
Тұтынушылық қарыздар бойынша банктік қарыз келісімшартының үлгілік 

шарттарындағы өзгерістер  

«Новое поколение» газетінде қазақ және орыс тілдерінде жарияланды 

(2013 жылғы «05» желтоқсандағы № 135), 

Үлгілік шарттарға №1 өзгерістер «Новое поколение» газетінде мемлекеттік 

және орыс тілдерінде орналастырылды  

(2016 жылғы «30» маусымдағы № 69) 

Үлгілік шарттарға №2 өзгерістер «Новое поколение» газетінде мемлекеттік 

және орыс тілдерінде орналастырылды  

(2016 жылғы «11» қарашадағы № 124) 

Үлгілік шарттарға №3 өзгерістер «Новое поколение» газетінде мемлекеттік 

және орыс тілдерінде орналастырылды  

(2018 жылғы «28» тамыздағы № 96) 

 

 

«Нұрбанк» АҚ-ның (бұдан былай «Банк») тұтынушылық қарыздар бойынша 

Банктік қарыз келісімшартының үлгілік шарттарына, бұдан былай «Шарттар» деп 

аталатын осы Өзгерістер Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізілуіне 

байланысты әзірленді.  

Жеке тұлғаның (бұдан былай «Қарыз алушы») Банктен банктік қарыз (бұдан былай 

«Қарыз») алуына және Банктік қарыз келісімшартында (бұдан былай «Банктік қарыз 

келісімшарты») белгіленген тәртіпте қызмет көрсетуге қатысты Қарыз алушы мен Банк 

арасындағы қарым-қатынас Шарттарға сәйкес реттеледі.  

1. Шарттардың 1.9-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын: «1.9. 

Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты бойынша берешегін өтеу Қарыз алушының 

Шотын немесе Қарыз алушы Банкті алдын ала жазбаша түрде хабардар еткеннен кейін 

Қарыз алушы жұмыс күндері Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты бойынша 

ағымдағы немесе мерзімі кешіктірілген берешегінің мөлшеріне ақшамен (қолма-қол 

ақшамен де, қолма-қол ақшасыз тәртіппен де) толықтыратын Қарыз алушының Банкте 

ашылған басқа банктік шоттарынан, соның ішінде Қарыз алушыға жеке кәсіпкер ретінде 

ашылған шоттарынан  ақшаны Банктің акцептсіз алуы арқылы жүзеге асырылады. 

Тараптардың өзара келісімімен Банктік қарыз келісімшарты бойынша берешекті басқалай 

әдіспен өтеуге 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 Тараптардың өзара келісімімен, Қарыз алушының Банкте ашылған, соның 

ішінде Қарыз алушыға жеке кәсіпкер ретінде ашылған басқа ағымдағы шоттарына 

аударады». 

 

2. Шарттардың 1.14.1-тармағының а) тармақшасындағы «шоттарындағы,» сөзінен 

кейін  «соның ішінде Қарыз алушыға кәсіпкер ретінде ашылған шоттарындағы» сөздермен 

толықтырылсын.  

 

3.  Шарттардың 1.14.1-тармағының в) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда 

баяндалсын: в) Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты бойынша берешегін сотқа 

дейін өндіріп алуға және коллекторлық агенттіктің реттеуіне  тапсыруға; және/немесе». 

 

4. Шарттардың 2.1.4.-тармағының б) тармақшасы өзгертілсін және келесі редакцияда 

баяндалсын: б) Қарыз алушының Қарыз бойынша негізгі қарызы, Қарызға есептелген 

Сыйақы, Қарыз алушы Банктік қарыз келісімшарты бойынша төлеуі тиіс комиссиялар, 

тұрақсыздық төлемдері, айыппұлдар мен айыппұлдық ықпалшаралардың басқа түрлері  

бойынша берешектерінің сомаларын бір-бірінен бөліп». 



 

5. Шарттардың 2.1.6-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын: «2.1.6. 

Банк Қарыз алушының тиісті жазбаша өтінішін алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен 

аспайтын мерзімде Банктен Банктік қарыз келісімшарты бойынша мерзімі кешіктірілген 

төлемдерді көрсетуімен, Қарыз алушының берешегін өтеу үшін түсіп жатқан кезекті 

ақшаларды Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты бойынша төлеуі тиіс негізгі 

қарызға, сыйақыға, комиссияларға, тұрақсыздық төлемдерге, айыппұлдарға, және 

айыппұлдық ықпалшаралардың басқа түрлеріне, сонымен қатар  басқа сомаларға бөлу 

туралы ақысыз, айына 1 (бір) рет ақпарат алуға құқылы». 

 

6. Шарттардың 2.1.7-тармағындағы «Қазақстан Республикасы жеке және заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі заңнамалық актілері» деген сөздер «Қазақстан 

Республикасы 2007 жылдың 12 қаңтарындағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 

қарастыру тәртібі туралы» Заңының 8-бабына сәйкес» деген сөздермен алмастырылсын».   

 

7. Шарттар келесі мазмұндағы 2.1.7.-1-тармақпен  толықтырылсын: «2.1.7-1. 

міндеттерді орындау мерзімі кешіктірілген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде 

Банкке келуге және Банктік қарыз келісімшарты бойынша міндеттерін орындауында 

мерзімі кешіктірілуінің себебі көрсетілген жазбаша арызын, кірістер мен Банктік қарыз 

келісімшартын өзгерту туралы арыз беруіне негіз болған  расталған басқа да жағдайлар 

(деректер) туралы, соның ішінде төмендегі жағдайларға байланысты мәліметтерді 

тапсыруға:  

- Банктік қарыз келісімшарты бойынша сыйақы мөлшерлемелерін төмендету жағына 

өзгерту; 

- шетел валютасында берілген Кредит бойынша негізгі қарыз қалдығы сомасының 

валютасын ұлттық валютаға өзгерту; 

- негізгі қарыз және (немесе) сыйақы бойынша төлемдер мерзімін ұзарту; 

- берешектерді өтеу әдісін немесе берешектерді өтеу кезектілігін өзгерту, соның ішінде, 

негізгі қарызды басымдықты тәртіпте өтей отырып;  

- Банктік қарыз келісімшартының жарамдылық мерзімін өзгерту;  

- ықпалшараларын (айыппұл, өсімақылар) жоя отырып, мерзімі кешіктірілген негізгі 

қарызды және/немесе сыйақыны кешіруге». 

 

8. Шарттардың 2.2.1.-тармағының а) тармақшасы «ашылған» сөзінен кейін  «соның 

ішінде Қарыз алушыға кәсіпкер ретінде ашылған» сөздермен толықтырылсын.  

 

9. Шарттардың 2.2.1.-тармағының б) тармақшасын «банктік шоттарын» сөздерінен 

кейін «соның ішінде Қарыз алушыға кәсіпкер ретінде ашылған шоттарын» деген 

сөздермен толықтырылсын.  

 

10. Шарттардың 2.3.2-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын: «2.3.2. 

Банк Қарыз алушының тиісті жазбаша өтінішін алған күннен бастап 3 (Үш) жұмыс 

күнінен аспайтын мерзімде Қарыз алушыға Банктік қарыз келісімшарты бойынша Қарыз 

алушының берешегін өтеу үшін түсіп жатқан кезекті ақшаларды Қарыз алушы Банктік 

қарыз келісімшарты бойынша төлеуі тиіс негізгі қарызға, Сыйақыға, комиссияларға, 

тұрақсыздық төлемдерге, айыппұлдар мен айыппұлдық ықпалшараларының басқа да 

түрлерін, сонымен қатар  басқа сомаларға бөлу туралы ақысыз, айына 1 (Бір) рет ақпарат 

беруге». 

 

11. Шарттардың 2.3.3-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын: «2.3.3. 

Банк Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты бойынша берілген Қарыздың бүкіл 

сомасын немесе оның бөлігін Банкке мерзімінен бұрын қайтару туралы жазбаша өтінішін 



алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Қарыз алушы Банктік 

қарыз келісімшартының шарттарына сәйкес төлеуі тиіс ақша сомалары туралы 

мәліметтерді: 

 Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты бойынша берешегінің жалпы 

сомасын; 

 Қарыз алушының Қарыз бойынша негізгі қарызы, Қарызға есептелген сыйақы, 

Қарыз алушы Банктік қарыз келісімшарты бойынша төлеуі тиіс комиссиялар, 

тұрақсыздық төлемдері, айыппұлдар мен айыппұлдық ықпалшаралардың   басқа 

түрлерінің сомалары бойынша берешектерінің бір-бірінен бөлек сомаларын; 

 Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты бойынша кешіктірілген төлемдерін 

көрсетіп, ақысыз беруге міндетті». 

 

12. Шарттардың 2.3.5-тармағындағы «Қазақстан Республикасы жеке және заңды 

тұлғалардың өтініштерін қарастыру тәртібі туралы заңнамалық актілері» деген сөздер 

«Қазақстан Республикасы 2007 жылдың 12 қаңтарындағы «Жеке және заңды тұлғалардың 

өтініштерін қарастыру тәртібі туралы» Заңының 8-бабына сәйкес» деген сөздермен 

алмастырылсын».  

 

13. Шарттар келесі мазмұндағы 2.3.5-1-тармақпен  толықтырылсын: 2.3.5-1. Банктік 

қарыз келісімшарты бойынша өзінің талап ету құқығын үшінші тұлғаның пайдасына 

Банктің шегіну ниеті болған жағдайда, талап ету құқығын шегіну туралы келісімшарт 

жасағанға дейін  құқықтардың (талаптардың), сонымен бірге шегінуге байланысты 

Шарттың 2.3.4-тармағында көрсетілген немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына 

қайшы келмейтін әдістермен  Қарыз алушының дербес мәліметтерінің үшінші тұлғаға өтуі 

мүмкін екені туралы хабарлауға».     

 

14.  Шарттардың 2.3.6-тармағы өзгертілсін және келесі редакцияда баяндалсын: «2.3.6. 

Банктік қарыз келісімшарты бойынша талап ету құқықтарын Банк үшінші тұлғаға 

шегінген жағдайда, құқықтарды (талаптарды) шегіну туралы келісімшарт жасалған 

күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде Шарттың 2.3.4-тармағында қарастырылған 

немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін әдіспен үшінші 

тұлғаға құқықтардың (талаптардың) көшірілгені туралы хабарлауға, келесі мәліметтерді 

көрсете отырып:   

 Кредит бойынша бұдан былайғы төлемдерді үшінші тұлғаларға тағайындау 

(Банктік қарыз келісімшарты бойынша құқық (талап) көшкен тұлғаның атауы мен 

орналасқан жерін көрсете отырып); 

 өткізілген талап ету құқықтарынң толық көлемін;  

 Қарыз алушының Банктік қарыз келісімшарты бойынша ағымдағы және мерзімі 

кешіктірілген берешектерінің қалдығын негізге қарызға, сыйақыға, комиссияларға, 

тұрақсыз (айыппұлдар, өсімақылар) төлемдерге және Қарыз алушының Банктік 

қарыз келісімшарты бойынша төлеуі тиіс сомаларға бөліп көрсетілген 

берешектерін». 

 

15. Шарттар келесі мазмұндағы 2.3.7-тармақпен  толықтырылсын: «2.3.7. Қазақстан 

Респуликасының 1995 жылдың 31 тамызындағы «Банктер мен банктік қызмет» туралы 

Заңының 36-бабында қарастырылған Қарыз алушының жазбаша арызын алған күннен 

бастап он бес күнтізбелік күн ішінде Банктік қарыз келісімшартының шарттарын 

өзгертуге берілген ұсыныстарды қарастыруға және келесі мәліметтерді Қарыз алушыға 

жазбаша түрде хабарлауға:  

- Банктік қарыз келісімшартының шарттарын өзгертуге берілген ұсыныстарға келісім; 

- Банктік қарыз келісімшартының шарттарын өзгертуге берілген өз ұсыныстары; 



- Банктік қарыз келісімшартының шарттарын өзгертуге берілген ұсыныстарды 

мақұлдаудан бас тартатыны туралы, мұндай бас тартуға негіз болған уәждемелерін 

көрсете отырып».  

 

16. Шарттардың 2.5.2-тармағының б) тармақшасы «сондай шоттардың» деген 

сөздерден кейін «соның ішінде Қарыз алушыға жеке кәсіпкер ретінде ашылған 

шоттарының» деген сөздермен толықтырылсын». 

 

17. Шарттардың 2.5.3-тармағы «кепілдеме бермеуге» деген сөздерден кейін «(соның 

ішінде жеке кәсіпкердің атынан)» деген сөздермен толықтырылсын». 

 

18. Шарттардың 2.5.8-тармағы «Қарыз алушының» деген сөздерден кейін «(соның 

ішінде жеке кәсіпкердің атынан)» деген сөздермен толықтырылсын». 

 

19. Шарттардың 3.3-тармағы «ағымдағы шоттарын,» деген сөздерден кейін «соның 

ішінде Қарыз алушыға жеке кәсіпкер ретінде ашылған шоттарын» деген сөздермен 

толықтырылсын». 

 

20. Шарттар келесі мазмұндағы 3.7-1-тармақпен  толықтырылсын: «3.7-1. Банк Банктік 

қарыз келісімшарты бойынша құқықтарын (талаптарын) үшінші тұлғаға шегінген 

жағдайда, Банктік қарыз келісімшарты шеңберіндегі Банк пен Қарыз алушы арасындағы 

қарым-қатынасқа қойылған Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары мен 

шектеулері Қарыз алушы мен құқық (талап) шегінілген үшінші тұлға арасындағы 

құқықтық қарым-қатынасқа таралады». 

 

21. Шарттардың басқа шарттары өзгеріссіз қалады.  

 

22.  Шарттарға жасалған өзгерістер жарияланған күннен бастап күшіне енеді.  


