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Приложение 2

к постановлению
Правительства

Республики Казахстан
от «    » 2012 года

№

Приложение 2
к постановлению

Правительства
Республики Казахстан

от 10 июня 2010 года № 556

Типовое соглашение
о сотрудничестве по гарантированию

кредитов банков второго уровня субъектам частного
предпринимательства в рамках реализации первого направления

Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

Настоящее Соглашение о сотрудничестве по гарантированию кредитов
банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в рамках
реализации первого направления Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
(далее - Соглашение) заключено между уполномоченным органом, финансовым
агентом, местным исполнительным органом, совместно именуемые «Стороны»,
а каждый в отдельности «Сторона», либо как указано выше, руководствуясь
целями поддержки субъектов частного предпринимательства для реализации
постановления Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года,
№ 301 «Об утверждении Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее -
Программа) о нижеследующем:

1. Термины и сокращения

ГПФИИР Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010 - 2014 годы, утвержденная Указом
Президента Республики Казахстан от 19 марта
2010 года № 958;

ОКЭД приоритетные сектора экономики в соответствии с общим
классификатором видов экономической деятельности
(далее - ОКЭД), утвержденным приказом председателя
Комитета по техническому регулированию и метрологии
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Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан от 14 декабря
2007 года № 683-од согласно приложению 1 к
Программе;

Координатор
Программы на
местном уровне

определяемое решениями акимов областей, городов
Астаны и Алматы структурное подразделение местного
исполнительного органа, ответственное за реализацию
Программы на местах по принципу «одного окна»;

Договор
банковского займа

письменное соглашение, заключаемое между Банком и
СЧП, по условиям которого Банк предоставляет кредит
СЧП;

СЧП субъект частного предпринимательства,
зарегистрированный в соответствии с законодательством
Республики Казахстан и осуществляющий свою
деятельность в приоритетных секторах экономики,
предусмотренных в ОКЭД;

Проект совокупность действий и мероприятий в различных
направлениях бизнеса, осуществляемых СЧП в качестве
инициативной деятельности, направленной на получение
дохода, не противоречащей законодательству Республики
Казахстан;

Кредит сумма денежных средств, предоставляемая Банком СЧП
на основании Договора банковского займа на условиях
срочности, платности, возвратности, обеспеченности, и
целевого использования;

Рабочий орган,
реализующий
внутреннюю
кредитную
политику Банка

постоянно действующий коллегиальный рабочий орган
Банка, который отвечает за управление кредитованием и
является основным органом Банка, обеспечивающим
организацию и реализацию внутренней кредитной
политики Банка, соответствие кредитного процесса в
Банке кредитной политике;

Региональный
координационный
совет (далее - РКС)

консультативно-совещательный орган, возглавляемый
акимами областей, городов Астаны и Алматы, с участием
представителей местных исполнительных органов,
Банков, бизнес-сообществ и независимых экспертов;

Правила
гарантирования

правила гарантирования по кредитам банков второго
уровня субъектам частного предпринимательства в
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рамках первого направления «Поддержка новых бизнес-
инициатив» Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»;

Гарантирование форма государственной поддержки в виде предоставления
Финансовым агентом частичной гарантии в качестве
обеспечения исполнения обязательств по кредиту СЧП на
условиях, определяемых Программой, Правилами
гарантирования и Договором гарантии;

Договор гарантии письменное соглашение, заключаемое между Банком,
СЧП и Финансовым агентом о предоставлении гарантии;

Первое
направление

поддержка новых бизнес-инициатив - предусматривает
оказание государственной поддержки при реализации
Проектов в несырьевых секторах экономики в
соответствии с ОКЭД и приоритетами ГПФИИР;

Стабилизационные
или антикризисные
программы

государственные программы и мероприятия, реализуемые
в рамках исполнения антикризисных программ и
мероприятий.

2. Предмет Соглашения

1. Уполномоченный орган в целях реализации Программы по первому
направлению определяет общий лимит финансирования для каждой области,
столицы, города республиканского значения, который рассчитывается
пропорционально численности населения региона.

2. Координатор Программы на местном уровне распределяет общий
лимит финансирования по формам государственной поддержки по первому
направлению реализации Программы и согласовывает с Уполномоченным
органом.

После согласования Уполномоченный орган осуществляет целевой
трансферт в местный бюджет.

3. В соответствии с настоящим Соглашением Финансовый агент
осуществляет Гарантирование кредитов СЧП перед Банком, по Проектам СЧП в
приоритетных секторах экономики, утвержденным РКС, одобренным Банком и
Финансовым агентом и согласованным Уполномоченным органом в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.

4. Координатор Программы на местном уровне в рамках
предусмотренных секторов ОКЭД определяет приоритеты с учетом интересов
региона, которые согласовывает с Уполномоченным органом и опубликовывает
в местных средствах массовой информации и на собственном официальном вэб-
сайте.
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5. Гарантирование в рамках Программы осуществляется за счет денежных

средств республиканского бюджета.

3. Условия Гарантирования

Условия гарантирования определяются Правилами гарантирования по
кредитам банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в
рамках первого направления «Поддержка новых бизнес-инициатив» Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденными Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2010 года № 556 «О
некоторых мерах по реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

4. Порядок взаимодействия Сторон

1. СЧП обращается в Банк с заявлением на получение кредита.
2. Банк самостоятельно в соответствии с процедурой, установленной

внутренними документами Банка, рассматривает заявление СЧП, анализирует
представленные им документы, финансовое состояние СЧП,  на основе
представленного СЧП заключения об оценке залогового имущества, проводит
оценку залоговой стоимости обеспечения СЧП и выносит Проект на
рассмотрение Рабочего органа, реализующего внутреннюю кредитную
политику Банка для принятия решения о возможности предоставления кредита
под частичную гарантию Финансового агента.

3. В случае принятия положительного решения, Банк  в течение
5 (пяти) рабочих дней направляет Финансовому агенту необходимые документы
по форме согласно приложению 4 к настоящему Соглашению для принятия
решения о предоставлении гарантии.

4. Финансовый агент после получения документов от Банка в течение
5 (пяти) рабочих дней по кредитам до 60 млн. тенге и 15 (пятнадцати) рабочих
дней по кредитам свыше 60 млн. тенге рассматривает полученные документы и
выносит проект на рассмотрение уполномоченного органа Финансового агента
для принятия решения о предоставлении/непредоставлении гарантии. По
кредитам свыше 750,0 млн. тенге Финансовый агент рассматривает полученные
документы и выносит проект на рассмотрение уполномоченного органа
Финансового агента для принятия решения о предоставлении/непредоставлении
гарантии, в течение 15 рабочих дней после получения заключений независимых
экспертных организаций

В случае наличия замечаний к представленным документам и/или
необходимости представления дополнительной информации, выявленные
замечания и/или запрос о представлении информации Финансовым агентом
направляются Банку для устранения и/или представления информации в
течение 5 (пяти) рабочих дней. При этом срок рассмотрения документов,
указанный выше для Финансового агента, возобновляется.
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В случае принятия Финансовым агентом положительного решения о

предоставлении гарантии, Финансовый агент направляет в Банк письмо с
положительным решением Финансового агента о возможности гарантирования.

4. После получения Банком письма с положительным решением
Финансового агента Банк представляет СЧП соответствующее письмо об
условиях, заключаемого кредита с указанием расчета необходимой суммы
гарантии в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению.

5. После получения письма от Банка СЧП обращается к Координатору
Программы на местном уровне с заявлением по форме, согласно приложению
2 к настоящему Соглашению, к которому прилагает следующие документы:

№ Наименование документа
1. Свидетельство о государственной регистрации СЧП (копия, заверенная

печатью /подписью СЧП).
2. Лицензию - если вид деятельности лицензируемый (копия, заверенная

печатью /подписью СЧП).
3. Устав, учредительный договор (при наличии одного учредителя

учредительный договор не нужен). Акционерные общества представляют
проспект эмиссии акций и выписку из реестра акционеров (копия,
заверенная печатью/подписью СЧП).

4. Справку с налогового органа об отсутствии/наличии налоговой
задолженности и задолженности по другим обязательным платежам в
бюджет, выданную не позднее чем за 30 календарных дней до даты
обращения.

5. Копию финансовых отчетов СЧП за последний финансовый год с
приложением копии налоговой декларации и/или размещенную на WEB-
сайтах информацию, позволяющую сделать анализ о финансовом
состоянии, с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности
(в т.ч. суммы, даты возникновения задолженности и наименование товаров
и услуг), заверенные его руководителями

6. Бизнес-план реализации Проекта СЧП, содержащий прогнозные сроки,
условия и Правила реализации Проекта (оригинал/копия, заверенная
печатью  и подписью СЧП).

7. письмо Банка с положительным решением о возможности кредитования
СЧП с расчетом суммы гарантии (оригинал)

8. Письмо Финансового агента с положительным решением о
предоставлении гарантии (копия, заверенная печатью Банка)

6. Координатор Программы на местном уровне после получения
заявления от СЧП осуществляет:

1) проверку полноты представляемых совместно с заявлением
обязательных документов, в случае представления не полного пакета
документов либо предоставления документов, не соответствующих
установленным формам, Координатор Программы на местном уровне вправе



6
вернуть СЧП представленные документы с указанием конкретных недостатков
по представленным документам для доработки;

2) предварительное рассмотрение Проекта и выработку рекомендации для
РКС по Проекту;

3) формирование предложений, повестки дня, определение даты, времени,
и места проведения заседания РКС, о чем уведомляет всех членов РКС.
Заседание РКС проводится по мере формирования Проектов;

4) проверку участия СЧП в других государственных программах,
использования иных мер государственной поддержки через государственные
институты развития;

5) внесение на рассмотрение списка проектов СЧП для рассмотрения РКС
по форме, согласно приложению 3 к настоящему Соглашению, с приложением
полного пакета документов.

7. Координатор Программы на местном уровне в течение 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения всех документов и информации выносит материалы
СЧП на рассмотрение РКС.

8. В рамках проводимого заседания РКС осуществляет:
1) проверку соответствия СЧП и их Проектов критериям Программы и

местным программам развития;
2) рассматривает Проекты СЧП, реализуемые в приоритетных для региона

секторах экономики, а также информацию, указанную в заявлении СЧП,
изучает пакет документов по каждому СЧП, предоставленных совместно с
заявлением;

3) обсуждение между членами РКС Проектов СЧП и представленных
документов;

4) по результатам рассмотрения Проектов СЧП  принимает решение о
возможности/невозможности предоставления гарантии по кредиту СЧП,
которое оформляется протоколом по форме согласно приложению 9 к
настоящему Соглашению, при этом в протоколе обязательно должна быть
указана причина отклонения отдельных СЧП от участия в Программе.

9. Координатор Программы на местном уровне в течение 2 (двух) рабочих
дней после заседания  РКС направляет:

протокол РКС Банку и Финансовому агенту;
письменное уведомление СЧП о результатах рассмотрения Проекта на

РКС.
10. После получения протокола РКС о согласовании частичного

гарантирования кредита СЧП от Координатора Программы на местном уровне
Финансовый агент направляет предварительное гарантийное письмо в Банк по
форме согласно приложению 5 к настоящему Соглашению.

11. Проекты, не согласованные с РКС, отклоняются, и Договор гарантии
не заключается.

12. После получения предварительного гарантийного письма
от Финансового агента Банк заключает с СЧП Договор банковского займа и
договор (- ы) залога, копии которых, заверенные печатью Банка, направляет
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Финансовому агенту. После получения предварительного гарантийного письма
на усмотрение Банка допускается частичная выдача до 30 % от суммы кредита.

13. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения всех документов,
указанных в пункте 4.13. настоящего Соглашения, и при отсутствии замечаний
к представленным документам Финансовый агент оформляет и подписывает со
своей стороны Проект Договора гарантии по форме, согласно приложению 6 к
настоящему Соглашению, и направляет его в Банк.

14. Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения подписывает
Договор гарантии и обеспечивает его подписание СЧП.

15. Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора
гарантии направляет версии заключенного Договора гарантии Финансовому
агенту.

16. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора
гарантии Банк осуществляет фактическую выдачу кредита СЧП и направляет
Финансовому агенту заверенную печатью Банка копию документа,
подтверждающего фактическое получение кредита СЧП. В случае, если кредит
предоставляется СЧП в форме возобновляемой/невозобновляемой кредитной
линии, Банк обязан представить Финансовому агенту заверенную печатью
Банка копию документа, подтверждающего получение СЧП каждого транша в
рамках возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, в срок не позднее
3 (трех) рабочих дней с даты выдачи соответствующего транша.

17. После заключения Договора гарантии Финансовый агент направляет
соответствующее письменное уведомление Координатору Программы на
местном уровне.

18. Координатор Программы на местном уровне с момента получения
письма от Финансового агента о заключении Договора гарантии в течение
3 (трех) рабочих дней осуществляет перечисление средств по оплате гарантии
на текущий счет Финансового агента.

5. Права и обязанности Сторон

1. Уполномоченный орган вправе:
1) определять общий лимит финансирования для каждой области,

столицы, города республиканского значения;
2) запрашивать информацию о ходе реализации настоящего Соглашения

от Финансового агента и Координатора Программы на местном уровне.
2. Финансовый агент вправе:
1) отказать в предоставлении гарантии;
2) проводить рекламную компанию реализуемой Программы;
3) осуществлять консультацию СЧП обратившихся к Финансовому

агенту, об условиях и порядке участия в Программе;
4) осуществлять контроль за соблюдением сроков исполнения

обязательств, установленных настоящим Соглашением, предусмотренных для
Сторон, и требовать их своевременного исполнения;
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5) осуществлять мониторинг реализации настоящего Соглашения, в том

числе в части выполнения обязательств Банком;
6) осуществлять проверку реализации настоящего Соглашения в месте

нахождения Банка без вмешательства в его оперативную деятельность;
7) размещать на своем официальном веб-сайте информацию о реализации

Программы;
8) получать от Банка полную и достоверную информацию, необходимую

для принятия решения о предоставлении гарантии, осуществления контроля за
целевым использованием кредита СЧП и мониторинга исполнения Банком и
СЧП настоящего Соглашения и/или Договора банковского займа, иную
необходимую информацию;

9) приостановить рассмотрение Проектов СЧП и заключение договоров
гарантий при превышении объема предъявленных требований к Финансовому
агенту со стороны Банка порога свыше 8 (восьми) % от объема выданных
кредитов под гарантию Финансового агента.

3. Финансовый агент обязуется:
1) в случае неисполнения СЧП обязательств по Договору банковского

займа исполнить требование Банка об исполнении гарантии в порядке и сроки,
установленные Договором гарантии;

2) проводить мониторинг, предусмотренный настоящим Соглашением.
4. Банк вправе:
1) в случае неисполнения СЧП обязательств по Договору банковского

займа в письменной форме предъявить Финансовому агенту требование об
исполнении гарантии в порядке и сроки, установленные Договором гарантии;

2) по своему усмотрению и на свои риск принимать решения по вопросам
кредитования СЧП на основании поданного заявления от СЧП;

3) осуществлять мониторинг хода реализации Проекта (-ов) СЧП.
5. Банк обязуется:
1) не взимать и не устанавливать для СЧП комиссии, сборы и/или иные

платежи, связанные кредитом, за исключением:
связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми СЧП;
взимаемых по причине нарушения СЧП обязательств по Договору

банковского займа.
2) разместить на информационных досках в своих филиалах информацию

о Программе с образцами заполнения заявлений и перечнем необходимых
документов для участия в Программе;

3) квалифицированно консультировать СЧП обратившихся в Банк об
условиях Программы и порядке участия;

4) не передавать и не переуступать свои права и обязанности по
настоящему Соглашению до окончания срока действия настоящего Соглашения
третьему лицу без предварительного письменного согласия Уполномоченного
органа и Финансового агента. Действие настоящего пункта не распространяется
на случаи передачи прав требования Банка к СЧП по Договорам банковского
займа третьим лицам с целью обеспечения возврата займа, которые перешли в
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категорию безнадежных в соответствии с законодательством Республики
Казахстан;

5) представить Финансовому агенту документы, подтверждающие целевое
использование кредита СЧП, по первому требованию Финансового агента в
срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
требования/уведомления Финансового агента;

6) по первому требованию Финансового агента в срок не более
10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Финансового агента
представлять обоснованно необходимую информацию по реализации Договора
банковского займа и настоящего Соглашения, а также мониторингу кредитов
СЧП, по которым была предоставлена гарантия со стороны Финансового агента,
в том числе информацию, составляющую банковскую/коммерческую тайну;

7) осуществлять мониторинг хода реализации Проекта (-ов) СЧП, с
которым заключен Договор гарантии;

8) письменно известить Финансового агента обо всех имеющихся
корреспондентских и иных счетах в банках-резидентах в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня подписания настоящего Соглашения, а также счетах в
банках-резидентах, открытых после подписания настоящего Соглашения - в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня открытия;

9) при изменении юридического адреса, почтовых и банковских
реквизитов, а также фактического адреса Банка письменно сообщать
Финансовому агенту о таких изменениях в течение 10 (десяти) календарных
дней. В случае неизвещения и/или несвоевременного извещения,
ответственность за возможные последствия несет Банк;

10) сообщать в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней в письменном виде
о наступивших ограничениях или запретах на осуществление деятельности
Банка, а также о единовременной продаже или ином единовременном переходе
прав собственности и/или переходе прав владения и пользования в отношении
более чем 10 % акций Банка;

11) оплачивать Финансовому агенту комиссию в размере 0,5 % от суммы
выплаченных Финансовым агентом средств Банку по выставленному
требованию. Оплата комиссии осуществляется Банком в конце года до
31 декабря.

6. Координатор Программы на местном уровне вправе:
1) проводить рекламную компанию реализуемой Программы;
2) осуществлять контроль за соблюдением сроков исполнения

обязательств, установленных настоящим Соглашением, предусмотренных для
Сторон, и требовать их своевременного исполнения;

3) осуществлять визуальный мониторинг хода реализации Проекта
(-ов) СЧП на региональном уровне, в том числе путем посещения мест
реализации Проекта СЧП, без вмешательства в его оперативную деятельность,
предварительно уведомив СЧП и Финансового агента о проводимом
мониторинге, предоставив план мониторинга, с указанием сроков и границ
мониторинга за 10 (десять) рабочих дней до даты начала мониторинга.

7. Координатор Программы на местном уровне обязуется:
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1) своевременно направлять заявления СЧП на РКС;
2) осуществлять созыв РКС в сроки, установленные настоящим

Соглашением, и обеспечивать оформление решений РКС в соответствии с
требованиями, установленными настоящим Соглашением;

3) обеспечивать своевременное представление протокола РКС
Финансовому агенту и в Банк;

4) своевременно и в полном объеме производить оплату Финансовому
агенту за предоставление последним гарантии.

6. Мониторинг

1. Мониторинг реализации настоящего Соглашения осуществляется
Финансовым агентом.

2. В рамках мониторинга Финансовый агент осуществляет следующие
функции:

1) проведение совместно с Банком мониторинга хода реализации Проекта
(-ов) СЧП, с которым заключен Договор гарантии;

2) представление информации о реализации Программы
Уполномоченному органу и Координатору Программы на местном уровне.

3. Банк осуществляет мониторинг Проекта СЧП, который включает:
ежемесячно, текущий мониторинг хода реализации Проекта (-ов) СЧП по

форме согласно приложению 7 к настоящему Соглашению.
раз в полгода расширенный мониторинг хода реализации Проекта (-ов)

СЧП в порядке, установленном внутренними документами Банка, но
содержащий в обязательном порядке, информацию о ходе реализации Проекта
(согласно бизнес-плана).

4. Отчет о текущем мониторинге хода реализации Проекта (-ов) СЧП
представляется Банком Финансовому агенту, не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным, в письменном виде и дополнительно направляется на
электронный адрес ответственного исполнителя, определенного Финансовым
агентом.

5. Отчет о расширенном мониторинге хода реализации Проекта (-ов) СЧП
представляется Банком Финансовому агенту не позднее 30-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом, в письменном виде и дополнительно
направляется на электронный адрес ответственного исполнителя,
определенного Финансовым агентом.

6. Финансовый агент ежемесячно, до 25-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет Уполномоченному органу и Координатору Программы
на местном уровне отчет о Гарантировании по форме согласно приложению 8 к
настоящему Соглашению.

7. Ответственность Сторон

1. Каждая из Сторон в настоящем Соглашении несет ответственность за
неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из
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настоящего Соглашения, в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.

2. Банк несет ответственность перед Финансовым агентом за
непредставление информации/отчетности, неполное, недостоверное, и
несвоевременное представление информации/отчетности в рамках настоящего
Соглашения.

8. Уведомления

1. Стороны соглашаются, что любое уведомление, сообщение, письмо или
запрос, требуемые или составленные в рамках настоящего Соглашения, будут
представляться в письменной форме. Такое уведомление, сообщение, письмо
или запрос будут рассматриваться как должным образом представленные или
направленные в любом из случаев, когда они вручены уполномоченному
представителю Стороны лично, доставлены по почте или курьерской связью,
посредством факсимильной и телексной связи, по адресу участвующей
Стороны, указанному в настоящем Соглашении.

2. Любое уведомление, сообщение, письмо или запрос считаются
полученными, в случае:

1) отправки нарочным (курьером) - в день получения с соответствующей
отметки;

2) отправки заказным письмом, телеграммой - на третий день после
отправки (от даты документа, выданного предприятием почты при отправке);

3) отправки посредством факсимильной или телексной связи - в день
отправки при условии наличия подтверждения факсимильного аппарата об
успешном завершении отправки. При этом Стороны в срок не позднее
двух рабочих дней обязуются отправить такое уведомление, сообщение, письмо
или запрос нарочно (курьером) или заказным письмом.

3. Предусмотренная отчетность может быть представлена путем отправки
подписанных материалов посредством электронной почты - в день отправки при
условии наличия подтверждения электронной почты об успешном завершении
отправки с последующей передачей Банком оригиналов документов
Финансовому агенту.

9. Конфиденциальность

1. Настоящим Стороны соглашаются, что информация, касающаяся
условий настоящего Соглашения, банковская тайна, а также финансовая,
коммерческая и иная информация, полученные ими в ходе заключения и
исполнения настоящего Соглашения, являются конфиденциальной и не
подлежат разглашению третьим лицам за исключением случаев, прямо
предусмотренных в настоящем Соглашении и действующем законодательстве
Республики Казахстан.

2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам,
опубликование или иное ее разглашение Стороной возможны в случаях, прямо
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предусмотренных настоящим Соглашением и законодательством Республики
Казахстан.

3. Стороны принимают все необходимые меры, в том числе правового
характера, для сохранения конфиденциальности наличия и условий настоящего
Соглашения. Должностным лицам и работникам Сторон запрещаются
разглашение либо передача третьим лицам сведений, полученных в ходе
реализации настоящего Соглашения.

4. В случае разглашения либо распространения любой из Сторон
конфиденциальной информации в нарушение требований настоящего
Соглашения, виновная Сторона будет нести ответственность, предусмотренную
законодательством Республики Казахстан, с возмещением возможных убытков,
понесенных другой Стороной вследствие разглашения такой информации.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Обстоятельства непреодолимой силы - обстоятельства невозможности
полного или частичного исполнения любой из Сторон обязательств по
настоящему Соглашению (включая, но, не ограничиваясь: наводнения,
землетрясения, взрывы, штормы, эпидемии, эпизоотии, стихийные пожары,
забастовки, война, восстания, официальные акты государственных органов).
При этом характер, период действия, факт наступления обстоятельств
непреодолимой силы должны подтверждаться соответствующими документами
уполномоченных государственных органов.

2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение, либо
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению,
если невозможность исполнения явилась следствием обстоятельств
непреодолимой силы.

3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему
Соглашению, должна своевременно в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента наступления известить другие Стороны о таких обстоятельствах.

4. При отсутствии своевременного извещения Сторона обязана возместить
другой Стороне ущерб, причиненный неизвещением или несвоевременным
извещением.

5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы вызывает увеличение
срока исполнения настоящего Соглашения на период их действия.

6. Если такие обстоятельства будут продолжаться более двух месяцев, то
каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств
по настоящему Соглашению.

11. Разрешение споров

1. Все споры и разногласия, связанные или вытекающие из настоящего
Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
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Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

2. Настоящее Соглашение интерпретируется и регулируется в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12. Заключительные положения

1. В случае изменения правового статуса Сторон, все права и обязанности
по настоящему Соглашению и во исполнение настоящего Соглашения, в том
числе права и обязанности, возникшие в связи с урегулированием возникших
споров и разногласий, переходят к правопреемникам Сторон.

2. Настоящее Соглашение вместе с приложениями, которые являются
составной частью настоящего Соглашения, представляет собой полное
взаимопонимание Сторон в связи с предметом настоящего Соглашения и
заменяет собой все предыдущие письменные или устные соглашения и
договоренности, имевшиеся между ними в отношении предмета настоящего
Соглашения.

3. Названия статей и другие заголовки, содержащиеся в настоящем
Соглашении, использованы для удобства и не содержат каких-либо
ограничений, характеристик или интерпретаций каких-либо положений
настоящего Соглашения, также как и порядок расположения статей настоящего
Соглашения не свидетельствует о приоритете одних в отношении других.

4. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или
дополнены. Действительными и обязательными для Сторон признаются только
те изменения и дополнения, которые составлены по согласию Сторон в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон и
скреплены фирменной печатью, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Соглашением.

5. Настоящее Соглашение составлено на государственном и русском
языках по одному экземпляру, на государственном и русском языках для
каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу. В
случае возникновения разночтений между текстами настоящего Соглашения на
государственном и русском языке, преимущественное значение будет иметь
версия Соглашения на русском языке.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания всеми
Сторонами и действует до 31 декабря 2020 г. Любая из Сторон настоящего
Соглашения вправе расторгнуть в одностороннем порядке настоящее
Соглашение при условии письменного уведомления всех Сторон настоящего
Соглашения за тридцать календарных дней. Расторжение Банком в
одностороннем порядке настоящего Соглашения не влечет прекращения
субсидирования Должника. Присоединение к настоящему Соглашению (нового)
Банка возможно путем заключения дополнительного соглашения с
Уполномоченным органом, Финансовым агентом.

7. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
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Приложение 1
к Типовому соглашению о сотрудничестве

Расчет
необходимой суммы гарантии по проекту (Наименование СЧП)

№ Наименов
ание
проекта

Сумм
а
креди
та,
тыс.
тенге

Срок
кредит
а, мес.

Залоговое
обеспече
ние

Оценоч
ная
стоимос
ть, тыс.
тенге

Залоговая
стоимость,
тыс. тенге

Необходи
мая сумма
гарантии,
тыс. тенге

Сумма
гарантии к
сумме
кредита,
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Должностное лицо ________________________ Ф.И.О.
подпись, печать

Ответственный работник ________________________ Ф.И.О.
Подпись

__________________
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Приложение 2
к Типовому соглашению о сотрудничестве

Куда: Акимат

От кого: ________________________

Заявление № ___________

В соответствии с Правилами гарантирования по кредитам банков второго
уровня субъектам частного предпринимательства в рамках первого
направления «Поддержка новых бизнес-инициатив» Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020», утверждёнными постановлением Правительства
Республики Казахстан №____ от __________г. прошу Вас инициировать
вынесение вопроса на рассмотрение Регионального координационного совета
по __________________, о рассмотрении возможности частичного
гарантирования кредита перед АО «_______________» в рамках Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020» согласно нижеследующего:

1. Сведения об участнике

Наименование СЧП
Данные об учредителе (-ях)
Юридический адрес
Фактический адрес
Почтовый адрес
Дата государственной регистрации/
перерегистрации
Номер свидетельства о
государственной
регистрации/перерегистрации
Виды деятельности
Курирующее ведомство, холдинг или
материнская компания
РНН
Опыт работы

2. Руководство

Первый руководитель

Ф.И.О.
Должность
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Тел. раб./дом.
Год и место рождения
Номер, серия удостоверения

личности
Место жительства (фактическое)
Прописка
Опыт работы

Главный бухгалтер

Ф.И.О.
Тел. Раб./дом.
Год и место рождения
Номер, серия удостоверения

личности
Место жительство (фактическое)
Прописка
Опыт работы

Контактное лицо

(Ф.И.О., должность, телефон)

3. Собственники

(учредитель, участники, для АО - акционеры, владеющие 5 и более
процентами акций).

Наименование / Ф.И.О. % Реквизиты

4. Информация о текущей деятельности

Отрасль (согласно ОКЭД)
Подотрасль (согласно ОКЭД)
Виды продукции и услуг
Годовой оборот
Прибыль или убыток на последнюю

отчетную дату
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Фактическая численность работников из них женщин
Наименование проекта (краткое описание)
Место реализации проекта (область, город)
Количество рабочих мест

5. Информация о банковских счетах

Банковские реквизиты (указать все текущие и сберегательные счета во
всех обслуживающих банках):

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

6. Кредитная история

Указываются все банковские ссуды, использовавшиеся в процессе работы
юридического лица, как погашенные, так и непогашенные в настоящее время.

Кредитор Сумма Дата
выдачи

Условия
погашения

вознаграждения

Условия
погашения
основного

долга

Срок
погашения

по Договору
банковского

займа

Дата
фактическ

ого
погашения

.
1.
2.

7. Информация о действующих кредитах

Дата и курс валюты: ___/___

№ Бан
к

Реквизиты
Договора

банковского
займа (№, дата)

Ставка
вознагра
ждения,

%

Сумма
кредит
а, тенге

Остаток
задолженно

сти по
основному

долгу, тенге

Валюта
кредит

а

Дата
окончания

срока
кредита

Цель
кредит

а
(кратк

ое
описан

ие)
1.
2.
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8. Информация об участии в других государственных программах и
применяемых в отношении субъекта частного предпринимательства мерах

государственной поддержки

№ Наименование
государственной
программы/меры
государственной
поддержки

Наименование
государственного
органа, национального
фонда/холдинга

Дополнительная
информация

1.
2.

9. Гарантии и согласия

Гарантирую, что все данные и информация, указанные в настоящем
заявлении, являются достоверными и полностью соответствуют
действительности, согласен с тем, что в случае выявления недостоверности
указанных данных и информации, настоящее заявление может быть отклонено
на любом этапе, когда будут выявлены сведения, подтверждающие
недостоверность указанных данных.

Настоящим предоставляю безотзывное согласие местному
исполнительному органу на представление указанных в настоящем заявлении
сведений и информации заинтересованным третьим лицам.

Приложения:
Перечень документов, предусмотренных настоящим Соглашением.

___________________ (Ф.И.О.)»
(подпись) Дата

___________________
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Приложение 3
к Типовому соглашению о сотрудничестве

Список проектов СЧП
для рассмотрения

Региональным координационным советом
по _____________________

№

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
С

ЧП

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
П

ро
ек

та
(о

пи
са

ни
е)

Ю
ри

ди
че

ск
ий

 а
др

ес

М
ес

то
 р

еа
ли

за
ци

и 
П

ро
ек

та

В
ид

ы
 п

ро
ду

кц
ии

 и
ус

лу
г

Э
та

п 
ре

ал
из

ац
ии

 П
ро

ек
та

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 п
о 

П
ро

гр
ам

ме

К
од

 О
К

Э
Д

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
се

кт
ор

а
О

К
Э

Д С
ум

ма
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

, т
ен

ге

К
ол

ич
ес

тв
о

ра
бо

чи
х 

ме
ст

Д
ат

а 
по

да
чи

за
яв

ле
ни

я
К

П
М

У

Н
аи

ме
но

ва
ни

е
Ба

нк
а

фа
кт

пл
ан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

И
ТО

ГО
:

Приложения: (Заявление и пакет документов, предоставленных СЧП -
КПМУ)

1).
2).
…

Сокращения и определения
СЧП Субъект частного предпринимательства

ОКЭД Общий классификатор видов экономической деятельности, утвержденный
приказом председателя Комитета по техническому регулированию и методологии
Министерства индустрии и торговли РК от 14 декабря 2007 года
№ 683-од

КПМУ Координатор Программы на местном уровне

Должностное лицо ________________________ Ф.И.О.
подпись, печать
Ответственный работник ________________________ Ф.И.О.
Подпись

________________
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Приложение 4
к Типовому соглашению о сотрудничестве

Перечень документов,
представляемых Финансовому агенту Банком,

для проведения экспертизы СЧП

1. Общие документы:

1 2 3
1 Сопроводительное письмо к перечню

документов
оригинал

2 Опись всех документов, имеющихся в пакете
документов, или акт приема-передачи
документов

Оригинал, подписанный
уполномоченным работником Банка и
заверенный штампом Банка

3 Заявка на получение кредита в Банке копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка

4 Решение уполномоченного органа Банка о
предоставлении кредита под Гарантию
Финансового агента, экспертные заключения
кредитного, залогового и юридического
управления и управления рисков Банка

копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка

5 Финансовые документы СЧП – баланс на
последнюю отчетную дату (с расшифровкой
кредиторской и дебиторской задолженности с
указанием даты возникновения
задолженности, планируемой даты погашения
и предмета задолженности, расшифровка
основных средств, ТМЗ), отчет о доходах и
расходах за последние шесть месяцев  (для
индивидуальных предпринимателей) *

копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка

6 Финансовые документы СЧП по состоянию на
начало года и последнюю отчетную дату
(расшифровка кредиторской и дебиторской
задолженности на начало года и последнюю
отчетную дату с указанием даты
возникновения задолженности, планируемой
даты погашения и предмета задолженности,
расшифровка основных средств, ТМЗ)
заверенные печатью СЧП (для юридических
лиц)

копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка

7 Расшифровка статей отчета о доходах и
расходах – доход от реализации,
себестоимость, расходы периода, прочие
доходы и расходы, объем реализованной
продукции в денежном и натуральном
выражении за рассматриваемый период *

копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка и
ли оригинал

№ Наименование документа Форма
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1 2 3
8 Справка из обслуживающего банка о наличии

(отсутствии) ссудной задолженности об
оборотах за последние 12 месяцев, а также
расчетных документах, не оплаченных в срок
(картотека № 2) по состоянию на момент
рассмотрения документов, включая указание
полных реквизитов обслуживающего банка

Оригинал по форме Банка

9 Справки о наличии ссудной задолженности, в
том числе просроченной из других
финансовых организаций (при наличии
кредитов, кроме банков)

Оригинал

10 Справка об отсутствии (наличии)
задолженности по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет,
обязательным пенсионным взносам и
социальным отчислениям

Оригинал

11 Сведения обо всех имеющихся счетах в банках
второго уровня

оригинал

12 Лицензии, патенты, квоты и т.д. (в случае, если
вид деятельности заявителя лицензируется или
лицензируется реализация отдельных видов
товаров и услуг, на которые направляются
заемные средства)

копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка

13 документы по реализации Проекта (при
наличии)
- контракты, договора купли-продажи,
договора намерения, договора на проведение
работ, оказание услуг, акты выполненных
работ, счета на оплату и т.д.;
- смета по планируемым работам,
соответствующее разрешение на производство
строительно-монтажных работ (в случае, если
кредит выдается для использования в сфере
строительства, реконструкции и т.п.) и т.д.
- любые другие документы, используемые
Банком в рамках рассмотрения проекта.

копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка

14 Бизнес-план Оригинал или копия, сверенная с
оригиналом уполномоченным лицом
Банка

15 Действующие  и отработанные контракты за
последний и текущий годы (при наличии)

копии

16 Кредитные соглашения (при наличии
действующих кредитов) *

копии

17 Документы, подтверждающие полномочия
лица, заключающего Договор банковского
займа, залога и гарантии от имени Банка.

копии, заверенная печатью Банка (могут
быть представлены Банком к моменту
заключения Договора гарантии)

Примечание: * по кредитам, превышающим 60 млн. тенге
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2. Документы, определяющие правовой статус и полномочия СЧП

2.1. В случае, если СЧП является индивидуальный предприниматель:

№ Наименование документа форма
1 Удостоверение личности гражданина

Республики Казахстан
копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка

2 Свидетельство налогоплательщика Республики
Казахстан или документ, подтверждающий
регистрацию СЧП в качестве
налогоплательщика

копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка

3 Свидетельство о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя или, в
случаях, предусмотренных законодательными
актами Республики Казахстан, - патент

копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка

4 Документ с образцами подписи и оттиском
печати

нотариально засвидетельствованная
копия

5 Согласие СЧП на представление информации в
кредитное бюро и получение кредитного
отчета

Оригинал предоставляется на имя
Финансового агента

2.2. В случае, если СЧП является юридическое лицо, зарегистрированное
в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

№ Наименование документа форма
1 Устав нотариально засвидетельствованная

копия
2 Свидетельство о государственной

пере/регистрации юридического лица;
нотариально засвидетельствованная
копия

3 Свидетельство налогоплательщика
Республики Казахстан

нотариально засвидетельствованная
копия

4 Решение уполномоченного органа СЧП о
назначении первого руководителя

оригинал либо копия, сверенная с
оригиналом уполномоченным лицом
Банка;

5 Документ, удостоверяющий личность лица,
уполномоченного на подписание документов
от имени СЧП в Банке и у Финансового
агента, а также документы, подтверждающие
его полномочия

копия, сверенная с оригиналом
уполномоченным лицом Банка

6 Решения уполномоченного органа СЧП,
принявшего решение о привлечении гарантии

оригинал по форме, утвержденной
Финансовым агентом

7 Решение уполномоченного органа СЧП,
принявшего решение о привлечении кредита

оригинал по форме, утвержденной
Банком

8 Документ с образцами подписей первого
руководителя, главного бухгалтера и оттиска
печати СЧП

нотариально засвидетельствованная
копия

9 Согласие СЧП на представление информации
в кредитное бюро и получение кредитного
отчета

Оригинал представляется на имя
Финансового агента
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В случае необходимости Финансовым агентом могут запрашиваться
дополнительная документация и информация по проекту.

В случае представления документа, состоящего из нескольких страниц,
такой документ должен быть прошит и пронумерован либо скреплен подписью
уполномоченных лиц на каждом листе документа.»;

__________________________
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Приложение 5
к Типовому соглашению о сотрудничестве

в АО «___________________»

Предварительное гарантийное письмо

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве по гарантированию
кредитов субъектов частного предпринимательства в рамках первого
направления Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» № _____
от __________, (далее - Соглашение) настоящим письмом сообщаем, что АО
«Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Финансовый агент)
рассмотрел и одобрил заявку ИП/ТОО/АО «____________» о предоставлении
гарантии Финансового агента по Проекту: _______ «___________________».

Финансовый агент готов предоставить гарантию за ИП/ТОО/АО
«____________» по Проекту: _______ «___________________» на следующих
условиях:

- сумма гарантии: _________ (_________________) тенге, что составляет
___% от суммы кредита;

- срок гарантии: _____________;
- иные условия предоставления гарантии регулируются Договором

гарантии, который должен быть заключен в соответствии с условиями
Соглашения.

Срок действия настоящего предварительного гарантийного письма
составляет __ (_____) месяца с даты его выдачи.

С уважением,

_____________ ______________ _________________
(должность) (подпись, м.п.) (Ф.И.О.)

__________________
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Приложение 6
к Типовому соглашению о сотрудничестве

Договор гарантии № _____

г.__________ «___» ____________ 20___ г.

Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»,
в лице __________, действующего на основании ________, именуемое в
дальнейшем «Гарант», с одной стороны,

Акционерное общество «_______», в лице ____________,
действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Банк», с
другой стороны, и
__________________________________________________________________
______________ (полное наименование Заемщика),

в лице, _____________________________________, действующего на
основании _____________________________, именуемое(-ый) в дальнейшем
«Заемщик», с третьей стороны,

далее совместно именуемые Стороны, а в отдельности как указано
выше или Сторона,

в рамках Соглашения о сотрудничестве по гарантированию кредитов
субъектов частного предпринимательства в рамках реализации первого
направления Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» № ___ от «___»
_______ 20____ года, заключенного между Гарантом и Банком (далее -
Соглашение),

заключили настоящий Договор гарантии (далее - Договор)
о нижеследующем.

1. Определения

Кредитный договор - Договор банковского займа/соглашение
о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемый(-ое)
между Заемщиком и Банком;

Кредит - заем, предоставляемый Банком Заемщику на условиях
Кредитного договора;

Целевое использование Кредита - использование Заемщиком средств
кредита на цели, установленные в Кредитном договоре, с представлением
Банку подтверждающих документов;

Основной долг - сумма основного долга по Кредитному договору без
учета суммы начисленного вознаграждения, комиссий, неустойки, пени,
штрафных санкций, судебных издержек по взысканию долга, других убытков
Банка, вызванных неисполнением и/или ненадлежащим исполнением
Заемщиком обязательств по Кредитному договору;
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Гарантия - обязательство Гаранта перед Банком отвечать за исполнение

обязательств Заемщика по уплате части Основного долга по Кредитному
договору, вытекающее из настоящего Договора, в пределах суммы гарантии;

Сумма Гарантии - установленная в настоящем Договоре сумма, в
пределах которой Гарант обязуется отвечать за исполнение обязательств
Заемщика по уплате части Основного долга по Кредитному договору;

Обеспечение - любое имущество и/или имущественные права,
передаваемые Заемщиком и/или третьим лицом в обеспечение обязательств
Заемщика по Кредитному договору, а также гарантии, поручительства,
предоставленные в обеспечение исполнения обязательств Заемщика перед
Банком по Кредитному договору, за исключением Гарантии;

Требование - требование Банка к Гаранту об исполнении обязательств
по Гарантии в пределах Суммы Гарантии, предоставленное в соответствии с
условиями настоящего Договора;

Рабочий день - день (за исключением субботы или воскресенья, или
официальных праздничных и выходных дней), в который банки второго
уровня открыты для осуществления своей деятельности в Республике
Казахстан;

Размер участия - соотношение Суммы Гарантии к сумме Основного
долга в процентном выражении.

2. Предмет договора

2.1. На условиях настоящего Договора Гарант обязуется отвечать перед
Банком за исполнение Заемщиком обязательств по уплате части Основного
долга по Кредитному договору, заключенному между Банком и Заемщиком:

- наименование и номер Кредитного договора: __________;
- дата заключения Кредитного договора: _______________;
- сумма Кредита: _____________________________;
- ставка вознаграждения по Кредиту: _________;
- срок Кредита: ___________________________;
Целевое назначение Кредита: ___________________________________
_____________________________________________________________.
Копия Кредитного договора прилагается к Договору (приложение 1 к

Договору).
Сведения в настоящем пункте указываются в соответствии с условиями

Кредитного договора
2.2. Ответственность Гаранта перед Банком по настоящему Договору

ограничена Суммой Гарантии в размере _________________
(_____________________________) тенге ______ тиын, что составляет
_______% от суммы Основного долга.

2.3. Размер обязательств Гаранта по Гарантии уменьшается на сумму
исполненного Гарантом Требования.

2.4. Гарант не вправе уменьшать первоначальный размер выданной
гарантии.
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При этом, при погашении/частичном погашении Основного долга

Сумма Гарантии уменьшается на сумму, равную сумме погашения
Основного долга, умноженную на Размер участия. По возобновляемой
кредитной линии Сумма Гарантии уменьшается по мере истечения периода
доступности.

2.5. Гарантия подлежит исполнению только в случае неисполнения
Заемщиком обязательств по возврату суммы Основного долга по Кредитному
договору. Порядок предъявления Требования и исполнения Гарантии
устанавливается настоящим Договором.

2.6. Подписанием настоящего Договора Заемщик предоставляет Банку
право представлять Гаранту любую информацию, касающуюся Заемщика,
Кредитного договора и его исполнения, в т.ч. сведения о погашенных суммах
по Кредитному договору, об остатках ссудной задолженности по Кредитному
договору, а также иные сведения, составляющие банковскую, коммерческую
и иную тайну.

2.7. Подписанием настоящего Договора Заемщик предоставляет
согласие на представление Гарантом акционеру Гаранта и государственным
органам следующих сведений: фирменное наименование Заемщика, участие
Заемщика в Программе «Дорожная карта бизнеса 2020», наименование
Проекта Заемщика, регион и отрасль реализации Проекта Заемщика, сумма и
срок Кредита, Сумма Гарантии, ставка вознаграждения по Кредиту, размер
комиссии по Гарантии. Заемщик также предоставляет Гаранту право на
публикацию сведений, указанных в настоящем пункте, в средствах массовой
информации, в т.ч. на веб-сайте Гаранта.

2.8. В качестве Обеспечения по Кредитному договору не могут
выступать имущество, права, гарантии, поручительства и др., не указанные в
Кредитном договоре в качестве Обеспечения исполнения обязательств
Заемщика и/или внесеные в Кредитный договор и/или Договор залога без
предварительного письменного согласия Гаранта. Несоблюдение данного
условия влечет прекращение Гарантии, а в случаях, когда Гарантия была
полностью или частично исполнена Гарантом - обязанность Банка вернуть
Гаранту всю сумму, полученную по Гарантии, в течение семи рабочих дней с
даты получения письменного требования Гаранта.

2.9. Имущество, принятое по Кредитному договору в качестве
Обеспечения, в течение срока действия Договора гарантии не может
выступать в качестве обеспечения по другим обязательствам Заемщика и/или
третьих лиц (за исключением случаев, письменно согласованных с
Гарантом).

2.10. Заемщик за предоставление Гарантии уплачивает Гаранту
комиссию, исходя из ставки 1% (один процент) от размера  Гарантии, что
составляет _____________________(___прописью_______) тенге.

2.11. Комиссия Гаранту уплачивается Заемщиком единовременно, до
подписания настоящего Договора путем перечисления денег на счет Гаранта,
указанный в настоящем Договоре.
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3. Права и обязанности сторон

3.1. Гарант обязан:
3.1.1. в срок не позднее десяти рабочих дней с момента получения

Требования Банка произвести платеж Банку на условиях настоящего
Договора.

3.2. Гарант вправе:
3.2.1. требовать от Банка и Заемщика исполнения обязательств,

установленных настоящим Договором;
3.2.2. получать от Банка полную и достоверную информацию,

необходимую для осуществления контроля за Целевым использованием
Кредита Заемщиком и мониторинга исполнения Банком и Заемщиком
настоящего Договора и/или Кредитного договора, а также иную
необходимую информацию, связанную с настоящим Договором, в т.ч. путем
выезда представителей Гаранта в Банк, с соблюдением требований по
сохранению банковской и коммерческой тайны;

3.2.3. осуществлять выезд на место реализации Проекта Заемщика,
профинансированного по Кредитному договору, с целью проверки хода
реализации Проекта;

3.2.4. отказать в исполнении Требования, если такое Требование
предъявлено Банком с нарушением условий настоящего Договора, путем
направления Банку письменного мотивированного ответа;

3.2.5. выдвигать против требований Банка возражения, которые мог бы
предоставить Заемщик, даже в случае признания Заемщиком долга и (или)
отказа Заемщика от выдвижения своих возражений Банку;

3.2.6. требовать от Заемщика и Банка в срок не позднее 5 (пяти)
Рабочих дней с даты получения запроса Гаранта представления информации
об исполнении Заемщиком обязательств по Кредитному договору, в том
числе допущенных нарушениях условий заключенного Кредитного договора;

3.2.7. требовать от Банка (в случае исполнения Гарантом обязательств
по Гарантии) представления документов и информации, удостоверяющих
права требования Банка к Заемщику, и передачи Гаранту прав,
обеспечивающих эти требования, в объеме, установленном настоящим
Договором;

3.2.8. требовать от Заемщика (в случае исполнения Гарантом
обязательств по Гарантии) возместить Гаранту в полном объеме суммы
произведенных выплат по Гарантии, в т.ч. уплаты вознаграждения на сумму,
выплаченную Банку по Гарантии, по ставке, указанной в Кредитном
договоре, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с
ответственностью за Заемщика;

3.2.9. в безакцептном порядке изымать (списывать) с любых счетов
Заемщика сумму задолженности, возникшей по настоящему Договору, в
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

3.2.10. иметь иные права, предусмотренные настоящим Договором и
законодательством Республики Казахстан.
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3.3. Заемщик обязан:
3.3.1. использовать Кредит в соответствии с его Целевым назначением;
3.3.2. по первому требованию Банка и/или Гаранта предоставить его

представителям возможность проверки Целевого использования Кредита, его
обеспеченности и финансово-хозяйственной деятельности Заёмщика путем
непосредственного осмотра его производственных (торговых) объектов и/или
предоставления документов и информации о финансово-хозяйственной
деятельности, на условиях (срок, объем), необходимых Банку и/или Гаранту;

3.3.3. незамедлительно, но в любом случае не позднее трех Рабочих
дней, следующих за днем нарушения условий Кредитного договора,
письменно извещать Гаранта обо всех допущенных им нарушениях
Кредитного договора, в том числе о просрочке уплаты (возврата) суммы
Основного долга и вознаграждения за пользование Кредитом, а также обо
всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Заемщиком своих
обязательств по Кредитному договору;

3.3.4. в случае предъявления Банком требований об исполнении
обязательств по Кредитному договору, принять все разумные и доступные в
сложившейся ситуации меры к надлежащему исполнению своих
обязательств;

3.3.5. в случае исполнения Гарантом обязательств по Гарантии,
возместить Гаранту в полном объеме суммы произведенных Гарантом
выплат по Гарантии, в т.ч. (при наличии соответствующего требования
Гаранта) уплатить вознаграждение на сумму, выплаченную Банку по
Гарантии, по ставке, указанной в Кредитном договоре, и возместить иные
убытки, понесенные Гарантом в связи с ответственностью за Заемщика, в
порядке и сроки, указанные в требовании Гаранта;

3.3.6. при получении письменного запроса от Гаранта о представлении
информации об исполнении обязательств по Кредитному договору, в том
числе допущенных нарушениях условий заключенного Кредитного договора,
в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты его получения представить
Гаранту в письменной форме указанную в запросе информацию;

3.3.7. при изменении банковских реквизитов и (или) местонахождения
в течение 3 (трех) Рабочих дней поставить об этом в известность Банк и
Гаранта;

3.3.8. отвечать всем своим имуществом перед Гарантом, в случае
неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору.

3.4. Банк обязан:
3.4.1. При изменении условий Кредитного договора (не влекущих

увеличение ответственности Гаранта или иных неблагоприятных
последствий для Гаранта) незамедлительно, но в любом случае не позднее
10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в
Кредитный договор, письменно известить об этом Гаранта.

При внесении в Кредитный договор изменений, влекущих увеличение
ответственности Гаранта или иные неблагоприятные последствия для
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Гаранта, Банк обязан получить от Гаранта предварительное письменное
согласие на внесение этих изменений.

В случае внесения указанных в абзаце втором настоящего пункта
Договора изменений в Кредитный договор без предварительного
письменного согласия Гаранта, Гарантия прекращается;

3.4.2. при получении письменного запроса от Гаранта о представлении
информации об исполнении обязательств по Кредитному договору, в том
числе допущенных нарушениях условий заключенного Кредитного договора,
в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты его получения представить
Гаранту в письменной форме указанную в запросе информацию;

3.4.3. в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней письменно уведомить
Гаранта об исполнении Заемщиком своих обязательств по Кредитному
договору в полном объеме (в том числе и в случае досрочного исполнения
обязательств);

3.4.4. в случаях, установленных настоящим Договором, осуществлять
возврат денег Гаранту в порядке и сроки, установленные настоящим
Договором;

3.4.5. в случае исполнения Гарантом обязательств по Гарантии, в срок
не позднее 5 (пяти) Рабочих дней передать Гаранту документы и
информацию, удостоверяющие права требования Банка к Заемщику, и
передать Гаранту права, обеспечивающие эти требования, в объеме,
установленном настоящим Договором. Документы Банка передаются
Гаранту в подлинниках, а в случае невозможности сделать это - в виде
нотариально удостоверенных копий. Передача документов от Банка Гаранту
осуществляется с составлением акта приема-передачи документов;

3.4.6. представить Гаранту копию документа, подтверждающего
фактическое получение суммы Кредита Заемщиком, в срок не позднее
3 (трех) Рабочих дней с даты выдачи Кредита. В случае, если Кредит
предоставляется Заемщику в форме возобновляемой/невозобновляемой
кредитной линии, Банк обязуется представлять Гаранту заверенную печатью
Банка копию документа, подтверждающего получение Заемщиком каждого
транша в рамках возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, в срок
не позднее 3 (трех) Рабочих дней с даты выдачи соответствующего транша;

3.4.7. не препятствовать Гаранту в осуществлении прав, полученных
Гарантом в результате исполнения Гарантии;

3.4.8. исполнять надлежащим образом иные обязательства,
установленные настоящим Договором.

3.5. Банк вправе:
3.5.1. в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком

своих обязательств по оплате Основного долга по Кредитному договору
предъявить Требование к Гаранту в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором;

3.5.2. требовать от Гаранта и Заемщика исполнения иных обязательств,
предусмотренных настоящим Договором.
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3.6 При исполнении настоящего договора банк не вправе снижать свои

обязательства перед гарантом за счет средств, размещенных гарантом в банке
в рамках реализации антикризисных программ Правительства Республики
Казахстан.

4. Порядок исполнения гарантии

4.1. В срок не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты
неисполнения Заемщиком обязательств по погашению суммы Основного
долга и/или суммы вознаграждения по Кредитному договору Банк письменно
уведомляет об этом Гаранта с приложением справки о наличии
задолженности Заемщика перед Банком и копии письменного требования о
погашении просроченной задолженности, направленного Банком Заемщику.

4.2. В течение ста двадцати календарных дней с даты неисполнения
Заемщиком обязательств по погашению суммы Основного долга по
Кредитному договору Банк вправе предпринять все разумные и доступные в
сложившейся ситуации меры в целях получения от Заемщика и лиц,
предоставивших обеспечение, просроченной задолженности (в т.ч. путем
обращения взыскания на обеспечение, предъявления требования по
банковской гарантии, гарантиям/поручительствам третьих лиц (за
исключением Гарантии), выставления платежных требований-поручений к
счетам Заемщика и т. д.).

4.3. Суммы, полученные в результате предпринятых Банком мер по
взысканию задолженности Заемщика до предъявления Требования Гаранту,
направляются на погашение задолженности Заемщика в следующей
очередности:

1) погашение вознаграждения и неустойки по Кредитному договору;
2) погашение просроченного Основного долга по Кредитному

договору;
3) погашение Основного долга по Кредитному договору;
4) погашение иной задолженности по Кредитному договору.
Погашение задолженности Заемщика должно быть произведено

Банком в течение 1 (одного) Рабочего дня, следующего за днем получения
денег. При этом Сумма Гарантии уменьшается на сумму, равную сумме
погашения Основного долга (в т.ч. просроченного), умноженной на Размер
участия.

4.4. В случае, если в течение ста двадцати календарных дней с даты
неисполнения Заемщиком обязательств по погашению суммы Основного
долга по Кредитному договору Заемщик не исполнил/исполнил
ненадлежащим образом обязательства по погашению суммы Основного
долга по Кредитному договору, Банк вправе предъявить Требование к
Гаранту.

4.5. В требовании должны быть указаны:
1) реквизиты Договора гарантии;
2) реквизиты Кредитного договора;
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3) наименование Заемщика;
4) расчет суммы к оплате Гарантом по Гарантии;
5) реквизиты счета Банка, на который подлежат зачислению денежные

средства.
4.6. К требованию прилагаются:
1) справка о наличии задолженности Заемщика перед Банком;
2) копии иных документов, подтверждающих задолженность Заемщика

перед Банком (при наличии);
3) копия требования (претензии) Банка, направленного Заемщику;
4) копия ответа Заемщика на требование (претензию) Банка (при

наличии);
5) информация о предпринятых Банком мерах по взысканию

задолженности по Кредитному договору и суммах, вырученных в результате
принятых мер, с приложением подтверждающих документов (при наличии);

6) копия решения суда о взыскании задолженности (при наличии);
7) копии исполнительных листов (при наличии);
8) копии дополнительных соглашений к Кредитному договору (при

наличии).
4.7. Сумма, указанная в требовании, должна соответствовать условиям

Договора гарантии, но в любом случае не может превышать предельную
Сумму Гарантии, установленную в пункте 2.2. настоящего Договора.

4.8. Требование направляется Банком Гаранту путем отправки
заказным письмом или нарочно по адресу, указанному в настоящем
Договоре.

4.9. Требование может быть предъявлено Гаранту до 16.00 часов
текущего Рабочего дня по времени Алматы. Требование, предъявленное
после 16-00 часов времени Алматы, считается предъявленным на следующий
Рабочий день.

4.10. После получения Требования Банка, но в любом случае до его
удовлетворения, Гарант в письменной форме уведомляет Заемщика о
предъявлении Банком Требования путем направления уведомления заказным
письмом по адресу Заемщика, указанному в настоящем Договоре, или
вручения нарочно под роспись Заемщика. При отправке уведомления
заказным письмом уведомление считается полученным на 3 (третий) день
после даты, указанной в документе, выданная почтовым учреждением.

4.11. Гарант в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с момента
получения Требования Банка и всех документов, предусмотренных
настоящим Договором, а также при отсутствии возражений к Требованию и
представленным документам, производит платеж Банку в размере указанной
в Требовании суммы либо направляет Банку письмо с указанием всех
имеющихся возражений.

4.12. К Гаранту, исполнившему обязательство по Гарантии, переходят
все права Банка по Кредитному договору и права, принадлежавшие Банку
как залогодержателю по договорам Обеспечения, в том объеме, в котором
Гарант удовлетворил Требование Банка. После исполнения Гарантом
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Требования Банк обязан передать Гаранту в течение 5 (пяти) Рабочих дней по
акту приема-передачи следующие документы:

1) оригинал или нотариально заверенную копию Кредитного договора
с дополнительными соглашениями к нему;

2) оригинал или нотариально заверенные копии договоров
Обеспечения с дополнительными соглашениями к ним;

3) иные документы по требованию Гаранта, удостоверяющие права
Гаранта.

4.13. После исполнения Гарантом обязательств по Гарантии все суммы,
полученные Банком в результате мер по взысканию задолженности
Заемщика, в т.ч. путем реализации Обеспечения, распределяются между
Гарантом и Банком в следующей очередности:

1) погашение вознаграждения и неустойки по Кредитному договору
перед Банком;

2) погашение суммы остатка Основного долга Заемщика перед Банком;
3) погашение задолженности Заемщика перед Гарантом.

5. Срок действия гарантии

5.1 Гарантия предоставляется сроком по «___» _______ года
включительно.

5.2 Действие Гарантии прекращается при наступлении любого из
следующих обстоятельств:

1) полного погашения суммы Основного долга по Кредитному
договору, обеспеченному Гарантией;

2) по истечении срока Гарантии, указанного в настоящем Договоре;
3) с переводом долга на другое лицо по обеспеченному Гарантией

Кредитному договору, если Гарант не дал согласия отвечать за нового
должника;

4) если после наступления срока исполнения обеспеченного Гарантией
обязательства Банк отказался принять надлежащее исполнение,
предложенное Заемщиком или Гарантом;

5) изменения любого из условий Кредитного договора, влекущего
увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для
Гаранта, без предварительного письменного согласия Гаранта;

6) в случае представления Банком Гаранту недостоверных сведений
(информации) и/или документов, необходимых для принятия Гарантом
решения о предоставлении Гарантии, за исключением случаев, когда
представление недостоверных сведений (информации) и/или документов
вызвано мошенническими действиями со стороны Заемщика;

7) по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Республики Казахстан, Соглашением и/или настоящим Договором.
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6. Ответственность

6.1. В случае несвоевременной оплаты Гарантом Банку суммы,
указанной в Требовании, Гарант уплачивает Банку неустойку (пеня) в
размере 0,01% (ноль целых одна сотая процентов) от несвоевременно
уплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.2. В случае несвоевременного возврата Банком Гаранту любых сумм,
причитающихся Гаранту согласно условиям настоящего Договора, Банк
уплачивает Гаранту неустойку (пеня) в размере 0,01% (ноль целых одна
сотая процентов) от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день
просрочки.

6.3. В случае нарушения Банком обязательств, установленных
пунктами 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.5., 3.4.6.  настоящего Договора, Банк
уплачивает Гаранту неустойку (пеню) в размере пятикратного месячного
расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете
на соответствующий финансовый год, за каждый день просрочки.

6.4. В случае нарушения Заемщиком обязательств, установленных
пунктами 3.3.3., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7 настоящего Договора, Заемщик
уплачивает Гаранту неустойку (пеню) в размере однократного месячного
расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете
на соответствующий финансовый год, за каждый день просрочки.

6.5. Требование уплаты неустойки является правом Стороны, права
которой были нарушены виновной Стороной. Уплата неустойки не
освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения условий
настоящего Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены
в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон
и скреплены оттисками печатей Сторон.

7.2. Все споры и разногласия, связанные с изменением, расторжением и
исполнением настоящего Договора, Стороны будут решать путем
переговоров и обсуждений, в случае, если в результате переговоров Стороны
не придут к согласию, то такой спор будет рассматриваться в судебном
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для каждой из Сторон.

7.4. Во всем ином, не предусмотренном настоящим Договором,
Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

7.5. Копия Кредитного договора является приложением 1 к настоящему
Договору.

7.6. По соглашению сторон гарант отвечает за исполнение своих
обязательств по настоящему договору только в пределах собственных
средств/имущества гаранта, в которые не могут быть включены средства,
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предоставленные гаранту для реализации антикризисных программ,
реализуемых гарантом в рамках постановлений Правительства Республики
Казахстан от 6 ноября 2007 года № 1039 «Об утверждении Плана
первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-
экономического развития Республики Казахстан» и от 25 ноября 2008 года
№ 1085 «О Плане совместных действий Правительства Республики
Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы
на 2009-2010 годы.

8. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон

Заемщик: Гарант: Банк:

/________________/ /_____________________
/»;

_____________________
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Приложение 7
к Типовому соглашению о сотрудничестве

Отчет
АО «___________» о текущем мониторинге хода реализации

Проектов СЧП
за период с ________________ по _____________________ г.

№ Наименование
Банка

Место обращения
СЧП (область,
регион)

Наименование
Заемщика

РНН Заемщика

1 2 3 4 5
Юридический
статус (ТОО, ИП,
КХ, ПК)

№ Договора
банковского
займа/Соглашения об
открытии кредитной
линии

Дата Договора
банковского займа
/Соглашения об
открытии кредитной
линии

Срок кредита

6 7 8 9

Сумма кредита Ставка
вознаграждения по
кредиту

Льготный период по
погашению основного
долга

Льготный период по
выплате вознаграждения

10 11 12 13

Дата выдачи по
кредиту (транша)

Сумма фактической
выдачи средств

Остаток
задолженности
основного долга на
отчетную дату

Номер Договора
гарантии

14 15 16 17

Дата Договора
гарантии

Сумма гарантии
Финансового агента

Сумма исполнения
обязательства
Финансового агента по
гарантии

Сумма просроченной
задолженности по ОД

18 19 20 21

Количество дней
просрочки по ОД

Количество
просроченных дней
по оплате
вознаграждения

Объект кредитования
(инвестиционный
кредит/ пополнение
оборотных средств)

Код по ОКЭД

22 23 24 25

Бизнес по Проекту
(стартовый/
действующий)

Новые рабочие места,
создаваемые за счет
реализации Проекта

Дата решения
Уполномоченного
органа Банка

Классификационная
категория по методике
АФН

26 27 28 29
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Должностное лицо ______________________ Ф.И.О.
подпись, печать

Ответственный работник ______________________ Ф.И.О.
подпись

_____________________
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Приложение 8
к Типовому соглашению о сотрудничестве

Отчет о Гарантировании
(Представляется Финансовым агентом Уполномоченному органу и

Координатору программы на местном уровне)

№ Наименование
Банка

Место
обращения СЧП

(область,
регион)

Наименование СЧП РНН СЧП

1 2 3 4 5

Юридический
статус (ТОО,
ИП, КХ, ПК)

№ Договора
банковского

займа

Дата Договора
банковского займа Срок кредита

6 7 8 9

Сумма кредита
Ставка

вознаграждения
по кредиту

Льготный период по
погашению основного

долга

Льготный период по выплате
вознаграждения

10 11 12 13

Дата выдачи по
кредиту
(транша)

Сумма
фактической

выдачи средств

Остаток задолженности
основного долга на

отчетную дату
Номер Договора гарантии

14 15 16 17

Дата Договора
гарантии

Сумма гарантии
Финансового

агента

Сумма исполнения
обязательства

Финансового агента по
гарантии

Сумма просроченной
задолженности по основному

долгу

18 19 20 21

Количество дней
просрочки по

основному долгу

Количество
просроченных
дней по оплате
вознаграждения

Объект кредитования
(инвестиционный

кредит/ пополнение
оборотных средств)

Код по ОКЭД

22 23 24 25

Бизнес по
Проекту

(стартовый/
действующий)

Новые рабочие
места,

создаваемые за
счет реализации

Проекта

Дата решения
Уполномоченного

органа Банка

Классификационная
категория по методике АФН

26 27 28 29
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Должностное лицо _______________________ Ф.И.О.
подпись, печать

Ответственный работник _______________________ Ф.И.О.
подпись

____________________________
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Приложение 9
к Типовому соглашению о сотрудничестве

(рекомендуемая форма)

ПРОТОКОЛ № _________________________________
заседания Регионального координационного совета

по______________________________

Место проведения
Дата проведения
Председатель совета
Присутствовали члены совета
Отсутствовали члены совета
Приглашенные
Секретарь совета
Повестка дня

№ Наименование вопросов
1
2

...

Совет рассматривал

№ Наименование 1 вопроса
1

Совет решил

1. Одобрить возможность применения форм государственной
поддержки в форме гарантирования в связи с:

соответствием критериям Программы «Дорожная карта бизнеса-2020»;
соответствием приоритетным отраслям для региона;
не применением других мер поддержки через государственные

институты развития
нижеследующему списку проектов субъектов частного

предпринимательства:

№ Наименование
СЧП Проекта Отрасли (с указанием кода ОКЭД) Банка

1 2 3 4 5
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Сумма кредита Необходимая сумма гарантии Необходимая сумма гарантии к
сумме кредита (%)

6 7 8

Описание проекта Примечание
9 10

2. Направить список одобренных проектов в АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» и указанные банки второго уровня.

3. Отказать в одобрении применения форм государственной поддержки
в форме гарантирования в связи с:

несоответствием критериям Программы «Дорожная карта бизнеса-
2020»;

несоответствием приоритетным отраслям для региона;
применением других мер поддержки через Государственные институты

развития
нижеследующему списку проектов субъектов частного

предпринимательства:

№ Наименование Причины отказаСЧП Проекта Отрасли Банка

Подписи членов совета

№ Ф. И. О. и статус
члена совета «ЗА» «ПРОТИВ» КОММЕНТАРИИ

1 Председатель совета
2 Заместитель

председателя совета
3 Член совета
4 Член совета
5 Член совета

Совет рассматривал

№ Наименование 2 вопроса
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Совет решил
1.
2.
3.
...

Подписи членов совета

№ Ф. И. О. и статус члена
совета «ЗА» «ПРОТИВ» КОММЕНТАРИИ

1 Председатель совета
2 Заместитель председателя

совета
3 Член совета
4 Член совета
5 Член совета

Секретарь совета_____________________ Ф. И. О.

В случае, если член совета проголосует «против», в столбце
комментарии должна быть указана причина принятого решения.

__________________________
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Қазақстан Республикасы
Үкіметінің

2012 жылғы
№ қаулысына

2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің

2010 жылғы 10 маусымдағы
№ 556 қаулысына

2-қосымша

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының
бірінші бағытын іске асыру шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне

екінші деңгейдегі банктердің кредиттеріне кепілдік беру жөніндегі
ынтымақтастық туралы

үлгі келісім

Осы «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының бірінші бағытын
іске асыру шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі
банктердің кредиттеріне кепілдік беру жөніндегі ынтымақтастық туралы
келісім (бұдан әрі - Келісім) «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын
бекіту туралы» (бұдан әрі - Бағдарлама) Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2010 жылғы 13 сәуірдегі № 301 қаулысын іске асыру үшін уәкілетті орган,
қаржы агенті, жергілікті атқарушы орган жеке кәсіпкерлік субъектілерін
қолдау мақсаттарын басшылыққа ала отырып, бірлесіп «Тараптар», ал әрбірі
жеке «Тарап» деп немесе жоғарыда көрсетілгендей аталатындар арасында
төмендегілер туралы жасалды:

1. Терминдер мен қысқартулар

ҮИИДМБ Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы
19 наурыздағы № 958 Жарлығымен бекітілген
Қазақстан Республикасын Үдемелі индустриялық-
инновациялық дамыту жөніндегі 2010 - 2014
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама;

ЭҚЖЖ Бағдарламаға 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан
Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
Техникалық реттеу және метрология комитеті
төрағасының 2007 жылғы 14 желтоқсандағы № 683-
од бұйрығымен бекітілген экономикалық қызмет
түрлерінің жалпы жіктеуішіне (бұдан әрі - ЭҚЖЖ)
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сәйкес экономиканың басым секторлары;

Бағдарламаның
жергілікті деңгейдегі
үйлестірушісі

«жалғыз терезе» қағидаты бойынша жергілікті
жерлерде Бағдарламаны іске асыруға жауапты
облыстар, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің
шешімімен айқындалатын жергілікті атқарушы
органның құрылымдық бөлімшесі;

Банктік қарыз шарты шарттары бойынша Банк ЖКС-ге кредит беретін
Банк пен ЖКС арасында жасалатын жазбаша келісім;

ЖКС Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
тіркелген және өз қызметін ЭҚЖЖ-де көзделген
экономиканың басым секторларында жүзеге
асыратын жеке кәсіпкерлік субъектісі;

Жоба ЖКС Қазақстан Республикасының заңнамасына
қайшы келмейтін табыс алуға бағытталған
бастамашылық қызмет ретінде бизнестің әртүрлі
бағыттарында жүзеге асыратын іс-қимылдар мен іс-
шаралардың жиынтығы;

Кредит Банк Банктік қарыз шарты негізінде жеделділік,
ақылылық, қайтарымдылық, қамтамасыз етілгендік
және мақсатты пайдалану шарттары негізінде ЖКС-
ге беретін ақша қаражатының сомасы;

Банктің ішкі кредит
саясатын іске
асыратын жұмыс
органы

кредит беруді басқаруға жауапты және Банктің ішкі
кредит саясатының ұйымдастырылуы мен іске
асырылуын, Банктегі кредит процесінің кредит
саясатына сәйкестігін қамтамасыз ететін негізгі
органы болып табылатын Банктің тұрақты жұмыс
істейтін алқалы жұмыс органы;

Өңірлік үйлестіру
кеңесі (бұдан әрі-
ӨҮК)

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының
әкімдері басқаратын, жергілікті атқарушы
органдардың, Банктердің, бизнес-
қоғамдастықтардың өкілдері және тәуелсіз
сарапшылар қатысатын консультациялық-кеңесші
орган;

Кепілдік беру ережесі «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының
«Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау» бірінші
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бағытын іске асыру шеңберінде жеке кәсіпкерлік
субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің
кредиттері бойынша кепілдік беру ережесі;

Кепілдік беру ЖКС-нің кредиті бойынша міндеттемелердің
орындалуын қамтамасыз ету ретінде Бағдарламада,
Кепілдік беру қағидалары мен Кепілдік беру
шартында айқындалған талаптарда Қаржы агентінің
ішінара кепілдік беруі түріндегі мемлекеттік қолдау
нысаны;

Кепілдік беру шарты Банк, ЖКС және Қаржы агенті арасында кепілдік
беру туралы жасалатын жазбаша келісім;

Бірінші бағыт жаңа бизнес-бастамаларды қолдау - ЭҚЖЖ және
ҮИИДМБ басымдықтарына сәйкес Жобаларды
экономиканың шикізат емес секторларында іске
асыру кезінде мемлекеттік қолдау көрсетуді
көздейді;

Тұрақтандырушы
немесе дағдарысқа
қарсы бағдарламалар

дағдарысқа қарсы бағдарламалар мен іс-шараларды
орындау шеңберінде іске асырылатын мемлекеттік
бағдарламалар мен іс-шаралар.

2. Келісім нысаны

1. Уәкілетті орган Бағдарламаны бірінші бағыт бойынша іске асыру
мақсатында әрбір облыс, астана, республикалық маңызы бар қала үшін
өңірдің халық санына барабар есептелетін қаржыландырудың жалпы лимитін
айқындайды.

2. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі
қаржыландырудың жалпы лимитін Бағдарламаны іске асырудың бірінші
бағыты бойынша мемлекеттік қолдау нысандары бойынша бөледі және
Уәкілетті органмен келіседі.

Келіскеннен кейін Уәкілетті орган жергілікті бюджетке нысаналы
трансфертті жүзеге асырады.

3. Осы Келісімге сәйкес Қаржы агенті осы Келісімде көзделген
тәртіппен және шарттарда ӨҮК бекіткен, Банк пен Қаржы агенті мақұлдаған
және Уәкілетті орган келіскен ЖКС-нің экономиканың басым
секторларындағы Жобалары бойынша ЖКС-нің Банк алдындағы
кредиттеріне Кепілдік беруді жүзеге асырады.

4. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі ЭҚЖЖ-да
көзделген секторлар шеңберінде өңір мүдделерін есепке ала отырып,



4

Уәкілетті органмен келісілетін басымдықтарды айқындайды және жергілікті
бұқаралық ақпарат құралдарында және өзінің ресми веб-сайтында
жариялайды.

5. Бағдарлама шеңберінде Кепілдік беру республикалық бюджеттің
ақша қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

3. Кепілдік беру шарттары

Кепілдік беру шарттары «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын
іске асыру жөніндегі кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы № 556 қаулысымен бекітілген
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Жаңа бизнес-
бастамаларды қолдау» бірінші бағытының шеңберінде жеке кәсіпкерлік
субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша кепілдік
беру ережесінде айқындалады.

4. Тараптардың өзара іс-қимыл жасау тәртібі

1. ЖКС кредит алу үшін өтінішпен Банкке жүгінеді.
2. Банктің ішкі құжаттарында белгіленген рәсімдерге сәйкес Банк

ЖКС-нің өтінішін дербес қарайды, ұсынған құжаттарды, ЖКС-нің қаржылық
жағдайын талдайды, кепілдік мүлікті бағалау туралы ЖКС берген
қорытынды негізінде ЖКС қамтамасыз етудің кепілдік құнына бағалау
жүргізеді және Жобаны Қаржы агентінің ішінара кепілдігі бойынша кредит
беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдау үшін Банктің ішкі кредит саясатын
іске асыратын Жұмыс органының қарауына енгізеді.

3. Оң шешім қабылданған жағдайда Банк осы Келісімге 4-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша 5 (бес) жұмыс күні ішінде кепілдік беру туралы
шешім қабылдау үшін Қаржы агентіне қажетті құжаттарды жолдайды.

4. Қаржы агенті Банктен құжаттарды алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні
ішінде  60 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша және 15 (он бес) жұмыс
күні ішінде 60 млн. теңгеден асатын кредиттер бойынша алынған
құжаттарды қарайды және жобаны кепілдік беру/бермеу туралы шешім
қабылдау үшін Қаржы агентінің уәкілетті органының қарауына шығарады.
750 млн. теңгеден асатын кредиттер бойынша Қаржы агенті алынған
құжаттарды қарайды және тәуелсіз сарапшы ұйымдардың қорытындыларын
алғаннан кейін 15 жұмыс күні ішінде жобаны кепілдік беру/бермеу туралы
шешім қабылдау үшін Қаржы агентінің уәкілетті органының қарауына
шығарады.

Ұсынылған құжаттарға ескертулер болған және/немесе қосымша
ақпарат  беру қажет болған жағдайда анықталған ескертулерді және/немесе
ақпарат беру туралы сұранысты Қаржы агенті 5 (бес) жұмыс күні ішінде
жою және/немесе  ақпарат ұсыну үшін Банкке жолдайды. Бұл ретте Қаржы
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агенті үшін жоғарыда аталған құжаттарды қарау мерзімі қайтадан
жаңартылады.

Қаржы агенті кепілдік беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда
Қаржы агенті Банкке Қаржы агентінің кепілдік беру мүмкіндігі туралы оң
шешімі бар хатты  жібереді.

4. Банк Қаржы агентінің оң шешімі бар хатын алғаннан кейін ЖКС-ға
осы Келісімге 1-қосымшаға сәйкес кепілдік берудің қажетті сомасы есебін
көрсете отырып, жасалатын кредит шарттары туралы тиісті хатты жолдайды.

5. ЖКС Банктен хат алғаннан кейін Бағдарламаның жергілікті
деңгейдегі үйлестірушісіне осы Келісімге 2-қосымшаға сәйкес нысан
бойынша төмендегі құжаттарды қоса беріп өтінішпен жүгінеді:

№ Құжаттың атауы
1. ЖКС-ні мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (ЖКС-нің

мөрімен/қолымен расталған көшірмесі).
2. Лицензия - егер қызмет түрі лицензияланатын болса (ЖКС-нің

мөрімен/қолымен расталған көшірмесі).
3. Жарғы, құрылтай шарты (бір құрылтайшы болған жағдайда құрылтай

шарты қажет емес). Акционерлік қоғамдар акциялар эмиссиясының
проспектісін және акционерлер тізілімінен үзінді көшірмені (ЖКС-
нің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі) береді.

4. Өтініш берген күнге дейін күнтізбелік 30 күннен кешіктірмей
берілген салық органынан салық берешегінің және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегінің
жоқтығы/бары туралы анықтама.

5. Басшылары растаған ЖКС-нің салық декларациясының көшірмесі
қоса берілген соңғы қаржы жылындағы қаржылық есебінің көшірмесі
және/немесе WEB-сайттарға орналастырылған дебиторлық және
кредиторлық берешегі (оның ішінде берешектің сомасы, пайда болған
күні және тауарлар мен қызметтердің атауы) таратып жазылған
қаржы жағдайы туралы талдау жасауға мүмкіндік беретін ақпарат.

6. Жобаны іске асырудың болжамды мерзімін, талаптары мен
Қағидаларын қамтитын ЖКС Жобасын іске асырудың бизнес-
жоспары (ЖКС мөрімен және қолымен расталған түпнұсқа/көшірме).

7. Банктің кепілдік сомасы есебімен бірге  ЖКС-ке кредит беру
мүмкіндігі туралы  оң шешімі бар хаты (түпнұсқа).

8. Қаржы агентінің кепілдік беру мүмкіндігі туралы  оң шешімі бар хаты
(Банктің мөрімен расталған көшірме)

6. ЖКС-ден өтінішті алғаннан кейін Бағдарламаның жергілікті
деңгейдегі үйлестірушісі мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:

1) өтінішпен қоса берілген міндетті құжаттардың толықтығын тексеру,
құжаттар пакеті толық тапсырылмаған немесе ұсынылған құжаттар
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белгіленген нысандарға сәйкес келмеген жағдайда Бағдарламаның жергілікті
деңгейдегі үйлестірушісі ұсынылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді
көрсете отырып, ЖКС-ге өтініштерді пысықтау үшін қайтаруға құқылы:

2) Жобаны алдын ала қарау және ӨҮК үшін Жоба бойынша ұсыныстар
әзірлеу;

3) ұсыныстарды, күн тәртібін қалыптастыру, ЖКС отырыстарының
өтетін күнін, уақытын және өтетін орнын айқындау, бұл туралы барлық ЖКС
мүшелерін хабардар етеді. ЖКС отырысы Жобалардың қалыптастырылуына
орай өткізіледі;

4) ЖКС-нің басқа да мемлекеттік бағдарламаларға қатысуын,
мемлекеттік даму институттары арқылы мемлекеттік қолдаудың өзге де
шараларын пайдалануын тексеру;

5) құжаттардың толық пакетін бере отырып, осы Келісімге 3-қосымшаға
сәйкес нысанда ЖКС жобаларының тізімін ӨҮК-нің қарауы үшін енгізу.

7. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі барлық
қажетті құжаттарды және ақпаратты алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні
ішінде ЖКС материалдарын ӨҮК-нің қарауына береді.

8. Өткізілетін отырыс шеңберінде ӨҮК мыналарды жүзеге асырады:
1) ЖКС-нің және оның Жобаларының Бағдарламаның өлшемдеріне

және жергілікті даму бағдарламаларына сәйкестігін тексеру;
2) ЖКС-нің өңір экономикасы үшін басым секторларында іске

асырылатын жобаларын, сондай-ақ ЖКС-нің өтінішінде көрсетілген
ақпаратты қарайды, әрбір ЖКС бойынша өтінішпен бірге берілген құжаттар
пакетін зерделейді;

3) ЖКС-нің Жобалары мен ұсынылған құжаттарды ӨҮК мүшелерінің
арасында талқылау;

4) қарау нәтижесі бойынша ЖКС-нің кредиті бойынша осы Келісімге
9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделетін кепілдік беру
мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды, бұл ретте, хаттамада
жекелеген ЖКС-нің Бағдарламаға қатысудан бас тарту себептері міндетті
түрде көрсетілуі тиіс.

9. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі ӨҮК хаттамасы
ресімделгеннен кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде:

ӨҮК хаттамасын Банк пен Қаржы агентіне;
ЖКС-ге жобаларды ӨҮК-де қарау нәтижелері туралы жазбаша

хабарлама жібереді.
10. Жергілікті деңгейдегі бағдарламаның үйлестірушісінен  ЖКС

кредитіне ішінара кредит берумен келісу туралы ӨҮК хаттамасын алғаннан
кейін Қаржы агенті Банкке осы Келісімге 5-қосымшаға сәйкес нысанда алдын
ала кепілдік хат жібереді.

11. ӨҮК-мен келісілмеген жобалардан бас тартылады және Кепілдік
шарты жасалмайды.

12. Қаржы агентінен алдын ала кепілдік хатты алғаннан кейін Банк
ЖКС-пен Банктік қарыз шартын және кепіл шартын(тарын) жасасады,
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олардың Банктің мөрімен расталған көшірмелерін Қаржы агентіне жібереді.
Алдын ала кепілдік хатын алғаннан кейін Банкке кредит сомасынан 30%-ға
дейін ішінара беруді қарауға рұқсат етіледі.

13. Осы Келісімнің 4.13-тармағында көрсетілген барлық құжаттарды
алғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде және ұсынылған құжаттарға
ескертулер болмаған жағдайда Қаржы агенті осы Келісімге 6-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша Кепілдік шартының жобасын ресімдейді және өз
тарапынан қол қояды және оны Банкке жібереді.

14. Банк Кепілдік шартын алғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде қол
қояды және ЖКС-нің қол қоюын қамтамасыз етеді.

15. Банк Кепілдік шартына қол қойылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс
күні ішінде жасалған Кепілдік шартының нұсқаларын Қаржы агентіне
жібереді.

16. Банк Кепілдік шарты жасалған күннен бастап 5 (бес) жұмыс
күнінен кешіктірмей ЖКС-ге іс жүзінде кредит беруді жүзеге асырады және
Қаржы агентіне ЖКС-нің кредитті нақты алғанын растайтын кұжаттың
Банктің мөрімен расталған көшірмесін жібереді. Егер кредит ЖКС-ге
қалпына келтірілетін/қалпына келтірілмейтін кредит желісі нысанында
берілген жағдайда, Банк Қаржы агентіне тиісті траншты берген күннен
бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей ЖКС-нің қалпына
келтірілетін/қалпына келтірілмейтін кредит желісі шеңберінде әрбір траншты
алғанын растайтын кұжаттың Банктің мөрімен расталған көшірмесін беруге
міндетті.

17. Кепілдік шарты жасалғаннан кейін Қаржы агенті Бағдарламаның
жергілікті деңгейдегі үйлестірушісіне тиісті жазбаша хабарлама жібереді.

18. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі Қаржы
агентінен Кепілдік шартының жасалғаны туралы хатты алғаннан кейін 3 (үш)
жұмыс күні ішінде кепілдікті төлеу бойынша Қаржы агентінің ағымдағы
шотына қаражат аударуды жүзеге асырады.

5. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

1. Уәкілетті орган:
1) әрбір облыс, астана, республикалық маңызы бар қала үшін

қаржыландырудың жалпы лимитін айқындауға;
2) Қаржы агентінен және Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі

үйлестірушісінен осы Келісімнің іске асырылу барысы туралы ақпаратты
сұратуға құқылы.

2. Қаржы агенті:
1) кепілдік беруден бас тартуға;
2) іске асырылатын Бағдарламаның жарнамалық науқанын жүргізуге;
3) Қаржы агентіне ЖКС-ге Бағдарламаға қатысу шарттары мен тәртібі

туралы консультацияны жүзеге асыруға;
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4) Тараптар үшін осы Келісімде көзделген міндеттемелердің орындалу
мерзімдерінің сақталуын бақылауды жүзеге асыруға және олардың уақтылы
орындалуын талап етуге;

5) осы Келісімнің іске асырылу, оның ішінде Банктің міндеттемелерді
орындау бөлігінде мониторингті жүзеге асыруға;

6) Банктің жедел қызметіне араласпай, оның орналасқан жерінде осы
Келісімнің іске асырылуын тексеруді жүзеге асыруға;

7) өзінің ресми веб-сайтында Бағдарламаның іске асырылуы туралы
ақпаратты орналастыруға;

8) кепілдік беру туралы шешім қабылдау үшін ЖКС-нің кредитті
мақсатқа сай пайдалануына бақылау және осы Келісімді және/немесе Банктің
қарыз шартын Банк пен ЖКС-нің орындауына мониторингті жүзеге асыру
Банктен қажетті толық және шынайы ақпаратты, өзге де қажетті ақпаратты
алуға;

9) Қаржы агентіне Банк тарапынан қойылған талаптардың көлемі
Қаржы агентінің кепілдігі бойынша берілген кредиттер көлемінің 8 (сегіз)
% шегінен асқан кезде ЖКС жобаларын қарауды және кепілдіктер беру
шарттарын жасауды тоқтата тұруға құқылы.

3. Қаржы агенті:
1) ЖКС Банктік қарыз шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған

жағдайда кепілдікті Кепілдік шартында белгіленген тәртіппен және
мерзімдерде орындауы туралы Банктің талабын орындауға;

2) осы Келісімде көзделген мониторингті жүргізуге міндеттенеді.
4. Банк:
1) ЖКС Банктік қарыз шарты бойынша міндеттемелерін орындамаған

жағдайда Банктің кепілдікті Кепілдік шартында белгіленген тәртіп пен
мерзімдерде орындауы туралы Қаржы агентіне жазбаша нысанда талап
қоюға;

2) өз қалауы бойынша және өзі тәуекелге барып ЖКС-ге берілген
өтініш негізінде ЖКС-ге кредит беру мәселелері бойынша шешімдер
қабылдауға;

3) ЖКС Жоба(лар)ны іске асыру барысына мониторингті жүзеге
асыруға құқылы.

5. Банк:
1) мыналарды:
ЖКС бастама жасайтын кредит беру шарттарының өзгеруіне

байланысты;
Банктік қарыз шарты бойынша міндеттемелерді ЖКС-нің бұзуы

себептері бойынша өндіріп алынатындарды қоспағанда, ЖКС үшін
комиссиялар, алымдар және/немесе кредитке байланысты өзге де төлемдерді
өндіріп алмауға және белгілемеуге;

2) өз филиалдарының ақпараттық тақталарында өтініштерді толтыру
үлгілері және Бағдарламаға қатысу үшін қажетті құжаттардың тізбесі бар
Бағдарлама туралы ақпаратты орналастыруға;
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3) Банкке жүгінген ЖКС-ге Бағдарлама шарттары мен қатысу тәртібі
туралы білікті консультация беруге;

4) осы Келісім бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін осы
Келісімнің қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін Уәкілетті органның және
Қаржы агентінің алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаға бермеуге
және қайта бермеуге міндеттенеді. Осы тармақтың қолданысы Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес үмітсіздер санатына көшкен қарызды
қайтаруды қамтамасыз ету мақсатында Банктің үшінші тұлғаларға Банктік
қарыз шарты бойынша ЖКС-ге талап ету құқықтарын беру жағдайларына
таратылмайды;

5) Қаржы агенті  талаптарды/хабарламаларды  алған сәттен бастап
10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Қаржы агентінің бірінші талабы
бойынша ЖКС-тің кредитті мақсатты пайдалануын растайтын құжаттарды
Қаржы агентіне беруге;

6) Қаржы агентінің бірінші талабы бойынша Қаржы агентінің
талаптарын алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде
Банктік қарыз шарты мен осы Келісімді іске асыру, сондай-ақ ЖКС-нің
Қаржы агенті тарапынан кепілдік берілген кредитінің мониторингі бойынша
негізгі түрде қажетті ақпаратты, оның ішінде банктік/коммерциялық құпияны
құрайтын ақпаратты беруге;

7) Кепілдік беру шартын жасасқан ЖКС Жоба(лар)сының іске асырылу
барысына мониторингті жүзеге асыруға;

8) Қаржы агентін осы Келісімге қол қойылған күннен бастап 10 (он)
күнтізбелік күн ішінде резидент-банктердегі қолда бар барлық
корреспонденттік және өзге де шоттар, сондай-ақ резидент-банктерде осы
Келісімге қол қойылғаннан кейін ашылған шоттар туралы - ашылған күннен
бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жазбаша хабардар етуге;

9) Банктің заңды мекенжайы, пошта және банктік деректемелері,
сондай-ақ нақты мекенжайы өзгерген жағдайда мұндай өзгерістер туралы
Қаржы агентіне 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жазбаша хабарлауға.
Хабарламау және /немесе уақтылы хабарламау жағдайында мүмкін болатын
салдарлар үшін Банк жауапты болады;

10) Банктің қызметін жүзеге асыруға басталған шектеулер немесе
тыйым салулар туралы, сондай-ак Банк акцияларынын 10 %-дан астамына
қатысты меншік кұқығын біржолғы сату немесе өзгеше біржолғы көшуі
және/немесе иелік ету және пайдалану кұқықтарының көшуі туралы жазбаша
түрде 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға;

11) Қаржы агентіне қойылған талап бойынша Банкке Қаржы агенті
төлеген қаражат сомасының 0,5%-ы мөлшерінде комиссия төлеуге
міндеттенеді. Комиссияны төлеуді  Банк жылдың соңында 31 желтоқсанға
дейін жүзеге асырады.

6. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі:
1) іске асырылатын Бағдарламаның жарнамалық науқанын жүргізуге;
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2) Тараптар үшін осы Келісімде көзделген міндеттемелердің орындалу
мерзімдерінің сақталуын бақылауды жүзеге асыруға және олардың уақтылы
орындалуын талап етуге;

3) ЖКС жоба(лар)сының өңірлік деңгейде іске асырылу барысын, оның
ішінде алдын ала ЖКС мен Қаржы агентіне мониторинг басталған күнге
дейін 10 (он) жұмыс күн бұрын, мониторингтің мерзімі мен шекаралары
көрсетілген мониторинг жоспарын бере отырып, жүргізілетін мониторинг
туралы хабарлап, оның жедел қызметіне араласпай, ЖКС жобасын іске
асырып жатқан жерлерге бару жолымен визуалды мониторингті жүзеге
асыруға құқылы.

7. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі:
1) ЖКС-нің өтініштерін ӨҮК-ге уақтылы жіберуге;
2) ӨҮК шақыруды осы Келісімде белгіленген мерзімдерде жүзеге

асыруға және ӨҮК шешімдерінің осы Келісімде белгіленген талаптарға
сәйкес ресімделуін қамтамасыз етуге;

3) ӨҮК отырысының хаттамасын Қаржы агенті мен Банкке уақтылы
беруді қамтамасыз етуге;

4) Қаржы агентіне оның кепілдік бергені үшін төленетін ақыны
уақтылы және толық көлемінде жүргізуге міндеттенеді.

6. Мониторинг

1. Осы Келісімнің іске асырылу мониторингін Қаржы агенті жүзеге
асырады.

2. Қаржы агенті мониторинг шеңберінде мынадай функцияларды
жүзеге асырады:

1) Кепілдік шартын жасасқан ЖКС Жоба(лар)сының іске асырылу
барысына Банкпен бірлесіп мониторинг жүргізеді;

2) Уәкілетті орган мен Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі
үйлестірушісіне Бағдарламаның іске асырылуы туралы ақпарат береді.

3. Банк мыналарды қамтитын ЖКС Жобасына мониторингті жүзеге
асырады:

ай сайын осы Келісімге 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ЖКС
Жоба(лар)сының іске асырылу барысына ағымдағы мониторинг;

жарты жылда бір рет Банктің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен
ЖКС жоба(лар)сының іске асырылу барысына, бірақ міндетті түрде
Жобаның іске асырылу барысы туралы ақпаратты қамтитын (бизнес-
жоспарға сәйкес) кеңейтілген мониторинг.

4. Банк Қаржы агентіне есепті айдан кейінгі айдың 10-ы күнінен
кешіктірмей ЖКС Жоба(лар)сының іске асырылу барысына ағымдағы
мониторинг туралы есепті жазбаша түрде ұсынады және оны Қаржы агенті
айқындаған жауапты орындаушының электронды мекенжайына қосымша
жібереді.
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5. Банк есепті кезеңнен кейінгі айдың 30-ы күнінен кешіктірмей ЖКС
Жоба(лар)сының іске асырылу барысына кеңейтілген мониторинг туралы
есепті жазбаша түрде Қаржы агентіне ұсынады және оны Қаржы агенті
айқындаған жауапты орындаушының электронды мекенжайына қосымша
жібереді.

6. Қаржы агенті ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 25-і күнінен
кешіктірмей Уәкілетті органға және Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі
үйлестірушісіне осы Келісімге 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Кепілдік
беру туралы есеп береді.

7. Тараптардың жауапкершілігі

1. Осы Келісімдегі Тараптардың әрқайсысы осы Келісімнен
туындайтын міндеттемелерді орындамаған және/немесе тиісінше
орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес жауапты болады.

2. Банк осы Келісім шеңберінде ақпаратты/есептілікті бермегені үшін,
ақпаратты/есептілікті толық, шынайы, уақтылы бермегені үшін Қаржы
агентінің алдында жауапты болады.

8. Хабарламалар

1. Тараптар осы Келісім шеңберінде талап етілетін немесе жасалған кез
келген хабарлама, хабар, хат немесе сұрау салу жазбаша нысанда беріледі
деп келіседі. Мұндай хабарлама, хабар, хат немесе сұрау салу олар Тараптың
уәкілетті өкіліне қолма қол табыс етілген, қатысушы Тараптың осы Келісімде
көрсетілген қатысушы Тараптың мекенжайына пошта немесе курьерлік
байланыс бойынша, факсимильді және телексті байланыс арқылы жеткізілген
жағдайлардың кез келгенінде тиісінше табыс етілді немесе жіберілді деп
қаралатын болады.

2. Кез келген хабарлама, хабар, хат немесе сұрау салу:
1) алынған күні қойылған тиісті белгісімен - қолма-қол (курьермен)

жөнелтілген;
2) жөнелтілгеннен кейінгі үшінші күні (пошта кәсіпорны жөнелту

кезінде берген құжат күнінен) - тапсырысты хатпен, жеделхатпен
жөнелтілген;

3) жөнелтудің табысты аяқталғаны туралы факсимильді аппарат
растауының болуы шартымен жөнелту күнінде - факсимильді және телексті
байланыс арқылы жөнелтілген жағдайда алынған болып есептеледі. Бұл
ретте Тараптар мұндай хабарламаны, хабарды, хат немесе сұрау салуды
2 (екі) жұмыс күнінен кешікпейтін мерзімде қолма-қол (курьермен) немесе
тапсырысты хатпен жөнелтуге міндеттенеді.
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3. Көзделген есептілік Банктің кейіннен Қаржы агентіне кұжаттардың
түпнұсқаларын бере отырып, жөнелтудің табысты аяқталғаны туралы
электрондық пошта растауының болуы шартымен электрондық пошта
арқылы қол қойылған материалдарды жөнелту жолымен берілуі мүмкін.

9. Құпиялылық

1. Тараптар осы Келісімнің шарттарына қатысты ақпарат, өздері осы
Келісімді жасасу және орындау барысында алған банктік құпия, сондай-ақ
қаржылық, коммерциялық және өзге де ақпарат құпия болып табылады және
осы Келісімде және Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға
жария етуге жатпайды деп келіседі.

2. Тараптың құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беруі, жариялауы
немесе оны өзгеше жария етуі осы Келісімде және Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген
жағдайларда мүмкін болады.

3. Тараптар осы Келісімнің болуы мен шарттарының кұпиялығын
сақтау үшін барлық қажетті, оның ішінде құқықтық сипаттағы шараларды
қабылдайды. Тараптардың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлеріне осы
Келісімді іске асыру барысында алған мәліметтерді үшінші тұлғаларға жария
етуге не беруге тыйым салынады.

4. Тараптардың кез келгені осы Келісімнің талаптарын бұза отырып,
кұпия ақпаратты жария ету не тарату жағдайында кінәлі Тарап, осындай
ақпаратты жария ету салдарынан басқа Тарапқа келуі ықтимал залалдарды
өтей отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген
жауапкершілікті көтереді.

10. Еңсерілмес күш жағдайлары

1. Еңсерілмес күш жағдайлары - Тараптардың кез келгенінің осы
Келісім бойынша міндеттемелерін толық немесе ішінара орындауы мүмкін
болмайтын (мыналарды қамтитын, бірақ бұлармен шектелмейтін: су
тасқыны, жер сілкінісі, жарылыстар, дауылдар, індеттер, эпизоотиялар,
апатты өрттер, ереуілдер, соғыс, көтерілістер, мемлекеттік органдардың
ресми актілері) жағдайлары. Бұл ретте, еңсерілмес күш жағдайларының
сипаты, болу кезеңі, басталу фактісі уәкілетті мемлекеттік органдардың
тиісті құжаттарымен расталуы тиіс.

2. Тараптар осы Келісім бойынша өздерінің міндеттемелерін
орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін, егер орындаудың мүмкін
болмауы еңсерілмес күш жағдайларының салдары болып табылса,
жауапкершіліктен босатылады.
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3. Еңсерілмес күш жағдайлары басталған кезде осы Келісім бойынша
өзінің міндеттемелерін орындау мүмкін болмауы туындаған Тарап мұндай
жағдайлар туралы басқа Тараптарды олар басталған сәттен бастап 10 (он)
жұмыс күні ішінде уақтылы хабардар етуі тиіс.

4. Уақтылы хабарлау болмаған кезде Тарап хабарламау немесе уақтылы
хабарламаудан келтірілген залалды басқа Тарапқа өтеуге міндетті.

5. Еңсерілмес күш жағдайларының басталуы олардың болу кезеңіне
осы Келісімнің орындалу мерзімінің ұлғаюын туындатады.

6. Егер мұндай жағдайлар екі айдан астам жалғасатын болса, онда
Тараптардың әрқайсысы осы Келісім бойынша өзінің міндеттемелерін одан
әрі орындаудан бас тартуға құқылы болады.

11. Дауларды шешу

1. Осы Келісімге байланысты немесе одан туындайтын барлық даулар
мен келіспеушіліктер Тараптар арасында келіссөздер жолымен шешіледі.
Реттелмеген даулар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот
тәртiбiмен шешiледi.

2. Осы Келісім Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасына сәйкес түсіндіріледі және реттеледі.

12. Қорытынды ережелер

1. Тараптардың құқықтық мәртебесі өзгерген жағдайда осы Келісім
бойынша және осы Келісімді орындау үшін барлық құқықтар мен міндеттер,
оның ішінде туындаған даулар мен келіспеушіліктерді реттеуге байланысты
пайда болған кұқықтар мен міндеттер де, Тараптардың құқықтық
мирасқорларына өтеді.

2. Осы Келісім, осы Келісімнің құрамдас бөлігі болып табылатын
қосымшаларымен бірге осы Келісімнің мәніне байланысты Тараптардың
өзара толық түсіністіктерін білдіреді және олардың арасында Келісімнің
мәніне қатысты алдыңғы жазбаша немесе ауызша келісімдер мен
уағдаластықтардың барлығының орнын алмастырады.

3. Осы Келісімде қамтылған баптардың атаулары мен басқа да
тақырыптар қолайлылық үшін пайдаланылған және осы Келісімнің қандай да
бір шектеулерін, қандай да бір ережелерінің сипаттамаларын немесе
түсіндірмелерін қамтымайды, сондай-ақ осы Келісім баптарының орналасу
тәртібі де біреуінің басқаларға қатысты басымдығын куәландырмайды.

4. Осы Келісімнің ережелері өзгертілуі және/немесе толықтырылуы
мүмкін. Тараптар үшін осы Келісімде көзделген жағдайларды қоспағанда,
Тараптардың келісімі бойынша жазбаша нысанда жасалған және
Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және фирмалық мөрмен
бекітілген өзгерістер мен толықтырулар ғана нақты және міндетті болып
танылады.
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5. Осы Келісім, олардың әрқайсысының заңды күші бірдей мемлекеттік
және орыс тілдерінде, Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бір данадан
мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалды. Осы Келісімнің мемлекеттік
және орыс тілдеріндегі мәтіндері арасында әртүрлі оқылулар туындаған
жағдайда осы Келісімнің орыс тіліндегі нұсқасы басым мәнге ие болады.

6. Осы Келісім барлық Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді
және 2020 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады. Осы Келісімнің кез
келген Тарабы осы Келісімге қатысушы барлық Тараптарды күнтізбелік отыз
күн бұрын жазбаша хабардар ету шартымен осы Келісімді біржақты
тәртіппен бұзуға құқылы. Банктің осы Келісімді біржақты тәртіппен бұзуы
Борышкерді субсидиялауды тоқтатуға әкеліп соқпайды. Осы Келісімге Банкті
(жаңа) қосу Уәкілетті органмен, Қаржы агентімен қосымша Келісім жасасу
жолымен мүмкін болады.

7. Осы Келісімде көзделмеген өзге жағдайлардың бәрінде Тараптар
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

____________________
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Ынтымақтастық туралы үлгі келісімге
1-қосымша

(ЖКС атауы) жобасы бойынша кепілдіктің қажетті сомасының есебі

№ Жобаның
атауы

Кредит
сомасы,

мың
теңге

Кредиттің
мерзімі,

ай

Кепілдік
қамтамасыз

ету

Бағалау
құны,
мың
теңге

Кепілдік
құны,
мың
теңге

Кепілдің
қажетті
сомасы,

мың
теңге

Кредит
сомасына
кепілдік
сомасы,

(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лауазымды тұлға ______________________________________ Т.А.Ә.
қолы, мөр

Жауапты қызметкер____________________________________ Т.А.Ә.
қолы

____________________
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Ынтымақтастық туралы
үлгі келісімге
№ 2 қосымша

Қайда ___________________________ әкімдігі
Кімнен ___________________________________

№_________________ өтініш

Қазақстан Республикасы Үкіметінің _____________ жылғы №____
қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының
«Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау» бірінші бағыты шеңберінде жеке
кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша
кепілдік беру ережесіне сәйкес Сізден төмендегілерге сәйкес «Бизнестің жол
картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде «______________» АҚ алдындағы
кредитке ішінара кепілдік беру мүмкіндігін қарау туралы
______________________ жөніндегі мәселені Өңірлік үйлестіру кеңесінің
қарауына шығаруға бастама жасауыңызды сұраймын:

1. Қатысушы туралы мәліметтер

ЖКС атауы
Құрылтайшы(лар) туралы деректер
Заңды мекенжайы
Нақты мекенжайы
Почта мекенжайы
Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу күні
Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу
туралы куәліктің нөмірі
Қызмет түрлері
Жетекшілік ететін ведомство,
холдинг немесе негізгі компания
СТН
Жұмыс тәжірибесі

2. Басшылық

Бірінші басшы

Т.А.Ә.
Лауазымы
Жұмыс/үй тел.
Туған жылы және жері
Жеке куәліктің нөмірі, сериясы
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Тұрғылықты жері (нақты)
Тіркелген жері
Жұмыс тәжірибесі

Бас бухгалтер

Т.А.Ә.
Жұмыс/үй тел.
Туған жылы және жері
Жеке куәліктің нөмірі, сериясы
Тұрғылықты жері (нақты)
Тіркелген жері
Жұмыс тәжірибесі

Байланыс жасаушы тұлға

(Т.А.Ә., лауазымы, телефон)

3. Меншік иелері
(құрылтайшы, қатысушылар, АҚ үшін - акцияларының 5 және одан да көп

пайызын иеленетін акционерлер).

Атауы / Т.А.Ә. % Деректемелер

4. Ағымдағы қызметі туралы ақпарат

Сала (ЭҚЖЖ сәйкес)
Кіші сала (ЭҚЖЖ сәйкес)
Өнімдер мен қызметтердің түрлері
Жылдық айналым
Соңғы есепті күнге пайда немесе залал
Қызметкерлердің нақты саны ___________________ оның ішінде әйелдер

____________________
Жобаның атауы (қысқаша сипаттама)
Жоба іске асырылатын жер (облыс, қала)
Жұмыс орындарының саны
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5. Банк шоттары туралы ақпарат

Банк деректемелері (қызмет көрсететін барлық банктердегі барлық
ағымдағы және жинақтау шоттарын көрсету):

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________

6. Кредит тарихы

Заңды тұлғаның жұмыс барысында пайдаланған осы уақытқа дейін
өтелген, сондай-ақ өтелмеген барлық банк несиелері көрсетіледі.

Кредитор Сомасы Берілген
күні

Сыйақыны
өтеу

шарттары

Негізгі
борышты

өтеу
шарттары

Банктік
қарыз
шарты

бойынша
өтеу

мерзімі

Нақты
өтелген

күні

1.
2.

7. Қолданыстағы кредиттер туралы ақпарат

Күні және валютаның бағамы: ___________/_________

№ Банк Банктік қарыз
туралы

шарттың
деректемелері

(№, күні)

Сыйақы
ставкасы,

%

Кредит
сомасы,

теңге

Негізгі
борыш

бойынша
берешек

тің

Кредит
валюта

сы

Кредит
мерзімі

нің
аяқтала

тын

Кредиттің
мақсаты

(қысқаша
сипаттама)
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қалдығы,
теңге

күні

1
2

8. Басқа мемлекеттік бағдарламаларға қатысу және жеке кәсіпкерлік
субъектісіне қатысты қолданылатын мемлекеттік қолдау шаралары

туралы ақпарат

№ Мемлекеттік
бағдарламалардың/мемлекеттік қолдау

шараларының атауы

Мемлекеттік органның,
ұлттық

қордың/холдингтің
атауы

Қосымша
ақпарат

1.
2.

9. Кепілдіктер мен келісімдер

Осы өтініште көрсетілген барлық деректер мен ақпараттың дұрыс
екендігіне және шындыққа толық сәйкес келетіндігіне кепілдік беремін,
көрсетілген деректер мен ақпаратта сәйкессіздік анықталған жағдайда,
көрсетілген деректердің шынайы еместігін растайтын мәліметтер анықталған
кез келген уақытта, осы өтініштің кері қайтарылуына келісемін.

Жергілікті атқарушы органға осы өтініште көрсетілген деректер мен
ақпаратты мүдделі үшінші тұлғаларға беруіне қайтып алынбайтын
келісімімді беремін.

Қосымшалар:
Осы Келісімде көзделген құжаттардың тізбесі.

_______________________________ (Т.А.Ә.)
(қолы) күні

___________________
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Ынтымақтастық туралы
үлгі келісімге

3-қосымша

____________ бойынша Өңірлік үйлестіру кеңесінде қарау үшін
ЖКС жобаларының тізімі

№

Ж
К

С
 а

та
уы

Ж
об

ан
ы

ң ат
ау

ы
 (с

ип
ат

та
ма

)
За ң ды

 м
ек

ен
ж

ай
ы

Ж
об

а 
іс

ке
 а

сы
ры

ла
ты

н 
ж

ер

Ө ні
мд

ер
 м

ен

қ ы
зм

ет
те

рд
і

ң т ү рл
ер

іЖ
об

ан
ы

 іс
ке

 а
сы

ру
 к

ез
е

ң і

Ба ғ да
рл

ам
а 

бо
йы

нш
а 

ба

ғ ы
ты

Э Қ Ж
Ж

 к
од

ы
Э Қ Ж

Ж
се

кт
ор

ы
ны

ң ат
ау

ы

Қ
ар

ж
ы

ла
нд

ы
ру

 с
ом

ас
ы

, т
е

ң ге

Ж ұ мы
с 

ор
ы

нд
ар

ы
ны

ң са
ны

БЖ
Д

Ү

-г
е ө ті
ні

ш
 б

ер
у 

к

ү ніБа
нк

ті

ң ат
ау

ы

на қ ты ж
ос

па
р

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ж
И

Ы
Н

Ы
:

Қосымшалар: (Өтініш және ЖКС-БЖДҮ-ге ұсынған құжаттар пакеті)
1).
2).
...

Қысқартулар және анықтамалар
ЖКС Жеке кәсіпкерлік субъектісі
ЭҚЖЖ ҚР Индустрия және сауда министрлігінің Техникалық реттеу

және метрология комитеті төрағасының 2007 жылғы 14
желтоқсандағы № 683-од бұйрығымен бекітілген
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші

БЖДҮ Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі
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Лауазымды тұлға ______________________ Т.А.Ә.
қолы, мөр
Жауапты қызметкер ________________________ Т.А.Ә.
қолы

____________________
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Ынтымақтастық туралы үлгі келісімге
4-қосымша

ЖКС сараптамасын жүргізу үшін Банктің Қаржы агентіне беретін
құжаттарының тізбесі

1. Жалпы құжаттар:

№ Құжаттың атауы нысаны
1 2 3
1 Құжаттар тізбесіне ілеспе хат түпнұсқа
2 Құжаттар пакетіндегі бар барлық құжаттардың

тізімдемесі немесе құжаттарды қабылдау-тапсыру
актісі

Банктің уәкілетті қызметкері
қол қойған және Банктің
мөртабанымен расталған
түпнұсқа

3 Банкте кредит алуға өтініш Банктің уәкілетті тұлғасы
түпнұсқамен салыстырған
көшірме

4 Банктің уәкілетті органының Қаржы агентінің
Кепілдігімен кредит беру туралы шешімі, Банктің
кредит, кепілдік әрі заң басқармаларының және
тәуекелдер басқармасының сараптамалық
қорытындылары

Банктің уәкілетті тұлғасы
түпнұсқамен салыстырған
көшірме

5 ЖКС қаржы құжаттары - соңғы есепті күнге баланс
(берешектің пайда болған күнін, өтеудің
жоспарланып отырған күнін және берешектің мәнін
керсете отырып кредиторлық және дебиторлық
берешекті толық жазу, ТМҚ, негізгі қаражатты
толық жазу,) соңғы алты айдағы кірістер мен
шығыстар есебі (жеке кәсіпкерлер үшін)*

Банктің уәкілетті тұлғасы
түпнұсқамен салыстырған
көшірме

6 ЖКС мөрімен расталған (заңды тұлғалар үшін) жыл
басындағы және соңғы есепті күнгі жағдай бойынша
ЖКС қаржы құжаттары (берешектің пайда болған
күнін, өтеудің жоспарланып отырған күнін және
берешектің мәнін көрсете отырып жылдың басына
және соңғы күнге есепті кредиторлық және
дебиторлық берешекті толық жазу, негізгі
қаражатты толық жазу, ТМҚ)

Банктің уәкілетті тұлғасы
түпнұсқамен салыстырған
көшірме

7 Кірістер мен шығыстар туралы есебінің баптарын
толық жазу- сатудың кірістері, өзіндік құны,
кезеңнің шығыстары, өзге де кірістер мен шығыстар,
қаралатын кезеңдегі ақшалай және заттай түрінде
өткізілетін өнім көлемі

Банктің уәкілетті тұлғасы
түпнұсқамен салыстырған
көшірме немесе түпнұсқа

8 Қызмет көрсететін банктің толық деректемелерін
қоса алғанда, құжаттарды қарау сәтіндегі жағдай
бойынша қызмет көрсететін банктен соңғы 12 айға
айналымдар туралы несиелік берешектің бар (жоқ)
екендігі, сондай-ақ мерзімінде төленбеген (№ 2
картотека) есеп кұжаттары туралы анықтама;

Банктің нысаны бойынша
түпнұсқа
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1 2 3
9 Несиелік берешектің бар екендігі туралы, оның

ішінде өзге де қаржы ұйымдарынан мерзімі өткен
(кредиттер болған жағдайда, банктерді қоспағанда)
анықтамалар

түпнұсқа

10 Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдер бойынша, мiндеттi зейнетақы жарналары
және әлеуметтiк аударымдар бойынша берешектің
жоқ (бар) екендігі туралы анықтамалар.

түпнұсқа

11 Екінші деңгейдегі банктердің шоттарындағы бар
барлық шоттар туралы мәліметтер

түпнұсқа

12 Лицензиялар, патенттер, квоталар және т.б. (егер
өтініш берушінің қызмет түрі лицензияланатын
жағдайда немесе қарыз қаражаты бағытталатын
тауарлар мен қызметтердің жекелеген түрлерін
өткізу лицензияланатын болса)

Банктің уәкілетті тұлғасы
түпнұсқамен салыстырған
көшірме

13 Жобаны іске асыру жөніндегі құжаттар (бар болса)
- келісімшарттар, сатып алу-сату шарты, ниет
шарттары, жұмыс жүргізу шарттары, қызметтерді
көрсету, атқарылған жұмыстар актісі, төлем
шоттары және т.б.
- жоспарланған жұмыстар бойынша смета, құрылыс-
монтаж жұмыстарын жүргізуге тиісті рұқсат беру
(егер кредит құрылыс, реконструкциялау және т.б.
саласында қолдану үшін берілген жағдайда )
- Жобаны қарау шеңберінде Банк қолданатын өзге де
құжаттар.

Банктің уәкілетті тұлғасы
түпнұсқамен салыстырған
көшірме

14 Бизнес-жоспар түпнұсқа немесе Банктің
уәкілетті тұлғасы
түпнұсқамен салыстырған
көшірме

15 Соңғы және ағымдағы жылдағы қолданыстағы және
пысықталған келісімшарттар (бар болса)

көшірмелер

16 Кредиттік келісімдер (қолданыстағы кредиттер
болған жағдайда)*

көшірмелер

17 Банктің атынан қарыз, кепіл және кепілдік шартын
жасайтын тұлғаның өкілеттігін растайтын кұжаттар

Банктің мөрімен расталған
көшірмелер. (Банк кепілдік
беру шартын жасау сәтінде
беруі мүмкін)

Ескертпе*: 60 млн. теңгеден асатын кредиттер бойынша

2. ЖКС құқықтық мәртебесі мен өкілеттігін айқындайтын
құжаттар

2.1. Егер ЖКС дара кәсіпкер болған жағдайда:
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№ Құжаттың атауы нысаны
1 Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі Банктің уәкілетті тұлғасы

тұпнұсқамен салыстырған
көшірме

2 Қазақстан Республикасы салық төлеушісінің куәлігі
немесе ЖКС-нің салық төлеуші ретінде тіркелгенін
растайтын құжат

Банктің уәкілетті тұлғасы
түпнұсқамен салыстырған
көшірме

3 Дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік
немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық
актілерінде көзделген жағдайларда - патент

Банктің уәкілетті тұлғасы
түпнұсқамен салыстырған
көшірме

4 Қолының және мөрінің бедері бар үлгілерімен құжат нотариалды расталған
көшірме

5 ЖКС-нің кредит бюросына ақпарат беруге және
кредит есебін алуға келісімі

Түпнұсқа Қаржы
агентінің атына беріледі

2.2. Егер ЖКС Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген
заңды тұлға болған жағдайда:

№ Құжаттың атауы нысаны
1 Жарғы нотариалды расталған көшірме
2 Заңды тұлғаның мемлекеттік қайта/тіркелгені

туралы куәлік
нотариалды расталған көшірме

3 Қазақстан Республикасы салық төлеушісінің
күәлігі

нотариалды расталған көшірме

4 ЖКС уәкілетті органының бірінші басшыны
тағайындау туралы шешімі

Түпнұсқа не Банктің уәкілетті
тұлғасы түпнұсқамен салыстырған
көшірме

5 ЖКС атынан Банкте және Қаржы агентінде
құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берілген
адамның жеке басын куәландыратын кұжат,
сондай-ақ оның өкілеттігін растайтын
құжаттар

Банктің уәкілетті тұлғасы
түпнұсқамен салыстырған көшірме

6 Кепілдік тарту туралы шешім қабылдаған
ЖКС уәкілетті органының шешімі

Қаржы агенті бекіткен нысан
бойынша түпнұсқа

7 Кредит тарту туралы шешім қабылдаған ЖКС
уәкілетті органының шешімі

Банк бекіткен нысан бойынша
түпнұсқа

8 Бірінші басшы, бас бухгалтер қолдарының
және ЖКС мөрі бедерлерінің үлгісі бар кұжат

нотариалды расталған көшірме

9 ЖКС-нің кредит бюросына ақпарат беруге
және кредит есебін алуға келісімі

Түпнұсқа Қаржы агентінің атына
беріледі

Қажет болған жағдайда Қаржы агенті Жоба бойынша қосымша
құжаттамаларды және ақпаратты сұратуы мүмкін.

Бірнеше беттерден тұратын құжат ұсынылған жағдайда, осындай кұжат
тігілген және нөмірленген болуы тиіс немесе уәкілетті адамдардың қолымен
әр парағы бекітілуі тиіс.

____________________
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Ынтымақтастық туралы үлгі келісімге
5-қосымша

«_________________ » АҚ – ға

Алдын ала кепілдік хат

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының бірінші бағыты
шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттеріне кепілдік беру
жөніндегі ынтымақтастық туралы №______ __________ келісімді (бұдан әрі -
Келісім) іске асыру шеңберінде осы хатпен мынаны хабарлаймыз, «Даму»
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (бұдан әрі - Қаржы агенті)
«_________________ » Жобасы бойынша Қаржы агентінің кепілдігін беру
туралы «___________ » ДК/ЖШС/АҚ өтінішін қарады және мақұлдады.

Қаржы агенті ________ «__________________ » жобасы бойынша
мынадай шарттармен «_____________ » ДК/ЖШС/АҚ үшін кепілдік беруге
дайын:

- кепілдік сомасы: __________ (_________________ ) теңге, бұл кредит
сомасының___ %-ын құрайды;

- кепілдік мерзімі:____________;
- кепілдік берудің өзге де жағдайлары Келісім талаптарына сәйкес

жасалуы тиіс Кепілдік шартымен реттеледі.
Осы алдын ала кепілдік хаттың қолданылу мерзімі оны берген күннен

бастап____ (_______) айды құрайды.

Құрметпен,
__________________ ___________________ _________________

(лауазымы) (қолы, м.о.) (Т.А.Ә.)

_____________________
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Ынтымақтастық туралы үлгі келісімге
6-қосымша

№_____ Кепілдік шарты

_______ қаласы 20 жылғы «__ »_______

Бұдан әрі «Кепілгер» деп аталатын «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамының атынан __________________ негізінде әрекет ететін
_________ бір тараптан және

бұдан әрі «Банк» деп аталатын «_________ » акционерлік қоғамының
атынан _________ негізінде әрекет ететін_______________________________
екінші тараптан және

бұдан әрі «Қарыз алушы» деп аталатын _________ атынан
________________ негізінде әрекет
ететін___________________________________________
______________________(Қарыз алушының толық атауы)________________
үшінші тараптан,

бұдан әрі бірлесіп Тараптар деп аталатындар, ал жекелеп жоғарыда
көрсетілгендей не Тарап деп аталатындар

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының бірінші бағытын іске
асыру шеңберінде жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттеріне кепілдік
беру жөніндегі ынтымақтастық туралы келісім шеңберінде Кепілгер мен
Банктің арасында 20________ жылғы «_____» ______ № ___________
жасалған келісімнің (бұдан әрі - Келісім) шеңберінде,

төмендегілер туралы осы Кепілдік шартын (бұдан әрі - Шарт) жасасты.

1. Анықтамалар

Кредит шарты - Қарыз алушы мен Банк арасында жасалатын қалпына
келтірілмейтін кредит желісін беру туралы Банктік қарыз шарты/келісім;

Кредит - Банк Кредит шартының талаптарымен Қарыз алушыға беретін
қарыз;

Кредитті мақсатты пайдалану - Қарыз алушының кредит қаражатын
Банкке растайтын құжаттарды бере отырып, Кредит шартында белгіленген
мақсаттарға пайдалануы;

Негізгі борыш - Қарыз алушының Кредит шарты бойынша
міндеттемелерін орындамауынан және/немесе тиісінше орындамауынан
туындаған, есептелген сыйақы сомасын, комиссияларды, тұрақсыздық
айыбын, өсімпұлды, айыппұл санкцияларын, борышты өндіріп алу бойынша
сот шығындарын, Банктің басқа да шығындарын есепке алмағанда, Кредит
шарты бойынша негізгі борыштың сомасы;
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Кепілдік - Кепілдік Сомасы шегінде осы Шарттан туындайтын Кредит
шарты бойынша Негізгі борыштың бір бөлігін төлеу бойынша Қарыз алушы
міндеттемелерінің орындалуы үшін жауап беретін Кепілгердің Банк
алдындағы міндеттемесі;

Кепілдік сомасы - Кепілгердің Кредит шарты бойынша Негізгі
борыштың бір бөлігін төлеу бойынша Қарыз алушы міндеттемелерінің
орындалуы үшін жауап беруге міндеттенетін осы Шартта белгіленген сома;

Қамтамасыз ету - Қарыз алушының және/немесе үшінші тұлғаның
Қарыз алушының Кредит шарты бойынша міндеттемелерін қамтамасыз ету
үшін беретін кез келген мүлкі және/немесе мүліктік құқығы, сондай-ақ
Кепілдікті қоспағанда, Қарыз алушының Кредит шарты бойынша Банк
алдындағы міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуі үшін берілген
кепілдіктер, кепілгерліктер.

Талап - осы Шарттың талаптарына сәйкес ұсынылған Кепілдік Сомасы
шеңберінде Кепілдіктер бойынша міндеттемелерінің орындалуы туралы
Банктің Кепілгерге талабы;

Жұмыс күні - екінші деңгейдегі банктердің Қазақстан Республикасында
өз қызметін жүзеге асыру үшін ашық күні (сенбі немесе жексенбі немесе
ресми мерекелер мен демалыс күндерін қоспағанда);

Қатысу мөлшері - Кепілдік Сомасының Негізгі борыш сомасына
пайыздық мәндегі қатынасы.

2. Шарттың нысанасы

2.1. Осы Шарттың талаптары бойынша Кепілгер Қарыз алушының
Кепілгер мен Банктің арасында Кредит шарты бойынша Негізгі борыштың
бір бөлігін төлеу бойынша Қарыз алушы міндеттемелерінің орындалуы үшін
жауап беруге міндеттеме алады:

Кредит шартының атауы және нөмірі: ___________;
Кредит шартының жасалған күні: ___________;
Кредит сомасы: ___________;
Кредит бойынша сыйақы ставкасы: ___________;
Кредиттің мерзімі: ___________;
Кредиттің мақсатты бағыты: ___________;
Шартқа Кредит шартының көшірмесі қоса беріледі (Шартқа

1-қосымша).
Осы тармақтағы мәліметтер Кредит шартының талаптарына сәйкес

көрсетіледі.
2.2. Осы Шарт бойынша Кепілгердің Банк алдындағы міндеттемесі

________________ (______________) теңге _______________ тиын кепілдік
сомасымен шектелген, бұл Негізгі борыштың сомасының___________
% құрайды.
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2.3. Кепілдік бойынша Кепілгер міндеттемелерінің мөлшері
Кепілгердің Талапты орындау сомасына азаяды.

2.4. Кепілгер берілген кепілдіктің бастапқы мөлшерін азайтуға құқылы
емес.

Бұл ретте, Негізгі борышты өтеген/ішінара өтеген кезде Кепілдік
сомасы Қатысу мөлшеріне көбейтілген, Негізгі борышты өтеу сомасына тең
сомаға азаяды. Қалпына келтірілетін кредит желісі бойынша Кепілдік сомасы
қол жетімділік кезеңінің өтуіне байланысты азаяды.

2.5. Кепілдік Қарыз алушы Кредит шарты бойынша Негізгі борыш
сомасын қайтару бойынша міндеттемесін орындамаған жағдайда ғана
орындалуға жатады. Талап қою және Кепілдікті орындау тәртібі осы Шартта
белгіленеді.

2.6. Осы Шартқа қол қою арқылы Қарыз алушы Кепілгерге Банкке
Қарыз алушыға, Кредит шарты мен оның орындалуына қатысты кез келген
ақпаратты, оның ішінде Кредит шарты бойынша өтелген сомалар туралы,
Кредит шарты бойынша несиелік берешектің қалдығы туралы мәліметтерді,
сондай-ақ банк, коммерциялық және өзге де құпияны кұрайтын өзге
мәліметтерді беру Құқығын ұсынады.

2.7. Қарыз алушы осы Шартқа қол қою арқылы Кепілгердің Кепілгер
акционеріне және мемлекеттік органдарға келесі мәліметтерді ұсынуға
келісімін береді: Қарыз алушының фирмалық атауы, Қарыз алушының
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасына қатысуы, Қарыз алушы
Жобасының атауы, Қарыз алушының Жобасы іске асырылатын өңір және
сала, Кредиттің сомасы және мерзімі, Кепілдік сомасы, Кредит бойынша
сыйақы ставкасы, Кепілдік бойынша комиссияның мөлшері. Сондай-ақ қарыз
алушы Кепілгерге осы тармақта көрсетілген мәліметтерді бұқаралық ақпарат
құралдарында, оның ішінде Кепілгердің веб-сайтында жариялау құқығын
береді.

2.8. Кредит шартында Қарыз алушы міндеттемелерінің орындалуын
Қамтамасыз ету ретінде көрсетілмеген және/немесе Кредит шартына
және/немесе Кепілгердің алдын ала келісімінсіз Кепіл шартына енгізілген
мүлік, құқықтар, кепілдіктер, кепілгерліктер және т.б. Кредит шарты
бойынша Қамтамасыз ету ретінде болуы мүмкін емес. Осы талапты сақтамау
Кепілдіктің тоқтатылуына алып келеді, ал Кепілдікті Кепілгер толық немесе
ішінара орындаған жағдайларда - Кепілгердің жазбаша талаптарын алған
күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде Банктің Кепілгердің Кепілдік
бойынша алған барлық сомасын қайтару міндеттемесінің орындалуына әкеп
соғады.

2.9. Қамтамасыз ету ретінде Кредит шарты бойынша қабылданған
мүлік Кепілдік шартының қолданылу мерзімі ішінде Қарыз алушының
және/немесе үшінші тұлғаның (Кепілгермен жазбаша келісілген жағдайды
қоспағанда) басқа міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету ретінде
қолданылмайды.
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2.10. Қарыз алушы Кепілгерге Кепілдік бергені үшін Кепілдіктің
мөлшерінен 1% (бір пайыз) ставка комиссия төлейді, ол ______________
(_________жазбаша ________) теңгені құрайды.

2.11. Кепілгерге комиссияны Қарыз алушы осы Шартта көрсетілген
Кепілгер есебіне ақша аудару жолымен осы Шартқа қол қойғанға дейін бір
рет төлейді.

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Кепілгер:
3.1.1. Осы Шарттың талаптарында Банктің Талаптарын алған сәттен

бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей Банкке төлем жүргізуге міндетті.
3.2. Кепілгер:
3.2.1. Банктен және Қарыз алушыдан осы Шартта белгіленген

міндеттемелердің орындалуын талап етуге;
3.2.2. Банктен Қарыз алушының Кредитті мақсатты пайдаланылуына

бақылауды және Банк пен Қарыз алушының осы Шартты және/немесе
Кредит шартын орындалуына мониторингін жүзеге асыру үшін қажетті
толық және шынайы ақпарат, сондай-ақ осы Шартқа байланысты басқа да
қажетті ақпаратты, оның ішінде банктік және коммерциялық құпияны сақтау
жөніндегі талаптарды сақтай отырып, Кепілгердің өкілдерінің Банкке
баруымен де ақпарат алуға;

3.2.3. Кредит шарты бойынша қаржыландырылған Жобанын іске
асырылу барысын тексеру мақсатында Қарыз алушының Жобасының іске
асырылу жеріне баруды жүзеге асырады;

3.2.4. Банк Талапты осы Шарттың талаптарын бұза отырып қойған
болса, Банкке жазбаша дәлелді жауап жіберу жолымен Талапты орындаудан
бас тартуға;

3.2.5. Қарыз алушы беруі мүмкін, тіпті Қарыз алушы борышын таныған
және/немесе Қарыз алушы Банкке қарсылығынан бас тарқан жағдайда да
Банктің талаптарына қарсылық білдіруге;

3.2.6. Қарыз алушыдан және Банктен Кепілгердің сұранысын алған
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қарыз алушының Кредит
шарты бойынша міндеттемелерді орындауы, оның ішінде жасалған Кредит
шарты талаптарының жол берілген бұзушылықтары туралы ақпарат беруді
талап етуге;

3.2.7. Банктен (Кепілгер Кепілдік шарты бойынша міндеттемелерді
орындаған жағдайда) Банктің Қарыз алушыға талаптарын растайтын
құжаттар мен ақпаратты беруді және осы талаптарды қамтамасыз ететін
құқықтарды Кепілгерге осы Шартта белгіленген көлемде беруді талап етуге;

3.2.8. Қарыз алушыдан (Кепілгер Кепілдік шарты бойынша
міндеттемелерді орындаған жағдайда) Кепілгерге Кепілдік бойынша
жүргізілген төлемдердің сомасын толық көлемде өтеуді, оның ішінде Банкке
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Кепілдік бойынша төленген сомаға сыйақы төлеуді және Қарыз алушы үшін
жауапкершілікке байланысты келген өзге де зияндарды өтеуді талап етуге;

3.2.9. Қарыз алушының кез келген шоттарынан Қазақстан
Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен осы Шарт бойынша
туындаған берешек сомасын акцепсіз тәртіппен алуға (есептен шығаруға);

3.2.10. Осы Шартта және Қазақстан Республикасы заңнамасында
көзделген өзге де құқықтарды иеленуге құқылы.

3.3. Қарыз алушы:
3.3.1. Кредитті оның Нысаналы мақсатына сәйкес пайдалануға;
3.3.2. Банктің және/немесе Кепілгердің бірінші талабы бойынша оның

өкілдеріне Кредиттің мақсатты пайдалануын, оның қамтамасыз етілуін және
Қарыз алушының қаржы-шаруашылық қызметін оның өндірістік (сауда)
объектілерін тікелей қарау және/немесе Банкке және/немесе Кепілгерге
қажетті шарттарда (мерзімі, көлемі) қаржы-шаруашылық қызметі туралы
құжаттар мен ақпаратты тексеруге беру жолымен тексеруге мүмкіндік
беруге;

3.3.3. дереу, алайда Кредит шартының талаптары бұзылған күннен
кейінгі 3 (үш) Жұмыс күнінен кешіктірмей кез келген жағдайда Кепілгерді
орын алған барлық бұзушылықтар туралы, оның ішінде Негізгі борыштың
және кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы сомасын төлеу (қайтару), мерзімін
өткізгендігі туралы, сондай-ақ Қарыз алушының Кредит шарты бойынша өз
міндеттерін орындауға әсер ететін басқа да барлық жағдайлар туралы
жазбаша хабарлауға;

3.3.4. Банк Кредит шарты бойынша міндеттемелерді орындау туралы
талап қойған жағдайда өз міндеттемелерін тиісінше орындауға қалыптасып
отырған жағдайда барлық ақылға қонымды және қолжетімді шаралардың
бәрін қабылдауға;

3.3.5. Кепілгер Кепілдік бойынша міндеттемелерді орындаған жағдайда
Кепілгерге Кепілдік бойынша Кепілгер жүргізген төлемдер сомасын толық
көлемде өтеуге, оның ішінде Банкке Кепілдік бойынша төлеген
сомасына Кредит шартында көрсетілген ставка бойынша сыйақы төлеуге
(Кепілгердің тиісті талабы болған жағдайда) және Кепілгердің талаптарында
көрсетілген тәртіпте және мерзімде Кепілгердің Қарыз алушы үшін
жауапкершілігіне байланысты келген өзге де залалдарын өтеуге;

3.3.6. Кепілгерден Кредит шарты бойынша міндеттемелердің
орындалуы, оның ішінде жасалған Кредит шарты талаптарының жол
берілген бұзылуы туралы ақпаратты алған күннен бастап 5 (бес) Жұмыс
күнінен кешіктірмей оны Кепілгерге сұратуда көрсетілген ақпаратты
жазбаша нысанда беруге;

3.3.7. банк деректемелері және/немесе орналасқан жері өзгерген
жағдайда 3 (үш) Жұмыс күні ішінде бұл туралы Банкті және Кепілгерді
хабардар етуге;
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3.3.8. осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындамаған
және/немесе тиісінше орындамаған жағдайда Кепілгердің алдында барлық өз
мүлкімен жауапты болуға міндетті.

3.4. Банк:
3.4.1. Кредит шартының талаптары өзгерген (Кепілгер

жауапкершлігінің ұлғаюына немесе Кепілгер үшін өзге де қолайсыз
салдарларға әкелетін) жағдайда дереу, алайда кез келген жағдайда, Кредит
шартына өзгерістер енгізілген күннен кейінгі 10 (он) Жұмыс күнінен
кешіктірмей Кепілгерге бұл туралы жазбаша хабарлауға;

Кредит шартына Кепілгер жауапкершілігінің ұлғаюына немесе
Кепілгер үшін өзге де қолайсыз салдарларға әкелетін өзгерістер енгізілген
жағдайда Банк Кепілгерден осындай өзгерістерді енгізуге алдын ала жазбаша
келісімін алуға міндетті.

Шарттың осы тармағының екінші абзацында көрсетілген өзгерістер
Кредит шартына Кепілгердің алдын ала жазбаша келісімінсіз енгізілген
жағдайда, Кепілдік тоқтатылады.

3.4.2. Кепілгерден Кредит шарты бойынша міндеттемелердің
орындалуы, оның ішінде жасалған Кредит шарты талаптарының бұзылуына
жол берілгені туралы жазбаша сұрау алған жағдайда, оны алған күннен
бастап 5 (бес) Жұмыс күнінен кешіктірмей Кепілгерге сұрауда көрсетілген
ақпаратты жазбаша нысанда ұсынуға;

3.4.3. Кепілгерді Қарыз алушының Кредит шарты бойынша өз
міндеттемелерін толық көлемде (оның ішінде міндеттемелерін мерзімінен
бұрын орындаған жағдайда) орындағаны туралы 5 (бес) жұмыс күнінен
кешіктірмей жазбаша хабарлауға;

3.4.4. осы Шартта белгіленген жағдайларда Кепілгерге осы Шартта
белгіленген тәртіпте және мерзімде ақшаны қайтаруды жүзеге асыруға;

3.4.5. Кепілгер Кепілдік бойынша міндеттемелерді орындаған жағдайда
5 (бес) Жұмыс күнінен кешіктірмей Кепілгерге Банктің Қарыз алушыға
Талап ету құқықтарын растайтын құжаттар мен ақпаратты беруге және осы
талаптарды қамтамасыз ететін құқықтарды Кепілгерге осы Шартта
белгіленген көлемде беруге. Банктің құжаттары Кепілгерге түпнұсқада
беріледі, ал мұны жасау мүмкін болмаған жағдайда - нотариалды
куәландырылған көшірмелер түрінде беріледі. Құжаттарды Банктен
Кепілгерге беру құжаттарды қабылдау-тапсыру актілерін жасаумен жүзеге
асырылады;

3.4.6. Кепілгерге Кредит берілген күннен бастап 3 (үш) Жұмыс күнінен
кешіктірмей Қарыз алушының Кредит сомасын іс жүзінде алғанын
растайтын кұжаттың көшірмесін беруге. Егер Кредит Қарыз алушыға
қалпына келтірілетін/қалпына келтірілмейтін кредит желісі нысанында
берілген жағдайда, Банк Кепілгерге тиісті транш берілген күннен бастап
3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде Қарыз алушының қалпына
келтірілетін/қалпына келтірілмейтін кредит желісі шеңберінде әрбір траншты
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алғанын растайтын Банктің мөрімен расталған құжаттың көшірмесін беруге
міндеттенеді.

3.4.7. Кепілгердің Кепілдікті орындау нәтижесінде алған құқықтарын
жүзеге асыруға кедергі келтірмеуге;

3.4.8. осы Шартта белгіленген өзге де міндеттемелерді тиісінше
орындауға міндетті.

3.5. Банк:
3.5.1. Қарыз алушының Кредит шарты бойынша Негізгі борышты төлеу

бойынша өз міндеттемелерін орындамаған (тиісінше орындамаған) жағдайда
Кепілгерге осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімде Талап қоюға;

3.5.2. Кепілгерден және Қарыз алушыдан осы Шартта көзделген өзге
де міндеттемелердің орындалуын талап етуге кұқылы.

3.6 Осы Шартты орындау кезінде Банк Қазақстан Республикасы
Үкіметінің дағдарысқа қарсы бағдарламаларын іске асыру шеңберінде
Кепілгер Банкте орналастырған қаражат есебінен Кепілгер алдында өз
міндеттемелерін төмендетуге құқысыз.

4. Кепілдікті орындау тәртібі

4.1. Қарыз алушының Негізгі борыштың сомасын және /немесе Кредит
шарты бойынша сыйақы сомаларын өтеу бойынша міндеттемелерді
орындамаған күннен бастап 15 (он бес) Жұмыс күні мерзімінен кешіктірмей
Банк бұл туралы Кепілгерді Қарыз алушының Банк алдындағы берешегінің
бар екендігі туралы анықтаманы және Банктің Қарыз алушыға жіберген
мерзімі өткен берешегін өтеу туралы жазбаша талабының көшірмесін қоса
беріп хабарлайды.

4.2. Қарыз алушының Кредит шарты бойынша Негізгі борыштың
сомасын өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған күннен бастап
күнтізбелік бір жүз жиырма күн ішінде Банк Қарыз алушыдан
және Қамтамасыз етуді берген тұлғалардан мерзімі өткен берешекті алу
мақсатында ақылға қонымды және қалыптасып отырған жағдайда барлық
қолжетімді шараларды қабылдауға құқылы (оның ішінде өндіріп алуды
Қамтамасыз етуге айналдыру, үшінші тұлғалардың (Кепілдікті қоспағанда)
банк кепілдігі, кепілдіктер/кепілгерліктер бойынша талаптар қою, Қарыз
алушының шоттарына төлем талап-тапсырмаларын қою және т.б. жолмен).

4.3. Банктің Қарыз алушыдан берешекті өндіріп алу жөнінде
қабылдаған шараларының нәтижесінде алынған сомалар Кепілгерге Талап
қойылғанға дейін келесі кезекпен Қарыз алушының берешегін өтеуге
жіберіледі:

1) Кредит шарты бойынша сыйақыны және тұрақсыздық айыбын өтеу;
2) Кредит шарты бойынша мерзімі өткен Негізгі борышты өтеу;
3) Кредит шарты бойынша Негізгі борышты өтеу;
4) Кредит шарты бойынша өзге де берешектерді өтеу.
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Қарыз алушының берешегін өтеуді Банк ақшаны алған күннен кейінгі
1 (бір) Жұмыс күні ішінде жүргізуі тиіс. Бүл ретте Кепілдік Сомасы Негізгі
борышты өтеудің Қатысу мөлшеріне көбейтілген сомасына (оның ішінде
мерзімі өткен) тең сомаға азаяды.

4.4. Қарыз алушы Кредит шарты бойынша Негізгі борыштың сомасын
өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған/тиісінше орындамаған күннен
бастап Кредит шарты бойынша Негізгі борыштың сомасын өтеу жөніндегі
міндеттемелерді бір жүз жиырма күн ішінде орындамаған жағдайда Банктің
Кепілгерге талап қою құқығы бар.

4.5. Талапта мыналар көрсетілуі тиіс:
1) Кепілдік шартының деректемелері;
2) Кредит шартының деректемелері;
3) Қарыз алушының атауы;
4) Кепілгердің Кепілдік бойынша төлем сомасының есептеулері;
5) ақша қаражаты есепке алынуға жатқызылатын Банк шотының

деректемелері.
4.6. Талапқа:
1) Қарыз алушының Банк алдындағы берешегінің бар екендігі туралы

анықтама;
2) Қарыз алушының Банк алдындағы берешегін (бар болса) растайтын

өзге де құжаттардың көшірмелері;
3) Банктің Қарыз алушыға жолдаған талабының (қарсылығы)

көшірмесі;
4) Қарыз алушының Банктің талабына (қарсылығы) жауабының

көшірмесі (бар болса);
5) Банктің Кредит шарты бойынша берешекті өндіріп алу жөніндегі

қолданған шаралары және растайтын құжаттарды қоса бере отырып (бар
болса), қабылданған шаралардың нәтижесінде алынған сомалар туралы
ақпарат;

6) берешекті өндіріп алу туралы сот шешімінің көшірмесі (бар болса);
7) орындау парақтарының көшірмесі (бар болса);
8) Кредит шартына қосымша келісімдердің көшірмесі (бар болса) қоса

беріледі.
4.7. Талапта көрсетілген сома Кепілдік шартының талаптарына сәйкес

болуы тиіс, алайда ол кез келген жағдайда осы Шарттың 2.2-тармағында
белгіленген Кепілдіктің шекті Сомасынан аспауы тиіс.

4.8. Банк Талапты Кепілгерге осы Шартта көрсетілген мекенжай
бойынша тапсырысты хат жіберу немесе қолма-қол беру жолымен жібереді.

4.9.Талап Кепілгерге ағымдағы Жұмыс күні Алматы уақыты бойынша
16.00-ге дейін қойылуы мүмкін. Алматы уақыты бойынша сағат 16-00-ден
кейін қойылған Талап келесі Жұмыс күні қойылған деп саналады.

4.10. Банктің Талабын алғаннан кейін, алайда кез келген жағдайда, ол
қанағаттандырылғанға дейін Кепілгер Қарыз алушыны Банк қойған Талаптар
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туралы осы Шартта көрсетілген қарыз алушының мекенжайы бойынша
тапсырысты хатпен хабар жіберу жолымен немесе Қарыз алушының қолын
қойғызып қолма-қол беру жолымен жазбаша нысанда хабардар етеді.
Хабарлама тапсырысты хатпен жіберілген кезде пошта мекемесі берген
құжатта көрсетілген күннен кейін 3 (Үшінші) күні хабарлама алынды деп
саналады.

4.11. Кепілгер Банктің Талаптарын және осы Шартта көзделген барлық
құжаттарды алған сәттен бастап, сондай-ақ Талаптарға
және ұсынылған құжаттарға қарсылығы болмаған кезде 10 (он) Жұмыс
күнінен кешіктірмей Талапта көрсетілген сомалар мөлшерінде төлем
жүргізеді немесе Банкке қарсылықтарын көрсетіп хат жібереді.

4.12. Кепілдік бойынша міндеттемесін орындаған Кепілгерге Кредит
шарты бойынша Банктің барлық құқықтары және Банкке Қамтамасыз ету
шарттары бойынша кепіл ұстаушы ретінде тиесілі құқықтары Кепілгер
Банктің Талаптарын қанағаттандыру көлемінде өтеді. Кепілгер Талапты
орындағаннан кейін Банк Кепілгерге 5 (бес) Жұмыс күні ішінде қабылдау-
тапсыру актісі бойынша келесі құжаттарды:

1) қосымша келісімдерімен бірге Кредит шартының түпнұсқасын
немесе нотариалды расталған көшірмесін;

2) қосымша келісімдерімен бірге Қамтамасыз ету шарттарының
түпнұсқаларын немесе нотариалды расталған көшірмелерін;

3) Кепілгердің талабы бойынша Кепілгердің құқығын растайтын өзге
де құжаттарды беруге міндетті.

4.13. Кепілгер Кепілдік бойынша міндеттемелерді орындағаннан кейін
Банк Қарыз алушыдан өндіріп алу бойынша шаралардың, оның ішінде
Қамтамасыз етуді іске асыру жолымен алған барлық сомалар Кепілгер мен
Банк арасында келесі кезекпен бөлінеді:

1) Кредит шарты бойынша Банктің алдында сыйақылар мен
тұрақсыздық айыбын өтеу;

2) Қарыз алушының Банк алдындағы Негізгі борышы қалдығының
сомасын өтеу;

3) Қарыз алушының Кепілгердің алдындағы берешегін өтеу.

5. Кепілдіктің қолданылу мерзімі

5.1. Кепілдік «___ » ______ мерзімді қоса алғанда беріледі.
5.2. Келесі жағдайлардың кез келгенінің басталуымен Кепілдіктің

қолданысы тоқтатылады:
1) Кредит шарты бойынша Кепілдікпен қамтамасыз етілген Негізгі

борыштың сомасын толық өтеу;
2) осы Шартта көрсетілген Кепілдік мерзімі өткенде;
3) егер Кепілгер жаңа борышкер үшін жауапты болуға келісімін

бермесе, Кредит шартының Кепілдікпен қамтамасыз етілуі бойынша
борышының басқа тұлғаға ауысуы;
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4) егер Кепілдікпен қамтамасыз етілген міндеттемелердің орындалу
мерзімі келгеннен кейін Банк Қарыз алушы немесе Кепілгер ұсынған
тиісінше орындаудан бас тартса;

5) Кепілгердің алдын ала жазбаша келісімінсіз Кепілгер үшін
жауапкершілікті ұлғайтуға немесе басқа да қолайсыз салдарларға әкеліп
соғатын Кредит шартының кез келген талаптарының өзгеруі;

6) шынайы емес мәліметтер (ақпарат) және /немесе құжаттардың
берілуі Қарыз алушының тарапынан алаяқтық әрекеттерден туындаған
жағдайларды қоспағанда, Банктің Кепілгерге шынайы емес, мәліметтер
(ақпарат) және /немесе Кепілгердің Кепілдік беру туралы шешім қабылдауы
үшін қажетті құжаттар берген жағдайда;

7) Қазақстан Республикасының заңдарында, Келісімде және/немесе осы
Шартта көзделген өзге де негіздер бойынша.

6. Жауапкершілік

6.1. Кепілгер Банкке Талапта көрсетілген соманы уақтылы төлемеген
жағдайда, Кепілгер Банкке мерзімі өткен әрбір күн үшін уақтылы төленбеген
соманың 0,01 % (нөл бүтін жүзден бір пайыз) мөлшерінде тұрақсыздық
айыбын (өсімпұл) төлейді.

6.2. Банк Кепілгерге осы Шарттың талаптарына сәйкес Кепілгерге
тиесілі кез келген соманы уақтылы қайтармаған жағдайда Банк Кепілгерге
мерзімі өткен әр күн үшін уақтылы төленбеген соманың 0,01 % (нөл бүтін
жүзден бір пайыз) мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді.

6.3. Банк осы Шарттың 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.5., 3.4.6-тармақтарында
белгіленген міндеттемелерді бұзған жағдайда, Банк Кепілгерге мерзімі өткен
әр күн үшін тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы
заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің бес еселенген мөлшерінде
тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді.

6.4. Қарыз алушы осы Шарттың 3.3.3., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.7-
тармақтарында белгіленген міндеттемелерді бұзған жағдайда, Қарыз алушы
Кепілгерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиісті қаржы жылына арналған
республикалық бюджет туралы заңда белгіленген бір айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді.

6.5. Тұрақсыздық айбын төлеу талабы кінәлі Тарап кұқығын бұзған
Тараптың құқығы болып табылады. Тұрақсыздық айыбын төлеу кінәлі
Тарапты осы Шарттың талаптарын тиісінше орындаудан босатпайды.

7. Қорытынды ережелер

7.1. Шартқа барлық өзгерістер мен толықтырулар жазбаша түрде
ресімделуі, Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолдары қойылуы және
Тараптардың мөрлерінің бедерлерімен бекітілуі тиіс.
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7.2. Осы Шарттың өзгеруіне, бұзылуына және орындалуына
байланысты барлық даулар мен келіспеушіліктерді Тараптар келіссөздер
және талқылаулар жолымен шешетін болады, егер келіссөздер нәтижесінде
Тараптар келісімге келмеген жағдайда, онда осындай дау Қазақстан
Республикасының заңнамаларында көзделген сот тәртібімен қаралатын
болады.

7.3. Шарт әрбір Тарап үшін заң күші бірдей үш данада жасалды.
7.4. Осы Шартта көзделмеген өзге жағдайлардың бәрінде Тараптар

Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.
7.5. Кредит шартының көшірмесі осы Шартқа 1-қосымша болып

табылады.
7.6. Тараптардың келісуі бойынша Кепілгер алушы осы Шарт бойынша

өз міндеттемелерінің орындалуы үшін тек Кепілгердің өз қаражаты/мүлкі
шегінде жауап береді, оларға «Қазақстан Республикасының әлеуметтік-
экономикалық дамуының тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі бірінші
кезектегі іс-қимылдар жоспарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2007 жылғы 6 қарашадағы № 1039 және «Қазақстан Республикасы
Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау
агенттігінің Экономиканы және қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі
2009 - 2010 жылдарға арналған бірлескен іс-қимыл жоспарын бекіту туралы»
2008 жылғы 25 қарашадағы № 1085 қаулылары шеңберінде Кепіл алушы іске
асырып жатқан дағдарысқа қарсы бағдарламаларды іске асыру үшін
Кепілгерге берілген қаражат енгізілмейді.

8. Тараптардың орналасқан жері, деректемелері және қолдары

Қарыз алушы: Кепілгер: Банк:

/________/ /________/

_____________________
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Ынтымақтастық туралы үлгі келісімге
7-қосымша

«__________________ » АҚ-ның
_________ бастап _____________ жыл кезеңі бойынша

ЖКС Жобаларын іске асыру барысының ағымдағы мониторингі
туралы есебі

№ Банктің атауы ЖКС өтініш берген
жер (облыс, өңір)

Қарыз алушының
атауы

Қарыз
алушының

СТН
1 2 3 4 5

Заңды мәртебесі
(ЖШС, ДК, ШҚ, ӨК)

Кредит желісін ашу
туралы Банктік

қарыз
шартының/Келісімні

ң №

Кредит желісін ашу
туралы Банктік

қарыз
шартының/Келісімні

ң күні

Кредит
мерзімі

6 7 8 9

Кредит сомасы Кредит бойынша
сыйақы ставкасы

Негізгі борышты
өтеудің жеңілдікті

кезеңі

Сыйақы төлеу
бойынша
жеңілдікті

кезең
10 11 12 13

Кредит бойынша
берілген күні (транш)

Нақты берілген
қаражат сомасы

Есепті күнге негізгі
борыш берешегінің

қалдығы

Кепілдік
шартының

нөмірі
14 15 16 17

Кепілдік шартының
күні

Қаржы агентінің
кепілдік сомасы

Қаржы агентінің
кепілдік бойынша
міндеттемесінің

орындалу сомасы

НБ бойынша
мерзімі өткен
берешектің

сомасы
18 19 20 21

НБ бойынша мерзімі
өткен күндердің саны

Сыйақы төлеу
бойынша мерзімі
өткен күндердің

саны

Кредит беру
объектісі

(инвестициялық
кредит/айналым

қаражатын толтыру)

ЭҚЖЖ
бойынша код

22 23 24 25

Жоба бойынша бизнес
(бастапқы/қолданыстағ

ы)

Жобаны іске асыру
есебінен құрылатын

жаңа жұмыс
орындары

Банктің уәкілетті
органы шешімінің

күні

ҚҚА
әдістемесі
бойынша

сыныптамалы
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қ санат
26 27 28 29

Лауазымды тұлға__________________________________ Т.А.Ә.
қолы, мөр

Жауапты қызметкер ________________________ Т.А.Ә.
қолы

__________________
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Ынтымақтастық туралы үлгі келісімге
8-қосымша

Кепілдік беру туралы есеп
(Қаржы агенті Уәкілетті органға және Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі

үйлестірушісіне береді)

№ Банктің атауы ЖКС өтініш
берген жер

(облыс, өңір)

ЖКС атауы ЖКС-нің СТН

1 2 3 4 5

Заңды мәртебесі (ЖШС, ДК,
ШҚ, ӨКК)

Банктік
қарыз

шартының №

Банктік қарыз
шартының күні

Кредит
мерзімі

6 7 8 9

Кредит сомасы

Кредит
бойынша
сыйақы

ставкасы

Негізгі борышты
өтеудің жеңілдікті

кезеңі

Сыйақы төлеу
бойынша
жеңілдікті

кезең
10 11 12 13

Кредит бойынша берілген
күні (транш)

Нақты
берілген
қаражат
сомасы

Есепті күнге негізгі
борыш берешегінің

қалдығы

Кепілдік
шартының

нөмірі

14 15 16 17

Кепілдік шартының күні

Қаржы
агентінің
кепілдік
сомасы

Қаржы агентінің
кепілдік бойынша
міндеттемесінің

орындалу сомасы

Негізгі борыш
бойынша
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жаңа жұмыс
орындары

күні бойынша
сыныптамалық

санат

26 27 28 29

Лауазымды тұлға_____________________________ Т.А.Ә.
қолы, мөр

Жауапты қызметкер ________________________ Т.А.Ә.
қолы

______________________
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Ынтымақтастық туралы үлгі келісімге
9-қосымша

(ұсынылатын нысан)

_______________________бойынша Өңірлік үйлестіруші кеңес
отырысының

№____________ХАТТАМАСЫ

Өткізілген орны
Өткізілген күні
Кеңес төрағасы
Қатысқан кеңес мүшелері
Болмаған кеңес мүшелері
Шақырылғандар
Кеңес хатшысы
Күн тәртібі

№ Мәселелердің атауы
1
2
...

Кеңес қарастырды

№ 1-мәселенің атауы
1

Кеңес шешті

1. Мыналарға:
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының өлшемдеріне

сәйкестігіне;
өңір үшін басым салаларға сәйкестігіне;
мемлекеттік даму институттары арқылы қолдаудың басқа шараларының

қолданбауына байланысты
жеке кәсіпкерлік субъектілер жобаларының төмендегі тізіміне:

№ Атауы
ЖКС Жобаның Саланың (ЭҚЖЖ кодын

көрсете отырып)
Банктің

1 2 3 4 5
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Кредит сомасы Кепілдіктің қажетті сомасы Кредит сомасына
кепілдіктің қажетті сомасы

(%)
6 7 8

Жоба сипаттамасы Ескертпе
9 10

кепілдік беру нысанында мемлекеттік қолдау нысанын қолдану
мүмкіндігі мақұлдансын.

2. Мақұлданған жобалардың тізімі «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
АҚ-ға және көрсетілген екінші деңгейдегі банктерге жіберілсін.

3. Мыналарға:
«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының өлшемдеріне сәйкес

болмауына;
өңір үшін басым салаларға сәйкес болмауына;
Мемлекеттік даму институттары арқылы қолдаудың басқа шараларын

қолдануына байланысты жеке кәсіпкерлік субъектілер жобаларының
төмендегі тізіміне:

№ Атауы Бас тартудың себебі
ЖКС Жобаның Саланың Банктің

кепілдік беру нысанындағы мемлекеттік қолдау нысанын қолдануды
мақұлдаудан бас тартылсын.

Кеңес мүшелерінің қолдары

№ Кеңес мүшесінің ТАӘ
мен мәртебесі

«ҚОЛДАЙМЫН» «ҚАРСЫМЫН» ТҮСІНІКТЕР

1 Кеңес төрағасы
2 Кеңес төрағасының

орынбасары
3 Кеңес мүшесі
4 Кеңес мүшесі
5 Кеңес мүшесі

Кеңес қарады

№ 2-мәселенің атауы
1

Кеңес шешті
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1.
2.
3.
...
Кеңес мүшелерінің қолдары

№ Кеңес мүшесінің ТАӘ
мен мәртебесі

«ҚОЛДАЙМЫН» «ҚАРСЫМЫН» ТҮСІНІКТЕР

1 Кеңес төрағасы
2 Кеңес төрағасының

орынбасары
3 Кеңес мүшесі
4 Кеңес мүшесі
5 Кеңес мүшесі
...

Кеңес хатшысы________________ Т.А.Ә.
Егер кеңес мүшесі «қарсы» дауыс берген жағдайда «түсініктер» деген

бағанда қабылдаған шешімінің себебі көрсетілуі тиіс.

____________________


