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«Нұрбанк» АҚ (бұдан былай «Банк») бұдан былай «Шарттар» деп 

аталатын, тұтыну қарыздары бойынша Банктік қарыз келісімшартының үлгі 

сипатындағы осы шарттары, Қазақстан Республикасының заңнамасына 

өзгерістер енгізілуіне байланысты әзірленді.  

Жеке тұлға (бұдан былай «Қарыз алушы») мен Банк арасындағы, Қарыз 

алушының Банктен банктік қарыз (бұдан былай «Банктік қарыз 

келісімшарты») алуына және оған қызмет көрсетуге қатысты қарым-

қатынастары Шарттарға сәйкес реттеледі. 

 

1. 1.9-тармақ өзгертілсін және келесідей редакцияда баяндалсын:  «1.9. 

Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты бойынша берешегін 

өтеу Қарыз алушының Шотын және/немесе – Қарыз алушы Банктің 

алдын ала жазбаша түрде хабардар текеннен кейін - Қарыз алушының 

Банктік қарыз келісімшарты бойынша берешегінің мөлшеріне тең 

мөлшерде ақшамен (қолма-қол ақшамен де, қолма-қол ақшасыз 

тәртіппен де) толықтыру арқылы және\немесе Банк алдын ала хабардар 

етіп, Банктің ақшаларды Қарыз алушының Банкте ашылған басқа 

банктік шоттарын Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты 

бойынша берешегінің сомасына тең мөлшерде сол шотты тікелей 

дебеттеу жолымен алуы арқылы жүзеге асырылады. Тараптардың өзара 

келісімімен Банктік қарыз келісімшарты бойынша берешектерін 

басқалай әдіспен өтеуіне болады, бұл ретте егер Қарыз алушы Банктік 

қарыз келісімшарты бойынша берешекті өтеген кезде Банктік қарыз 

келісімшарты бойынша ағымдағы немесе мерзімі кешіктірілген 

берешектің сомасынан асырып өтесе, Банк төлемнің артылған сомасын 

Шотқа немесе Таратаптардың өзара келісімімен, Қарыз алушының 

Банкте ашылған басқа ағымдағы шоттарына аударады. Үшінші тұлға 

Қарыз алушының берешектерін, заңнамаға қайшы келмейтін тәртіпте, 

толық немесе ішінара өтей алады». 

 

2. Шарттардың 1.14.1-тармағының а)-тармақшасындағы «акцептісіз 

және» сөздері алынып тасталсын.  

 



3. 1.14.4-тармақ өзгертілсін және келесідей редакцияда баяндалсын:  

«1.14.4. Банк Банктік қарыз келісімшарты жасалған сәттен бастап кез 

келген уақытта, Шарттарда көрсетілген (Банктің қалауы бойынша) кез 

келген әдіспен Банктің хабарламасын Қарыз алушыға жіберу арқылы 

біржақты соттан тыс тәртіпте Келісімшарттың кез келген шарттарын 

Қарыз алушы үшін жақсарту жағына өзгертуге құқылы. Егер банктің 

хабарламасында басқа шарттар көрсетілмеген болса, Келісімшарттың 

шарттарын Қарыз алушы үшін жақсарту жағына өзгерту және/немесе 

толықтыру Қарыз алушының Банк ұсынған жақсарту шарттарынан бас 

тарту туралы хабарламасын Банк Банктік қарыз келісімшартында 

көрсетілген тәртіп пен мерзімде алмаған жағдайда күшіне 

енеді.Келісімшарттың кез келген шарттарын Қарыз алушы үшін 

жақсарту деп осы тармақтың мақсаты келесідей түсінік береді:  

а) банктік қарызға қызмет көрсетуге байланысты қызмет көрсеткені үшін 

ұсталатын комиссиялардың және өзге төлемдердің мөлшерін азайту жағына 

өзгерту немесе оларды толығымен алып тастау; 

 б) тұрақсыздық төлемдердің (айыппұлдардың, өсімақылардың) мөлшерін 

азайту жағына өзгерту немесе оларды толығымен алып тастау; 

в) Банктік қарыз келісімшарты бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту 

жағына өзгерту; 

г) Банктік қарыз келісімшарты төлемдерді кейінге қалдыра тұру және 

(немесе) бөліп төлеу; 

д) Банктік қарыз келісімшарты Кредит валютасын Қарыз алушы үшін жақсы 

жағына қарай өзгерту».  

 

4.  Шарттадың 2.2.1-тармағы өзгертілсін және келесідей редакцияда 

баяндалсын: «2.2.1. а) 

     а) Банктің төлем құжаттарының немесе Қазақстан Республикасының 

заңнамасында  

     қарастырылған басқа құжаттардың негізінде Шотты және/немесе Қарыз 

алушының Банктегі басқа банктік шоттарын тікелей дебеттеу арқылы, 

және/немесе  

б) Қарыз алушының басқа банктерде және/немесе банктік операциялардың 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда және басқа кредиттік 

ұйымдарда ашылған банктік шоттарына Банктің орындалатын төлем 

талаптарын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында 

қарастырылған басқа құжаттарды талап ету арқылы  

Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты бойынша ағымдағы және 

кешіктірілген берешегінің мөлшерінде (оған: Қарыз бойынша негізгі 

қарызды қайтару, Сыйақы төлеу, оның ішінде мерзімі кешіктірілген 

Сыйақыны төлеу, Шарттармен, Банктік қарыз келісімшартымен 

қарастырылған комиссияларды, өзге де төлемдерді, тұрақсыздық төлемдерін 

(өсімақыларды, айыппұлдарды), Банктің шығындары мен залалдарын (оның 

ішінде Банктің төлем құжаттарымен қоса тапсырылатын Келісімшарттың 

көшірмелерін нотариалды түрде куәландыру бойынша шығындарын) төлеу 



бойынша берешек сомаларын қоса, бірақ олармен шектелмей) Қарыз 

алушының ақшаларын кез келген валюта түрінде даусыз тәртіпте алуға; 

Қарыз алушының банктік шотында ақша жеткілікті болған жағдайда Банктің 

төлем құжаты (оның ішінде төлем талап-тапсырмасы) сол құжатта 

көрсетілген сомаға орындалуы тиіс, ал Банктің төлем құжатында көрсетілген 

бүкіл соманы алу үшін ақша жеткіліксіз болған жағдайда – Қарыз алушының 

банктік шотына қосылған картотекада сақталады.  Қарыз алушының Банктік 

қарыз келісімшартына қол қоюы, аталған әрекеттердің жүзеге асырылуына 

Қарыз алушының келісім бергенін білдіреді». 

 

5. Шарттардың 2.2.5-тармағы алынып тасталсын. 

 

6. Шарттадың 2.3.6-тармағы өзгертілсін және келесідей редакцияда 

баяндалсын: «2.3.6. Банктің Банктік қарыз келісімшарты бойынша 

талап ету құқығын үшінші тұлғалардың пайдасына шегінген жағдайда, 

сондай шегінім жасалған күннен бастап 3 (Үш) жұмыс күні ішінде 

Қарыз алушыға:  

- берілген талап ету құқығының толық көлемін; 

- негізгі қарызы, сыйақы, тұрақсыздық төлемдерді және Қарыз алушы 

Келісімшарт бойынша төлеу тиіс сомалардың басқа түрлеріне бөлгенін 

көрсете отырып, Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты 

бойынша ағымдағы және мерзімі кешіктірілген берешектерінің  

қалдығын; 

- банкке немесе Банктік қарыз келісімшарты бойынша талап ету 

құқықтары берілген үшінші тұлғаларға Қарызды өтеу жөніндегі кейінгі 

төлемдердің бағыт-мақсатын көрсетіп, жазба түрде хабарлама жіберуге. 

 

7. Шарттардың 2.5.8-тармағындағы «-тапсырмалары» сөзі алынып 

тасталсын. 

 

8. Шарттардың 3.1-тармағындағы б)-тармақшасында «тарифтердің» сөзі 

алынып тасталсын. 

 

9. Шарттардың 3.2-тармағының б)-тармақшасы өзгертілсін және 

келесідей редакцияда баяндалсын: «Банктің пікірінше, егер Қарыз 

алушының және/немесе Қамтаманы берген үшінші тұлғалардың (оның 

ішінде жұмыскерлерінің (қызметкерлерінің), лауазымды 

тұлғаларының, қатысушыларының (акционерлерінің)) әрекеттерінде 

қылмыстық белгілер болса, кез келген мәліметтер мен ақпараттарды, 

оның ішіде банктік құпияны құрайтындарды, алдын ала тергеу және 

жауап алу органдарына, басқа банктер және/немесе қаржы 

институттары Банкке берген кредиттік және басқа қаржының 

игерілуіне тексеріс жүргізетін тұлғаларға, Банк Банктік қарыз 

келісімшарты бойынша талап ету құқығын шегінетін тұлғаларға, 

және/немесе Қамтаманы бағалайтын және/немесе мониторинг 



жүргізетін және/немесе қайта бағалайтын және/немесе Банктік қарыз 

келісімшарты бойынша Қарыз алушының берешегін өтеу мақсатында 

әрекет ететін тұлғаларға (оның ішінде проблемалы кредиттермен 

жұмыс істейтін ұйымдарға да), Банктік қарыз келісімшартында 

көрсетілген нысандарды сақтандыратын сақтандыру ұйымдарына, 

Банктің аудитін жүргізетін тұлғаларға және Банктің еншілес 

ұйымдарына, ұялы байланыс/пошта байланысын ұсынатын 

операторларға, Банктің бағдарламалық қолдау және қызмет көрсетумен 

айналысатын үшінші тұлғаларға Қарыз алушы Банктік қарыз 

келісімшартында көрсетілген міндеттерін лайықты орындамаған 

және/немесе орындамаған жағдайларда, сондай-ақ ондай мәліметтер 

мен ақпараттар Келісімнің шарттарына сәйкес Шарттардың 2.3.4-

тармағында көрсетілген, Банк дербес таңдап алған, кез келген әдіспен 

Банк Қарыз алушыға хабарлама жіберу нәтижесінде белгілі болған кез 

келген үшінші тұлғаларға ашу және беру құқығын Банкке береді;». 

 

10. Бүкіл мәтін бойынша «мемлекеттік тіл»  «қазақ тілі» деген сөздермен 

ауыстырылсын 

 


