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Қарыз шартын жасасуға 

Ө Т І Н І Ш 

 

күні____________________ 

 

Мен, ________________________________(аты-жөні), ЖСН_________, осы 

өтінішке динамикалық сәйкестендіру кодымен қол қою арқылы Банктің ішкі 

құжаттарында көзделген тәртіппен "Қамтамасыз етусіз қолма-қол кредит"/ 

"Кепілсіз автокредит" өнімі шеңберінде қарыз шартын жасасу және 

қаржыландырудың жол берілетін шарттарын айқындау мақсатында менің төлем 

қабілеттілігіме және кредит қабілеттілігіме Банк талаптарына сәйкестігі 

тұрғысынан талдауды жүзеге асыруды сұраймын. 

Келесі әрекеттерге келісем беремін: 

1) менің дербес деректерімді жинауға және өңдеуге, сондай-ақ Банктің 

банктік және өзге де қызметтерді көрсету мақсатында дербес деректерімді 

жүйелеу, жинақтау, сақтау, жаңарту, өзгерту, пайдалану, тарату, 

иесіздендіру, бұғаттау және жою жөніндегі іс-әрекеттерді қоса алғанда, 

менің дербес деректеріммен Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген кез келген іс-әрекеттерді жүзеге асыруына, сондай-ақ Банктің 

иелігіндегі ақпаратты, оның ішінде дербес деректерді және/немесе банктік 

құпияны құрайтын ақпаратты үшінші тұлғаларға (трансшекаралық беруді 

қоса алғанда), оның ішінде Банк клиенттерінің және ВТБ тобы 

мүшелерінің тиісті кредит төлеу қабілеттілігін, төлем қабілеттілігін 

қаржыландырудың оңтайлы/бейілді шарттарын таңдау бойынша бөлшек 

бизнес клиенттеріне бейілділік бағдарламасы шеңберінде қызметтер 

көрсету туралы Банк келісім жасасқан бөгде ұйымдарға Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген көлемде және тәртіппен 

ашуға және беруге. Осымен үшінші тұлғалардың өздеріне қатысты 

ақпаратты Банкке кез келген нысанда беруге, олардың деректерін Банкке 

беруге және көрсетілгендерге сәйкес оларды одан әрі өңдеуге және 

сақтауға беретін келісімдерін алғанымды растаймын, сондай-ақ осындай 

тұлғаларды бұл туралы хабардар ету міндеттемесін өзіме аламын. Осы 

Келісім Банкке болашақта түсетін ақпаратқа да қолданылады. 

2) дербес, биометриялық және/немесе өзге де деректерді жинауға, өңдеуге 

және осы деректерді Кредит бюросына беруге; 

3) Банктің мемлекеттік деректер базасынан (МДБ) алынған мен туралы 

ақпаратты алуына; 

4) Кредит бюросының Банкке МДБ-н алынған мен туралы ақпаратты 

беруіне; 

5) Кредит бюросының мен туралы ақпаратты МДБ операторларынан/МДБ 

иелерінен алуына; 

6) Барлық МДБ-нан МДБ иелерінен мен туралы ақпаратты Кредит бюросына 

тікелей немесе үшінші тұлғалар арқылы беруге; 



7) ҚР Мемлекеттік деректер қорынан және Кредит бюроларынан ақпаратты 

қоса алғанда, мен туралы ақпаратты барлық ықтимал көздерден алуға; 

8) Кредит бюросына жеке тұлғалардың табыстары туралы ақпаратты 

жинауға және беруге байланысты қызметті жүзеге асыратын ұйымның 

мен туралы ақпарат беруіне; 

9) жеке тұлғалардың кірістері туралы ақпарат жинау және ұсынумен 

байланысты қызметті жүзеге асыратын ұйымнан алынған ақпаратты 

Кредит бюросына кредиттік есеппен қамтамасыз етуге; 

10) Кредит бюросы арқылы жеке тұлғалардың кірістері туралы ақпаратты 

жинауға және ұсынуға байланысты қызметті жүзеге асыратын ұйымнан 

ақпаратпен бірге Банктің кредиттік есебін алуға; 

11) мен туралы ақпаратты кредит бюроларына (мемлекет қатысатын кредит 

бюросын қоспағанда) беруге және мен туралы ақпараттың барлық 

ықтимал көздерден менің қаржылық және мүліктік сипаттағы басқа да 

міндеттемелеріме қатысты және болашақта көрсетілген дереккөзге (лерге) 

түсетін ақпарат Банкпен ақпарат беру туралы шарт жасасқан барлық 

кредит бюроларына берілетіні туралы келісімге ("Қазақстан 

Республикасындағы Кредит бюролары және кредиттік тарихты 

қалыптастыру туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 06 

шілдедегі № 573 Заңының (бұдан әрі – Кредит бюролары туралы заң) 23-

бабының ережелеріне сәйкес);  

12) болашақта түсетін деректерді қоса алғанда, Кредит бюросынан кредиттік 

есепті беруге және кредит бюросынан кредиттік есепті беруге; 

Өз еркіммен және өз мүдделеріммен әрекет ете отырып, Банк ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ-на фототүсірілім (фотокадр) және/немесе дыбыс- және/немесе 

бейнежазба жүргізуге, сондай-ақ менің бейнемді үшінші тұлғалардың 

қатысуымен, соның ішінде жинауды/сақтауды/пайдалануды/көшіруді/беруді және 

көшірмелеуді жүзеге асыруға сөзсіз даусыз келісім мен құқық беремін. 

Менің төлем қабілеттілігімді және кредит қабілеттілігімді оң талдау Банктің 

қарыз шартын жасасу үшін Банктің ішкі құжаттарында көзделген өзге рәсімдерді 

жүргізуін жоққа шығармайды және Банктің кредитті сөзсіз беруі үшін негіз болып 

табылмайды. 

Осы өтінішке қол қою арқылы осы өтініште көзделген тәртіппен 

динамикалық сәйкестендіру кодын қою арқылы Банкке құжаттардың толық 

тізбесін ұсынғаннан және Банктің уәкілетті органы кредит беру шарттарын 

бекіткеннен кейін кредит кредит беру шарттары, менің төлем қабілеттілігім, 

кредит төлеу қабілеттілігім, Банк талаптарына сәйкес келген жағдайда кредит 

берілуі мүмкін екендігі туралы өзімнің хабардар екендігімді және келісетінімді 

растаймын. 

Банк қызметкеріне осы өтінішке сәйкес менің төлем қабілеттілігімді және 

кредит қабілеттілігімді талдау үшін жеткілікті және қажетті мәліметтерді, соның 

ішінде толық аты-жөні мен ЖСН ұсына отырып, өтінішті электрондық нысанда 

беруге және оны Банк қызметкеріне ұсынған ұялы телефон нөміріне жіберілген 

бір реттік кодты қолдана отырып, екі факторлы сәйкестендірумен растауға 

өзімнің сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісімімді білдіремін. Мен Банк 

қызметкеріне айтқан бір реттік кодты қолдана отырып өтінішті растау оның өз 

қолымен қол қоюына теңестірілген. Банк қызметкеріне бір реттік кодты айта 



отырып, өтініштің мазмұнымен танысқанымды растаймын және өтініштің осы 

кодпен расталғаны туралы жауап беруге Банк қызметкеріне ауызша келісімімді 

білдіремін. 
 

Сұрау салу күні мен уақыты, СМС коды 

Келісім беру күні мен уақыты, СМС коды 


