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Банкпен айрықша қатынастағы тұлғамен жасалатын вексельдерді есепке алу
лимитін белгілеу туралы келісімнің үлгі нысаны /
Типовая форма соглашения об установлении лимита учета векселей с лицом,
связанным с Банком особыми отношениями
________ қ., 201__ жылғы «____» ________

г. ____________ , «____» _________20__г.

Бұдан
кейiн
«Эмитент»
деп
аталатын,
«___________________________»
атынан
_________________________________________
негізінде іс-әрекет ететін
_______________________________________
(аты-жөні, лауазымы)
бір жағынан және бұдан кейiн «Банк» деп
аталатын «Банк ЦентрКредит» акционерлік
қоғамы атынан _____________
_______________________________________
негiзiнде іс-әрекет ететiн
_______________________________________
(аты-жөні, лауазымы)
екінші жақтан, бұдан кейін бірігіп Тараптар деп
аталып, төменде көрсетілген мәселелер жөнiнде
осы Келісімнің үлгі нысанын (бұдан кейін мәтін
бойынша – Келісім) жасасты:
Терминдер мен анықтамалар:
Акцепт – вексель төлемiне берiлетiн жазбаша
келiсiм.

_______________________________________
именуемое далее «Эмитент» от имени которого
действует
__________________________________
(ФИО, должность)
на
основании
______________________________________,
с
одной стороны и Акционерное общество «Банк
ЦентрКредит», именуемое далее «Банк», от
имени
которого
действует
_____________________________________
(ФИО, должность)
на основании ___________________________, с
другой стороны, далее совместно именуемые
Стороны, заключили настоящую типовую форму
Соглашения (далее по тексту - Соглашение) о
нижеследующем:
Термины и определения:
Акцепт – письменное согласие на оплату векселя.

Аллонж – индоссаменттер жасау үшiн вексельге
қосымша парақ.
Вексель – бiржақты сөзсiз ақшалай мiндеттеменi
бiлдiретiн қатаң белгiленген нысандағы төлем
құжаты.

Аллонж – добавочный лист к векселю для
совершения индоссаментов.
Вексель – платежный документ строго
установленной
формы,
содержащий
одностороннее
безусловное
денежное
обязательство.
Векселедержатель – владелец векселя, имеющий
право на получение указанной в нем суммы
денег.

Вексельұстаушы – вексельде көрсетiлген ақша
сомасын алуға құқығы бар вексель иесi.
Вексель қағазы – белгiлi бiр қорғаныш дәрежесi
бар және вексель жасауға арналған елтаңбалы
қағаздың бiр түрi.
конт – төлем мерзiмi басталғанға дейiн
вексельдердi есепке алу кезiнде алынатын пайыз.

Вексельная бумага – разновидность гербовой
бумаги, обладающая определенной степенью
защиты и предназначенная для составления на
ней векселя.
Дисконт – процент, взимаемый при учете
векселей до наступления срока платежа.

Индоссамент – вексель сыртындағы немесе
аллонждағы табыстау жазбасы, бұл осы вексель
бойынша иелену құқығының басқа тұлғаға
берiлгенiн куәландырады.
Аударым векселi – вексельберушiнiң үшiншi
тұлғаға бiрiншi вексельұстаушының немесе оның

Индоссамент – передаточная надпись на обороте
векселя или на аллонже, удостоверяющая
переуступку прав по этому векселю другому
лицу.
Переводной вексель – вексель, содержащий
ничем не обусловленное предложение (приказ)

бұйрығы бойынша алдағы белгiлi бiр уақытта не
ұсынуы бойынша төлейтiн вексельде көрсетiлген
ақша сомасының ешнәрсеге негiзделмеген
ұсынысы (бұйрығы) бар вексель.
Жай вексель
– вексельберушiнiң вексель
ұстаушыға талап ету бойынша немесе алдағы
белгiлi
бiр
уақытта
төлейтiн
вексельде
көрсетiлген
ақша
сомасының
ешнәрсеге
негiзделмеген мiндеттемесi жазылған вексель.
Вексельдерді есепке алу – индоссамент
бойынша төлем мерзiмi басталғанға дейiн есеп
жүргiзу кеңселерiнiң вексель ұсынушыға вексель
сомасын төлей отырып, вексельдердi қабылдауы;

векселедателя третьему лицу уплатить первому
векселедержателю или по его приказу в
определенное время в будущем, либо по
предъявлении обозначенную в векселе сумму
денег.
Простой вексель – вексель, содержащий ничем
не обусловленное обязательство векселедателя
уплатить по требованию или в определенное
время в будущем обозначенную в векселе сумму
денег векселедержателю.
Учет векселя – прием векселей учетными
конторами по индоссаменту до наступления срока
платежа с выплатой вексельной суммы
предъявителю векселя.

Эмитент (вексельберушi) – вексель беретін
заңды тұлға.
1. Келісімнің мәні
1.1. Банк Эмитент берген вексельдер бойынша
осы Келісімнің және
Вексельұстаушымен
жасалған Жай, аудармалы вексельді есепке алу
туралы шарттың талаптарына сәйкес Эмитентке
_________ (сомасын санмен және жазумен,
валютасын көрсетіңіз) сомасында жаңартылатын
негізде
Вексельдерді есепке алу лимитін
белгілейді.
1.2. Осы Келісім қолданыста болған мерзім
ішінде Банк Вексельдерді есепке алу бойынша
белгіленген
лимит
аясында
индоссамент
бойынша төлем мерзiмi басталғанға дейiн
Вексельұстаушылардан Эмитент берген жай,
аударымды вексельдерді есепке алу үшін
қабылдайды және сомадан осы Келісім
қолданыста болған күндердің нақты саны мен
жылына 365 күнге тең күндер саны бойынша
есептелген, жылдық ___ % (пайызын жазуымен
көрсетіңіз) есептік мөлшерлеме бойынша
дисконт ұстай отырып, вексель ұсынушыға
вексель сомасын төлейді.

Эмитент (векселедатель) – юридическое лицо,
выдавшее вексель.
1. Предмет Соглашения
1.1. Банк устанавливает Эмитенту Лимит учета
векселей на возобновляемой основе в сумме
____________ (сумма цифрами и прописью,
валюта) в соответствии с условиями настоящего
Соглашения и Договоров о принятии к учету
простого, переводного векселя, заключаемых с
Векселедержателями, по выданным Эмитентом
векселям.
1.2. В течение срока действия настоящего
Соглашения, Банк в рамках установленного
Лимита
учета
векселей,
принимает
по
индоссаменту до наступления срока платежа к
учету
у
Векселедержателей,
выданные
Эмитентом простые, переводные векселя с
выплатой вексельной суммы предъявителю
векселя с удержанием из суммы дисконта по
учетной ставке ___ % (прописью процентов)
годовых, начисляемых исходя из фактического
числа дней действия настоящего Соглашения и
количества дней в году равного 365 дней.

1.3. Вексельдерді есепке алу лимиті келесі
мақсатқа:
Эмитенттің
жеткізушілер
мен
мердігерлерге сатып алу-сату, жұмыстарды
орындау, қызмет көрсету шарттары бойынша
жасайтын төлем мерзімін кейінге жылжыту үшін
беріледі.
2. Тараптардың мәлімдемелері мен
кепілдіктері
2.1. Осы арқылы Тараптар төмендегілерді
растайды және Банкке кепілдік береді:
2.1.1. Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес өз қызметін тиісті дәрежеде атқаратын
заңды тұлға болып табылады;

1.3. Лимит учета векселей предоставляется на
следующие цели: для отсрочки платежа
Эмитентом поставщикам и подрядчикам по
договорам купли-продажи, выполнения работ,
оказания услуг .

2.1.2. осы Келісім бойынша өзінің әрекеттерімен
құқықтарды
алуға
және
міндеттемелерді
орындауға құқығы, сондай-ақ осы Келісімді

2. Заявления и гарантии Сторон
2.1.
Настоящим Стороны заверяют и
гарантируют друг другу, что:
2.1.1. являются
юридическими
лицами,
должным образом осуществляющими свою
деятельность в соответствии с законодательством
Республики Казахстан;
2.1.2. они имеют полное право своими
действиями приобретать права и нести
обязанности по настоящему Соглашению, а также

жасау үшін басқа өкілеттіктері, оған қоса нақты
лицензиялары мен осы Келісімнің талаптарын
іске асыру үшін нақты және қажетті рұқсаттары
мен басқа құжаттары бар;
2.1.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Келісімді
орындау барысында Тараптар алған мәліметтер,
конфиденциалды және басқа ақпарат үшінші
тұлғаларға белгілі болмайды.
3. Тараптардың міндеттері мен құқықтары
3.1. Банктің міндеттері:
3.1.1.
Деректемелері
«Қазақстан
Республикасындағы вексель айналысы туралы»
Қазақстан Республикасы заңының талаптарына
сәйкес келетін, Эмитент берген
жарамды
вексельдерді ғана есепке алуға қабылдау;
3.1.2. құжаттардың толық пакетін алған күннен
бастап он жұмыс күні ішінде Эмитент берген
вексельді есеп жүргізуге қабылдау немесе
қабылдаудан бас тарту туралы шешім қабылдау;
3.1.3. вексельдерді есеп алуға қабылдау немесе
қабылдаудан
бас
тарту
туралы
шешім
қабылдағаннан кейін Эмитентке / Вексель
ұстаушыға вексельге сараптама жүргізу және
вексельді есепке алуға қабылдау немесе
қабылдаудан бас тарту туралы хабарлама
жөнелту.
3.1.4. вексельдің ұсынылған түпнұсқасына
жасалған сараптама нәтижесі оң болған жағдайда,
Вексельұстаушы жасаған индоссамент бойынша
оны есепке алуға қабылдау;
3.1.5. Банктің пайдасына индоссаменті бар
вексельдің түпнұсқасын алғаннан кейінгі келесі
жұмыс күнінен кешіктірмей дисконт ұстай
отырып,
Вексельұстаушының
банктік
есепшотына вексель сомасын аудару;
3.1.6. вексель бойынша төлем жасалғаннан кейін
вексельдің түпнұсқасын Эмитентке қайтару.
3.2. Банктің құқықтары:
3.2.1. Егер:
- вексель белгіленбеген күні төленуге тиіс болса;
вексельдің
ресімделуі
«Қазақстан
Республикасындағы вексель айналысы туралы»
Қазақстан Республикасы заңында белгіленген
талаптарға сәйкес келмесе;
- вексель шығарылған қағаз Ұлттық Банктің
нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген
талаптарға сай болмаса;
- вексель бланкі Қазақстан Республикасынан шет
аумақта әзірленсе;
- төлем жасайтын орын ретінде Қазақстан
Республикасының аумағы белгіленбесе;

иные полномочия на заключение настоящего
Соглашения, в том числе действительные
лицензии
и
другие,
действительные
и
необходимые для реализации условий настоящего
Соглашения разрешения и документы;
2.1.3. сведения, конфиденциальная и иная
информация, получаемая Сторонами в ходе
исполнения настоящего Соглашения не станет
известна третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан.
3. Обязанности и права Сторон
3.1. Банк обязуется:
3.1.1.принимать к учету только действительные
векселя, выданные Эмитентом, реквизиты
которых соответствуют требованиям Закона
Республики Казахстан «О вексельном обращении
в Республике Казахстан»;

3.1.2. принять решение о приеме или отказе в
приеме к учету векселя, выданного Эмитентом в
течение десяти рабочих дней со дня получения
полного пакета документов;
3.1.3. после принятия решения о приеме или
отказе в приеме к учету векселя, направить
Эмитенту/Векселедержателю уведомление о
проведении экспертизы векселя и приеме или
отказе в приеме векселя к учету;

3.1.3. в

случае положительного результата
экспертизы представленного оригинала векселя,
принять его к учету по индоссаменту,
совершенному Векселедержателем;
3.1.4. не позднее следующего рабочего дня
после
получения
оригинала
векселя
с
индоссаментом в пользу Банка, перечислить на
банковский счет Векселедержателя сумму
векселя с удержанием дисконта;
3.1.5. после поступления оплаты по векселю
возвратить оригинал векселя Эмитенту.
3.2. Банк имеет право:
3.2.1.отказать в учете векселя, если:
- вексель подлежит оплате не в определенный
день;
- оформление векселя не соответствует
требованиям,
установленным
Законом
Республики Казахстан «О вексельном обращении
в Республике Казахстан»;
- вексельная бумага, на которой выпущен вексель,
не
отвечает
требованиям,
установленным
нормативными правовыми актами Национального
Банка;
- бланк векселя изготовлен за пределами
Республики Казахстан;
- местом платежа обозначена не территория
Республики Казахстан;

- вексель бойынша төлем мерзімі өтіп кетсе;
- вексель бойынша төлем жасайтын күнге дейінгі
мерзім вексельді төлем жасау орнына жөнелтуге
(инкассациялауға) қажет болатын ақылға
қонымды мерзімнен қысқа болса;
- бұрынғы индоссамент бланкілік болса, сондайақ индоссаменттер реттілігі бұзылса;
- мазмұнынан төлем жасалған орын туралы бір
мағыналы қорытынды жасау мүмкін болмаса
немесе вексель мәтінінде вексель бойынша
құқықтарды пайдалануға мүмкіндік бермейтін
басқа ақаулар көрсетілсе;
- Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес басқа негіздер бойынша
вексельді есепке алудан бас тарту.
3.2.2. Вексельұстаушы мен Эмитенттің төлем
жасау қабілеттігіне талдау жасау, сондай-ақ
көрсетілген тұлғалардың вексель бойынша
міндеттемелерін төлей алмауына әсер ететін
факторларды зерттеу, сонымен қатар вексель
бойынша міндетті басқа тұлғалардың төлем
жасау қабілеттігін тексеру.
3.2.3. төлем жасау мерзімі басталған кезде
Эмитент
Вексельұстаушының
Банкке
индоссамент бойынша берген вексель сомасын
төлемеген жағдайда, Эмитенттің кез келген
банктік есепшотынан акцептсіз тәртіппен
вексельдің төленбеген сомасын, сондай-ақ басқа
шығынды есептен шығару;
3.2.4. банктік заңнамаға сәйкес тек банкпен
мәміле жасауға рұқсат берілген мәмілелер
бойынша бұдан кейін вексельді индоссамент
жасау;
3.2.5. Вексельұстаушыдан вексельдің тауарларды
сатып алу-сату, жұмыстарды орындау, қызмет
көрсету (қаржылық қызмет көрсетуді қоспағанда)
шарттарының негізінде берілгенін растайтын кез
келген ақпарат сұрау.
3.3. Эмитенттің міндеттері:
1) акцепт, сондай-ақ төлем үшін жауап беру;
2) төлем мерзімінде Банк есепке алған
вексельдерді өтеуді қамтамасыз ету;
3) Вексельұстаушы өтініш білдірген кезде немесе
Банктің сұрауы бойынша Вексельұстаушының
атына шығарылған вексель туралы жазбаша
растауды Банкке ұсыну;
4) Банкте банктік есепшот ашу және осы
есепшотқа вексельдер бойынша төлем жасау;
5) осы Келісім қолданыста болған мерзімде
есепшот ашылған сәттен бастап 3 күнтізбелік күн
ішінде басқа банктерде (жекелеген банктік
операцияларды жүзеге асыратын ұйымдарда)
ашылған өзінің барлық есепшоттары туралы
Банкке жазбаша хабарлау.
3.4. Эмитенттің құқықтары:

- срок платежа по векселю истек;
- срок оставшийся до даты платежа по векселю,
менее разумного срока, необходимого для
пересылки (инкассации) векселя к месту платежа;
- предыдущий индоссамент был бланковым, а
также если последовательность индоссаментов
была прервана;
- из его содержания невозможно сделать
однозначный вывод о месте платежа или текст
векселя содержит иные дефекты, которые не
позволяют осуществить права по векселю;
- по другим основаниям в соответствии с
требованиями действующего законодательства
Республики Казахстан;
3.2.2.проанализировать
платежеспособность
Векселедержателя и Эмитента, а также изучить
факторы,
которые
могут
привести
к
неспособности указанных лиц погасить свои
обязательства по векселю, а также проверить
платежеспособность иных лиц, обязанных по
векселю;
3.2.3.при наступлении срока платежа, в случае не
уплаты Эмитентом суммы векселя, переданного
Векселедержателем по индоссаменту Банку,
списать с любого банковского счета Эмитента в
безакцептном порядке неоплаченную сумму
векселя, а также другие издержки;
3.2.4. индоссировать векселя дальше только по
сделкам, разрешенным для заключения банком, в
соответствии с банковским законодательством;
3.2.5. запросить у Векселедержателя любую
информацию, подтверждающую, что вексель
выдан на основе договоров купли-продажи
товаров, выполнения работ, оказания услуг (за
исключением финансовых услуг).
3.3. Эмитент обязуется:
1) отвечать и за акцепт, и за платеж;
2) обеспечить покрытие учтенных Банком
векселей к сроку платежа;
3) при обращении Векселедержателя или по
запросу Банка предоставлять Банку письменное
подтверждение о выпущенном векселе на
Векселедержателя;
4) открыть банковский счет в Банке и
производить оплату по векселям на данный счет;
5) в течение срока действия настоящего
Соглашения письменно извещать Банк обо всех
своих счетах в других банках (организациях,
осуществляющих
отдельные
банковские
операции) в течение 3-х календарных дней с
момента открытия.
3.4. Эмитент вправе:

1) вексель сомасын төлегеннен кейін вексельдің
түпнұсқасын Банктен алу.
3.5. Эмитент:
1) егер келісілген болса, Банкке пайыздарымен
бірге вексельдің төленбеген сомасын, вексель
төленуге тиісті күні Ұлттық Банк белгілеген
қайта қаржыландыру мөлшерлемесі мөлшеріндегі
вексель
сомасынан
өсімпұлды,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасында
көзделген
басқа
шығынды
Эмитенттің кез келген банктік есепшоттарын
тікелей дебеттеу арқылы
есептен шығаруға
келісім береді.

1) после оплаты вексельной суммы получить в
Банке оригинал векселя.
3.5. Эмитент дает согласие:
1) Банку на списание им путем прямого
дебетования любых банковских счетов Эмитента
неоплаченной суммы векселя, 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 так же
других издержек в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Республики
Казахстан.

2)
Эмитент
Вексельұстаушының
Банкке
индоссамент бойынша берген вексель сомасын
төлемеген жағдайда, Эмитент Банкке Эмитент
төлемеген вексель сомасын, төлемеуге наразылық
бойынша жұмсалған шығынды, хабарлама жіберу
бойынша шығынды, сондай-ақ басқа да
шығындарды
Банктің
Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында
қарастырылған тәртіппен, төлемдік талаптапсырмалардың негізінде Эмитенттің банктегі,
банктік операциялардың жекелеген түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымдардағы,
шетелдік
банктердегі кез келген банктік есепшоттарынан
акцептсіз тәртіппен есептен шығаруына құқық
және келісім береді.
4. Жауапкершілігі
4.1. Осы Келісімде көрсетілген міндеттемелерін
орындамағаны
немесе
тиісті
дәрежеде
орындамағаны
үшін
Тараптар
Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында
белгіленген тәртіппен жауап береді.
5. Дауларды шешу тәртібі
5.1. Осы Келісімнің талаптарын орындау
барысында
келіспеушіліктер
мен
даулар
туындаған жағдайда, Тараптар оларды соттан тыс
тәртіппен реттеу үшін барлық қажетті шараларды
қабылдауға міндетті.

2) в случае неуплаты Эмитентом суммы векселя,
переданного
Векселедержателем
по
индоссаменту Банку, Эмитент предоставляет
право Банку и дает согласие на безакцептное
списание Банком суммы векселей неоплаченных
Эмитентом, издержек по протесту в неплатеже,
издержек по посылке извещения, а также других
издержек, с любых банковских счетов Эмитента в
банках,
организациях
осуществляющих
отдельные
виды
банковских
операций,
иностранных банках, на основании платежного
требования-поручения,
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством Республики Казахстан.
4. Ответственность
4.1.За
неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязательств, указанных в настоящем
Соглашении Стороны несут ответственность в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Республики Казахстан.

5.2. Өзара келісімге келмеген кезде барлық
реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының
қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот тәртібімен
қарастырылады.
5.3. Осы Келісім арқылы реттелмеген барлық
мәселелерді
шешуде
Тараптар
Қазақстан
Республикасының
заңнамасын
басшылыққа
алады.

5. Порядок разрешения споров
5.1. В случае возникновения разногласий и
споров в процессе исполнения условий
настоящего Соглашения, Стороны обязуются
принять все необходимые меры для их
урегулирования во внесудебном порядке.
5.2. При не достижении взаимного согласия, все
неурегулированные споры рассматриваются в
судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
5.3. В решении всех других вопросов, не
урегулированных
настоящим
Соглашением,
Стороны руководствуются законодательством
Республики Казахстан.

6. Форс-мажор
6.1. Табиғат апаттары, апаттар, өрт, электр
энергиясының өшірілуі, байланыс желісінің
бұзылуы, жаппай тәртіпсіздіктер, ереуілдер,
әскери қимылдар, Тараптардың осы Келісім

6. Форс-мажор
6.1. В случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные
бедствия,
аварии,
пожары,
отключение электроэнергии, повреждение линий

бойынша міндеттемелерін орындауына кедергі
келтіретін, осы Келісімде көрсетілген қызмет
түрлеріне тікелей немесе жанама тыйым салатын
Қазақстан
Республикасының
мемлекеттік
органдарының заңнамалық актілерінің, үкімет
қаулыларының және өкімдерінің күшіне енуі,
сондай-ақ осы Келісім бойынша міндеттемелерді
орындауға
мүмкіндік
бермейтін,
шет
мемлекеттердің
мемлекеттік
органдарының
заңнамалық және басқа актілерінің күшіне енуі
сияқты дүлей күшті жағдайлар туындаған
жағдайда, егер мұндай жағдайлар басталған
сәттен бастап он күн ішінде және байланыс
болған жағдайда дүлей күшті жағдайлар
тоқтағанға дейін оның әсерінен зардап шеккен
Тарап болған жағдайлар туралы келесі Тарапқа
хабарласа, сондай-ақ өз тарапынан форс-мажор
жағдайларының салдарын тез арада жою үшін
барлық шаралар қабылдаса, Тараптар дүлей
күшті жағдайлар тоқтағанға дейін қабылдаған
міндеттемелерін
орындамағаны
үшін
жауапкершіліктен босатылады.

связи, массовые беспорядки, забастовки, военные
действия, вступление в силу законодательных
актов, правительственных постановлений и
распоряжений
государственных
органов
Республики Казахстан, прямо или косвенно
запрещающих
указанные
в
настоящем
Соглашении виды деятельности, препятствующие
осуществлению Сторонами своих обязательств по
настоящему Соглашению, а также вступление в
силу
законодательных
и
иных
актов
государственных
органов
иностранных
государств, делающих невозможным исполнение
обязательств по настоящему Соглашению,
Стороны освобождаются от ответственности за
неисполнение взятых на себя обязательств до
прекращения обстоятельств непреодолимой силы,
если в течение десяти дней с момента
наступления таких обстоятельств и при наличии
связи, Сторона, пострадавшая от их влияния,
доведет до сведения другой Стороны известие о
случившемся, а также предпримет все возможные
с ее стороны усилия для скорейшей ликвидации
последствий форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Форс-мажор жағдайларына байланысты
шығынға ұшыраған Тарап дүлей күшті
жағдайлардың әрекетінің объектісі болып
табылатын Тараптан болған жағдайларды
растауды, сондай-ақ келтірілген шығынды
есептеуге байланысты кез келген құжаттаманы
талап етуі мүмкін.
7. Өзге талаптар
7.1. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Тараптар
келесі Тараптан алған қаржылық, коммерциялық
және басқа ақпараттың конфиденциалдылығын
қатаң сақтауға міндеттенеді. Тек келесі Тараптың
жазбаша келісімімен, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында
көзделген жағдайларда ғана мұндай ақпаратты
үшінші тұлғаларға беруге, жариялауға және
хабарлауға болады. Осы Келісімнің талаптары
конфиденциалды болып табылады. Тараптардың
ешқайсысы осы Келісімнің нақты талаптарына
немесе оны орындау тәртібіне қатысты ақпаратты
үшінші тұлғаларға бермейді.

6.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форсмажорными обстоятельствами, может требовать
от Стороны, ставшей объектом действия
непреодолимой
силы,
доказательств
произошедших событий, а также любую
документацию, связанную с исчислением объема
понесенного ущерба.
7. Прочие условия
7.1.
В
соответствии
с
действующим
законодательством,
Стороны
обязуются
сохранять
строгую
конфиденциальность
финансовой,
коммерческой
и
прочей
информации, полученной от другой Стороны.
Передача такой информации третьим лицам,
опубликование и разглашение возможны только с
письменного согласия другой Стороны, а также в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством
Республики
Казахстан.
Условия настоящего Соглашения являются
конфиденциальными. Ни одна из Сторон не будет
передавать
третьим
лицам
информацию
относительно действительных условий или
порядка выполнения настоящего Соглашения.
7.2. Соглашение составлено в двух экземплярах:
на государственном и на русском языках, по
одному экземпляру для каждой из Сторон,
каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
7.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с
даты его подписания и действует до ________
года.
7.4. Стороны вправе расторгнуть настоящее
Соглашение в одностороннем порядке. При этом,

7.2. Келісім мемлекеттік және орыс тілдерінде, әр
Тарап үшін бір-бірден, заңды күші тең екі данада
жасалған.
7.3. Осы Келісім оған қол қойған күннен бастап
күшіне енеді және ________ жылға дейін
қолданыста болады.
7.4. Тараптар осы Келісімді біржақты тәртіппен
бұзуға құқылы. Бұл кезде Келісімді бұзуға ниет

танытқан Тарап Келісім бұзылады деп болжанған
күннен 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын келесі
Тарапқа жазбаша хабарлауға міндетті. Мұндай
жағдайда Тараптар осы Келісім бұзылатын
күннен 5 (бес) жұмыс күні бұрын Келісім
бойынша
бұрын
туындаған
жағдайларды
орындауға және ол бойынша бір-бірінің
шығындарын өтеуге міндетті.
7.5. Тараптар өзара келісімге келген кезде осы
Келісімге кез келген өзгерістер және/немесе
толықтырулар енгізуге құқылы. Келісімге
енгізілетін барлық өзгерістер және/ немесе
толықтырулар жазбаша ресімделіп, Тараптардың
уәкілетті өкілдерінің қолы қойылуы тиіс.
7.6. Бір немесе екі Тарап қайта ұйымдасқан кезде
осы Келісім бойынша олардың құқықтары мен
міндеттері Тараптардың құқықтық мұрагеріне
өтеді.

Сторона, изъявившая желание расторгнуть
Соглашение, обязана письменно уведомить
другую Сторону за 30 (тридцать) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения
Соглашения. В этом случае, Стороны обязаны
исполнить ранее возникшие обязательства по
Соглашению и возместить друг другу расходы по
ним не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
даты расторжения настоящего Соглашения.
7.5. Стороны вправе при взаимном согласии
внести любые изменения и/или дополнения в
настоящее Соглашение. Все изменения и/или
дополнения в Соглашение должны быть
оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
7.6. При реорганизации одной или обеих Сторон
права и обязанности по настоящему Соглашению
переходят к правопреемникам Сторон.

8. Тараптардың деректемелері мен қолдары /
Реквизиты и подписи Сторон:
Банк:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(атауы, БСН, коршот №, резиденттік белгісі, экономика секторының коды, пошталық
мекенжайы,электрондық мекенжайы, www.bcc.kz ресми интернет ресурсы /
наименование, БИН, № корсчета, признак резидентства, код сектора экономики, почтовый адреc,
электронный адрес, официальный интернет ресурс: www.bcc.kz)
Эмитент:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(атауы, пошталық индексі, мекенжайы, БСН, есепшот №, Банктің атауы, резиденттік белгісі,
экономика секторының коды / наименование, почтовый индекс, адрес, БИН,
№
счета, наименование Банка, признак резидентства, код сектора экономики)

Банк

Эмитент

_________________
м.о./м.п.

_______________________

