
 

 

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің  

        2021 жылғы « 31 » наурыздағы 

№ 194 қаулысына  

8-қосымша 

 

 

«Бизнестің жол картасы-2025» 

  бизнесті қолдау мен дамытудың 

  мемлекеттік бағдарламасы 

  шеңберінде шағын, оның ішінде 

  микрокәсіпкерлік субъектілерінің 

  кредиттері/микрокредиттері бойынша 

  портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің 

  бір бөлігін субсидиялауды және 

  ішінара кепілдік беруді 

  ұсыну қағидаларына 

  2-қосымша 

                                              

 

Кепілгердің атауы: «Даму» кәсіпкерлікті дамыту 

қоры» АҚ  

Мекенжайы: ________________________________ 

Кімге: 

___________________________________________ 

(Банктің/МҚҰ толық атауы және деректемелері) 

 

№ _______ кепілдік міндеттемесі  

 

____________ қаласы                                          20__ жылғы «___» __________ 

 

      «Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасының (бұдан әрі – Мемлекеттік бағдарлама), «Бизнестің 

жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберінде шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің 

кредиттері/микрокредиттері бойынша портфельдік сыйақы мөлшерлемесінің бір 

бөлігін субсидиялауды және ішінара кепілдік беруді ұсыну қағидаларының 

(бұдан әрі – Қағидалар) шарттарын, сондай-ақ _______ «_______________» 

(бұдан әрі – Қарыз алушы) _______________ АҚ-мен (бұдан әрі – Банк/МҚҰ) 

мынадай: 

      1) кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасы ____________________; 

      2) кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесі/ислам банкінің кірісін 

құрайтын тауарға үстеме баға_____________________________________; 
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      3) кредит/микрокредит/қаржыландыру мерзімі___________________ 

(аймен); 

      4) кредиттің/микрокредиттің/қаржыландырудың нысаналы мақсаты 

________________________ шарттарында 20__ жылғы «___» __________  

№ _____ (шарттың толық атауы және оның деректемелері көрсетіледі) Кредит 

шартын/Қаржыландыру шартын  жасасқанын назарға ала отырып, осы арқылы 

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ жоғарыда көрсетілген Кредит 

шарты/Қаржыландыру шарты бойынша Кепілгер болып табылатынын растайды 

және Қарыз алушының Кредит шарты/Қаржыландыру шарты бойынша 

міндеттемелерін орындамауынан және (немесе) тиісінше орындамауынан 

туындаған Банктің/МҚҰ-ның есептелген сыйақы/үстеме баға сомасын, 

комиссияларды, тұрақсыздық айыбын, өсімпұлдарды, айыппұл санкцияларын, 

борышты өндіріп алу бойынша сот шығасыларын, басқа да шығындарын 

ескерместен, негізгі борыш қалдығына тең соманы Банкке/МҚҰ-ға оның талабы 

бойынша төлеу міндеттемесін өзіне алады. 

      Кепілдік Қарыз алушы Кредит шарты/Қаржыландыру шарты бойынша 

негізгі борыш сомасын қайтару жөніндегі міндеттемелерді орындамаған 

жағдайда ғана орындалуға жатады. 

      Кепілгердің Банк/МҚҰ алдындағы жауапкершілігі _______________ 

(___________________________) теңге _______ тиын мөлшеріндегі кепілдік 

сомасымен шектеледі, бұл кредит/микрокредит/қаржыландыру сомасының 

_____ %-ын құрайды. 

      Кредит шарты/Қаржыландыру шарты бойынша негізгі борышты 

өтеу/ішінара өтеу кезінде Кепілгердің жауапкершілігі негізгі борышты өтеу 

сомасына тең сомаға азайтылады. 

      Кепілдік бойынша Кепілгер міндеттемелерінің мөлшері Кепілгер 

орындаған талап сомасына азайтылады. 

      Кепілдік Қарыз алушының Кредит шарты/Қаржыландыру шарты 

бойынша негізгі борышты өтеу міндеттемесін және Кепілдік беруші мен 

Банк/МҚҰ арасында жасалған 20__ жылғы «___» __________ № _____ 

Портфельдік субсидиялау және кепілдік беру туралы келісімде (бұдан әрі – 

Келісім) көзделген өзге де құжаттарды орындамағанын/тиісінше орындамағанын 

растайтын құжаттардың түпнұсқаларын қоса бере отырып, Банктің/МҚҰ-ның 

төлеуге жазбаша талабының түпнұсқасын алған күннен бастап 10 (он) жұмыс 

күні ішінде орындалуы тиіс. 

      Кепілдік Келісімде көзделген барлық талаптар мен шарттар сақталған 

кезде ғана орындалуы тиіс. 

      Осы кепілдік міндеттеме оған қол қойылған кезден бастап күшіне енеді 

және 20__ жылғы «___» __________ қоса алғанда, бұл құжат бізге 

қайтарылатынына немесе қайтарылмағанына қарамастан, толық және автоматты 

түрде аяқталады. Бұл ретте, Сіздің жазбаша талабыңыз жоғарыда көрсетілген 
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күні Алматы қаласының уақытымен 16:00 сағаттан кешіктірмей бізге 

тапсырылуы тиіс. 

      Кепілгер, Банк/МҚҰ және Қарыз алушы (бұдан әрі – Тараптар) арасында 

туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер, оның ішінде кепілдікті ұсыну және 

орындау тәртібі, Кредит шарты/Қаржыландыру шарты бойынша талап ету 

құқықтарының Банктен/МҚҰ-дан Кепілгерге өту тәртібі, кепілдікті тоқтату 

негіздері және осы кепілдік міндеттемеге байланысты Тараптардың 

жауапкершілігі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Мемлекеттік 

бағдарламамен, Қағидалармен, Келісіммен реттеледі, бірақ онымен 

шектелмейді. 

 

      _______________________________(бірінші басшының қолы) 

 
_____________________ 

 


