
Банктік қарыздар ұсыну туралы негіздемелік келісім / Рамочное соглашение о предоставлении 

банковских займов 

  

Осы Банктік қарыздар ұсыну туралы 

негіздемелік келісім (бұдан әрі – Келісім) 

Клиенттің сәйкестендіру құралдары арқылы 

электронды құжаттарға қол қою жолымен 

банктік қарыз алу мүмкіндігі мен талаптарын 

анықтау мақсатында дайындалды. 

1. Келісімде қолданылатын терминдер, 

анықтамалар мен қысқартулар келесі мәнге ие: 

1.1. Сауалнама – Клиент АБҚЖ-де/Банк 

серіктестерінің сайттарында тіркелу кезінде 

толықтырылатын және Клиенттің сәйкестендіру 

құралдары жазылған нысан; 

1.2. Банктік қарыз – Клиент Банктен алған 

ақша сомасы, соның ішінде мерзімді, ақылы 

және қайтарымды талаптарда кәсіпкерлік 

қызметті жүзеге асырумен байланыссыз тұтыну 

мақсаттарына (қамтамасыз етусіз) берілетін 

белгілеген кредит лимиті; 

1.3. Мобильді нөмір – Клиенттің Банктің 

қауіпсіздік рәсіміне сәйкес АБҚЖ-де тіркелген 

мобильді нөмірі;  

1.4. Қарыз алу туралы өтініш – үлгісі 

АБҚЖ-де/Банк серіктестерінің сайттарында 

орналастырылға, сұратынған қарыз туралы 

мәліметтер жазылған құжат.  

1.5. Сәйкестендіру құралдары – АБҚЖ-

де/Банк серіктестерінің сайттарында электронды 

құжаттарға қол қоюға арналған Клиенттің 

электронды цифрлық қолтаңбасы немесе әріптер, 

сандар немесе символдардың комбинациясынан 

тұратын электронды сәйкестендіргіш немесе 

басқа сәйкестендіргіш (дербес құпиясөз, бір 

реттік (бір жолғы) сәйкестендіру коды (SMS-

код), биометрикалық сәйкестендіру құралдары).  

Настоящее Рамочное соглашение о предоставлении 

банковских займов (далее-Соглашение) 

разработано с целью определения Клиенту 

возможности и условий получения банковских 

займов путем подписания Клиентом электронных 

документов посредством идентификационных 

средств. 

1. Используемые в Соглашении термины, 

определения и сокращения имеют следующее 

значение: 

1.1. Анкета – форма, заполняемая Клиентом при 

регистрации в СДБО/Сайт партнеров Банка и 

содержащая в себе идентификационные средства 

Клиента; 

1.2. Банковский заём – сумма денег, 

полученная Клиентом от Банка, в том числе 

установленный кредитный лимит, предоставляемые 

на условиях срочности, платности и возвратности, 

на потребительские цели, не связанные с 

осуществлением предпринимательской 

деятельности (без обеспечения); 

1.3. Мобильный номер – мобильный номер 

Клиента, зарегистрированный в СДБО согласно 

процедурам безопасности Банка;  

1.4. Заявление на получение займа – документ, 

форма которого размещена в СДБО/Сайте 

партнеров Банка, содержащий сведения по 

запрашиваемому займу.  

1.5. Идентификационные средства – 

электронная цифровая подпись Клиента или 

уникальный идентификатор, представляющий 

собой комбинацию букв, цифр или символов, или 

иной идентификатор (персональный пароль, 

одноразовый (единовременный) 

идентификационный код (SMS-код), средства 

биометрической идентификации), 



1.6. Кредит шарты – банктік қарыз туралы 

шарт, оған сәйкес Банк ақшаны қарыз алушыға 

беруге/кредит лимитін белгілеуге міндеттенеді. 

1.7. Кредиттің ең жоғарғы лимиті – оның 

шегінде Клиентке кредит шарттарына сәйкес 

банктік қарыздар берілуі мүмкін шекті ақша 

сомасы. 

1.8. Банк серіктесі – банктік қарыз беру 

арқылы Банк серіктесінің тауарын сату 

мақсатында Банкпен ынтымақтас заңды 

тұлға/жеке кәсіпкер.    

1.9. Жеке тұлғаларға алшақтан банк 

қызметін көрсету жүйесі (АБҚЖ) – интернет 

және мобильді банкинг жүйесінен тұратын 

бағдарламалық кешен, ол арқылы Банктің ресми 

сайтында орналастырылған Электронды банк 

қызметін көрсету туралы келісімге сәйкес Банк 

Клиентке электронды банк қызметін көрсетеді, 

оның көмегімен Клиент үшін электронды түрде 

жасалған қарыз алу туралы өтініш беру, 

сәйкестендіру құралдары арқылы қажетті 

өтініштерге, келісімдерге, банктік қарыз туралы 

шарттарға, өтеу кестелеріне мүмкіндігі жүзеге 

асырылған.  

1.10. Серіктестердің сайты – Банк 

серіктестерінің ресми сайты, ол арқылы Клиент 

үшін банктік қарыз алу туралы өтініш беру 

мүмкіндігі жүзеге асырылған.              

1.11. Скоринг – садық статистикалық әдіске 

негізделген, Клиенттің төлем қабілеттілігін және 

кредит төлеу қабілеттілігін (кредиттік 

тәуекелдер) бағалауға арналған Банк жүйесі. 

1.12. Тауар – Банк серіктесі сататын 

тауарлар/қызметтер/жұмыстар. 

1.13. Бір реттік сәйкестендіру коды (SMS-

код) — Клиенттің сұранысы бойынша Банктің 

бағдарламалық техникалық құралдарымен 

дайындалатын және оның электронды 

құжаттарға қол қоюы кезінде бір рет пайдалануға 

арналған, бірегей тізбекті электронды цифрлық 

предназначенный для подписания электронных 

документов в СДБО/Сайте партнеров Банка.  

1.6. Кредитный договор – договор банковского 

займа, согласно которому Банк обязуется передать 

деньги заемщику/установить кредитный лимит. 

1.7. Максимальный лимит кредитования – 

предельная денежная сумма, в рамках которой 

Клиенту могут быть предоставлены банковские 

займы в соответствии с кредитными договорами. 

1.8. Партнер Банка – юридическое 

лицо/индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий сотрудничество с Банком с целью 

реализации товара Партнера Банка посредством 

выдачи банковского займа.    

1.9. Система дистанционного банковского 

обслуживания физических лиц (СДБО) – 

программный комплекс, состоящий из системы 

интернет и мобильного банкинга, посредством 

которого Банк оказывает Клиенту электронные 

банковские услуги в соответствии с Соглашением о 

предоставлении электронных банковских услуг, 

размещенном на Официальном сайте Банка, с 

помощью которого для Клиента реализована 

возможность подать заявление на получение займа, 

подписать посредством идентификационных 

средств необходимые заявления, согласия, 

договоры банковского займа, графики погашения, 

сформированные  в электронном виде.  

1.10. Сайт партнеров – официальный сайт 

партнеров Банка, посредством которого для 

Клиента реализована возможность подать 

заявление на получение банковского займа.             

1.11. Скоринг – система Банка, для оценки 

платежеспособности и  кредитоспособности 

(кредитных рисков) Клиента, основанная на 

численных статистических методах. 

1.12. Товар – товары/услуги/работы реализуемые 

Партнером Банка. 

1.13. Одноразовый идентификационный код 

(SMS-код) — идентификационное средство, в виде 



символдардан тұратын, бір реттік (бір жолғы) 

код түріндегі сәйкестендіру құралы. 

1.14. Электрондық қажаттар – онда ақпарат 

электронды-цифрлық нысанда ұсынылған және 

сәйкестендіру құралдарымен куәландырылған 

құжаттар (қарыз алу туралы өтініштер, кредит 

шарты, оның өтеу кестесі, жаднама, қажетті 

келісімдер және т.б.). 

1.15. Электрондық банк қызметтері – 

Қазақстан Республикасының заңнамасын қайшы 

келмейтін әдістермен АБҚЖ арқылы Клиентке 

ұсынылатын банк қызметтері. 

1.16. Қауіпсіздік рәсімдері – ұйымдастыру 

шараларының және клиенттің электронды банк 

қызметтерін алу құқығын белгілеу және 

берілетін және алынатын электронды 

құжаттардың мазмұнындағы қателерді және 

(немесе) өзгерістерді анықтау мақсатында 

электрондық құжаттарды дайындау, беру және 

алу кезінде клиентті сәйкестендіруге арналған 

ақпаратты қорғаудың бағдарламалық-

техникалық құралдарының кешені. 

2. Келісім Клиенттің банктік қарыздарды 

алу және сәйкестендіру құралдарын қолдану 

арқылы электрондық құжаттарға (банктік 

қарызды алуға байланысты) қол қою мүмкіндігі 

мен талаптарын белгілейді және кредит шарты 

болып табылмайды. Банктік қарыздарды берудің 

толық (детальді) талаптары, сомасы, мерзімі, 

Банк сыйақысын есептеу тәртібі, кезектілігі және 

қарызды өтеу әдістері, тараптардың 

міндеттемелері, айыппұл санкциялары және 

басқа талаптар Тараптар арасында бекітілетін 

және сәйкестендіру құралдарымен 

куәландырылаты әр кредит шартында 

электронды-цифрлық нысанда көрсетіледі. 

3. Банк 20 000 000 (жиырма миллион) 

теңге мөлшерінде кредиттің ең жоғарғы лимитін 

белгіледі. Берілетін банктік қарыздар жиынтықта 

бір Клиентке кредиттің ең жоғарғы лимитінен 

аспайды. Банктік қарыздың ең жоғарғы 

сомасы Банктің ішкі құжаттарында белгіленген 

одноразового (единовременного) кода, состоящего 

из уникальных последовательных электронных 

цифровых символов, создаваемый программно-

техническими средствами Банка по запросу 

Клиента и предназначенный для одноразового 

использования при подписании им электронных 

документов. 

1.14. Электронные документы - документы, в 

которых информация представлена в электронно-

цифровой форме и удостоверена 

идентификационными средствами (заявления на 

получение займа, кредитный договор, график 

погашения к нему, памятка,  необходимые согласия 

и т.п.). 

1.15. Электронные банковские услуги – 

предоставляемые Клиенту банковские услуги 

посредством СДБО способами, не 

противоречащими законодательству Республики 

Казахстан. 

1.16. Процедуры безопасности – комплекс 

организационных мер и программно-технических 

средств защиты информации, предназначенных для 

идентификации клиента при составлении, передаче 

и получении электронных документов с целью 

установления его прав на получение электронных 

банковских услуг и обнаружения ошибок и (или) 

изменений в содержании передаваемых и 

получаемых электронных документов. 

2. Соглашение определяет возможность и 

условия получения банковских займов Клиентом и 

подписание Клиентом электронных документов 

(связанных с получением банковского займа) 

посредством применения идентификационных 

средств и не является кредитным договором. 

Подробные (детальные) условия предоставления 

банковских займов, сумму, срок, порядок 

начисления вознаграждения Банка, очередность и 

способы погашения займа, обязательства сторон, 

штрафные санкции и прочие условия будут указаны 

в каждом отдельном кредитном договоре, в 

электронно-цифровой форме, который будет 



банк өнімдерінің талаптарына сәйкес 

белгіленеді.   

4. Банк Клиенке кредиттің ең жоғарғы 

лимиті шегінде банктік қарыз беру мүмкіндігін 

Клиент АБҚЖ/Серіктестер сайтында немесе 

Банк бөлімшелерінде берген қарыз алу туралы 

өтінішінің негізінде қарастырады. Банктік қарыз 

беру/беруден бас тарту туралы шешімді 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес 

скоринг нәтижесі бойынша, Банктің тиісті түрде 

тексеруінен өткен соң, сонымен қатар қауіпсіздік 

рәсімдерін ескере отырып Банк өзі қабылдайды. 

Келісімді бекіту Банктің Клиентке банкті қарыз 

беру бойынша міндеттемені өз мойнына алуға 

әкелмейді, сол секілді Клиенттің банктік қарыз 

алу мақсатында Банкке жүгінуі бойынша 

міндеттемесін.  

5. Клиент Банктің таңдауы бойынша кез 

келген байланыс каналы бойынша: АБҚЖ, sms –

хабарлама, пошталық хат, дауысты хабарлама, 

электронды пошта арқылы хабарламамен, 

Банктен сомасы, кредит шартын орындауға 

қатысты басқа ақпарат көрсетілген кредит 

шарттары бойынша міндеттемелерді орындау 

мерзімінің болғандығы, берешегі 

туындағандығы немесе бар екендігі туралы 

хабарламаны алуға келісімін береді.  

6. Клиент 1 (бір) күнтізбелік күн ішінде 

жазбаша немесе АБҚЖ арқылы Банк белгілеген 

тәртіпте және тәсілмен Банкке осы Келісім 

шегінде кредит шарттарын бекіту кезінде берген 

өзінің сәйкестендіру деректерінің, соның ішінде: 

тегі, аты, әкесінің аты, мекенжайының, жеке 

басын куәландыратын құжаттардың, ЖСН, ұялы 

телефон нөмірінің өзгергендігі туралы 

хабарлауға міндетті. 

7. Егер Клиент банктік қарызды 

АБҚЖ/Серіктестер сайты арқылы алғысы келсе: 

7.1. Клиент қарыз алу туралы өтінішке, кредит 

шартына, оның өтеу кестесіне, жаднамаға, 

заключен между Сторонами и удостоверен 

идентификационными средствами. 

3. Банком установлен максимальный лимит 

кредитования в размере 20 000 000 (двадцать 

миллионов) тенге. Выдаваемые банковские займы 

не могут в совокупности превышать 

максимальный лимит кредитования на одного 

Клиента. Максимальная сумма банковского 

займа устанавливается в соответствии с 

условиями банковских продуктов, определённых 

внутренними документами Банка.   

4. Банк рассматривает возможность 

предоставления банковских займов Клиенту, в 

рамках максимального лимита кредитования, на 

основании заявления на получение займа, 

поданного им посредством СДБО/Сайта партнеров 

или в отделениях Банка. Решение о выдаче/об 

отказе выдачи банковского займа принимается 

Банком самостоятельно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства 

Республики Казахстан, внутренними документами 

Банка, по результатам скоринга, после прохождения 

надлежащих проверок Банком, а также с учетом 

процедур безопасности. Заключение Соглашения не 

влечет принятие Банком на себя обязательства по 

выдаче банковского займа Клиенту, а равно и 

обязательства Клиента по обращению в Банк для 

получения им банковского займа.  

5. Клиент дает свое согласие на получение от 

Банка сообщений о наступлении сроков исполнения 

обязательств по кредитным договорам, 

возникновении или наличии задолженности, с 

указанием суммы, иной информации, связанной с 

исполнением кредитного договора, по любым 

каналам связи на выбор Банка, включая: 

посредством СДБО, sms - оповещение, почтовое 

письмо, голосовое сообщение, сообщение по 

электронной почте.  

6. Клиент обязан в течение 1 (одного) 

календарного дня письменно или посредством 

СДБО, в порядке и способом, установленном 

Банком, сообщать Банку об изменении своих 

идентификационных данных, предоставленных при 



сонымен қатар қажетті келісімідерге қол қою 

келесілерге келісімін білдіретіндігімен келіседі: 

- кез келген түрдегі мәліметтерді жылдам растау 

және тексеру бойынша әрекеттердің абсолютті 

спектрін жүзеге асыруға және шаралардың 

абсолютті инструментарийін қолдануға, Клиент 

қарыз алу мақсатында Банкке берген жеке 

мәліметтері жинақтау мен өңдеуге, мәліметтер 

сәйкес келмеген жағдайда нақтыланған 

және/немесе дұрыс/актуалды мәліметтерді алуға 

(сонымен қатар бұл дербес мәліметтерді 

берілетін қарыз бойынша құжаттар пакетін 

жеткізетін қызметкерлерге/заңды тұлғалардың 

өкілдеріне – курьерлік компанияларға беруге), 

сондай-ақ құпия ақпаратты және банктік, 

коммерциялық, қызметтік құпияға және заңмен 

қорғалатын басқа құпияға жататын ақпаратты 

сақтандыру ұйымдарына, бағалаушылардың 

кәсіби бірлестіктеріне, құқық қорғау 

органдарына, мемлекеттік реттеуді жүзеге 

асыратын уәкілетті мемлекеттік органдарға, 

кредиттік бюроларға, ұялы байланыс 

операторына ашуға, қарыз берілмеген жағдайда 

да, сонымен қатар бұл дербес мәліметтерді 

берілетін қарыз бойынша құжаттар пакетін 

жеткізетін қызметкерлерге/заңды тұлғалардың 

өкілдеріне (курьерлік компанияларға); 

-  кредиттік бюроларға (мемлекеттің 

қатысуы бар кредиттік бюродан басқа) 

қаржылық және мүліктік сипаттағы басқа 

міндеттемелеріме қатысты ақпаратты беруге;  

- кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті 

беруге, кредиттік бюродағы және кредиттік 

бюроға келешекте түсетін қаржылық және 

мүліктік сипаттағы басқа міндеттемелеріме 

қатысты ақпарат осы келісімді қабылдаған 

кредиттік бюродан ақпарат алушыға 

ашылатындығына; 

- зейнетақы жинағы туралы құпияны 

ашуға, сонымен қатар Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы» заңының 

57-бабына сәйкес Мемлекеттк корпорация/басқа 

заключении кредитных договоров в рамках данного 

Соглашения, в том числе: об изменении фамилии, 

имени, отчества, адреса, документов, 

удостоверяющих личность, ИИН, номера 

мобильного телефона. 

7. В случае, если Клиент намерен получить 

банковский заем посредством СДБО/Сайта 

партнеров: 

7.1. Клиент соглашается с тем, что подписание 

заявления на получение займа, кредитного 

договора, графика погашения к нему, памятки, а 

также необходимых согласий, включая, но не 

ограничиваясь, согласие на: 

-  осуществление абсолютного спектра 

действий и применение абсолютного 

инструментария мер по оперативному 

подтверждению и проверке любого рода данных, на 

сбор и обработку персональных данных, 

предоставленных Клиентом в целях получения 

займа в Банке, равно как и на получение 

уточненных и/или достоверных/актуальных данных 

в случае какого-либо несовпадения последних (в 

том числе на передачу этих персональных данных 

сотрудникам/представителям юридических лиц, 

осуществляющих доставку пакета документов по 

предоставляемому займу - курьерским компаниям), 

также на бесспорное и безотзывное согласие Банку 

на раскрытие конфиденциальной информации и 

информации относящейся к банковской, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой 

законом тайне, в страховые организации, 

профессиональные объединения оценщиков, 

правоохранительные органы, уполномоченные 

государственные органы, осуществляющие 

государственное регулирование,  кредитные бюро, 

оператору сотовой связи, даже если заем не будет 

предоставлен, а также сотрудникам/представителям 

юридических лиц, осуществляющих доставку 

пакета документов по предоставляемому займу 

(курьерские компании); 

-  предоставление информации в кредитные 

бюро (за исключением кредитного бюро с 

государственным участием), касающаяся 



уәкілетті орган/ұйым ұсынатын аударылатын 

табыс, жинақтаушы зейнетақы қорларына 

аударылатын міндетті зейнетақы жарналары, 

сондай-ақ әлеуметтік аударымдар туралы 

ақпаратты алу ақпараттық құралдар, нақты 

айтқанда Клиенттің мобильді нөміріне 

жолданған бір реттік сәйкестендіру кодын (SMS-

кодты) енгізу арқылы жүзеге асырылады, 

Клиенттің аталған құжаттарға қол қою 

мақсатында оны енгізуі Клиенттің өз 

қолтаңбасына тең болып есептеледі. Осындай 

жолмен қол қойылған құжаттар Тараптармен 

қағаз түріндегі құжатпен пара-пар деп танылады 

және Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексінің 152-бабына сәйкес жазбаша түрде 

жасалған мәмілеге жатқызылады және белгілі бір 

мәмілені жасайтын тұлғаның өзінің болуы 

кезінде жасалған мәміленің салдарына тең 

салдарына әкеледі; 

7.2. Клиентті сәйкестендіру рәсімі және 

Клиенттің сәйкестендіргіштер арқылы қажетті 

құжаттарға қол қоюын растау Клиент 

АБҚЖ/Серіктестер сайтында тіркелу кезінде 

көрсеткен ұялы телефон нөмірі бойынша 

орындалады. Өз кезегінде Банк нөмірдің шын 

мәнінде Клиенкке тиесілігін тексеру шараларын 

жүргізбейді. Ұялы телефон нөмірін алып алған, 

жоғалтқан және жоғалтудың басқа негіздері 

болған жағдайда Клиент тез арада Банкке аталған 

дерек жөнінде хабарлауға және АБҚЖ 

қолдануды тоқтатуға міндеттенеді; 

7.2.1. Клиент тиісті өтініште көрсеткен мобильді 

телефон нөмірі дұрыс екендігін, оған Байланыс 

(абонент) қызметін кқрсету туралы жария 

шарттың негізінде тиесілі және/немесе 

көрсетілген мобильді телефон нөміріне қатысты 

келісім беруге заңды құқығы бар екендігін, 

сонымен қатар оған қашықтан банк қызметін 

көрсету кезінде сәйкестендіру құралы болып 

табылатындығын растайды. 

7.3. Клиент АБҚЖ/Банк серіктестері сайтында 

нөмірі қолданылатын ұялы телефонды үшінші 

тұлғалардың қолдануын болдырмауға, Банкке 

финансовых и других обязательств 

имущественного характера;  

- выдачу кредитного отчета получателю 

кредитного отчета, касающаяся финансовых и 

других обязательств имущественного характера, 

находящаяся в кредитных бюро, и которая поступит 

в кредитные бюро в будущем, будет раскрыта 

получателю информации из кредитного(ых) бюро, 

принявшему(их) настоящее согласие; 

- раскрытие тайны пенсионных накоплений, а 

также получение информации, предоставляемой 

Государственной корпорацией/иным 

уполномоченным органом/организацией об 

отчисляемых доходах, обязательных пенсионных 

взносах в накопительные пенсионные фонды, а 

также социальных отчислениях в соответствии со 

ст.57 Закона Республики Казахстан «О пенсионном 

обеспечении в Республике Казахстан» 

 будет совершено посредством 

идентификационных средств, а именно путем ввода 

одноразового идентификационного кода (SMS-

кода), направленного на мобильный номер Клиента, 

введение которых Клиентом для целей подписания 

указанных документов, будут считаться 

равнозначными собственноручной подписи 

Клиента. Подписанные подобным образом 

документы признаются Сторонами равнозначными 

документам на бумажном носителе и отнесены к 

совершенной сделки в письменной форме в 

соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса 

Республики Казахстан и влекут последствия, 

равные последствиям совершения сделок при 

личном (физическом) присутствии лица, 

совершающего определенную сделку; 

7.2. процесс идентификации Клиента и 

подтверждение подписания необходимых 

документов Клиентом посредством 

идентификаторов будет осуществлен по номеру 

мобильного телефона, указанного Клиентом при 

регистрации в СДБО/Сайте партнеров. В свою 

очередь, Банк не осуществляет мероприятия по 

проверке действительности принадлежности 

номера Клиенту. В случае изъятия, утери и иных 



Банктің мобильді қосымшасына қосылған ұялы 

телефон нөмірінің қолданылуы 

тоқтатылғандығы туралы хабарлауға міндетті; 

7.4. Банк және Клиент сәйкестендіру құралдары 

арқылы қол қойылған электронды құжаттардың 

заңды күші бар екендігін мойындайды;  

7.5. Электронды құжатты ресімдеу күні 

Клиенттің АБҚЖ/Серіктестер сайты арқылы 

сәйкестендіргішті қолданған күні болып 

табылады; 

7.6. Клиенттің АБҚЖ-да тіркелген мобильді 

нөмірі өзгерген жағдайда оны АБҚЖ-да өзгерту 

Клиенттің өзі Банк бөлімшесіне өтініш беруі 

арқылы ғана мүмкін болады;  

7.7. Клиент сәйкестендіру құралдарының 

құпиялығын сақтауға міндетті және бұндай 

құпиялықты қамтамасыз етпеу салдары үшін 

жауапкершілік көтермейтіндігімен келіседі.  

8. Клиент Келісімнің 7-тармағында 

қарастырылған міндеттемелерді орындамаған 

жағдайда Тараптар Банк Келісімде 

қарастырылған әрекеттерді жүргізуге әсер ететін 

орын алған өзгерістер туралы ақпарат болмаған 

кезде орындалған әрекеттер (әрекетсіздіктер) 

үшін, сонымен қатар үшінші тұлғалардың 

сәйкестендіру құралдарын рұқсатсыз 

пайдалануы салдарынан туындаған залал үшін, 

егер бұлайша пайдалану Клиенттің кінәсінен 

мүмкін болған болса, жауапкершілік 

көтермейтіндігімен келіседі. Бұл жағдайда 

Клиенттің Келісім бойынша өз міндеттемелерін 

орындамауының жағымсыз салдары үшін толық 

жауапкершілікті Клиент көтереді. 

9. Келісім Тараптар қол қойған күннен 

бастап күшіне енеді және мерзімсіз күшінде 

болады. Тараптардың кез келгені Келісімнен бас 

тартудан 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын екінші 

тарапқа ҚБКЖ немесе пошта арқылы тиісті 

хабарлама жібере отырып, Келісімнен бас 

тартуға құқылы. Бұл ретте Тараптардың 

оснований утраты номера мобильного телефона, 

Клиент обязуется незамедлительно оповестить Банк 

об указанном факте и прекратить использование 

СДБО; 

7.2.1. Клиент подтверждает, что указываемый 

(указанный) им номер мобильного телефона в 

соответствующем заявлении   является 

достоверным, принадлежит ему на основании 

Публичного договора об оказании услуг связи 

(абонента) и/или имеет законное право давать 

согласие в отношении указанного номера 

мобильного телефона, а также является средством 

идентификации при оказании ему дистанционных 

банковских услуг. 

7.3. Клиент обязан исключить возможность 

использования третьими лицами мобильного 

телефона, номер которого используется в 

СДБО/Сайте партнеров Банка, информировать Банк 

о прекращении использования номера мобильного 

телефона, подключенного к мобильному 

приложению Банка; 

7.4. Банк и Клиент признают, что электронные 

документы, подписанные посредством 

идентификационных средств, имеют юридическую 

силу;  

7.5. Датой оформления Электронного документа 

будет являться дата применения Клиентом 

идентификаторов через СДБО/Сайта партнеров 

средства Клиентом; 

7.6.в случае изменения мобильного номера 

Клиента, зарегистрированного в СДБО, его 

изменение в СДБО возможно только путем подачи 

заявления лично Клиентом в отделения Банка;  

7.7. Клиент обязан соблюдать конфиденциальность 

идентификационных средств и согласен с тем, что 

Банк не несет ответственность за последствия 

необеспечения такой конфиденциальности.  

8. В случае неисполнения Клиентом 

обязательств, предусмотренных пунктом 7 

Соглашения, Стороны соглашаются с тем, что Банк 

не несет ответственности за действия (бездействия), 



кредиттік шарттар бойынша міндеттемелері 

оларды бекіту кезінде өз күшінде қалады.  

Банк Клиенке жазбаша түрде немесе ҚБКЖ 

арқылы хабарлай отырып, Келісімді бір жақты 

тәртіпте өзгерте/толықтыра алады. Келісімге 

енгізілген барлық өзгерту/толықтыру жарамды 

және Келісімнің ажырамас бөлігі болып 

табылады. Өзгертулермен/толықтырулармен 

келіспеген жағдайда Клиент осы Келісімнің 

тармағын басшылыққа ала отырып, Келісімнен 

бас тартуға құқылы..  

10. Келісім заңды күші тең мемлекеттік және 

орыс тілінде жасалды. Келісімнің мемлекеттік 

және орыс тіліндегі мәтіні арасында қайшылық 

туындаған жағдайда оларды реттеу үшін 

Келісімнің орыс тіліндегі мәтіні қолданылады.. 

совершенные при отсутствии у него информации о 

произошедших изменениях, влияющих на 

проведение действий, предусмотренных 

Соглашением, а также за ущерб, возникший 

вследствие несанкционированного использования 

третьими лицами идентификационных средств, 

если такое использование стало возможным по вине 

Клиента. В данном случае, всю ответственность за 

неблагоприятные последствия неисполнения своих 

обязательств Клиентом по Соглашению, несет 

Клиент. 

9. Соглашение вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами и действует бессрочно. 

Любая из Сторон имеет право отказаться от 

Соглашения, направив другой стороне 

соответствующее уведомление за 30 (тридцать) 

календарных дня до даты предполагаемого отказа 

от Соглашения посредством СДБО либо 

посредством почтового отправления. При этом 

обязательства Сторон по кредитным договорам, при 

их заключении, сохраняют свою силу.    

Соглашение может быть изменено/дополнено 

Банком в одностороннем порядке, путем 

уведомления, направленного Банком Клиенту в 

письменном виде или посредством СДБО. Все 

изменения/дополнения к Соглашению 

действительны и являются неотъемлемой частью 

Соглашения. В случае несогласия с 

изменениями/дополнениями, Клиент имеет 

возможность отказаться от Соглашения, 

руководствуясь пунктом настоящего Соглашения. 

10. Соглашение составлено в двух экземплярах 

на государственном и русском языках, имеющих 

одинаковую юридическую силу, При 

возникновении разногласий между текстами 

Соглашения на государственном и русском языках, 

для их урегулирования используется текст 

Соглашения на русском языке. 

 

 

 

 



 


