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1. Шарттың жалпы талаптары: 
1.1. Осы «М–Ломбард» ЖШС (бұдан әрі - «Қарыз беруші» немесе «Кепіл ұстаушы») 

микрокредит беру туралы шарттардың үлгі ережелері (бұдан әрі – «Үлгі ережелер») 
кепілдік билетін (бұдан әрі – шарт) беру жолымен микрокредит беру туралы шарттар 
жасасу мақсатында, сондай-ақ  Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 388-бабында 
көзделген тәртіппен Үлгі шарттар (бұдан әрі енгізілген өзгерістерді ескере отырып, осы 
кепілдік билеттері – «шарт») күшіне енген күнге дейін берілген кепіл билеттеріне қосымша 
келісімдер жасасу мақсатында әзірленді. Үлгі ережелерді қолдана отырып, бұрын берілген 
кепіл билетіне шарт не болмаса қосымша келісім Қарыз беруші (Кепіл ұстаушы) мен қарыз 
алушы (бұдан әрі – «Қарыз алушы» немесе «Кепіл беруші») арасында осы Үлгі ережелерге 
сілтемесі бар  шартқа  не болмаса қосымша келісімге қол болмаса қосымша келіс. 

1.2. Қарыз беруші (Кепіл ұстаушы) Қарыз алушы (Кепіл беруші) – жеке тұлғаға 
алтыннан жасалған бұйымдарды (бұдан әрі – «кепіл мәні» немесе «кепіл бұйымдары») 
кепілге қойып, Үлгі ережелері мен шартта белгіленген тәртіппен микрокредит береді. Үлгі 
ережелері мен шарт бір-бірінің ажырамас бөліктері болып табылады және бірыңғай 
құжатты құрайды. Шартта және Үлгі ережелерде қолданылатын «шарт» ұғымы шарттың 
мазмұнына да, сондай-ақ Үлгі ережелердің мазмұнына  да тең дәрежеде қатысты. 

1.3. Қарыз беруші мен Қарыз алушы жасасатын шарттар «Микроқаржылық қызметі 
туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 3-1-

тармағында көзделген микрокредит беру туралы шарттар болып табылады. 
1.4. Микрокредит сомасы және микрокредит берудің өзге де жеке талаптары шартта 

айқындалады. Бір микрокредит бойынша берілетін шекті сома республикалық бюджет 
туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу еселенген 
мөлшеріне тең мөлшерді құрайды. Шарт бойынша микрокредит сомасын ұлғайтуға тыйым 

салынады. 

1.5. Микрокредитті пайдалану мақсаты туралы мәліметтер: мақсатсыз. 
1.6. Микрокредит кепіл мәнін кепілдікке қабылдағаннан кейін шартқа қолқойылған 

күні Қарыз берушінің кассасынан қолма-қол ақша беру жолымен беріледі. 
1.7. Микрокредитті өтеудің стандартты мерзімі микрокредит берілген күннен бастап 

күнтізбелік отыз күнді құрайды және шартта көрсетіледі. Шартқа уәкілетті органның 

нормативтік құқықтық актісінде белгіленген нысан бойынша оның тараптары қол қойған 

микрокредитті өтеудің ажырамас бөлігі болып табылатын кестесі қоса беріледі.  
1.8. Микрокредитті өтеу Қарыз алушыға микрокредит берілген Қарыз берушінің 

филиалында жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде жүргізіледі. 
Микрокредитті өтеу тәсілі мен әдісі: касса арқылы бір уақытта қолма-қол ақшамен. 

1.9. Микрокредит бойынша берешекті өтеу кезектілігі: шарт бойынша Қарыз 

алушының жүргізген төлем сомасы, егер бұл Қарыз алушының шарт бойынша 

міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз болса, Қарыз алушының берешегін мынадай 

кезектілікпен өтейді: 
1.9.1. сыйақы бойынша берешек; 
1.9.2. негізгі борыш бойынша берешек. 
1.10. Негізгі борыштың уақтылы өтелмегені және сыйақының төленбегені үшін 

тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеу тәртібі және мөлшері: тұрақсыздық 
айыбы жоқ. 



1.11. Микрокредит нысанасын (негізгі борыш сомасын) қоспағанда, Қарыз алушының 

шарт бойынша барлық төлемдері, шартта көзделген сыйақы мен тұрақсыздық айыбының 
(айыппұлдың, өсімпұлдың) сомасын қоса алғанда, жиынтығында шарт қолданылатын бүкіл 

кезеңде берілген микрокредит сомасынан аспайды. 
1.12. Қарыз алушының шарт бойынша міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету: 

шарттың титулдық парағында көрсетілген және кепіл мәні (кепілзат) болып табылатын 

алтыннан жасалған бұйымдарды кепілге қою. Қарыз алушы (Кепіл беруші) шарт бойынша 

міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған кезде Қарыз беруші қабылдайтын 
шаралар: Қарыз беруші (Кепіл ұстаушы) шартта көрсетілген кепілдік мерзімі өткеннен 

кейін кепіл нысанасын соттан тыс өткізуді жүзеге асырады. Қарыз алушы (Кепіл беруші) 
шартқа қол қоя отырып, кепіл мәнін соттан тыс өткізуді, оның ішінде сауда-саттықты 

өткізбей өткізуге өз келісімін білдіреді. Қарыз берушінің (Кепіл ұстаушының) кепіл мәнін 

пайдалану мүмкіндігі шарттың осы тармағында белгіленген негіздер бойынша кепіл мәнін 

соттан тыс, оның ішінде сауда-саттықты өткізбей өткізумен шектеледі. 
1.13. Шарттың қолданылу мерзімі – шарт Қарыз алушы мен Қарыз беруші 

міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады. Қарыз алушы негізгі борыштың 

сомасын өтеу және (немесе) сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған 

жағдайда шарт кепіл мәнінің өткізілуіне немесе мұндай мүліктің Қарыз берушінің 

меншігіне өтуіне байланысты тоқтатылады. 
1.14. Қарыз берушінің пошталық мекенжайы: 050040, Қазақстан Республикасы, 

Алматы қ., Попов көшесі, 33 үй. 

1.15. Қарыз берушінің электрондық мекенжайы: client@m-lombard.kz. 

1.16. Қарыз берушінің ресми интернет-ресурсы: www.m-lombard.kz. 

1.17. Қарыз беруші шарт бойынша құқықты (талап етуді) үшінші тұлғаға берген кезде 

Қазақстан Республикасының заңнамасында кредитордың Қарыз алушымен шарт 

шеңберіндегі өзара қарым-қатынастарына қойылатын талаптар мен шектеулер Қарыз 

алушының құқық (талап ету) берілген үшінші тұлғамен құқықтық қатынастарына 

қолданылатынын көздейтін талапты қамтиды. 

2. Міндеттемелерді бұзғаны үшін тараптардың жауапкершілігі: 
2.1. Шарт Тараптары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және 

шарттың талаптарына сәйкес жауапты болады. 
3. Қарыз алушының құқықтары: 
3.1. Микрокредиттер беру қағидаларымен, ұйымның микрокредиттер беру жөніндегі 

тарифтерімен танысу. 

3.2. Алынған микрокредитке шартта белгіленген тәртіппен және талаптармен иелік 
ету. 

3.3. Егер негізгі борыш пен (немесе) сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке 
күндеріне сәйкес келсе, негізгі борыш пен (немесе) сыйақыны тұрақсыздық айыбын және 
айыппұл санкцияларының өзге түрлерін төлемей, одан кейінгі жұмыс күні төлеу. 

3.4. шарт бойынша берілген микрокредит сомасын тұрақсыздық айыбын (айыппұл, 
өсімпұл) төлемей, ұйымға мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтару. 

3.5. Үлгі ережелерінің 9.3-тармағының 9.3.3-тармақшасында белгіленген жағдайдан 
басқа, шартта көрсетілген кепілді күту мерзімі аяқталғанға дейін шарттың қолданылу 
мерзімін қолданыстағы шарттарда ұлғайтуға (ұзартуға). Шарттың қолданылу мерзімін 
ұзарту (ұзарту) Үлгі ережелерінің 9.3-тармағында көзделген талаптарды сақтай отырып 
жүзеге асырылады. 

3.6.  «Микроқаржылық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 9-1-

бабының 4 және 5-тармақтарында көрсетілген тұлғамен келіспеушіліктерді реттеу үшін 
Қарыз беруші Қарыз алушымен жасалған шарт бойынша құқықты (талапты) басқаға берген 
жағдайда банк омбудсманына жүгіну. 

3.7. Алынатын қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде ұйымға 
жазбаша өтініш жасау. 
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3.8. Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген өзге де 
құқықтарды жүзеге асыру. 

4. Қарыз берушінің құқықтары: 

4.1. Шарттың талаптарынҚарыз алушы үшін оларды жақсарту жағына қарай 
біржақты тәртіппен өзгерту. 

4.2. Өз қалауы бойынша шартта көрсетілген кепілді күту мерзімі өткеннен кейін 
шарттың қолданылу мерзімін қолданыстағы шарттарда ұлғайтуға (ұзартуға) рұқсат беру. 
Қарыз берушінің оң шешімі болған жағдайда шарттың қолданылу мерзімін ұзарту (ұзарту) 
Үлгі ережелерінің 9.3-тармағында көзделген талаптарды сақтай отырып жүзеге асырылады. 

4.3. Қарыз алушы микрокредиттің кезекті бөлігін қайтару және (немесе) сыйақы 
төлеу үшін белгіленген мерзімді қырық күнтізбелік күннен астам (егер шарт талаптарында 
микрокредитті бірнеше төлеммен өтеу көзделген болса) бұзған кезде микрокредит сомасын 
және ол бойынша сыйақыны мерзімінен бұрын қайтаруды талап ету. 

4.4.  Қарыз алушы (Кепіл беруші) шартта көрсетілген кепілді күту мерзімі өткеннен 
кейін негізгі борышты өтеу және (немесе) сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерді 
орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда кепіл нысанасынан өндіріп алу және 
сауда-саттықты өткізбей өткізуді қоса алғанда, оны соттан тыс мәжбүрлеп іске асыруды 
жүзеге асыруға. 

4.5. Ақшамен және (немесе) өзге мүлікпен операциялар жүргізуден, сондай-ақ 
іскерлік қатынастар орнатудан бас тарту, Қазақстан Республикасының заңнамасында және 
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында Қарыз берушінің ішкі бақылау 
қағидаларында көзделген жағдайларда Қарыз алушымен іскерлік қатынастарды тоқтату, 
бұл Қарыз берушінің Қарыз алушының алдындағы өз міндеттемелерін орындамауы болып 
табылмайды және Қарыз алушының алдындағы қандай да бір азаматтық-құқықтық 
жауапкершілікке әкеп соқпайды. 

4.6. Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген өзге де 
құқықтарды жүзеге асыруға. 

5. Қарыз алушының міндеттері: 
5.1. Алынған микрокредитті қайтару және ол бойынша сыйақыны шартта 

белгіленген мерзімде және тәртіппен төлеу. 
5.2. Шартта көрсетілген мобильді телефон нөмірі өзгерген кезде дереу, бірақ кез 

келген жағдайда нөмір өзгерген күннен бастап екі күннен кешіктірмей Қарыз берушіге жаңа 
нөмірді жазбаша хабарлау. 

5.3. Үлгі ережелері 9.4-тармағының 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4-тармақшаларында көрсетілген 
тәсілдермен шарттың қолданылу мерзімін ұлғайту (ұзарту) кезінде өтеудің жаңа кестелерін 
алу мүмкіндігі үшін Қарыз берушінің ресми интернет-ресурсында жеке кабинет құру және 
(немесе) «М-Ломбард» мобильді қосымшасын орнату. 

5.4. Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген өзге де 
міндеттерді орындау. 

6. Қарыз берушінің міндеттері: 
6.1. Қарыз берушіге тиесілі негізгі борыш сомасын және сыйақы сомасын толық 

өтегеннен кейін Қарыз алушыға кепіл мәнін қайтару (кепіл нысанасы Қарыз алушының өзге 
өтелмеген микрокредит бойынша міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету болып 
табылатын жағдайлардан басқа). 

6.2. Осы шарт бойынша Қарыз берушінің құқығының (талаптарының) үшінші 
тұлғаға өту талаптарын қамтитын шарт (бұдан әрі – «талап ету құқығын басқаға беру 
шарты») жасасу кезінде Қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті өкілін) хабардар ету: 

6.2.1. Талап ету құқығы басқаға беру шарты жасалғанға дейін құқықтардың (талап 

етулердің) үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, сондай-ақ шартта көзделген не Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен басқаға беру талабына 

байланысты Қарыз алушының дербес деректерін өңдеу туралы; 



6.2.2. Талап ету құқығын басқаға беру шарты жасалған күннен бастап күнтізбелік отыз 
күн ішінде микрокредитті өтеу жөніндегі бұдан былайғы төлемдердің үшінші тұлғаға(шарт 
бойынша құқық (талап ету) өткен тұлғаның атауы және тұрған жері) тағайындалатынын, 
берілген құқықтардың (талап етулердің) толық көлемін, сондай-ақ негізгі борыштың, 
сыйақының, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен және 
ағымдағы сомаларының және төленуге жататын басқа да сомалардың қалдықтарын көрсете 
отырып, құқықтың (талап етудің) шартта көзделген не Қазақстан Республикасының 
заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен үшінші тұлғаға өткені туралы талаптарды. 

6.3. Алынатын қызметтер бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде ұйымның 
Қарыз алушыға «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» 2007 
жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабында белгілеген мерзімде 
жазбаша нысанда жауап беру. 

6.4. Қарыз беруші жақсарту шарттарын қолданған жағдайда, Қарыз алушыға шартта 
көзделген тәртіппен шарт талаптарының өзгергені туралы хабарлау. 

6.5. Тараптар қол қойған шартқа қосымшаны микрокредитті өтеу кестесін көздеу. 
6.6. Қарыз алушының ақшалай міндеттемелерінің сомасын (мөлшерін) және 

(немесе) оларды төлеу мерзімін өзгертуге әкеп соқтыратын микрокредиттің шарттарын 

өзгерткен кезде жаңа талаптарды ескере отырып, микрокредит өтеудің жаңа кестесін жасау 
және Қарыз алушыға беру. 

6.7. Қазақстан Республикасының заңнамасында және шартта көзделген өзге де 
міндеттерді орындау. 

7. Қарыз берушіге арналған шектеулер: 

7.1. Сыйақы мөлшерлемесін (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және 
(немесе) микрокредитті өтеу әдісі мен тәсілін біржақты тәртіппен өзгеру. 

7.2. Микрокредит бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 
қоспағанда, кез келген төлемдерді белгілеу және Қарыз алушыдан алу. 

7.3. Қарыз алушыдан микрокредит сомасын мерзімінен бұрын толық немесе ішінара 
қайтарған жеке тұлға болып табылатын Қарыз алушыдан микрокредитті мерзімінен бұрын 
қайтарғаны үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) және басқа да төлемдерді талап 
ету. 

7.4. Шарт бойынша микрокредит сомасын ұлғайту. 
7.5. Егер негізгі борышты немесе сыйақыны өтеу күні демалыс не мереке күндеріне 

сәйкес келсе, тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) алуға және сыйақыны немесе негізгі 
борышты төлеу одан кейінгі жұмыс күнінде жүзеге асырылады. 

7.6. Кез келген валюталық баламасына байланыстыра отырып, теңгемен берілген 
микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелер мен төлемдерді индекстеу. 

8. Микрокредитті төлеу тәртібі: 
8.1. Микрокредитті толық өтеу, оның ішінде микрокредитті толық мерзімінен бұрын 

өтеу Қарыз берушіге микрокредит берілген Қарыз берушінің филиалында Қарыз берушінің 
кассасы арқылы жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған кезде қолма-қол ақшамен 
жүргізіледі. Микрокредитті толық өтеу Қарыз алушы микрокредитті толық өтеу күніне 
Қарыз берушіге тиесілі сыйақыны толық төлеген жағдайда жүзеге асырылады. 

8.2.  Микрокредитті бөліп өтеу (негізгі қарыз сомасының төмендеуі), оның ішінде 
микрокредитті мерзімінен бұрын бөліп өтеу жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған 
кезде Қарыз берушінің кез келген филиалында Қарыз берушінің кассасы арқылы қолма-қол 
ақшамен жүргізілуі мүмкін. Микрокредитті бөліп өтеу Қарыз алушы микрокредитті бөліп 

өтеуді жүргізу күніне Қарыз берушіге тиесілі сыйақыны толық төлеген жағдайда жүзеге 
асырылады. Егер Қарыз берушіге кепілге екі және одан да көп кепіл бұйымдары берілсе, 
онда бөліп өтеу сомасы кепіл бұйымдары арасында шартта көрсетілген кепіл мәнінің 

бағалануына байланысты тең бөлінеді.  
8.3. Микрокредит бойынша бөліп сатып алу (бір немесе бірнеше кепіл бұйымдарын 

сатып алумен негізгі борыш сомасын төмендету), оның ішінде мерзімінен бұрын бөліп 



сатып алу Қарыз алушыға микрокредит берілген Қарыз берушінің филиалында Қарыз 
берушінің кассасы арқылы жеке басын куәландыратын құжатты ұсынған кезде қолма-қол 
ақшамен жүргізіледі. Егер Қарыз алушы бір шарт бойынша екі және одан да көп кепіл 
бұйымдарын кепілге берсе, бөліп сатып алуға жол беріледі. Бөліп сатып алу Қарыз алушы 
микрокредит бойынша бөліп сатып алуды жүргізу күніне Қарыз берушіге тиесілі сыйақыны 
толық төлеген жағдайда жүзеге асырылады. Бөліп сатып алған кезде Қарыз алушы сатып 
алынатын кепіл бұйымының кепіліне берілген негізгі борыш сомасын өтейді. 

8.4.  Сыйақыны Қарыз алушы микрокредит беру күні мен өтеу күнін қоса алғанда, 
микрокредит нысанасын пайдаланудың барлық кезеңі үшін төлейді. 

9. Шарт талаптарына өзгерістер енгізу тәртібі: 
9.1. Қарыз беруші Қарыз алушы үшін жақсарту жағдайларынбір жақты тәртіппен 

өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылын қоспағанда, шарттың талаптарын оған 
қосымша келісім жасасу жолымен шарттың тараптары өзгертуге және толықтыру енгізу 
мүмкін. 

9.2.  Тараптардың келісімі бойынша шарттың қолданылу мерзімі қолданыстағы 
немесе жақсартатын жағдайларда ұлғайтылуы мүмкін. 

9.3. Шарттың қолданылу мерзімі қолданыстағы жағдайларда ұлғайған (ұзартылған) 
кезде Қарыз алушы Қарыз берушіге мынадай талаптарды бір мезгілде сақтай отырып, 
шарттың қолданылу мерзімін ұлғайтуды (ұзартуды) жүзеге асыруды қалайтын күндердің 
саны үшін сыйақы төлейді: 

9.3.1. микрокредитті өтеу күні күнтізбелік қырық бес күннен астам күнге 
ауыстырылуы мүмкін емес; 

9.3.2. шарттың қолданылу мерзімін ұзарту (ұзарту) жүзеге асырылатын күндер саны 
бұрын сыйақы төленбеген микрокредитті пайдалану күндерінің нақты санынан аспауы тиіс; 

9.3.3. бөліп өтеу және (немесе) бөліп сатып алу кезінде шарттың қолданылу мерзімін 
ұлғайту (ұзарту) жағдайларын қоса алғанда, микрокредитті өтеу күні микрокредит берілген 
күннен бастап екі жүз елуінші күннен аспайтын күнге ауыстырылуы мүмкін микрокредит 
толық өтелген жағдайларды қоспағанда, шарттың қолданылу мерзімінің бұрын жүргізілген 
барлық ұлғаюын (ұзартылуын) ескере отырып, микрокредит берілген күннен бастап екі жүз 
бесінші күннен кешіктірмей, микрокредитті өтеу күні микрокредит берілген күннен бастап 
екі жүз елуінші күннен аспайтын күнге ауыстырылуы мүмкін. 

9.4. Шарттың қолданылу мерзімін ұзарту (ұзарту) мынадай тәсілдердің бірімен 
жүзеге асырылуы мүмкін (комиссия алынбайды): 

9.4.1. Қарыз берушінің кез келген филиалында жеке басын куәландыратын құжатты 
көрсеткен кезде;  

9.4.2. Қарыз берушінің ресми интернет-ресурсында: www.m-lombard.kz; 

9.4.3. «М-Ломбард»мобильді қосымшасы арқылы; 
9.4.4. «QIWI» терминалдары, «QIWI әмиян»арқылы. 
9.5. Үлгі ережелерінің 9.4-тармағының 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4-тармақшаларында 

көрсетілген тәсілдермен шарттың қолданылу мерзімін ұлғайтуға (ұзартуға) ниет білдірген 
Қарыз алушы шартты ұлғайтуға (ұзартуға) ниет білдірген мерзімді және интернет-ресурс 
интерфейсінің, мобильді қосымшаның немесе төлем терминалының арнайы опциялары 
арқылы өтелетін сыйақы сомасын айқындайды.Шарттың қолданылу мерзімін ұлғайту 
(ұзарту) Қарыз алушыдан түскен сома Қарыз берушінің ағымдағы шотына уақтылы 
есептелген жағдайда жүзеге асырылады және Қарыз берушімен осы сома есептелген күннен 
бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей Қарыз алушыға шарттың өзгертілген қолданылу 
мерзімі мен ағымдағы берешек сомасы туралы ақпарат беру, сондай-ақ Қарыз берушінің 
ресми интернет-ресурсында немесе «М-Ломбард» мобильдік қосымшасында Қарыз 
берушінің жеке кабинетінде микрокредит өтеудің жаңа кестесін беру арқылы расталады.  

10. Шарттың өзге де талаптары: 

10.1. Микрокредит шарттары: микрокредит мерзімділік, қайтарымдылық, ақылы 
шарттарымен, жылжымалы мүлікті кепілге қойып беріледі. 

http://www.m-lombard.kz/


10.2. Қарыз алушы шартта көрсетілген мобильді телефон нөмірі дұрыс және жарамды 
болып табылатынын растайды. 

10.3. Қарыз алушы шартта көрсетілген ұялы телефон нөміріне жіберілген СМС-

хабарлама арқылы Қарыз берушінің кез келген хабарламаларын алуға келісім береді және 
СМС-хабарлама арқылы хабарлама Қарыз алушыға тиісті хабарлау болып табылатынына 
келіседі. 

10.4.  Қарыз берушіСМС-хабарламаларды жіберу кезінде кез келген телефон 
желілерінің, операторлардың немесе қызметтердің кез келген техникалық іркілістері 
немесе өзге де мәселелер үшін, Қарыз алушы ұсынған ұялы телефон нөмірінің дұрыс 
еместігі немесе жарамсыздығы үшін, сондай-ақ Карыз алушының нөмірін ауыстырғаны 
туралы уақтылы алмаған ақпарат үшін жауапты болмайды. 

10.5. Қарыз алушы Қарыз берушіденшартта көрсетілген ұялы телефон нөміріне 
жарнамалық сипаттағы ақпараттық СМС-хабарламаларды алуға өз келісімін береді. 

10.6. Қарыз алушы мен Қарыз беруші Қарыз алушының микрокредиттерді берудің 
үлгілік шарттары мен қағидаларымен танысуы және келісуі туралы талапты қамтитын 
қосымша келісімді жасаған сәттен бастап микрокредиттерді берудің үлгілік шарттары мен 
ережелері күшіне енген күнге дейін жасалған кепіл билетіне осы кепіл билетіне қатысты 
Қарыз алушының ломбард операцияларын жүргізу қағидаларының талаптары өз 
қолданысын тоқтатады. 

10.7. Қарыз беруші мен Қарыз алушының шартпен және Үлгі ережелерімен 
реттелмеген қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Общие условия договора: 
1.1. Настоящие Примерные условия договоров о предоставлении микрокредита 

(далее – «Примерные условия») ТОО «М-Ломбард» (далее – «Заимодатель» или  
«Залогодержатель») разработаны с целью заключения договоров о предоставлении 
микрокредита путем выдачи залогового билета (далее – «договор»), а также с целью 
заключения дополнительных соглашений к залоговым билетам, выданным до даты 
вступления в силу Примерных условий (далее данные залоговые билеты с учетом 
внесенных изменений – «договор»), в порядке, предусмотренном статьей 388 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан. Договор либо дополнительное соглашение к ранее 
выданному залоговому билету с применением Примерных условий заключается путем 
подписания между Заимодателем (Залогодержателем) и заемщиком (далее – «Заемщик» 
или «Залогодатель») договора либо дополнительного соглашения, содержащего отсылку к 
настоящим Примерным условиям. 

1.2. Заимодатель (Залогодержатель) предоставляет Заемщику (Залогодателю) – 

физическому лицу микрокредит под залог изделий из золота (далее – «предмет залога» или 
«залоговые изделия»), в порядке, установленном Примерными условиями и договором. 

Примерные условия и договор являются неотъемлемыми частями друг друга и составляют 
единый документ. Понятие «договор» применяемое в договоре и в Примерных условиях, 
относится как к содержанию договора, так и в равной степени к содержанию Примерных 
условий. 

1.3. Договоры, заключаемые Заимодателем и Заемщиком, являются договорами о 
предоставлении микрокредита, предусмотренными пунктом 3-1 статьи 4 Закона 
Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности». 

1.4. Сумма микрокредита и иные индивидуальные условия предоставления 
микрокредита определяются договором. Предельная сумма, предоставляемая по одному 
микрокредиту, составляет размер, равный пятидесятикратному размеру месячного 
расчетного показателя, установленному на соответствующий финансовый год законом о 
республиканском бюджете. Запрещается увеличение суммы микрокредита по договору.  

1.5. Сведения о цели использования микрокредита: бесцелевой. 
1.6. Микрокредит предоставляется путем выдачи наличных денег в кассе 

Заимодателя в день подписания договора после приема предмета залога в заклад.  
1.7. Стандартный срок погашения микрокредита составляет тридцать календарных 

дней с даты предоставления микрокредита и указывается в договоре. К договору 
прилагается подписанный его сторонами график погашения микрокредита, являющийся его 
неотъемлемой частью, по форме, установленной нормативным правовым актом 
уполномоченного органа.  

1.8. Погашение микрокредита производится в филиале Заимодателя, в котором 
Заемщику был предоставлен микрокредит, при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Способ и метод погашения микрокредита: единовременно наличными деньгами 
через кассу. 

1.9. Очередность погашения задолженности по микрокредиту: сумма 
произведенного Заемщиком платежа по договору, в случае, если она недостаточна для 
исполнения обязательства Заемщика по договору, погашает задолженность Заемщика в 
следующей очередности: 

1.9.1. задолженность по вознаграждению;  
1.9.2. задолженность по основному долгу. 



1.10. Порядок начисления и размер неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное 
погашение основного долга и уплату вознаграждения: неустойка отсутствует. 

1.11. Все платежи Заемщика по договору, включая сумму вознаграждения и 
неустойки (штрафа, пени), предусмотренных договором, за исключением предмета 
микрокредита (суммы основного долга), в совокупности не могут превышать сумму 
выданного микрокредита за весь период действия договора. 

1.12. Обеспечение исполнения Заемщиком обязательств по договору: залог изделий 
из золота, указанных в договоре и являющихся предметом залога (заклад). Меры, 
принимаемые Заимодателем при неисполнении либо ненадлежащем исполнении 
Заемщиком (Залогодателем) обязательств по договору: Заимодатель (Залогодержатель) 
осуществляет внесудебную реализацию предмета залога после истечения гарантированного 
срока ожидания, указанного в договоре. Заемщик (Залогодатель), подписывая договор, 
выражает свое согласие на проведение внесудебной реализации предмета залога, в том 
числе без проведения торгов. Возможность использования предмета залога Заимодателем 
(Залогодержателем) ограничивается проведением внесудебной реализации предмета 
залога, в том числе без проведения торгов, по основаниям, установленным настоящим 
пунктом договора. 

1.13. Срок действия договора – договор действует до полного исполнения 
обязательств Заемщиком и Заимодателем. В случае невыполнения обязательств Заемщиком 
по погашению суммы основного долга и (или) уплате вознаграждения договор 
прекращается в связи с реализацией предмета залога или переходом такого имущества в 
собственность Заимодателя. 

1.14. Почтовый адрес Заимодателя: 050040, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. 
Попова, д. 33. 

1.15. Электронный адрес Заимодателя: client@m-lombard.kz. 

1.16. Официальный интернет-ресурс Заимодателя: www.m-lombard.kz. 

1.17. При уступке Заимодателем права (требования) по договору третьему лицу 
требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к 
взаимоотношениям кредитора с Заемщиком в рамках договора, распространяются на 
правоотношения Заемщика с третьим лицом, которому уступлено право (требование). 

2. Ответственность сторон договора за нарушение обязательств: 
2.1. Стороны договора несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан и условиями договора.     

3. Права Заемщика: 
3.1. Ознакомиться с Правилами предоставления микрокредитов, тарифами 

Заимодателя по предоставлению микрокредитов. 
3.2. Распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, 

установленных договором. 
3.3. В случае, если дата погашения основного долга и (или) вознаграждения 

выпадает на выходной либо праздничный день, произвести оплату основного долга и (или) 
вознаграждения в следующий за ним рабочий день без уплаты неустойки (штрафа, пени). 

3.4. Досрочно полностью или частично возвратить Заимодателю сумму 
микрокредита, предоставленную по договору, без оплаты неустойки (штрафа, пени). 

3.5. Увеличить (продлить) срок действия договора на действующих условиях до 
истечения гарантированного срока ожидания, указанного в договоре, кроме случая, 
установленного подпунктом 9.3.3 пункта 9.3 Примерных условий. Увеличение (продление) 
срока действия договора осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных 
пунктом 9.3 Примерных условий. 

3.6. Обратиться к банковскому омбудсману в случае уступки Заимодателем права 
(требования) по договору, заключенному с Заемщиком, для урегулирования разногласий с 
лицом, указанным в пунктах 4 и 5 статьи 9-1 Закона Республики Казахстан «О 
микрофинансовой деятельности». 
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3.7. Письменно обратиться к Заимодателю при возникновении спорных ситуаций по 
получаемым услугам. 

3.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан и договором. 

4. Права Заимодателя: 
4.1. Изменять условия договора в одностороннем порядке в сторону их улучшения 

для Заемщика. 
4.2. По своему усмотрению разрешить увеличение (продление) срока действия 

договора на действующих условиях после истечения гарантированного срока ожидания, 
указанного в договоре. В случае положительного решения Заимодателя, увеличение 
(продление) срока действия договора осуществляется с соблюдением условий, 
предусмотренных пунктом 9.3 Примерных условий. 

4.3. Требовать досрочного возврата суммы микрокредита и вознаграждения по нему 
при нарушении Заемщиком срока, установленного для возврата очередной части 
микрокредита и (или) выплаты вознаграждения, более чем на сорок календарных дней (если 
условиями договора предусмотрено погашение микрокредита несколькими платежами). 

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком 
(Залогодателем) обязательств по погашению основного долга и (или) уплате 
вознаграждения по истечении гарантированного срока ожидания, указанного в договоре, 
обратить взыскание на предмет залога и осуществить его реализацию в принудительном 
внесудебном порядке, включая реализацию без проведения торгов. 

4.5. Отказать в проведении операции с деньгами и (или) имуществом, а также в 
установлении деловых отношений и (или) прекратить деловые отношения с Заемщиком в 
случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Правилами 
внутреннего контроля Заимодателя в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, что не является 
неисполнением Заимодателем своих обязательств перед Заемщиком и не влечет какой-либо 
гражданско-правовой ответственности перед Заемщиком. 

4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан и договором. 

5. Обязанности Заемщика: 
5.1. Возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в 

сроки и порядке, которые установлены договором. 
5.2. При изменении номера мобильного телефона, указанного в договоре, 

незамедлительно, но в любом случае не позднее двух дней со дня изменения номера, 
письменно сообщить новый номер Заимодателю. 

5.3. Создать личный кабинет на официальном интернет-ресурсе Заимодателя  и (или) 
установить мобильное приложение «М-Ломбард» для возможности получения новых 
графиков погашения при увеличении (продлении) срока действия договора способами, 
указанными в подпунктах 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 пункта 9.4 Примерных условий. 

5.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан и договором. 

6. Обязанности Заимодателя: 
6.1. Возвратить предмет залога Заемщику после полного погашения им суммы 

основного долга и вознаграждения, причитающегося Заимодателю (кроме случаев, когда 
предмет залога является обеспечением исполнения Заемщиком обязательств по иному 
непогашенному микрокредиту). 

6.2. Уведомить Заемщика (или его уполномоченного представителя) при 
заключении договора, содержащего условия перехода права (требования) Заимодателя по 
настоящему договору третьему лицу (далее – «договор уступки права требования»): 

6.2.1. до заключения договора уступки права требования о возможности перехода 
прав (требований) третьему лицу, а также об обработке персональных данных Заемщика в 



связи с такой уступкой способом, предусмотренным в договоре либо не противоречащим 
законодательству Республики Казахстан; 

6.2.2. о 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 микрокредита 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, неустойки (штрафа, пени) и других 
подлежащих уплате сумм. 

6.3. Предоставить ответ в письменной форме Заемщику при возникновении спорных 
ситуаций по получаемым услугам в сроки, установленные статьей 8 Закона Республики 
Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и 
юридических лиц». 

6.4. Уведомить Заемщика об изменении условий договора, в случае применения 
Заимодателем улучшающих условий в порядке, предусмотренном в договоре. 

6.5. Приложить к договору подписанный сторонами график погашения 
микрокредита. 

6.6. При изменении условий микрокредита, влекущих изменение суммы (размера) 
денежных обязательств Заемщика и (или) срока их уплаты, составить и выдать Заемщику 
новыйо график погашения микрокредита с учетом новых условий. 

6.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан и договором. 

7. Ограничения для Заимодателя: 
7.1. Изменения в одностороннем порядке ставки вознаграждения (за исключением 

случаев их снижения) и (или) способа и метода погашения микрокредита. 
7.2. Установление и взимание с Заемщика любых платежей, за исключением 

вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) по микрокредиту. 
7.3. Требование от Заемщика, досрочно полностью или частично возвратившего 

Заимодателю сумму микрокредита, неустойку (штраф, пеню) и другие платежи за 
досрочный возврат микрокредита. 

7.4. Увеличение суммы микрокредита по договору. 
7.5. Взимание неустойки (штрафа, пени) в случае, если дата погашения основного 

долга или вознаграждения выпадает на выходной либо праздничный день, и уплата 
вознаграждения или основного долга производится в следующий за ним рабочий день. 

7.6. Индексацию обязательства и платежей по договору о предоставлении 
микрокредита, выданного в тенге, с привязкой к любому валютному эквиваленту. 

8. Порядок погашения микрокредита: 
8.1. Полное погашение микрокредита, в том числе полное досрочное погашение 

микрокредита, производится наличными деньгами через кассу Заимодателя в филиале 
Заимодателя, в котором Заемщику был предоставлен микрокредит, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Полное погашение микрокредита осуществляется 
при условии полной оплаты Заемщиком вознаграждения, причитающегося Заимодателю на 
дату проведения полного погашения микрокредита. 

8.2. Частичное погашение микрокредита (снижение суммы основного долга), в том 
числе досрочное частичное погашение микрокредита, может быть произведено наличными 
деньгами через кассу Заимодателя в любом филиале Заимодателя при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Частичное погашение микрокредита 
осуществляется при условии полной оплаты Заемщиком вознаграждения, причитающегося 
Заимодателю на дату проведения частичного погашения микрокредита. Если в залог 
Заимодателю предоставлены два и более залоговых изделия, то сумма частичного 



погашения распределяется между залоговыми изделиями пропорционально оценке 
предмета залога, указанной в договоре.  

8.3. Частичный выкуп по микрокредиту (снижение суммы основного долга с 
выкупом одного или нескольких залоговых изделий), в том числе досрочный частичный 
выкуп, производится наличными деньгами через кассу Заимодателя в филиале 
Заимодателя, в котором Заемщику был предоставлен микрокредит, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. Частичный выкуп допускается, если Заемщик 
предоставил в залог по одному договору два и более залоговых изделия. Частичный выкуп 
осуществляется при условии полной оплаты Заемщиком вознаграждения, причитающегося 
Заимодателю на дату проведения частичного выкупа по микрокредиту. При частичном 
выкупе Заемщик погашает сумму основного долга, предоставленную под залог 
выкупаемого залогового изделия. 

8.4. Вознаграждение выплачивается Заемщиком за весь период пользования 
предметом микрокредита, включая дату выдачи и дату погашения микрокредита. 

9. Порядок внесения изменений в условия договора: 
9.1. Условия договора могут быть изменены и дополнены сторонами договора путём 

заключения дополнительного соглашения к нему, за исключением случаев их улучшения 
для Заемщика, когда Заимодатель вправе внести изменения и дополнения в одностороннем 
порядке. 

9.2. По соглашению сторон договора возможно увеличение (продление) срока 
действия договора на действующих или улучшающих условиях. 

9.3. При увеличении (продлении) срока действия договора на действующих 
условиях Заемщик выплачивает Заимодателю вознаграждение за такое количество дней, на 
какое Заемщик желает осуществить увеличение (продление) срока действия договора с 
одновременным соблюдением следующих условий: 

9.3.1. дата погашения микрокредита не может быть перенесена более, чем на сорок 
пять календарных дней; 

9.3.2. количество дней, на которое осуществляется увеличение (продление) срока 
действия договора, не может превышать фактическое количество дней пользования 
микрокредитом, за которые ранее не было оплачено вознаграждение; 

9.3.3. дата погашения микрокредита, включая случаи увеличения (продления) срока 
действия договора при частичном погашении и (или) частичном выкупе, не может быть 
перенесена на день, позднее двухсот пятого дня с даты выдачи микрокредита с учетом всех 
ранее произведенных увеличений (продлений) срока действия договора, кроме случаев 
полного погашения микрокредита, при котором дата погашения микрокредита может быть 
перенесена на день, не превышающий двести пятидесятый день с даты выдачи 
микрокредита. 

9.4. Увеличение (продление) срока действия договора может быть осуществлено 
одним из следующих способов (комиссия не взимается): 

9.4.1. в любом филиале Заимодателя при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность;  

9.4.2. на официальном интернет-ресурсе Заимодателя www.m-lombard.kz;   

9.4.3. через мобильное приложение «М-Ломбард»;  
9.4.4. через «QIWI» терминалы,  «QIWI кошелек». 
9.5. Заемщик, намеренный увеличить (продлить) срок действия договора способами, 

указанными в подпунктах 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4 пункта 9.4 Примерных условий, определяет 
срок, на который он намерен увеличить (продлить) договор, и сумму погашаемого 
вознаграждения посредством специальных опций интерфейса интернет-ресурса, 
мобильного приложения или платежного терминала. Увеличение (продление) срока 
действия договора осуществляется при условии своевременного зачисления поступившей 
от Заемщика суммы на текущий счет Заимодателя и подтверждается Заимодателем не 
позднее одного рабочего дня с даты зачисления данной суммы путем предоставления 

http://www.m-lombard.kz/


Заемщику информации об измененных сроках действия договора и сумме текущей 
задолженности, а также выдачей Заемщику нового графика погашения микрокредита в его 
личном кабинете на официальном интернет-ресурсе Заимодателя или в мобильном 
приложении «М-Ломбард».  

10. Иные условия договора: 

10.1. Условия микрокредита: микрокредит предоставляется на условиях срочности, 
возвратности, платности, под залог движимого имущества.     

10.2. Заемщик подтверждает, что номер мобильного телефона, указанный в договоре, 
является правильным и действительным. 

10.3. Заемщик дает согласие на получение любых уведомлений Заимодателя 
посредством СМС-сообщений, отправленных на номер мобильного телефона, указанный в 
договоре, и соглашается, что уведомление посредством СМС-сообщения является 
надлежащим уведомлением Заемщика. 

10.4. Заимодатель не несет ответственности за любые технические сбои или иные 
проблемы любых телефонных сетей, операторов или служб при отправке СМС-сообщений, 
за неправильность или недействительность номера мобильного телефона, 
предоставленного Заемщиком, а также за несвоевременно полученную информацию о 
смене номера Заемщиком. 

10.5. Заемщик предоставляет свое согласие на получение от Заимодателя 
информационных СМС-сообщений рекламного характера на номер мобильного телефона, 
указанный в договоре. 

10.6. С момента заключения Заемщиком и Заимодателем дополнительного 
соглашения, содержащего условие об ознакомлении и согласии Заемщика с Примерными 
условиями и Правилами предоставления микрокредитов, к залоговому билету, 
заключенному до даты вступления в силу Примерных условий и Правил предоставления 
микрокредитов, в отношении данного залогового билета прекращают свое действие 
условия Правил проведения ломбардных операций Заемщика. 

10.7. Отношения Заимодателя и Заемщика, не урегулированные договором и 
Примерными условиями, регулируются законодательством Республики Казахстан. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 


