«Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан» ЖШС
Президентінің м.а. тұлғаның 31.03.2016-дан № 04-РМ-16 бұйрығымен бекітілген
Автокөлік құралын кепілге қою шартының типтік нысанының
№1 қосымшасы
ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР
1.

Жалпы ережелер

1.1.

Осы Шарт преамбулада көрсетілген Тараптар оған қол қойған күннен бастап
күшіне енеді және осы Шарттың талаптарын есепке ала отырып Кепіл беруші
Микронесие беру туралы шарт және осы Шарт бойынша барлық міндеттемелерін
толық орындағанға дейін немесе Қолданылатын заңнамада белгіленген кепілге қою
шартын тоқтатудың өзге негіздері орын алғанға дейін (бұл негіздердің қайсысының
бұрын орын алуына байланысты) әрекет етеді.

1.2.

Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгертулер және/немесе толықтырулар жазбаша
түрде жүзеге асырылады және оларға Тараптар немесе олардың сенім білдірілген
өкілдері қол қояды.

1.3.

Қолданылатын заңнамада және осы Шартта қарастырылған жағдайларды
есептемегенде осы Шартты орындаудан біржақты бас тартуға және осы Шартты
біржақты өзгертуге, толықтыруға және/немесе бұзуға жол берілмейді.

1.4.

Кепіл берушінің Кепіл нысанына меншік құқығы келесі құжаттар арқылы
расталады:
1.4.1.

Сату-сатып алу шарты;

1.4.2.

Көлік құралының паспорты;

1.4.3.

Көлік құралын тіркеу туралы куәлік.

1.5.

Кепіл берушінің Кепіл нысанына Кепілдік құқығы осы Шартты Қолданылатын
заңнамада белгіленген тәртіппен тіркеген сәттен бастап туындайды.

1.6.

Осы Шарт бойынша кепілдік құқығы пайда болған сәттен бастап Тараптардың
Кепіл нысанына қатысты осы сәтке дейін болған барлық жазбаша және ауызша
келісімшарттары мен өзге де келісімдері, соның ішінде кез келген бастапқы кепілге
қою шарттары тоқтатылады.

2.

Кепіл нысанын бағалау және тіркеу

2.1.

Кепіл беруші Тараптардың келісімімен анықталған Кепіл нысанының бағалауымен
сөзсіз келіседі және Кепіл ұстаушыға Кепіл нысанына қатысты қарсылықтары мен
шағымдары жоқ және алдағы уақытта да болмайды. Кепіл нысанының көрсетілген
бағалауы Кепіл берушінің осы Шарт бойынша жауапкершілігін шектемейді және
Тараптарды қандай да бір өзге мақсат үшін байланыстырмайды.

2.2.

Осы Шарт арқылы Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға Кепіл нысанының нарықтық
құнын анықтау үшін, соның ішінде Кепіл нысанын сатқан жағдайда және/немесе
Кепіл ұстаушы Кепіл нысанын өз меншігіне айналдырған жағдайда тәуелсіз
бағалау жүргізу және бағалау туралы есеп құрастыруға келісімшарт жасасуға сенім
білдіреді.
Осы Шарттың бүкіл жарамдылық мерзіміне жасалған сақтандыру шарты бойынша
сақтандыру сыйлықақысын жыл сайын төлеген жағдайда немесе сақтандыру шарты
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ұзартылған/жаңа сақтандыру шарты жасалған жағдайда сақтандыру шартында
өзгесі анықталмаған болса, сақтандыру сыйлықақысының сомасын есептеу үшін
Кепіл нысанының нарықтық құнын тәуелсіз бағалауды Кепіл беруші де жүргізе
алады.
3.

Кепіл нысанын сақтандыру

3.1.

Тараптар Кепіл беруші осы Шарттың бүкіл жарамдылық мерзімінің ішінде Кепіл
нысанын
Кепіл
ұстаушы
белгілеген
сақтандыру
компаниясында
(компанияларында) сақтандыруды қамтамасыз етуге міндетті деп келісті. Кепіл
нысаны сақтандыру жағдайының нәтижесінде бүлінген жағдайда Сақтандыру
шарты бойынша Кепіл ұстаушы пайда алушы болып табылады. Кепіл нысаны
сақтандыру жағдайының нәтижесінде толық опат болған немесе жоғалған жағдайда
Сақтандыру шарты бойынша келесілер пайда алушы болып табылады:

3.2.

3.1.1.

Сақтандыру жағдайы орын алған күнге сәйкес есептелген сыйақыларды,
өсімақыларды, айыппұлдарды қоса алғанда Кепіл берушінің Микронесие
бойынша берешек сомасының мөлшерінде Кепіл ұстаушы;

3.1.2.

Төлеуге есептелген сома мен Кепіл ұстаушының алдындағы берешек
сомасының айырмасы мөлшерінде Кепіл беруші.

Кепіл беруші осы Шарттың 3.1 тармағында көрсетілген міндеттемені бұзған
жағдайда Кепіл ұстаушы Кепіл нысанын өзінің қалауы бойынша кез келген
сақтандыру компаниясында сақтандыруды жүзеге асыра алады. Бұл ретте кепіл
беруші Кепіл ұстаушының Кепіл нысанын сақтандыруымен байланысты барлық
шығыстарын өтейді.

3.3.

Кепіл беруші сақтандыру жағдайының орын алу дерегін, соның ішінде Кепіл
нысанына келтірілген зақымдарды растайтын барлық құжаттарды ұсынуға міндетті.

3.4.

Кепіл ұстаушы Кепіл берушіден сақтандыру жағдайының орын алу дерегін, соның
ішінде Кепіл нысанына келтірілген зақымдарды растайтын құжаттарды уақтылы
ұсынуына талап етуге құқылы.

4.

Кепіл нысанына өндіріп алу айналысын қолдану

4.1.

Кепіл ұстаушы келесі жағдайларда соттық немесе соттан тыс тәртіппен Кепіл
нысанына өндіріп алу айналысын қолдануға құқылы:
(i)

Кепіл берушінің Кепіл ұстаушының Кепіл берушіге берген Микронесиесін
өтеу (қайтару) бойынша, оның сыйақы төлемдерін төлеу бойынша, Кепіл
ұстаушының Микронесие беру туралы шарт бойынша операциялық және өзге
де шығыстарын өтеу бойынша міндеттемелерін Микронесие беру туралы
шартта келісілген мерзімде және ережелерге сәйкес орындамауы және/немесе
лайықты түрде орындамауы,

(ii)

Кепіл берушінің Микронесие беру туралы шартта көрсетілген қандай да бір
өзге міндеттемелерін орындамауы және/немесе лайықты түрде орындамауы.

4.2.

Кепіл нысанына өндіріп алу айналысын қолдану үшін сот органдарының
шешімдері қажет етілмейді. Кепіл ұстаушы Кепіл нысанын Қолданылатын
заңнаманың талаптарына сәйкес соттан тыс тәртіппен сатуға құқылы. Кепіл
нысанын соттан тыс тәртіппен сату бойынша сатылымдар (аукцион) жүргізетін
сенім білдірілген тұлғаны Кепіл ұстаушы тағайындайды.

4.3.

Кепіл нысаны ұлттық валюта – теңгеге сатылады.
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4.4.

Кепіл нысаны құнының есебінен Кепіл ұстаушы Микронесие беру туралы шартта
белгіленген борышкерліктерді өтеу реттілігіне сәйкес негізгі қарыз (Микронесие
сомасы) сомасын, Кепіл берушінің Микронесиені пайдаланғаны үшін Кепіл
ұстаушыға төлеуі тиіс сыйақыны, Кепіл берушінің Микронесие беру туралы шарт
бойынша міндеттемелерін орындамауы (лайықты түрде орындамауы) арқылы
келтірілген шығындарды, сондай-ақ Кепіл берушінің Микронесие беру туралы
шарт бойынша міндеттемелерін орындамауы немесе лайықты түрде
орындамауымен байланысты тұрақсыздық айыбын және Кепіл ұстаушының
шеккен, сонымен бірге Микронесие беру туралы шарттың талаптарына сәйкес
Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға төлеуі тиіс өзге де шығыстары мен шығындарын
қоса алғанда өзінің Микронесие беру туралы шарт бойынша Кепіл берушіге қоятын
талаптарын оларды іс жүзіндегі қанағаттандыру сәтіне сәйкес анықталатын толық
көлемде қанағаттандыруға құқылы.

4.5.

Кепіл нысанын ұстаумен және оған өндіріп алу айналысын қолданумен байланысты
шығыстар, бірінші кезекте бұл Кепіл нысанын сату барысында төленетін салықтар,
Кепіл нысанын сатудан түскен сомадан немесе Кепіл нысанын сатудан түскен
қаражат жеткіліксіз болған жағдайда Кепіл берушінің өзге қаражатының және
мүлігінің есебінен өтелуі тиіс.

4.6.

Осы Шарт арқылы Тараптар Микронесие беру туралы шарт бойынша
міндеттемелерін орындамаған немесе лайықты түрде орындамаған жағдайда Кепіл
нысанының сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Кепіл беруші шартсыз және
кері қайтарылмайтын келісімін берді деп, ал Кепіл ұстаушы Кепіл нысанын күзет
қызметін жүзеге асыруға лицензиясы бар бөтен ұйымдардың арнайы жабдықталған,
қорғалатын аумағына немесе Кепіл ұстаушының күзетілетін аумағына Кепіл
берушінің есебінен қою арқылы алуға құқылы екендігімен келісті. Кепіл беруші
Кепіл ұстаушының бірінші талап етуі бойынша оның Кепіл нысанын қорғауды
қамтамасыз ету бойынша барлық шығыстарын өтеуге міндеттенеді.

5.

Тараптардың құқықтары, міндеттері және куәландырулары

5.1.

Осы Шарт арқылы Кепіл беруші Кепіл нысанының өзіне меншік құқығымен тиесілі
екендігін, үшінші тұлғалардың құқықтарынан (талаптарынан) азат екендігін, атап
айтқанда ортақ меншік құқығының нысаны болып табылмайтындығын, үшінші
тұлғалар арқылы кепілге қойылмағандығын, тыйым салынбағандығын, қандай да
бір әдістермен шеттетілмегендігін, сондай-ақ оған осы Шарттың бүкіл жарамдылық
мерзімінің ішінде заңды және іс жүзінде ауыртпалықтар жүктелмейтінін (осы
Шартқа сәйкес артылатын ауыртпалықтарды есептемегенде) және оған өндіріп алу
айналысын қолдануға рұқсат етілетіндігін кепілдендіреді.

5.2.

Кепіл беруші осы Шартқа қол қою арқылы төмендегілерге өзінің шартсыз келісімін
береді:

5.3.

5.2.1.

Кепіл ұстаушының Кепіл нысанын сату барысында Кепіл берушімен
қосымша келісусіз оның бастапқы бағасын анықтауына;

5.2.2.

Кепіл
ұстаушының
Кепіл
нысанын
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының талаптарына сәйкес сатуға мүмкіндік беретін саудалау
әдісін Кепіл берушімен қосымша келісусіз анықтауына және өзгертуіне;

5.2.3.

Кепіл ұстаушының
анықтауына.

өкілетті

сақтандыру

компанияларының

тізімін

Осы Шарт арқылы Кепіл беруші осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған

«Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан» МҚҰ» ЖШС
Қазақстан, Алматы қ., 050004, Наурызбай батыр к., 17, 302-кеңсе
Клиенттерді қолдау қызметі: + 7 727 244 45 45
www.tfs.kz, www.lfs.kz
+7 727 244 45 61

3
3

немесе лайықты түрде орындамаған жағдайда Кепіл ұстаушының осы Шартта
қарастырылған тұрақсыздық айыбының сомасын Кепіл ұстаушының Кепіл беруші
таныстырылған ішкі құжаттарына сәйкес есептеуді жүзеге асыруға құқылы
екендігін мойындайды және келіседі.
5.4.

Осы Шарт арқылы Кепіл беруші өзінің мүлігін осы Шартта және Қолданылатын
заңнамада белгіленген мерзімге және тәртіппен Кепіл ұстаушының ұстап қалуына
шартсыз және кері қайтарылмайтын келісімін береді.

5.5.

Кепіл беруші:

5.6.

5.5.1.

Кепіл ұстаушының алдындағы Микронесие беру туралы шарт және осы
Шарт бойынша өз міндеттемелерін лайықты түрде және толық
орындағаннан кейін Кепіл ұстаушыдан Кепіл нысанын ауыртпалықтардан
босатуын талап етуге;

5.5.2.

Негізгі қарызды (Микронесие сомасын), Микронесиені пайдаланғаны
үшін Кепіл ұстаушыға төленуі тиіс сыйақыны, тұрақсыздық айыбын,
сондай-ақ Кепіл берушінің Кепіл ұстаушы алдындағы өз міндеттерін
орындамауымен (лайықты түрде орындамауымен) байланысты Кепіл
ұстаушының шеккен шығындарын қоса алғанда Кепіл ұстаушының
талаптарын нақты қанағаттандыру сәтіне сәйкес қалыптасқан толық
көлемде қанағаттандыру арқылы Кепіл нысанына өндіріп алу
айналысының қолданылуын және оның сатылуын тоқтатуға құқылы.

Кепіл беруші:
5.6.1.

уәкілетті мемлекеттік органдарында кепіл нысаның мемлекеттік тіркеуді
уақытылы және өзінің қаражатымен жасау;

5.6.2.

Кепіл нысанының құнын сақтап қалу мақсатындағы жөндеуді қоса алғанда
(оның табиғи тозуын есепке ала отырып) тиісінше сақталуы және
пайдаланылуы үшін қажетті барлық шараларды қолдануға;

5.6.3.

Кепіл нысанының қауіпсіз пайдаланылуын ұйымдастыруға және
қамтамасыз
етуге
бағытталған
техникалық
шаралар кешенін
(диагностикалау, техникалық қызмет көрсету, жөндеу) лайықты түрде
жүргізуге;

5.6.4.

Кепіл нысанының Қолданылатын заңнамада қарастырылған тәртіппен
және мерзімде техникалық байқаудан өтуін қамтамасыз етуге;

5.6.5.

алкогольдік, есірткілік немесе өзге де масаю күйіндегі тұлғалардың Кепіл
нысанын басқаруына жол бермеуге, Кепіл нысанын басқару құқығын
Қолданылатын заңнаманың талаптарына сәйкес басқаруды жүзеге асыруға
құқығы жоқ өзге тұлғаларға бермеуге;

5.6.6.

Кепіл нысанын жоғалту немесе бүлдіру қаупінің туындауы туралы
кідірместен Кепіл ұстаушыға жазбаша түрде хабарлауға және мұндай
қауіптің алдын алу бойынша барлық қолжетімді шараларды қолдануға;

5.6.7.

Кепіл нысаны жоғалған, бүлінген, жойылған немесе нарықтық құны елеулі
мөлшерде төмендеген, немесе заңнамалық немесе өзге де орындалуы
міндетті актілерде белгіленген негіздер бойынша Кепіл берушінің оған
меншік құқығы тоқтатылған жағдайда Кепіл ұстаушының алдын ала
берген жазбаша келісімімен немесе оның жазбаша талап етуімен Кепіл
нысанын өзге құны сәйкес және өтімді мүлікпен ауыстыруға;
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5.6.8.

Кепіл ұстаушының жазбаша келісімімен Кепіл берушінің бастамасы
бойынша кепілдік қамсыздандыруды ауыстырғаны үшін; кепіл берушіні
ауыстырғаны үшін; кепілге қойылған мүліктің бір бөлігін босатқаны үшін
осы Шартта белгіленген берілген Микронесиенің қамсыздандырылу
дәрежесін төмендетусіз комиссия (комиссиялық сыйақы) төлеуге;

5.6.9.

Кепіл нысаны жоғалған, бүлінген, жойылған жағдайда бұл туралы
құзыреттілігіне қарай тиісті органдар мен ұйымдарға (ішкі істер
органдарының бөлімшелеріне, өртке қарсы қызмет органдарына, апаттық
қызметтерге) кідірместен хабарлауға;

5.6.10.

Кепіл нысаны жоғалған, бүлінген, жойылған жағдайда тиісті жағдай орын
алған сәттен бастап 24 сағаттан кешіктірмей бұл туралы Кепіл ұстаушыға
хабарлауға және сақтандыру төлемі болмаған жағдайда не Кепіл нысанын
өзге ауыртпалық жүктелмеген құны ұқсас және өтімді мүлікпен
ауыстыруға, не өз қаражатының есебінен Кепіл нысанын қалпына
келтіруге;

5.6.11.

Кепіл нысанына қатысы бар немесе қатысы болуы мүмкін және Кепіл
берушіге мемлекеттік орган, мекеме немесе қандайда да бір үшінші тарап
табыстаған кез келген ұйғарым, нұсқау, формальды жазбаша талап,
рұқсаттама, хабарлама немесе өзге кез келген құжат туралы Кепіл
ұстаушыға кідірместен хабарлауға;

5.6.12.

осы Шартты жасау және рәсімдеу және оны мемлекеттік тіркеу бойынша,
сондай-ақ кепілдің тоқтатылуын тиісті тіркеуші органда тіркеу бойынша
барлық шығыстарды көтеруге;

5.6.13.

осы Шартты оған қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнінің
ішінде автокөлік құралдарының кепілдігін тіркеуді жүзеге асыратын
өкілетті мемлекеттік органда тіркеуге;

5.6.14.

осы Шартты мемлекеттік тіркеу сәтінен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн
ішінде Кепіл ұстаушыға тіркелуі туралы тіркеуші органның белгісі
қойылған осы Шарттың түпнұсқа данасын беруге;

5.6.15.

осы Шарттың талаптарына сәйкес Кепіл ұстаушының бірінші талап етуі
бойынша Кепіл ұстаушының Кепіл нысанын күзетуді қамтамасыз ету
бойынша барлық шығыстарын өтеуге;

5.6.16.

Кепіл ұстаушының талап етуі бойынша Кепіл нысанына қатысты дұрыс
ақпаратты және құжаттарды беруге, Кепіл ұстаушы өкілінің Кепіл
нысанының орналасқан аумағына кедергісіз кіру мүмкіндігін ұсына
отырып, оның бар болуына, сапасына, толықтығына және пайдалану
жағдайларына тексеру жүргізу мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті.
Кепіл ұстаушының осындай тексерулер жүргізу бойынша барлық
шығыстары Кепіл берушінің есебінен жүзеге асырылады. Осы Шарт
арқылы Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға осы тармақтың талаптарына
сәйкес Кепіл нысанына фототүсірілім және/немесе бейнетүсірілім
жүргізуге шартсыз келісімін береді;

5.6.17.

Микронесие беру туралы шартқа қол қойылғаннан кейін 2 (екі) жұмыс
күнінің ішінде Кепіл нысанын Кепіл ұстаушы белгілеген сақтандыру
компаниясында осы Шарттың бүкіл жарамдылық мерзіміне сақтандыруға
және осы әрекетпен байланысты барлық шығыстарды көтеруге;
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5.7.

5.6.18.

Кепіл беруші Микронесие беру туралы шарт бойынша міндеттемелерін
орындамаған немесе лайықты түрде орындамаған жағдайда, сондай-ақ осы
Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе лайықты түрде
орындамаған жағдайда Кепіл нысанының соттық немесе соттан тыс
мәжбүрлеу тәртібімен сатылуына кедергі келтірмеуге;

5.6.19.

Кепіл ұстаушының Кепіл нысанын соттық немесе соттан тыс мәжбүрлеу
тәртібімен сату мақсатында оны жөндеуімен байланысты шығыстарын
өтеуге;

5.6.20.

Кепіл ұстаушының жазбаша келісімінсіз Кепіл нысанын қайта кепілге
қоймауға, оны өзге тұлғаға жалға немесе ақысыз пайдалануға бермеуге,
соның ішінде Кепіл нысанын басқару құқығына сенімхат бермеуге, Кепіл
нысанына өзгеше түрде өкімдік етпеуге;

5.6.21.

Кепіл нысанын соттан тыс сату рәсімін жүргізуге кедергі келтірмеуге және
Кепіл нысанын соттан тыс сату рәсімін тезірек аяқтауға бағытталған Кепіл
берушіге байланысты барлық шараларды қолдануға және әрекеттерді
жүзеге асыруға, соның ішінде әлеуетті сатып алушыларға Кепіл нысанын
қарап көруі үшін кедергісіз кіру мүмкіндігін ұсынуға, Кепіл нысанының
есебінен қанағаттандырылуы тиіс берешек сомасының ұлғаюына алып
келетін артық, қосымша шығыстардың, шығындардың туындауына жол
бермеуге;

5.6.22.

Кепіл беруші осы Шарттың Кепіл нысанына өкімдік етуге қатысты
талаптарын орындамаған жағдайда Кепіл ұстаушыға осындай әрекеттер
арқылы келтірілген кез келген зиянын өтеуге;

5.6.23.

Кепіл нысанымен Кепіл ұстаушымен келісілмеген мәмілелер жасалған
жағдайда немесе Кепіл нысаны болып табылатын мүліктің пайдалану
мақсаты өзгертілген жағдайда, Кепіл нысаны Кепіл берушінің кінәсінен
жоғалса, бүлінсе, немесе нарықтық құны елеулі түрде төмендесе, Кепіл
берушінің кінәсінен оның Кепіл нысанына меншік құқығы тоқтатылса,
Кепіл ұстаушының талап етуі бойынша Кепіл нысанын Кепіл ұстаушының
талаптарын қанағаттандыратын өзге өтімдігі жоғары және құны ұқсас
мүлікпен, ақшамен және құндылықтармен ауыстыруға міндетті. Бұл ретте
Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға берешектің қалған сомасының 25%-ы
(жиырма бес пайызы) мөлшерінде айыппұл төлейді;

5.6.24.

Кепіл нысанының кездейсоқ опат болуының немесе бүлінуінің тәуекелін
көтеруге міндетті.

Кепіл ұстаушы:
5.7.1.

Кепіл берушіден Кепіл нысанының құнын сақтап қалу (табиғи тозуын
есепке ала отырып) мақсатында оны жөндеуді қоса алғанда Кепіл
нысанын сақтау және пайдалану үшін қажетті және жеткілікті шараларды
қолдануын талап етуге;

5.7.2.

кез келген тұлғадан (соның ішінде Кепіл берушіден де) Кепіл нысанына
кез келген қол сұғу әрекетін немесе Кепіл нысанының жойылу немесе
бүліну немесе нарықтық құнының елеулі төмендеу қаупін төндіретін оған
қатысты әрекетін (әрекетсіздігін) тоқтатуды талап етуге;

5.7.3.

кез келген уақытта құжаттар бойынша және іс жүзінде Кепіл нысанының
бар болуын, сақталуын және пайдалану жағдайларын тексеруге құқылы,
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ал Кепіл беруші оған бұл әрекетінде жан-жақты қолдау көрсетуге міндетті;
5.7.4.

Кепіл беруші осы Шарттың 5.7.3 тармағында қарастырылған талапты
орындамаған жағдайда Кепіл берушіден Микронесие беру туралы шарт
бойынша өз міндеттерін мерзімінен бұрын орындауды талап етуге, ал егер
оның талабы қанағаттандырылмаса, Кепіл нысанына өндіріп алу
айналысын қолдануға;

5.7.5.

Кепіл нысаны жоғалған, бүлінген, нарықтық құны елеулі түрде кеміген
(немесе осындай қатерлердің орын алу қаупі туындаған кезде) жағдайда
немесе Қолданылатын заңнамамен немесе өзге де орындалуы міндетті
актілермен белгіленген негіздер бойынша оған меншік құқығы
тоқтатылған жағдайда, сондай-ақ жүрілген Көлік құралына немесе Кепіл
беруші не үшінші тұлға қосымша қамсыздандыру ретінде ұсынған
жүрілген көлік құралына қатысты қолайсыз жағдайлар айқындалған
немесе туындаған жағдайда Кепіл берушіден Микронесие беру туралы
шарт бойынша міндеттемелерін мерзімінен бұрын орындауын талап етуге
немесе Кепіл берушіден Кепіл нысанын өзге ауыртпалық артылмаған,
құны ұқсас және өтімді мүлікпен ауыстыруын талап етуге, ал Кепіл
нысанын ауыстырудан бас тартқан немесе ауыстыру мүмкіндігі болмаған
жағдайда Кепіл берушіден Микронесие беру туралы шарт бойынша
міндеттемелерін кідірместен мерзімінен бұрын орындауын талап етуге
құқылы. Кепіл нысанын ауыстыру Кепіл ұстаушының тиісті талабы
алынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінің ішінде жүзеге асырылуы
тиіс;

5.7.6.

Кепіл беруші осы Шарттың және/немесе Микронесие беру туралы
шарттың талаптарын орындамаған немесе лайықты түрде орындамаған
жағдайда Кепіл берушіден Микронесие беру туралы шарт бойынша
міндеттемелерін Кепіл ұстаушының Кепіл берушіге жолдаған тиісті
талабында көрсетілген мерзім ішінде мерзімінен бұрын орындауды талап
етуге, сондай-ақ Микронесие беру туралы шарттың, осы Шарттың және
Қолданылатын заңнаманың талаптарына сәйкес Кепіл нысанына өндіріп
алу айналысын қолдануға;

5.7.7.

Кепіл беруші Микронесие беру туралы шарт бойынша өзінің
міндеттемелерін орындамаған немесе лайықты түрде орындамаған
жағдайда Кепіл нысанын өз бетінше соттан тыс сату жолымен өзінің
талаптарын Кепіл нысанының құнынан қанағаттандыруға;

5.7.8.

Микронесие беру туралы шарт бойынша міндеттемелер толық
орындалғанға дейін, соның ішінде Кепіл беруші Микронесие беру туралы
шарт бойынша міндеттемелерін ішінара орындаған жағдайда бүкіл Кепіл
нысанына кепілдік құқығын сақтап қалуға;

5.7.9.

Кепіл нысанын сатудан түскен сома Кепіл берушінің Кепіл ұстаушы
алдындағы Микронесие беру туралы шарт бойынша бүкіл борышкерлігін
өтеуге жеткіліксіз болған жағдайда Қолданылатын заңнамаға сәйкес
жетіспейтін соманы Кепіл берушінің өзге мүлігінен алуға;

5.7.10.

осы Шарттың бүкіл жарамдылық мерзімінің ішінде Кепіл берушіден Кепіл
ұстаушы белгілеген сақтандыру компаниясында (компанияларында) Кепіл
нысанын сақтандыруды жүзеге асыруын талап етуге, сондай-ақ егер
сақтандыру шартында өзгесі анықталмаған болса, осы Шарттың бүкіл
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жарамдылық мерзіміне жасалған сақтандыру шарты бойынша сақтандыру
сыйлықақысын жыл сайын төлеген жағдайда, немесе сақтандыру шарты
ұзартылған/жаңа сақтандыру шарты жасалған жағдайда сақтандыру
сыйлықақысының сомасын есептеу үшін Кепіл берушіден Кепіл
нысанының нарықтық құнына тәуелсіз бағалауды жүзеге асыруын талап
етуге;
5.7.11.

Кепіл беруші осы Шарттың талаптарын орындамаған жағдайда, соның
ішінде Кепіл нысанын иелену, пайдалану, өкімдік ету бойынша
міндеттемелерін орындамаған жағдайда Микронесие беру туралы шарт
бойынша міндеттемелерін мерзімінен бұрын орындауын талап етуге;

5.7.12.

осы Шарттың талаптары бұзылған жағдайда Кепіл ұстаушы Микронесие
беру туралы шарт бойынша өзінің талап қою құқығын да осы тұлғаға
беретін болса, осы Шарт бойынша талап қою құқықтарын үшінші
тұлғаларға, соның ішінде коллекторлық компанияларға беруге;

5.7.13.

осы Шарттың және Микронесие беру туралы шарттың талаптарының кез
келгені бұзылған жағдайда Кепіл нысанын алуға;

5.7.14.

Микронесие беру туралы шарттың және/немесе осы Шарттың талаптары
бұзылған, Кепіл ұстаушының пікірі бойынша Кепіл нысанын жоғалту
немесе бүлдіру қаупі туындаған, Кепіл нысаны мақсатын бұза отырып
пайдаланылған және бұлармен шектелмеген жағдайларда Кепіл нысанын
кепілдікке (өзінің иелігіне) тартып алуға;

5.7.15.

Кепіл
берушіден
Микронесиелер
беру
туралы
ережелерде
қарастырылғандай осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындауы үшін
қажетті кез келген құжаттар мен ақпаратты талап етуге;

5.7.16.

Кепіл беруші Кепіл ұстаушыға Кепіл нысанына қатысты күзету
шараларына жұмсаған шығыстарын төлемеген/өтемеген жағдайда мұндай
шығыстарды Кепіл берушінің берешек сомасын төмендегілерден өндіріп
алу жолымен өтеуге:
(i) Микронесиенің игерілмеген сомасынан (бар болған жағдайда);
(ii) сатылған Кепіл нысанының сомасынан;

5.7.17.

5.8.

Кепіл беруші осы Шарттың Кепіл нысанына өкімдік етуге қатысты
талаптарын орындамаған жағдайда, соның ішінде Кепіл беруші осы
Шарттың 5.6.7 тармағында көрсетілген талапты орындамаған жағдайда
Кепіл берушіден Микронесие беру туралы шарт бойынша міндеттемелерін
мерзімінен бұрын орындауын талап етуге;

Кепіл ұстаушы:
5.8.1.

Кепіл беруші Микронесие беру туралы шарт бойынша өзінің
міндеттемелерін уақтылы және толық көлемде орындайтын болса, Кепіл
берушінің Кепіл нысанын иелену және оның атқарымдық мақсатына
сәйкес пайдалану құқықтарын шектемеуге міндетті.

6.

Жауапкершілік

6.1.

Осы Шарт бойынша міндеттемелерін бұзғаны үшін Тараптар Қолданылатын
заңнамаға және осы Шарттың талаптарына сәйкес жауапкершілік көтереді.

6.2.

Кепілді қамсыздандыруды уақтылы рәсімдемегені, соның ішінде кепілдік мүлікті
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уақтылы ұсынбағаны, Кепіл нысанын ауыстыру мерзімін бұзғаны үшін Кепіл
беруші Кепіл ұстаушының алдында жауапкершілік көтереді және Кепіл нысаны
арқылы қамсыздандырылмаған негізгі қарыз сомасының 10% (он пайызы)
мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді.
6.3.

Кепіл беруші осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе
лайықты түрде орындамаған жағдайда Қолданылатын заңнамаға сәйкес Кепіл
ұстаушыға осы әрекеті арқылы келтірген барлық шығындарын, соның ішінде
жіберіп алынған пайдасын да өтеп береді.

6.4.

Кепіл берушінің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған немесе
лайықты түрде орындамаған жағдайдағы тұрақсыздық айыбын (өсімақы және
айыппұлдар) төлеуі және/немесе шығындарды өтеуі Кепіл берушіні осы Шарт
бойынша өз міндеттемелерін лайықты түрде орындаудан босатпайды.

6.5.

Кепіл беруші қайтыс болған жағдайда оның осы Шарт бойынша құқықтары мен
міндеттері Қолданылатын заңнамаға сәйкес құқықтық мұрагерлеріне ауысады.

6.6.

Осы Шарт жасалғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңнамасында Кепіл
ұстаушының ахуалын нашарлататын ережелер (талаптар) белгіленетін болса, Кепіл
ұстаушының талап етуі бойынша осы Шарттың ережелері өзгертілуі тиіс.

6.7.

Осы Шарттан немесе онымен байланысты туындайтын барлық даулар мен
келіспеушіліктерді Тараптар Қолданылатын заңнамада қарастырылған тәртіппен
Кепіл ұстаушының орналасқан жері бойынша: Алматы қаласының Алмалы
аудандық №2 сотында шешеді.

6.8.

Осы Шартта қарастырылмаған өзге барлық жағдайларда Тараптар Қолданылатын
заңнаманы басшылыққа алады.
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