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ВТБ Банкі (Қазақстан) Акционерлік қоғамның  

Еншілес ұйымы Басқармасының  

2018 жылғы «____» _______________ 

  №___ хаттамасымен бекітілген / 

Утверждено Протоколом Правления   

Дочерней организации Акционерного общества 

Банк ВТБ (Казахстан) № ____ от «____» ______________ 2018 года 

 

 

ВТБ Банкі (Қазақстан)  АҚ ЕҰ Бланктік банктік  кепілдікті беру туралы  (қосылу 

шарты шарттарында) Типтік Шарты/Типовой договор о предоставлении бланковой  

банковской гарантии (на условиях договора присоединения)  

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ (бұдан әрі-Банк) 

бланктік банктік кепілдікті беру туралы осы 

Типтік Шартты (Қосылу шарты талаптарына 

сәйкес) (бұдан әрі - Шарт), www.vtb-bank.kz 

мекен-жайы бойынша Интернет желісіндегі Банк 

сайтында Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ (бұдан 

әрі-Банк)  жарияланған және анықталған  

бланктік банктік кепілдікті Банк клиентінің 

(бұдан әрі-Клиент) стандартты алу шарттарын 

анықтайды, сондай ақ Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексінің 389-

бабына сәйкес басқа да тараппен (Клиентпен) 

жалпы алғанда оның шарттарына қосылу жолы 

ретінде қабылдануы мүмкін. 

Шарттың талаптары, оған қосылған барлық 

клиенттер үшін жалпы міндетті болып табылады. 

 

Клиенттің Шарт талаптарын қабылдауы (Шартқа 

қосылуы)  бланктік банктік кепілдікті рәсімдеу 

сәтінде қағаз жүзінде бланктік банктік кепілдікті 

беру туралы Шартқа қол қою жолымен 

анықталып, Банк Клиентінің келісімімен жүзеге 

асырылады. 

 

Бланктік банктік кепілдікті беру туралы  Шартты 

Банк пен Клиент жасасқан күннен бастап, 

Клиент автоматты түрде толық көлемде Шарт 

талаптарына қосылады, сондай-ақ Шарттың 

шарттарын да,  бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы Шарттың  шарттарын да сөзсіз толықтай 

қабылдайды. 

Шарт, бланкілік банктік кепілдікті беру 

туралы Шарт, сондай-ақ, бланкілік банктік 

кепілдікті беру туралы Шартқа қосымшалар мен 

толықтырулар бір-бірінің ажырамас бөлігі болып 

табылады, Банк пен Клиент сөзсіз және 

біржолата келісетін бірыңғай құқықтық құжат 

болып табылады және ол бойынша қабылданған 

міндеттемелерін бланкілік банктік кепілдікті 

беру туралы Шарт жасасу (қол қою) сәтінде де, 

Настоящий Типовой договор о предоставлении 

бланковой банковской гарантии (на условиях 

договора присоединения) ДО АО Банк ВТБ (Ка-

захстан) (далее  – Договор), определяет стан-

дартные условия получения клиентом Банка 

(далее – Клиент), бланковой банковской гаран-

тии, определенные и опубликованные  ДО АО 

Банк ВТБ (Казахстан) (далее - Банк)  на сайте 

Банка в сети Интернет по адресу: www.vtb-

bank.kz, а также в рамках статьи 389 Граждан-

ского кодекса Республики Казахстан могут быть 

приняты другой стороной (Клиентом) не иначе 

как путем присоединения к его условиям в це-

лом. 

Условия Договора являются общеобязательны-

ми для всех Клиентов, присоединившихся к 

ним.  

Принятие Клиентом условий Договора (при-

соединение к Договору) осуществляется на ос-

новании согласия Клиента Банка, выраженного 

путем подписания Договора о предоставлении 

бланковой банковской гарантии на бумажном 

носителе в момент оформления бланковой бан-

ковской гарантии. 

С даты заключения между Банком и Клиентом 

Договора о предоставлении бланковой банков-

ской гарантии, Клиент автоматически присое-

диняется к условиям Договора в полном объе-

ме, безусловно принимая как условия Договора, 

так и условия Договора о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии.  

Договор, Договор о предоставлении бланковой 

банковской гарантии, а также приложения и 

дополнения к Договору о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии являются неотъем-

лемыми частями друг друга, представляют со-

бой единый правовой документ, с чем Банк и 

Клиент безусловно и безотзывно согласны, и 

подтверждают все принятые по ним на себя 

обязательства как в момент заключения (под-

http://www.vtb-bank.kz/
http://www.vtb-bank.kz/


2 
 

болашақта да растайды. 

 

 

Осы Шартты жасасу күні - Бланкілік банктік 

кепілдікті беру туралы шарт жасасу  күні болып 

табылады. 

Шартта/бланкілік банктік кепілдікті беру 

туралы Шартта қолданылатын терминдер 

келесі мағыналарға ие: 

Бенефициар - Кепілдік берілген тұлға. 

Кепілдік - Бенефициар өткізетін байқауларға 

(тендерлерге, аукциондарға)  қатысуға 

байқаулық/тендерлік өтінімдер бойынша 

Бенефициар алдында Клиентпен көрсетілген 

тұлға және/немесе Клиенттің міндеттемелерін 

орындауды қамтамасыз етуде ұсынылған банктік 

кепілдік. 

Дебиторлық берешек - Клиенттің Банк 

алдындағы сомадағы және төлем Бенефициарына  

Банкпен жүргізген валютадағы берешегі, сондай-

ақ Бенефициардың Талаптарын орындауға 

байланысты Банктің комиссиялық шығындары, 

шығыстары және сыйақысы. 

Комиссиялық сыйақы - Клиенттің Банк 

тарифтеріне және / немесе жасалған шарттарға 

сәйкес төленетін сыйақысы. 

Талап ету - Кепілдік бойынша Банк 

кепілдіктегі соманы төлеу бойынша 

Бенефициардың жазбаша өтініші. 

Шарт мәтінінде және / немесе  бланкілік 

банктік кепілдікті беру туралы Шарт мәтінінде 

анықталған, Шартта қолданылатын басқа да 

терминдер  анықталған мағынаға ие. 

 

 

1. Кепілдік беру шарттары: 

1.1. Клиент немесе Клиент көрсеткен тұлғалар 

Бенефициар алдындағы өз міндеттемелерін 

орындамаған жағдайда, Кепілдік талаптары 

бойынша, Банк Кепілдікте келісілген шарттарға 

сәйкес, Бенефициардың  жазбаша өтініші 

бойынша соңғысына Кепілдік сомасынан 

аспайтын соманы төлеуге міндеттенеді. 

 

1.2. Клиент Банкке толық көлемде, осы Шартта / 

бланкілік банктік кепілдікті беру туралы Шартта 

/ Банк тарифтерінде көзделген, онымен Клиент 

танысқан барлық төлемдерді  қолма-қол ақшамен 

және / немесе ақшасыз төлеуге міндеттенеді; 

 осы Шартқа және Бланкілік банктік 

кепілдікті беру туралы шартқа сәйкес осы 

Шартта және/немесе Бланкілік банктік кепілдікті 

беру туралы шартта көрсетілген, Клиент   немесе 

Клиент көрсеткен тұлғалардың Бенефициарға 

тағатын қарсылығын Банкке көрсетпей, Банкке  

Кепілдік бойынша төленген барлық сомаларды 

писания) Договора о предоставлении бланковой 

банковской гарантии (присоединения к Догово-

ру), так и в будущем.  

Датой заключения настоящего Договора явля-

ется дата заключения Договора о предоставле-

нии бланковой банковской гарантии. 

Термины, используемые в 

Договоре/Договоре о предоставлении 

бланковой банковской гарантии, имеют 

следующие значения: 

Бенефициар – лицо, в пользу которого 

предоставляется Гарантия. 

Гарантия – банковская гарантия, 

предоставленная в обеспечение исполнения 

обязательств Клиента и/или лиц указанных 

Клиентом перед Бенефициаром по конкурс-

ным/тендерным заявкам на участие в конкурсах 

(тендерах, аукционах), которые проводит Бене-

фициар. 

Дебиторская задолженность – задолженность, 

образованная у Клиента перед Банком в сумме 

и валюте совершенного Банком Бенефициару 

платежа, а также Комиссионного вознагражде-

ния, издержек и расходов Банка,  связанных с 

исполнением Требования Бенефициара.   

Комиссионное вознаграждение - 

вознаграждение, оплачиваемое Клиентом, в 

соответствии с тарифами Банка и/или 

заключенными договорами. 

Требование – письменное заявление Бенефи-

циара об оплате Банком суммы по Гарантии. 

Иные термины, используемые в Договоре име-

ют значение, определенное в тексте Договора 

и/или тексте Договора о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии. 

1. Условия предоставления Гарантии: 

1.1. По условиям Гарантии Банк обязуется по 

письменному заявлению Бенефициара (далее -

Требование) оплатить последнему сумму, не 

превышающую сумму Гарантии, в соответст-

вии с условиями, оговоренными в Гарантии, в 

случае невыполнения Клиентом, или указан-

ными Клиентами лицами, своих обязательств 

перед Бенефициаром.   

1.2. Клиент обязуется: 

 выплачивать Банку в наличном и/или 

безналичном порядке в полном объеме все 

платежи, предусмотренные настоящим 

Договором/Договором о предоставлении 

бланковой банковской гарантии/тарифами 

Банка, с которыми Клиент ознакомлен;  

 оплатить Банку в соответствии с на-

стоящим Договором и Договором о предостав-

лении бланковой банковской гарантии все вы-

плаченные им по Гарантии либо в связи с ней 

(выпуском, оплатой Требования и иными услу-
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немесе оған байланысты ақша сомасын 

(шығарылыммен, Талапты төлеумен және өзге де 

қызметтерді берумен) уақытында төлеуі. 

Осы талапта көрсетілген мерзімде Банктің 

жазбаша талабына сәйкес Бенефициардың 

Талапты орындауы мен Кепілдікті шығаруға 

байланысты Банктің барлық шығындары, 

ұсталымдары, залалдарының  орнын толтырады. 

Банкке алдын ала  төленген Комиссиялық 

сыйақылар қайтарылмайды. 

гами) суммы денег в сроки, установленные на-

стоящим Договором и/или Договором о предос-

тавлении бланковой банковской гарантии, без 

предъявления Банку возражений, которые Кли-

ент или указанные Клиентом лица имеют к Бе-

нефициару; 

 возмещать Банку все расходы, издерж-

ки, убытки, понесенные Банком в связи с вы-

пуском Гарантии и исполнением Требования 

Бенефициара в соответствии с письменным 

требованием Банка в срок, указанный в данном 

требовании. 

Оплаченные Банку авансом Комиссион-

ные вознаграждения возврату не подлежат. 

1.3. Клиент немесе Клиент көрсеткен тұлғалармен 

Бенефециар алдындағы өз міндеттемелерін 

орындамаған жағдайда, Кепілдікте көрсетілген 

шарттарды Бенефициар орындаған,Банк 

Бенефициар талабын орындаған жағдайда, 

Кепілдік сомасынан аспайтын мөлшерде Банк 

Бенефициар Талабын орындайды. Банк осындай 

төлемді жасаған күні төлем Бенефициарының 

пайдасына қарай, Банк жасаған сомада және 

валютада Клиентте Банк алдында қарыз пайда 

болады, сондай ақ сол күні жабуға жататын, 

Бенефициар Талаптарын (бұдан әрі - 

"Дебиторлық қарыз") орындауға байланысты 

Банктің комиссиялық сыйақысы,  ұсталымдары 

және шығындары, онымен Клиент сөзсіз және 

қайтарылмайтындай таныс болып келеді. 

1.4. Бенефициардың Кепілдік бойынша 

Талаптарын алғаннан кейін, ал ол болмаған 

жағдайда - Талаптарды алған күннен бастап, 

Кепілдік құқығына пайдаланылатын талаптарды 

сақтай отырып Кепілдікте көзделген шарттар 

мен тәртіпте Клиентке Талапты  алу фактісі 

туралы хабарлайды. 

 

 

1.5. Талаптардың мазмұнымен Клиенттің 

келіспеуі, сол сияқты қойылатын Талап 

негіздемесімен Клиенттің келіспеуі де Кепілдік 

бойынша Банктің Талапты орындамауы үшін 

негіз бола алмайды. Клиент Банкті дауға 

қатыстырмай ақ, Бенефиицармен болған дауды 

өз бетінше реттеуге міндеттенеді. 

 

1.6. Банктік қарыз бойынша берешекке 

Дебиторлық берешекті қайта ресімдеу 

ұсынысымен Клиент Банкке жүгінуге құқығы 

бар. Көрсетілген Клиенттің өтініші бланктік 

банктік кепілдік беру туралы Шартта 

көрсетілген, Дебиторлық берешекті алу және 

тұрақсыздық айыбын (өсімді) алу үшін Банк 

қабылдаған шараларды және Дебиторлық 

берешекті жабу бойынша оның міндеттемелерін 

1.3. В случае неисполнения Клиентом или ука-

занными Клиентом лицами, своих обязательств 

перед Бенефициаром Банк исполняет Требова-

ние Бенефициара в размере, не превышающем 

сумму Гарантии, при условии соблюдения Бе-

нефициаром условий, указанных в Гарантии. В 

день совершения Банком такого платежа у Кли-

ента образовывается задолженность перед Бан-

ком в сумме и валюте совершенного Банком в 

пользу Бенефициара платежа, а также  комис-

сионного вознаграждения, издержек и расходов 

Банка, связанных с исполнением Требования 

Бенефициара (далее – «Дебиторская задолжен-

ность»), подлежащая погашению Клиентом в 

тот же день, с чем Клиент безусловно и безот-

зывно согласен. 

1.4. Банк при получении Требования Бенефи-

циара по Гарантии информирует Клиента о 

факте получения Требования не позднее сле-

дующего рабочего дня и исполняет Требование 

в сроки, предусмотренные Гарантией, а при их 

отсутствии в соответствии с условиями и в по-

рядке, предусмотренными Гарантией с соблю-

дением требований применимого к Гарантии 

права. 

1.5. Несогласие Клиента с содержанием Тре-

бования, равно как и несогласие Клиента с ос-

нованиями предъявления Требования не явля-

ются основанием для неисполнения Банком 

Требования по Гарантии. Клиент обязуется са-

мостоятельно урегулировать возникший спор с 

Бенефициаром, без привлечения Банка к уча-

стию в споре. 

1.6. Клиент вправе обратиться к Банку с 

предложением переоформления Дебиторской 

задолженности в задолженность по 

банковскому займу. Указанное обращение Кли-

ента не прекращает его обязательства по 

погашению Дебиторской задолженности и не 

приостанавливает принятые Банком меры для 

взыскания Дебиторской задолженности и на-

числение неустойки (пени), предусмотренной 
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тоқтатпайды. 

 

1.7. Банк  Клиенттің Дебиторлық берешегі 

бойынша міндеттемелерді жаңарту туралы 

ұсынысты Клиенттен алған кезде ұсынылған 

жаңартумен келісуге немесе Клиент төлеуге 

жататын, Дебиторлық берешек және басқа да 

суммаларды алу үшін барлық қажетті шараларды 

қолданып, банктік қарыз бойынша берешекке 

Дебиторлық берешекті қайта ресімдеуге 

Клиентке  бас тартуына құқығы бар.  

1.8. Ұсынылған жаңартулармен Банк келiскен 

жағдайда, Дебиторлық берешек сомасы, сондай-

ақ Кепілдік берумен және бенефициар 

Талаптарын төлеумен байланысты сол сәтте 

Клиент төлеуге тиіс барлық басқа да суммалар 

қажетті құжаттарға қол қою жолымен, Банк үшін 

қолайлы шарттардағы  Банк жеке белгілеген 

сыйақы мөлшерлемесімен банктік қарыз 

бойынша берешекке ауыстырылатын болады. 

Бұл жағдайда, кепілдік берумен және 

Бенефициар Талаптарын төлеумен байланысты 

Клиент төлеуге жататын Дебиторлық берешекті 

және басқа да суммаларды Банк қолданатын  

Клиент кепілдіктері / несиелерін есепке алу үшін  

автоматтандырылған банк жүйесінің 

мүмкіндіктеріне негізделген  банктік қарыз 

бойынша берешекке трансформациялауды 

техникалық тұрғыдан жүзеге асыру құқығын 

береді.  Клиент қолма-қол ақшамен банктік 

қарыз сомасын сұратуға құқылы емес. Банктік 

қарыз бойынша Клиенттің міндеттемелерінің 

пайда болған күні тиісті құжаттарға қол қою күні 

болып табылады. 

Договором о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии.  

1.7. Банк вправе при получении от Клиента 

предложения о новации обязательств Клиента 

по оплате Дебиторской задолженности согла-

ситься с предложенной новацией или отказать 

Клиенту в переоформлении Дебиторской за-

долженности в задолженность по банковскому 

займу и предпринять все необходимые меры 

для взыскания Дебиторской задолженности и 

иных сумм, подлежащих оплате Клиентом. 

1.8. В случае согласия Банка с предложенной 

новацией, сумма Дебиторской задолженности, а 

также все иные суммы, подлежащие оплате на 

тот момент Клиентом в связи с выпуском 

Гарантии и оплатой Требования Бенефициара 

будут переведены в задолженность по 

банковскому займу на условиях, приемлемых 

для Банка, с индивудально установленной 

Банком ставкой вознаграждения, путем 

подписания необходимых документов. В 

данном случае, Клиент предоставляет Банку 

право технически реализовать транформацию 

Дебиторской задолженности, и иных сумм, 

подлежащих оплате Клиентом в связи с выпус-

ком Гарантии и оплатой Требования Бенефи-

циара, в задолженность по банковскому займу  

исходя из возможностей автоматизированной 

банковской системы, используемой Банком для 

учета гарантий/кредитов. Клиент не вправе 

требовать предоставления ему суммы банков-

ского займа наличными. Датой возникновения 

обязательств Клиента по такому банковскому 

займу является дата подписания 

соотвествующих документов. 

1.9. Берешек Қазақстан Республикасының 

заңнамасының талаптарын ескере отырып, 

ақшалай және (немесе) ақшасыз тәртіпте келесі 

тәртіпте өтеледі: 1) тұрақсыздық төлемі 

(өсімпұл, айыппұл); 2) Комиссиялық 

сыйақылар; 3) Дебиторлық берешек. 

1.9. Задолженность погашается в наличном 

и/или безналичном порядке с учетом требова-

ний законодательства Республики Казахстан, в 

следующей очередности: 1) неустойка (пеня, 

штраф); 2) Комиссионные вознаграждения;  3) 

Дебиторская задолженность.  

1.10. Кепілдік шарттарын өзгерту (оның ішінде 

Кепілдік сомасының мөлшері, Кепілдік мерзімі 

бойынша) Банк жаңа Кепілдеме немесе 

Кепілдіктің қосымша парақтарын шығару 

жолымен жүзеге асырылады. Кепілдік 

шарттарын өзгерту, егер Клиент Банктің 

тарифтеріне сәйкес тиісті Комиссиялық алым 

төлеген  жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

1.11. Кепілдік бойынша Банктің 

міндеттемелерінің мөлшері,  Кепілдік бойынша 

Бенефициар қойған Талаптарға сәйкес 

Бенефициардың пайдасына төлем жасаған 

сомасына азайтылады. 

1.12. Кепілдік бойынша міндеттемелерді Банк 

Кепілдіктің мерзімі аяқталғанға дейін және 

1.10. Изменение условий Гарантии (в том 

числе, по размеру суммы Гарантии, сроку 

действия Гарантии) осуществляется путем 

выпуска Банком новой Гарантии или 

дополнительных листов к Гарантии. Изменение 

условий Гарантии осуществляется только при 

условии уплаты Клиентом соответствующих 

Комиссионных вознаграждений согласно 

тарифам Банка. 

1.11. Размер обязательств Банка по Гарантии 

уменьшается на сумму платежа, произведенно-

го Банком в пользу Бенефициара по выставлен-

ному Требованию Бенефициара по Гарантии. 

1.12. Обязательства по Гарантии будут испол-

нены Банком при условии, что соответствую-
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Кепілдік бойынша анықталған тәртіппен тиісті 

Талапты Бенефициар ұсынған жағдайда жүзеге 

асырады. 

щее Требование будет предъявлено Бенефициа-

ром до окончания срока действия Гарантии и в 

порядке, определенном Гарантией. 

1.13. Берешекті өтеу, ары қарай оны алу үшін 

Банкте ашылған Клиенттің немесе /және үшінші 

тұлғаның кез-келген банктік шотына ақша 

салу/есептеу жолымен, сондай ақ Банктің 

шотына, Банк кассасы арқылы, ақшасыз тәртіпте 

немесе Тараптардың келісуі бойынша басқа да 

жолмен, сол сияқты Қазақстан территориясында 

және одан тыс (банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, 

сондай-ақ басқа да кредиттік ұйымдар) Банкте 

және/немесе кез-келген басқа банктерде кез-

келген валютада ашылған Клиенттің, үшінші 

тұлғаның кез-келген банктік шотынан Банктің 

алуы жолымен жүзеге асырылады. 

Кепілдікті қамтамасыз етуге байланысты 

Банктің пайдасына барлық төлемдер Клиентпен 

уақытылы олардан комиссиялар, салықтар, 

алымдар, баждар және басқа да ұстап 

қалуларсыз, толық көлемде Банкке тиесілі 

соманы алатындай етіп жасалуы тиіс. 

Банк тарифіне сәйкес Кепілдік бойынша 

Талапты ұсынумен (шығарумен) және/немесе 

төлеумен байланысты үшінші тұлғаның 

пайдасына қарай және/ немесе Банкпен төленген, 

барлық банктік комиссиялар, тұрақсыз төлемдер 

(айыпақы, айыппұлдар), басқа да суммалар, 

шығындар мен төлемдерді Банкке төлеу (өтеу) 

бойынша осымен Клиент өзіне міндеттемелер 

алады, осыған байланысты Клиент Банкке өзінің 

сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісімін 

береді және Қазақстан территориясында және 

одан тыс (банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ 

басқа да кредиттік ұйымдар) Банкте және/немесе 

кез-келген басқа банктерде кез-келген валютада 

ашылған Клиенттің барлық шоттарынан Банкке 

есептен шығару құқығын ұсынады, кез келген 

валютада,  сондай ақ  Кепілдік беруге 

байланысты Клиент төлеуі тиіс уақыты асқан 

берешекті қоса алғанда, бірақ шектелмей: 

Кепілдік ұсынуға байланысты Банк алдындағы 

міндеттемелерді Клиенттің бұзуымен 

байланысты (і) Кепілдік сомасын, 

комиссияларды (сондай ақ тиісті операцияны 

Банк тарифімен, басқа банктермен, оның ішінде 

шетелдік банктермен жүзеге асыру сәтімен 

көзделген), тұрақсыздық төлемі (айыппұл, 

айыпақы), шығындар мен залалдар, сондай ақ 

Кепілдік бойынша Талаптарды ұсынумен 

(шығарумен) және/немесе төлеумен байланысты 

төлеуге жататын басқа да төлемдер, сонымен 

қатар Кепілдік бойынша Бенефициар алдында 

Бактің міндеттемесі бойынша орнын толтыруды 

1.13. Погашение задолженности осуществляет-

ся путем внесения/зачисления денег на любой 

банковский счет Клиента и/или третьего лица, 

открытый в Банке, для их дальнейшего  изъя-

тия, а также на счет Банка, через кассу Банка, в 

безналичном порядке, или иным способом по 

соглашению Сторон, в том числе путем изъятия 

Банком с любого банковского счета Клиента, 

третьего лица, открытого в любой валюте в 

Банке и/или любых других банках (организаци-

ях, осуществляющих отдельные виды банков-

ских операций, и иных кредитных организаци-

ях) на территории Республики Казахстан и за ее 

пределами. 

Все платежи в пользу Банка в связи с 

предоставлением Гарантии должны быть 

осуществлены Клиентом таким образом, чтобы 

Банк получил причитающуюся ему сумму в 

полном объеме, без вычета из нее впоследствии 

комиссий, налогов, сборов, пошлин и иных 

удержаний, своевременно не оплаченных 

Клиентом. 

Настоящим Клиент принимает на себя 

обязательство по оплате (возмещению) Банку 

всех банковских комиссий, неустоек (пени, 

штрафов), иных сумм, расходов и платежей, 

оплаченных Банком и/или причитающихся в 

пользу третьих лиц в связи с предоставлением 

(выпуском) и/или оплатой Требования по 

Гарантии согласно тарифам Банка,  в связи с 

чем Клиент дает Банку свое безотзывное и 

безусловное согласие и предоставляет Банку 

право списывать со всех банковских счетов 

Клиента, открытых в Банке и/или любых 

других банках (организациях, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций) на 

территории Республики Казахстан и за ее 

пределами, в любой валюте все суммы, в том 

числе просроченную задолженность, 

подлежащие оплате Клиентом в связи с 

предоставлением Гарантии, включая, но не 

ограничиваясь: (i) сумму Гарантии, комиссии (в 

т.ч. предусмотренные действующими на 

момент совершения соответствующей операции 

тарифами Банка, иных банков, в том числе 

иностранных банков), неустойку (пени, 

штрафы), расходы и убытки, связанные с 

нарушением Клиентом обязательств перед 

Банком в связи с предоставлением Гарантии, в 

том числе иные платежи, подлежащие оплате в 

связи с предоставлением (выпуском) и/или 

оплатой Требования по Гарантии, а также (ii) 

суммы денег, необходимые для формирования 
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(қорды) қалыптастыру үшін қажетті ақша 

суммасы (ii). 

Банктің алуы (есептен шығаруы) келесі 

тәртіпте жүзеге асырылады: 

 - Қазақстан Республикасының заңнамасы және / 

немесе Банктің ішкі құжаттарында көзделген, 

Банк өкімі және/немесе басқа құжаттар негізінде 

Қазақстан территориясында және одан тыс (банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдар, сондай-ақ басқа да кредиттік 

ұйымдар) Банкте және/немесе кез-келген басқа 

банктерде Клиенттің банктік шоттарын тікелей 

дебеттеу жолымен, және / немесе 

 - Қазақстан территориясында және одан тыс 

(банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ басқа да 

кредиттік ұйымдар) Банкте және/немесе кез-

келген басқа банктерде ашылған Клиенттің 

банктік шоттарына төлем талаптары немесе кері 

қайтарып алу үшін қажетті басқа құжаттар 

(ақшаны есептен шығару) ұсыну жолымен. 

Ақшаны  өзге валютаға (Кепілдік 

валютасынан) шығарған жағдайда, кері сатып 

алынған ақшаны Кепілдік валютасына 

айырбастау -  Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкі немесе Банктің сатып алынған валютаны 

немесе кепілдікті валютаны сату немесе сатып 

алу және / немесе Ұлттық Банк белгілеген тариф 

бойынша, Банктің қалауы бойынша, Қазақстан 

Республикасы немесе Банк, алынатын валютаны 

Банктің тарифтерімен белгіленген 

конверсияланатын ақшадан айырбастау үшін 

комиссияны жинау арқылы Кепілдік валютасына 

аудару негізінде жүргізіледі. 

покрытия (резерва) по обязательствам Банка 

перед Бенефициаром по Гарантии.  

Изъятие (списание) Банком   

осуществляется в порядке: 

 -  путем прямого дебетования банковских 

счетов Клиента в Банке и/или любых других 

банках (организациях, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций, и иных 

кредитных организациях) на территории 

Республики Казахстан и за ее пределами, на 

основании распоряжений Банка и/или других 

документов, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан и/или 

внутренними документами Банка, и/или 

 - путем предъявления к банковским счетам 

Клиента, открытым в Банке и/или любых 

других банках (организациях, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций, и иных 

кредитных организациях) на территории 

Республики Казахстан и за ее пределами, 

платежных требований  или иных документов, 

необходимых для осуществления изъятия 

(списания) денег.  

В случае изъятия денег в иной (чем ва-

люта Гарантии) валюте, конвертирование изъя-

тых денег в валюту Гарантии производится – по 

выбору Банка - по установленному Националь-

ным Банком Республики Казахстан или Банком 

курсу продажи или покупки изъятой валюты 

или валюты Гарантии и/или по устанавливае-

мому Национальным Банком Республики Ка-

захстан или Банком курсу изъятой валюты к 

валюте Гарантии со взиманием из конверти-

руемых денег сумм комиссии за проведение 

конвертации, установленной тарифами Банка. 

1.14. Егер Клиент Кепілдіктің берілуіне 

байланысты Банк алдындағы өз міндеттемелерін 

орындамаса немесе дұрыс орындамаса немесе 

Банк Кепілдік беру туралы Клиенттің Банк 

алдындағы міндеттемелерін тиісті түрде 

орындауына қауіп бар екендігін анықтаса және 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында көзделген жағдайларда, Банк өз 

қалауы бойынша, Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасында белгіленген 

шектеулерді сақтау арқылы өз қалауы бойынша 

құқықты: 

1.14.1. Клиенттен мерзімінен бұрын талап етуге - 

Банктің жазбаша өтініші бойынша Банкпен 

белгіленген мерзімде - Кепілдік беру және Банк 

пен Клиент арасында жасалған өзге де 

мәмілелерді немесе осы міндеттемелердің бір 

бөлігін орындауға байланысты барлық 

міндеттемелерді орындауға; 

1.14.2. Клиенттен Клиентке тиесілі барлық 

шығындармен қоса Клиенттің Банктің 

1.14. При неисполнении или ненадлежащем ис-

полнении Клиентом обязательств перед Банком 

в связи с предоставлением Гарантии, или опре-

деления Банком наличия угрозы надлежащему 

исполнению Клиентом обязательств перед Бан-

ком в связи с предоставлением Гарантии, а 

также в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством Республики Казахстан 

Банк вправе по своему усмотрению, с соблюде-

нием ограничений, установленных действую-

щим законодательством Республики Казахстан: 

1.14.1. Потребовать от Клиента досрочно - в 

срок, указанный Банком в письменном требо-

вании Банка - исполнить все обязательства в 

связи с предоставлением Гарантии и по иным 

сделкам, заключенным между Банком и Клиен-

том, либо часть указанных обязательств; 

1.14.2. Требовать от Клиента предоставления 

удовлетворяющего требованиям Банка 

обеспечения, с отнесением всех расходов на 

Клиента; 
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талаптарын қанағаттандыратындай қамтамасыз 

етуін талап етуге; 

1.14.3. Кепілдік берілгендігіне байланысты Банк 

алдындағы міндеттемелерді толық орындағанға 

дейін, оның ішінде осы мүлікті Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен өтеуге өтініш беру үшін Клиенттің 

мүлкін сақтауды жүзеге асыруға; 

1.14.4. Клиентке өз қалауы бойынша үшінші 

тұлғалар тарапынан жүзеге асырылатын төлетуге 

қосылуға, соның ішінде Банк Клиентіне Клиент 

алдындағы үшінші тұлғалардың міндеттемелері 

бойынша талап қою құқығын беруді талап етуге; 

1.14.5. Клиенттің үшінші тұлғаларға Кепілдік 

беруіне байланысты Банк алдындағы берешегін 

өндіріп алуға, оларды қажетті құжаттамамен 

және Банктің нұсқаулығын орындау үшін 

ақпарат беруін қамтамасыз етуге; 

1.14.6. Заңнамамен қарастырылған жағдайларда, 

соның ішінде Банктің бұзылған құқықтарын 

қорғау және Кепілдіктің берілуіне байланысты 

Клиенттің Банк алдындағы берешегін өндіріп алу 

үшін сотқа жүгінуге; 

1.14.7. Клиенттің берешегінің барлық сомасын, 

соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, тұтастай 

немесе ішінара (Кепілдіктің валютасына 

қарамастан) сомаларды кез келген валютада 

белгіленген тәртіппен қолданыстан алуға 

(есептен шығару): Кепілдіктер берумен 

байланысты Банк алдында Клиенттің 

міндеттемелерін бұзғанына байланысты 

Дебиторлық берешек, Комиссиялық сыйақылар, 

тұрақсыздық төлемдері (айыппұлдар, 

өсімпұлдар), шығындар мен шығыстар (соның 

ішінде, Банктің төлем құжаттарына қоса 

берілетін, бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы Шарт және/немесе Шарт көшірмесінің 

дұрыстығын нотариалдық куәландыру бойынша 

шығындарын) және басқа да төлеуге жататын 

суммаларды, сонымен бірге, егер Клиент Банк 

белгілеген мөлшерде, рәсімде және Кепілдік 

бойынша Бенефициар алдындағы  және Банк 

алдындағы Клиенттің міндеттемелері бойынша 

жабу мерзімінде  қамтуды (қорды) 

қалыптастырмаған жағдайда 

1.14.8. Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасымен және/бланктік 

банктік кепілдік беру туралы Шартпен көзделген 

өзге де шараларды қабылдауға. 

2. Клиент міндеттенеді: 

2.1. Банктің талап етуі бойынша Банкке тиісті 

түрде ресімделген Қамтамасыздықты Банк 

көрсеткен мерзімде беруге және/немесе Үшінші 

тұлғалар ұсынатын Қамтамасыздықтың тиісті 

түрде ресімделуін қамтамасыз етуге (Банк 

көрсеткен мерзімде қамтамасыз ету, құжаттарды 

1.14.3. Осуществлять удержание имущества 

Клиента до полного исполнения обязательств 

перед Банком в связи с предоставлением 

Гарантии, в том числе обратить взыскание на 

это имущество в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан; 

1.14.4. Присоединится к взысканию, 

осуществляемому третьими лицами к Клиенту 

по своему усмотрению, в том числе требовать 

уступки Клиентом Банку права требования по 

обязательствам третьих лиц перед Клиентом; 

1.14.5. Поручить взыскание задолженности 

Клиента перед Банком в связи с 

предоставлением Гарантии третьим лицам, с 

предоставлением им необходимой 

документации и информации для выполнения 

поручения Банка; 

1.14.6. Обратиться в суд в случаях, 

предусмотренных законодательством, в том 

числе в целях защиты нарушенных прав Банка 

и взыскания задолженности Клиента перед 

Банком в связи с предоставлением Гарантии; 

1.14.7. Изымать (списывать) в порядке в любой 

валюте все суммы задолженности Клиента, 

включая, но, не ограничиваясь, как полностью, 

так и части (независимо от валюты Гарантии) 

суммы: Дебиторской задолженности, Комисси-

онных вознаграждений, неустойки (пени, 

штрафа), расходов и убытков, связанных с на-

рушением Клиентом обязательств перед Бан-

ком в связи с выпуском Гарантии (в т.ч. расхо-

дов по нотариальному свидетельствованию 

верности копий Договора и/или Договора о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии, прилагаемых к платежным документам 

Банка) и других подлежащих уплате сумм, в 

том числе суммы денег, необходимой для фор-

мирования покрытия (резерва) по обязательст-

вам Банка перед Бенефициаром по Гарантии и 

Клиента перед Банком, в случае, если Клиент 

не сформирует в указанных ему Банком сум-

мах, порядке и сроки покрытие (резерв) по обя-

зательствам Банка перед Бенефициаром по Га-

рантии и Клиента перед Банком;  

1.14.8. Принять иные меры, предусмотренные 

действующим законодательством Республики 

Казахстан и Договором и/или Договором о 

предоставлении бланковой банковской 

гарантии. 

2. Клиент обязуется: 

2.1. По требованию Банка, в указанный Банком 

срок, предоставить Банку надлежащим  образом 

оформленное Обеспечение, и/или обеспечить 

надлежащее оформление Обеспечения, предос-

тавляемого Третьими лицами (включая, но, не 

ограничиваясь, случаи: обеспечения в срок, 
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беру, Қамтамасыздық туралы шартты (оған 

қосымша келісімдерді) жасау және/немесе 

тіркеу/қайта тіркеу және/немесе тіркеуді/қайта 

тіркеуі жүргізу бойынша шығыстардың ақысын 

төлеу, Қамтамасыздықты сақтандыру, кепілдікті 

немесе кепілгерлікті ұсыну  жағдайларын қоса 

алғанда, бірақ шектелмей). 

2.2. Бенефициарға тиесілі Клиенттің немесе 

үшінші тұлғаның Банкке қарсылықты 

білдірместен, Кепілдік бойынша төленген 

барлық сомаларды немесе оған байланысты 

(төлем, Талаптар төлемі және басқа қызметтерді 

беру) ақша сомасын (комиссияларды, шығындар 

мен шығындарды қоса алғанда) сол мерзімде 

Банкке төлеуге. 

2.3. Банк Клиенттің конкурстық өтінімін 

қамтамасыз ету үшін Банк  - мемлекеттік сатып 

алуға қатысатын әлеуетті өнім беруші 

шығарылымы жағдайында - осы 

Шартқа/бланктік банктік кепілдік беру туралы 

Шартқа (қажет болған жағдайда) тиісті қосымша 

келісімді жасасумен Банктiң жазбаша 

келiсiмiнсiз, конкурстық өтiнiмдердiң қолданылу 

мерзiмiн ұзартпауға. 

 

2.4. Банк алдындағы Клиенттердің 

міндеттемелерін тиісті орындауына теріс әсер 

етуге қабілетті, оның ішінде мүліктің 

мемлекеттік қажеттілігі үшін болжамды 

кәмпескелеу, реквизициялау, тәркілеу (өтеу) 

туралы, қаржылық жағдайы жөнінде  туындаған 

жағдайлар туралы (соның ішінде үшінші 

тұлғалар тиісті талаптары өтініштерімен 

байланысты), Клиенттің банктік шоттары 

бойынша шығыс операцияларын тоқтату, 

орындалуы мүмкін, инкассалық өкімдер ұсыну,  

өндіріп алу өтініштері, басқа да төлемдік 

талаптар, Қазақстан Республикасы 

территориясында және одан тыс кез келген 

банктерде банк шоттарындағы Клиенттің 

мүлкіне және / немесе ақшасына тыйым салу 

туралы;  Клиенттің қатысуымен соттарда 

талқылау туралы; Клиенттің болжамды (соның 

ішінде мәжбүрлі) таратылуы немесе қайта 

ұйымдастырылуы туралы; Клиенттің мүлкінің 

құрамындағы кез келген өзгерістер, мұндай 

мүлiктiң  нашарлауы немесе нашарлау қаупі 

туралы; денсаулығының нашарлауы туралы; 

денсаулық сақтау, еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік туралы Қазақстан Республикасы 

заңнамасының бұзылуы туралы, дефолт 

басталуы/басталу қаупі туралы,  Шарттың 

және/немесе  бланктік банктік кепілдік беру 

туралы Шарттың шынайылығына дау келтіру 

туралы жазбаша түрде Банкті дереу 1 (бір) 

жұмыс күні ішінде хабардар етуге. 

указанный Банком, предоставления докумен-

тов, заключения и/или регистра-

ции/перерегистрации и/или оплаты расходов по 

проведению регистрации/перерегистрации До-

говора об Обеспечении (дополнительных со-

глашений к нему), страхования Обеспечения, 

предоставления гарантии или поручительства). 

2.2. Оплатить Банку все выплаченные им по 

Гарантии либо в связи с ней (выпуском, опла-

той Требования и иными услугами) суммы де-

нег (включая комиссии, расходы и издержки) в 

те же даты, в которые будут осуществлены вы-

платы по Гарантии, без предъявления Банку 

возражений, которые Клиент или третьи лица 

имеет к Бенефициару; 

2.3. В случае выпуска Банком Гарантии в обес-

печение конкурсной заявки Клиента – потенци-

ального поставщика, участвующего в государ-

ственных закупках, конкурсах - не продлевать 

срок действия конкурсных заявок без письмен-

ного согласия Банка, с заключением соответст-

вующего дополнительного соглашения к на-

стоящему Договору/Договору о предоставлении 

бланковой банковской гарантии (при необхо-

димости). 

2.4. Незамедлительно в течение 1 (одного) ра-

бочего дня уведомлять Банк в письменном виде 

о возникновении обстоятельств (в т.ч. связан-

ных с заявлением третьими лицами соответст-

вующих требований), способных негативным 

образом повлиять на надлежащее исполнение 

Клиентом обязательств перед Банком, в том 

числе о финансовом положении, о предпола-

гаемой конфискации, реквизиции, изъятии (вы-

купе) для государственных нужд имущества; о 

наложении арестов на имущество Клиента 

и/или на деньги, находящиеся на банковских 

счетах в любых банках (организациях, осуще-

ствляющих отдельные виды банковских опера-

ций, и иных кредитных организациях) на тер-

ритории Республики Казахстан и за ее предела-

ми, обращении взыскания на них, предъявления 

инкассовых распоряжений, иных платежных 

требований, которые могут быть исполнены, 

приостановления расходных операций по бан-

ковским счетам Клиента; о разбирательствах в 

судах с участием Клиента; о предполагаемой (в 

том числе принудительной) ликвидации или 

реорганизации Клиента; о любом изменении в 

составе имущества Клиента, ухудшении или 

возникновении угрозы ухудшения такого иму-

щества; ухудшении здоровья; о нарушении за-

конодательства Республики Казахстан о здра-

воохранении, безопасности и охране труда, а 

также об охране окружающей среды, о наступ-

лении/возможности наступления дефолта, об 
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2.5. Қазақстан Республикасы территориясындағы 

банктерде (банктік операциялардың жеке 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда) және одан 

тыс (ондай шоттың номері мен банк (ұйым) 

атауы, сондай ақ олардың алдындағы қарыздың 

болуы мен мөлшері туралы мәліметтерді  

хабарлаумен қоса)  банктерде банктік шоттардың 

ашылуы туралы, жаңа деректемелерді 

хабарлаумен және растайтын құжаттарды 

ұсынумен, құрылтайшы және тіркеу 

құжаттарындағы деректердің өзгеруі туралы, 

салық режиміндегі, табыс көлемі, бірінші 

басшының аты, тегі, әкесінің атының (болған 

жағдайда) өзгеруі, пошта және банк 

деректемелері, заңды мекен-жайы және 

орналасқан жері / нақты тұрғылықты жері, 

телефон, отбасылық жағдайы, отбасы құрамы, 

уәкілетті органдарының өзгерісі, олардың 

құрамының, құзыреттілігінің, орнының, қызмет 

атқару түрінің және басқа да деректерінің 

өзгерісі туралы  жазбаша түрде Банкті дереу 3 

(үш) жұмыс күні ішінде хабардар етуге.   

 

2.6. Егер Бланкілік банктік кепілдік беру туралы 

шартты жасағаннан кейін Банкте: 

 Клиенттің Банкпен ерекше қатынаспен 

байланысы туралы, және/немесе, 

 Клиенттің тәуекелдерінің мөлшері 

Банкпен ерекше қатынаспен байланысы жоқ бір 

клиентке/өтініш берушіге/қарыз алушыға 

сияқты есептелетін Банктің компаниялар 

тобымен байланысы бар екені туралы, 

және/немесе  

 Клиенттің тәуекелдерінің мөлшері 

Банкпен ерекше қатынаспен байланысы бар бір 

клиентке/өтініш берушіге/қарыз алушыға 

сияқты есептелетін Банктің компаниялар 

тобымен байланысы бар екені туралы ақпарат 

пайда болған жағдайда, Банктің Клиенттің 

қаржылық жағдайын уәкілетті органның 

нормативтік құқықтық актілері бойынша 

«қанағаттанарлықтан» төмен емес саралауы 

үшін қажетті әрекеттер жасауға; 

2.7. Клиентке жіберілген хабарламадағы Банк 

көрсеткен мерзімде шығарылымға, Талапты 

төлеуге және Кепілдік бойынша басқа да 

қызметтермен байланысты Банкке келтірілген 

және/немесе үшінші тұлғалардың пайдасына 

Клиенттен алынатын барлық шығындарды 

өтеуге, сондай ақ Банкке шығарылымға, Талапты 

төлеуге және Кепілдік бойынша басқа да 

қызметтермен байланысты бюджетке Банктің 

оспаривании кем-либо действительности Дого-

вора и/или Договора о предоставлении бланко-

вой банковской гарантии.  

2.5. Незамедлительно в течение 3 (трех) рабо-

чих дней извещать Банк в письменном виде об 

открытии Клиентом банковских счетов в бан-

ках (организациях, осуществляющих отдельные 

виды банковских операций, и иных кредитных 

организациях) на территории Республики Ка-

захстан и за ее пределами (с сообщением номе-

ра такого счета и наименования банка (органи-

зации), а также сведений о наличии и размере 

задолженности перед ними)); об изменении 

данных, содержащихся в учредительных и ре-

гистрационных документах, изменении налого-

вого режима, объема доходов, фамилии, имени, 

отчества (при наличии) первого руководителя, 

почтовых и банковских реквизитах, юридиче-

ского адреса и адреса места нахожде-

ния/фактического проживания, телефона, се-

мейного положения, состава семьи, изменения 

уполномоченных органов, их состава, компе-

тенции, места, вида осуществления деятельно-

сти, и иных данных, с сообщением новых рек-

визитов и предоставлением подтверждающих 

документов.  

2.6. Совершить действия, необходимые для 

классификации Банком финансового положе-

ния Клиента по нормативным правовым актам 

уполномоченного органа не ниже, чем «удовле-

творительное», в случае если после заключения 

Договора о предоставлении бланковой банков-

ской гарантии у Банка появится информация о 

том, что: 

 Клиент связан с Банком особыми 

отношениями, и/или,  

 Клиент связан с группой компа-

ний Банка, размер риска на которых рассчиты-

вается как на одного клиен-

та/заявителя/заемщика, не связанного с Банком 

особыми отношениями, и/или, 

 Клиент связан с группой компа-

ний Банка, размер риска на которых рассчиты-

вается как на одного клиен-

та/заявителя/заемщика, связанного с Банком 

особыми отношениями. 

2.7. Возместить в срок, указанный Банком в на-

правляемом Клиенту уведомлении, все издерж-

ки, понесенные Банком и/или причитающихся с 

Клиента в пользу третьих лиц в связи с выпус-

ком, оплатой Требования, и иными услугами по 

Гарантии, в т.ч. перечислить Банку все суммы 

налогов, подлежащих выплате Банком в бюд-

жет в связи с выпуском, оплатой Требования 

и/или иными услугами по Гарантии.  
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аударуына жататын, салықтың барлық сомасын 

аударуға.  

2.8. Банктің алдын ала жазбаша келісімінсіз: 

- Бланкілік банктік кепілдіктерді беру туралы 

шарттың әрекет ету мерзімі ішінде өзінің қандай 

да бір мүлкін басқа кредит берушілерге кредит 

бойынша қамтамасыз ету ретінде кепілдікке 

бермеуге; материалдық емес активтерге (оның 

ішінде кен пайдалану құқықтарына) және/немесе 

негізгі қаражаттарына (оның ішінде 

жылжымайтын мүлікке және/немесе жабдыққа) 

ауыртпалық шарасынқолданбауға және/немесе 

иелігінен шығармауға; дебиторлық берешекке, 

болашақ кірістерге өз активтерінің 5 % (бес 

пайыз) көлеміндегі мөлшерде ауыртпалық 

шарасын қолданбауғажәне/немесе кемітпеуге; 

- басқа банктерден кредит алмауға және 

кредиттер бермеуге, кепіл беруші немесе 

кепілдікке беруші болып табылмауға, сондай-ақ 

Шарт және/немесе Бланкілік банктік 

кепілдіктерді беру туралы шарт және 

Қамтамасыз ету жөніндегі шарт бойынша Қарыз 

алушының міндеттемелерін орындауына кедергі 

болуы мүмкін басқа да ақшалай міндеттемелерді 

бермеуге, сондай-ақ Бланкілік банктік кепілдікті 

беру туралы шарттың барлық әрекет ету кезеңі 

ішінде осындай заңдық түрдегі активтердің 

теңгерімдік құнының 5% (бес пайыз) мөлшердегі 

сомадан асатын басқа мәмілелерді жасамауға; 

- тұтас алғанда қатысу үлесінің (акциялардың) он 

және одан да көп пайызын иеленуші Клиент 

қатысушыларының (акционерлерінің) құрамын 

өзгертпеуге, Клиенттің құрылтай құжаттарына 

өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізбеуге; 

Клиентті қайта тіркеуді жүргізбеуге, Клиенттің 

жарғылық капиталында Клиентті бақылауды 

ауыстыруға тікелей бағытталған, сондай-ақ 

Клиент акционерлерінің жарғылық капиталында 

бақылауды ауыстыруға жанама бағытталған 

әрекеттер жасамауға, сонымен қатар осы 

тармақшаның орындалуын қамтамасыз етуге; 

-  заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы 

акцияларды немесе үлесті сатып алмауға; 

- орындау қажеттілігі Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы 

заңнамасындағы өзгертулерден болған 

жағдайларды қоспағанда, ерікті түрде 

таратпауға/қайта ұйымдастырмауға. 

Таратылғанда, Банк өкілі кредиторлар 

комитетінің тарату комиссиясының құрамына 

кіреді. Клиент қайта ұйымдастырылғанда немесе 

қайта тіркелгенде, қайта ұйымдастырылған не-

месе қайта тіркелген сәттен бастап 1 (бір) жұмыс 

күні ішінде Банкке жаңа құрылтай құжаттарын 

ұсынуға; 

- үшінші тұлғаға Клиентті басқаруды 

 

2.8.  Без предварительного письменного согла-

сия Банка: 

- не передавать в залог какое- либо свое 

имущество в качестве обеспечения по кредитам 

других кредиторов, не осуществлять обремене-

ние и/или отчуждение нематериальных активов 

(в т.ч. права недропользования) и/или основных 

средств (в т.ч. недвижимого имущества и/или 

оборудования); обременение и/или уступку де-

биторской задолженности перед Клиентом, бу-

дущих доходов в одной или нескольких сделках 

(связанных или несвязанных) в размере более 5 

% (пяти процентов) от балансовой стоимости 

своих активов в течение срока действия Дого-

вора о предоставлении бланковой банковской 

гарантии; 

- не получать кредиты и не выдавать 

кредиты, не выступать гарантом или поручите-

лем, а также не выдавать иные денежные обяза-

тельства, которые могут воспрепятствовать ис-

полнению Клиентом обязательств по Догово-

ру/Договору о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии и/или Договору об Обеспече-

нии, а также не совершать иные сделки, с ана-

логичной юридической природой, суммарно за 

весь период действия Договора о предоставле-

нии бланковой банковской гарантии, превы-

шающие сумму в размере 5% (пяти процентов) 

от балансовой стоимости активов;  

- не изменять состав участников (акцио-

неров) Клиентов, в совокупности владеющих 

десятью и более процентами долей участия (ак-

ций), не вносить изменения и/или дополнения в 

учредительные документы Клиента; не прово-

дить перерегистрацию Клиента, не совершать 

действия, направленные на смену контроля 

Клиента как напрямую в уставном капитале 

Клиента, так и косвенно через смену контроля в 

уставном капитале акционеров (участников) 

Клиента, а также обеспечить выполнение тре-

бований настоящего подпункта своими дочер-

ними организациями; 

- не приобретать акции или доли в ус-

тавном капитале юридического лица; 

- не производить добровольную ликви-

дацию/реорганизацию, за исключением случа-

ев, когда необходимость их совершения вызва-

на изменениями действующего законодательст-

ва Республики Казахстан. При ликвидации 

представитель Банка включается в состав лик-

видационной комиссии комитета кредиторов. В 

случае реорганизации или перерегистрации 

Клиента последний должен представить в Банк 

новые учредительные документы в течение 1 

(одного) рабочего дня с момента осуществле-



11 
 

табыстамауға, нәтижесінде үшінші тұлғалардың 

Клиент кірісіне (оның бизнесіне), толық немесе 

ішінара басқару құқығы туындауы ықтимал 

мәмілелерді жасамауға; 

- дивидендтер төлемеуге, бағалы қағаздардың 

эмиссиясын жүзеге асырмауға, Клиенттің 

капиталын азайтпауға, капитал салымын жүзеге 

асырмауға, мүлікті сатып алмауға немесе жалпы 

құны Клиент активтерінің теңгерімдік құнынан 5 

% (бес пайыз) асатын басқа түрдегі 

инвестицияларды жүзеге асырмауға, 

- үшінші тұлға алдында қандай да бір 

міндеттемені қайта құрылымдауды жүзеге 

асырмауға немесе үшінші тұлға алдында 

міндеттемелерді мерзімінен бұрын орындауға.  

 

 

 

 

 

2.9. Банкке:  

 Банктің жазбаша талабы бар болған кезде 

көрсетілген мерзімде заңды тұлғаның барлық 

тіркеу әрекеттері туралы  анықтама ұсынуға; 

2.10. Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актiлерiнде және/немесе Тараптардың 

келiсiмдерiнде көзделген жағдайларды 

қоспағанда, бланктік кепілдікті беру Шартына 

қол қою күнінен келе жатқан,  сондай-ақ 

болашақта пайда болуы мүмкiн барлық басқа да 

қаржылық мiндеттемелерге қатысты басымдықта 

Банк алдындағы қаржылық мiндеттемелердi 

орындауға; 

2.11. Қазақстан Республикасының денсаулық 

сақтау, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, 

сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау туралы 

заңнамасын сақтауға. 

2.12. Клиенттің Қазақстан Республикасының 

аумағында және одан тысқары жерлердегі басқа 

банктермен (банк операцияларының жекелеген 

түрлерін жүзеге асыратын ұйымдармен және 

басқа кредиттік ұйымдармен) жасасқан барлық 

шарттарына және болашақ банктік шоттар 

туралы шарттарды картотекаға 

орналастырылатын және бір жыл ішінде 

орындалмаған (банктік шотта ақша жеткіліксіз 

болғандықтан) Банктің төлемдік талаптарын 

енгізу бойынша барлық шараларды қабылдауға. 

2.13. Банктің сұратуы бойынша қажетті ақпарат 

пен құжаттарды Банк белгілеген уақытта 

ұсынуға, бұл ретте Клиент осындай ақпараттың 

және құжаттардың дұрыстығына жауапты. 

2.14. Кепілдікті мерзімінен бұрын тоқтатқан 

жағдайда Банк көрсеткен мерзімде Банктің талап 

етуі бойынша келесі әрекетттердің біреуін 

жасауға: Кепілдіктің түпнұсқасын Банкке 

ния реорганизации или перерегистрации;  

- не передавать управление Клиентом 

третьему лицу, не заключать сделок, в 

результате которых у третьих лиц могут 

возникнуть права на доходы Клиента (на его 

бизнес), полное или частичное управление.    

- не выплачивать дивиденды, не осуще-

ствлять эмиссию ценных бумаг, не осуществ-

лять уменьшение капитала Клиента, не 

осуществлять капитальные вложения,  

приобретать имущество или осуществлять 

другого рода инвестиции, общая стоимость 

которых превышает 5 % (пять процентов) от 

балансовой стоимости активов Клиента; 

- не  осуществлять реструктуризацию  какого- 

либо обязательства перед третьим  лицом или 

досрочное выполнение обязательства перед 

третьим лицом.   

2.9. Предоставлять Банку: 

 при наличии письменного требо-

вания Банка, предоставлять справку о всех ре-

гистрационных действиях юридического лица;  
2.10. Исполнять финансовые обязательства пе-

ред Банком в первоочередном порядке по от-

ношению ко всем другим финансовым обяза-

тельствам, как существующим на дату подпи-

сания Договора о предоставлении бланковой 

гарантии, так и могущим возникнуть в буду-

щем, за исключением случаев, установленных 

законодательными актами Республики Казах-

стан и/или соглашением Сторон; 

2.11. Соблюдать законодательство Республики 

Казахстан о здравоохранении, безопасности и 

охране труда, а также об охране окружающей 

среды. 

2.12. Принять все меры по включению во все 

заключенные Клиентом с иными банками (ор-

ганизациями, осуществляющими отдельные ви-

ды банковских операций, и иными кредитными 

организациями) на территории Республики Ка-

захстан и за ее пределами и заключаемые в бу-

дущем договоры банковского счета условие о 

принятии в картотеку и хранении в течение од-

ного года неисполненных (из-за недостаточно-

сти денег на банковском счете) платежных тре-

бований Банка. 

2.13. Предоставлять по запросу Банка необхо-

димую информацию и документы в указанный 

Банком срок, при этом Клиент отвечает за дос-

товерность такой информации и документов. 

2.14. В случаях досрочного прекращения Гаран-

тии, по требованию Банка, в указанный Банком 

срок, осуществить одно из следующих дейст-

вий: обеспечить возврат Банку оригинала Га-

рантии (если предусмотрено в Гарантии) и/или 

предоставление письменного/электронного под-
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қайтарылуын қамтамасыз ету (егер Кепілдікте 

көзделген болса) және/немесе Кепілдік бойынша 

міндеттемеден Банктің босатылуы  және/немесе   

Кепілдіктің бұзылу жағдайында, сондай ақ алдын 

ала да,  Кепілдіктің шығарылған күні мен 

нөміріне сілтеме жасай отырып, Кепілдікті 

тоқтату үшін шарттардың болуын растау туралы 

Бенефициардың жазбаша/электрондық растауын 

ұсынуға. 

2.15. Банктің алдында Дебиторлық берешегі 

болған жағдайда, Банктің бірінші сұрауы 

бойынша бес (5) жұмыс күні ішінде Банкке 

Клиент алдындағы үшінші тұлғалардың 

міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын 

беруге құқылы. 

2.16. Кепілдік бойынша Бенефициардың Банкке 

жүгінуінің  болдырмау мақсатында, Бенефициар 

алдында  өз міндеттемелерін дұрыс орындауға. 

2.17. Қазақстан Республикасының «Жеке 

деректер және оларды қорғау туралы» Заңы және  

өзге де нормативтік құқықтық актілері 

талаптарына сай, Кепілдікті беруге байланысты, 

міндеттемелерді орындау мақсатында және соған 

байланысты  оларды өңдеудегі қауіпсіздік және 

Банктен немесе олардан келіп түсетін, Банктің 

өкілдерінің/қызметкерлерінің жеке деректерінің 

құпиялылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуге. Сондай-ақ, кепілдікті беруге байланысты 

өз міндеттемелерін орындауға қатысты емес 

мақсатта Клиент Банктен алынған қызметкерлері 

/өкілдерінің дербес деректерін пайдалануға 

құқығы жоқ немесе өз міндеттемелерін 

орындауға қатысты емес мақсаттарда кез келген 

үшінші тұлғаларға алынған Банк қызметкерлері / 

өкілдері дербес деректерін қандай да бір жолмен 

беруге, бұл дербес деректерді талап етілетін 

оларды өңдеу мақстатарынан көп емес сақтауға 

міндеттенеді және қолданыстағы заңнаманың 

талаптарына сай оларды өңдеу мақсаттарына 

жеткеннен кейін немесе оған жету қажеттілігі 

болмай қалғанда оларды жоюға, дербес 

деректерді қорғау туралы Қазақстан 

Республикасы заңнамасының өзге де талаптарын 

орындауға. 

 

2.18. Клиенттің комиссияны, шығындарды және 

ұсталымдарды төлеуі үшін жеткілікті ақшасы 

жеткілікті болмаған жағдайда, егер Банк өз 

есебінен төлейтін болса, Банкке шығындарды 

Банк осындай төлемдер мен ұстап қалуларды 

жүзеге асыратын күні өтеуге (соның ішінде басқа 

банктердің комиссиялық шығындарын, 

шығындарын және ұсталымдарын.  

2.19. Қандай да бір ұстап қалусыз, Кепілдікті 

қамтамасыз етуге байланысты Банкке барлық 

төлемдерді жүзеге асыруға және ұстап қалуды 

тверждения Бенефициара об освобождении Бан-

ка от обязательств по Гарантии и/или о под-

тверждении  наличия условий для прекращения 

Гарантии с указанием на номер и дату выпуска 

Гарантии в случаях прекращения Гарантии, в 

том числе досрочно. 

 

2.15. При возникновении Дебиторской задол-

женности перед Банком по первому требова-

нию Банка в течение 5 (пяти) рабочих дней ус-

тупить Банку права требования по обязательст-

вам третьих лиц перед Клиентом. 

2.16. Надлежащим образом исполнить свои 

обязательства перед Бенефициаром, в целях не-

допущения обращения Бенефициара к Банку по 

Гарантии. 

2.17. Обеспечить конфиденциальность и безо-

пасность персональных данных работни-

ков/представителей Банка, поступающих к не-

му от них либо от Банка и безопасность при  их 

обработке для целей и в связи с исполнением 

обязательств в связи с предоставлением Гаран-

тии в соответствии с требованиями Закона Рес-

публики Казахстан «О персональных данных и 

их защите» и иных нормативных правовых ак-

тов Республики Казахстан. Также Клиент не 

имеет права использовать персональные дан-

ные работников/представителей, полученные от 

Банка, в целях не связанных с выполнением 

своих обязательств в связи с предоставлением 

Гарантии, и каким-либо образом передавать 

полученные персональные данные работников/ 

представителей Банка, любым третьим лицам в 

целях, не связанных с выполнением своих обя-

зательств, обязуется хранить эти персональные 

данные не дольше, чем этого требуют цели их 

обработки, и уничтожать их по достижении це-

лей обработки или в случае утраты необходи-

мости в их достижении, с учетом требований 

действующего законодательства, выполнять 

иные требования законодательства Республики 

Казахстан о защите персональных данных. 

2.18. В случае недостаточности у Клиента денег 

для оплаты комиссий, расходов и издержек, при 

их оплате Банком за свой счет, возместить Бан-

ку понесенные расходы (включая суммы ко-

миссий, расходов и издержек  иных банков, ) в 

те же даты, в которые такие выплаты и удержа-

ния будут произведены Банком. 

 

2.19. Осуществлять все платежи Банку в связи с 

предоставлением Гарантии без каких-либо 

удержаний и – в случае, если осуществление 

удержаний является обязательным – увеличить 

подлежащие уплате суммы денег таким обра-

зом, чтобы Банк в полном объеме получил все 
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жүзеге асыру міндетті болған жағдайда, Банк 

өзіне тиесілі ақша сомасын толық көлемде 

алатындай төленуге жататын ақша сомасын 

көтеруге. 

2.20. Шарт/Бланкілік банктік кепілдіктерді беру 

туралы шарт бойынша жүзеге асырылатын Банк 

қызметтерінің, сондай-ақ үшінші тұлғалардың 

қызметтерінің ақысын, сонымен қатар Банкте 

Шарт/Бланкілік банктік кепілдік беру туралы 

шарт бойынша Клиенттен берешекті өндіріп алу 

барысында пайда болған кез келген басқа 

шығындарды, сондай-ақ Банк қызметкерлерінің 

Қамтамасыздық орналасқан орынға баруына 

байланысты, және/немесе Клиенттің: 

 Қамтамасыздықты байқауға және/немесе 

бағалауға; 

 Қамтамасыздық туралы шарттарды 

және/немесе оларға қосымша келісімдер жасауға 

және/немесе тіркеуге; 

 жобаны мониторингілеуге; 

 Қамтамасыздықты мониторингілеуге; 

 Шарт/ Бланкілік банктік кепілдік беру 

туралы шарт және/немесе кез келген 

Қамтамасыздық туралы шарттар бойынша 

міндеттемелердің бұзылу қаупінің туындауына 

байланысты шығындарының сомасын, егер 

Шартта/ Бланкілік банктік кепілдік беру туралы 

шартта өзге мерзім белгіленбесе, Банктің 

жазбаша талабында көрсетілген мерзімде  

Банктің белгіленген тарифтеріне сәйкес төлеуге; 

 

 

2.21. Клиенттің қаржылық жағдайын бейнелейтін 

құжаттамалармен үнемі таныстыру жолымен, 

Шарт және бланктік кепілдікті беру туралы 

Шарттың талаптарын Клиенттің орындауымен 

байланысты ақпаратты алу мен бақылауды 

жүзеге асыру үшін қажетті Банк үшін барлық 

жағдайды жасауға, мониторинг жүргізуде 

жәрдемдесуге. 

2.22. Осы Шарт және бланктік банктік кепілдікті 

беру туралы Шартпен белгіленген тәртіп 

жағдайында және соған сай Клиент  Банктегі 

(тікелей дебеттеу арқылы)  және/немесе 

Қазақстан Республикасының аумағында және 

одан тыс жерлердегі кез-келген басқа банктерден 

(банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдардан және басқа да 

кредиттік ұйымдардан) Клиенттің кез келген 

банктік шотынан Банктің ақша алуына келісуге. 

 

2.23. Клиенттің жарғылық капиталындағы он 

және одан көп пайызда қарапайым акцияларынан 

(қатысу үлестерінің) соңғы өзінің қарапайым 

акцияларына дейін (қатысу үлесі) барлық иелері 

туралы ақпаратты ашатын, Клиенттің он және 

причитающиеся ему суммы денег. 

2.20.  Производить оплату услуг (комиссионные 

вознаграждения) Банка, осуществляемых по 

Договору/Договору о предоставлении бланко-

вой банковской гарантии, согласно установлен-

ным тарифам Банка, а также оплату услуг 

третьих лиц, а также любые другие убытки, 

возникшие у Банка в процессе взыскания с 

Клиента задолженности по Договору/Договору 

о предоставлении бланковой банковской гаран-

тии в срок, указанный Банком в письменном 

требовании, если иной срок не определен Дого-

вором/Договором о предоставлении бланковой 

банковской гарантии, а также суммы расходов, 

связанных с выездом работников Банка к месту 

нахождения Обеспечения, и/или Клиента, в свя-

зи с: 

 осмотром и/или оценкой Обеспе-

чения; 

 заключением и/или регистрацией 

Договоров об Обеспечении и/или дополнитель-

ных соглашений к ним; 

 мониторингом проекта; 

 мониторингом Обеспечения; 

 возникновением угрозы наруше-

ния обязательств по Договору/Договору о пре-

доставлении бланковой банковской гарантии 

и/или любому из Договоров об Обеспечении; 

2.21. Создать для Банка все условия, необходи-

мые для проведения контроля и получения ин-

формации, связанной с исполнением Клиентом 

условий Договора и Договора о предоставлении 

бланковой гарантии, путем регулярного озна-

комления с документацией, отражающей фи-

нансовое положение Клиента, оказывать содей-

ствие при проведении мониторинга. 

2.22. Клиент согласен в случаях и в соответст-

вии с порядком, установленным настоящим До-

говором и Договором о предоставлении блан-

ковой банковской гарантии, на изъятие Банком 

денег с любого банковского счета Клиента в 

Банке (путем прямого дебетования) и/или в лю-

бых других банках (организациях, осуществ-

ляющих отдельные виды банковских операций, 

и иных кредитных организациях) на территории 

Республики Казахстан и за ее пределами. 

2.23. Ежеквартально предоставлять Банку нота-

риально засвидетельствованные копии измене-

ний и дополнений в учредительные документы 

или реестр держателей акций, владеющих деся-

тью и более процентами простых акций Клиен-

та, раскрывающие информацию о всех собст-

венниках доли в уставном капитале Клиента 

владеющих десятью и более процентами про-

стых акций (долей участия) до конечных собст-

венников простых акций (долей участия) в ус-
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одан да көп процентін иеленетін акцияларды 

ұстаушылардың тізіліміне немесе 

құрылтайшылық құжаттарына  өзгерістері мен 

толықтырулары нотариалды куәландырылған 

көшірмелерін Банкке тоқсан сайын ұсынуға. 

Клиенттің құрылтай құжаттарына немесе 

Клиенттің қарапайым акцияларының он және 

одан да көп процентін иеленетін Клиенттің акция 

ұстаушыларының тізіліміне өзгерістер мен 

толықтырулар болмаған жағдайда, Клиент 

мұндай өзгерістер мен толықтырулардың 

болмауы туралы хат жіберуге міндеттенеді. 

2.24. Кепілдік сомасы ұлғайтылған болса, 

сондай-ақ басқа жағдайларда, Банктің 

талаптарын қанағаттандыру үшін Банктің 

талаптарына сәйкес мерзімде Банктің 

талаптарына сәйкес келетін қамтамасыз етуді 

ұсынуға; 

 

3. Клиент құқылы:  

3.1. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 

қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы 

Қазақстан Республикасының Заңында 

белгіленген мерзімде алынған қызметтерден 

туындайтын даулы мәселелер туындаған 

жағдайда да жазбаша түрде Банкке жүгінуге. 

 

4. Банк міндеттенеді: 

4.1. Клиент келесі шарттарды орындағаннан 

кейін Бенефициардың пайдасына ұсынуға: 

4.1.1. Клиентке Кепілдікті шығару үшін қажетті 

құжаттардың толық пакетін ұсынғаннан кейін; 

4.1.2. Банктің тарифтеріне сәйкес комиссияларды 

төлегеннен кейін;  

бланктік банктік кепілдік беру туралы 

Шартта көзделген өзге де шарттарда. 

 

 

4.3. Осы Шартта көзделген тәсілмен, 

Дебиторлық берешекті өтеу мерзімінің 

кешіктірілуі туындаған күннен бастап 10 (он) 

күнтізбелік күннің ішінде Клиентке оның өз 

міндеттемелерін орындамауының салдарын 

көрсете отырып, төлемдерді енгізу қажетттілігі 

жөнінде хабарлауға; 

4.4. «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін 

қарау тәртібі туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы 

Қазақстан Республикасының Заңында 

белгіленген мерзімде Клиенттің жазбаша 

өтінішін қарастырып және жазбаша жауап 

дайындауға. 

4.5. Осы Шарт және Бланкілік банктік кепілдікті 

беру туралы шарт бойынша Банк құқығының 

(талабының) үшінші тұлғаға ауысу талаптары 

бар шартты (бұдан әрі – талап ету құқығының 

басқа тұлғаға жүктеу шарты) жасаған кезде 

тавном капитале Клиента. В случае отсутствия 

изменений и дополнений в учредительных до-

кументах Клиента или реестре держателей ак-

ций, владеющих десятью и более процентами 

простых акций Клиента, Клиент обязуется пре-

доставить письмо об отсутствии таких измене-

ний и дополнений. 

2.24. При увеличении суммы Гарантии, а также 

в иных случаях, для удовлетворения требова-

ний Банка, в срок, указанный в соответствую-

щем требовании Банка предоставить обеспече-

ние, удовлетворяющее требованиям Банка; 

 

3. Клиент вправе: 

3.1. Письменно обратиться в Банк при возник-

новении спорных ситуаций по получаемым ус-

лугам и получить ответ в сроки, установленные 

Законом Республики Казахстан от 12 января 

2007 года «О порядке рассмотрения обращений 

физических и юридических лиц».  

 

4. Банк обязуется: 

4.1. Предоставить в пользу Бенефициара Гаран-

тию после выполнения Клиентом следующих 

условий:  

4.1.1. предоставления Клиентом полного пакета 

документов, необходимых для выпуска Гаран-

тии; 

4.1.2. оплаты комиссий в соответствии с тари-

фами Банка; 

 иных условий, предусмотренных Договором о 

предоставлении бланковой  банковской гаран-

тии.  

4.3. Уведомлять Клиента способом, предусмот-

ренным настоящим Договором, в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты возникнове-

ния просрочки по погашению Дебиторской за-

долженности и необходимости внесения плате-

жей, с указанием последствий невыполнения 

Клиентом своих обязательств. 

4.4. Рассмотреть и подготовить письменный 

ответ на письменное обращение Клиента в сро-

ки, установленные Законом Республики Казах-

стан от 12 января 2007 года «О порядке рас-

смотрения обращений физических и юридиче-

ских лиц». 

4.5. При заключении договора, содержащего 

условия перехода права (требования) Банка по 

настоящему Договору и Договору о предостав-

лении бланковой банковской гарантии, треть-

ему лицу (далее - договор уступки права требо-

вания), уведомить Клиента (или его уполномо-

ченного представителя): 

- до заключения договора уступки права 

требования о возможности перехода прав (тре-

бований) третьему лицу, а также об обработке 

jl:30086115.0%20
jl:30086115.0%20
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Клиентке (немесе оның уәкілетті тұлғасына): 

- талап ету құқығын басқа тұлғаға жүктеу 

шартын жасағанға дейін құқықтардың үшінші 

тұлғаға ауысуы мүмкін екені туралы, сондай-ақ 

осындай жүктеуге байланысты Клиенттің дербес 

деректерінің осы Шартта және/немесе Бланкілік 

банктік кепілдікті беру туралы шартта көзделген, 

немесе Қазақстан Республикасының 

заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен өңделуі 

туралы; 

- талап ету құқығын басқа тұлғаға жүктеу 

шартын жасаған күннен бастап 30 (отыз) 

күнтізбелік күннің ішінде үшінші тұлғаға 

берешекті өтеудің кейінгі төлемдерінің мақсатын 

(шарт бойынша құқық (талап) ауысқан тұлғаның 

атауы және орналасқан жері), берілген 

құқықтардың (талаптардың) толық көлемін, 

сондай-ақ Дебиторлық берешектің, Комиссиялық 

сыйақылардың, тұрақсыздық айыптың 

(айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткізілген 

және ағымдағы сомаларының қалдықтарын және 

басқар да төленуге тиіс сомаларды көрсете 

отырып, құқықтың (талаптың) осы Шартта 

және/немесе Бланкілік банктік кепілдікті беру 

туралы шартта көзделген немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы 

келмейтін тәсілмен үшінші тұлғаға ауысқаны 

туралы хабарлауға. 
 

5. Банк құқылы:  

5.1. Банктің Кепілдік талаптарының Бенефициар 

формасы бойынша берілген талаптарын 

сақтамаған жағдайда Клиентке Кепілдікті бір 

жақты тәртіпте беруден бас тартуға; 

5.2. Клиенттен Банк көрсеткен уақытта қажетті 

ақпаратты және құжаттарды сұратып алу және 

алу, сондай-ақ Клиент мұндай ақпараттың және 

құжаттардың дұрыстығына жауап береді. 

5.3. Клиенттің Шарт бойынша, соның ішінде 

Шарттың 1.14-тармағында көзделген шараларды 

орындау шеңберінде міндеттемелерін толық 

немесе ішінара орындауын талап етуге. 

5.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген шектеулер сақтала отырып, бір жақты 

тәртіпте, Банк Клиентке хабарлама жіберген 

күннен бастап, сондай ақ www.vtb-bank.kz 

мекен-жайы бойынша желідегі Банк сайтында 

немесе Банктің операциялық залында тиісті 

ақпаратты орналастыру жолымен  5 (бес) 

күнтізбелік күн өткен соң, Банктің пікірінше, 

Кепілдікті беруге байланысты туындаған, 

Тараптардың құқықтық қатынастарына 

таралатын заңнамалық және Қазақстан 

Республикасының басқа да мемлкеттік 

органдарымен қандай да бір актіні жариялаумен 

байланысты Банкінің өз қызметін жүзеге асыру 

шартын өзгерту орын алған жағдайда, осы 

персональных данных Клиента в связи с такой 

уступкой способом, предусмотренным в на-

стоящем Договоре и/или Договоре о предостав-

лении бланковой банковской гарантии, либо не 

противоречащим законодательству Республики 

Казахстан; 

 - о состоявшемся переходе права (тре-

бования) третьему лицу способом, предусмот-

ренным в настоящем Договоре и/или Договоре 

о предоставлении бланковой банковской гаран-

тии либо не противоречащим законодательству 

Республики Казахстан, в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня заключения договора 

уступки права требования с указанием назначе-

ния дальнейших платежей по погашению за-

долженности третьему лицу (наименование и 

место нахождения лица, которому перешло 

право (требование) по договору), полного объ-

ема переданных прав (требований), а также ос-

татков просроченных и текущих сумм Дебитор-

ской задолженности, Комиссионных вознагра-

ждений, неустойки (штрафа, пени) и других 

подлежащих уплате сумм; 
 

5. Банк вправе: 

5.1. В случаях не соответствия требованиям 

Банка условий Гарантии, выпускаемой по фор-

ме Бенефициара, в одностороннем порядке от-

казать Клиенту в предоставлении Гарантии; 

5.2. Запрашивать и получать от Клиента необ-

ходимую информацию и документы в указан-

ный Банком срок, при этом Клиент отвечает за 

достоверность такой информации и докумен-

тов. 

5.3. Требовать исполнения обязательств Клиен-

том по Договору как полностью, так и в части, 

в том числе в рамках принятия мер, предусмот-

ренных п.1.14. Договора.  

5.4. По истечении 5 (пяти) календарных дней со 

дня направления Банком уведомления Клиенту, 

в том числе и путем размещения соответст-

вующей информации в операционном зале Бан-

ка или на сайте Банка в сети Интернет по адре-

су: www.vtb-bank.kz., в одностороннем порядке, 

с соблюдением ограничений, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан, из-

менять условия указанные в настоящем Дого-

воре и/или Договоре о предоставлении бланко-

вой гарантии, в случае если, по мнению Банка, 

имеет место изменение условий осуществления 

Банком своей деятельности, связанное с изда-

нием каких-либо актов законодательными 

и/или иными государственными органами Рес-

публики Казахстан, распространяемое на пра-

воотношения Сторон, возникшие в связи с пре-

доставлением Гарантии.  

5.5. Изменять размеры Комиссионного возна-

http://www.vtb-bank.kz/
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Шартта және/немесе бланктік кепілдік беру 

туралы Шартта көрсетілген шарттарды 

өзгертуге.  

5.5. Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында белгіленген шектеулерді сақтай 

отырып, Клиенттің бастамасы бойынша, осы 

Шарттың шарттары және / немесе  бланктік 

банктік кепілдік беру туралы Шарттың шарттары 

өзгерген жағдайда, комиссиялық сыйақы 

мөлшерін өзгертуге. 

5.6. Клиенттің Шарт және бланктік банктік 

кепілдікті беру Шарты бойынша Клиенттің 

келісімінсіз үшінші тұлғалардан Клиенттің 

міндеттемелерді орындауын қабылдауға. 

5.7. Осы Шартпен, бланктік банктік кепілдікті 

беру туралы Шартпен және Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 

белгіленген тәртіп жағдайында және соған сай, 

Қазақстан Республикасының аумағында және 

одан тысқары жерлерде кез келген банктерде 

(банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдарда және басқа да 

кредиттік ұйымдарда) кез келген Клиенттің 

банктік шотынан Шарт және  бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы Шарты бойынша тәртіпте 

төлеуге жататын кез келген соманы алуды 

жүзеге асыруға. 

5.8. Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

және / немесе Шартпен және / немесе бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы Шартпен 

белгіленген шектеулерді ескере отырып, өз 

қалауы бойынша:  

1) Клиенттен Банк пен Клиент арасында 

жасалған өзге де мәмілелер бойынша 

міндеттемелерді орындауды талап етуге және / 

немесе; 

2) қамтамасыз етуді ұсынуды талап етуге және / 

немесе 

3) Қазақстан Республикасының аумағында және 

одан тысқары жерлерде кез келген банктерде 

(банк операцияларының жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдарда және басқа да 

кредиттік ұйымдарда) ашылған кез келген 

Клиенттің банктік шотынан Шарт және  бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы Шарты бойынша 

барлық қарыз сомасын алуға, және / немесе  

4) Кепілдіктің берілуін (шығарылуын) тоқтатуға 

және / немесе 

5) Шартпен және/немесе бланкілік банктік 

кепілдік беру туралы Шартпен көзделген өзге де 

іс-шараларды, шараларды мынадай жағдайларда 

алдын ала қолдануға: 

5.8.1. Клиенттің Дебиторлық берешекті төлеу 

мерзімін бұзуы; және/немесе 

5.8.2. Клиенттің Банк алдындағы кез келген 

міндеттемелерін бұзуы және/немесе Шарт 

граждения, в случаях изменения условий на-

стоящего Договора и/или Договора о предос-

тавлении бланковой банковской гарантии по 

инициативе Клиента, с соблюдением ограниче-

ний, установленных действующим законода-

тельством Республики Казахстан.  

5.6. Принять исполнение обязательств Клиента 

по Договору и Договору о предоставлении 

бланковой банковской гарантии от третьих лиц 

без согласия Клиента. 

5.7. Осуществлять изъятие любых сумм, под-

лежащих оплате Клиентом по Договору и До-

говору о предоставлении бланковой банковской 

гарантии, в порядке с любого банковского счета 

Клиента в любых банках (организациях, осуще-

ствляющих отдельные виды банковских опера-

ций, и иных кредитных организациях) на тер-

ритории Республики Казахстан и за ее предела-

ми, в случаях и в соответствии с порядком, ус-

тановленным настоящим Договором, Догово-

ром о предоставлении бланковой банковской 

гарантии и действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

5.8. По своему усмотрению, с учетом ограниче-

ний, установленных законодательством Рес-

публики Казахстан и/или Договором и/или До-

говором о предоставлении бланковой банков-

ской гарантии:  

1) потребовать от Клиента исполнить обяза-

тельства по иным сделкам, заключенным между 

Банком и Клиентом, и/или;  

2) потребовать предоставления обеспечения, 

и/или   

3) изъять всю сумму задолженности по Догово-

ру, Договору о предоставлении бланковой бан-

ковской гарантии с любых банковских счетов 

Клиента, открытых в любых банках (организа-

циях, осуществляющих отдельные виды бан-

ковских операций, и иных кредитных организа-

циях) на территории Республики Казахстан и за 

ее пределами, и/или  

4) приостановить предоставление (выдачу) Га-

рантии и/или 

5) предпринять иные действия, меры, преду-

смотренные Договором и/или Договором о пре-

доставлении бланковой банковской гарантии, в 

случае: 

5.8.1. нарушения Клиентом срока для оплаты 

Дебиторской задолженности; и/или 

5.8.2. нарушения Клиентом любого из обяза-

тельств перед Банком и/или не подписания 

Клиентом всех необходимых договоров в соот-

ветствии с условиями  Договора и/или Догово-

ра о предоставлении бланковой банковской га-

рантии; и/ или 

5.8.3. определения Банком наличия угрозы над-
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талаптарына сәйкес және/немесе бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы Шартқа сәйкес 

Клиенттің барлық қажетті шарттарға қол 

қоймауы; және / немесе 

5.8.3. Банк Кепілдіктің берілуіне байланысты 

Клиентке Банк алдындағы міндеттемелерді тиісті 

түрде орындау қаупінің болуын анықтау; және / 

немесе 

5.8.4. Шарттың  және / немесе бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы Шарттың 

жарамдылығына әлдекімнің дау айтуы; және / 

немесе  

5.8.5. егер Клиенттің Банкке берген құжаттары, 

ақпараты, кепілдіктері мен кепілдіктері, 

жасалған растамалары бланктік кепілдік беру 

туралы Шарттың әрекет ету кезеңінде анық  

/шынайы және/немесе  толық емес болса 

және/немесе жарамсыз болып қалса немесе 

Шартпен және / немесе бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы Шартпен белгіленген 

мерзімде ұсынылмаса;  және / немесе  

5.8.6. Клиенттің болжамды таратылуы немесе 

қайта ұйымдастырылуы және / немесе Клиенттің 

бір немесе ірі қатысушысы немесе акционері 

немесе Клиенттің жалғыз атқарушы органының 

мүшесі қайтыс болған немесе жоғалып кеткен 

болса; және / немесе  

5.8.7. Банктің Шартты және/немесе бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы Шартты тиісті 

орындауына әсер ететін Қазақстан 

Республикасының заңнамасының талаптарын, 

оның ішінде Қазақстан Республикасының 

заңнамасының талаптары өзгерістерін сақтау 

қажеттілігі; және / немесе 

5.8.8. Клиенттің акцияларының (қатысу 

үлестерінің) жиынтықта он және одан да көп 

пайызын иеленетін, басқа заңды тұлғалардың 

жарғылық капиталына қатысу үлестерімен 

акциялар алуға  және / немесе Банктің алдын ала 

келісімінсіз Шартта немесе бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы Шартта анықталған басқа 

да әрекеттерін жүзеге асыратын  Клиенттің 

қатысушылары (акционерлері) құрамындағы 

өзгерістер; және / немесе 

5.8.9. Клиенттің мүлкіне үшінші тұлғалармен 

талаптар қою; және / немесе 

5.8.10.  Клиенттің Банк алдындағы Клиенттің 

міндеттемелерін бұзуға әкелген немесе әкелуі 

мүмкін Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасын бұзуы; 

5.8.11. Клиенттің қызметтің негізгі және / немесе 

қосымша түрін жүзеге асыру лицензиясының 

тоқтату немесе қайтару немесе біліктілік 

талаптарын лицензияда белгіленген мерзімде 

растамау; 

5.8.12. Клиенттің жарғылық капиталының 

лежащему исполнению Клиентом обязательств 

перед Банком в связи с предоставлением Гаран-

тии; и/или 

5.8.4. оспаривания кем-либо действительности 

Договора и/или Договора о предоставлении 

бланковой банковской гарантии; и/или 

5.8.5. если предоставленные Клиентом Банку 

документы, информация, гарантии, сделанные 

заверения не были достоверны-

ми/действительными и/или полными, и/или 

стали недействительными в период действия 

Договора о предоставлении бланковой гаран-

тии, либо не были предоставлены в срок, опре-

деленный Договором и/или Договором о пре-

доставлении бланковой банковской гаранти; 

и/или 

5.8.6. предполагаемой ликвидации или реорга-

низации Клиента, и/или наступления смерти 

или пропажи без вести единственного или 

крупного участника или акционера Клиента или 

члена единоличного исполнительного органа 

Клиента; и/или 

5.8.7. необходимости соблюдения Банком тре-

бований законодательства Республики Казах-

стан, в том числе изменения требования зако-

нодательства Республики Казахстан, влияющих 

на надлежащее исполнение Банком Договора 

и/или Договора о предоставлении бланковой 

банковской гарантии; и/или 

5.8.8. изменения состава участников (акционе-

ров) Клиента, в совокупности владеющих деся-

тью и более процентами акций (долей участия) 

Клиента, приобретение акций долей участия в 

уставных капиталах иных юридических лиц, 

и/или совершение иных действий, определен-

ных Договором или Договором о предоставле-

нии бланковой  банковской гарантии без пред-

варительного согласия Банка; и/или 

5.8.9. предъявления третьими лицами требова-

ний к имуществу Клиента; и/или 

5.8.10. нарушения Клиентом действующего за-

конодательства Республики Казахстан, которое 

повлекло или может повлечь нарушение Кли-

ентом обязательств перед Банком; 

5.8.11. приостановление или отзыв лицензии 

Клиента на осуществление основного и/или до-

полнительного вида деятельности либо не под-

тверждение квалификационных требований в 

установленные лицензией сроки; 

5.8.12. уменьшение уставного капитала Клиента 

более чем на 5 % (пять процентов); и/или 

5.8.12.1. при наступлении дефолта Клиента; 

и/или 

5.8.12.2. наличия у Клиента обязательств перед 

третьим лицом на сумму более 5 (пяти) % от 

балансовой стоимости активов Клиента, 
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кемінде 5% (бес пайызға) азайтылуы; және / 

немесе  

5.8.12.1. Клиенттің дефолттары туындаған кезде; 

және / немесе 

5.8.12.2. Клиенттің Банкке жазбаша ескертуінсіз, 

бланктік банктік кепілдік беру туралы Шарқа қол 

қойғаннан  және қамтамасыз етуді 

қабылдағаннан кейін туындаған үшінші 

тұлғаның алдындағы Клиенттің активтерінің 

баланстық  құнының 5 (бес)% -нан астам 

сомадағы Клиенттің міндеттемелерінің болуы; 

және / немесе 

5.8.13. Кепілдікті беруге байланысты Банк 

алдындағы Клиенттің өз міндеттемелерін 

орындамауына әкелуі мүмкін кез келген басқа 

жағдайларда. 

5.9. Клиент үшін оларды жақсарту бағытында 

Шарттың және бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы Шарттың  талаптарын  біржақты тәртіпте 

өзгертуге. 

5.10. Клиенттің тиісті шарттар жасасу арқылы 

Банкке тиiстi сомаларды аудару арқылы Кепiлдiк 

берудi қамтамасыз етуге байланысты Клиенттiң 

Банк алдындағы мiндеттемелерi бойынша 

ақшалай өтемiн ұсынуын Клиенттен талап етуге. 

5.11. Кепілдікті тіркеу / берудің кез-келген 

сатысында және жасалған келісімдердің болуына 

қарамастан, соның ішінде бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы Шартты қоса алғанда, 

Банктің тартқан ресурстарын қалыптастыру 

шарттарында өзгерістер болған жағдайда, 

Кепілдікті қамтамасыз етуден біржақты тәртіпте 

Кепілдікті ұсынудан бас тартуға немесе Кепілдік 

туралы шартты мерзімсіз тоқтатуға құқылы. 

5.12. Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында және / немесе осы Шартта және 

бланктік кепілдікті беру туралы Шартта 

көзделген өзге де құқықтар. 

 

 

 

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

6.1. Клиенттің Банк алдындағы Банктік 

кепілдікті беруіне байланысты кез келген және 

барлық міндеттемелерін орындамаған және / 

немесе тиісінше орындамаған жағдайда, 6.2, 6.3. 

-тармақтарда көрсетілген бұзушылықтарды 

қоспағанда, әрбір бұзушылық істі бұзған 

күнтізбелік күн үшін Кепілдік сомасының 0,3% 

(нөл бүтін оннан үш пайыз) мөлшерінде 

тұрақсыздық төлемін  (айыппұл, өсімпұл) 

төлейді. 

6.2. Клиент Банктің жазбаша келісімін алу 

міндеттемесін 2.3-тармаққа сәйкес бұзған 

жағдайда,  Клиент Банкке Кепілдік сомасының 

25% (жиырма бес) пайызы мөлшерінде айыппұл 

возникших после подписания Договора о пре-

доставлении бланковой банковской гарантии, 

без письменного уведомления Банка; и/или 

5.8.13. любых иных случаях, которые могут по-

влечь неисполнение Клиентом обязательств пе-

ред Банком в связи с предоставлением Гаран-

тии. 

5.9. В одностороннем порядке изменять усло-

вия Договора и Договора о предоставлении 

бланковой банковской гарантии в сторону их 

улучшения для Клиента.  

5.10. Требовать от Клиента предоставления де-

нежного покрытия по обязательствам Клиента 

перед Банком  в связи с предоставлением Га-

рантии путем перечисления Банку соответст-

вующих сумм денег с заключением соответст-

вующих договоров.  

5.11. На любой стадии оформления/выпуска 

Гарантии и вне зависимости от наличия заклю-

ченных соглашений, включая Договор о пре-

доставлении бланковой банковской гарантии, 

вправе в одностороннем порядке отказать в 

предоставлении Гарантии или приостановить 

на неопределенное время предоставление Га-

рантии без дополнительного уведомления в 

случае изменений условий формирования ре-

сурсов, привлекаемых Банком. 

5.12. Иные права, предусмотренные действую-

щим законодательством Республики Казахстан 

и/или указанные в настоящем Договоре и Дого-

воре о предоставлении бланковой гарантии. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае неисполнения и/или ненадлежа-

щего исполнения Клиентом любого и каждого 

из обязательств перед Банком в связи с предос-

тавлением бланковой банковской Гарантии, 

Клиент уплачивает неустойку (пеню, штраф) в 

размере 0,3 % (ноль целых три десятых процен-

та) от суммы Гарантии за каждый календарный 

день нарушения по каждому случаю наруше-

ния, за исключением нарушений, указанных в 

пунктах 6.2., 6.3. Договора. 

6.2. В случае нарушения Клиентом обязатель-

ства по получению письменного согласия Бан-

ка, в соответствии с  п.2.3. Договора, Клиент 

уплачивает Банку штраф в размере 25 % (два-

дцать пять) процентов от суммы Гарантии. 

6.3. В случае невыполнения Клиентом обяза-

тельств, предусмотренных п.2.8. Договора Кли-

ент выплачивает Банку штраф в размере 25 % 

(двадцать пять) процентов от суммы Гарантии. 

6.4. Клиент обязуется по требованию Банка 

возместить в течение 5 (пяти) календарных 



19 
 

төлейді. 

6.3. Клиент Шарттың 2.8-тармағында көзделген 

міндеттемелерді орындамаған жағдайда, Клиент 

Банкке Кепілдік сомасының 25% (жиырма бес) 

пайызын төлейді. 

6.4. Бланктік кепілдікті беруге байланысты  кез 

келген міндеттемесін бұзғаны немесе дұрыс 

орындамауы салдарынан Банк шеккен 

шығындар, Клиенттен Қарызды төлету 

процессінде Банкте пайда болған кез келген 

басқа шығындарды, сондай-ақ үшінші 

тұлғалардың қызметтеріне жұмсалған 

шығындарды, тұрақсыздық төлемін (айыппұлды, 

өсімпұлды) Банктың тиісті талап ету күнінен 

бастап, 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде өтеп 

беруіне міндеттенеді. 

6.5. Банктің Клиент алдындағы 

жауапкершілігінің сомасы нақты залалмен 

шектеледі, жоғалған пайда мен моральдық зиян 

өтелуге жатпайды. 

6.6. Банктің жауапкершілігінің пайда болуының 

міндетті шарты, Клиентке нақты зиян келтіру 

үшін негіз болатын Банк тарапынан қасақана 

кінәсінің болуы болып табылады. 

6.7. Дебиторлық берешекті уақытында 

төлемегені үшін тұрақсыздық төлемін 

(айыппұлдарды, өсімпұлдарды) қоспағанда, 

тұрақсыздық төлемі (айыппұл, өсімпұл),   

берешекті өтеу күнін қоспағанда, қарыздың 

пайда болған бірінші күнінен бастап 

кешіктірудің барлық мерзімі үшін күнтізбелік 

күндермен есептеледі. Дебиторлық берешек 

уақтылы төлемегені үшін тұрақсыздық төлемі 

(өсімпұл, айыппұл), есептелген Дебиторлық 

берешектің пайда болған күнінен кейінгі күннен 

бастап, кешіктірудің барлық мерзімі үшін 

күнтізбелік күндермен есептеледі. Егер Банк 

өзгесін белгілемесе, тұрақсыздық төлемі 

(айыппұл, өсімпұлдың) және Комиссиялық 

сыйақының шетелдік валютада  есептеу Кепілдік 

берілген валютада жүргізіледі, ал Банкке 

тұрақсыздық төлем (айыппұл, өсімпұл) мен 

Комиссиялық сыйақы сомаларын төлеу, теңгеден 

шетел валютасына (Кепілдік валютасына) 

конвертация жүргізгені үшін Банктің 

Комиссиялық сыйақы сомасын ескергенде, 

Банктің көрсетілген сома төленетін күнге 

Кепілдік берілген шетел валютасын сатуға 

қойған бағамы бойынша белгіленетін сомада 

жүргізіледі.  

 

 

 

7. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ 

7.1. Клиент пен Банк басқа Тараптан алынған 

қаржы, коммерциялық және басқа да ақпараттың 

дней с даты предъявления соответствующего 

требования Банка неустойку (пеню, штраф), 

расходы Банка за услуги третьих лиц, а также 

любые другие убытки, возникшие у Банка в 

процессе взыскания с Клиента Задолженности, 

и убытки, понесенные Банком в результате на-

рушения или ненадлежащего исполнения Кли-

ентом любого/каждого обязательства перед 

Банком в связи с предоставлением бланковой 

гарантии. 

6.5. Размер ответственности Банка перед Кли-

ентом ограничивается реальным ущербом, 

упущенная выгода и моральный вред возмеще-

нию не подлежат.  

6.6. Обязательным условием наступления от-

ветственности Банка является наличие умыш-

ленной вины со стороны Банка, послужившей 

основанием для возникновения реального 

ущерба у Клиента. 

6.7. Неустойка (пеня, штраф), за исключением 

неустойки (пени, штрафа) за несвоевременную 

оплату Дебиторской задолженности, исчисля-

ется в календарных днях за весь период про-

срочки, начиная с первого дня образования за-

долженности, исключая день погашения задол-

женности. Неустойка (пеня, штраф) за несвое-

временную оплату Дебиторской задолженно-

сти, исчисляется в календарных днях за весь 

период просрочки, начиная со дня, следующего 

за днем образования Дебиторской задолженно-

сти, включая день погашения Дебиторской за-

долженности.  Если Банк не определит иное, 

начисление сумм неустойки (пени, штрафа) и 

Комиссионного вознаграждения в иностранной 

валюте будет производиться в той иностранной 

валюте, в которой предоставлена Гарантия, а 

выплата Банку сумм неустойки (пени, штрафа),  

Комиссионного вознаграждения будет осуще-

ствляться Клиентом в тенге в сумме, опреде-

ляемой по установленному Банком курсу про-

дажи иностранной валюты, в которой предос-

тавлена Гарантия, на дату уплаты указанных 

сумм, с учетом суммы Комиссионного возна-

граждения Банка за проведение конвертации из 

тенге в иностранную валюту (валюту Гаран-

тии). 

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

7.1. Клиент и Банк обязуются сохранять стро-

гую конфиденциальность финансовой, коммер-

ческой и прочей информации, полученной от 

другой Стороны. 

Передача такой информации третьим 

лицам, опубликование или разглашение воз-

можны только с письменного согласия Банка 

и/или Клиента (далее совместно «Стороны», а 
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құпиялылығын сақтауға міндеттенеді. 

Осындай ақпаратты үшінші тұлғаларға 

беру, жариялау немесе жария ету Банктің және / 

немесе Клиенттің (бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» 

және жеке «Тарап») жазбаша келісімімен ғана 

және заңның талаптарына сәйкес, ағымдағы 

бухгалтерлік есеп немесе осы ақпаратты алуға 

уәкілетті мемлекеттік органдардың тиісті 

шешімін қабылдауына байланысты қажет болған 

жағдайларда ғана мүмкін болады. 

 

 

7.2. Құпия ақпаратқа келесі мәліметтер енбейді: 

а) оларды пайдалану немесе жария ету 

кезінде жалпыға қол жетімді болған; 

б) заңды түрде жеткізген  және осындай 

ақпаратты таратуға заңды құқығы бар тараптар 

ұсынған тұлға мәліметтері. 

 

 

 

7.3. Осы бапта көзделген құпиялылық пен 

банктік құпияны сақтау туралы ережелер 

мынадай жағдайларда қолданылмайды: 

7.3.1. Банктің Кепілдікті беріліне байланысты 

туындайтын құқықтар мен міндеттемелерді 

(қарызды беру және қарызды аудару) беру; 

7.3.2. Клиенттің барлық шоттарынан берілетін 

қарыз сомасын Банктің алуы (және осыған 

байланысты басқа банктерге қажетті ақпаратты 

беру); 

7.3.3. бланктік банктік Кепілдікті берудің жеке 

шарттары туралы Клиент мәміле  жасасуға 

ниеттенетін  үшінші тұлғаларды Банк хабардар 

еткен кезде; 

7.3.4. кредиттік бюролардың мәліметтер 

базасына енгізу үшін  Клиент туралы мәліметті,  

сондай-ақ бланктік банктік Кепілдікті берумен 

байланысты туындаған өз міндеттемелерін 

Тараптардың орындауына байланысты 

ақпаратты  Банк ұсынған  және  Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген 

тәртіппен және шарттарда Клиент туралы 

кредиттік есептерді алған кезде; 

7.3.5. коллекторлық қызметімен айналысатын 

ұйымдарға ақпаратты беру; 

7.3.6. аудиторлық, кеңес беру, заңды 

(нотариаттық қызметтерді көрсетумен қоса) 

қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға ақпарат 

беру; 

7.3.7. тиісті рейтингті Банкке беру үшін 

рейтингтік агенттіктерге ақпарат беру; 

7.3.8. Банктің Бас Ұйымына ақпарат беру; 

7.3.9. сақтандыру ұйымдарына сақтандыру 

мақсаттары үшін ақпарат беру; 

7.3.10. Банктің өз қызметін жүзеге асыру үшін 

по отдельности «Сторона»), а также в случаях, 

когда это может стать необходимым в соответ-

ствии с требованиями законодательства, дейст-

вующих правил бухгалтерской отчетности или 

в связи с принятием соответствующего реше-

ния государственных органов, уполномоченных 

на получение такой информации.  

7.2. Конфиденциальная Информация не вклю-

чает в себя сведения:  

а) являющиеся общедоступными ко вре-

мени их использования или разглашения;  

б) предоставленные Сторонам лицом, 

которому они стали доступны законным путем 

и у которого имеется законное право распро-

странять такие сведения; 

7.3. Положения о конфиденциальности и бан-

ковской тайне, предусмотренные настоящей 

статьей, не распространяются на случаи: 

7.3.1. уступки прав и обязанностей (уступка 

требования и перевод долга), возникших в свя-

зи с предоставлением Банком Гарантии; 

7.3.2. изъятия Банком суммы задолженности со 

всех счетов Клиента (и предоставлением в свя-

зи с этим иным банкам необходимой информа-

ции); 

7.3.3. когда Банк информирует третьих лиц об 

отдельных условиях предоставления бланковой 

банковской Гарантии, с которыми Клиент на-

меревается заключить сделки; 

7.3.4. когда Банк предоставляет сведения о 

Клиенте для включения в базу данных кредит-

ных бюро, а также информацию, связанной с 

исполнением Сторонами своих обязательств  

возникших в связи с предоставлением бланко-

вой банковской Гарантии, и получает кредит-

ные отчеты о Клиенте в порядке и на условиях, 

определенных законодательством Республики 

Казахстан; 

7.3.5. передачи информации организациям, 

осуществляющим коллекторскую деятельность; 

7.3.6. передачи информации организациям, 

осуществляющим аудиторскую, консультаци-

онную, юридическую (в том числе оказание но-

тариальных услуг) деятельность; 

7.3.7. передачи информации рейтинговым 

агентствам, для присвоения Банку соответст-

вующего рейтинга; 

7.3.8. передачи информации Головной органи-

зации Банка; 

7.3.9. передачи информации страховым органи-

зациям в целях страхования; 

7.3.10. передачи информации третьим лицам 

(иным банкам, в том числе иностранным бан-

кам или иным финансовым институтам) с це-

лью привлечения Банком дополнительных фи-

нансовых средств для осуществления Банком 
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қосымша қаржы қаражаттарын тарту мақсатында 

үшінші тұлғаларға (басқа банктерге, оның ішінде 

шетелдік банктерге немесе басқа қаржы 

институттарына) ақпарат беру; 

7.3.11. мемлекеттік тілге аударуды жүзеге 

асыратын ұйымдарға ақпарат беру; 

7.3.12. сот шешімдерінің, азаматтық және 

әкімшілік істер бойынша қаулылар мен 

шешімдердің, мүліктік жазалау шараларына 

қатысты қылмыстық істер бойынша үкімдер мен 

шешімдердің , сондай-ақ басқа да органдардың 

шешімдері негізінде шығарылған атқарушылық 

құжаттарды орындау мақсатында сот 

орындаушыларына (жеке, мемлекеттік) ақпарат 

беру. 

7.3.13. Банк ВТБ Тобына ақпарат беру (Банк ВТБ 

ҮАҚ, несие және қаржы ұйымдары,  Банк ВТБ 

ҮАҚ қатысу үлесі, олардың жарғылық 

капиталында  салымдардың жалпы санының 

(дауыс беретін акцияларының)  50% -нан (елу 

пайызынан) астамын құрайды және өз елінің 

заңнамасына сәйкес тіркелуіне сай кредиттік 

ұйымдар немесе қаржы мекемелері болып 

табылады); 

7.3.14. Банк алдындағы бланктік банктік 

кепілдікті беруіне байланысты Банк алдында 

Клиенттің өз міндеттемелерін орындамаған 

немесе тиісінше орындамаған. 

7.3.15. Клиенттің Банк алдындағы үшінші 

тұлғалардан міндеттемелерін орындауын 

қабылдау. 

7.3.16. Маркетингтік және басқа зерттеулер 

жүргізу үшін келісімшарттық қатынастар 

негізінде Банкке қызмет көрсететін үшінші 

тұлғаларға ақпарат беру, сондай-ақ нәтижелер, 

тиімділік және басқа да жағдайлар туралы 

пікірлерді дайындау. 

7.3.17. бланктік банктік кепілдікті беру туралы 

Шартқа қол қою арқылы Клиент Шарт бойынша 

қабылданған кез келген міндеттемелерді 

Клиенттің  кез келген орындамауы жағдайында  

Қазақстан Республикасының заңнамасы 

және бланктік банктік кепілдікті беру туралы 

Шартта анықталған (қосылу туралы шарт 

талаптарына сәйкес) тәртіпте бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы Шарттың  (қосылу туралы 

шарт талаптарына сәйкес) талаптарын тиісті 

орындау мақсатында  банктік құпияны, 

қаржылық, коммерциялық ақпаратты ашуға 

(міндетті соттан тыс мәжбүрлеу рәсімдері 

шеңберінде тиісті ақпаратты жариялау жолымен 

ашуды қоса алғанда) құқығы бар. 

 

 

 

 

своей деятельности;  

7.3.11. передачи информации организациям, 

осуществляющим перевод на государственный 

язык;  

7.3.12. передачи информации судебным испол-

нителям (частным, государственным), с целью 

исполнения исполнительных документов, вы-

даваемых на основании судебных решений, оп-

ределений и постановлений по гражданским и 

административным делам, приговоров и поста-

новлений по уголовным делам в части имуще-

ственных взысканий, а также постановлений 

иных органов. 

7.3.13. передачи информации Группе ВТБ 

(ПАО Банк ВТБ, кредитные и финансовые 

организации, доля участия ПАО Банк ВТБ, в 

уставном капитале которых составляет более 

50% (пятидесяти процентов) от общего 

количества вкладов (голосующих акций) и 

которые являются в соответствии с 

законодательством страны своей регистрации 

кредитными организациями или финансовыми 

организациями); 

7.3.14. не выполнения или ненадлежащего вы-

полнения Клиентом своих обязательств перед 

Банком, в связи с предоставлением бланковой 

банковской Гарантии. 

7.3.15. принятия исполнения обязательств Кли-

ента перед Банком от третьих лиц.  

7.3.16. передачи информации третьим лицам, 

оказывающим Банку на основании договорных 

отношений услуги по проведению 

маркетинговых и иных  исследований, а также 

подготовке заключений о результатах, 

эффективности и иных условиях. 

7.3.17. Клиент, подписанием Договора о пре-

доставлении бланковой банковской гарантии,  

дает согласие Банку на то, что Банк при любом 

неисполнении Клиентом каких-либо обяза-

тельств взятых по Договору имеет право на 

раскрытие (включая путем опубликования со-

ответствующих сведений в рамках процедуры 

принудительной внесудебной реализации) фи-

нансовой, коммерческой информации, банков-

ской тайны в целях надлежащего исполнения 

условий Договора о предоставлении бланковой 

банковской  гарантии (на условиях договора 

присоединения) в порядке, определенном зако-

нодательством Республики Казахстан и Дого-

вором о предоставлении бланковой банковской  

гарантии (на условиях договора присоедине-

ния). При этом Клиент подтверждает, что Дого-

вор о предоставлении бланковой банковской  

гарантии (на условиях договора присоедине-

ния) является письменным согласием на рас-

крытие Банком сведений, составляющих бан-
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8-БАП. ХАБАРЛАМАЛАР 

8.1. Егер шартпен өзгеше көзделмесе, Банкке 

немесе Клиентке кез-келген хабарлама, талап 

немесе сұраныс жазбаша түрде ұсынылады. 

Мұндай хабарламалар, талап немесе сұраныс 

Шарттың 10-бабында айқындалғандай Тараптың 

мекен-жайы бойынша жеке-дара жіберілген, 

пошта арқылы немесе курьерлік немесе басқа да 

байланыс құралдарымен жеке жеткізілген кезде, 

олар тиісті түрде ұсынылған немесе жіберілген 

деп қарастырылады. Жариялылық, жалпы 

сипаттағы хабарламалар Банктің операциялық 

залында немесе www.vtb-bank.kz мекен-жайы 

бойынша Интернет желісіндегі Банктің сайтында 

тиісті ақпаратты орналастыру арқылы жүзеге 

асырылады. 

8.2. Барлық құжаттар мен хат-хабарларды 

Тараптар мемлекеттік немесе орыс тілдерінде 

немесе басқа да тілдерде ресімдей алады. 

Сонымен қатар, егер олар мемлекеттік тілде 

жүргізілсе, онда мүмкіндігінше орыс тілінде 

аудармамен қатар жүруі керек, ал орыс тіліндегі 

мәтін Банк пен Клиент арасындағы қарым-

қатынаста аударманың негізгі нұсқасы болады 

(басымдыққа ие болады). Егер құжаттар басқа 

тілде жүзеге асырылса, міндетті түрде орыс 

тілінде аудармамен қатар жүруі керек, ал орыс 

тіліндегі аударма Банк пен Клиент арасындағы 

қарым-қатынаста аударманың негізгі нұсқасы 

болады (басымдылыққа ие болады). 

8.3. Хабарлама, талап (шағым), өтінім 

қабылданған болып саналады: 

1. шабарман (курьер) арқылы жіберген кезде - 

тиісті белгісімен алған күні; 

2. тапсырысты пошта арқылы жіберілгенде - 

жөнелтуден кейінгі 3 (үшінші) күнде (жіберілген 

уақыттағы пошта ұйымының берген 

құжатындағы мерзімге сәйкес); 

3. Банктің операциялық залында немесе 

www.vtb-bank.kz мекен-жайы бойынша Интернет 

желісіндегі Банктің сайтында орналастырылған 

кезде - орналастырылған күнде; 

4. электрондық пошта бойынша, басқа байланыс 

құралдары арқылы жіберген кезде - жіберілген 

күні. 

8.4. Кез келген хабарлама немесе құжат бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы Шартта 

ковскую тайну, предоставленным Банку в мо-

мент личного присутствия в Банке. 

 

СТАТЬЯ 8. УВЕДОМЛЕНИЯ 

8.1. Любое уведомление, требование или за-

прос, для Банка или для Клиента будут пред-

ставляться в письменном виде, если иное не 

предусмотрено Договором. Такое уведомление, 

требование или запрос рассматриваются как 

должным образом представленные или направ-

ленные, когда они вручены лично, доставлены 

по почте или курьерской связью или иным 

средством связи по адресу Стороны, опреде-

ленному в статье 10 Договора. Уведомления 

публичного, общего характера осуществляются 

путем размещения соответствующей информа-

ции в операционном зале Банка или на сайте 

Банка в сети Интернет по адресу: www.vtb-

bank.kz. 

8.2. Все документы и корреспонденция могут 

выполняться Сторонами на государственном 

или русском либо других языках. При этом, ес-

ли они выполняются на государственном языке, 

то должны при возможности сопровождаться 

переводом на русский язык, при этом текст на 

русском языке будет основным вариантом пе-

ревода (иметь преимущественную силу) во 

взаимоотношениях между Банком и Клиентом. 

Если документы выполняются на другом языке, 

то они обязательно должны сопровождаться 

переводом на русский язык и при этом текст на 

русском языке будет основным вариантом пе-

ревода (иметь преимущественную силу) во 

взаимоотношениях между Банком и Клиента. 

8.3. Уведомление, требование (претензия), за-

прос считается полученным (-ой): 

1. при отправке нарочным (курьером) – в день 

получения с соответствующей отметкой; 

2. при отправке заказным письмом – на 3 (тре-

тий) день после отправки (по дате документа, 

выданным организацией почты при отправке); 

3. при размещении в операционном зале Банка 

или на сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

www.vtb-bank.kz, - в день размещения; 

4. при отправке по электронной почте, иным 

средством связи - в день отправки. 

8.4. Любое сообщение или документ будет от-

правлен Клиентом в Банк по адресам, указан-

ным в Договоре о предоставлении бланковой 

банковской гарантии, или передан в канцеля-

рию Банка, расположенную по тому же адресу, 

с помощью курьера. Банк вправе передать Кли-

енту сообщение или документ (представителю 

или работнику Клиента) или отправить сооб-

щение или документ (с помощью курьера или 

почты) по адресу, указанному в Договоре о 

http://www.vtb-bank.kz/
http://www.vtb-bank.kz/
http://www.vtb-bank.kz/
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көрсетілген мекен-жайлар бойынша  Клиент 

Банкке  немесе курьер арқылы сол мекен-жайы 

бойынша орналасқан Банк кеңсесіне жіберетін 

болады. Банк Клиентке хабарлама немесе 

құжатты (немесе Клиенттің қызметкері немесе 

өкіліне) беруге немесе  бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы Шартта көрсетілген 

мекен-жайлар бойынша  хабарлама немесе 

құжатты (курьер немесе пошта арқылы) жіберуге 

құқылы. Хабарлама немесе құжат бланктік 

банктік кепілдікті беру туралы Шартта 

көрсетілген байланыс телефоны, факс немесе 

электрондық пошта немесе басқа да байланыс 

құралдарының көмегімен берілуі мүмкін. 

Бланктік банктік кепілдікті беру туралы Шартта 

көрсетілген Клиенттің деректемелері өзгерген 

жағдайда және бұл өзгерістер туралы Шартпен 

белгіленген мерзімде жазбаша түрде Банкке 

хабарламаған жағдайда, жіберілген хабарлама 

немесе құжат Клиентпен қабылданған болып 

есептеледі. 

 

9. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

9.1. Клиент бланктік банктік Кепілдікті берумен 

байланысты пайда болған өз құқытары мен 

міндеттерін Банктің жазбаша келісімінсіз үшінші 

тұлғаға беруге құқығы жоқ. Банк Клиентпен 

алдын ала келіспей ақ біржақты тәртіпте  

бланктік банктік Кепілдікті берумен байланысты 

туындаған  өз құқықтары мен міндеттерін 

үшінші тұлғаға, цессия, факторинг және басқа да 

келісімшарттарды Банкпен жасасу жолымен 

беруге құқығы бар, ол бойынша Банк өз 

құқықтарын үшінші тұлғаға береді (атап 

айтқанда, талап ету құқығы). Банк Шарт және 

Бланкілік банктік кепілдікті беру туралы шарт 

бойынша құқықты (талапты) үшінші тұлғаға 

жүктеген кезде Қазақстан Республикасы 

заңнамасының Шарт және Бланкілік банктік 

кепілдікті беру туралы шарт аясында Банк пен 

Клиенттің арасындағы қарым-қатынастарға 

қоятын талаптары мен шектеулері Клиенттің 

құқық (талап) жүктелген үшінші тұлғамен 

құқықтық қатынастарына қолданылады.  

9.2. Клиент қайта ұйымдастырылған немесе 

таратылған жағдайда, барлық құқықтары мен 

міндеттері оның құқықтық мұрагеріне беріледі. 

9.3. Банк кредиттік бюроларда  Клиент туралы 

ақпаратты беруіне және  кредиттік бюроның 

Клиент туралы кредиттік есепті  беруіне, сондай-

ақ Тараптардың өз міндеттемелерін орындауына 

қатысты ақпаратты ұсынуына Клиент келісімі 

алынған. 

9.4. Бланктік банктік Кепілдікті берумен 

байланысты барлық даулар Тараптар арасындағы 

алдын ала келіссөздер арқылы шешіледі, дау 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии. Сообщение или документ  могут быть пе-

реданы по телефону, факсу или электронной 

почте или иным средством связи, указанным в 

Договоре о предоставлении бланковой банков-

ской гарантии. В случае изменения реквизитов 

Клиента, указанных в Договоре о предоставле-

нии бланковой банковской гарантии, и не со-

общении Банку в письменной форме, в сроки 

определенные Договором о данных изменени-

ях, отправленное сообщение или документ счи-

тается принятым Клиентом.   

 

 

 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Клиент не вправе передавать свои права и 

обязанности, возникшие в связи с предоставле-

нием бланковой банковской Гарантии, третьим 

лицам без письменного согласия Банка. Банк 

вправе в одностороннем порядке без предвари-

тельного согласования с Клиентом уступить 

свои права и обязанности, возникшие в связи с 

предоставлением бланковой банковской Гаран-

тии, третьим лицам, в том числе путем заклю-

чения Банком цессии, факторинга или иных до-

говоров, по которым Банк уступает свои права 

третьим лицам (в частности право требования к 

Клиенту). При уступке Банком права (требова-

ния) по Договору и Договору о предоставлении 

бланковой банковской гарантии третьему лицу 

требования и ограничения, предъявляемые за-

конодательством Республики Казахстан к взаи-

моотношениям Банка с Клиентом в рамках До-

говора и Договора о предоставлении бланковой 

банковской гарантии, распространяются на 

правоотношения Клиента с третьим лицом, ко-

торому уступлено право (требование). 

9.2. В случае реорганизации или ликвидации 

Клиента все права и обязанности переходят к 

его правопреемнику. 

9.3. Банком получены согласия Клиента на пре-

доставление сведений о Клиенте в кредитные 

бюро и на выдачу кредитным бюро Банку кре-

дитного отчета о Клиенте, а также информации, 

связанной с исполнением Сторонами своих 

обязательств. 

9.4. Все споры в связи с предоставлением блан-

ковой банковской Гарантии разрешаются по-

средством предварительных переговоров между 

Сторонами, в случаях если предметом спора 

является несогласие Клиента с комиссионными 

вознаграждениями, удержаниями, выплатами 

или тарифами, Стороны обязуются предвари-

тельно составить и подписать Акт взаиморасче-
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мәні Клиенттің комиссиялық сыйақылармен, 

ұсталған сомалармен, төлемдермен немесе 

тарифтермен келіспеуі болған жағдайда, 

Тараптар алдын ала Тараптар арасында өзара 

есеп айырысу Актісін жасап және  қол қоюға 

міндеттенеді,  онда Клиент келіспеушіліктер 

негіздемесін түсіндіруі қажет. Тараптар арасында 

реттеуге қол жеткізілмеген немесе басқа да 

даулы сұрақтар туындаған жағдайда, Банктің 

қалауы бойынша Банктің (оның филиалының) 

орналасқан жері бойынша сотта барлық даулар 

Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес 

шешіледі. 

9.5. Қосымша келісімдер, Қосымшалар, Бланктік 

банктік кепілдіктер, Шартқа өтініш Шарттың 

ажырамас бөлігі болып табылады. 

9.6. Клиент бланктік банктік кепілдікті беру 

туралы Шартқа қол қоюмен Банкте өзінің тікелей 

болу сәтінде келесілерді растайды және кепілдік 

береді: 

- Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес тиісінше заңды түрде құрылған және 

заңды түрде жұмыс істейтін заңды тұлға болып 

табылады, оның Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының (Клиенттер - заңды 

тұлғалар үшін) талаптарына сәйкес өзінің 

шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін 

қажетті барлық рұқсаттар, лицензиялар және 

басқа да құжаттарына ие болуды; 

- Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының талаптарына 

сәйкес белгісіз мерзімге тиісінше құрылған және   

заңды түрде жұмыс істейтін субьект болып 

табылады, оның Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының (Клиенттер - жеке 

кәсіпкерлер үшін) талаптарына өзінің 

шаруашылық қызметін жүзеге асыру үшін 

қажетті барлық рұқсаттар, лицензиялар және 

басқа да құжаттарына ие болуды; 

- осы Шартта және Бланктік банктік 

кепілдікті беру туралы Шартта көрсетілген, өз 

әрекеттерімен құқыққа ие болу және өз 

міндеттерін атқару   шексіз құқықтық қабілетіне  

ие болуды; 

- бланктік банктік кепілдікті беруге 

байланысты Клиенттің Банк алдындағы 

міндеттемелерін орындауы  басқару 

органдарымен тиісінше санкцияланған және 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына, сондай-ақ бұрын жасаған 

мәмілелерге қарама-қайшы келмейді.  Клиенттің 

құрылтайшыларының, қатысушыларының 

(акционерлерінің) құрамындағы өзгерістер 

Банктің жазбаша келісімін алғаннан кейін жүзеге 

асыруды; 

- Банктің бланктік банктік Кепілдікті 

тов между Сторонами, где Клиент должен разъ-

яснить основания несогласия с теми или иными 

комиссиями. В случае не достижения между 

Сторонами урегулирования того или иного 

спорного вопроса, все споры разрешаются в со-

ответствии и согласно законодательству Рес-

публики Казахстан в суде по месту нахождения 

Банка (его филиала) по усмотрению Банка. 

9.5. Дополнительные соглашения, Приложения, 

бланковая банковская Гарантия, Заявление к 

Договору являются неотъемлемыми частями 

Договора. 

9.6. Клиент  подписанием Договора о предос-

тавлении бланковой банковской гарантии  в 

момент своего личного присутствия в Банке 

подтверждает и гарантирует, что: 

- является юридическим лицом, долж-

ным образом, созданным и законно сущест-

вующим по законодательству Республики Ка-

захстан, обладает всеми необходимыми для 

осуществления своей хозяйственной деятельно-

сти разрешениями, лицензиями и иными доку-

ментами, в соответствии с требованиями дейст-

вующего законодательства Республики Казах-

стан (для Клиентов – юридических лиц);  

- является субъектом, должным образом 

созданным на неопределенный срок и законно 

функционирующим по законодательству Рес-

публики Казахстан, обладает всеми необходи-

мыми для осуществления своей хозяйственной 

деятельности разрешениями, лицензиями и 

иными документами, в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства Респуб-

лики Казахстан (для Клиентов – индивидуаль-

ных предпринимателей);  

- обладает неограниченной правоспо-

собностью своими действиями приобретать 

права и нести обязанности, указанные в на-

стоящем Договоре и Договоре о предоставле-

нии бланковой банковской гарантии; 

- исполнение Клиентом обязательств пе-

ред Банком в связи с предоставлением бланко-

вой банковской Гарантии должным образом 

санкционировано его органами управления и не 

противоречит действующему законодательству 

Республики Казахстан, учредительным доку-

ментам Клиента, а также заключенным им ра-

нее сделкам. Изменение состава учредителей, 

участников (акционеров) Клиента будет осуще-

ствляться после получения письменного согла-

сия Банка; 

- получены все требуемые разрешения и 

согласия, связанные с принятием обязательств в 

связи с предоставлением Банком бланковой 

банковской Гарантии, как со стороны компе-

тентных органов управления Клиента так и со 
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ұсынуымен байланысты  міндеттемелерді 

қабылдауы негізінде  барлық қажетті рұқсаттар 

мен келісімдер алынған, яғни Клиенттің 

құзыретті органдары тарапынан да және  үшінші 

тұлғалар тарапынан да,  мемлекеттік органдарды 

қоса алғанда (қажет болған жағдайда). Банктің 

Банктік кепілдіктің берілуіне байланысты 

міндеттемелерді қабылдауға байланысты. 

Бланктік банктік кепілдікті беру туралы Шарт 

Клиенттің уәкілетті тұлғасымен қол қоылады; 

-Клиентпен бұрын жасалған, соның ішінде 

үшінші тұлғалармен жасалған мәмілелер 

бойынша міндеттемелердің елеулі бұзылыстары 

жоқ болуын; 

- Клиенттің негізгі және ағымдағы 

қаражаттарының құнынан асатын, талап қою 

сомасымен жауапкер (ортақ жауапкер) ретінде 

сот қарауларына қатыспағандығын; 

- банкроттылық, оңалту, қайта құру немесе 

тарату сатысында емес, сондай-ақ құзыретті 

мемлекеттік органдарда, соның ішінде соттарда, 

осы процестерді бастау үшін өтінімдері (немесе 

басқа да жүгіну түрлері) жоқ болуын; 

- салықты және бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдерді төлеу бойынша бюджетке 

берешек жоқ. Клиент салықты және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдерді 

уақытында және тиісті түрде төлетін болады 

және бюджет алдындағы Клиенттің өтелмеген 

жалпы берешегінің сомасын кез келген уақытта 

бланктік банктік Кепілдіктің қолданылу мерзімі 

ішінде 20 (жиырма) айлық есептік көрсеткіштен 

аспайтындығын; 

-оның бизнесіне, қаржылық жағдайына, 

активтеріне және   Банк алдында өз 

міндеттемелерін орындауы бойынша жауап беру 

мүмкіндігіне елеулі жағымсыз әсер ететін  

жағдайлар жоқ болуын; 

- олар бұзылған жағдайда туындауы мүмкін 

салдардың, міндеттемелердің және тәуекелдердің 

бар екенін біледі; 

- Банктің тарифтерімен, Кепілдік  беру 

және қызмет көрсетеумен  байланысты 

шығындар мен сыйақылармен танысқан және 

келісілгендігін; 

- бланктік банктік Кепілдікті шығарғанға 

дейін  Банктің тарифтеріне және басқа да 

шығындарға сәйкес кепілдік беру үшін комиссия 

төлейтіндігін; 

- Кепілдіктің нысаны, мәтіні және 

мазмұнынымен танысқан және келіседі, ары 

қарай оларға қатысты шағымдар талап 

етпейтінін; 

9.7. Тараптар Клиенттің жоғарыда 

айтылған өтініштері, кепілдіктері мен 

міндеттемелері негізінде Банк кепілдікті 

стороны третьих лиц, включая государственные 

органы (в случае необходимости). Договор о 

предоставлении бланковой банковской гаран-

тии подписывается уполномоченным лицом 

Клиента; 

- отсутствуют существенные нарушения 

обязательств по сделкам, ранее заключенным 

Клиентом, в том числе и с третьими лицами; 

- не вовлечен в судебные разбирательст-

ва в качестве ответчика (соответчика) с суммой 

иска, превышающей размер стоимости основ-

ных и оборотных средств Клиента; 

- не находится в стадии банкротства, 

реабилитации, реорганизации либо ликвидации 

и в компетентных государственных органах, в 

том числе судах, отсутствуют заявления (или 

иные формы обращения) о возбуждении ука-

занных процессов; 

- не имеет задолженности перед бюдже-

том по выплате налогов и других обязательных 

платежей в бюджет. Клиент будет в срок и над-

лежащим образом оплачивать налоги и иные 

обязательные платежи в бюджет и сумма непо-

гашенной совокупной задолженности Клиента 

перед бюджетом в любой момент времени в пе-

риод действия бланковой банковской Гарантии 

не будет превышать 20 (двадцать) месячных 

расчетных показателей;  

- отсутствуют обстоятельства, которые 

могут оказать существенный негативный эф-

фект на его бизнес, финансовое положение, ак-

тивы и возможность отвечать по своим обяза-

тельствам перед Банком; 

- осведомлен о последствиях, ответст-

венности и рисках, которые могут наступить в 

случае их нарушения; 

- ознакомлен и согласен с тарифами Бан-

ка, ставками комиссионного вознаграждения и 

расходов, связанных с выпуском и обслужива-

нием Гарантии; 

- оплатит комиссию за выпуск гарантии 

согласно тарифам Банка и другие расходы до 

выпуска бланковой банковской Гарантии;   

- ознакомлен и согласен с формой, тек-

стом и содержанием Гарантии и в дальнейшем 

претензий в отношении них предъявлять не бу-

дет; 

9.7. Стороны осознают и договариваются, о 

том, что Банк предоставляет Гарантию на осно-

вании вышеуказанных заявлений, гарантий и 

обязательств Клиента. 

Все заверения и гарантии Клиента счи-

таются повторяемыми на каждый день до пол-

ного и надлежащего исполнения обязательств 

Клиентом перед Банком в связи с предоставле-

нием бланковой банковской Гарантии. 
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ұсынатындығын мойындайды және келіседі. 

Клиенттің барлық кепілдіктері мен 

растамалары Клиенттің Банктің  кепілдік беруін 

қамтамасыз етуіне байланысты Банк алдындағы 

міндеттемелерін толығымен және тиісті түрде 

қанағаттандырмайынша, әр күн үшін 

қайталанады деп есептелінеді. 

Осы жағдайлардың / оқиғалардың кез 

келгені пайда болған күннен бастап немесе 

өкілдіктер мен кепілдіктердің қандай да бір 

өзгерісіне байланысты Клиент Банкке жазбаша 

түрде дереу хабарлауға міндеттенеді. 

 

С даты наступления любого из указан-

ных обстоятельств/событий, либо изменения 

какого-либо из заверений и гарантий, Клиент  

обязуется незамедлительно письменно уведом-

лять об этом Банк. 

10. Банктің деректемелері 

Банк ВТБ (Қазақстан) Акционерлік қоғамының 

Еншілес ұйымы 

050040 Алматы қ, Тимирязев к., 28 "в" 

БСН 080940010300 

ҚР Ұлттық Банкі РММ  

Корр.шоты KZ06125KZT1001302062 

 BIC NBRKKZKX КБе 14 

КМЖК 50507796 

ЭҚЖК 64191 

SWIFT BIC - VTBAKZKZ  

Электронды мекен-жайы: info@vtb-bank.kz,  

Ресми интернет ресурс: www.vtb-bаnk.kz,  

тел. 330-50-50. 

10. Реквизиты Банка: 

Дочерняя организация Акционерное общество  

Банк ВТБ (Казахстан) 

050040 г.Алматы, ул.Тимирязева, 28 "в" 

БИН 080940010300 

Корр.счет KZ06125KZT1001302062 

в РГУ  Национальный Банк РК 

BIC NBRKKZKX КБе 14 

ОКПО 50507796 

ОКЭД 64191 

SWIFT BIC - VTBAKZKZ  

Электронный адрес: info@vtb-bank.kz,  

Официальный интернет ресурс:www.vtb-bаnk.kz,  

тел. 330-50-50. 

 

 

http://www.vtb-bfnk.kz/
http://www.vtb-bfnk.kz/

