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1. 2-тараудың 21-тармақтың 1)тармақшасы
өзгертіліп, келесі редакцияда мазмұндалсын:
«1) Клиентте егер өзінде ай сайынғы
төлемдерді өтеу кестесіне сәйкес уақытында
енгізбеу туралы негіздемелер (қаржылық
қиыншылықтар немесе өзге себептер) туындаса,
Клиент Банкке жеке өзі жүгінуі тиіс;».
2.
5-тараудың
4-бабы
8-1)тармақпен
толықтырып, келесі редакцияда мазмұндалсын:
«8-1)
Интернет
желісінде
карточка
деректемелерін
пайдалана
отырып,
операцияларды жасасу үшін, оның ішінде Банк
ұсынған кредит лимиті есебінен операцияларды
жүргізу үшін Клиентке байланыс орталығына
телефон
алып,
Интертент
желісінде
карточканың
деректемелерін
пайдалана
отырып, операцияларды жасауға қол жеткізуді
ашу қажет. Клиент қол жеткізуді ашу үшін
теңгемен лимит сомасын (кредит карточкалары
бойынша лимиттің максималды сомасы 500 000
(бес жүз мың) теңге, дебеттік карточкалар
бойынша 1 000 000 (бір миллион) теңге) және
оның әрекет ету мерзімін күнтізбелік
күндермен, бірақ күнтізбелік 3 (үш) күннен
аспайтын мерзімді көрсетеді.
Орнатылған лимит бітсе және/немесе лимит
орнатылған мерзім аяқталса, қол жеткізу
жабылады.
Клиент кез келген уақытта байланыс
орталыққа қоңырау шалу арқылы лимит
сомасын және оның әрекет ету мерзімін
азайтуға/арттыруға немесе Интернет желісінде
карточканың
деректемелерін
пайдалана
отырып, операцияларды жүзеге асыру үшін қол
жеткізуді жабуға құқылы.».
3. 5-тараудың 5-бабының 6-тармағы алынып
тасталынсын.
4. 7-тараудың 2-бабының 10-тармағы
өзгертіліп, келесі редакцияда мазмұндалсын:
«10.
Берешекті
уақытында
өтемеген
жағдайда, Банк заңды тұрақсыздық төлемін
өндіріп
алуға,
берешек
сомасын
ҚР
заңнамасында белгіленген шектеулерді ескере
отырып, Клиенттің барлық банктің шоттарынан
берешек сомасын өндіріп алуға, берешек

1. Подпункт 1 пункта 21 Главы 2 изменить и
изложить в следующей редакции:
«1) Клиент, при возникновении у него
оснований полагать, что ежемесячные платежи
согласно графику погашения могут быть
внесены
несвоевременно
(финансовые
проблемы или иные причины), должен
обратиться в Банк лично;».
2. Статью 4 главы 5 дополнить пунктом 8-1)
и изложить его в следующей редакции:
«8-1)
Для
совершения
операций
с
использованием реквизитов карточки в сети
Интернет, в т.ч. за счет предоставленного
Банком
кредитного
лимита,
Клиенту
необходимо по телефону обратиться в контактцентр и открыть доступ для совершения
операций
с
использованием
реквизитов
карточки в сети Интернет. Для открытия
доступа Клиент указывает сумму лимита в тенге
(максимальная сумма лимита по кредитным
карточкам 500 000 (пятьсот тысяч) тенге, по
дебетным карточкам 1 000 000 (один миллион)
тенге) и срок его действия в календарных днях,
но не более 3 (трех) календарных дней.
При исчерпании установленного лимита
и/или истечения срока, на который он был
установлен, доступ закрывается.
Клиент
вправе
в
любое
время
увеличить/уменьшить сумму лимита и срок его
действия, либо закрыть доступ для совершения
операций
с
использованием
реквизитов
карточки в сети Интернет обратившись в
контакт-центр.».
3. Пункт 6 статьи 5 главы 5 исключить.
4. Пункт 10 статьи 2 главы 7 изменить и
изложить в следующей редакции:
«10. В случае несвоевременного погашения
задолженности Банк вправе: взыскать законную
неустойку; взыскать сумму задолженности с
любых
банковских
счетов
Клиента
в
безакцептном порядке с учетом ограничений,
установленных законодательством РК; взыскать
сумму задолженности в судебном порядке в
суде по месту нахождения Банка либо его
филиала – по усмотрению Банка; передать

сомасын Банктің немесе оның филиалының
орналасқан жері бойынша сот арқылы сот
тәртібінде өндіріп алуға, берешекті сотқа
дейінгі өндіріп алуға және коллекторлық
агенттіктерге реттеуге және/немесе берешек
сомасын өндіріп алуды үшінші тұлғаларға
коллекторлық агенттіктерге және үшінші
тұлғаларға Банктің тапсырмасын орындауға
қажетті ақпарат пен құжаттарды ұсына отырып
табыстауға, кредит карточкасын бұғаттауға
және/немесе қол жетімді кредит лимиті
сомасын Клиентке хабарлама жіберместен
кредит карточкасы бойынша кредитті ұсынуды
тоқтату немесе жою арқылы азайтуға, жоюға,
сонымен бірге ҚР заңнамасына сәйкес барлық
өзге әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы.».
5.
2-тараудың
2-бабы
9-1)тармақпен
толықтырылып,
келесі
редакцияда
мазмұндалсын:
«9-1) Берешек келесідей кезектілік бойынша
өтеледі: 1) негізгі қарыз бойынша берешек; 2)
сыйақы бойынша берешек; 3) тұрақсыздық
төлемі; 4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін
негізгі қарыз сомасы; 5) төлемдердің ағымдағы
кезеңі үшін есептелінген сыйақы; 6) осы шарт
бойынша орындауды алу бойынша Банктің
шығындары (оның ішінде сот және өзге
шығындар); 7) өзге берешек (оның ішінде Банк
комиссиялары (болған жағдайда).
Бірізді күнтізбелік 180 күн өткеннен кейін
берешекті өтеу келесі кезектілікке сәйкес
жүргізіледі: 1) негізгі қарыз бойынша берешек;
2) сыйақы бойынша берешек; 3) төлемдердің
ағымдағы кезеңі үшін негізгі қарыз сомасы; 4)
төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелінген
сыйақы; 5) тұрақсыздық төлемі; 6) осы шарт
бойынша орындауды алу бойынша Банктің
шығындары (оның ішінде сот және өзге
шығындар); 7) өзге берешек (оның ішінде Банк
комиссиялары (болған жағдайда). Мерзімі
өткен қарыздың негізгі сомасын өтеу кредит
карточкасының шоты бойынша операцияларды
көрсету тәртібінде жүргізіледі».

задолженность на досудебные взыскание и
урегулирование коллекторским агентствам
и/или
поручить
взыскание
суммы
задолженности
третьим
лицам
с
предоставлением коллекторским агентствам и
третьим лицам информации и документов для
исполнения поручения Банка, заблокировать
кредитную
карточку
и/или
уменьшить,
аннулировать сумму доступного кредитного
лимита с приостановлением или прекращением
предоставления кредита по кредитной карточке
без уведомления Клиента, а также совершать
любые иные действия в соответствии с
законодательством РК.».
5. Статью 2 главы 2 дополнить пунктом 9-1)
и изложить его в следующей редакции:
«9-1)
Задолженность
погашается
в
следующей очередности: 1) задолженность по
основному долгу; 2) задолженность по
вознаграждению; 3) неустойка; 4) сумма
основного долга за текущий период платежей;
5) вознаграждение, начисленное за текущий
период платежей; 6) издержки Банка по
получению
исполнения
по
настоящему
договору (в том числе судебные и иные
расходы); 7) прочая задолженность (в т.ч.
комиссии Банка при их наличии).
По
истечении
180
последовательных
календарных дней просрочки задолженность
погашается в следующей очередности: 1)
задолженность по основному долгу; 2)
задолженность по вознаграждению; 3) сумма
основного долга за текущий период платежей;
4) вознаграждение, начисленное за текущий
период платежей; 5) неустойка; 6) издержки
Банка по получению исполнения по настоящему
договору (в том числе судебные и иные
расходы); 7) прочая задолженность (в т.ч.
комиссии Банка при их наличии). Погашение
основной
суммы
долга
по
карточке
производится в порядке отражения операций по
счету кредитной карточки».

