
 

 

 
 

Бастапқы бет Титульный лист 
 
Микрокредит беру туралы шарт 

№ ____ 
 

Алматы қ.   _______2021 ж. 
 

Бұдан әрі «ШҚҰ» деп аталатын, «Юникредо» 
Шағын қаржы ұйымы» Жауапкершiлiгi 
шектеулi серiктестiгінің атынан, Жарғы 
негізінде әрекет ететін Директор Кан Юрий 
Витальевич тұлғасында бір тараптан, және  бұдан 
әрі «Қарыз алушы» деп аталатын азамат(-ша) 
_____________, ЖСН ___________, жеке куәлігі 
№_____ берілген күні «__» _____ 20__ж. _____ 
берген, екінші тараптан, бірігіп «Тараптар» деп 
аталып, мына төмендегілер туралы шағын несие 
беру Шартын және Қосылу туралы келісім шарт 
(бұдан әрі мәтін бойынша "Шарт") жасасты: 
 
1. ШҚҰ  Қарыз алушыға шағын несие береді, ал 
Қарыз алушы ШҚҰ-на осы  Шартта 
қарастырылған тәртіппен және мерзімде, ол 
бойынша сыйақы төлей отырып, шағын несиені 
қайтаруға міндеттенеді.  
2. Микрокредиттің жалпы сомасы  ([прописью]) 
теңге; 
3. Микрокредитті ұсыну мерзімі ___ күн; 
4. Сыйақы мөлшерлемесі ___% 
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі ___%; 
Шағын несие бойынша сыйақының жалпы 
мөлшері   ([прописью]) теңге; 
Микрокредит бойынша артық төлемнің - жалпы 
сомасы________ ([прописью]) теңге; 
5.Өтеу тәсілі -уақытында, шарт бойынша өтеуді 
қарыз алушы өз таңдауы бойынша қолма-қол емес 
тәртіпте - қарыз алушының жеке кабинетінде банк 
картасынан не Qiwi ,  Касса24 төлем 
терминалдары арқылы. Қарыз берушінің ағымдағы 
банк шотына ақшалай қаражатты аудару арқылы 
жүргізуі мүмкін. Ақшалай қаражатты Қарыз 
берушінің есептік шотына аудару бойынша 
үшінші тұлғалардың пайдасына комиссияны 
Қарыз алушы көтереді. 
6. Өтеу әдісі- біржолғы төлем; 
7.Төлемнің мерзімін өткізген үшін әр күнге негізгі 
борыштың  мерзімін өткізген  сомасынан және 
(немесе) сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемені 
бұзғаны үшін - 0.5 % өсімпұлды құрайды. 
8.Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 
389-бабына сәйкес, Қарыз алушы «Юникредо» ЖШС 
(бұдан әрі - МҚҰ) интернет-ресурсында 
www.gmoney.kz,  орналастырылған, өзгертілген, 
микрокредит беру туралы келісімге қосылу туралы 
шарттың талаптарын қабылдайды қол қойылған күні 
және мынаны растайды: 
1) Шарт Қарыз алушы тарапынан ешқандай 
ескертусіз және қарсылықсыз оқылды, қабылданды; 
2) Шағын несие беру туралы (қамтамасыз етусіз) осы 

 
Договор о предоставлении микрокредита 

№ _____ 
 

г. Алматы                           _____2021 г. 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Микрофинансоваяорганизация «Юникредо», в 
лице Директора Кан Юрия Витальевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «МФО»,с одной стороны,  и гражданин 
(-ка)___,ИИН___,удостоверение личности №____, 
выдано ___ «___» _____ г., именуемый (-ая) в 
дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договоро предоставлении микрокредита с 
Договором присоединения (далее по тексту 
«Договор»), о нижеследующем: 
 
 
1. МФО предоставляет Заемщику микрокредит, а 
Заемщик обязуется возвратить микрокредит МФО с 
уплатой вознаграждения по нему в порядке и сроки, 
предусмотренные настоящим Договором. 
2.Сумма Микрокредита ([прописью]) тенге; 
3. Срок Микрокредита __дней; 
4. Ставка Вознаграждения  __% 
Годовая эффективная ставка вознаграждения ___%; 
Общая сумма вознаграждения по Микрокредиту__ 
([прописью]) тенге; 
Общая сумма переплаты по Микрокредиту____  
([прописью]) тенге; 
5. Способ погашения - единовременно, погашение по 
Договору может производиться Заемщиком по его 
выбору в безналичном порядке – с банковской карты 
в личном кабинете Заемщика либо через платежные 
терминалыQiwiи Касса24. Комиссии в пользу третьих 
лиц по перечислению денежных средств на 
расчетный счет Займодателя ложатся на Заемщика. 
6. Метод погашения микрокредита - 
единовременным платежом; 
7. Пеня за просроченный платеж –0.5 % от за 
нарушение обязательства по возврату суммы 
основного долга и (или) уплате вознаграждения по 
договору о предоставлении микрокредита за каждый 
день просрочки. 
8.В соответствии со статьей 389 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан, Заемщик принимает 
условия Договора присоединения к Договору о 
предоставлении микрокредита, в редакции, 
размещенной на Интернет-ресурсе ТОО «МФО 
«Юникредо» (далее – МФО) по адресу 
www.gmoney.kz по состоянию на день его 
подписания, и подтверждает, что:  
1) Договор прочитан, принят Заемщиком в полном 
объеме, без каких-либо замечаний и возражений;   
2) Настоящий Договор о предоставлении 
микрокредитаи Договор присоединения  



 

 

Келісім және Қосылу туралы келісім бірыңғай 
келісім ретінде қарастырылады. 
3) МҚҰ-ның Қосылу келісімін МФҰ-ның 
www.gmoney.kz интернет-ресурсында енгізілген 
өзгертулерді және / немесе толықтыруларды ескере 
отырып, оны жаңа редакцияда орналастыру арқылы 
біржақты өзгертуге және толықтыруға келіседі; 
4) Егер МҚҰ-да осы Шағын несие шарты болса 
(қамтамасыз етусіз), егер Қосылу келісімін Қарыз  
алушы оқымағанын / қабылдамағанын дәлелдейтін 
уәкілетті тұлғалардың қолының және / немесе 
Қосылу келісіміндегі мөрдің жоқтығына сілтеме 
жасауға құқылы емес; 
5) МҚҰ Қосылу шарты және микрокредит беру 
туралы келісімшарт бойынша микрокредит беру 
шарттары (қамтамасыз етусіз), Шарт жасасу үшін 
қажетті құжаттар тізімі, Шарт бойынша 
міндеттемелер орындалмаған жағдайда туындайтын 
жауапкершілік және мүмкін болатын тәуекелдер 
туралы толық ақпарат берілді. 
 
 
 
Тараптардың мәліметтері және қолдары 
ШҚҰ: 
«Юникредо» Шағын қаржы ұйымы» 
Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгі 
 
Заңды мекен-жай: 050000 Алматы қ., Жандосов 
көш., 2 үй, 218 кеңсе 
БСН:  
Банк: АҚ  
БСК:  
ЖСК:  
Бенефециар коды  
Тел. 
e-mail: 
 
Директор ______Кан Юрий Витальевич 
 ҚАРЫЗ АЛУШЫ: 
Т.А.Ә. 
жеке куәлік №___,  
___  _____ ж. берілді 
Тұратын мекен-жайы: _________ 
Тіркеу мекен-жайы: __________ 
ЖСН: _______ 
Байланыс телефоны____________ 
 
_____________________ 
Т.А.Ә. және қолы 

рассматриваются в качестве единого Договора;  
3) Согласен на изменение и дополнение МФО 
Договора присоединения в одностороннем порядке 
путем размещения его в новой редакции, с учетом 
внесенных изменений и/или дополнений, на 
Интернет-ресурсе МФО по адресу www.gmoney.kz;  
4) не вправе ссылаться на отсутствие подписи 
уполномоченных лиц и/или печати на Договоре 
присоединения, как доказательство того, что Договор 
присоединения не был Заемщиком прочитан/принят, 
если у МФО имеется настоящий Договор о 
предоставлении микрокредита (без обеспечения);  
5)МФО была предоставлена исчерпывающая 
информация о/об: условиях предоставления 
микрокредита по Договору присоединнения и 
Договору о предоставлении микрокредита (без 
обеспечения), перечне необходимых документов для 
заключения Договора, об ответственности и 
возможных рисках в случае невыполнения 
обязательств по Договору. 
 
Реквизиты и подписи сторон 
МФО: 
Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Микрофинансовая организация «Юникредо» 
 
Юр.адрес: 050010г.Алматы, ул.Жандосова 2, оф. 218 
БИН 191140009869 
Банк: АО «Альфа Банк» 
БИК: ALFAKZKA 
ИИК: KZ439470398926138091 
Кбе17 
Тел. 8(727)2509832 
e-mail: info@gmoney.kz 
 
Директор __________ Кан Юрий Витальевич 
 
ЗАЕМЩИК: 
ФИО 
удостоверение личности №___,  
выдано ___от  _____ г. 
Адрес проживания: _________ 
Адрес прописки: __________ 
ИИН: _______ 
Контактный телефон____________ 
 
_____________________ 
ФИО и подпись 
 

 


