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Жабылған банк кепілдігін ұсынуға өтініш 

Заявление на предоставление покрытой банковской гарантии 

 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ, Алматы қ. (бұдан 

әрі Банк) 

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), г. Алматы (далее 

– Банк) 

Күні   20__ ж. ___. ____________ 

Дата   ___. ____________.20__ г. 

Өтініш беруші: атауы, мекен-жайы, СТН 

Заявитель: наименование, адрес, БИН 

 

 

 

Бенефициар: атауы, мекен-жайы (бенефициар 

тілінде толтырылады) 

Бенефициар: наименование, адрес 

(заполняется на языке бенефициара) 

 

 

Кепілзат беруші*** атауы, мекен-жайы, СТН/  

Закладодатель***  (наименование, адрес, 

БИН):  

 

(үшінші тұлғамен Өтініш беруші үшін 

кепілзат ұсынылған жағдайда)/(в случае 

предоставление заклада за Заявителя третьим 

лицом) 

 

Бенефициар Банкі және Бенефициар 

шотының № (белгілі болған жағдайда)/ Банк 

Бенефициара и № счета Бенефициара (если 

известен) 

 

Банк кепілдігін ұсынуыңызды сұраймыз: 

Просим предоставить банковскую гарантию: 

 конкурсқа қатысуға/на участие в конкурсе 

 міндеттемелерді орындауға/исполнения 

обязательств 

 төлемге/платежа 

 алдын ала төлемді қайтаруға/возврата 

авансового  платежа 

 кредитті өтеуге/погашения кредита 

Кепілдік сомасы және валютасы (санмен 

және жазумен) 

Сумма и валюта Гарантии (цифрами и 

прописью) 

 

 

Банк кепілдігі №  ___________________ 

(бұдан әрі - Кепілдік)/ 

Банковская Гарантия № 
___________________, (далее – Гарантия) 



 

 

 контркепілдікке/контр-гарантию 

  

Кепілдіктің күшінде болу мерзімі (қажеттісін 

көрсету керек)/ 

Срок действия Гарантии (нужное указать):  

 Кепілдік 20 ____ж._______ бастап  

20____ж.._______ дейін/ 

    Гарантии с ____._____20__г. по  

____._____20__г. 

 20 ____ж._______ бастап Банк ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ кепілдік түпнұсқасы 

қайтарылғанға дейін немесе кепілдік бойынша 

міндеттемелерден босату туралы 

бенефициардың ресми хаты берілгенге дейін 

*/ 

 С ____._____20__г. до момента возврата в ДО 

АО Банк ВТБ  (Казахстан) оригинала Гарантии 

или предоставления официального письма 

Бенефициара об освобождении от обязательств 

по Гарантии* 

 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ контркепілдігі 

күшінде болатын мерзім:** 
20 ____ж._______ бастап 20 ____ж._______ 

дейін  

Срок действия контр-гарантии ДО АО Банк 

ВТБ (Казахстан):** 
с ____._____20__г. по  ____._____20__г. (далее 

также – Гарантия) 

Банк-кепілгер: банктің атауы, мекен-жайы, 

S.W.I.F.T. (контркепілдік берілген жағдайда) 

Банк-гарант: название банка, адрес, S.W.I.F.T. 

(в случае выпуска контр-гарантии) 

 

Конкурстық өтінім күшінде болатын 

мерзім:* 

20 ____ж._______ бастап 20 ____ж._______ 

дейін 

Срок действия конкурсной заявки:* 

с ____._____20__г. по  ____._____20__г. 

 

Келісім-шарт: № және күні/ Контракт: № и 

дата 

 

Жалпы өтінім сомасы/ Общая сумма заявки:      

 

 

Келісім-шарт мәні/ Предмет контракта:  
 

Конкурстың толық атауы/ Полное 

наименование конкурса:  
 

 

 

 

Конкурстық құжаттама: № және күн 

/Конкурсная документация: № и дата 

Кепілдікті  шығару/Выпустить гарантию:      

□ СВИФТ жүйесі бойынша/по системе СВИФТ 

□ бенефициарға беру үшін Өтініш берушінің байланыстырушы тұлғасына беру немесе қолма қол 

беру/нарочно и передать контактному лицу Заявителя для передачи бенефициару 

□ бенефициарға мекен-жайы бойынша қолма қол беру/нарочно и передать бенефициару по 

адресу______________________________________________________ 

 



 

Ерекше шарттар:*/Особые условия/: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Кепілдік бағынады/Гарантия подчиняется:  

□ Қазақстан Республикасының заңнамасына/ Законодательству Республики Казахстан  

□ Кепілгер банктің заңнамасына/Законодательству банка-гаранта 

□ Талап ету бойынша кепілдікке арналған сәйкестендірілген ережелерге (URDG 758) (МТП № 

758 басылым, 2010 редакция)/ Унифицированным правилам для гарантий по требованию (URDG 

758) (публикация МТП № 758, редакция 2010) 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ кепілдігі бойынша банк комиссиялары мен 

шығындары/Банковские комиссии и расходы по  гарантии ДО АО Банк ВТБ (Казахстан): 

 Өтініш беруші есебінен/за счет Заявителя 

 Бенефициар есебінен/за счет Бенефициара 

Кепілгер банктің кепілдігі бойынша банк комиссиялары мен шығындары/Банковские 

комиссии и расходы по гарантии Банка гаранта: 

 Өтініш беруші есебінен/за счет Заявителя 

 Бенефициар есебінен/за счет Бенефициара 

Кепілдік бойынша өзге комиссиялар мен шығындар/Прочие комиссии и расходы по 

гарантии:  

 Өтініш беруші есебінен (комиссия түрін көрсету қажет) / за счет Заявителя (указать вид 

комиссии) ___________________________________________________________ 

 Бенефициар есебінен (комиссия түрін көрсету қажет) / за счет Бенефициара (указать вид 

комиссии) _________________________________________________________ 

 

Клиенттің байланыстырушы тұлғасы (аты-жөні, телефон нөмірі)/ Контактное лицо клиента 

(Ф.И.О., телефон):  

Кепілдік бойынша барлық төлемдерді Өтініш 

беруші Банк өзіне тиісті соманы кейіннен 

комиссияларды және Өтініш беруші уақытында 

төлемеген өзге ұстап қалуларды алып тастаусыз 

толық көлемінде алатындай етіп жүзеге асыруы 

тиіс. 

Осы арқылы Өтініш беруші барлық банк 

комиссияларын, айып төлемдерді (өсімпұл, 

айыппұл), Банкпен төленген және/немесе Банк 

тарифтеріне сәйкес Кепілдікті берумен 

(шығарумен) және/немесе Кепілдік бойынша 

талап етуді төлеумен байланысты үшінші тұлғалар 

пайдасына тиісті өзге сомаларды, шығындар мен 

төлемдерді төлеу (өтеу) бойынша міндеттемені 

өзіне алады, сонымен қатар өз бетінше 

бейрезидент банкке комиссиялық табысты 

төлеумен байланысты Қазақстан 

Республикасының аумағында төлеуге жататын 

төлем көзінен табыс салығын бюджетке аударуға 

және төлеуге міндеттенеді. Осыған байланысты 

Өтініш беруші және Кепілзат беруші Банкке 

Өтініш берушінің және/немесе Кепілзат берушінің 

Қазақстан Республикасының аумағында және 

оның шегінен тыс ашылған кез келген банкте 

және/немесе кез келген өзге банкте (банктік 

Все платежи по Гарантии должны быть 

осуществлены Заявителем таким образом, 

чтобы Банк получил причитающуюся ему 

сумму в полном объеме, без вычета из нее 

впоследствии комиссий и иных удержаний, 

своевременно не оплаченных Заявителем. 

Настоящим Заявитель 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 оплате 

требования по Гарантии согласно тарифам 

Банка, а также обязуется самостоятельно 

исчислить и уплатить в бюджет подоходный 

налог у источника выплаты, подлежащий 

уплате на территории Республики Казахстан, 

связанный с выплатой комиссионного 

дохода банку-нерезиденту, в связи с чем 

Заявитель и Закладодатель*** дает Банку 

свое безотзывное и безусловное согласие и 

предоставляет Банку право списывать со 

всех  банковских счетов Заявителя и/или 

Закладодателя***, открытых в любых банках 



 

операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдарда) ашылған барлық банктік шоттарынан 

акцептсіз және даусыз тәртіпте кез келген 

валютада барлық сомаларды, соның ішінде 

келесілерді қоса алғанда, алайда бұлармен 

шектелмей: (і) Кепілдік сомасын, комиссияларды 

(с.і. сәйкес операцияны жасау мезетіне әрекет 

ететін Банктің, шетелдік банктердің тарифтерімен 

көзделген), айып төлемді (өсімпұл, айыппұл), 

Өтініш берушінің Кепілдік бойынша 

міндеттемелерін бұзуымен байланысты 

шығындары мен шығыстарын,  соның ішінде 

Кепілдікті ұсынумен (шығарумен) және/немесе 

Кепілдік бойынша талап етудің ақысын төлеумен 

байланысты өзге төлемдерді, сондай-ақ (іі) 

Кепілдік бойынша Бенефициар алдында Банктің 

міндеттемелері бойынша жабуды (қорды) 

қалыптастыру үшін қажетті ақша сомаларын 

Өтініш берушімен Кепілдік бойынша төлеуге 

жататын мерзімі кешіктірілген берешекті есептен 

шығаруға Банкке өзінің кері қайтарылмайтын 

және шартсыз келісімін береді және Банкке осы 

құқықты ұсынады.   

Банктің акцептісіз және даусыз тәртіпте алуы 

(есептен шығаруы) келесі жолдармен жүзеге 

асырылады:  

- Банк бұйрықтарының және/немесе Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 

және/немесе Банктің ішкі нормативтік 

құжаттарымен көзделген өзге құжаттардың 

негізінде Өтініш берушінің және/немесе Кепілзат 

берушінің*** Банктегі және/немесе Қазақстан 

Республикасының аумағында және оның шегінен 

тыс басқа кез келген банктердегі (банктік 

операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдар және өзге кредиттік ұйымдар) банк есеп-

шоттарынан тікелей дебеттеу арқылы; 

және/немесе 

- Өтініш берушінің Банкте және/немесе Қазақстан 

Республикасының аумағында және оның шегінен 

тыс өзге кез келген банктерде (банктік 

операциялардың жеке түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдар және өзге кредиттік ұйымдар) ашылған 

банк есеп-шоттарына акцептісіз тәртіпте 

орындалатын төлем талап-тапсырмаларын және 

ақшаны акцептісіз және/немесе даусыз алу 

(есептен шығару) үшін қажетті өзге құжаттарды 

ұсыну арқылы.  

Өтініш берушінің банк есеп-шотында ақша 

жеткілікті болған жағдайда Банктің төлем құжаты 

(соның ішінде төлем талап-тапсырма) сонда 

көрсетілген ақша сомасына орындалуы тиіс, ал 

Банктің төлем құжатында көрсетілген ақша 

и/или  любых других банках (организациях, 

осуществляющих отдельные виды 

банковских операций) на территории 

Республики Казахстан и за ее пределами, в 

безакцептном и бесспорном  порядке  в 

любой валюте все суммы, в том числе 

просроченную задолженность, подлежащие 

оплате Заявителем по Гарантии, включая, но 

не ограничиваясь: (i) сумму Гарантии, 

комиссии (в т.ч. предусмотренные 

действующими на момент совершения 

соответствующей операции тарифами Банка, 

иностранных банков), неустойку (пени, 

штрафы), расходы и убытки, связанные с 

нарушением Заявителем обязательств по 

Гарантии, в том числе иные платежи, 

подлежащие оплате в связи с 

предоставлением (выпуском) и/или оплате 

требования по Гарантии, а также (ii) суммы 

денег, необходимые для формирования 

покрытия (резерва) по обязательствам Банка 

перед Бенефициаром по Гарантии.  

Изъятие (списание) Банком в безакцептном и 

бесспорном порядке осуществляется: 

- путем прямого дебетования банковских 

счетов Заявителя и/или Закладодателя*** 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 нормативными 

документами Банка, и/или 

- путем предъявления к банковским счетам 

Заявителя, 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, исполняемых в 

безакцептном порядке платежных 

требований-поручений или иных 

документов, необходимых для 

осуществления безакцептного и/или 

бесспорного изъятия (списания) денег.  

При достаточности денег на банковском 

счете Заявителя платежный документ Банка 

(в т.ч. платежное требование-поручение) 

должен быть исполнен на сумму денег, 

указанную в нем, а для изъятия (списания) 



 

сомасын алу (есептен шығару) үшін – ақша 

жетіспеген жағдайда – ол Өтініш берушінің банк 

есеп-шотына қосымша Картотекада сақталуы тиіс. 

Өтініш берушінің банк есеп-шотында ақша 

болмаған жағдайда, төлем Жабу есеп-шотынан 

жүргізіледі. 

 

Шетел банктерінің комиссияларын төлеу бөлігінле 

осы арқылы Өтініш беруші инвойстың, шоттың 

немесе шетел банкінің (бұдан әрі мәтін бойынша 

«шетел банкі») оның комиссиялары мен 

шығындарын төлеу туралы хабарлама болып 

табылатын растаушы құжатты шетел банкі Банкке 

ұсынған жағдайда банктік шоттан тікелей 

дебеттеу арқылы Өтініш берушінің банктік 

шотынан Өтініш берушіге Кепілдікті ашумен, 

растаумен, талап етудің ақысын төлеумен немесе 

Кепілдікпен байланысты өзге әрекеттермен 

байланысты қаржылық қызметтер көрсеткен 

шетел банкінің инвойсында, шотында немесе 

хабарламасында көрсетілген мөлшерде Банктің 

ақшаны акцептсіз есептен шығаруына кері 

қайтарылмайтын және шартсыз келісімін береді.  

 

Өтініш берушінің банк есеп-шотынан алынған 

ақша Банк құрастыратын төлем құжаттарының 

негізінде Банкпен шетел банкі көрсеткен банк 

есеп-шотына аударылады. Ақшаны Өтініш 

берушінің банк есеп-шотынан алғаннан кейін Банк 

Өтініш берушіге есеп-шот бойынша көшірмені 

ұсынады.  

Банк Өтініш берушіге немесе Кепілзат 

берушіге**** Өтініш беруші немесе Кепілзат 

беруші**** төлемі шетел валютасында жасалатын 

Кепілдік бойынша қамтамасыз ету ретінде Банкке 

теңгемен ұсынған ақшаны толығымен немесе 

белгілі бір бөлігін қайтарған жағдайда, мұндай 

қайтару Банкпен Өтініш беруші немесе Кепілзат 

беруші**** нақты берген ақша сомасы көлемінде 

олардың белгілі бір мерзімге шетел 

валютасындағы баламасын ескерусіз жүзеге 

асырылуы тиіс. 

 

 

Кепілдікті шығару және ақшалай өтемді ұсыну 

шарттары (бұдан әрі - Шарттар):  

1. Банк Кепілдік бойынша төлемді 

Бенефициардың сәйкес талабы ұсынылған 

жағдайда Кепілдік шарттарымен көзделген сомада 

және тәртіпте жүргізеді.  

 

2. Өтініш беруші немесе Кепілзат беруші **** 

Кепілдік бойынша міндеттемелерінің ішінара 

всей суммы денег, указанной в платежном 

документе Банка – в случае недостаточности 

денег - храниться в Картотеке к банковскому 

счету Заявителя. В случае отсутствия денег 

на банковском счете Заявителя оплата 

производится со Счета покрытия. 

 

В части оплаты комиссий иностранных 

банков настоящим Заявитель дает 

безотзывное и безусловное согласие на 

безакцептное изъятие Банком денег с 

банковского счета Заявителя в размере, 

указанном в инвойсе, счете или сообщении 

иностранного банка (далее по тексту 

«инобанк»), оказавшего Заявителю  

финансовые услуги, связанные с открытием, 

подтверждением, оплатой требования, или 

иными действиями с Гарантией, путем 

прямого дебетования банковского счета при 

представлении инобанком в Банк 

подтверждающего документа, которым 

признается копия инвойса, счета или 

сообщения инобанка об оплате его комиссий 

и расходов. 

Изъятые с банковского счета Заявителя 

деньги перечисляются Банком на указанный 

инобанком банковский счет на основании 

формируемых Банком платежных 

документов. После изъятия денег с 

банковского счета Заявителя Банк 

предоставляет Заявителю выписку по счету. 

В случае возврата Банком Заявителю или 

Закладодателю**** всех или части денег, 

внесенных Заявителем или 

Закладодателем**** Банку в тенге в 

обеспечение по Гарантии, платеж по которой 

должен был быть совершен в иностранной 

валюте, такой возврат осуществляется 

Банком в тенге в пределах фактически 

внесенных Заявителем или 

Закладодателем**** Банку сумм денег без 

учета их эквивалента в иностранной валюте 

на какую-либо дату. 

 

Условия выпуска Гарантии и 

предоставления денежного покрытия 

(далее – Условия): 
1. Банк производит платеж по Гарантии в 

случае предъявления соответствующего 

требования Бенефициара, в сумме и порядке, 

предусмотренных условиями Гарантии. 

2. Заявитель или Закладодатель**** передает 

в заклад Банку в обеспечение частичного 



 

және/немесе толық орындалуын қамтамасыз ету 

ретінде Банкке ____________ (____________) 

(валютасы көрсету қажет) сомасында ақшаны 

____________ дейін орналастыру мерзімімен 

кепілзатқа береді, бұдан әрі «Кепілзат нысаны». 

Кепілдіктің әрекет ету мерзімінде Кепілзат 

нысанының күн сайынғы қалдығына күн басында 

капиталдандыру талаптарын қолданусыз, жылдық 

__________ % мөлшерінде сыйақы есептеледі, 

жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі Кепілдік 

жасау күніндегі жағдай бойынша ___________ % 

құрайды және Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес 

есептеледі. 

Сыйақы жылына 365/366 (үш жүз алпыс бес/үш 

жүз алпыс алты) күн есебінен Кепілзат 

нысанының Жабу шотында іс жүзінде болу 

санына (ақшаның Жабу шотында болуының 

бірінші күнін есептемегенде және соңғы күнін 

қосқанда) есептеледі. Демалыс (сенбі және 

жексенбі) және/немесе мереке күндері қайтару 

(кепілзат сомасын алу), сонымен қатар ол 

бойынша сыйақыны төлеу кезінде, демалыс (сенбі 

және жексенбі) және/немесе мереке күндерінен 

кейінгі бірінші жұмыс күн қайтару (кепілзат 

сомасын алу), сонымен қатар ол бойынша 

сыйақыны төлеу күні болып есептеледі, бұл ретте 

Банктегі шотта кепілзаттың демалыс (сенбі және 

жексенбі) және/немесе мереке күндері болғаны 

үшін жұмыс күндеріндегі мөлшерлеме бойынша 

сыйақы есептеледі. Бұл ретте Кепілдік бойынша 

міндеттемелерді орындамау немесе тиісінше 

орындамау айында Кепілзат нысанына сыйақы 

төленбейді. Банк алған кепілзат сомасы бойынша 

Банк жылдық 0 % сыйақы мөлшерлемесі бойынша 

есептелген сыйақы мөлшерлемесін қайта 

есептеуді өткізеді. 

Сыйақыны есептеу мақсаттары үшін кепілзат 

нысанын қабылдау және қайтару күні бір күн 

болып есептеледі. 

Кепілзат нысаны бойынша сыйақы сомасы 

кепілзаттың әрекет ету мерзімінің соңында, 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасымен қарастырылған барлық салықтар 

мен төлемдер ұсталғаннан кейін және Өтініш 

беруші Кепілдік бойынша міндеттемелерін 

орындағаннан кейін, Кепілзат берушінің немесе 

Өтініш берушінің Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 

ашылған ағымдағы шотына немесе Өтініш 

берушінің немесе Кепілзат берушінің көрсетілген 

деректемелері бойынша төленеді. 

 

 

 

и/или полного исполнения обязательств по 

Гарантии деньги, в сумме _____________ 

(______________) (указать валюту), сроком 

размещения по ______   далее «Предмет 

заклада».  

В течение срока действия Гарантии на 

ежедневный остаток Предмета заклада на 

начало дня начисляется вознаграждение без 

применения условий капитализации в 

размере ________% годовых, годовая 

эффективная ставка вознаграждения по 

состоянию на дату заключения Гарантии 

составляет _______% и рассчитана в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Казахстан.  

Вознаграждение начисляется из расчета 

365/366 (триста шестьдесят пять/триста 

шестьдесят шесть) дней в году за 

фактическое количество нахождения 

Предмета заклада на Счете покрытия 

(исключая первый и включая последний день 

нахождения денег на Счете покрытия). При 

возврате (изъятии суммы заклада, а также 

выплате вознаграждения по нему в 

выходные (суббота и воскресенье) и/или 

праздничные дни, датой  возврата (изъятия 

суммы заклада), а также выплаты 

вознаграждения считается первый рабочий 

день, следующий за выходным (субботой и 

воскресеньем) и/или праздничным днем, при 

этом за выходные дни (суббота и 

воскресенье) и/или праздничные дни 

нахождения заклада на счете в Банке 

начисляется вознаграждение по той же 

ставке, что и в рабочие дни.  При этом 

вознаграждение на Предмет заклада в месяц 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по Гарантии не 

выплачивается. Банк производит пересчет 

начисленного вознаграждения по изъятой 

Банком сумме заклада по ставке 

вознаграждения 0% годовых.  

Для целей начисления вознаграждения день 

приема и возврата Предмета заклада 

считается как один день.  

Сумма вознаграждения по Предмету заклада 

выплачивается  в конце срока действия 

заклада, после удержания всех налогов и 

платежей, предусмотренных действующим 

законодательством Республики Казахстан, и 

исполнения обязательств Заявителем по 

Гарантии на  текущий счет Закладодателя 

или Заявителя, открытый в ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан)  либо по реквизитам, указанным 



 

3. Кепілзат нысаны Өтініш берушіге және/немесе 

Кепілзат берушіге**** меншік құқығында тиесілі 

болады және оны кепілзатқа ұсыну Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы келмейді 

және өзге тұлғалардың құқықтары мен заңмен 

қорғалатын мүдделерін бұзбайды.   

 

 

4. Кепілзат нысанымен Өтініш берушінің Кепілдік 

бойынша міндеттемелері, шығындар, 

комиссиялар, Банк төлеген және/немесе 

Кепілдікті беру (шығару) және/немесе Кепілдік 

бойынша талап етуді төлеу байланысты үшінші 

тұлғалардың пайдасына төленуі тиіс өзге сомалар 

мен төлемдер, орындауды кешіктіру нәтижесінде 

туындаған шығындарды өтеу, айып төлемдер 

(айыппұлдар, өсімпұлдар), Кепілзат нысанын 

ұстап тұруға жұмсалатын қажетті шығындар, өтеп 

алу бойынша шығындарды қайтару, сонымен 

қатар Кепілдік шарттарын кез келген өзгерту 

және/немесе толықтыру жағдайын қоса алғанда, 

Өтініш берушіде Кепілдік бойынша болашақта 

(осы Өтінішге қол қойған күннен бастап Өтініш 

беруші Банк алдындағы Кепілдік бойынша 

барлық міндеттемелерін толық орындағанға 

дейінгі мерзімде) туындайтын барлық 

міндеттемелер өтеледі.   

Кепілзат нысаны есебінен өтеуге сонымен қатар 

Кепілзат  нысанын Банктің меншігіне айналдыру 

бойынша сот шығындары да жатады.  

5. Кепілдіктің әрекет етуі мерзімінде Кепілзат 

нысаны Өтініш берушінің немесе Кепілзат 

берушінің**** банк есеп-шоты болып 

табылмайтын Банктің № _____________________ 

жеке есеп-шотында (бұдан әрі – «Жабу есеп-

шоты») орналастырылып, сақталады. Өтініш 

беруші немесе Кепілзат беруші**** Кепілзат 

нысанын Кепілдіктің әрекет ету мерзімінде 

пайдалануға, иеленуге құқылы емес.  

 

6. Кепілзат нысанын кепілзатқа қою құқығы 

Банкте Жабу есеп-шотына ақша аударылған 

күннен бастап пайда болады.  

 

7. Кепілдікті шығару Кепілдік шығарылған күннен 

кешіктірмей Өтініш беруші немесе Кепілзат 

беруші**** Кепілзат  нысанын Жабу есеп-шотына 

аударғаннан кейін жүргізіледі.  

 

8. Кепілдік бойынша талаптарды орындағаннан 

кейін, Банк Бенефициарға төлеген немесе 

Банкке/Банкпен үшінші тұлғаларға Кепілдікті 

берумен (шығарумен) және/немесе Кепілдік 

бойынша талаптарды төлеумен байланысты 

Заявителем или Закладодателем.   

3. Предмет заклада, принадлежит Заявителю 

или Закладодателю на праве собственности и 

его передача в заклад не противоречит 

законодательству Республики Казахстан и не 

нарушает права и охраняемые законом 

интересы других лиц. 

 

4. Предметом заклада покрываются 

обязательства Заявителя по Гарантии, 

расходы, комиссии, иные суммы и платежи, 

оплаченных Банком и/или причитающихся в 

пользу третьих лиц в связи с 

предоставлением (выпуском) и/или оплатой 

требования по Гарантии, возмещение 

убытков, причиненных просрочкой 

исполнения, неустойку (штраф, пеню), 

необходимые издержки по содержанию 

Предмета заклада, возмещение расходов по 

взысканию,  а также всех обязательств, 

которые возникнут у Заявителя по Гарантии 

в будущем (в период с даты подписания 

настоящего заявления до полного 

выполнения Заявителем всех обязательств 

перед Банком по Гарантии), в том числе в 

случае любого изменения и/или дополнения 

условий Гарантии.  

Возмещению за счет Предмета заклада 

также подлежат судебные издержки и 

расходы по обращению Предмета заклада в 

собственность Банку. 

5. В течение всего срока действия Гарантии 

Предмет заклада будет размещаться и 

храниться на лицевом счете Банка № 

________________________, не являющемся 

банковским счетом Заявителя или 

Закладодателя, (далее - «Счет покрытия»). 

Заявитель или Закладодатель не вправе 

пользоваться, распоряжаться Предметом 

заклада (использовать его) в период действия 

Гарантии.  

6. Право заклада на Предмет заклада 

возникает у Банка с даты зачисления денег 

на Счет покрытия.  

 

7.Выпуск Гарантии производится только 

после перечисления Заявителем или 

Закладодателем**** Предмета заклада на 

Счет покрытия не позднее дня выпуска 

Гарантии.  

8. Сумма, оставшаяся на Счете покрытия, 

после удовлетворения требований по 

Гарантии, с учетом удержаний сумм 

платежей, произведенных Банком 



 

төлеуге жататын төлем сомаларын ұстап қалуды 

есепке ала отырып, Жабу есеп-шотында қалған 

сома Өтініш берушіге немесе Кепілзат 

берушіге**** қайтарылады.   

 

9. Өтініш беруші немесе Кепілзат беруші*** 

міндеттенеді:  

9.1. Банктің алғашқы талабы бойынша 1 (бір) 

жұмыс күні ішінде Банкке сәйкес ақша сомасын 

аудару арқылы, Банктің Бенефициар алдындағы 

Кепілдік бойынша және Өтініш берушінің Банк 

алдындағы міндеттемелері бойынша жабуды (қор)   

Банкпен көрсетілген сомада, тәртіпте және 

мерзімде қалыптастыруға немесе Банкпен 

көрсетілген сомаға дейін қалпына келтіруге;  

 

9.2. Банкке Өтініш беруші және/немесе Үшінші 

тұлға Бенефициарға мәлімдейтін қарсылықтарын 

берместен, Кепілдік бойынша төлемдер жүзеге 

асырылатын күндерде өзіне Кепілдік бойынша 

төленген ақша сомасын Банкке төлеуге;  

 

9.3. Конкурстық мәлімдеменің әрекет ету мерзімін 

Банк Өтініш берушінің – мемлекеттік сатып алуға, 

конкурсқа қатысатын ықтимал қызмет 

көрсетушінің конкурстық мәлімдемесін 

қамтамасыз ету үшін банк кепілдемесін берген 

жағдайда Банктің жазбаша келісімінсіз ұзартпауға. 

9.4. Дереуй, 1 (бір) жұмыс күнінің ішінде Банкке 

Кепілдік, Кепілзат нысанына қатысты және оған 

өтемді аударуға қажетті Банк сұратқан 

құжаттарды ұсынуға;  

 

9.5. Тез арада Банкке (і) Өтініш берушінің немесе 

Кепілзат берушінің**** Кепілзат  нысанына 

құқығын жоғалту және/немесе (і) Кепілзат  

нысанының болуына және сақталуына қауіп 

тудыратын жағдайлардың туындауы (соның 

ішінде үшінші тұлғалардың сәйкес талаптарды 

беруімен байланысты) туралы жазбаша түрде 

хабарлауға;  

 

9.6. Тез арада, 1 (бір) жұмыс күні ішінде құрылтай 

құжаттардағы деректердің, пошталық және банк 

деректемелерінің, орналасқан жерінің, мекен-

жайының, телефонының, жетекшілерінің және өзге 

мәліметтердің өзгеруі туралы жазбаша хабарлап, 

жаңа деректемелер мен растаушы құжаттарды 

ұсынуға; 

 

9.7. Кепілзат нысанын/оның бөлігін Жабу 

шотынан алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн 

ішінде ақшаны осы Кепілдіктің 2-т. көрсетілген 

мөлшерге дейін қалпына келтіруге; 

Бенефициару либо подлежащих оплате  

Банку/Банком третьим лицам в связи с 

предоставлением (выпуском) и/или оплатой 

требования по Гарантии возвращается 

Заявителю или Закладодателю****. 

 

9. Заявитель и/или Закладодатель*** 

обязуется: 

9.1.По первому требованию Банка в течение 

1 (одного) рабочего дня сформировать в 

указанных Банком суммах, порядке и сроки 

либо восстановить до суммы указанной 

Банком покрытие (резерв) по обязательствам 

Банка перед Бенефициаром по Гарантии и 

Заявителя перед Банком путем перечисления 

Банку соответствующих сумм денег; 

9.2.Оплатить Банку все выплаченные им по 

Гарантии суммы денег в те же даты, в 

которые будут осуществлены выплаты по 

Гарантии, без предъявления Банку 

возражений, которые Заявитель и/или Третье 

лицо имеет к Бенефициару; 

9.3.Не продлевать срок действия конкурсной 

заявки без письменного согласия Банка – в 

случае выпуска Банком банковской гарантии 

в обеспечение конкурсной заявки Заявителя–

потенциального поставщика, участвующего 

в государственных закупках, конкурсе. 

9.4.Незамедлительно в течение 1 (одного) 

рабочего дня предоставлять Банку все 

запрашиваемые последним документы, 

касающиеся Гарантии, Предмета заклада, и 

необходимые для обращения взыскания на 

него; 

9.5.Незамедлительно уведомлять Банк в 

письменном виде о возникновении 

обстоятельств (в т.ч. связанных с заявлением 

третьими лицами соответствующих 

требований), создающих угрозу: (i) утраты 

Заявителем или Закладодателем**** прав на 

Предмет заклада и/или (ii) наличию и 

сохранности Предмета заклада; 

9.6. Незамедлительно в течение 1 (одного) 

рабочего дня извещать Банк в письменном 

виде об изменении данных, содержащихся в 

учредительных документах, почтовых и 

банковских реквизитах, адреса места 

нахождения, телефона, изменения 

руководителей и иных данных, с 

сообщением новых реквизитов и 

предоставлением подтверждающих 

документов; 

9.7. Восстановить в течение  3 (трех) рабочих 

дней с даты списания Предмета заклада/его 



 

 

9.8. Қате есептелген сыйақы сомаларын Банктен 

талап жіберілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күн 

ішінде Банкке қайтаруға. 

 

 

 

 

10. Өтініш беруші және/немесе Кепілзат 

беруші*** құқылы: 

- Кепілдік әрекет ету мерзімі аяқталған жағдайда 

Банктен Кепілзат нысанын оны Өтініш беруші 

немесе Кепілзат беруші**** Банкке ұсынылған 

жазбаша тапсырмада көрсеткен деректемелер 

бойынша аудару арқылы немесе олар болмаған 

жағдайда Өтініш берушінің немесе Кепілзат 

берушінің**** Банкте ашылған ағымдағы есеп-

шотына аудару арқылы қайтаруды талап етуге;   

 

11. Банк міндеттенеді: 

- Өтініш берушінің және/немесе Кепілзат 

берушінің*** жазбаша талабы бойынша 10 (он) 

жұмыс күні ішінде Банк алдындағы Кепілзат 

нысанымен қамтамасыз етілген міндеттемені 

Өтініш беруші толық орындаған және/немесе 

Кепілзат берушінің*** Жабу шоты есебінен 

орындалған жағдайда Кепілзат нысанын қайтару 

бойынша шараларды қабылдауға.  

 

12. Банк құқылы: 

12.1. Өтініш берушінің және/немесе Кепілзат 

берушінің*** Банк алдындағы Кепілдік бойынша 

міндеттемелері толық орындалғанға дейін 

Кепілзат нысанын қайтару туралы талапты 

орындамауға. 

12.2. Кез келген тұлғадан Кепілзат нысанына 

қолсұғушылықты тоқтатуды талап етуге;  

12.3. Кепілзат нысанымен қамтамасыз етілген 

міндеттемелердің орындалуын үшінші тұлғадан 

Өтініш берушінің және/немесе Кепілзат 

берушінің*** келісімінсіз қабылдауға;  

12.4. Банк келесі жағдайларда соның ішінде 

мерзімінен бұрын (Кепілзат нысанымен 

қамтамасыз етілген міндеттеменің орындалуы 

мерзімі туындағанға дейін), нақты 

қанағаттандыру мезетіне анықталатын толық 

көлемінде, сондай-ақ, жартылай, есептелген 

комиссия, айып төлем, Кепілдікке қатысты 

төлеуге жататын өзге сомалар мен төлемдермен 

бірге Кепілдіктің сомасын Кепілзат нысанына 

өтеуге аударуға құқылы:   

- Өтініш берушіде кезекті төлемді жабуға қаражат 

болмаған жағдайда;  

- Өтініш беруші Кепілдік шығарумен байланысты 

части со Счета покрытия, деньги до размера, 

указанного в п. 2 настоящей Гарантии.  

9.8. Возвратить ошибочно начисленные 

суммы вознаграждения Банку в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты направления 

требования  Банка. 

 

 

10.Заявитель и/или Закладодатель*** 

вправе: 

- в случае истечения срока действия 

Гарантии потребовать от Банка возврата 

Предмета заклада путем его перечисления по 

реквизитам, указанным Заявителем или 

Закладодателем**** Банку в письменном 

поручении, либо в случае их отсутствия  на 

текущий счет Заявителя или 

Закладодателя****, открытый в Банке; 

 

11. Банк обязуется: 

- по письменному требованию Заявителя 

и/или Закладодателя*** принять в течение 

10 (десяти) рабочих дней меры по возврату 

Предмета заклада при полном исполнении 

Заявителем и/или за счет Счета покрытия 

Закладодателя*** перед Банком 

обеспеченного Предметом заклада 

обязательства.  

 

12. Банк вправе: 

12.1. Не исполнять требования Заявителя 

и/или Закладодателя*** о возврате Предмета 

заклада до полного исполнения обязательств 

перед Банком по Гарантии.  

12.2. Требовать от любого лица прекращения 

посягательств на Предмет заклада; 

12.3.Принять исполнение обязательства, 

обеспеченного Предметом заклада, от 

третьего лица без согласия Заявителя и/или 

Закладодателя***;  

12.4. Банк вправе обратить взыскание на 

Предмет заклада, в том числе и досрочно (до 

наступления срока исполнения  

обеспеченного Предметом заклада 

обязательства), как в полном объеме, 

определяемом к моменту фактического 

удовлетворения, так и в части, суммы 

Гарантии вместе с начисленными 

комиссиями, неустойкой, иными суммами и 

платежами, причитающимися в связи с 

Гарантией, в следующих случаях: 

- при отсутствии у Заявителя средств для 

погашения очередного платежа; 

- в случае не выполнения Заявителем любых 



 

Банк алдындағы кез келген міндеттемесін 

орындамаған жағдайда;  

- Өтініш беруші және/немесе Кепілзат беруші*** 

Кепілдікті және/немесе Кепілзат  нысанын 

рәсімдеу кезінде жалған мәліметтер берген 

жағдайда.  

12.5. Өтеуді Кепілзат нысанына аудару Банктің 

бұйрықтарының және/немесе өзге құжаттардың 

негізінде Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен және/немесе Банктің ішкі 

құжаттарымен белгіленген тәртіпте Банктің 

Кепілзат нысанын немесе оның кез келген бөлігін 

Жабу есеп-шотынан өз меншігіне даусыз алуы 

(есептен шығаруы) арқылы сотсыз тәртіпте Өтініш 

берушінің немесе Кепілзат берушінің**** 

қосымша келісімінсіз жүргізіледі. Осы Шартқа қол 

қою арқылы Өтініш беруші және Кепілзат 

беруші**** Банктің осы тармақпен көзделген 

әрекеттерді орындауына келісімін береді. Банк 

өтеуді Кепілзат  нысанына кез келген күні, соның 

ішінде осы Өтініштің 12.4 тармағында көрсетілген 

жағдайлар туындаған күні де тез арада жүргізуге 

құқылы. 

 

 

 

 

 

13. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 
13.1. Өтініш беруші Кепілдік бойынша 

және/немесе Кепілзат беруші*** Кепілзат  

нысанын ұсыну бойынша міндеттемелерін 

орындамаған және/немесе тиіссіз орындаған 

жағдайда, Өтініш беруші және/немесе Кепілзат 

беруші*** Банкке ескерілмеген пайданы қоса 

алғанда, осы арқылы келтірілген барлық 

шығындарды Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес өтейді.  

13.2. Өтініш беруші Банкке Кепілдік бойынша 

төленген сомаларды осындай төлемді жүргізу күні 

төлеу бойынша немесе Кепілдікті ұсынумен 

(шығарумен) немесе Кепілдік бойынша талап ету 

ақысын төлеумен байланысты Банкке келтірілген 

комиссияларды, шығындар мен шығыстарды өтеу 

бойынша міндеттемелерін бұзған жағдайда  

Өтініш беруші Банкке төлемеген әрбір ақша 

сомасы осы Өтініш беруші Банкке төлемеген ақша 

сомасынан жылдық 42% (қырық екі пайыз) 

есебінен Сыйақы төлеумен (мөлшерлеме түрі) 

(Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі (нақты 

құны) Өтінішті беру күніне жылдық 

______(_____) құрайды) Өтініш берушінің Банк 

алдындағы қысқа мерзімді (7 (жеті) күн 

мерзімімен) банктік қарыз (Кредит) бойынша 

обязательств перед Банком в связи с 

выпуском Гарантии,  

- при предоставлении Заявителем и/или 

Закладодателем*** недостоверных сведений 

при оформлении Гарантии и/или Предмета 

заклада.  

12.5. Обращение взыскания на Предмет 

заклада производится без получения 

дополнительного согласия Заявителя или 

Закладодателя**** во внесудебном порядке 

путем бесспорного изъятия (списания) 

Банком в свою собственность Предмета 

заклада или любой его части со Счета 

покрытия, на основании распоряжений Банка 

и/или других документов, в порядке, 

установленном законодательством 

Республики Казахстан и/или внутренними 

документами Банка. Подписанием 

настоящего Договора Заявитель и 

Закладодатель**** дает согласие на 

совершение Банком действий, 

предусмотренных настоящим пунктом. Банк 

вправе незамедлительно обратить взыскание 

на Предмет заклада в любой день, в том 

числе в день, наступления случаев, 

указанных в пункте 12.4.настоящего 

Заявления. 

 

13.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
13.1. В случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Заявителем 

обязательств по Гарантии и/или 

Закладодателем*** по предоставлению 

Предмета заклада, Заявитель и/или 

Закладодатель*** возмещает Банку все 

причиненные тем самым убытки, в том числе 

и упущенную выгоду, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

13.2. В случае нарушения Заявителем 

обязательства по оплате Банку выплаченной 

по Гарантии суммы денег в день совершения 

такого платежа либо по возмещению 

комиссий, убытков, издержек и расходов, 

указанных понесенных Банком в связи с 

предоставлением (выпуском) или оплатой 

требования по Гарантии, каждая 

неоплаченная Заявителем Банку сумма денег 

трансформируется в задолженность 

Заявителя перед Банком по краткосрочному 

(сроком на 7 (Семь) дней) банковскому 

займу (Кредит) с уплатой  (вид ставки) 

Вознаграждения из расчета 42% (Сорок два 

процента) годовых от неоплаченной 

Заявителем Банку суммы денег (годовая 



 

берешегіне айналады. Бұл кезде Өтініш беруші 

берешек қалыптасқан күннен бастап бір жұмыс 

күні ішінде Банкпен сәйкес Банктік қарыз шартын 

жасап, кредиттік құжаттаманы қалыптастыру үшін 

қажетті құжаттарды ұсынуға міндетті.  

13.3. Банктің конкурстық сұраныстың әрекет ету 

мерзімін ұзартуға жазбаша келісімін алу бойынша 

міндеттеме бұзылған жағдайда Өтініш беруші 

Банкке Кепілдік сомасынан 25% көлемінде 

айыппұл төлейді. 

 

 

 

 

 

 

14. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ 

14.1. Кепілдік бойынша ақпаратты үшінші 

тұлғаларға беру, жариялау немесе ашу тек Банктің 

және/немесе Өтініш берушінің және/немесе 

Кепілзат берушінің*** (бұдан әрі бірге 

«Тараптар», ал жеке «Тарап») жазбаша 

келісімімен ғана, сонымен қатар бұл заңнама 

талаптарына, бухгалтерлік есептіліктің 

қолданыстағы ережелеріне сәйкес немесе осындай 

ақпаратты алуға уәкілетті мемлекеттік 

органдардың сәйкес шешім қабылдауымен 

байланысты қажет болатын жағдайларда мүмкін 

болады.  

14.2. Кепілдікті ұсынумен (шығарумен) 

байланысты Құпия ақпараттың құрамына келесі 

мәліметтер кірмейді:  

а) пайдалану немесе жариялау мезетіне жалпыға 

ортақ болатын ақпарат;   

б) тараптарға ақпаратқа заңды түрде қол жеткізген 

және мұндай мәліметтерді таратуға заңды құқығы 

бар тұлғамен ұсынылған.   

14.3. Кепілдікті ұсынумен (шығарумен) 

байланысты құпиялылық (банк құпиясы) туралы 

ережелер келесі жағдайларға таралмайды:   

- Өтініш беруші Кепілдік бойынша немесе 

Кепілзат беруші Кепілзат нысанына қатысты өз 

міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде 

орындамаған жағдайда;  

- Банк Өтініш берушінің барлық есеп-шоттарынан 

мерзімі кешіктірілген қарыз сомасын акцептісіз 

алған (және осыған байланысты өзге банктерге 

қажетті ақпаратты берген) жағдайда;   

- Банк Кепілдіктің жеке шарттары туралы Өтініш 

беруші мәміле жасауға ниет танытқан үшінші 

тұлғаларға ақпарат ұсынған жағдайда; 

- ақпаратты Өтініш берушіден мерзімі 

кешіктірілген берешекті өтеу мақсатында 

коллекторлық қызметті жүзеге асыратын 

эффективная ставка Вознаграждения 

(реальная стоимость) ______(_____) 

процента годовых на дату подачи 

настоящего Заявления. При этом Заявитель 

обязан в течение одного рабочего дня с даты 

образования задолженности заключить с 

Банком соответствующий Договор 

банковского займа и предоставить 

документы, необходимые для формирования 

кредитного досье. 

13.3.В случае нарушения обязательства по 

получению письменного согласия Банка на 

продление срока действия конкурсной 

заявки, Заявитель уплачивает Банку 

штрафную неустойку в размере 25% от 

суммы Гарантии. 

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

14.1. Передача информации по Гарантии 

третьим лицам, опубликование или 

разглашение возможны только с 

письменного  согласия Банка и/или  

Заявителя и/или Закладодателя*** (далее 

совместно «Стороны», а по отдельности 

«Сторона»), а также в случаях, когда это 

может стать необходимым в соответствии с 

требованиями законодательства, 

действующих правил бухгалтерской 

отчетности или в связи с принятием 

соответствующего решения государственных 

органов, уполномоченных на получение 

такой информации.  

14.2. Конфиденциальная Информация в 

связи с предоставлением (выпуском) 

Гарантии не включает в себя сведения:  

а) являющиеся общедоступными ко времени 

их использования или разглашения;  

б) предоставленные Сторонам лицом, 

которому они стали доступны законным 

путем и у которого имеется законное право 

распространять такие сведения. 

14.3. Положения о конфиденциальности (и 

банковской тайне), в связи с 

предоставлением (выпуском) Гарантии, не 

распространяются на случаи: 

- не выполнения или ненадлежащего 

выполнения Заявителем своих обязательств 

по Гарантии или Закладодателем в 

отношении Предмета заклада; 

- безакцептного изъятия Банком суммы 

просроченной задолженности со всех счетов 

Заявителя (и предоставлением в связи с этим 

иным банкам необходимой информации); 

- когда Банк информирует третьих лиц об 

отдельных условиях гарантии, с которыми  



 

мекемелерге ұсыну жағдайында;   

- ақпаратты Банк қызметінің сыртқы аудитін 

жүргізу мақсатында аудиторлық қызмет 

атқаратын мекемелерге ұсыну жағдайында;  

- Банкке сәйкес рейтинг беру мақсатында 

ақпаратты рейтингтік агенттіктерге ұсыну 

жағдайында;  

- ақпаратты Банктің Бас кеңсесіне ұсынған 

жағдайда;  

- ақпаратты сақтандыру мақсатында сақтандыру 

ұйымдарына ұсынған жағдайда;  

- Банктің өз қызметін жүзеге асыруы үшін 

қосымша қаржы құралдарын тарту мақсатында 

ақпаратты үшінші тұлғаларға (шетел банктері 

немесе басқа қаржылық институттар) ұсынған 

жағдайда;  

- Кепілдік бойынша міндеттемелер мен 

құқықтарды беру (талап етуді беру және қарызды 

аудару). 

 

 

 

 

 

 

15. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

15.1. Өтініш беруші және/немесе Кепілзат 

беруші*** өздерінің Кепілдік бойынша құқықтары 

мен міндеттерін Банктің жазбаша келісімінсіз 

беруге құқысыз.  

15.2. Кепілдіктің шарттарын өзгерту, тоқтату 

немесе әрекет ету мерзімін ұзарту Тараптардың 

қолдары қойылып, мөрлері басылған (болған 

жағдайда) қосымша келісімдермен рәсімделеді.  

15.3. Кепілдік бойынша барлық келіспеушіліктер 

Қазақстан Республикасының материалдық 

құқығын пайдалану арқылы Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен көзделген 

тәртіпте Банктің немесе оның филиалының 

орналасқан жері бойынша сотта (Банктің 

қалауынша) шешіледі.  

15.4. Кепілзат құқығы тоқтатылады:  

- Банк алдындағы Кепілдік бойынша барлық 

міндеттемелерді толық көлемінде орындаған 

жағдайда (барлық өзгерістер мен толықтыруларды 

қоса алғанда);   

-Банк Кепілдік бойынша Кепілзат нысанымен 

қамтамасыз етілген талаптарын қанағаттандырған 

жағдайда немесе Банктің Өтініш берушінің 

ақшасын оның банктік шоттарынан және/немесе 

Кепілзат берушінің*** ақшасын жабу шотынан 

акцептсіз және даусыз алу (есептен шығару) 

есебінен;  

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

Заявитель намеревается заключить сделки; 

- передачи информации организациям, 

осуществляющим коллекторскую 

деятельность, с целью взыскания 

просроченной задолженности с Заявителя; 

- передачи информации организациям, 

осуществляющим аудиторскую  

деятельность, с целью проведения внешнего 

аудита деятельности Банка; 

- передачи информации рейтинговым 

агентствам, для присвоения Банку 

соответствующего рейтинга; 

- передачи информации Головной 

организации Банка; 

- передачи информации страховым 

организациям в целях страхования; 

- передачи информации третьим лицам 

(иностранным банкам или иным 

финансовым институтам) с целью 

привлечения  Банком дополнительных 

финансовых средств для осуществления 

Банком своей деятельности. 

- уступки прав и обязанностей (уступка 

требования и перевод долга) по Гарантии.  

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1.Заявитель и/или Закладодатель***  не 

вправе передавать свои права и обязанности 

по Гарантии без письменного согласия 

Банка. 

15.2. Изменение условий, расторжение или 

продление срока действия Гарантии 

оформляются дополнительным 

соглашением, подписываемым Сторонами и 

скрепленным их печатями (при наличии).  

15.3. Все споры по Гарантии разрешаются с 

применением материального права 

Республики Казахстан в порядке, 

предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан, в суде по месту 

нахождения Банка или его филиала (по 

усмотрению Банка). 

 

15.4. Право заклада прекращается:  

- при выполнении всех обязательств перед 

Банком в полном объеме по Гарантии 

(включая все изменения и дополнения); 

- в случае удовлетворения Банком своих 

требований, обеспеченных Предметом 

заклада по Гарантии, либо за счет изъятия 

(списания) Банком в безакцептном и 

бесспорном  порядке денег Заявителя с его 

банковских счетов и/или денег 

Закладодателя*** со счета покрытия; 



 

заңнамасымен көзделген өзге жағдайларда.  

15.5. Осы Өтініш Өтініш берушінің және Кепілзат 

берушінің*** офертасы (кепілдікті беру туралы 

шартты және кепілзат шартын жасау туралы 

ұсыныс) болып табылады. Банк  қабылдаған 

жағдайда (шарттарын қабылдау) Өтініш Тараптар 

үшін жазбаша түрде № ___________________ 

жасалған шарт күшіне ие болады және Тараптар 

ол бойынша барлық міндеттемелерін толық 

орындағанға дейін әрекет етеді. Шарттың 

ережелерімен реттелмеген бөлігінде Тараптар 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасын жетекшілікке алады.  

15.6. Өтініш беруші мен Кепілзат беруші*** осы 

Өтінішке қол қоя отырып, келесіні растайды:  

- Кепілдікті ұсыну (шығару) және Кепілзат  

нысанын шығару шарттарымен таныс, олар анық 

әрі түсінікті;  

- оларды бұзу нәтижесінде туындауы мүмкін 

салдарлар, жауапкершілік және тәуекелдер туралы 

хабардар;  

- Банктің тарифтерімен, сыйақы 

мөлшерлемелерімен таныс әрі келіседі; 

- Банк тарифтеріне сәйкес Кепілдікті шығару үшін 

комиссияны және Кепілдікті шығаруға дейінгі 

өзге шығындарды төлейді;  

- Кепілдіктің нысанымен, мәтінімен және 

мазмұнымен таныс және келіседі, болашақта 

оларға қатысты шағым білдірмейді. 

- в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством 

Республики Казахстан. 

15.5. Настоящее Заявление является офертой 

Заявителя и Закладодателя*** 

(предложением заключить договор о 

предоставлении гарантии и договор заклада), 

которое в случае акцептования его (принятия 

условий) Банком, имеет для Сторон силу 

договора, заключенного в письменной 

форме, в дату акцепта его Банком, за № 

___________________ и действует до 

полного исполнения Сторонами всех 

обязательств по нему. В части, 

неурегулированной условиями договора, 

Стороны руководствуются действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

15.6. Заявитель и Закладодатель*** 

подписанием настоящего Заявления 

подтверждает, что: 

- с условиями предоставления (выпуска) 

Гарантии и предоставления Предмета 

заклада, ознакомлен, которые ему понятны и 

ясны; 

- осведомлен о последствиях, 

ответственности и рисках, которые могут 

наступить в случае их нарушения; 

- ознакомлен и согласен с тарифами Банка, 

ставками вознаграждения; 

-  оплатит комиссию за выпуск гарантии 

согласно тарифам Банка и другие расходы до 

выпуска Гарантии;   

- ознакомлен и согласен с формой, текстом и 

содержанием Гарантии и в дальнейшем 

претензий в отношении них предъявлять не 

будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Клиент толтырады/Заполняется клиентом  
Сізден біздің №___________________________ 

банк есеп-шотымыздан кепілдік бойынша өтеуді 

есептен шығаруыңызды сұраймыз/Просим Вас 

списать покрытие по гарантии с нашего 

банковского  счета 

№_______________________________ 

 

Сізден біздің №___________________________ 

банк есеп-шотымыздан кепілдік бойынша 

комисиялар мен шығындарды есептен 

шығаруыңызды сұраймыз/Просим Вас списать 

комиссии и расходы по гарантии с нашего 

банковского счета 

№___________________________ 

 

Бірінші жетекші (қолтаңбалар үлгілері бар 

карточкаға сәйкес)/Первый руководитель  

(согласно краточки с образцами подписей) 

                           

________________________   

                                                                                               

Бас бухгалтер / 

Главный бухгалтер________________________ 

М.О./М.П.   

 

Банктің белгілері/ Отметки Банка 

№ ________________________ мәміле 

паспорты қолданыстағы ҚР экспорттық-

импорттық валюталық бақылау ережелеріне 

толық сәйкес түрде рәсімделген/  

Паспорт сделки № 

________________________оформлен в 

полном соответствии с действующими 

Правилами осуществления экспортно-

импортного валютного контроля в РК. 

 

Валюталық бақылаушы/  

Валютный 

контролер_______________________ 

 

 

 

Акцептовано Банком:     

________________________ 

Банкімен акцептіленген:          

Басқарма Төрағасы/Филиал директоры/ 

Председетель Правления/Директор Филиала 

 

 

Дата  __/__/____ 

Күні   __/__/____                М.О./М.П.   

 Кепілзат беруші*** толтырады/ Заполняется 
Закладодателем***  

Сізден біздің №_____________________________________ 
банк есеп-шотымыздан кепілдік бойынша өтеуді есептен 
шығаруыңызды сұраймыз/Просим Вас списать покрытие по 
гарантии с нашего банковского  счета 
№_______________________________________ 
Бірінші жетекші (қолтаңбалар үлгілері бар карточкаға 
сәйкес)/Первый руководитель (согласно краточки с 
образцами подписей) 
________________________ 
                                                                                               
Бас бухгалтер/ Главный бухгалтер  
________________________                       М.О./М.П.   

 

* Конкурстық өтінім мерзімі ұзартылған болса, кепілдік мерзімі ұзартылады деген шартты 

қамтитын банктік кепілдікті шығару үшін Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ға жүгінген жағдайда 

Конкурстық өтінім күшінде болатын мерзім жолы толтырылады және «кепілдік 

түпнұсқасын Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ қайтарғанға дейін немесе Кепілдік бойынша 

міндеттемелерден босату туралы Бенефициардың ресми хаты берілгенге дейін кепілдік 

мерзімі таңдалады. Мұндай жағдайда Өтінішке кепілдік нысанын қоса ұсынып, «Ерекше 

шарттар» алаңында кепілдіктің қосымша ұсынылған нысан бойынша шығарылуы тиіс 

екенлігін көрсету қажет. Кепіл нысанының босатылуы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ға кепілдік 

түпнұсқасын қайтару немесе Бенефициардың кепілдік бойынша міндеттемеден босатылуы 

туралы ресми хат ұсынылған мезетке жүргізіледі.  

**контркепілдік күшінде болатын мерзім құжаттардың пошта арқылы тасымалдануына 

байланысты (төлемге Бенефициар талабының түпнұсқасын және талапқа қоса ұсынылатын 

құжаттарды контркепілгер Банкінің мекенжайына жіберу үшін кепілгер Банкке талап етілетін 



 

уақытқа байланысты) үнемі кепілдік күшінде болатын мерзімнен 15-45 күнтізбелік күнге ұзақ 

болады. 

*** Кепілзат ұсынушы ретінде Өтініш берушіден өзге тұлға әрекет ететін жағдайда 

пайдаланылады, болмаған жағдайда ӨШІРУ қажет.  

**** кепілдік бойынша қамтамасыз ету ретінде Кепілзат нысанын ұсынатын тұлғаны ҒАНА 

көрсету қажет.  

 

 

*заполнение поля Срок действия конкурсной заявки и выбор срока действия гарантии «До 

момента возврата в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 

оригинала гарантии или предоставления официального письма Бенефициара об 

освобождении от обязательств по гарантии» осуществляется в случае обращения в ДО АО 

Банк ВТБ (Казахстан) для выпуска гарантии, содержащей условие, что срок действия гарантии 

продлевается, если продлен срок действия конкурсной заявки. В этом случае необходимо 

приложить к Заявлению форму гарантии и в поле «Особые условия» указать, что гарантия 

должна быть выпущена по приложенной форме. Высвобождение Предмета залога производится 

на момент возврата в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) оригинала гарантии или предоставления 

официального письма Бенефициара об освобождении от обязательств по гарантии.  

**срок действия контр-гарантии всегда на 15-45 календарный дней дольше срока действия 

гарантии из-за почтового пробега документов (времени, которое может понадобиться Банку-

гаранту для отправки оригинала требования Бенефициара на оплату и документов, 

сопровождающих требование, в адрес Банка-контргаранта.                           

*** применяется в случае, когда Закладодателем выступает лицо отличное от Заявителя; в 

случае отсутствия необходимости УДАЛИТЬ 

**** указать ТОЛЬКО лицо, предоставляющее в обеспечение по гарантии Предмет заклада 


