
(жоғарыда және бұдан әрі – Сыйақы мөлшерлемесі,
Мөлшерлеме); бұл ретте Жылдық Тиімді Сыйақы
мөлшерлемесі жылдық _____% (_______________
пайызды) құрайды.
5) Қарызды өтеу әдісі: ______________
(Қарызды өтеу әдісі көрсетілсін: аннуитетті,
дифференциалды немесе Тараптардың келісімімен
басқаша).
6) Тұрақсыздық айыбының мөлшері: Қарыз алушы
қарызды қайтару және/немесе Сыйақы төлеу
және/немесе Шартта қарастырылған басқа да
төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерін
бұзғаны үшін Банкке:
- мерзімін кешіктірген 90 (тоқсан) күн ішінде:
мерзімін кешіктірген әрбір күн үшін мерзімі
кешіктірілген төлем сомасының 0,5% (нөл бүтін
оннан бес пайызы) мөлшерінде;
- мерзімін кешіктірген 90 (тоқсан) күн өткеннен соң:
мерзімін кешіктірген әрбір күн үшін мерзімі
кешіктірілген төлем сомасының 0,03% (нөл бүтін
жүзден үш пайызы) мөлшерінде,

прекращения права залога и возникновения права
залога на транспортное средство в сумме
_________(__________)________]; [на страхование
гражданско-правовой ответственности владельца
транспортного средства [и страхование имущества
(транспортного
средства)]
в
сумме
_______________(__________________)________];
[на страхование Заемщика от несчастных случаев в
сумме __________(___________________)______].3
(При наличии иной дополнительной цели указать в
данном пункте по аналогии с формулировками в
квадратных скобках).
2) Сумма и валюта Займа: ____________
(__________________) (цифрами и прописью)
_____________ (указать валюту) (выше и далее –
Заем, основной долг).
3) Срок Займа: ________(___________) (цифрами
и прописью) месяцев. Заем предоставляется в
безналичном порядке, [зачисления денег на
банковский счет, указанный в Заявлении на
получение займа для дальнейшего погашения
рефинансируемого займа] / [перевода денег на
банковский счет продавца/ Автодилера. При этом,
Банк не несет ответственности по обязательствам
Заемщика и/или продавца/ Автодилера, а также за
качество, комплектность и т.п. приобретаемого
Заемщиком транспортного средства].
4) Вид ставки вознаграждения по Займу:
[фиксированная.
Ставка
вознаграждения
составляет _____% (_______________ процентов)
годовых от суммы основного долга (выше и далее –
Ставка Вознаграждения, Ставка); при этом Годовая
Эффективная
Ставка
Вознаграждения
составляет ___% (_______________ процентов)
годовых.];
[ставка
вознаграждения
составляет
___%
(______________ процентов) годовых от суммы
основного долга (выше и далее – Ставка
Вознаграждения, Ставка) за период с _______ по
_____, при этом Банк предоставляет Заемщику
льготную
ставку
вознаграждения
_____%
(____________ процентов) годовых на период с
_______ по _______ (далее – Льготная ставка
вознаграждения), Годовая Эффективная Ставка
Вознаграждения по займу составит _____%
(____________ процентов) годовых. Ставка
Вознаграждения и Льготная ставка вознаграждения
являются фиксированными в указанные периоды.].
(раскрыть скобки в зависимости от выбранных
условий).
5) Метод погашения Займа: _________________
(указать метод погашения Займа: аннуитетный,
дифференцированный, либо иной, по соглашению
Сторон).
6) Размер неустойки: за нарушение обязательства
по возврату Займа и/или уплате Вознаграждения
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бірақ Шарт әрекет ететін әрбір жыл үшін Қарыз
сомасының 10% (он пайызынан) аспайтын
мөлшерде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндетті,
Шарттың 1.12. тармағында көрсетілген сақтандыру
жағдайының орын алғанын хабарлау туралы
талаптарды бұзғаны үшін Қарыз алушы Банкке
сақтандыру компаниясының пайдасына Банк
төлеген сақтандыру сыйлықақы сомасының 10%
(он пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын
(айыппұл) төлеуге міндетті.
1.2. Қарыз берілгені және оған қызмет
көрсетілгені үшін алынатын/ Қарыз алушы төлейтін
комиссиялар, сақтандыру сыйлықақыларының
сомасы және басқа да шығыстар:
[.
[1) мерзімінен бұрын ішінара өтеу кезінде Қарызды
ұйымдастырғаны үшін комиссия (Өтеу кестесіне
сәйкес ай сайын) - мерзімінен бұрын ішінара өтеу
күніне негізгі борыш қалдығының ___% (_______
пайызы);]4
[2) __________ (______________________)_____ көлік құралына меншік құқығын мемлекеттік тіркеу
бойынша және көлік құралына кепіл құқығын
мемлекеттік тіркеу бойынша шығыстар (бар болса)
[берілген қарыз сомасынан төленеді] / [берілетін
Қарыз сомасына қосылады;] / [Қарыз алушы қолмақол ақшамен төлейді];]4
[3) ___________(___________________)______ –
көлік құралын ерікті сақтандыру (КАСКО) (бар
болса) [берілген қарыз сомасынан төленеді]/
[берілетін Қарыз сомасына қосылады]/
[Қарыз
алушы қолма-қол төлейді];]4
[4) _________(_____________________)______ –
автокөлік
иесінің
азаматтық-құқықтық
жауапкершілігін міндетті сақтандыру (МАҚЖ) (бар
болса) [берілген қарыз сомасынан төленеді]/
[берілетін Қарыз сомасына қосылады]/ [Қарыз
алушы қолма-қол төлейді];]4
[5) _________ (______________________)_______ Қарыз алушыны жазатайым жағдайлардан ерікті
сақтандыру (бар болса) [берілетін Қарыз сомасынан
ұсталады]/ [берілетін Қарыз сомасына қосылады]/
[Қарыз алушы қолма-қол төлейді];]4
[6) __________ (______________________)_______
- қарызды мерзімінен бұрын ішінара (толық) өтегені
үшін комиссия.]4
[7) __________ (______________________)_______
- қарыз алуға өтініш пен құжаттарды қарау үшін
комиссия.]4
[8)____________ (________________)____________
- қарыз бойынша несиелік берешек туралы
анықтама беру үшін комиссия]4.
[9) ____________ (___________)____________ қамтамасыз ету кепілі болып табылатын көлік
құралының тіркеу нөмірін ауыстыруға, көлік
құралы бойынша жоғалған құжаттарды қалпына

и/или уплате иных платежей, предусмотренных
Договором, Заемщик обязан уплатить Банку
неустойку:
- в течение 90 (девяноста) дней просрочки: в
размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента)
от суммы просроченного платежа, за каждый день
просрочки;
- по истечении 90 (девяноста) дней просрочки: в
размере 0,03% (ноль целых три сотых процентов) от
суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки,
но не более 10% (десяти процентов) от суммы
Займа, за каждый год действия Договора, за
нарушение
требования
об
уведомлении
наступлении страхового случая, указанного в
пункте 1.12. Договора, Заемщик обязан уплатить
Банку неустойку (штраф) в размере 10% (десять
процентов) от суммы страховой премии,
уплаченной Банком в пользу страховой компании.
1.2. Комиссии, суммы страховых премий и иные
расходы, взимаемые в связи с выдачей и
обслуживанием Займа/ выплачиваемые Заемщиком:
.
[1) комиссия за организацию выданного Займа при
частичном досрочном погашении (ежемесячно
согласно Графику погашения) - ___% (_______
процентов) от остатка основного долга на дату
частичного досрочного погашения;]4
[2) расходы по государственной регистрации права
собственности на транспортное средство и по
государственной регистрации права залога на
транспортное
средство
(при
наличии)
([удерживается из суммы выдаваемого Займа] /
[включается в сумму выдаваемого Займа] /
[уплачивается Заемщиком наличными])
____________(_______________) ___________;]4
[3) добровольное страхование транспортного
средства (КАСКО) (при наличии) [удерживается из
суммы выдаваемого Займа]/ [включается в сумму
выдаваемого Займа]/ [уплачивается Заемщиком
наличными] –_________(______________)______;]4
[4) обязательное страхование гражданско-правовой
ответственности владельцев транспортных средств
(ОГПО) (при наличии) [удерживается из суммы
выдаваемого Займа]/ [включается в сумму
выдаваемого Займа]/ [уплачивается Заемщиком
наличными]
–
___________
4
(______________________)________;]
[5) добровольное страхование Заемщика от
несчастных случаев (при наличии) [удерживается
из суммы выдаваемого Займа]/ [включается в сумму
выдаваемого Займа]/ [уплачивается Заемщиком
наличными]
–
___________
(______________________)________;]4
[6) комиссия за частичное (полное) досрочное
погашение
займа
__________
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келтіруге рұқсат туралы анықтама беру үшін
комиссия]4.
(Өзге комиссиялар/сыйақылар бар болса атауы мен
мөлшері
ұқсастығы
бойынша
тұжырымдамаларымен
шаршы
жақшада
көрсету).4
1.3. Қарызды, Сыйақы мен өзге Берешек
сомаларын өтеу тәртібі: Банктің қолданыстағы
тарифтеріне сәйкес Банктің
бөлімшелері
немесе басқа банктердің бөлімшелері арқылы
жүргізіледі:
- Банк кассасына ақша салу арқылы;
- банктік шотты тікелей дебеттеу жолымен;
Қарыз
алушының
кез
келген
банктік шоттарынан Банк пайдасына ақша аудару
арқылы, терминалдар, электрондық кассиррециркуляторлар
арқылы, ҚР қолданыстағы
заңнамасымен
тыйым салынбаған өзге тәсіл
арқылы.
[- Қарыз алушының жұмыс берушісі Қарыз
алушы жалақысының сомасынан ұстап қалады және
Қарыз алушының жұмыс берушісі оны Қарыз
алушының жұмыс берушіге ұсынған жазбаша
келісімі негізінде қолма-қол ақшасыз тәсілмен
Банктің шотына аударады].
1.4. Негізгі борышты (берілген Қарыз сомасын)
өтеудің және Қарыз бойынша сыйақыны төлеудің
мөлшері мен кезеңділігін Қарыз алушы Қарызды
алғаннан кейін, ай сайын Шарттың ажыратылмас
бөлігі болып табылатын Өтеу кестесінде
көрсетілген күннен кешіктірмей жүргізеді.
1.5. Шарт бойынша өз міндеттемелерін
орындауды қамтамасыз етуге Қарыз алушы Банкке
жылжымалы мүлікті кепілге береді, атап айтқанда:
аталған мүліктің кепіл шарты (жоғарыда және
бұдан әрі – Қамтамасыз ету бойынша шарт)
негізінде жалпы кепіл құны ____________
(_______________)____________ (санмен және
жазумен, валютасы) көлік құралы.2
1.6. Қарыз алушының Шарт бойынша
міндеттемелерін орындамағаны және/ немесе тиісті
түрде орындамағаны үшін Банк ҚР заңнамасында
және
Шартта
қарастырылған
ықпал
ету
шараларының
бәрін
қабылдауға
құқылы,
мыналарды қоса: ҚР заңнамасына сәйкес
тұрақсыздық айыбының (өсімпұлдар, айыппұлдар)
сомасын қоса Берешек сомасына Қарыз алушының
кез келген банктік шоттарында бар ақшаны, оның
ішінде төлем тапсырмаларын қою арқылы даусыз
(акцептсіз) тәртіппен өндіру; [сатып алынатын
көлік құралының қозғалтқышының жұмысын
2

(______________________)_______.]4
[7) комиссия за рассмотрение заявления и
документов на получение займа - __________
(______________________)_______.]4
[8) комиссия за выдачу справки о ссудной
задолженности по займу - ____________
(________________)____________]4.
[9) комиссия за выдачу справки о разрешении на
замену регистрационного номера транспортного
средства, являющегося залоговым обеспечением, на
переоформление свидетельства о регистрации
транспортного средства, на восстановление
утерянных документов по транспортному средству.
- ____________ (___________)____________]4.
(При наличии иной комиссии/ премии указать
наименование и размер по аналогии с
формулировками в квадратных скобках).4
1.3. Порядок погашения Займа, Вознаграждения
и иных сумм Задолженностей: через отделения
Банка в соответствие с действующими тарифами
Банка или через отделения других банков:
- путем внесения денег в кассу Банка;
- путем прямого дебетования банковского счета;
- путем перевода денег в пользу Банка с любых
банковских счетов Заемщика, через терминалы,
электронные кассиры-рециркуляторы, либо иным
способом, не запрещенным законодательством РК.
[- удерживаются работодателем Заемщика из
суммы заработной платы Заемщика и переводятся
работодателем
Заемщика
на
счет
Банка
безналичным путем на основании письменного
согласия
Заемщика,
предоставленного
работодателю].
1.4. Периодичность и размер погашения
основного долга (суммы предоставленного Займа) и
уплаты Вознаграждения по Займу производятся
Заемщиком ежемесячно после получения Займа не
позднее дат, указанных в Графике погашения,
являющемся неотъемлемой частью Договора.
1.5. В обеспечение исполнения своих
обязательств по Договору, Заемщик предоставляет
Банку в залог движимое имущество, а именно:
транспортное
средство
общей
залоговой
стоимостью ________ (_______________)________
(цифрами и прописью, валюта), на основании
договора залога данного имущества (выше и далее
– Договор по обеспечению).5
1.6.
За
ненадлежащее
исполнение
и/или
неисполнение Заемщиком обязанностей по
Договору, Банк вправе применить все меры
воздействия, предусмотренные законодательством

Қамтамасыз ету шартының күні осы Шартқа қол қойған күннен кейін белгіленеуі тиіс. Кепіл мүлкінің меншік иелерінің жазбаша келісімдері
Қамтамасыз ету шартын жасау күніне дейін жіберілуі керек. Бас Банктің уәкілетті органы кепілді тіркеу мерзімін ұзарту туралы шешім
қабылдаған кезде осы Шартқа тиісті қосымша келісімдер жасалады/Договор по Обеспечению должен быть датирован не ранее даты
подписания настоящего Договора. Письменные согласия сособственников залогового имущества должны быть предоставлены до даты
заключения Договора по Обеспечению. При принятии уполномоченным органом Головного Банка решения о предоставлении отсрочки
регистрации залога, к настоящему Договору заключается соответствующее дополнительное соглашение.
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қашықтықтан оқшаулау/ажырату;]6 Қамтамасыз ету
мәнінен, кепілдік сомасын қоса құн өндіру;
[кепілге салынған мүлікті Қарыз алушы қарыз алған
кезде қол қойған сенімхат негізінде тәуелсіз
бағалаушы анықтаған және сату күнінде
белгіленген нарықтық құны бойынша сату]7,
берешекті сотқа дейін өндіру және реттеу үшін
коллекторлық агенттікке беру; «ҚР-дағы банктер
және банктік қызмет туралы» ҚР Заңының 36-1
бабының 3 және 4 тармақтарында көрсетілген
тұлғаға
Қарыз
алушыда
Шарт
бойынша
міндеттемелерді орындамау мерзімі ретті 90
(тоқсан) күнтізбелік күннен асыра кешіктірілген,
жеке тұлғаға берілген ипотекалық қарыз бойынша
ретті 180 (жүз сексен) күнтізбелік күннен асыра
кешіктірілген жағдайда Шарт бойынша құқық
(талап) беру; кепілге салынған мүлікті соттан тыс
сату; Қарыз алушы Банкпен жасалған басқа
азаматтық-құқықтық мәмілелер бойынша берген
мүлікті ұстап қалу; Қарызды мерзімінен бұрын
қайтару және Сыйақыны мерзімінен бұрын өтеу
бойынша талап; шығындарды, зиянды залалдарды
өтеу туралы талап; Қарыз алушының жұмыс
берушісін бұл факт туралы хабардар ету; сот
органдарына мемлекеттік бажды, сот және басқа
шығыстарды Қарыз алушы есебіне жатқыза
отырып, [мерзімі кешіктірілген Берешекті] [мерзімі
кешіктірілген, сондай-ақ Қарыз алушының Банк
алдындағы
Берешегінің
жалпы
сомасын]7
мәжбүрлеп өндіру туралы өтінішпен жүгіну; Қарыз
алушының кез келген мүлкінен ҚР заңнамасында
белгіленген тәртіппен құн өндіру; сондай-ақ басқа
да заңды/ келісімді ықпал ету шаралары.
Қарыз алушы Шартта, Стандартты талаптарда
белгіленген
міндеттемелерді
орындамаған
жағдайда, егер Шартта тұрақсыздық айыбының
басқаша мөлшері белгіленбесе, Банк Қарыз
сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы)
мөлшерінде айыппұл есептеуге және Қарыз
алушыдан оны төлеуді талап етуге құқылы, ал
Қарыз алушы айыппұлды Банктің бірінші
қарапайым жазбаша талабы бойынша төлеуге
міндетті.
1.7. Шарттың кіріспесінде көрсетілген оны
жасаған күннен бастап Шарт күшіне енеді және
Қарыз алушы Шарт бойынша Банк алдындағы
міндеттемелерін толық орындағанға дейін әрекет
етеді.
[1.8. Қарыз алушы Шарттың 1.9. тармағында
қарастырылған міндеттемелерін орындамағаны
және/ немесе тиісті орындамағаны үшін Банкке
орындау мерзімін кешіктірген әрбір күн үшін Қарыз
сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір пайызы)

РК и Договором, включая: обратить взыскание в
бесспорном (безакцептном) порядке на деньги, в
том числе путем предъявления платежного
требования, имеющиеся на любых банковских
счетах Заемщика на сумму Задолженности, включая
сумму неустоек (пени, штрафы) в соответствии с
законодательством
РК;
[дистанционное
блокирование
работы/отключение
двигателя
приобретаемого
транспортного
средства;]6
обращение взыскания на предметы Обеспечения,
включая суммы гарантий;
[реализацию заложенного имущества по рыночной
стоимости, установленной на дату реализации и
определенной независимым оценщиком, на
основании доверенности, подписанной Заемщиком
при получении займа]7 передача задолженности на
досудебные
взыскание
и
урегулирование
коллекторскому агентству; уступить право
(требование) по Договору лицу, указанному в
пунктах 3 и 4 статьи 36-1 Закона РК «О банках и
банковской деятельности в РК», при наличии у
Заемщика просрочки исполнения обязательства по
Договору свыше 90 (девяноста) последовательных
календарных дней, по ипотечному займу,
выданному физическому лицу, - свыше 180 (ста
восьмидесяти) последовательных календарных
дней; внесудебную реализацию заложенного
имущества;
удержание
имущества,
предоставленного
Заемщиком
по
иным
гражданско-правовым
сделкам
с
Банком;
требование о досрочном возврате Займа и
досрочной уплате Вознаграждения; требование о
возмещении затрат, ущерба, убытков; уведомление
о данном факте работодателя Заемщика; обращение
в судебные органы с заявлением о принудительном
взыскании [просроченной Задолженности] [как
просроченной, так и общей суммы Задолженности
Заемщика
перед
Банком]7
с
отнесением
государственной пошлины, судебных и иных
расходов на счет Заемщика; обращение взыскания
на любое имущество Заемщика в порядке,
установленном законодательством РК; а также
иные законные/ договорные меры воздействия.
В случае неисполнения Заемщиком обязательств
по Договору, Стандартным условиям, если иные
размеры неустоек не установлены настоящим
Договором, Банк вправе начислить и требовать от
Заемщика уплаты штрафа в размере 0,1% (ноль
целых одна десятая процента) от суммы Займа, а
Заемщик обязан уплатить штраф по первому
простому письменному требованию Банка.
1.7. Договор вступает в силу с даты заключения
Договора, указанной в преамбуле, и действует до
полного
исполнения
Заемщиком
своих
обязательств перед Банком по Договору.

РСС – 5 Банктік қарыз шарты (көлік құралын сатып алу үшін) / Договор банковского займа (на покупку
транспортного средства)

мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл)
төлейді].3
[1.8. Қарыз алушы Шарттың 1.10. тармағында
қарастырылған міндеттемелерін орындамағаны
және/немесе тиісті орындамағаны үшін Банкке
орындау мерзімін кешіктірген әрбір күн үшін
Қарыз сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір
пайызы) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын
(өсімпұл) төлейді] 11, 13, 14.
[1.9. Қарыз алушы осы арқылы «Қазақстан даму
банкі»
акционерлік
қоғамына,
Қазақстан
Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген
қаражаттың жұмсалуын бақылау жөніндегі
комиссияға және оның құрамына кіретін
мемлекеттік органдар мен ұйымдарға банктік,
коммерциялық және Қарыз бойынша заңмен
қорғалатын өзге құпияны құрайтын құжаттар мен
ақпаратты беруге өзінің сөзсіз келісімін растайды.
1.10. Қарыз алушы осы арқылы «Қазақстан даму
банкі» акционерлік қоғамының бұқаралық ақпарат
құралдарында Қарыз алушының сатып алынатын
автокөлік моделі мен құны туралы ақпаратты
жариялау арқылы банктік құпияны ашуға өзінің
сөзсіз келісімін растайды.]9-1.
[1.9. Қарыз алушы осы арқылы ол Шарт
бойынша міндеттерін тиісті түрде орындамаған
және/немесе орындамаған, оның ішінде кезекті
төлемді өтеу мерзімін 10 (он) күннен асыра
кешіктірген жағдайда Қарыз алған сәтте қол қойған
сенімхат негізінде кепілге салынған мүлікті Банктің
өз қарастыруы бойынша сату құқығын беруге өзінің
келісімін растайды.]7]
(Жақшаларды ашу және таңдалған сақтандыру
сызбасына байланысты тиісті тармақтарды
қолдану)
[1.9. Мүлікті (көлік құралын) сақтандыру
шарттары бойынша Банк Пайда алушы ретінде
тағайындалуы тиіс, сақтандыру сомасы [көлік
құралының нарықтық құнына] [Қарыз сомасына]
тең болуы тиіс. Сақтандыру шарттары Шарттың
барлық әрекет ету мерзіміне жасалады. Шарттың
әрекет ету мерзімінен аз мерзімге жасалған
сақтандыру шарты 1 (бір) жылдан аз емес мерзімге
жасалуы тиіс. Егер сақтандыру шарты Шарттың
әрекет ету мерзімінен аз мерзімге жасалса, онда
Қарыз алушы Шарттың барлық әрекет ету мерзімі
ішінде
сақтандыру шарттарын жыл сайынғы
негізде мерзімін ұзартуға (қайта жасауға) міндетті.
1.10. Сақтандыру жағдайы орын алғанда,
егер сақтандыру төлемінің сомасы Қарыз бойынша
Берешек мөлшерінен асатын болса – сақтандыру
төлемінің қалдығы Қарыз бойынша Берешек
3
4

[1.8. За неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных
пунктом 1.9. Договора, Заемщик выплачивает Банку
неустойку (пеня) в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от суммы Займа, за каждый день
просрочки исполнения].4
[1.8. За неисполнение и/или ненадлежащее
исполнение
обязательств,
предусмотренных
пунктом 1.10. Договора, Заемщик выплачивает
Банку неустойку (пеню) в размере 0,1% (ноль целых
одна десятая процента) от суммы Займа, за каждый
день просрочки исполнения] 11, 13, 14.
[1.9. Заемщик настоящим подтверждает свое
безусловное
согласие
на
предоставление
Акционерному
обществу
«Банк
Развития
Казахстана»,
комиссии
по
контролю
за
расходованием
средств,
выделенных
из
Национального фонда Республики Казахстан и
входящих в её состав, государственным органам и
организациям,
документов
и
информации,
составляющей банковскую, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну по Займу.
1.10. Заемщик настоящим подтверждает свое
согласие на раскрытие банковской тайны путем
опубликования Акционерным обществом «Банк
Развития Казахстана» в средствах массовой
информации модели и стоимости приобретаемого
автотранспорта]9-1.
[1.9. Настоящим Заемщик подтверждает свое
согласие на предоставление Банку права
реализации заложенного имущества по своему
усмотрению
на
основании
доверенности,
подписанной в момент получения Займа, в случае
ненадлежащего исполнения и/или неисполнения
Заемщиком обязанностей по Договору, в т.ч.
просрочки погашения очередного платежа на срок
более 10 (десяти) дней.]7].
(Раскрыть
скобки
и
использовать
соответствующие пункты в зависимости от
выбранной схемы страхования)
[1.9. По договорам страхования имущества
(транспортного средства) Выгодоприобретателем
должен быть назначен Банк, страховая сумма
должна быть равна [рыночной стоимости
транспортного средства] [сумме Займа]. Договоры
страхования заключаются на весь срок действия
Договора. Договор страхования, заключенный на
срок менее срока действия Договора, должен быть
заключен на срок не менее 1 (одного) года. Если
договор страхования заключается на срок менее
срока действия Договора, то Заемщик обязан на
ежегодной основе пролонгировать (перезаключать)

Талап, егер сақтандыру, Қарыз алушының қаржысы есебінен жүргізілгенде қолданылады/Условие действует в случае, если страхование
осуществляется за счет средств Заемщика.
Талап, егер сақтандыру, Қарыз алушының қаржысы есебінен жүргізілгенде қолданылады/Условие действует в случае, если страхование
осуществляется за счет средств Заемщика.
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толық өтелген соң Қарыз алушыға қайтарылады.
1.11. Мүлікті (көлік құралын) сақтандыруды
Қарыз алушы өзінің меншікті қаражаты есебінен
жүзеге асырады.8
[1.9. Мүлікті (көлік құралын) сақтандыруды Банк
өзінің меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырады.
1.10. Шарттың және/немесе Өтеу кестесінің
талаптарына
(соттың
шешімі
бойынша,
Тараптардың өзара келісімі бойынша, Қарыз
алушының сұрауы бойынша және/немесе басқа
негіздемелер бойынша)
өзгерістер енгізген
жағдайда, Банк Қарыз алушыдан талап етуге
құқылы, ал Қарыз алушы мүлікті (көлік құралын)
өзінің меншікті қаражаты есебінен сақтандыруды
қамтамасыз етуге міндеттенеді.
1.11. Мүлікті (көлік құралын) сақтандыру
шарттары
бойынша
Банк
Пайда
алушы
ретінде тағайындалады. Сақтандыру шарттары
Шарттың барлық әрекет ету мерзіміне жасалады.]11
[1.9. Мүлікті сақтандыру шарттары бойынша
Қарыз алушы Пайда алушы ретінде тағайындалуы
тиіс, сақтандыру сомасы [көлік құралының
нарықтық құнына] [Қарыз сомасына] тең болуы
тиіс. Сақтандыру шарттары Шарттың барлық
әрекет ету мерзіміне жасалады. Шарттың әрекет ету
мерзімінен аз мерзімге жасалған сақтандыру шарты
1 (бір) жылдан аз емес мерзімге жасалуы тиіс. Егер
сақтандыру шарты Шарттың әрекет ету мерзімінен
аз мерзімге жасалса, онда Қарыз алушы Шарттың
барлық әрекет ету мерзімі ішінде сақтандыру
шарттарын жыл сайынғы негізде мерзімін ұзартуға
(қайта жасауға) міндетті.
1.10. Сақтандыру жағдайы орын алғанда,
егер сақтандыру төлемінің сомасы Қарыз бойынша
Берешек мөлшерінен асатын болса – сақтандыру
төлемінің қалдығы Қарыз бойынша Берешек толық
өтелген соң Қарыз алушыға қайтарылады.
1.11. Мүлікті (көлік құралын) сақтандыруды
Қарыз алушы өзінің меншікті қаражаты есебінен
жүзеге асырады]12

договора страхования в течение всего срока
действия Договора.
1.10.
В случае наступления страхового
случая, если сумма страховой выплаты будет
превышать размер Задолженности по Займу –
остаток страховой выплаты после полного
погашения Задолженности по Займу возвращается
Заемщику.
1.11. Страхование имущества (транспортного
средства) осуществляется Заемщиком за счет его
собственных средств.].5
[1.9. Страхование имущества (транспортного
средства) осуществляется Банком за счет его
собственных средств.
1.10. В случае внесения изменений (по решению
суда, по обоюдному согласию Сторон, по запросу
Заемщика и/или по иным основаниям) в условия
Договора и/или в График погашения, Банк вправе
потребовать от Заемщика, а Заемщик безусловно
обязуется обеспечить страхование имущества
(транспортного средства) за счёт его собственных
средств.
1.11. По договорам страхования имущества
(транспортного средства) Выгодоприобретателем
назначается
Банк.
Договоры
страхования
заключаются на весь срок действия Договора.]11
[1.9. По договорам страхования имущества
Выгодоприобретателем должен быть назначен
Заемщик, страховая сумма должна быть равна
[рыночной стоимости транспортного средства]
[сумме Займа]. Договоры страхования заключаются
на весь срок действия Договора. Договор
страхования, заключенный на срок менее срока
действия Договора, должен быть заключен на срок
не менее 1 (одного) года. Если договор страхования
заключается на срок менее срока действия
Договора, то Заемщик обязан на ежегодной основе
пролонгировать
(перезаключать)
договора
страхования в течение всего срока действия
Договора.
1.10.
В случае наступления страхового
[1.9. Мүлікті (көлік құралын) сақтандыруды Банк случая, если сумма страховой выплаты будет
өзінің меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырады. превышать размер Задолженности по Займу –
Сақтандыру Қарыз алушының қаржысы есебінен жүргізілген жағдайда талап қолданылады, Пайда алушы - Банк / Условие действует
в случае, если страхование осуществляется за счет средств Заемщика, Выгодоприобретатель - Банк.
11
Сақтандыру Банктің қаржысы есебінен жүргізілген жағдайда талап қолданылады, Пайда алушы - Банк / Условие действует в случае,
если страхование осуществляется за счет средств Банка, Выгодоприобретатель - Банк.
12
Сақтандыру Қарыз алушының қаржысы есебінен жүргізілген жағдайда талап қолданылады, Пайда алушы – Қарыз алушы / Условие
действует в случае, если страхование осуществляется за счет средств Заемщика, Выгодоприобретатель - Заемщик
13
Сақтандыру Банктің қаржысы есебінен жүргізілген жағдайда талап қолданылады, Пайда алушы - Қарыз алушы / Условие действует в
случае, если страхование осуществляется за счет средств Банка, Выгодоприобретатель - Заемщик.
14
Сақтандыру Банктің қаржысы есебінен жүргізілген жағдайда талап қолданылады, Пайда алушы - Мамандандырылған ТЖО (ішінара
зақымдағанда), Банк (толық опат болған/жоғалған кезде) / Условие действует в случае, если страхование осуществляется за счет средств
Банка, Выгодоприобретатель - Специализированное СТО (при частичном повреждении), Банк (при полной гибели/хищении).
15
Сақтандыру Қарыз алушының қаржысы есебінен жүргізілген жағдайда талап қолданылады, Пайда алушы - Мамандандырылған ТЖО
(ішінара зақымдағанда), Банк (толық опат болған/жоғалған кезде) / Условие действует в случае, если страхование осуществляется за счет
средств Заемщика, Выгодоприобретател - Специализированное СТО (при частичном повреждении), Банк (при полной гибели/хищении).
5

РСС – 5 Банктік қарыз шарты (көлік құралын сатып алу үшін) / Договор банковского займа (на покупку
транспортного средства)

1.10. Шарттың және/немесе Өтеу кестесінің
талаптарына
(соттың
шешімі
бойынша,
тараптардың өзара келісімі бойынша, Қарыз
алушының сұрауы бойынша және/немесе басқа
негіздемелер бойынша)
өзгерістер енгізген
жағдайда, Банк Қарыз алушыдан талап етуге
құқылы, ал Қарыз алушы мүлікті (көлік құралын)
өзінің меншікті қаражаты есебінен сақтандыруды
қамтамасыз етуге міндеттенеді.
1.11. Мүлікті (көлік құралын) сақтандыру
шарттары бойынша Қарыз алушы Пайда алушы
болып тағайындалады. Сақтандыру шарттары
Шарттың барлық әрекет ету мерзіміне жасалады.
Егер сақтандыру шарты Шарттың әрекет ету
мерзімінен аз мерзімге жасалса, онда Банк немесе
Шарттың 1.10. тармағының талаптарына сәйкес
Қарыз алушы Шарттың барлық әрекет ету мерзімі
ішінде сақтандыру шарттарын жыл сайынғы негізде
мерзімін ұзартуға (қайта жасауға) міндетті.]13
[1.9. Мүлікті (көлік құралын) сақтандыруды
Банк өзінің меншікті қаражаты есебінен жүзеге
асырады.
1.10. Шарттың және/немесе Өтеу кестесінің
талаптарына
(соттың
шешімі
бойынша,
тараптардың өзара келісімі бойынша, Қарыз
алушының сұрауы бойынша және/немесе басқа
негіздемелер бойынша)
өзгерістер енгізген
жағдайда, Банк Қарыз алушыдан талап етуге
құқылы, ал Қарыз алушы мүлікті (көлік құралын)
өзінің меншікті қаражаты есебінен сақтандыруды
қамтамасыз етуге міндеттенеді
1.11. Мүлікті (көлік құралын) сақтандыру
шарттары бойынша Пайда алушы болып мүлік
(көлік құралы) ішінара зақымданған кезде - көлік
құралын ерікті сақтандыру (КАСКО) шартына
қосылу
туралы
Өтініште
көрсетілген
Мамандандырылған ТЖО, мүлік (көлік құралы)
толықтай опат болғанда/ұрланғанда - Банк
тағайындалады. Сақтандыру шарттары Шарттың
барлық әрекет ету мерзіміне жасалады. Егер
сақтандыру шарты Шарттың әрекет ету мерзімінен
аз мерзімге жасалса, онда Банк немесе Шарттың
1.10. тармағының талаптарына сәйкес Қарыз алушы
Шарттың барлық әрекет ету мерзімі ішінде
сақтандыру шарттарын жыл сайынғы негізде
мерзімін ұзартуға (қайта жасауға) міндетті.]14
[1.9. Мүлікті (көлік құралын) сақтандыру
шарттары бойынша Пайда алушы болып мүлік
(көлік құралы) ішінара зақымданған кезде - көлік
құралын ерікті сақтандыру (КАСКО) шартына
қосылу
туралы
Өтініште
көрсетілген
Мамандандырылған ТЖО, мүлік (көлік құралы)
толықтай опат болғанда/ұрланғанда - Банк
тағайындалады,
сақтандыру
сомасы
[көлік
құралының нарықтық құнына] [Қарыз сомасына]
тең болуы қажет. Сақтандыру шарттары Шарттың

остаток страховой выплаты после полного
погашения Задолженности по Займу возвращается
Заемщику.
1.11. Страхование имущества (транспортного
средства) осуществляется Заемщиком за счет его
собственных средств.]12
[1.9. Страхование имущества (транспортного
средства) осуществляется Банком за счет его
собственных средств.
1.10. В случае внесения изменений (по решению
суда, по обоюдному согласию Сторон, по запросу
Заемщика и/или по иным основаниям) в условия
Договора и/или в График погашения, Банк вправе
потребовать от Заемщика, а Заемщик безусловно
обязуется обеспечить страхование имущества
(транспортного средства) за счёт его собственных
средств.
1.11. По договорам страхования имущества
(транспортного средства) Выгодоприобретателем
назначается Заемщик. Договоры страхования
заключаются на весь срок действия Договора. Если
договор страхования заключается на срок менее
срока действия Договора, то Банк или, согласно
условиям пункта 1.10. Договора, Заемщик обязан на
ежегодной основе пролонгировать (перезаключать)
договора страхования в течение всего срока
действия Договора.]13
[1.9. Страхование имущества (транспортного
средства) осуществляется Банком за счет его
собственных средств.
1.10. В случае внесения изменений (по решению
суда, по обоюдному согласию Сторон, по запросу
Заемщика и/или по иным основаниям) в условия
Договора и/или в График погашения, Банк вправе
потребовать от Заемщика, а Заемщик безусловно
обязуется обеспечить страхование имущества
(транспортного средства) за счёт его собственных
средств.
1.11. По договорам страхования имущества
(транспортного средства) Выгодоприобретателем
назначается
при
частичном
повреждении
имущества
(транспортного
средства)
Специализированное СТО, указанное в Заявлении о
присоединении
к
договору
добровольного
страхования автомобильного транспорта (КАСКО),
при
полной
гибели/хищении
имущества
(транспортного средства) - Банк. Договоры
страхования заключаются на весь срок действия
Договора. Если договор страхования заключается
на срок менее срока действия Договора, то Банк
или, согласно условиям пункта
1.10. Договора, Заемщик обязан на ежегодной
основе пролонгировать (перезаключать) договора
страхования в течение всего срока действия
Договора.]14
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барлық әрекет ету мерзіміне жасалады. Шарттың
әрекет ету мерзімінен аз мерзімге жасалған
сақтандыру шарты 1 (бір) жылдан кем болмайтын
мерзімге жасалуы тиіс. Егер сақтандыру шарты
Шарттың әрекет ету мерзімінен аз мерзімге
жасалса, онда Қарыз алушы Шарттың барлық
әрекет ету мерзімі ішінде сақтандыру шарттарын
жыл сайынғы негізде мерзімін ұзартуға (қайта
жасауға) міндетті.
1.10. Сақтандыру жағдайы орын алғанда,
егер сақтандыру төлемінің сомасы Қарыз бойынша
Берешек мөлшерінен асатын болса – сақтандыру
төлемінің қалдығы Қарыз бойынша Берешек толық
өтелген соң Қарыз алушыға қайтарылады.
1.11. Мүлікті (көлік құралын) сақтандыруды
Қарыз алушы өзінің меншікті қаражаты есебінен
жүзеге асырады] 15
1.12. Қарыз алушы осы арқылы көлік құралына
қатысты сақтандыру жағдайының (жағдайларының)
орын алғаны туралы Банкке жедел түрде, бірақ
сақтандыру жағдайы (жағдайлары) басталған
күннен кейін 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей,
сақтандыру жағдайының (жағдайларының) орын
алғанын растайтын құжаттардың түпнұсқаларын
кейіннен Банкке ұсына отырып, жазбаша түрде
хабарлауға сөзсіз міндеттеме қабылдайды.
1.13. Қарыз алушы комиссиялармен танысып
және келісе отырып, оларды Банкке төлейді. Егер
Банк басқаша белгілемесе, Қарыз алушы
комиссиялық сыйақыны Қарыз беру басталғанға
дейін төлейді.
1.14. Қарыз Қамтамасыз ету шарты жасалып,
тиісті түрде ресімделгеннен кейін (осы Шартта
көрсетілген жағдайларда), сонымен қатар Қарыз
алушы Шартта және Банктің ішкі құжаттарында
қарастырылған
басқа
міндеттемелерін
орындағаннан кейін беріледі.
1.15. Шартты Тараптар мемлекеттік тілде және
орыс тілінде заңды күші бірдей ___ данада,
Тараптардың әрқайсысы үшін әр тілде бір-бір
данадан жасады және қол қойды. Шарттың
мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі мәтіндері
арасында алшақтық туындаған жағдайда, егер
Тараптар басқаша келіспесе, Тараптар орыс
тіліндегі мәтінді басшылыққа алады.

[1.9. По договорам страхования имущества
(транспортного средства) Выгодоприобретателем
назначается
при
частичном
повреждении
имущества
(транспортного
средства)
Специализированное СТО, указанное в Заявлении о
присоединении
к
договору
добровольного
страхования автомобильного транспорта (КАСКО),
при
полной
гибели/хищении
имущества
(транспортного средства) - Банк, страховая сумма
должна быть равна [рыночной стоимости
транспортного средства] [сумме Займа]. Договоры
страхования заключаются на весь срок действия
Договора. Договор страхования, заключенный на
срок менее срока действия Договора, должен быть
заключен на срок не менее 1 (одного) года. Если
договор страхования заключается на срок менее
срока действия Договора, то Заемщик обязан на
ежегодной основе пролонгировать (перезаключать)
договора страхования в течение всего срока
действия Договора.
1.10.
В случае наступления страхового
случая, если сумма страховой выплаты будет
превышать размер Задолженности по Займу –
остаток страховой выплаты после полного
погашения Задолженности по Займу возвращается
Заемщику.
1.11. Страхование имущества (транспортного
средства) осуществляется Заемщиком за счет его
собственных средств.]15
1.12. Заемщик настоящим принимает на себя
безусловное обязательство уведомить Банк о
наступлении страхового случая (случаев) в
отношении
транспортного
средства
незамедлительно, но не позднее 1 (одного) рабочего
дня следующего за датой наступления страхового
случая (случаев) посредством уведомления Банка в
письменном
виде,
с
последующим
предоставлением Банку оригиналов документов,
подтверждающих наступление страхового случая
(случаев).
1.13. Заемщик уплачивает Банку комиссии, с
которыми Заемщик ознакомлен и согласен.
Комиссионное
вознаграждение
уплачивается
Заемщиком Банку до начала предоставления Займа,
если иное не будет установлено Банком.
1.14. Заем предоставляется после заключения и
надлежащего
оформления
Договора
по
Обеспечению (в случаях, указанных в настоящем
Договоре), а также выполнения Заемщиком иных
обязанностей, предусмотренных Договором и
внутренними документами Банка.
1.15. Договор составлен и подписан Сторонами в
___ экземплярах на государственном и русском
языках, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру на каждом из языков, для
каждой из Сторон. В случае возникновения
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разночтений между текстами Договора на
государственном и русском языках, Стороны
руководствуются текстом на русском языке, если
иное не будет оговорено Сторонами.
ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІ, ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚОЛДАРЫ/
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
«Еуразиялық банк» АҚ /АО «Евразийский банк», 050002,
г. Алматы қ., Қонаев к-сі/ ул. Кунаева, 56
БСК/БИК EURIKZKA,
Монетарлық операцияларды есепке алу басқармасындағы (Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
КШТҚКБ) к/ш (к/с) KZ67125KZT1001300285 в Управлении учета монетарных операций (ООКСП
Национального банка Республики Казахстан),
БСН/БИН 950240000112, КҰЖК/ОКПО 30521653, SWIFT: EURI KZ KA,
Telex: 709381 AIM RU, Reuters: Dealing Code: EUKZ, WWW: http://www.eubank.kz , E-Mail:
info@eurasian-bank.kz
ҚАРЫЗ АЛУШЫ/ ЗАЕМЩИК:
Т.А.Ә./ Ф.И.О.: ___________________________________________________________________
Мекенжайы / Адрес: ______________________________________________________________
№________________ жеке басын куәландыратын құжат / документ, удостоверяющий личность
([паспорт] [жеке куәлігі/удостоверение личности]), выдан _______ ж./г. «____» ____дата______
_____орган_______ берген
ЖСН/ИИН: __________________________________
[ҚОСАРЛАС ҚАРЫЗ АЛУШЫ/ СОЗАЕМЩИК:
Т.А.Ә. / Ф.И.О. ___________________________________________________________________
Мекенжайы / Адрес:_______________________________________________________________
№________________ жеке басын куәландыратын құжат / документ, удостоверяющий личность
([паспорт] [жеке куәлігі/удостоверение личности]), выдан _______ ж./г. «____» ____дата______
_____орган_______ берген
ЖСН/ИИН: __________________________________]
БАНК:
_____________________
(____________________)
М.О./М.П.

ҚАРЫЗ АЛУШЫ/
ЗАЕМЩИК:
_____________________
(____________________)

[ҚОСАРЛАС ҚАРЫЗ АЛУШЫ/
СОЗАЕМЩИК:
_____________________
(____________________)]

Шарттағы Қарыз алушының қолы Қарыз алушының Банк сайтында орналастырылған Стандартты
талаптармен танысқанын және қосылатынын растайды. / Подпись Заемщика на Договоре подтверждает,
что Заемщик ознакомлен и присоединяется к Стандартным условиям, размещенным на сайте Банка.

