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Банкпен айрықша қатынастағы тұлға ______________ (эмитенттің атауы) жасалатын жай 

(аудармалы) векселді есепке алуға қабылдау туралы шарттың үлгі нысаны / 
Типовая форма  договора о принятии к учету простого (переводного) векселя с 

 лицом, связанным с Банком особыми отношениями______________ (название эмитента) 

 

  

г._____________ қ.                                        № ___  «___» ________ 20_ж./ г. 

  

Бұдан кейін «Вексельұстаушы» деп аталатын 

_______________________________________ 

атынан «___»_______ 20_ жылғы 

________________ негізінде іс-әрекет ететін 

_______________________________________  

(лауазымы) 

______________________________________, 

  (аты-жөні) 
бір жақтан, және бұдан кейін «Банк» деп 

аталатын «Банк ЦентрКредит» акционерлік 

қоғамы атынан «___»_______ 20_ жылғы 

________________ негізінде іс-әрекет ететін  

_______________________________________  

                                (лауазымы) 

______________________________________, 

(аты-жөні) 
екінші жақтан, бұдан кейін бірігіп Тараптар деп 

аталып, төмендегі мәселелер жөнінде осы 

Шарттың үлгі нысанын (бұдан кейін мәтін 

бойынша – Шарт) жасасты: 

 ______________________________________ 
именуемое далее «Векселедержатель» от имени 

которого действует 

______________________________________ 

______________________________________ 

(должность) 

 

(Ф.И.О.), 

 на основании __________________________ от 

«___»_______ 20_ г.,  с одной стороны и 

Акционерное общество «Банк ЦентрКредит», 

именуемое далее «Банк», от имени которого 

действует                     

______________________________________ 

(должность)                     

______________________________________ 

(Ф.И.О.), 

 на основании ___________________ от 

«___»_____ 20_ г.,  с другой стороны, далее 

совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящую типовую форму Договора (далее по 

тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Шарттың мәні  1. Предмет договора. 
1.1. Банк төмендегі кестеге сәйкес 

Вексельұстаушыдан дисконтталған бағасы 

бойынша, осы Шарт қолданылатын нақты күндер 

саны мен 365 күнге тең бір жылдағы күндер 

санына қарай есептелетін жылына ____% 

(жазумен көрсетілген пайыз) есептік мөлшерлеме 

бойынша 

_________________________________________ 

               (эмитенттің атауы)  

жалпы сомасы ____________________________  

                                   (санмен және жазумен) 

теңге саны ______ дана жай (аудармалы) вексельді 

есеп жүргізуге қабылдайды.  

 1.1. Банк принимает к учету у Векселедержателя 

простые (переводные) векселя 

_______________________________ , 

               (наименование эмитента)  

в количестве _____ штук на общую сумму 

__________________________________тенге  

               (цифрами и прописью)  

по дисконтированной стоимости, по учетной 

ставке ___ % (прописью процентов) годовых, 

начисляемых исходя из фактического числа дней 

действия настоящего Договора и количества 

дней в году равного 365 дней, согласно таблице: 

  

№  

т /б  

/ 

Вексельдің 

сериясы, № / 

Серия, 

Жасалған 

күні / Дата 

составления 

Төлем 

мерзімі / 

Срок 

Атаулы 

сомасы, теңге / 

Номинальная 

Мөлшер

леме / 

Ставка 

Өтелуге дейінгі 

мерзім, күнмен / 

Срок до 

Сатып алу 

сомасы, теңге 

/ Сумма 
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п/п № векселя платежа сумма, 

тенге 

погашения, в 

днях 

покупки, 

тенге 

1               

2               

3               

   БАРЛЫҒЫ / ИТОГО:         

  

2. Тараптардың міндеттемелері   2. Обязательства сторон 

2.1. Вексельұстаушы осы Шартқа қол қойған 

сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде жоғарыда 

көрсетілген тізімге сәйкес 

_________________________________________ 

                 (эмитенттің атауы) 

векселін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

заңнамасы бойынша талап етілетін барлық 

қажетті құжаттарды Банкке тапсыруға 

міндеттенеді.   

 2.1.Векселедержатель обязуется в течение 2 

(двух) рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора передать Банку вексель 

_______________________________________,  

                 (наименование эмитента)  

согласно вышеуказанному перечню, а также все 

необходимые документы, требуемые по 

законодательству Республики Казахстан; 

2.2. Банк өзіне Вексельұстаушы кестеде 

көрсетілген вексельдерді тапсырған сәттен бастап 

1 (бір) жұмыс күні ішінде 

_______________________ теңге  мөлшеріндегі 

 (санмен және жазумен) 

қаражатты Вексельұстаушының 5-тарауда 

көрсетілген есепшотына аударуға міндеттенеді.   

 2.2. Банк обязуется в течение 1 (одного) рабочего 

дня с момента передачи ему Векселедержателем 

указанных в таблице векселей, перечислить 

средства в размере 

___________________________________тенге 

(цифрами и прописью) на счет 

Векселедержателя, указанный в разделе 5. 

2.3. Вексельдерді қабылдау-өткізу Қабылдау-

өткізу актінің негізінде және Тараптардың 

уәкілетті өкілдері қол қоятын индоссамент жасау 

арқылы жүргізіледі. Вексельұстаушы 

вексельдерді Банкке тапсыратын орын – «Банк 

ЦентрКредит» АҚ ________________________, 

_____________________________ (мекенжайы). 

 2.3. Прием-передача векселей осуществляется на 

основании акта приема-передачи и путем 

осуществления индоссамента, подписываемого 

уполномоченными представителями Сторон. 

Местом передачи векселей Векселедержателем 

Банку является __________________ АО «Банк 

ЦентКредит» 

_______________________________ (адрес). 

2.4. Вексельұстаушы өткізіліп жатқан 

вексельдердің шынайылығын және жолдастық 

немесе қола еместігін растайды.   

 2.4. Векселедержатель подтверждает, что 

передаваемые векселя являются подлинными и 

не являются дружескими либо бронзовыми. 

2.5. осы Шарттың 2.1.-тармағына сәйкес 

Вексельұстаушы вексельдерді өткізуді 2 (екі) 

жұмыс күнінен артық мерзімге кешіктірген 

жағдайда, Банк біржақты тәртіпте осы шартты 

бұзуға құқылы.  

 2.5. В случае задержки передачи векселей 

Векселедержателем в соответствии с пунктом 

2.1. настоящего Договора более чем на 2 (два) 

рабочих дня, Банк вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий Договор. 

3. Шарттың іс-әрекет ету мерзімі   3. Срок действия договора 

3.1. Осы Шарт оған қол қойған сәттен бастап 

күшіне енеді және, осы Шарттың 2.5.-тармағында 

көзделген жағдайдан басқа кезде, осы Шартқа 

сәйкес Тараптар өздеріне қабылдаған барлық 

міндеттемелерді толық орындап болғанша әрекет 

етеді.   

 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента его подписания и действует вплоть до 

полного исполнения  Сторонами принятых ими 

на себя в соответствии с настоящим Договором 

обязательств за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.5. настоящего 

договора. 

4. Әр түрлі  4. Разное 

4.1. Осы арқылы Вексельұстаушы осы Шартты 

жасасқанға дейін:  

- «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды 

жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесімен 

танысқанын;  

- оған тарифтер туралы, есепшот бойынша 

 4.1. Настоящим Векселедержатель подтверждает, 

что до заключения настоящего Договора: 

 -  он ознакомлен  с  Правилами  об  общих 

условиях проведения операций АО Банк Центр 

Кредит»; 

 - ему была предоставлена  информация о 



банктік қызметті ұсынудың талаптары туралы 

ақпарат пен осы Шартты жасасу үшін қажетті 

құжаттардың тізімі, осы Шарт бойынша 

міндеттерді орындамаған жағдайдағы клиенттің 

жауапкершілігі мен болуы мүмкін қауіпі туралы 

ақпарат берілгендігін; 

- оған осы Шарттың талаптарымен, «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды 

жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесімен 

танысу үшін қажетті уақыт берілгендігін 

растайды. 

4.2. Осы Шарт Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес реттеледі және 

талқыланады.  

тарифах, об условиях предоставления 

банковских  услуг  по  счету и перечень  

необходимых документов для заключения 

Договора, информация   об ответственности и  

возможных рисках Клиента в случае не 

выполнения обязательств по настоящему 

Договору; 

-    ему было предоставлено необходимое время 

на ознакомление с условиями настоящего  

Договора и  Правилами об  общих  условиях  

проведения  операций  АО «Банк ЦентрКредит.        

4.2.Настоящий Договор регулируется  и 

толкуется  в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

 

4.3. Эмитент _____________________________,  

                               (эмитенттің атауы) 

вексельдерге төлем жасамаған жағдайда, 

Вексельұстаушы Банктің Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес барлық сомаға Вексельұстаушыға вексель 

бойынша талап қоюға мүмкіндігі бар екенін және 

оның әділетті болатынын мойындайды.   

 4.3. В случае неоплаты векселей Эмитентом 

_______________________________________,  

                 (наименование эмитента)  

Векселедержатель признает возможность и 

справедливость предъявления Банком 

требований по векселю к Векселедержателю на 

все суммы в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

4.4. Вексельберуші Банктің вексельдердің есебін 

жүргізу жөнінен жасалған мәміле туралы 

ақпаратты несие бюросына беруге жазбаша 

келісім береді.  

 4.4. Векселедатель дает письменное согласие на 

предоставление информации Банком в 

Кредитные бюро о совершенной сделке по учету 

векселей. 

4.5. Вексель ұстаушы Банкке Вексель 

ұстаушының кез келген банктік шотынан 

төлемші төлемеген вексель сомасын, егер 

ескерілген болса, пайыздарын, Ұлттық банк 

вексельді төлеуге тиісті күнге белгілеген қайта 

қаржыландыру мөлшерлемесі бойынша вексель 

сомасынан өсімпұл мен басқа да шығындар 

сомасын тікелей дебеттеу арқылы Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасында 

көзделген тәртіппен алуға құқық береді. 

Ақша болмаған немесе жеткілікті болмаған 

жағдайда Банк алдын ала хабарламай және 

Вексель ұстаушының қосымша келісімін алмай, 

акцептісіз тәртіппен, Қазақстан 

Республикасының немесе тиісті шет мемлекеттің 

заңнамасы бойынша төлем құжатына Клиенттің 

қосымша акцепті талап етілмейтін төлем 

құжаттарын ұсыну рұқсат етілген кезде, Вексель 

ұстаушының Қазақстан Республикасының 

аумағындағы және одан тыс жердегі кез келген 

басқа банктерде (банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда) 

ашылған кез келген банктік шоттарына Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген төлем 

құжаттарын ұсына отырып, Клиенттің кез келген 

шоттарынан ақша сомаларын кез келген 

валютамен Банктің алдындағы берешек 

мөлшерінде өндіріп алуға (есептен шығаруға) 

құқылы. 

 4.5. Векселедержатель предоставляет право 

Банку на списание им путем прямого 

дебетования любых банковских счетов 

Векселедержателя суммы векселя неоплаченной 

плательщиком, с процентами, если они были 

обусловлены, пени от суммы векселя в размере 

ставки рефинансирования, установленной 

Национальным банком на день, в который 

вексель подлежал оплате, а также других 

издержек в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Республики 

Казахстан.  

В случае отсутствия денег либо их не 

достаточности Банк без предварительного 

уведомления и дополнительного согласия 

Векселедержателя имеет право в безакцептном 

порядке путем предъявления платежных 

документов, предусмотренных 

законодательством РК, к любым банковским 

счетам Векселедержателя, открытым в любых 

других банках (организациях, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций) на 

территории Республики Казахстан и за ее 

пределами, в случаях, когда законодательством 

Республики Казахстан или соответствующего 

иностранного государства допускается 

предъявление платежных документов, не 

требующих дополнительного акцепта Клиента к 

такому платежному документу, изымать 

(списывать)  в любой валюте суммы денег с 



любых счетов Клиента, в размере имеющейся 

задолженности перед Банком. 

4.6. Осы Шарттан немесе соны орындауға 

байланысты туындайтын кез келген мәселелер, 

даулар мен келіспеушіліктер Тараптар арасында 

өзара тиімді талаптармен келіссөз арқылы 

шешілуге тиісті. Келісімге келе алмаған 

жағдайда, Тараптар дауларды Қазақстан 

Республикасының   аймағында қолданыста 

болатын заңнамаға сәйкес шешетін болады.  

 4.6. Любые вопросы, разногласия или претензии, 

возникающие из настоящего Договора или в 

связи с его выполнением, подлежат 

урегулированию между Сторонами на 

взаимоприемлемой основе путем переговоров. 

При отсутствии согласия Стороны будут 

рассматривать споры в соответствии с 

действующим на территории Республики 

Казахстан законодательством. 

4.7. Осы Шартта баяндалған, оған қол қойғанға 

дейін араларында болған мәселелер бойынша 

Тараптар арасындағы барлық алдын ала 

келісімдер, келісушіліктер, келіссөздер мен хат 

алмасу осы Шартқа қол қойған күннен бастап 

күшінен айрылады.   

 4.7. Все предварительные соглашения, 

договоренности, переговоры и переписка между 

Сторонами по вопросам, изложенным в 

настоящем Договоре, имевшие место до его 

подписания, теряют силу с даты подписания 

настоящего Договора. 

4.8. Осы Шартқа жасалған барлық өзгертулер мен 

толықтырулар жазбаша түрде ресімделіп, 

Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған кезде 

ғана жарамды болады.  

 4.8. Все изменения и дополнения к настоящему 

Договору действительны только в том случае, 

если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

4.9. Осы Шарттың талаптары құпия болып 

табылады. Тараптардың ешқайсысы осы шарттың 

қолданыстағы талаптарына және қолданылу 

тәртібіне қатысты ақпаратты үшінші тарапқа 

бермейді.    

 4.9. Условия настоящего Договора являются 

конфиденциальными. Ни одна из сторон не 

будет передавать третьим лицам информацию 

относительно действительных условий или 

порядка выполнения настоящего Договора. 

4.10. Вексельұстаушы төлем деректемелерінің 

барлық өзгерістері, өзінің атауының өзгеруі 

туралы, орналасқан орнының, нақты 

мекенжайының, байланыс құралдарының 

нөмірлері мен атауларының және басқа 

деректемелерінің өзгергені туралы, сонымен 

қатар құрылтай/тіркеу құжаттарына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы, қайта құру 

немесе тарату туралы шешім (оның ішінде сот 

арқылы) қабылдағаны туралы жоғарыда 

көрсетілген жағдайлардың кез келгені орнаған 

сәттен бастап екі күнтізбелік күн ішінде Банкке 

жазбаша хабарлауға міндетті. 

 4.10. Векселедержатель обязан письменно 

информировать Банк обо всех изменениях 

платежных реквизитов, своего наименования, об 

изменении места нахождения, фактического 

адреса, номеров  и названий средств связи и 

других реквизитов,  о смене лиц, имеющих право 

совершения операций с векселями, а также о 

внесении изменений и дополнений в 

учредительные/регистрационные документы, 

принятия решения (в том числе судом) о 

реорганизации или ликвидации в течение двух 

календарных дней с момента возникновения 

любого из вышеуказанных обстоятельств. 

4.11. Осы Шарт мемлекеттік және орыс 

тілдерінде заңдық күші тең екі түпнұсқа данада 

жасалып, оған Тараптар қол қойған. 

 4.11. Настоящий Договор подписан Сторонами в 

двух подлинных экземплярах,  имеющих 

одинаковую юридическую силу на 

государственном и русском языках.   

  

5. Тараптардың орналасқан орны мен деректемелері/  

Места  нахождения, реквизиты и подписи Сторон 

 

Банк:    “Банк ЦентрКредит” АҚ/АО 

Филиал в городе ________________________ 

қаласының филиалы  

Орналасқан жері /Место 

нахождения:_____________________________ 

________________________________________ 

БСК/БИК:      KCJBKZKX  

Есепшот/Счет ________________________ 

________________________________________ 

Вексельұстаушы/Векселедержатель:____________

____________________________________ 

Орналасқан жері /Место 

нахождения:______________________________ 

_________________________________________ 

Нақты мекенжайы/Фактический адрес: 

____________________________________________

______________________________________ 

БСН/БИН_________________________________ 



БСН/БИН________________________________ 

тел. ___________________________________ 

 

 

 

Банк атынан/От Банка: 

  

________________________________________ 

 

 

М.о./М.п. 

 

 

Есепшот / счет № _______________________ 

_____________________БСК/БИК_________ 

тел. ___________________________________  

 

 

 

Вексельұстаушы атынан/ 

 от Векселедержателя:  

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


