«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ-да жеке
тұлғаларға банктік қызмет көрсету шартына
№2 өзгерістер мен толықтырулар
1.
2-Тараудың
1-бабы
14-тармақпен
толықтырылып,
келесі
редакцияда
мазмұндалсын:
«14. Банк біржақты тәртіпте несие
шартының талаптарын Клиент үшін оларды
жақсарту жағына қарай өзгертуге құқылы.
Клиент үшін несие шартының талаптарын
жақсартуға төмендегі іс-әрекеттер жатады:
1) несие бойынша қызмет көрсетуге
байланысты комиссияларды және қызметтер
көрсеткені үшін өзге төлемдерді толық жою
немесе азайту жағына қарай өзгерту;
2) тұрақсыздық
төлемін
(айыппұлды,
өсімпұлды) толық жою немесе азайту жағына
қарай өзгерту;
3) несие
шарты
бойынша
сыйақы
мөлшерлермелерін азайту жағына қарай
өзгерту;
4) несие шарты бойынша төлемдерді өтеу
мерзімін кейінге қалдыру және (немесе) бөліп
төлеу;
5) несие лимитін арттыру;
6) несие шартында және/немесе ҚР
заңнамасында көзделген өзге талаптар.».
2.
2-Тараудың
1-бабы
15-тармақпен
толықтырылып,
келесі
редакцияда
мазмұндалсын:
«15. Банк Клиентке қатысты талаптарды
жақсартуды қолданған жағдайда, Банк өз
қалауы бойынша жазбаша нысанда немесе
Клиент көрсеткен мекенжайы/телефон нөмірі
бойынша SMS арқылы хабарлама жібереді.
Клиент хабарламаны алған күннен бастап он
төрт күнтізбелік күн ішінде Банкке жазбаша
нысанда хабарлама жіберу арқылы талаптарды
жақсартудан бас тартуға құқылы.».
3.
2-Тараудың
1-бабы
16-тармақпен
толықтырылып,
келесі
редакцияда
мазмұндалсын:
«Осы баптың 14 және 15-тармақтарының
ережелері 2016 жылғы 01 шілдеден бастап
қолданысқа енгізіледі және олар қолданысқа
енгізілген күннен бастап бұрын жасалған несие
шарттарынан
туындайтын
құқықтық
қатынастарға қолданылады.».

Изменения и дополнения №2
к договору банковского обслуживания
физических лиц
в ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
1. Статью 1 Главы 2 дополнить пунктом
14 и изложить его в следующей редакции:
«14. Банк вправе в одностороннем порядке
изменять условия кредитного договора в
сторону их улучшения для Клиента. Под
улучшением условий кредитного договора для
Клиента понимаются:
1) изменение в сторону уменьшения или
полная отмена комиссий и иных платежей за
оказание услуг, связанных с обслуживанием
кредита;
2) изменение в сторону уменьшения или
полная отмена неустойки (штрафа, пени);
3) изменение в сторону уменьшения ставки
вознаграждения по кредитному договору;
4) отсрочка и (или) рассрочка платежей по
кредитному договору;
5) увеличение кредитного лимита;
6) иные
условия,
предусмотренные
кредитным договором и/или законодательством
РК.».
2. Статью 1 Главы 2 дополнить пунктом
15 и изложить его в следующей редакции:
«15. В случае применения Банком
улучшающих условий Клиенту направляется
уведомление по усмотрению Банка в
письменной форме либо посредством SMS по
адресу/номеру телефона, предоставленному
Клиентом.
Клиент
вправе
в
течение
четырнадцати календарных дней с даты
получения
уведомления
отказаться
от
улучшающих условий путем направления
уведомления в Банк в письменной форме.».
3. Статью 1 Главы 2 дополнить пунктом
16 и изложить его в следующей редакции:
«16. Положения пунктов 14 и 15 настоящей
статьи вводятся в действие с 01.07.2016 г. и
распространяются
на
правоотношения,
возникшие со дня введения их в действие из
ранее заключенных кредитных договоров.».

