
  
 

 

 

№__ БАНКТІҢ ҚАТЫСУЫМЕН ШАРТ  

 

________  қ.                          2020 20___ ж. «___» _____________   

 

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ, бұдан әрі «Корпорация» 

деп аталады,  _______ жылғы №_____ сенімхат негізінде әрекет 

етуші ____________, бір жағынан, 

Еуразиялық банк» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Банк» деп 

аталады,  ______________ сенімхат негізінде әрекет етуші 

_________________ арқылы бір жағынан,   

және _________________, бұдан әрі «Салымшы» деп аталады, 

________ негізінде әрекет ететін ____________ арқылы үшінші 

жағынан, бірлесіп  «Тараптар» деп аталатындар, Салымшымен  

Корпорацияның арасында _______ жылғы №___________  

кредиттік желілерін ашу туралы Негіздемелік келісімдердің 

(бұдан әрі – Негіздемелік келісім) және №___________________ж 

Ақша кепіл шарты  жасалғанын, Салымшымен Банк арасында 

_________ жылғы №________ «Салымшы үшін салым» банктік 

салым шарты (бұдан әрі  – Салым шарты) жасалғанын назарға ала 

отырып,  Банктің қатысуымен осы шартты (бұдан әрі - Шарт) 

төмендегілер туралы жасады: 

 

1. Шарттың мәні 

 

1.1.Осы Шартқа сәйкес, Қазақстан Республикасының 

заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Банк 

Корпорацияның жазбаша келісімінсіз Салымшының  

Негіздемелік келісімі бойынша Корпорацияның алдындағы 

міндеттемелерін толық және тиісті орындағанға дейін 

Салымшының «Салымшының үшін салым» банктік салым шарты 

бойынша  ашылған №_________________ жинақ шотынан (бұдан 

әрі - Шот) шығыс операцияларын жүргізбеуге міндеттенеді. 

1.2. Кредиттік серіктестік Шотқа тек Корпорацияның жазбаша 

келісімімен Кредит шарты бойынша Корпорацияның алдындағы 

міндеттемелерін толық немесе ішінара орындау мақсатында  ғана 

иелік етуге құқылы. 

1.3. Осы Шарт арқылы Несие серіктестік  шарттар бойынша 

Корпорацияның алдындағы міндеттемелерін орындамаған 

немесе тиісті орындамаған жағдайда Корпорацияның Банкке 

беретін нұсқаулары негізінде Банктегі Шотынан тікелей дебеттеу 

арқылы ақшаны алуға келісімін береді, сондай-ақ Корпорацияға 

Банктен Банктік салымға қатысты ақпаратты, оның ішінде  

Шоттан үзінді-көшірме сұрату құқығын беруге келісімін береді. 

 

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 

2.1. Корпорацияның құқықтары: 

1) егер Шоттағы ақшаға тиым салынған немесе Корпорацияның 

құқығына қысым жасайтын басқа ауыртпалық салынған 

жағдайда, Несие серіктестіктен шарттар бойынша 

міндеттемелерін тез арада мерзімінен бұрын орындауды талап 

ету; 

2) кредит шарты бойынша Несие серіктестік өз міндеттемелерінің 

кез келгенін бұзған жағдайда, Шоттағы ақшаның барлық сомасын 

тікелей дебеттеу (алу) арқылы соттан тыс тәртіпте өзінің 

меншігіне алуға және/немесе Несие серіктестігінің  Шотына 

төлем талабын қою арқылы  оның кез келген бөлігін соттан тыс 

тәртіпте оны өз меншігіне айналдыру арқылы  шарттар бойынша 

талаптарын  Шотта орналастырылған ақшадан қанағаттандыру. 

Бұл ретте Корпорация Несие серіктестікға осындай 

бұзушылықтың бар немесе жоқ екендігін дәлелдеуге міндетті 

емес; 

3) Банктен Шотқа қатысты ақпарат, оның ішінде Шот бойынша 

ақшаның қалдығы және қозғалысы туралы үзінді –көшірмелер 

сұрату және алу; 

4) Құқығы мен мүдделерін қорғау үшін Қазақстан 

Республикасының заңнамасында қарастырылған барлық қажетті 

және жеткілікті шараларды қабылдау. 

2.2. Банктің құқықтары: 

1) Корпорацияның талап етуімен шот және Шот бойынша 

жүргізілген операциялар туралы ақпарат беру; 

 

ДОГОВОР  С УЧАСТИЕМ БАНКА №__ 

 

г._______                                         «___» _________ 20____г. 
 

АО «Аграрная кредитная корпорация», далее именуемое 

«Корпорация» в лице ____________, действующего на 

основании доверенности №___   от ______ года, с одной 

стороны, 

Акционерное общество «Евразийский банк», именуемое в 

дальнейшем «Банк», в лице _________, действующего на 

основании доверенности №______ от __________ года, с одной 

стороны,  

и _____________, именуемое в дальнейшем «Вкладчик», в лице 

_____________, действующего  на основании ________, с 

третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая 

во внимание, что между Вкладчиком и Корпорацией заключено 

Рамочное соглашение ________ от _______ г. (далее – 

Рамочное соглашение),  между Вкладчиком и Корпорацией 

заключен Договор залога денег № 

____________________________________________________г., 

между Вкладчиком и Банком заключен договор банковского 

вклада «_________» №_______ от ______ года, (далее – 

Договор вклада), заключили настоящий Договор с участием 

банка (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1.В соответствии с настоящим договором Банк обязуется не 

производить расходных операций со сберегательного счета 

№_____________ Вкладчика, открытого по Договору 

банковского вклада ______________, (далее - Счет) без 

письменного согласия Корпорации до полного и надлежащего 

исполнения Вкладчиком своих обязательств перед 

Корпорацией по Рамочному соглашению за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Казахстан. 

1.2. Вкладчик вправе распоряжаться Счетом только в целях 

полного либо частичного исполнения обязательств перед 

Корпорацией по Кредитному договору, с письменного 

согласия Корпорации. 

1.3. Настоящим Договором Вкладчик выражает свое согласие 

на изъятие денежных средств путем прямого дебетования со 

Счета в Банке в случае неисполнения и ненадлежащего 

исполнения своих обязательств перед Корпорацией по 

договорам на основании указаний, передаваемых Корпорацией 

Банку, а также выражает свое согласие на предоставление 

Корпорации права запрашивать информацию в Банке, 

касающуюся Банковского вклада, в том числе выписки со 

Счета. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Корпорация вправе: 

1) в случае, если на деньги, находящиеся на Счете, будет 

наложен арест или иное обременение, ущемляющие права 

Корпорации, требовать от Вкладчика немедленного 

досрочного исполнения своих обязательств по договорам; 

2) удовлетворить свои требования по договорам из денег, 

находящихся на Счете, путем обращения их в свою 

собственность во внесудебном порядке, прямым дебетованием 

списав (изъяв) со Счета всю сумму денег, находящихся на 

Счете, и /или любую его часть путем предъявления платежного 

требования к Счету Вкладчика в случае нарушения 

Вкладчиком любого из своих обязательств по кредитному 

договору. При этом Корпорация не обязана доказывать 

Вкладчику наличие или отсутствие такого нарушения; 

3) запрашивать и получать от Банка информацию, касающуюся 

Счета, в том числе выписки об остатках и движении денег по 

Счету; 

4) предпринимать все предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан меры, необходимые и достаточные для 

защиты своих прав и интересов. 



  
 

 

2) Несие серіктестіктен Шотқа қатысты барлық құжаттарды 

жасауды, таныстыру үшін ұсынуды талап ету. 

2.3. Банктің міндеттері: 

1) Корпорацияның жазбаша келісімінсіз Салым шартына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізбеу; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

жағдайларды қоспағанда, Корпорацияның жазбаша келісімінсіз 

Несие серіктестігінің Шотынан ақша аудармау және шығыс 

операцияларын жүргізбеу; 

3) Банктік салым шартын тек қана Корпорацияның жазбаша 

келісімі бар болған кезде  бұзу; 

4) Корпорацияның жазбаша келісімінсіз, Несие серіктестігінің  

Шотқа иелік етуге бағытталған кез келген нұсқауларын 

орындамау; 

5) Корпорацияның талап етуімен шот туралы, оның ішінде Шот 

бойынша  үзінді -көшірмелер, және жүргізілген операциялар 

туралы ақпарат беру; 

6) осы Шартқа сәйкес Несие серіктестігінің Шотынан ақша алу 

туралы Корпорацияның талабын алған сәттен бастап  бір 

операциялық күннің ішінде орындау. 

2.4. Несие серіктестігінің міндеттері: 

1) Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

жағдайларды қоспағанда, Корпорацияның жазбаша келісімінсіз 

Несие с серіктестігінің Шотынан ақша аудармау және шығыс 

операцияларын жүргізбеу; 

2) айыппұл санкцияларын төлеуден басқа, Корпорацияның 

келісімінсіз кез келген негіздемелер бойынша, Шоттан ақша 

шығарған немесе жұмсалған жағдайда, 1 (бір) банктік күн ішінде  

Шартта көрсетілген Шотты толықтай немесе Корпорациямен 

келісілген ағымдағы шотты шығарылған және/немесе жұмсалған 

ақшаның барлық сомасына қалпына келтіру.  

 

                          3. Тараптардың жауапкершілігі 

3.1. Осы Шарт бойынша кез келген міндеттемелерін бұзған 

жағдайда, кінәлі Тарап екінші Тарапқа келтірген барлық 

шығындарды (жіберіп алған пайданы қоспағанда) өтеп береді. 

Шығындарды өтеу кінәлі Тарапты осы Шартта қарастырылған 

міндеттемелерін орындаудан босатпайды. 

3.2. Банк Шарт бойынша, оның ішінде Корпорацияның жазбаша 

келісімінсіз, Несие серіктестігінің Шотынан қандай да бір шығыс 

операцияларын жүргізу бойынша   міндеттемелерінің кез 

келгенін бұзған жағдайда, Қазақстан Республикасының 

заңнамасында қарастырылған жағдайларды қоспағанда,  

Корпорация Банкке қатысты Қазақстан Республикасының 

заңнамасында қарастырылған шараларды қолдануға құқылы. 

3.3. Банк төлем талабын ұсыну арқылы Шоттан ақшаны акцептсіз 

есептен шығару бойынша мерзімдерді бұзған жағдайда, Банк 

Корпорацияға мерзімін кешіктірген әрбір күн үшін төлем 

талаптарында көрсетілген соманың  0,01% мөлшерінде өсімпұл 

төлейді. 

3.4. Шарттың 2.3. тармағының 2) тармақшасында және 2.4. 

тармағының 

3.5. Тараптардың арасындағы барлық даулар мен 

түсініспеушіліктер Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес қарастырылады. 

3.6. Несие серіктестік, осы шарттың 3.3, 3.4 -тармақтарында 

көрсетілген Банктің төлеген айыппұлдар мен өсімпұлдар 

сомасын төлеген сәттен бастап 15 күн мерзімі ішінде өтеуге 

міндеттенеді. 

     

4. Қосымша талаптар 
4.1. Тараптар, екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз осы Шарт 

бойынша құқықтары мен міндеттерін беруге құқылы емес. 

4.2. Осы Шарттан туындайтын түсініспеушіліктер мен дауларды 

Тараптар өзара тиімді шешім қабылдау мақсатында алдын ала 

тәртіпте қарастырады. Реттелмеген даулар Банктің немесе оның 

филиалы орналасқан жері бойынша (Банктің қарастыруымен ) сот 

органдарының қарауына беріледі. 

4.3. Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен  толықтырулар 

жазбаша нысанда жасалып, оған Тараптардың уәкілетті 

2.2. Банк вправе: 

1) предоставлять по требованию Корпорации информацию о 

Счете и произведенных операциях по Счету; 

2) требовать от Вкладчика составления, представления для 

ознакомления всех документов, касающихся Счета. 

2.3. Банк обязан: 

1) не вносить изменения и дополнения в Договор вклада без 

письменного согласия Корпорации; 

2) не производить расходных операций и перевод денег со 

Счета Вкладчика без письменного согласия Корпорации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан; 

3) Расторгать договора Банковского вклада только при 

наличии письменного согласия Корпорации; 

4) не исполнять любые указания Вкладчика, направленные на 

распоряжение Счетом, без письменного согласия Корпорации; 

5) предоставлять по требованию Корпорации информацию о 

Счете, в том числе предоставлять выписки по Счету, и о 

произведенных операциях; 

6) исполнять в течение одного операционного дня с момента 

получения требования Корпорации об изъятии денег со Счета  

Вкладчика в соответствии с настоящим Договором. 

2.4. Вкладчик обязан: 

1) не производить расходных операций и перевод денег со 

Счета Вкладчика без письменного согласия Корпорации, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан; 

2) в случае выбытия либо расходования денег со Счета по 

любым основаниям без согласия Корпорации, помимо оплаты 

штрафных санкций, в течение 1 (одного) банковского дня 

полностью восстановить на указанный в договоре Счет либо 

согласованный с Корпорацией текущий счет всю сумму 

выбывших и/или израсходованных денег.  

 

                          3.Ответственность Сторон 

3.1. В случае нарушения любого из обязательств по 

настоящему Договору, виновная Сторона возмещает другой 

Стороне все причиненные тем самым убытки (за исключением 

упущенной выгоды). Возмещение убытков не освобождает 

виновную Сторону от выполнения обязательств 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.2. В случае нарушения Банком любого из обязательств по 

Договору, в том числе по проведению каких – либо расходных 

операций со Счета Вкладчика без письменного согласия 

Корпорации, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, Корпорация вправе 

предпринять в отношении Банка меры, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан. 

3.3. В случае нарушения Банком сроков по безакцептному 

списанию денег со Счета путем предъявления платежного 

требования, Банк уплачивает Корпорации пеню в размере 

0,01% от суммы, указанной в платежных требованиях за 

каждый день просрочки. 

3.4. В случае неисполнения обязательств указанных в п.п. 2) п. 

2.3, и п. 2.4 Договора Банк и Вкладчик несут перед 

Корпорацией ответственность за нарушение принятых на себя 

обязательств Банком/Вкладчиком путем оплаты штрафа в 

размере  0,5% от общей суммы денежных средств, 

размещенных  на Счете за каждый случай нарушения 

обязательств в порядке и сроки, указанные в письменном 

требовании Корпорации. 

3.5. Все споры и разногласия между Сторонами 

рассматриваются в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

3.6 Вкладчик обязуется возместить сумму оплаченных Банком 

штрафов и пени, указанных в п.3.3, 3.4 настоящего договора в 

срок в течении 15 дней с момента оплаты. 

 

    4. Дополнительные условия 



  
 

 

тұлғалары қол қойған және Тарпатардың мөрлерімен бекітілген 

жағдайда ғана жарамды деп есептеледі. 

4.4. Осы Шартты орындаудан біржақты бас тартуға және осы 

Шартты біржақты бұзуға және/немесе толықтыруға жол 

берілмейді. 

4.5. Осы Шарт мемлекеттік және орыс тілдерінде заңды күші 

бірдей 4 (төрт) данада, екі данасы  Корпорацияға және Несие 

серіктестік мен Банк үшін бір-бір данадан жасалды. 

4.6. Осы Шарттың мемлекеттік тілдегі және орыс тіліндегі 

мәтіндері арасында алшақтық туындаған жағдайда,  Тараптар 

орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алады.  

 

 

4.1. Передача Сторонами своих прав и обязанностей по 

настоящему Договору без письменного согласия других Сторон 

не допускается. 

4.2. Разногласия и споры, возникающие из настоящего 

Договора, рассматриваются Сторонами в предварительном 

порядке в целях выработки взаимоприемлемых решений. 

Неурегулированные споры передаются на рассмотрение в 

судебные органы по месту нахождения Банка или его филиала 

(по усмотрению Банка). 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны только в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон и скреплены печатями Сторон. 

4.4. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора 

и одностороннее расторжение и/или дополнение настоящего 

Договора не допускается. 

4.5. Настоящий Договор составлен в 4 (четырёх) экземплярах на 

государственном и русском языках, имеющих одинаковую 

юридическую силу, два экземпляра для Корпорации и по 

одному экземпляру для Вкладчика и Банка. 

4.6. В случае разночтения текста Договора на государственном 

и русском языках, Стороны руководствуются текстом Договора 

на русском языке.  

 

 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

М.П. 

АО «Евразийский банк», 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

________________________________ 

М.П. 

Вкладчик____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

М.П. 

 

5. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ 

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

________________________________ 

М.О. 

«Еуразиялық банк» АҚ, 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

________________________________ 

М.О. 

 

Салымшы___________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

_____________________________ 

М.П. 

 


