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Алматы қ., Қазақстан Республикасы

МИКРОНЕСИЕ БЕРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
(бұдан былай – «Ережелер»)
Осы микронесие беру ережелері қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес әзірленген және «Тойота
Файнаншл Сервисез Қазақстан» микроқаржы ұйымы» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
микронесиелер беру тәртібін, талаптары мен негізгі қағидаларын анықтайды.
1-БАП.
ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР
1.1

Осы Ережелерде өзгесі тікелей көрсетілмеген болса, осы Ережелерде бас әріппен
қолданылатын барлық терминдер келесі мағыналарға ие:

«Жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесі»

микронесиенің берілуі, қызмет көрсету және өтелуі (қайтару)
үшін ТФС-ке төленуі тиіс сыйақыны, бар болса, комиссиялық
және өзге де төлемдерді қамтитын Микронесие алушының
шығыстары есепке алына отырып есептелетін сенімділік,
жылдық, тиімділік, салыстырмалылық негізде шығарылған
микронесие бойынша сыйақы мөлшерлемесі. Жылдық тиімді
сыйақы
мөлшерлемесі
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес есептеледі.

«Дилер»

Toyota
маркасының
немесе
Lexus
маркасының
автомобильдерін сату бойынша қызметпен айналысуға
өкілеттік берілген заңды немесе жеке тұлға

«Микронесие
шарт»

беру

туралы ТФС және Микронесие алушы (Өтініш беруші) арасында
жазбаша нысанда және осы Ережелерге сәйкес жасалған
(жасалатын) және мазмұнында Микронесие беру туралы
шарттың ажырамас бөлігі болып табылатындығы тікелей
көрсетілген қосымшаларды, қосымша келісімдер мен өзге де
келісімдерді қамтитын шарт. Жасалған Микронесие беру
туралы шарт негізінде ТФС Микронесие алушыға Микронесие
беру туралы шартта қарастырылған талаптарға сәйкес
микронесие береді, ал Микронесие алушы микронесие сомасын
қайтаруға, сондай-ақ микронесиені пайдаланғаны үшін ТФС-ке
сыйақылар, комиссиялар сомасы мен өзге де төлемдерді
төлеуге міндеттенеді.

«Микронесие»

көлік құралын сатып алу мақсатында Дилердің ағымдық
шотына және/немесе ерікті сақтандыру мақсатында сақтандыру
компаниясының (компанияларының) ағымдық шоттарына
ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен
микронесие сомасын аудару жолымен ТФС тарапынан
Микронесие алушыға Қазақстан Республикасының ұлттық
валютасымен берілген ақша

«Микронесие алушы»

ТФС-пен Микронесие беру туралы шарт жасасқан жеке тұлға
немесе заңды тұлға. Бұдан былай шарт мәтінінде өзгесі
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қарастырылмаған болса, «Микронесие алушы» сөзі «Қосалқы
микронесие алушыны» бірге қамтиды.
«Өтініш беруші»

ТФС-ке микронесие алу туралы өтініш берген жеке тұлға
немесе заңды тұлға

«Несие құжаттамасы»

Микронесие алушының және/немесе Қосалқы микронесие
алушының ТФС-пен бірінші микронесие беру туралы шартқа
қол қойған күнінен бастап ТФС алдындағы міндеттемелердің
толық орындау сәтіне дейін ТФС тарапынан әрбір Микронесие
алушыға және Қосалқы микронесие алушыға құрастырылатын
қағаз және электронды түрдегі құжаттар мен мәліметтер.
Микронесие алушының несие құжаттамасы құпия ақпарат
болып табылады. Несие құжаттамасындағы ақпаратты
және/немесе құжаттарды Микронесие алушыға немесе үшінші
тұлғаларға ұсыну ТФС-тің ішкі құжаттарында және
қолданыстағы заңнамада қарастырылған тәртіппен жүзеге
асырылады

«Несие төлеу қабілеттілігі»

Өтініш берушінің Микронесие беру туралы шарттың
талаптарына сәйкес микронесиені қайтаруға қатысты ТФС-тің
сеніміне ие болуы үшін қажетті моральдық және материалдық
(микронесие бойынша ұсынылатын қамтамасыз етуді қоса
алғанда) алғышарттарының болуы

«АЕК»

тиісті қаржылық жылға мемлекеттік бюджет туралы заңмен
белгіленген айлық есептік көрсеткіш

«Кепіл нысаны»

Микронесие беру туралы шарт шеңберінде берілген
микронесие сомасының есебінен сатып алынатын және кепіл
беруші ретінде Микронесие алушы мен кепіл ұстаушы ретінде
ТФС-тің арасында жасалған автокөлік құралын кепілге қою
шартына сәйкес Микронесие алушының Микронесие беру
туралы шарт бойынша міндеттемелерін қамсыздандыру үшін
кепілге ұсынылған көлік құралы, сондай-ақ Микронесие
алушының немесе үшінші тұлғаның Микронесие алушының
Шарт бойынша міндеттемелеріне қосымша қамтамасыз ету
ретінде немесе Көлік құралы ауыстырылған кезде ұсынған өзге
мүлігі

«ТФС өкілі»

сенімхат және/немесе өзге де құжат негізінде Микронесие
алушылардан құжаттар қабылдауға, ТФС-тің атынан шарттарға
қол қоюға, Микронесие алушыларға Өтеу кестелерін беруге,
сондай-ақ сенімхатта және/немесе өзге құжатта қарастырылған
басқа да әрекеттерді жасауға ТФС тарапынан өкілеттік
берілген
жеке
тұлға.
ТФС
өкілі
Дилердің
ғимаратында/бөлмесінде орналасады.

«Микронесиелендіру
бағдарламасы»

белгілі мақсаттарға несиелендірудің әртүрлі шарттарын,
немесе сондай-ақ Кепіл нысанының сақталуын (сақтандырылуын)
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«Бағдарлама»

қамтамасыз ету ережелерін айқындайтын микронесиелер беру
жөніндегі бағдарламалар,

«Қосалқы микронесие алушы»

Микронесие алушымен бірге Микронесие беру туралы шартқа
қол қоятын, Микронесие алушымен бірге алынған
микронесиені қайтару бойынша, сондай-ақ микронесие
бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша
міндеттемелерді орындауды қоса алғанда, бірақ бұлармен
шектелмейтін Микронесие беру туралы шарт бойынша
міндеттемелердің орындалуы үшін ортақ жауапкершілік
көтеретін жеке немесе заңды тұлға.

«Көлік құралы»

Микронесие беру туралы шартта көрсетілген бір немесе
бірнеше көлік құралы және олардың ажырамайтын
жақсартылған бөліктері

«ТФС»

«Тойота Файнаншл Сервисез Қазақстан» Микроқаржы ұйымы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

«Шешім қабылдау жөніндегі ТФС-тің микронесие беру/беруден бас тарту туралы шешім
қабылдауға өкілеттік берген тұлғасы немесе тұлғалары
өкілетті орган»
«Сатып алу бағасы»

Көлік құралын сатып алу мақсатында Дилерге төленетін баға

2-БАП.
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
2.1

ТФС Микронесие алушыға ақылылық, мерзімділік, қайтарымдылық, қамтамасыз ету,
мақсатты пайдалану шарттарымен және Микронесие беру туралы шартта анықталған өзге де
талаптармен микронесие береді.

2.2

Осы Ережелерге енгізілетін барлық өзгертулер және/немесе толықтырулар ТФС-тің
қолданыстағы ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіппен ТФС-тің жалғыз қатысушысының
Шешімімен бекітіледі.

2.3

Осы Ережелер жария құжат болып табылады және ТФС-тің ресми сайтында (бар болса)
орналастырылады.

2.4

Осы Ережелер қазақ және орыс тілдерінде әзірленді. Қазақ және орыс тіліндегі нұсқаларының
арасында сәйкессіздіктер болған жағдайда Ережелердің орыс тіліндегі нұсқасы басымдық
күшіне ие болады.

3-БАП.
МИКРОНЕСИЕ АЛУ ҮШІН ӨТІНІШ БЕРУ ЖӘНЕ ӨТІНІШТІҢ ҚАРАСТЫРЫЛУ ТӘРТІБІ
3.1

Микронесиелер Несие төлеу қабілеттілігі бар келесі тұлғаларға беріле алады:
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жеке тұлғаларға – жасы 18-ден (он сегізден) төмен емес Қазақстан Республикасының
резиденттеріне. Шешім қабылдау жөніндегі өкілетті органның шешімімен өзгесі
анықталмаған болса, Микронесие алушының жасы микронесиені толық өтеу сәтінде 63тен (алпыс үштен) аспауы тиіс;



заңды тұлғаларға, сондай-ақ олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
тіркелген филиалдары мен өкілдіктеріне, сондай-ақ шетелдік заңды тұлғалардың
филиалдары мен өкілдіктеріне. Бұл ретте микронесие алуға өтініш берілген кездегі заңды
тұлғаның, филиалдың немесе сәйкесінше өкілдіктің құрылған мерзімі (мемлекеттік тіркеу
немесе есептік тіркеу күнінен бастап) 1 (бір) жылдан кем болмауы тиіс;



заңды тұлға құрмастан жеке кәсіпкерлік қызметпен айналысатын, Қазақстан
Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес тіркелген және өз қызметін Қазақстан
Республикасының аумағында жүзеге асыратын жеке тұлғаларға (жеке кәсіпкерлерге). Бұл
ретте микронесие алуға өтініш беру кезіндегі жеке кәсіпкерлікпен айналысу мерзімі
(мемлекеттік тіркеу күнінен бастап) 1 (бір) жылдан кем болмауы тиіс.

3.2

Өтініш беруші ТФС-ке тікелей немесе Дилер арқылы өтініш беруге құқылы. Өтініш берушіге
Қарыз беру Бағдарламалары, талаптары бойынша алдын ала кеңес беріледі.

3.3

ТФС микронесие беру туралы өтінішті қарастырғаны үшін Өтініш берушіден төлемақы алуға
құқылы.

3.4

Микронесие Сатып алу Бағасының 100%-ына дейінгі мөлшерде берілуі мүмкін, алайда Сатып
алу Бағасының 10%-ынан кем болмайды. ТФС беретін микронесие сомасы ТФС-тің қарап
шешуі бойынша белгіленеді. Өтеу әдісі Өтініш берушінің таңдауына байланысты белгіленеді.

3.5

Осы Ережелердің көшірмесі Өтініш берушіге оның Микронесие беру туралы шартқа отыру
бойынша шешім қабылдауына дейін ұсынылады.

3.6

Өтініш беруші Микронесие беру туралы шартты және микронесие алушының міндеттемелерін
орындауын қамтамасыз ететін шарттарды жасасу үшін микронесие беру мәселесін қарастыруға
қажетті құжаттар мен мәліметтерді ТФС-ке беруге тиіс. Ұсынылатын ақпарат сенімді болуы
тиіс.

3.7

ТФС Өтініш берушіге микронесие алумен, қызмет көрсетумен, микронесиені қайта
құрылымдаумен (қайтарумен) және өтеумен байланысты төлемдер туралы толық әрі сенімді
ақпарат ұсынады.

3.8

Өтінішті қарастыру ТФС-ті Микронесие беру туралы шарт жасасуға міндеттемейді.

3.9

Микронесие беруден бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда ТФС Өтініш берушіге өз
шешімі туралы хабарлауға тиіс. ТФС Өтініш берушіге себептерін түсіндірусіз микронесие
беруден бас тарту құқығын сақтап қалады.
4-БАП.
МИКРОНЕСИЕ БЕРУ ТУРАЛЫ ШАРТҚА ОТЫРУ ТӘРТІБІ

4.1

ТФС Өтініш берушіге микронесие беру туралы шешім қабылдаған жағдайда ТФС Өтініш
берушіге оның талаптары туралы хабарлауы тиіс.
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4.2

Өтініш беруші хабарламаны алған кезден бастап Микронесие алу туралы шартқа отыруға
немесе отырудан бас тартуға құқылы.

4.3

Өтініш берушінің Микронесие беру туралы шартты жасасуға келісімін алғаннан кейін ТФС
Өтініш берушіні микронесие беру тәртібімен, талаптарымен және Ережелерімен таныстырады,
сондай-ақ Микронесие беру туралы шартқа отырумен байланысты Өтініш берушінің
құқықтары мен міндеттерін түсіндіреді, Өтініш берушіге Микронесие беру туралы шарттың
талаптары туралы, оның талаптарын ТФС-тің және Өтініш берушінің бастамасымен өзгерту
мүмкіндігі мен тәртібі туралы, микронесие алумен, қызмет көрсетумен және өтеумен
(қайтарумен), сондай-ақ Микронесие беру туралы шарттың талаптарын бұзумен байланысты
барлық төлемдер туралы хабарлайды.

4.4

Микронесие беру туралы шартта немесе өзге құжатта (шартта) келісімшарттық соттылық
белгіленуі мүмкін.

4.5

Микронесие беру туралы шартты қоса алғанда барлық қажетті құжаттарға ТФС Өкілі
(Өкілдері) және Өтініш беруші (Өтініш берушінің өкілі (өкілдері)) қол қояды және олар ТФСтің және Өтініш берушінің (бар болса) мөрімен бекітіледі. Осы сәттен бастап Өтініш беруші
Микронесие алушы болып табылады.

4.6

ТФС микронесие бергені үшін Өтініш берушіден төлемақы (комиссия) алуға құқылы. Өтініш
берушінің қалауы бойынша микронесие беру төлемақысы микронесие сомасына кіргізілуі
мүмкін.

4.7

Микронесие беру туралы шартқа қол қойылған күннен бастап
Республикасының заңнамасына сәйкес Несие құжаттамасын құрастырады.

ТФС

Қазақстан

5-БАП.
МИКРОНЕСИЕНІҢ ШЕКТІ СОМАЛАРЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БЕРІЛУ МЕРЗІМДЕРІ
5.1

ТФС Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшерден аспайтын мөлшерде
микронесие береді.

5.2

Микронесие 12 айдан 84 айға дейінгі мерзімге беріледі.

5.3

Микронесие алушы айыппұл санкцияларына тартылмастан микронесиені толық немесе
ішінара мерзімінен бұрын өтеуге құқылы. Бұл ретте Микронесие алушы микронесиенің
пайдаланылған бөлігіне микронесиені қайтару күніне Микронесие беру туралы шарт бойынша
есептелген сыйақы төлеуге міндетті.

5.4

Микронесиені ішінара мерзімінен бұрын өтейтін Микронесие алушы:
5.4.1 микронесие мерзімін азайтуға;
5.4.2 ай сайынғы төлемдер мөлшерін азайтуға; немесе
5.4.3 егер микронесие бойынша соңғы төлем мөлшері ішінара мерзімінен бұрын өтеу
сомасынан көп болса, микронесие бойынша соңғы төлемнің мөлшерін азайтуға
құқылы.
6-БАП.
БЕРІЛЕТІН МИКРОНЕСИЕЛЕР БОЙЫНША СЫЙАҚЫ
МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІНІҢ ШЕКТІ ШАМАЛАРЫ
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6.1

Микронесие алушы берілген микронесиені пайдаланғаны үшін сыйақы төлейді. Микронесиені
пайдаланғаны үшін сыйақының есептелуі күн сайынғы негізде микронесиенің іс жүзіндегі
қалдығының сомасына жүзеге асырылады.

6.2

Берілген микронесиені пайдалану сыйақысының мөлшерлемесі микронесиенің берілу
мерзіміне қарамастан бір жылға есептелген түрде көрсетіледі.

6.3

Берілетін микронесиелер бойынша жылдық сыйақы мөлшерлемелерінің шекті көлемдері
келесідей болуы мүмкін:
 ең төменгі мөлшерлеме – жылына 0% (нөл пайыз);
 ең жоғарғы мөлшерлеме – Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген ең
жоғарғы мөлшерден аспайды.

6.4.

ТФС берілетін микронесиенің сомасын, Өтініш берушінің Несие төлеу қабілеттілігін,
мерзімдерді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес таңдау құқығы Өтініш
берушіге тиесілі шарттарды қоспағанда өзге де қажетті шарттарды өзінің қарап шешуі
бойынша қарастырады және белгілейді.
7-БАП.
БЕРІЛГЕН МИКРОНЕСИЕЛЕР БОЙЫНША ЖЫЛДЫҚ ТИІМДІ СЫЙАҚЫ
МӨЛШЕРЛЕМЕСІН ЕСЕПТЕУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ БЕРІЛГЕН МИКРОНЕСИЕЛЕР
БОЙЫНША СЫЙАҚЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

7.1

Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
есептеледі және Микронесие беру туралы шартта белгіленеді. Осы орайда Жылдық тиімді
сыйақы мөлшерлемесінің көлемі оны есептеу үшін қажетті деректер өзгерген жағдайда
Қазақстан Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен түзетілуі мүмкін.

7.2

Микронесие беру туралы шарттың тәртібі мен талаптарының өзгеруіне байланысты
микронесиені пайдаланғаны үшін Микронесие алушының сыйақы төлемі Жылдық тиімді
сыйақы мөлшерлемесін есептеуге кіргізіледі.

7.3

Микронесие алушы микронесиені пайдаланғаны үшін сыйақы төлемін Микронесие беру
туралы шартқа тіркелген өтеу кестесіне сәйкес жүзеге асырады.

7.4

Кезекті төлемді өтеу мерзімі кешіктірілген жағдайда сыйақы микронесиені іс жүзінде
пайдалану мерзіміне есептеледі, сондай-ақ кешіктірілген мерзімге Микронесие беру туралы
шарт талаптарына сәйкес өсімақы есептеледі.

7.5

Микронесиені мақсатына сай емес пайдаланған жағдайда Микронесие алушы ТФС-ке
микронесиені мерзімінен бұрын қайтаруға және микронесиенің пайдаланылған бөлігіне
микронесиені қайтару күніне Микронесие беру туралы шарт бойынша есептелген сыйақы
төлеуге міндетті.

7.6

Заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге және шаруа қожалықтарына арналған микронесие
бойынша борышкерлікті өтеу реттілігі:
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7.7

7.8

7.6.1

Микронесие алушы микронесие бойынша төлемдерді Микронесие беру туралы шартта
мазмұндалған өтеу кестесіне сәйкес уақтылы төлеген жағдайда:
 микронесиені пайдаланғаны үшін есептелген сыйақы;
 негізгі қарыз (микронесие) сомасы.

7.6.2

мерзімі кешіктірілген борышкерлік болған жағдайда:
 ТФС-тің микронесиені өтеу міндеттемелерінің орындауына қол жеткізу бойынша
шеккен шығыстарының, микронесие бойынша сыйақылардың, өсімақылардың,
айыппұлдардың,
сот
шығындарының,
коллекторлық
агенттіктердің
сыйақыларының, кепіл нысанын сату бойынша аукцион өткізу шығыстарының
және т.с.с. сомалары;
 тұрақсыздық төлемінің (айыппұл, өсімақылар) сомалары;
 сыйақы сомасы;
 - негізгі қарыз (микронесие) сомасы.

Жеке тұлғаларға арналған микронесие бойынша борышкерлікті өтеу реттілігі:
7.7.1

Микронесие алушының Микронесие беру туралы шарт бойынша жүргізген төлемінің
сомасы Микронесие алушының Микронесие беру туралы шарт бойынша
міндеттемелерін орындауы үшін жеткіліксіз болса:
 негізгі қарыз бойынша борышкерлік;
 сыйақы бойынша борышкерлік;
 Микронесие беру туралы шартта анықталған мөлшерде тұрақсыздық төлемі
(айыппұл, өсімақы);
 төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі қарыз сомасы;
 төлемдердің ағымдағы кезеңіне есептелген сыйақы;
 ТФС-тің міндеттемелердің орындалуына қол жеткізу бойынша шеккен
шығындары.

7.7.2

төлемді кешіктіру бойынша арасы үзілмеген 180 (жүз сексен) күнтізбелік күн өткеннен
кейін Микронесие алушының Микронесие беру туралы шарт бойынша жүргізген
төлемінің сомасы Микронесие алушының Микронесие беру туралы шарт бойынша
міндеттемелерін орындауы үшін жеткіліксіз болса:
 негізгі қарыз бойынша борышкерлік;
 сыйақы бойынша борышкерлік;
 төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі қарыз сомасы;
 төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;
 Микронесие беру туралы Шартта анықталған мөлшерде тұрақсыздық төлемі
(айыппұл, өсімақы);
 ТФС-тің міндеттемелердің орындалуына қол жеткізу үшін шеккен шығындары.

Микронесие бойынша төлемдерді өтеу мерзімін бұзғаны үшін Микронесие алушы ТФС-ке
микронесие және/немесе оның сыйақысы бойынша әр кешіктірілген күн үшін мерзімі
кешіктірілген борышкерлік сомасының 0%-дан (нөл пайыздан) 0,5%-ына (нөл бүтін оннан бес
пайызына) дейінгі мөлшерінде өсімақы төлейді, бұл ретте өсімақы сомасының мөлшері
Микронесие беру туралы шарттың жарамдылық мерзімінің әрбір жылы үшін берілген
микронесие сомасының 10%-ынан (он пайызын) аспайтын болады. Өсімақыны қоса есептеуді
ТФС микронесие және/немесе сыйақы бойынша мерзімі кешіктірілген борышкерлік басталған
күннен кейінгі келесі күннен бастап Микронесие алушының мерзімі кешіктірілген
борышкерлігін толық өтеген күнді қоса алғанға дейін жүзеге асырады.
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8-БАП.
МИКРОНЕСИЕНІ ӨТЕУ ӘДІСТЕРІ
8.1

Микронесие беру туралы шартқа отырғанға дейін ТФС Өтініш берушіге келесі өтеу
әдістерімен есептелген микронесиені өтеу кестелерінің жобаларын ұсынады:


әртараптандырылған төлемдер әдісімен, бұл әдісте микронесие бойынша борышкерлікті
өтеу негізгі қарыз бойынша төлемдердің тең сомаларын және негізгі қарыздың қалдығына
осы кезеңге есептелген сыйақыны қамтитын азайтылатын төлемдер арқылы жүзеге
асырылады;



аннуитетті төлемдер әдісімен, бұл әдісте микронесие бойынша борышкерлікті өтеу негізгі
қарыз бойынша ұлғаятын төлемдерді және негізгі борыш қалдығына осы кезеңге
есептелген сыйақы бойынша азаятын төлемдерді қамтитын бүкіл микронесие мерзімінің
ішінде теңдей төлемдермен жүзеге асырылады. Бірінші және соңғы төлемдердің
мөлшерлері өзге төлемдерден ерекшеленуі мүмкін.



икемді төлемдер әдісімен, бұл әдісте микронесие бойынша борышкерлікті өтеу 2 (екі)
кезеңмен – 1-кезеңде және 2-кезеңде жүзеге асырылады. 2-кезең 1-кезең аяқталғаннан
кейін басталады және Микронесие беру туралы шарттың жарамдылық мерзімі аяқталғанға
дейін жалғасады. Микронесие бойынша борышкерлікті өтеу 1-кезеңде және 2-кезеңде осы
кезеңдердің бүкіл мерзімінің барысында теңдей аннуитетті төлемдер арқылы жүзеге
асырылады. 1- және 2-кезеңдердегі төлемдердің мөлшерлері бір-бірінен өзгеше болуы
мүмкін. Бірінші және соңғы төлемдердің мөлшерлері өзге төлемдерден ерекшеленуі
мүмкін.

ТФС Өтініш берушіге микронесиені өтеу кестелерінің әртараптандырылған төлемдер әдісінен,
аннуитетті төлемдер әдісінен және икемді төлемдер әдісінен өзге де жобаларын ұсынуы
мүмкін.
8.2

Микронесие алушы Микронесие беру туралы шартты жасасқанда жоғарыда аталған
микронесиені өтеу әдістерінің бірін таңдауға құқылы.

9-БАП.
ТФС ТАРАПЫНАН ҚАБЫЛДАНАТЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
9.1

Микронесие алушының Микронесие беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындауы
Қазақстан Республикасының заңнамасында және
Микронесие беру туралы шартта
қарастырылған әдістермен, соның ішінде Көлік құралын автокөлік құралын кепілге қою
шартының талаптары бойынша кепіл ұстаушы ретінде әрекет ететін ТФС-тің пайдасына
кепілге қою арқылы, сондай-ақ жеке және/немесе мүліктік сақтандыру түрлерімен қамтамасыз
етіледі.

9.2

Кепіл нысаны ретінде Микронесие беру туралы шартта көрсетілген, Дилерден сатып
алынған/сатып алынатын Көлік құралы немесе ТФС-тің қарап шешуі бойынша өзге мүлік
қабылданады.

9.3

Кепілге қойылатын мүлікке (Көлік құралын қоса алғанда) меншік құқығы Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен рәсімделген болуы тиіс.
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9.4

Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларда мемлекеттік
тіркеуден өтуі тиіс мүлікті кепілге қою осы мүлікті мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын
органда тіркелуі тиіс.

9.5

Мемлекеттік тіркеуден өтуі міндетті емес мүлікті кепілге қою тиісті өкілетті органда тіркелген
болуы тиіс.

9.6

ТФС Микронесие алушының кепілді тіркеуге және Кепіл нысанын сақтандыруға байланысты
шығыстарын өтемейді.

9.7

Микронесие қайтарылған және/немесе Кепіл нысаны сатылған жағдайда микронесиені
қайтару бойынша және Кепіл нысанын сату бойынша шығыстарды қоса есептегенде ТФС-тің
барлық шығыстарын Микронесие алушы өтейді.

9.8

Кепіл нысаны ТФС жауапты емес мән-жайларға байланысты жоғалған немесе оның күйі мен
ұсталу жағдайлары нашарлаған жағдайда ТФС Микронесие алушыдан ТФС-тің талабында
қарастырылған мерзім ішінде микронесие сомасын мерзімінен бұрын қайтаруды және төленуі
тиіс сыйақыны төлеуді талап етуге құқылы.

9.9

ТФС Микронесие беру туралы шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету
бойынша қосымша талаптарды тағайындауға құқылы.
10-БАП.
МИКРОНЕСИЕНІ БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТТЕРІНІҢ ТӨЛЕМІ

10.1

ТФС келесі жағдайларда Микронесие беру туралы шартқа сәйкес микронесие берумен және
қызмет көрсетумен байланысты келесі комиссиялар мен өзге де төлемдерді алуға құқылы:
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.1.5.

10.2

микронесиені ұйымдастырғаны үшін;
Микронесие беру туралы шартқа (оның қосымшаларына) өзгертулер енгізгені үшін;
Кепіл нысанын ауыстырғаны немесе Кепіл нысанының бір бөлігін босатқаны үшін;
кепіл берушіні ауыстырғаны үшін;
Микронесие беру туралы шартта көрсетілген өзге де комиссиялар.

Кез келген мұндай төлем Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес
анық тұжырымдалуы, нақты мөлшерде белгіленуі және қолданылуы тиіс.
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