«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ
Директорлар кеңесінің шешімімен
бекітілген
29.09.2017 ж.
№ 26/2017 хаттама
«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ-да
жеке тұлғаларға
банктік қызмет көрсету шартына
№ 8 өзгерістер мен толықтырулар
1.
1-бөлімнің
1-бабының
49)тармағы
өзгертіліп, келесі редакцияда мазмұндалсын:
«49)
өтеу мерзімі – есеп мерзімінде
несие картасы бойынша ұсынылған несиенің
пайдаланылған сомасы, есептелген сыйақы,
тұрақсыздық төлемі мен Банк комиссиялары
өтелетін мерзім. Өтеу мерзімі есеп мерзімі
аяқталған күннен кейінгі келесі күні басталады.
Егер өтініште немесе несие шартында өзге
белгіленбесе, өтеу мерзімі күнтізбелік 20
(жиырма) күнді құрайды;».
2.
1-бөлімнің
2-бабының
2-тармағы
толықтырылып,
келесі
редакцияда
мазмұндалсын:
«2. Осы шарт Клиенттің ҚР Азаматтық
кодексінің 389-бабына сай шартқа толық
қосылуы арқылы жасалынады. Шарт Банк
Клиенттің шартқа қосылу туралы жазбаша
өтінішін алған және ол туралы Банктің өтініште
растаушы белгісі қойылған немесе осы шартқа
қосылу туралы талап мазмұндалған жеке
банктік қызметтерді ұсыну туралы шартқа қол
қойған күннен бастап немесе клиенттің Банкке
өзіне банктік қызмет көрсету туралы
ұсынысымен
жүгінген
сәтте
орындауға
берілген төлем хабарламасын қабылдаған
немесе электрондық терминал арқылы қолмақол ақшаны енгізу арқылы төлемді және/немесе
ақша аударымын жүзеге асыруды растайтын
чекті алған сәттен бастап немесе Банк пен
Клиент арасында жасалынған өзге шарттарда
және осы шартта көзделген өзге жағдайларда
жасалынған болып саналады. Клиенттің шартқа
қосылу туралы өтініші шарттың ажырамас
бөлігі болып саналады.».
3. 8-бөлімнің 1-бабының 25)тармақшасы
толықтырылып,
келесі
редакцияда
мазмұндалсын:
1)
шарт
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
үшінші
тұлғаларға
беру
шарттарынан тұратын шартты жасасқан кезде
(бұдан әрі – талап ету құқықтарын беру шарты)
Клиентке (немесе оның уәкілетті өкіліне)
хабарлауға;
талап ету құқықтарын беру шартын
жасасқанға дейін құқықтарды (талаптарды)
үшінші тұлғаға беру мүмкіндігі туралы,
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1. Пункт 49) статьи 1 главы 1 изменить и
изложить в следующей редакции:
«49)
период погашения – период, в
течение которого погашаются использованная
в отчетном периоде
сумма
кредита,
предоставляемого по кредитной карточке,
начисленное вознаграждение, неустойку и
комиссии Банка. Период погашения начинается
со дня, следующего за днем истечения
отчетного
периода.
Период
погашения
составляет 20 (двадцать) календарных дней,
если иное не установлено в заявлении или
кредитном договоре;».
2. Пункт 2 статьи 2 главы 1 дополнить и
изложить его в следующей редакции:
«2. Настоящий договор заключается путем
присоединения Клиента к договору в целом в
соответствии со статьей 389 Гражданского
кодекса РК. Договор считается заключенным со
дня получения Банком письменного заявления
Клиента о присоединении к договору, что
подтверждается отметкой Банка на заявлении
либо подписания договора о предоставлении
отдельных банковских услуг, содержащего
условие о присоединении к настоящему
договору, либо с момента принятия Банком к
исполнению платежного извещения клиента в
момент обращения клиента с предложением об
оказании ему такой банковской услуги или
выдает чек, подтверждающий осуществление
платежа и/или перевода денег путем взноса
наличных денег через электронный терминал,
либо
иным
образом,
предусмотренном
настоящим договором или иными договорами,
заключаемыми Банком с Клиентом. Заявление
Клиента о присоединении к договору является
его неотъемлемой частью.».
3. Подпункт 25 пункта 1 статьи 1 главы 8
дополнить и изложить в следующей редакции:
«25) при заключении договора, содержащего
условия перехода права (требования) Банка по
договору третьему лицу (далее – договор
уступки права требования), уведомить Клиента
(или его уполномоченного представителя):
до заключения договора уступки права
требования о возможности перехода прав
(требований) третьему лицу, а также об

сонымен бірге Клиенттің мұндай берумен
байланысты
дербес
деректерін
шартта
көзделген немесе Қазақстан Республикасының
заңнамасына қарама-қайшы келмейтін әдіспен
өңдеу туралы;
несиені
өтеу
бойынша
ары
қарай
төлемдердің мақсаты мен шарт бойынша құқық
(талап) өткен тұлғаның орналасқан жерін,
берілген құқықтардың (талаптардың) толық
мөлшерін, сонымен бірге негізгі қарыздың,
сыйақының, комиссиялардың, тұрақсыздық
төлемінің (айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі
өткен және ағымдағы сома қалдықтарын және
төленуі тиіс басқа төлем сомаларын көрсете
отырып, үшінші тұлғаларға талап ету
құқықтарын беру шарты жасалынған күннен
бастап шартта көзделген немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасына қарама-қайшы
келмейтін
әдіспен
жүзеге
асырылған
құқықтарды (талаптарды) беру туралы.».

обработке персональных данных Клиента в
связи
с
такой
уступкой
способом,
предусмотренным в договоре, либо не
противоречащим законодательству Республики
Казахстан;
о состоявшемся переходе права (требования)
третьему лицу способом, предусмотренным в
договоре
либо
не
противоречащим
законодательству Республики Казахстан, в
течение тридцати календарных дней со дня
заключения договора уступки права требования
с указанием назначения дальнейших платежей
по погашению кредита третьему лицу
(наименование и место нахождения лица,
которому перешло право (требование) по
договору), полного объема переданных прав
(требований), а также остатков просроченных и
текущих
сумм
основного
долга,
вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа,
пени) и других подлежащих уплате сумм.».

