Договор залога автотранспортного средства №___
г. Алматы

«____» ________ 2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация
"Finbox», действующее под торговым знаком «Ақшамат», далее именуемое
«Залогодержатель», с одной стороны, и ______________, ИИН ______________,
действующий (-ая) от своего имени, далее именуемый (-ая) «Залогодатель», принимая во
внимание заключенный между Залогодателем и Залогодержателем Договор о
предоставлении микрокредита №___ от «___» _____________ ________________ года,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о залога
автотранспортного средства (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях настоящего Договора Залогодатель в обеспечение
исполнения своих обязательств перед Залогодержателем по Договору о предоставлении
микрокредита №____ от «_____» мая _______ года (далее – Договор о предоставлении
микрокредита) предоставляет, а Залогодержатель принимает в залог принадлежащее
Залогодателю автотранспортное средство марки (модели) ______________ ,
______________ года выпуска, идентификационный номер (VIN) ______________ , цвет ______________,
регистрационный
номер
______________,
свидетельство
о
государственной регистрации транспортного средства
№ ______________ от
______________ года (далее – Заложенное имущество).
1.2. Залогодатель настоящим подтверждает, что ознакомлен с условиями Договора о
предоставлении микрокредита:
1.2.1. сумма микрокредита - ______________ (______________) тенге;
1.2.2. валюта микрокредита – Тенге Республики Казахстан;
1.2.3. срок микрокредита - ____ (_______________) месяцев;
1.2.4. фиксированная ставка вознаграждения за пользование микрокредитом –
______________% (______________) процентов годовых;
1.2.5. годовая эффективная ставка вознаграждения – ______________% (______________)
процентов;
1.2.6. цель микрокредита – потребительские цели.
2. ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА
2.1. В обеспечение исполнения обязательств Залогодателем по Договору о
предоставлении микрокредита Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог
Заложенное имущество.
2.2. Право собственности Залогодателя на Заложенное имущество подтверждается
свидетельством о регистрации автотранспортного средства № ______________ от
______________г.
2.3. Стороны настоящего Договора пришли к соглашению, что залоговая стоимость
Заложенного имущества составляет ______________ (______________) тенге.
2.4. Настоящий Договор и право залога Залогодержателя на Залоговое имущество
подлежит
обязательной
государственной
регистрации
в
уполномоченном
регистрирующем органе в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан. Расходы по регистрации настоящего Договора и всех последующих
дополнительных соглашений (изменений) к нему, подлежащих государственной
регистрации несет Залогодатель.
2.5. Стороны подтверждают, что в случае реализации Заложенного имущества,
Залогодержатель самостоятельно назначает доверенное лицо, которое устанавливает
рыночную стоимость Заложенного имущества на основании оценки имущества,
произведенной лицом, имеющим право проведения услуг по проведению оценки в

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (далее Независимый оценщик). Оплату услуг Независимого оценщика производит Залогодатель.
2.6. Заложенное имущество остается во владении и пользовании Залогодателя, который не
вправе распоряжаться Заложенным имуществом, в том числе продавать дарить, менять,
передавать в оперативное управление, в последующий залог, хозяйственное ведение,
аренду и т.п. третьим лицам без предварительного письменного согласия
Залогодержателя, до полного исполнения Залогодателем обязательств по Договору о
предоставлении микрокредита. В случае неисполнения Залогодателем данного
требования, Залогодержатель вправе потребовать от Залогодателя досрочного исполнения
обязательств по Договору о предоставлении микрокредита, а при неисполнении данного
требования в указанный Залогодержателем срок, обратить взыскание на Заложенное
имущество.
2.7. Сроки и размеры погашения основного обязательства в полном объеме либо в части
определяются в соответствии с Договором о предоставлении микрокредита.
2.8. Заложенное имущество обеспечивает требование Залогодержателя в том объеме,
какой оно имеет к моменту фактического удовлетворения требований Залогодержателя,
включая оплату основного долга и вознаграждения по Договору о предоставлении
микрокредита, уплате комиссий, неустоек (штрафов, пени), затрат, ущерба, расходов,
издержек, убытков и платежей (в том числе по содержанию Заложенного имущества,
возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на
Заложенное имущество, включая затраты по оформлению документов в регистрирующих
органах, оплату комиссионных третьим лицам и прочие издержки и расходы
Залогодержателя), оплата обязательств по досрочной уплате сумм основного долга и
вознаграждения по основаниям, установленным Договором о предоставлении
микрокредита, а также прочих (расходов) издержек во всех иных случаях, установленных
в Договоре о предоставлении микрокредита и настоящем Договоре.
2.9. Залогодатель несет все расходы, связанные с подписанием и исполнением настоящего
Договора, а также расходы, понесенные Залогодержателем в результате неисполнения
и/или ненадлежащего исполнения Залогодателем любого из своих обязательств по
настоящему Договору, в том числе, но не ограничиваясь:
2.9.1. оплата стоимости за получение справок на Заложенное имущество;
2.9.2. оплата за услуги автосалонов и нотариусов;
2.9.3. оплату услуг по оценке (переоценке) Заложенного имущества Независимым
оценщиком;
2.9.4. расходы по оплате страховых премий по договорам страхования;
2.9.5. расходы по государственной регистрации Заложенного имущества в
уполномоченном регистрирующем органе;
2.9.6. расходы по снятию обременения, зарегистрированных обременений в
регистрирующем органе, оплате комиссий третьим лицам и т.п.;
2.9.7. расходы по проведению проверок наличия и сохранности Заложенного имущества, в
том числе расходы по установке технических средств для проверки местоположения
Заложенного имущества;
2.9.8. расходы по проведению процедуры реализации Заложенного имущества и связанные
с ним расходы, включая расходы по публикации в печатных изданиях объявлений, оплату
за организацию торгов и т.п.;
2.9.9. расходы, связанные с розыском и изъятием Заложенного имущества;
2.9.10. командировочные расходы работников Залогодержателя при осуществлении
выездов, связанных с исполнением Залогодателем, принятых на себя обязательств по
Договору о предоставлении микрокредита и настоящему Договору;
2.9.11. иные расходы и/или убытки, понесенные Залогодержателем, связанные
исполнением Залогодателем, принятых на себя обязательств по Договору о
предоставлении микрокредита и настоящему Договору.

3. ГАРАНТИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДАТЕЛЯ
3.1. Залогодатель подтверждает и гарантирует:
3.1.1. имеет полное право приобретать права и нести обязанности по Договору;
3.1.2. заключил Договор, полностью осознавая значение своих действий и по свободному
волеизъявлению;
3.1.3. полностью понимает и считает справедливыми все условия Договора, свои права и
обязанности по Договору и соглашается с ними;
3.1.4. обладает всеми необходимыми документами, которые необходимы для заключения
Договора, и имеет способность выполнять его условия;
3.1.5. не ограничен в дееспособности, при заключении и исполнении Договора не
требуется согласия любого третьего лица;
3.1.6. Договор не противоречит любым договорным ограничениям, которые являются
обязательными для Залогодателя;
3.1.7. в день подписания Договора отсутствуют какие-либо препятствия для его
подписания и исполнения, и любые судебные расследования (споры), расследование со
стороны государственных контролирующих органов, которые могут существенно и/или
негативно повлиять на финансовое состояние и платежеспособность Залогодателя, а также
не вовлечен в судебные разбирательства в качестве ответчика;
3.1.8. им соблюдены все требования законодательства Республики Казахстан,
предъявляемые к предоставлению в залог Заложенного имущества.
3.1.9. отсутствуют обстоятельства, влияющие на возможность отвечать по своим
обязательствам по Договору, в том числе возникновение угрозы наступления гибели и/или
повреждения Заложенного имущества;
3.1.10. ему известны все условия Договора о предоставлении микрокредита, а также
последствия неисполнения Залогодателем условий Договора;
3.1.11. заложенное имущество на день заключения Договора не является предметом залога
по другим обязательствам третьих лиц и не существует каких-либо ограничений,
обременений, прав третьих лиц на Заложенное имущество, предоставляемое в залог
Заложенное имущество предназначено для личного пользования;
3.1.12. в случае смерти Залогодателя права и обязанности по настоящему Договору
переходят его правопреемникам в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан;
3.1.13. для осуществления контроля и мониторинга исполнения обязательств по Договору
о предоставлении микрокредита и настоящему Договору перед Залогодержателем, на
Заложенное имущество устанавливается устройство с возможностью спутникового
мониторинга (GPS) и электронной блокировки двигателя транспортного средства (далее –
Оборудование), с чем Залогодатель безусловно согласен, при этом данное согласие
является безотзывным. Оборудование устанавливается на транспортное средство без
права Залогодателя на снятие и/или порчу, на пользование, на владение (без фактического
обладания) и/или на распоряжение (без возможности отчуждения) данным
Оборудованием. Оборудование позволяет осуществлять блокирование двигателя
транспортного средства (далее – Блокировка). Залогодержатель вправе произвести
Блокировку в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем
любых обязательств по Договору о предоставлении микрокредита и настоящему
Договору, а также в случае риска утраты и/или повреждения/гибели/уничтожения
Заложенного имущества. Активация двигателя производится после полного устранения
обстоятельств, повлекших Блокировку.
3.2. Залогодатель вправе:
3.2.1. владеть и пользоваться Заложенным имуществом в соответствии с его назначением,
не допускать при этом ухудшения его состояния, если Залогодержатель не предъявит свое
право, предусмотренное п.п. 4.1.4., 4.1.5. настоящего Договора;
3.2.2. прекратить обращение взыскания на Заложенное имущество в любое время до его
реализации, путем исполнения, обеспеченного залогом обязательства полном объеме или
той его части, которую требует Залогодержатель;

3.3. Залогодатель обязан:
3.3.1. использовать Заложенное имущество в соответствии с его целевым назначением;
3.3.2. немедленно предъявлять Залогодержателю по его требованию документ, который
прямо или косвенно имеет или будет иметь отношение к Заложенному имуществу, в том
числе касающиеся утраты, повреждения и/или угрозы их возникновения;
3.3.3. выплачивать любые платежи, выполнять и соблюдать все обязательства, касающиеся
Заложенного имущества или любой его части, предъявлять Залогодержателю по его
требованию подтверждения их выполнения и соблюдения, в том числе, но не
ограничиваясь – платежи в бюджет (налог на транспортное средство), штрафы и т.п.;
3.3.4. не предоставлять в залог третьим лицам, не продавать и не отчуждать в любой иной
форме Заложенное имущество или любую его часть, а также не совершать деяний,
которые могут повлечь отчуждение Заложенного имущества, без письменного согласия
Залогодержателя, нести риск случайно гибели и /или повреждения Заложенного
имущества;
3.3.5. при наступлении любого из обстоятельств, могущих повлечь на способность
Залогодержателя исполнять принятые на себя обязательства в полном объеме по Договору
о предоставлении микрокредита, письменно уведомить Залогодержателя в течение 3
(трех) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств;
3.3.6. не препятствовать Залогодержателя и/или третьим лицам, действующим в интересах
и по поручению Залогодержателя в осуществлении контроля за соблюдением условий
Договора и проверки сохранности, наличия, состояния Заложенного имущества;
3.3.7. при обращении Залогодержателем взыскания на Заложенное имущество, с момента
получения уведомления о назначении торгов передать Залогодержателю Заложенное
имущество с ключами и иным необходимым оборудованием для доступа к Заложенному
имуществу, а также не препятствовать проведению процедур по обращению взыскания на
Заложенное имущество;
3.3.8. передать Заложенное имущество в заклад Залогодержателю в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения Залогодателем любого из своих обязательств по Договору
о предоставлении микрокредита и/или настоящему Договору, а также в случае если у
Залогодержателя есть основания полагать, что имеется риск неисполнения Залогодателем
обязательств по Договору о предоставлении микрокредита и/или настоящему Договору, а
также имеется риск утраты Заложенного имущества. Вместе с передачей Предмета залога
в заклад Залогодержателю Залогодатель обязуется передать ключи, брелоки, пульты и
/или иные устройства и приспособления, необходимые для беспрепятственного доступа к
Залоговому имуществу, его использования, владения и распоряжения им, полный
комплект документов (в том числе свидетельство о регистрации транспортного средства,
документы, подтверждающие прохождение технического осмотра транспортного
средства, договор купли-продажи, иные договоры/документы, подтверждающие
возникновение права собственности Залогодателя на Заложенное имущества) и подписать
акт приема-передачи Заложенного имущества в течение 2-х часов с момента получения
устного уведомления
Залогодержателя или его представителя. В случае отказа
добровольно передать Заложенное имущество в заклад, при наступлении вышеуказанных
обстоятельств, Залогодержатель вправе изъять Заложенное имущество в заклад без
дополнительного предупреждения (извещения) Залогодателя. Состояние изымаемого в
заклад Заложенного имущества может быть подтверждено фото/видеосъемкой,
осуществленной Залогодержателем. С момента передачи Заложенного имущества
Залогодатель утрачивает право пользования (вождения) транспортным средством до
полного исполнения своих обязательств по Договору о предоставлении микрокредита;
3.3.9. в случае уменьшения рыночной стоимости Заложенного имущества по требованию
Залогодержателя предоставить в залог дополнительное имущество, предварительно
одобренное Залогодержателем, на сумму достаточную для покрытия обязательств
Залогодателя, либо досрочно исполнить обязательства по Договору о предоставлении
микрокредита и настоящему Договору;

3.3.10. для реализации Заложенного имущества в принудительном внесудебном порядке в
соответствии с настоящим Договором передать Залогодержателю Заложенное имущество,
и не противодействовать Залогодержателю в любой форме при реализации Заложенного
имущества;
3.3.11. оплатить Залогодержателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения
требования все расходы, связанные с подписанием и исполнением настоящего Договора и
Договора о предоставлении микрокредита, а также понесенные Залогодержателем в
результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Залогодателем любого из
своих обязательств по настоящему Договору и Договору о предоставлении микрокредита;
3.3.12. выполнять
иные
требования
Залогодержателя,
предусмотренные
законодательством Республики Казахстан;
3.3.13. при утрате Заложенного имущества в случаях, указанных в подпункте 4.1.9.
настоящего договора Залогодатель обязуется:
1) незамедлительно сообщить о наступлении события в соответствующие органы и
организации, исходя из их компетенции (подразделения дорожной полиции органов
внутренних дел, органы противопожарной службы, аварийные службы, органы по
чрезвычайным ситуациям) и обеспечить документальное оформление события
уполномоченными государственными и иными компетентными органами;
2) принять меры к сохранности Заложенного имущество до осмотра и обеспечить осмотр
Заложенного имущества Залогодателе и/или его представителем в том виде, в котором он
оказался после утраты;
3) доказывать факт наступления утраты/повреждения Предмета залога, а также
причиненных им убытков;
4) предоставить Залогодержателю документы, указанные в подпункте 3.3.14. настоящего
Договора;
3.3.14. Залогодатель при наступлении случаев, указанных в подпункте 4.1.9. настоящего
Договора обязаны предоставить следующие документы:
1) заявление об утрате Заложенного имущества;
2) копия удостоверения личности с указанием ИИН и водительского удостоверения,
Залогодателя/лица, имевшего право на управление Заложенного имущества;
3) копия свидетельства о регистрации Заложенного имущества в регистрирующем
государственном органе;
4) копия документа на право управления Заложенным имуществом Залогодателем
(договора лизинга/путевого листа/доверенности/договора обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств);
5) письмо-согласие от Залогодателя на получение Залогодержателем копии
постановления/решения уполномоченного органа;
6) заверенные уполномоченными лицами копии документов уполномоченного органа,
подтверждающие и устанавливающие факт и причину наступления утраты Заложенного
имущества (протокол о нарушении Правил дорожного движения, протокол медицинского
освидетельствования
водителей-участников
ДТП
(в
случае
направления
уполномоченными должностными лицами для медицинского освидетельствования),
протокол осмотра Заложенного имущества, объяснительные участников ДТП, схема места
происшествия, при наличии - постановление/приговор суда и т.д.);
7) заключение независимого эксперта с указанием ущерба, причиненного Заложенного
имущества, в случае несогласия Залогодержателя с отчетом об оценке, оплаченного и
предоставленного Залогодателем или не предоставления его.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ
4.1. Залогодержатель вправе:
4.1.1. в любое время самостоятельно либо с привлечением третьих лиц проверять по
документам и фактически наличие, сохранность, состояние и условия эксплуатации
Заложенного имущества, при необходимости требовать от Залогодателя предоставления
всех необходимых документов, касающихся Заложенного имущества;

4.1.2. требовать от Залогодателя проведения переоценки оценки Заложенного имущества,
в том числе, но не ограничиваясь: в связи с ухудшением его технического состояния,
повреждения какой-либо его части, изменения целевого использования, изменения на
рынке стоимости имущества, аналогичного Заложенного имущества, изменения
конструкции Заложенного имущества, ухудшающего его качество, за счет Залогодателя;
4.1.3. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченного Заложенным
имуществом обязательства по возврату основного долга и вознаграждения по нему, а
также при наступлении иных случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения
своих обязательств заемщиком по Договору о предоставлении микрокредита и по
настоящему Договору, удовлетворить свои требования (в том числе и досрочно) путем
реализации Заложенного имущества, как в судебном, так и в принудительном
внесудебном порядке, по усмотрению Залогодержателя, независимо от того, в чьем
владении и пользовании оно находится;
4.1.4. потребовать досрочного исполнения, обеспеченного залогом обязательства и/или
замены Заложенного имущества иным необремененным ликвидным и равноценным
имуществом, удовлетворяющим требованиям Залогодержателя в случае возникновения
или угрозы возникновения гибели и/или повреждения/утраты Заложенного имущества,
предусмотренных законодательством Республики Казахстан либо возникновения
опасности наступления такого рода последствий, либо при прекращении права
собственности Залогодателя на Заложенное имущество;
4.1.5. потребовать досрочного исполнения, обеспеченного залогом обязательства, а если
его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на Предмет залога в случаях:
1) препятствования Залогодержателю в проверке по документам и фактического наличия,
состояния и условий эксплуатации Заложенного имущества;
2) порчи/утраты/нарушение использования Оборудования, установленного на Заложенное
имущество для определения его места нахождения;
3) предусмотренных настоящим Договором, Договором о предоставлении микрокредита и
законодательством Республики Казахстан;
4.1.6. если сумма, вырученная при реализации Заложенного имущества, недостаточна для
покрытия требования Залогодержателя, он имеет право, при отсутствии иного указания в
законодательных актах или Договоре, получить недостающую сумму из прочего
имущества Залогодателя, в порядке предусмотренном законодательством Республики
Казахстан;
4.1.7. требовать от Залогодателя страховать гражданско-правовую ответственность
владельцев транспортных средств на Заложенное имущество в течение всего срока
действия Договора;
4.1.8. в случае невыполнения условий Договора Залогодателем, касающихся переоценки
Заложенного имущества осуществлять переоценку за счет собственных средств. При этом
сумма затрат на переоценку подлежит возмещению Залогодателем в полном объеме;
4.1.9. под утратой Заложенного имущества понимается повреждение Заложенного
имущества, в результате которых сумма восстановительных работ превышает 70%
(семьдесят) процентов от Залоговой стоимости Заложенного имущества, наступивших
вследствие воздействия следующих внешних факторов:
1) участие Заложенного имущества в дорожно-транспортном происшествии (далее –
ДТП), вне зависимости от количества участников ДТП (наезд Заложенного имущества на
препятствие, провал, повреждение дорожного полотна и т.п.);
2) пожара, взрыва;
3) стихийных бедствий, а именно: потопа, оползня, селя, горного обвала, бури, вихря,
урагана, наводнения, града, ливня, снежной лавины, а также удара молнии и извержения
вулкана или действия подземного огня;
4) землетрясения;
5) противоправных действий третьих лиц в отношении Заложенного имущества;
6) падения различных инородных предметов (к примеру, снега и льда, града, камней,
деревьев и их ветвей, частей зданий и выброшенных из окна предметов и прочее),

опрокидывания, наезда (удара) на неподвижные или движущиеся предметы (к примеру,
сооружения, препятствия, животных, деревья и прочее), на Заложенное имущество;
7) порыва сильного ветра скоростью 13 м/с и более, в том числе повлекшее
опрокидывание или иное повреждение Заложенного имущества;
8) затопления Заложенного имущества вследствие воздействия таких неблагоприятных
природных явлений как: паводок, град, ливень, а также прорыва на автомобильной дороге
канализационных труб, системы отопления;
4.1.10. забрать Заложенное имущество в заклад (в свое владение) включая, но не
ограничиваясь случаями неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем
любого из своих обязательств по Договору о предоставлении микрокредита и настоящему
Договору, а также в случае если у Залогодержателя есть основания полагать, что имеется
риск неисполнения Залогодателем обязательств по Договору о предоставлении
микрокредита и настоящему Договору, а также имеется риск утраты или повреждения
Предмета залога;
4.1.11. при изъятии Заложенного имущества у Залогодателя в случаях, установленных
настоящим Договором, управлять транспортным средством для его перегона до мест
стоянки, мест продажи, а также в иных случаях, когда это необходимо для реализации
прав Залогодержателя в соответствии с Договором.
4.2. Залогодержатель обязан:
4.2.1. выдавать в случае необходимости Залогодателю справки и сведения для
осуществления прав Залогодателя в пределах полномочий Залогодержателя;
4.2.2. в случае если сумма, вырученная от реализации Заложенного имущества, превышает
размер обеспеченных этим залогом требований – возвратить разницу Залогодателю;
4.2.3. если сумма страховой выплаты превышает сумму обязательства, обеспеченного
Предметом залога, Залогодержатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
ее получения перечислить разницу Залогодателю.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА
5.1. Залогодатель или любое его связанное и/или доверенное лицо не вправе перемещать
предмет залога за пределы территории Республики Казахстан.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
Стороны возмещают друг другу все причиненные тем самым убытки, в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
6.2. Залогодержатель вправе начислить неустойку (штраф, пеня), а Залогодатель их в
полном объеме в случае нарушения условий настоящего Договора на следующих условия:
6.2.1. в случае перезалога Заложенного имущества без согласия Залогодержателя - в
размере 30% (тридцать) процентов от Залоговой стоимости Заложенного имущества;
6.2.2. за отчуждение Заложенного имущества без согласия Залогодержателя - в размере
100% (сто) процентов от Залоговой стоимости Заложенного имущества;
6.2.3. за несоблюдение требований Договора в части надлежащего содержания,
переоборудования, комплектности, целевого использования Залогового имущества - в
размере 30% (тридцать) процентов от Залоговой стоимости Заложенного имущества за
каждый установленный факт нарушения. При этом Залогодатель обязан устранить
выявленное нарушение в установленный Залогодержателем срок;
6.2.4. за порчу, нарушение работоспособности, снятия с Заложенного имущества
Оборудования, указанного в п.п. 3.1.13 Договора – в размере 20 000 (двадцать тысяч)
тенге
6.3. Оплата Залогодателем суммы неустойки (штраф, пеня) осуществляется путем
перечисления по реквизитам Залогодержателя. Возмещение убытков, уплата штрафных
санкций не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств,
предусмотренных Договором о предоставлении микрокредита и Договором.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть
составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами с обязательной ссылкой на
Договор.
7.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми
частями и подлежат государственной регистрации в уполномоченном регистрирующем
органе, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и/или
дополнительным соглашением к Договору.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Стороны обязаны соблюдать строгую конфиденциальность в отношении Договора,
его содержания, всей информации и документов, касающихся Договора, и они не могут
передавать и/или разглашать такую конфиденциальную информацию третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны за исключением случаев,
предусмотренных Договором.
8.2. Стороны не обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении информации, что
является или становится общеизвестной, становится известной Стороне от третьего лица
без нарушения ни одного обязательства о конфиденциальности, или должна быть
разглашена на законном основании или по законному требованию уполномоченных
государственных органов.
8.3. Залогодатель настоящим предоставляет Залогодержателю свое согласие и право
собирать, хранить, использовать, распространять, получать иным образом обрабатывать
любую информацию о Залогодателе, включая информацию, полученную от Залогодателя,
передавать ее любым третьим лицам, включая, но не ограничиваясь:
8.3.1. любые кредитные бюро в соответствии с законодательством Республик Казахстан;
8.3.2. при заключении договоров по уступке права требования и/или перевода долга по
настоящему Договору, и/или для принятия решения о возможности заключения таких
договоров
8.3.3. предоставляющим Залогодержателю услуги в соответствии с заключенными между
такими лицами и Залогодержателем договорами для обеспечения выполнения ими своих
функций или предоставления услуг;
8.3.4. в случаях, необходимых для реализации прав Залогодержателя по настоящему
Договору, в том числе при взыскании просроченной задолженности по Договору о
предоставлении микрокредита;
8.3.5. в других случаях в соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан.
8.4. Залогодатель настоящим предоставляет Займодателю свое однозначное, безусловное
безотзывное согласие на обработку любых его персональных данных, включая, но не
ограничиваясь сбором, регистрацией, накоплением, хранением, адаптацией, изменением,
обновлением, использованием и распространением (распространением, реализацией,
передачей), обезличением, уничтожением информации о Залогодателе без каких-либо
ограничений и с любой целью.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Стороны пришли к соглашению и намерению, что все споры и разногласия между
Сторонами, возникшие из Договора или связанные с ним, разрешаются в Арбитраже
Алматы при ТОО «Арбитраж Алматы» в соответствии с Регламентом указанного
арбитража, в составе одного арбитра, в г. Алматы, с соблюдением норм порядка,
установленного действующим законодательством Республики Казахстан. При этом
Решение указанного арбитража вступает в силу с момента вынесения и будет являться
обязательным для Сторон и подлежит добровольному исполнению в течение 5 (пяти)
рабочих дней после вынесения. В случае неисполнения Решения в течение пяти
календарных дней c даты окончания срока добровольного исполнения, Решение подлежит

принудительному
исполнению
в
порядке,
законодательством Республики Казахстан.

установленном

действующим

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
гибели или повреждения Заложенного

10.1. Риск случайной
имущества несет
Залогодатель.
10.2. Замена Заложенного имущества допускается только с письменного согласия
Залогодержателя, при условии, что новый предмет залога будет однородным по своим
признакам и соответствует рыночной стоимости первоначального Заложенного
имущества.
10.3. Залогодержатель вправе принять исполнение обязательства, обеспеченного
Заложенным имуществом, от третьего лица без согласия Залогодателя, в таком случае к
третьему лицу переходит право требования по Договору.
10.4. Залогодатель не имеет право передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам без письменного согласия Залогодержателя.
10.5. Право залога возникает с момента регистрации Договора в соответствии с
действующим законодательством Республики Казахстан.
10.6. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
10.7. Стороны подтверждают, что любые требования, документы и корреспонденция,
сообщения, в том числе оповещения о фактах направленные в соответствии с настоящим
Договором, рассматриваются как должным образом оформленными в письменном виде, а
также направленными, когда они отправлены Сторонами по почте, телеграммой,
автоматизированной телефонии, путем отправки SMS-сообщений, посредством
факсимильной, курьерской связи, сообщений по электронной почте по адресу, известному
Компании (Залогодателю) и считаются полученными:
10.8. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Залогодателем своих обязательств по Договору и Договору о предоставлении
микрокредита, составлен и подписан на государственном и русском языках, в четырех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, два для Залогодержателя, по
одному для Залогодателя и регистрирующего органа. В случае противоречия между
казахским и русским текстами Договора, приоритет имеет русский текст.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Залогодержатель
Залогодатель
ТОО
«Микрофинансовая
организация ФИО:
______________
"Finbox»
адрес проживания: ______________
Республика Казахстан, гАлматы,
ИИН:
______________
ул.Жамбыла
114/85 уд.личности
№:______________
БИН
150940005022 выдано
______________
от
ИИК
KZ75722S000000975767
КБЕ
15 ______________
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№____ автокөлік құралының кепіл шарты
Алматы қ.

2021 жылғы «___» _______

Ақшамат» сауда белгісімен әрекет ететін, бұдан әрі «Кепіл ұстаушы» деп аталатын
«Finbox» микроқаржы ұйымы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан,
және өз атынан әрекет ететін, бұдан әрі «Кепіл беруші» деп аталатын ______________,
ЖСН ______________, Кепіл беруші мен Кепіл ұстаушы арасында 2021 жылғы
«______» _____________ жасалған № _____ микрокредит беру туралы шартты назарға
ала отырып, бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, төмендегілер туралы осы автокөлік
құралының кепілі туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты:
1. ШАРТТЫҢ МӘНІ
1.1. Осы Шарттың тәртібінде және талаптарында Кепіл беруші 2021 жылғы «___»
__________ №_____ Микрокредит беру туралы шарт бойынша Кепіл ұстаушы алдындағы
өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету (бұдан әрі – Микрокредит беру туралы
шарт) үшін береді, ал Кепіл ұстаушы Кепіл берушіге тиесілі, ______________ жылы
шыққан, сәйкестендіру нөмірі (VIN) ______________, түсі ______________ , тіркеу нөмірі
______________, ______________
№______________, автокөлік құралын мемлекеттік
тіркеу туралы куәлік (бұдан әрі – Кепілге берілген мүлік) ______________ маркалы
(модельді) автокөлік құралын кепілге қабылдайды.
1.2. Кепіл беруші осы арқылы Микрокредит беру туралы шарттың талаптарымен
танысқанын растайды:
1.3.микрокредит сомасы - ______________ (______________) теңге;
1.3.1. микрокредит валютасы - Қазақстан Республикасының теңгесі;
1.3.2. микрокредит мерзімі- _____ (______) ай;
1.3.3. микрокредитті пайдаланғаны үшін сыйақының тіркелген мөлшерлемесі ______________% (______________) жылдық пайыз;
1.3.4. сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі- ______________% (______________)
пайыз;
1.3.5. шағын кредиттің мақсаты – тұтынушылық мақсаттар.
2. КЕПІЛ НЫСАНЫ
2.1. Микрокредит беру туралы шарт бойынша Кепіл берушінің міндеттемелерді
орындауын қамтамасыз ету үшін Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға Кепілге берілген мүлікті
кепілге береді.
2.2. Кепіл берушінің кепілге берілген мүлікке меншік құқығы ______________ жылғы №
______________, сериялы автокөлік құралын тіркеу туралы куәлікпен расталады.
2.3. Осы Шарттың Тараптары Кепілге берілген мүліктің кепілдік құны ______________
(______________) теңгені құрайды деп келісті.
2.4. Осы Шарт және Кепіл ұстаушының Кепілге берілген мүлікке кепіл құқығы Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес уәкілетті тіркеуші органда міндетті
мемлекеттік тіркелуі тиіс. Осы Шартты және оған мемлекеттік тіркеуге жататын барлық
кейінгі қосымша келісімдерді (өзгерістерді) тіркеу жөніндегі шығындарды Кепіл беруші
көтереді.
2.5. Кепілге берілген мүлік сатылған жағдайда, Кепіл ұстаушы Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бағалау жүргізу жөніндегі
қызметтерді жүргізуге құқығы бар тұлға жүргізген мүлікті бағалау негізінде Кепілге
берілген мүліктің нарықтық құнын белгілейтін сенім білдірілген тұлғаны (бұдан әрі –
Тәуелсіз бағалаушы) дербес тағайындайтынын Тараптар растайды. Тәуелсіз
бағалаушының қызметтеріне ақы төлеуді Кепіл беруші жүргізеді.

2.6. Кепілге берілген мүлік Кепіл берушінің иелігінде және пайдалануында қалады, Кепіл
берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз, Кепіл беруші Микрокредит беру туралы шарт
бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейін Кепілге берілген мүлікке билік етуге,
оның ішінде сыйға тартуға сатуға, ауыстыруға, жедел басқаруға, кейіннен кепілге,
шаруашылық жүргізуге, жалға беруге және т. б. үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.
Кепіл беруші осы талапты орындамаған жағдайда Кепіл ұстаушы Кепіл берушіден
микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауды
талап етуге құқылы, ал егер бұл талап Кепіл ұстаушы көрсеткен мерзімде орындалмаса,
Кепілге берілген мүлікті өндіріп алуға құқылы.
2.7. Негізгі міндеттемені толық көлемде не бір бөлігінде өтеу мерзімдері мен мөлшерлері
микрокредит беру туралы Шартқа сәйкес айқындалады.
2.8. Кепілге берілген мүлік Микрокредит беру туралы шарт бойынша негізгі борышты
және сыйақыны төлеуді, комиссияларды, тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды,
өсімпұлдарды), шығындарды, нұқсанды, залалдарды және төлемдерді төлеуді (оның
ішінде Кепілге берілген мүлікті ұстап-тұту жөніндегі шығындарды, тіркеуші органдарда
құжаттарды ресімдеу жөніндегі шығындарды, үшінші тұлғаларға комиссиялық төлемдерді
және кепіл ұстаушының өзге де шығындары мен шығыстарын қоса алғанда, кепілге
салынған мүліктен өндіріп алуды қолданудан туындаған сот шығындарын және өзге де
шығыстарды өтеу), Микрокредит беру туралы шартта белгіленген негіздер бойынша
негізгі борыш пен сыйақы сомаларын мерзімінен бұрын төлеу жөніндегі міндеттемелерді,
сондай-ақ өзге де барлық жағдайларда өзге де шығындарды төлеуді қоса алғанда, кепіл
ұстаушының талаптарын іс жүзінде қанағаттандырған кезге қарай, Микрокредит беру
туралы шартта және осы Шартта белгіленген.
2.9. Кепіл беруші осы Шартқа қол қоюға және оны орындауға байланысты барлық
шығындарды, сондай-ақ Кепіл берушінің осы Шарт бойынша өзінің кез келген
міндеттемелерін орындамауы және/немесе тиісінше орындамауы салдарынан Кепіл
ұстаушы шеккен шығындарды көтереді, оның ішінде:
2.9.1. кепілге салынған мүлікке анықтама алу құнын төлеу;
2.9.2. автосалондар мен нотариустардың қызметтері үшін ақы төлеу;
2.9.3. тәуелсіз бағалаушының кепілге салынған мүлікті бағалау (қайта бағалау) жөніндегі
қызметтерге ақы төлеу;
2.9.4. сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеу бойынша
шығындар;
2.9.5. Кепілге берілген мүлікті уәкілетті тіркеуші органда мемлекеттік тіркеу жөніндегі
шығыстар;
2.9.6. тіркеуші органда тіркелген ауыртпалықтарды алып тастау, үшінші тұлғаларға
комиссиялар төлеу және т. б. бойынша шығындар;
2.9.7. Кепілге берілген мүліктің бар-жоғына және сақталуына тексеру жүргізу жөніндегі
шығындар, оның ішінде Кепілге берілген мүліктің орналасқан жерін тексеру үшін
техникалық құралдарды орнату жөніндегі шығындар;
2.9.8. баспа
басылымдарында
хабарландырулар
жариялау,
сауда-саттықты
ұйымдастырғаны үшін ақы төлеу және т. б. шығындарды қоса алғанда, Кепілге берілген
мүлікті өткізу рәсімін жүргізу жөніндегі шығындар және онымен байланысты шығындар;
2.9.9. Кепілге берілген мүлікті іздестіруге және алып қоюға байланысты шығындар;
2.9.10. Кепіл берушінің микрокредит беру туралы шарт және осы Шарт бойынша өзіне
қабылдаған міндеттемелерін орындауына байланысты сапарларды жүзеге асыру кезіндегі
Кепіл ұстаушы қызметкерлерінің іссапар шығындары;
2.9.11. Микрокредит беру туралы шарт және осы Шарт бойынша өзіне қабылдаған
міндеттемелерді Кепіл берушінің орындауына байланысты Кепіл ұстаушы шеккен өзге де
шығындар және/немесе залалдар.
3. КЕПІЛ БЕРУШІНІҢ КЕПІЛДІКТЕРІ, ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
3.1. Кепіл беруші растайды және кепілдік береді:
3.1.1. Шарт бойынша құқықтарды иеленуге және міндеттерді атқаруға толық құқығы бар;

3.1.2. ол өзінің іс-әрекетінің маңыздылығын толық түсініп, ерікті түрде келісім жасады;
3.1.3. Шарттың барлық талаптарын, Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін
толық түсінеді және әділ деп санайды және олармен келіседі;
3.1.4. Шарт жасасу үшін қажетті барлық қажетті құжаты бар және оның талаптарын
орындауға қабілетті екенін;
3.1.5. әрекет қабілеттілігі шектелмегенін, Шартты жасасу және орындау кезінде кез келген
үшінші тұлғаның келісімі талап етілмейтінін;
3.1.6. Шарт Кепіл беруші үшін міндетті болып табылатын кез келген шарттық шектеулерге
қайшы келмейтінін;
3.1.7. Шартқа қол қойылған күні оған қол қою және орындау үшін қандай да бір кедергілер
және кепіл берушінің қаржылық жай-күйі мен төлем қабілетіне елеулі және/немесе теріс
әсер етуі мүмкін, сондай-ақ жауапкер ретінде сот талқылауларына тартылмаған кез келген
сот тергеулері (даулары), мемлекеттік бақылаушы органдар тарапынан тергеп-тексеру
болмағанын;
3.1.8. ол Кепілге берілген мүлікті кепілге беруге қойылатын Қазақстан Республикасы
заңнамасының барлық талабын сақтаған.
3.1.9. Шарт бойынша өз міндеттемелері бойынша жауап беру мүмкіндігіне ықпал ететін
мән-жайлар, оның ішінде Кепілге берілген мүліктің жойылу және/немесе бүліну қаупінің
туындауы жоқ;
3.1.10. оған Микрокредит беру туралы шарттың барлық талаптары, сондай-ақ Кепіл
берушінің Шарт талаптарын орындамауының салдары белгілі;
3.1.11. Шарт жасалған күні Кепілге берілген мүлік үшінші тұлғалардың басқа
міндеттемелері бойынша кепіл нысанасы емес, Кепілге берілген мүлікке қандай да бір
шектеулер, ауыртпалықтар, үшінші тұлғалардың құқықтары жоқ, кепілге берілетін
Кепілге берілген мүлік жеке пайдалануға арналған;
3.1.12. Кепіл беруші қайтыс болған жағдайда осы Шарт бойынша құқықтар мен міндеттер
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес оның құқықтық
мирасқорларына ауысады;
3.1.13. Микрокредит беру туралы шарт және Кепіл ұстаушының алдындағы осы Шарт
бойынша міндеттемелердің орындалуына бақылауды және мониторинг жүргізуді жүзеге
асыру үшін Кепілге берілген мүлікке спутниктік мониторинг (GPS) және көлік құралы
қозғалтқышын электрондық бұғаттау мүмкіндігі бар құрылғы (бұдан әрі – Жабдық)
орнатылады, Кепіл беруші онымен сөзсіз келіседі, бұл ретте осы келісім қайтарып
алынбайды. Жабдық көлік құралына Кепіл берушінің осы Жабдықты алып тастауға
және/немесе бүлдіруге, пайдалануға, иеленуге (нақты иеленусіз) және/немесе оған билік
етуге (иеліктен шығару мүмкіндігінсіз) құқығынсыз
орнатылады. Жабдық көлік
құралының қозғалтқышын бұғаттауды (бұдан әрі – Бұғаттау) жүзеге асыруға мүмкіндік
береді. Кепіл беруші микрокредит беру туралы шарт және осы Шарт бойынша кез келген
міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайларда, сондай-ақ
кепілге салынған мүлікті жоғалту және/немесе бүлдіру/қирату/жою тәуекелі болған
жағдайда кепіл ұстаушы бұғаттауды жүргізуге құқылы. Қозғалтқышты іске қосу
Бұғаттауға әкеп соққан мән-жайлар толық жойылғаннан кейін жүргізіледі.
3.2. Кепіл берушінің құқықтары:
3.2.1. Кепілге берілген мүлікті оның мақсатына сәйкес иелену және пайдалану, егер Кепіл
ұстаушы осы Шарттың 4.1.4, 4.1.5-тармақтарында көзделген өзінің құқығын көрсетпесе,
бұл ретте оның жай-күйінің нашарлауына жол бермеу;
3.2.2. Кепілге берілген мүліктен оны өткізгенге дейін кез келген уақытта кепілмен
қамтамасыз етілген міндеттемені толық көлемде немесе оның Кепіл ұстаушы талап ететін
бөлігін орындау жолымен өндіріп алуды тоқтату;
3.3. Кепіл берушінің міндеттері:
3.3.1. Кепілге берілген мүлікті оның нысаналы мақсатына сәйкес пайдалану;
3.3.2. Кепіл ұстаушыға оның талап етуі бойынша Кепілге берілген мүлікке тікелей немесе
жанама қатысы бар немесе қатысы болатын, оның ішінде олардың жоғалуына, бүлінуіне
және/немесе туындау қаупіне қатысты құжатты дереу көрсету;

3.3.3. Кепілге берілген мүлікке немесе оның кез келген бөлігіне қатысты кез келген
төлемдерді төлеу, барлық міндеттемелерді орындау және сақтау, Кепіл ұстаушыға оның
талап етуі бойынша олардың орындалуын және сақталуын растауды көрсету, оның ішінде,
бірақ шектелмей – бюджетке төленетін төлемдерді (көлік құралына салынатын салықты),
айыппұлдарды және т. б. көрсету;
3.3.4. Кепілге берілген мүлікті немесе оның кез келген бөлігін үшінші тұлғаларға кепілге
бермеу, сатпау және кез келген өзге нысанда иеліктен шығармау, сондай-ақ Кепіл
ұстаушының жазбаша келісімінсіз Кепілге берілген мүлікті иеліктен шығаруға әкеп соғуы
мүмкін іс-әрекеттер жасамау, Кепілге берілген мүліктің кездейсоқ жойылу және/немесе
бүліну тәуекелін көтеру;
3.3.5. Кепіл ұстаушының Микрокредит беру туралы шарт бойынша өзіне қабылдаған
міндеттемелерді толық көлемде орындау қабілетіне әкеп соғуы мүмкін кез келген мән жайлар басталған кезде, осындай мән-жайлар басталған кезден бастап күнтізбелік 3 (үш)
күн ішінде Кепіл ұстаушыны жазбаша хабардар ету;
3.3.6. Кепіл ұстаушының және/немесе Кепіл ұстаушының мүддесінде және тапсырмасы
бойынша әрекет ететін үшінші тұлғалардың Шарт талаптарының сақталуын бақылауды
жүзеге асыруына және Кепілге берілген мүліктің сақталуын, болуын, жай-күйін тексеруге
кедергі келтірмеу;
3.3.7. Кепіл ұстаушы Кепілге берілген мүліктен өндіріп алуды өтінген кезде, саудасаттықты тағайындау туралы хабарламаны алған кезден бастап Кепіл ұстаушыға Кепілге
берілген мүлікке қол жеткізу үшін кілттері және өзге де қажетті жабдықтары бар кепілге
салынған мүлікті беру, сондай-ақ кепілге салынған мүліктен өндіріп алуды қолдану
жөніндегі рәсімдерді жүргізуге кедергі келтірмеу;
3.3.8. Кепіл беруші Микрокредит беру туралы шарт және/немесе осы Шарт бойынша өз
міндеттемелерінің кез келгенін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда,
сондай-ақ Кепіл ұстаушыда Кепіл берушінің Микрокредит беру туралы шарт және/немесе
осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамау тәуекелі бар, сондай-ақ Кепілге берілген
мүлікті жоғалту тәуекелі бар деп пайымдауға негіз болған жағдайда Кепілге берілген
мүлікті Кепіл ұстаушыға кепілге беру. Кепіл нысанын Кепіл ұстаушыға кепілге берумен
қатар Кепіл беруші Кепілге берілген мүлікке кедергісіз қол жеткізу, оны пайдалану,
иелену және оған билік ету үшін қажетті кілттерді, салпыншақтарды, пульттерді
және/немесе өзге де құрылғылар мен құралдарды, құжаттардың толық жиынтығын (оның
ішінде көлік құралын тіркеу туралы куәлік, көлік құралының техникалық байқаудан
өткенін растайтын құжаттар, сатып алу-сату шарты, Кепіл берушінің Кепілге берілген
мүлікке меншік құқығының туындауын растайтын өзге де шарттар/құжаттар) беруге және
Кепіл ұстаушының немесе оның өкілінің ауызша хабарламасын алған сәттен бастап 2
сағат ішінде Кепілге салынған мүлікті қабылдау-беру актісіне қол қоюға міндеттенеді.
Кепілге берілген мүлікті өз еркімен кепілге беруден бас тартқан жағдайда, жоғарыда
көрсетілген мән-жайлар басталған кезде Кепіл ұстаушы Кепіл берушіге қосымша
ескертусіз (хабарламай) Кепілге берілген мүлікті кепілге алуға құқылы. Кепілге берілген
мүліктің жай-күйі Кепіл ұстаушы жүзеге асырған фото/бейне түсіріліммен расталуы
мүмкін. Кепілге берілген мүлік берілген кезден бастап Кепіл беруші Микрокредит беру
туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға дейін көлік құралын
пайдалану (жүргізу) құқығынан айырылады;
3.3.9. Кепілге берілген мүліктің нарықтық құны азайған жағдайда Кепіл ұстаушының
талап етуі бойынша Кепіл ұстаушы алдын ала мақұлдаған, Кепіл берушінің
міндеттемелерін жабу үшін жеткілікті сомаға қосымша мүлікті кепілге беру не болмаса
Микрокредит беру туралы шарт пен осы Шарт бойынша міндеттемелерді мерзімінен
бұрын орындау;
3.3.10. Кепілге берілген мүлікті осы Шартқа сәйкес мәжбүрлеп соттан тыс тәртіппен сату
үшін Кепілге берілген мүлікті Кепіл ұстаушыға беру және Кепілге берілген мүлікті сату
кезінде Кепіл ұстаушыға кез келген нысанда қарсы әрекет жасамау;
3.3.11. талапты алған кезден бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде осы Шартқа және
Микрокредит беру туралы шартқа қол қоюға және оны орындауға байланысты, сондай-ақ

кепіл берушінің осы Шарт және Микрокредит беру туралы шарт бойынша өз
міндеттемелерінің кез келгенін орындамауы және/немесе тиісінше орындамауы
нәтижесінде Кепіл ұстаушы шеккен барлық шығындарды Кепіл ұстаушыға төлеу;
3.3.12. Кепіл ұстаушының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де
талаптарын орындау;
3.3.13. осы Шарттың 4.1.9-тармақшасында көрсетілген жағдайларда Кепілге берілген
мүлік жоғалған кезде Кепіл беруші міндеттенеді:
1) оқиғаның басталғаны туралы олардың құзыретіне қарай тиісті органдар мен ұйымдарға
дереу хабарлау (ішкі істер органдарының жол полициясы бөлімшелері, өртке қарсы
қызмет органдары, авариялық қызметтер, төтенше жағдайлар органдары) және уәкілетті
мемлекеттік және өзге де құзыретті органдардың оқиғаның құжаттамалық ресімделуін
қамтамасыз ету;
2) Кепілге салынған мүлікті қарап-тексеруге дейін сақтау шараларын қабылдауға және
Кепіл берушінің және/немесе оның өкілінің Кепілге берілген мүлкін ол жоғалғаннан кейін
болған күйінде қарап-тексеруді қамтамасыз ету;
3) Кепіл нысанының жоғалуы/бүлінуі фактісін, сондай-ақ оған келтірілген залалдарды
дәлелдеу;
4) Кепіл ұстаушыға осы Шарттың 3.3.14-тармақшасында көрсетілген құжаттарды ұсыну;
3.3.14. Кепіл беруші осы Шарттың 4.1.9-тармақшасында көрсетілген жағдайлар басталған
кезде мынадай құжаттарды ұсынуға міндетті:
1) Кепілге берілген мүлікті жоғалту туралы өтініш;
2) Кепіл берушінің/Кепілге берілген мүлікті басқаруға құқығы бар тұлғаның ЖСН
көрсетілген жеке куәлігі мен жүргізуші куәлігінің көшірмесі;
3) Кепілге берілген мүлікті Мемлекеттік тіркеу органында тіркеу туралы куәліктің
көшірмесі;
4) Кепіл берушінің Кепілге берілген мүлікті басқару құқығына арналған құжаттың
(лизинг шартының, жол парағының/сенімхаттың/көлік құралдары иелерінің азаматтыққұқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру шартының) көшірмесі;
5) Кепіл ұстаушының уәкілетті орган қаулысының/шешімінің көшірмесін алуға Кепіл
берушіден келісім-хаты;
6) Кепілге салынған мүліктің жоғалу фактісі мен себебін растайтын және белгілейтін
уәкілетті орган құжаттарының уәкілетті тұлғалар куәландырған көшірмелері (жол
қозғалысы ережелерін бұзу туралы хаттама, ЖКО-ға қатысушы жүргізушілерді
медициналық куәландыру хаттамасы (уәкілетті лауазымды адамдар медициналық
куәландыру үшін жіберген жағдайда), кепілге салынған мүлікті қарау хаттамасы, ЖКО-ға
қатысушылардың түсініктемелері, оқиға орнының схемасы, болған жағдайда-соттың
қаулысы/үкімі және т. б.);
7) Кепіл ұстаушы төленген және Кепіл беруші берген бағалау туралы есеппен келіспеген
немесе оны ұсынбаған жағдайда, Кепілге берілген мүлікке келтірілген залал көрсетілген
тәуелсіз сарапшының қорытындысы.
4. КЕПІЛ ҰСТАУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
4.1. Кепіл ұстаушының құқықтары:
4.1.1. Кепілге берілген мүліктің бар-жоғын, сақталуын, жай-күйі мен пайдалану
шарттарын кез келген уақытта дербес не үшінші тұлғаларды тарта отырып тексеру, қажет
болған жағдайда Кепіл берушіден Кепілге берілген мүлікке қатысты барлық қажетті
құжатты ұсынуды талап ету;
4.1.2. Кепіл берушіден Кепілге берілген мүлікті бағалауға қайта бағалау жүргізуді, оның
ішінде, бірақ онымен шектелмей: оның техникалық жай-күйінің нашарлауына, оның
қандай да бір бөлігінің бүлінуіне, нысаналы пайдаланылуының өзгеруіне, кепілге
салынған мүлікке ұқсас мүлік құнының нарықтағы өзгеруіне, кепіл берушінің есебінен
оның сапасын нашарлататын кепілге салынған мүлік конструкциясының өзгеруіне
байланысты қайта бағалауды жүргізуді талап ету;

4.1.3. Кепілге берілген мүлікпен қамтамасыз етілген міндеттеме негізгі борышты және ол
бойынша сыйақыны қайтару бойынша орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған
жағдайда, сондай-ақ қарыз алушы Микрокредит беру туралы шарт бойынша және осы
Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамауының немесе тиісінше орындамауының
өзге де жағдайлары басталған кезде, Кепілге берілген мүлікті кімнің иелігінде және
пайдалануында екендігіне қарамастан, кепіл ұстаушының қалауы бойынша сот тәртібімен
де, соттан тыс мәжбүрлеу тәртібімен де сату арқылы өз талаптарын (оның ішінде
мерзімінен бұрын да) қанағаттандыру;
4.1.4. кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің мерзімінен бұрын орындалуын
және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген Кепілге берілген
мүліктің жойылуы және/немесе зақымдануы/жоғалуы туындаған немесе туындау қаупі
туындаған не осындай салдардың туындау қаупі туындаған жағдайда Кепілге берілген
мүлікті кепіл ұстаушының талаптарын қанағаттандыратын өзге де ауыртпалық
салынбаған өтімді және тең бағалы мүлікпен ауыстыруды талап ету;
4.1.5. кепілмен қамтамасыз етілген міндеттеменің мерзімінен бұрын орындалуын талап
ету, ал егер оның талабы қанағаттандырылмаса, мына жағдайларда Кепіл нысанын өндіріп
алу:
1) Кепіл ұстаушыға құжаттар бойынша тексеру және кепілге салынған мүліктің нақты
бар-жоғын, жай-күйі мен пайдалану шарттарын тексеруге кедергі келтіру;
2) Кепілге берілген мүлікке оның орналасқан жерін анықтау үшін орнатылған Жабдықты
пайдаланудың бұзылуы/жоғалуы/бүлінуі;
3) осы Шартта, Микрокредит беру туралы шартта және Қазақстан Республикасының
заңнамасында көзделген;
4.1.6. егер Кепілге берілген мүлікті өткізу кезінде алынған сома Кепіл ұстаушының
талабын жабу үшін жеткіліксіз болса, оның заңнамалық актілерде немесе шартта өзгеше
көрсетілмесе, жетіспейтін соманы Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген
тәртіппен Кепіл берушінің өзге мүлкінен алуға құқылы;
4.1.7. Кепіл берушіден Шарттың бүкіл қолданылу мерзімі ішінде Кепілге берілген мүлікке
көлік құралдары иесінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыруды талап ету;
4.1.8. Кепіл беруші Кепілге берілген мүлікті қайта бағалауға қатысты Шарттың
талаптарын орындамаған жағдайда, қайта бағалауды өз қаражаты есебінен жүзеге асыру;
Бұл ретте қайта бағалауға арналған шығындар сомасын Кепіл беруші толық көлемде
өтеуге тиіс;
4.1.9. Кепілге берілген мүлікті жоғалту жағдайында Кепілге берілген мүліктің бүлінуі деп
түсініледі, нәтижесінде қалпына келтіру жұмыстарының сомасы мынадай сыртқы
факторлардың әсері салдарынан туындаған Кепілге берілген мүліктің Кепіл құнының 70%
(жетпіс) пайызынан асады:
1) Кепілге берілген мүліктің жол-көлік оқиғасына (бұдан әрі – ЖКО), ЖКО
қатысушыларының санына қарамастан қатысуы (кепілге салынған мүліктің кедергіге
соғылуы, жол төсемінің бұзылуы және т. б.);
2) өрт, жарылыс;
3) табиғи апаттар, атап айтқанда: су ағыны, көшкін, сел, таудың опырылуы, дауыл, құйын,
дауыл, су тасқыны, бұршақ, нөсер, қар көшкіні, сондай-ақ найзағайдың түсуі және
жанартаудың атылуы немесе жер асты отының әрекеті;
4) жер сілкінісі;
5) Кепілге берілген мүлікке қатысты үшінші тұлғалардың құқыққа қарсы іс-әрекеттері;
6) әртүрлі бөгде заттардың (мысалы, қар мен мұздың, бұршақтың, тастың, ағаш пен
олардың тармақтарының, ғимараттардың бөліктері мен терезеден лақтырылған заттардың
және т. б.) құлауы, қозғалмайтын немесе қозғалатын заттардың (мысалы, құрылыстар,
кедергілер, жануарлар, ағаштар және т. б.) Кепіл берілген затқа аударылуы, соқтығысуы;
7) Кепілге берілген мүліктің аударылуына немесе өзге де зақымдануына әкеп соққан, 13
м/с және одан жоғары жылдамдықтағы қатты желдің екпіні;

8) су тасқыны, бұршақ, нөсер сияқты қолайсыз табиғат құбылыстарының, сондай-ақ
автомобиль жолындағы кәріз құбырларының, жылыту жүйелерінің бұзылуы салдарынан
Кепілге берілген мүлікті судың басуы;
4.1.10. егер Кепіл ұстаушыда Кепіл берушінің Микрокредит беру туралы шарт және осы
Шарт бойынша міндеттемелерін орындамау тәуекелі бар, сондай-ақ кепіл затын жоғалту
немесе бүлдіру тәуекелі бар деп пайымдауға негіз болған жағдайда, Кепіл берушінің
Микрокредит беру туралы шарт және осы Шарт бойынша өз міндеттемелерінің кез
келгенін орындамау немесе тиісінше орындамау жағдайларын қоса алғанда, бірақ олармен
шектелмей, Кепілге берілген мүлікті кепілге (өзінің иелігіне) алу;
4.1.11. осы Шартта белгіленген жағдайларда Кепіл берушіден Кепілге берілген мүлікті
алып қойған кезде көлік құралын оны тұрақ орындарына, сату орындарына дейін айдап
апару үшін, сондай-ақ Шартқа сәйкес Кепіл ұстаушының құқықтарын іске асыру үшін
қажет болған өзге де жағдайларда басқару;
4.2. Кепіл ұстаушының міндеттері:
4.2.1. қажет болған жағдайда Кепіл берушіге Кепіл ұстаушының өкілеттіктері шегінде
Кепіл берушінің құқықтарын жүзеге асыру үшін анықтамалар мен мәліметтер беру;
4.2.2. егер Кепілге берілген мүлікті өткізуден түскен сома осы кепілмен қамтамасыз
етілген талаптардың мөлшерінен асып кетсе, айырманы Кепіл берушіге қайтару;
4.2.3. егер сақтандыру төлемінің сомасы Кепіл нысанымен қамтамасыз етілген
міндеттеменің сомасынан асатын болса, Кепіл ұстаушы оны алған кезден бастап 10 (он)
жұмыс күні ішінде Кепіл берушіге айырманы аудару.
5. КЕПІЛ НЫСАНЫН ПАЙДАЛАНУ ҚҰҚЫҒЫН ШЕКТЕУ
5.1. Кепіл берушінің немесе оның кез келген байланысты және/немесе сенім білдірілген
адамының Кепіл нысанасын Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерге
ауыстыруға құқығы жоқ.
6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
6.1. Шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған
жағдайда Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сол
арқылы келтірілген барлық залалдарды бір-біріне өтейді.
6.2. Кепіл ұстаушы тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды), ал Кепіл беруші осы
Шарттың талаптары бұзылған жағдайда оларды толық көлемде мынадай талаптарға
есептеуге құқылы:
6.2.1. Кепілге берілген мүлік Кепіл ұстаушының келісімінсіз қайта кепілге қойылған
жағдайда - Кепілге берілген мүліктің Кепілдік құнының 30% (отыз) пайызы мөлшерінде;
6.2.2. Кепіл ұстаушының келісімінсіз Кепілге берілген мүлікті иеліктен шығарғаны үшін
- Кепілге берілген мүліктің Кепілдік құнының 100% (жүз) пайызы мөлшерінде;
6.2.3. Кепілге берілген мүлікті тиісінше күтіп-ұстау, қайта жабдықтау, жиынтықтылығы,
нысаналы пайдалану бөлігінде Шарт талаптарын сақтамағаны үшін - бұзушылықтың әрбір
белгіленген фактісі үшін Кепілге берілген мүліктің Кепілдік құнының 30% (отыз) пайызы
мөлшерінде біржолғы өтемақы төленеді. Бұл ретте Кепіл беруші анықталған
бұзушылықты Кепіл ұстаушы белгілеген мерзімде жоюға міндетті;
6.2.4. Шарттың 3.1.13-тармағында көрсетілген жабдықты бүлдіргені, жұмысқа
қабілеттілігін бұзғаны, Кепілге берілген мүліктен алғаны үшін - 20 000 (жиырма мың)
теңге мөлшерінде
6.3. Кепіл берушінің тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасын төлеуі Кепіл
ұстаушының деректемелері бойынша аудару жолымен жүзеге асырылады. Залалдарды
өтеу, айыппұл санкцияларын төлеу кінәлі тарапты Микрокредит беру туралы шартта және
Шартта көзделген міндеттемелерді орындаудан босатпайды.
7. ШАРТ ТАЛАПТАРЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ
7.1. Осы Шарттың барлық қосымшасы, өзгерістері мен толықтырулары жазбаша түрде
жасалуы және Шартқа міндетті түрде сілтеме жасала отырып, екі тарап қол қоюы тиіс.

7.2. Шарттың барлық қосымшасы, өзгерістері мен толықтырулары оның ажырамас бөлігі
және Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Шартқа қосымша келісімде
көзделген жағдайларда уәкілетті тіркеуші органда мемлекеттік тіркелуге жатады.
8. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫ АШУ
8.1. Тараптар Шартқа, оның мазмұнына, Шартқа қатысты барлық ақпарат пен құжаттарға
қатысты қатаң құпиялылықты сақтауға міндетті және Шартта көзделген жағдайларды
қоспағанда, мұндай құпия ақпаратты екінші Тараптың алдын ала жазбаша келісімінсіз
үшінші тұлғаларға бере алмайды және/немесе жария ете алмайды.
8.2. Тараптар жалпыға белгілі болатын, құпиялылық туралы міндеттемені бұзбай үшінші
тараптың Тарапынан белгілі болған, немесе заңды негізде немесе уәкілетті мемлекеттік
органдардың заңды талабы бойынша жария етілуге тиіс ақпаратқа қатысты құпиялылықты
сақтауға міндетті емес.
8.3. Кепіл беруші осымен Кепіл ұстаушыға Кепіл берушіден алынған ақпаратты қоса
алғанда, Кепіл беруші туралы кез келген ақпаратты жинауға, сақтауға, пайдалануға,
таратуға, өзгеше түрде өңдеуге, оны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, кез келген
үшінші тұлғаларға беруге өзінің келісімін және құқығын береді:
8.3.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кез келген кредиттік бюро;
8.3.2. осы Шарт бойынша талап ету құқығын басқаға беру және/немесе борышты аудару
жөніндегі шарттарды жасасу кезінде және/немесе осындай шарттарды жасасу мүмкіндігі
туралы шешім қабылдау үшін
8.3.3. өз функцияларын орындауды қамтамасыз ету немесе қызметтер көрсету үшін
осындай тұлғалар мен Кепіл ұстаушы арасында жасалған шарттарға сәйкес қызметтер
көрсететін Кепіл ұстаушыға ұсыну;
8.3.4. осы Шарт бойынша Кепіл ұстаушының құқықтарын іске асыру үшін қажетті
жағдайларда, оның ішінде Микрокредит беру туралы шарт бойынша мерзімі өткен
берешекті өндіріп алу кезінде;
8.3.5. басқа жағдайларда Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес.
8.4. Кепіл беруші осымен Қарыз берушіге қандай да бір шектеулерсіз және кез келген
мақсатта Кепіл беруші туралы ақпаратты жинауды, тіркеуді, жинақтауды, сақтауды,
бейімдеуді, өзгертуді, жаңартуды, пайдалануды және таратуды (таратуды, өткізуді,
беруді), иесіздендіруді, жоюды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, оның кез келген
дербес деректерін өңдеуге өзінің біржақты, сөзсіз, қайтарып алынбайтын келісімін береді.
9. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
9.1. Тараптар Шартқа қатысты туындаған немесе оған байланысты Тараптар арасындағы
барлық дау мен келіспеушілік Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында
белгіленген тәртіп нормаларын сақтай отырып, Алматы қаласындағы бір төреші
құрамында көрсетілген төреліктің регламентіне сәйкес «Арбитраж Алматы» ЖШС
жанындағы Алматы төрелігінде шешіледі деген келісімге және ниетке келді. Бұл ретте
көрсетілген төреліктің шешімі шығарылған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар
үшін міндетті болып табылады және шығарылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде
ерікті түрде орындалуға жатады. Шешім ерікті орындау мерзімі аяқталған күннен бастап
күнтізбелік бес күн ішінде орындалмаған жағдайда, шешім Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен мәжбүрлеп орындалады.
10. БАСҚА ШАРТТАР
10.1. Кепілге берілген мүліктің кездейсоқ жойылу немесе бүліну тәуекелін Кепіл беруші
көтереді.
10.2. Кепілге берілген мүлікті жаңа Кепіл нысанасы өзінің белгілері бойынша біртекті
және бастапқы Кепілге берілген мүліктің нарықтық құнына сәйкес келген жағдайда, Кепіл
ұстаушының жазбаша келісімімен ғана ауыстыруға жол беріледі.

10.3. Кепіл ұстаушы Кепілге берілген мүлікпен қамтамасыз етілген міндеттеменің
орындалуын үшінші тұлғадан Кепіл берушінің келісімінсіз қабылдауға құқылы, мұндай
жағдайда Шарт бойынша талап ету құқығы үшінші тұлғаға ауысады.
10.4. Кепіл берушінің Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін Кепіл ұстаушының
жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.
10.5. Кепіл құқығы Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес
тіркелген кезден бастап туындайды.
10.6. Шартта тікелей көзделмеген қалған барлық жағдайда Тараптар Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.
10.7. Осы Шартқа сәйкес жіберілген кез келген талаптар, құжаттар мен хат-хабарлар,
хабармалар, оның ішінде фактілер туралы хабарлар жазбаша түрде тиісті түрде
ресімделген, сондай-ақ Тараптар оларды пошта, жеделхат, автоматтандырылған
телефония арқылы, SMS-хабарламалар жіберу арқылы, факсимильдік, курьерлік байланыс
арқылы, Компанияға (Кепіл берушіге) белгілі мекенжай бойынша электрондық пошта
арқылы жіберген кезде жіберілген деп қарастырылатынын және қабылданды деп
есептелетінін растайды:
10.8. Шарт Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және Кепіл беруші Шарт
және Микрокредит беру туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін толық орындағанға
дейін қолданыста болады, мемлекеттік және орыс тілдерінде бірдей заңды күші бар төрт
данада, Кепіл ұстаушы үшін екеуі, Кепіл беруші және тіркеуші орган үшін бір-бірден
жасалды және қол қойылды. Шарттың қазақ және орыс мәтіндері арасында қайшылықтар
болған жағдайда, орыс мәтіні басымдыққа ие болады.
11. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
Кепіл ұстаушы
«Finbox» микроқаржы ұйымы» ЖШС
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жамбыл
көшесі 114/58
БСН 150940005022
ЖСК KZ75722S000000975767 КБЕ 15
«Kaspi Bank» АҚ-да
БСК CASPKZKA Кепілдік несие бөлімінің
маманы ______________
жылғы №_____ ___________сенімхат
негізінде әрекет ететін
___________________
(қолы)
М.О.

Кепіл беруші
ТАӘ: ______________
тұрғылықты жері: ______________
ЖСН: ______________
жеке куәлік № ______________
_______________ жылы ҚР ІІМ берілген
ТАӘ
____________________
(қолы)

