№ ____________
бөліп төлеу және сатып алуға лимит

Договор

шарты

рассрочки и лимита на покупки
№ ____________

Мен, _________________ (бұдан әрі – Клиент),
__/__/20__ жылы «Kaspi Bank» АҚ-пен (бұдан әрі –
Kaspi) осы шартты жасаса отырып, келесі
талаптармен келісемін:

Я, _________________, (далее – Клиент) заключая
__/__/20__ года этот договор с АО "Kaspi Bank"
(далее – Kaspi) соглашаюсь со следующими
условиями:

1. Жалпы ережелер
1.1. Мен _________ (______) теңге сомасында
жаңартылатын САТЫП АЛУҒА ЛИМИТ аламын.
САТЫП АЛУҒА ЛИМИТТІҢ аясында қарыздар
Kaspi Red Клубтық картасы бойынша тауарлар
сатып алу үшін, соның ішінде құнын БӨЛІП
ТӨЛЕУГЕ сатып алу үшін тұтынушылық мақсатқа
беріледі. САТЫП АЛУҒА ЛИМИТ, қарыздар
бөлімшеге бармай-ақ қашықтағы арналар (мобильді
қосымша, терминал, банкомат және т.б.) арқылы
берілуі мүмкін.
1.2. САТЫП АЛУҒА ЛИМИТТІҢ аясында алынған
қарыздардың мөлшерлері мен талаптары шартта
және/немесе шарттың ажырамас бөлігі болып
табылатын Тарифтік жоспарда айқындалады және
Жеке кабинетте немесе өзге Байланыс арналары
арқылы маған хабарлануы мүмкін.
1.3. САТЫП АЛҒАН ЗАТТЫҢ құнын (қарызды)
төлеу мерзімі, егер кез келген Байланыс арнасының
бірімен Kaspi таңдауға ұсынған мерзімдердің
ішінен Клиент өзге мерзімді айқындамаса, бірінші
Ақы төлеу шоты берілген күннен бастап үш айға
тең.

1. Общие положения
1.1. Я получаю возобновляемый ЛИМИТ НА
ПОКУПКИ в сумме _________ (______) тенге.
Займы в рамках ЛИМИТА НА ПОКУПКИ
выдаются на потребительские цели для покупки
товаров, в том числе в РАССРОЧКУ, по Клубной
Карте Kaspi Red. ЛИМИТ НА ПОКУПКИ, займы
могут быть предоставлены без посещения
отделения, посредством удаленных каналов
(мобильное приложение, терминал, банкомат и
т.п.).
1.2. Размеры и условия займов, полученных в
рамках ЛИМИТА НА ПОКУПКИ, определяются
договором и/или Тарифным планом, который
является неотъемлемой частью договора, и могут
быть сообщены мне в Личном кабинете или по
иным Каналам связи.
1.3. Срок оплаты ПОКУПКИ (займа) равен трем
месяцам с даты выставления первого Счета на
оплату, если иной срок не определен Клиентом из
предоставленных Kaspi на выбор сроков по одному
из любых Каналов связи.

2. Несие үшін ақы
2.1. Мерзімі қарыздың мерзіміне тең пайызсыз
кезеңде қарызды пайдаланғаны үшін сыйақының
бекітілген мөлшерлемесі жылдық 0%-ды құрайды,
сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі – 0%.
Клиенттің Байланыс арналары арқылы берген
КЕЛІСІМІМЕН Клиентке пайызсыз кезең туралы
талапсыз қарыздар берілуі мүмкін. Қарыз пайызсыз
кезең туралы талапсыз берілген кезде, сондай-ақ
қарыздың мерзімі ұзартылған кезде әр бөлек қарыз
бойынша сыйақы мөлшері артық төлем сомасы
түрінде көрсетіледі. Сыйақы не пайыздық
көрсеткішпен, не бекітілген сомада көрсетіледі, бұл
ретте Kaspi жеңілдік берген жағдайларды

2. Плата за кредит
2.1. За пользование займом в беспроцентный
период, срок которого равен сроку займа,
фиксированная ставка вознаграждения составляет
0% годовых, годовая эффективная ставка
вознаграждения – 0%.
С СОГЛАСИЯ Клиента, данного через Каналы
связи, Клиенту могут быть предоставлены займы
без условия о беспроцентном периоде. При
предоставлении займа без условия о беспроцентном
периоде, а также при продлении срока займа, размер
вознаграждения по каждому отдельному займу
указывается
в
виде
суммы
переплаты.
Вознаграждение выражается или в фиксированной

қоспағанда,
заңнаманың
талаптарына
сай
сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің ең
көп мөлшері – 56%, сыйақының бекітілген
мөлшерлемесінің ең көп мөлшері – жылдық 45%.
Сыйақының бекітілген және жылдық тиімді
мөлшерлемесінің мөлшерлері Клиентке Байланыс
арналары арқылы хабарланады. Жеңілдікті алып
тастаған кезде, жеңілдік кезеңі аяқталғанда
жеңілдік қолданылған бекітілген мөлшерлеме
қолданылады.

сумме или в процентном выражении при этом
согласно
требованиям
законодательства
максимальный размер годовой эффективной ставки
вознаграждения – 56%, максимальный размер
фиксированной ставки вознаграждения – 45%
годовых, за исключением случаев предоставления
Kaspi скидки. Размеры фиксированной и годовой
эффективной ставки вознаграждения сообщаются
Клиенту через Каналы связи. При отмене скидки,
истечении
периода
скидки,
применяется
фиксированная ставка, к которой была применена
скидка.
2.2. САТЫП АЛЫНҒАН ЗАТТЫ (қарызды) 2.2. При досрочном погашении ПОКУПОК (займа)
мерзімінен бұрын өтеген кезде немесе шотты төлеу или допущении просрочки оплаты счета –
мерзімін өткізуге жол берген кезде – сыйақы қарыз вознаграждение оплачивается за фактические дни
пайдаланылған нақты күндер үшін төленеді.
пользования займом.
3. Өтеу
3.1. Мен сатып алынған заттарды (қарыздарды)
берілген Ақы төлеу шотына сай қолма-қол ақшамен
немесе қолма-қол ақшасыз тәртіппен Ай сайынғы
төлеммен қарыз мерзімі ішінде өтей аламын.
3.2. Егер мен мерзімін өткізуге жол берсем, Kaspi
мерзімі өткізілген әр күн үшін менен мерзімі
өткізілген төлемнің 0,5% мөлшерінде (және одан
көп емес), ал мерзімін өткізудің 90 күні өткенде
мерзімі өткізілген әр күн үшін мерзімі өткізілген
төлемнің 0,03%-ынан аспайтын және шарт
қолданылған әр жыл үшін қарыз сомасының көп
дегенде 10% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын
талап етуге құқылы.
3.3. Қарыз беруге және оған қызмет көрсетуге
байланысты ұсталуға тиіс комиссиялар жоқ.
3.4. Мен САТЫП АЛЫНҒАН ЗАТТАРДЫҢ құнын
(қарызды) өзімнің банктік шотым арқылы
терминалдар, банкоматтар және/немесе Kaspi
айқындаған өзге Байланыс арналары арқылы
тікелей Қамсыздандыру жарнасы үшін ақша салу
арқылы өтей аламын; САТЫП АЛЫНҒАН ЗАТ пен
сыйақыны өтеу кезеңділігі: ай сайын, берілген және
өтелмеген Ақы төлеу шотына сай Шотты төлейтін
Күнге дейін әр айдың __ Нұр-Сұлтан қ. уақытымен
сағат 20:00-ден кешіктірмей. Ақы төлеу шоты
берілетін күн – берешек болған кезде әр айдың __.
3.5. Мұндай шарттардың талаптарына сай кепіл,
кепілдік, ұстап қалу, қамсыздандыру жарнасы және
басқа
да
түрлері
қарыздар
бойынша
Қамсыздандыру болуы мүмкін.

3. Погашение
3.1. Я могу погашать покупки (займы) наличными
или в безналичном порядке в рассрочку в течение
срока займа, Ежемесячным платежом согласно
выставленному Счету на оплату.
3.2. Если я допущу просрочку, Kaspi вправе
требовать с меня неустойки в размере 0,5% (и не
более) от просроченного платежа за каждый день
просрочки, а после 90 дней просрочки – не свыше
0,03% от просроченного платежа за каждый день
просрочки, и не более 10% от суммы займа за
каждый год действия договора.
3.3. Комиссии, подлежащие взиманию в связи с
выдачей и обслуживанием займа, отсутствуют.
3.4. Погашение ПОКУПОК (займа) я могу
осуществлять: через свой банковский счет,
напрямую в Обеспечительный взнос через
терминалы, банкоматы и/или иные определенные
Kaspi Каналы связи; периодичность погашения
ПОКУПОК и вознаграждения ежемесячно, до Даты
оплаты Счета – не позднее 20:00 времени г. НурСултан __ числа каждого месяца, согласно
выставленному и не оплаченному Счету на оплату.
Дата выставления Счета на оплату __ число
каждого месяца при наличии задолженности.
3.5. Обеспечением по займам, кроме неустойки
могут быть: залог, гарантии, удержание,
обеспечительный взнос и другие виды согласно
условиям таких договоров.

4. Шарттың мерзімі
4. Срок договора
4.1. Шарттың қолданылу мерзімі 20 жылды 4.1. Срок действия договора составляет 20 лет и
құрайды және менің жазбаша өтінішім болмаған продлевается на тот же срок при отсутствии моего

кезде дәл сол мерзімге ұзартылады. Егер шарттың
қолданылу мерзімі өтетін күні мерзімі шарттың
қолданылу мерзімінен асатын қарыз қалған
жағдайда, шарт дәл сол мерзімге ұзартылады.
Берешек болмаған кезде мен шартты кез келген
сәтте Kaspi-ге жазбаша хабарлап немесе Kaspi.kzтегі жеке кабинетте бұза аламын.
4.2. САТЫП АЛУҒА ЛИМИТ тек Kaspi Red
Клубтық картасы бойынша беріледі, ол пластик
және/немесе электрондық түрде айналысқа
шығарылып, қарызды, соның ішінде онлайн алуға,
электрондық банктік қызмет көрсету қызметін
пайдалануға мүмкіндік береді.

письменного заявления. Если на дату истечения
договора будет оставаться займ, срок которого
превышает срок действия договора, договор
продлевается на тот же срок. Я могу расторгнуть
договор в любой момент при отсутствии
задолженности, уведомив Kaspi письменно или в
личном кабинете на Kaspi.kz.
4.2. ЛИМИТ НА ПОКУПКИ предоставляется
только по Клубной Карте Kaspi Red, которая
эмитируется на пластике и/или электронно и
позволяет получать займы, в том числе онлайн,
пользоваться услугами электронного банковского
обслуживания.

5. Растамалар, келісімдер мен кепілдіктер
5.1. Осы шартқа қол қоя отырып, осы мәтінде
реттелмеген барлығы: тараптардың құқықтары мен
міндеттері, Kaspi үшін шектеулер, жауапкершілік,
шарттың талаптарына талаптарды жақсартатын
өзгерістерді енгізу тәртібі, шартта қолданылатын
терминдер және өзгесі Kaspi Red бас шартында
(бұдан әрі – Бас шарт) айқындалатынын түсінемін.
Мен Бас шартты оқып шықтым және түсіндім және
қалаған кезімде оларды kaspi.kz сайтында қайтадан
оқып шыға аламын. Kaspi өтінішті алған сәттен
бастап шарт жасалады және ақшаны шотқа іс
жүзінде алған және/немесе Сатып алуға лимиттің
аясында алынған ақшаның есебінен серіктестің
пайдасында төлем жасалған сәттен бастап күшіне
енеді.
5.2. Жаңа қарыздарды беру, олардың талаптарын
өзгерту, өзім туралы сауалнамалық деректерді
жаңарту және басқа да мәмілелер Бас шартқа сай
парольді және/немесе ДСН-кодты және/немесе
ДСЖК-ні және/немесе ЭЦҚ-ны енгізіп, мобильді
қосымша, Kaspi-дің сайты арқылы, терминалдар
арқылы жүзеге асырылуы мүмкін.
5.3. Мен осы шартқа қол қоя отырып, www.kaspi.kz
орналастырылған Бас шартқа қосылатынымды
түсінемін және Тарифтерге сай осы шарт бойынша
қызмет ақысын төлеуге міндеттенемін.

5. Заверения, согласия и гарантии
5.1. Подписывая этот договор, я понимаю, что все,
что не урегулировано данным текстом: права и
обязанности сторон, ограничения для Kaspi,
ответственность, порядок внесения изменений в
условия договора, улучшающие условия, термины,
применяемые в договоре и прочее, определяются
Генеральным договором Kaspi Red (далее –
Генеральный договор). Я прочел и понял
Генеральный договор и при желании могу прочесть
его снова на сайте kaspi.kz. Договор заключается с
момента получения Kaspi заявления и вступает в
силу с момента фактического получения денег на
счет и/или совершения платежа в пользу партнера
за счет денег, полученных в рамках Лимита на
покупки.
5.2. Выдача новых займов, изменение их условий,
обновление анкетных данных обо мне и другие
сделки, могут осуществляться через мобильное
приложение, сайт Kaspi, терминалы с вводом
пароля и/или ПИН-кода и/или КСДИ, и/или ЭЦП,
согласно Генеральному договору.

5.4. Мен дербес деректерді және банк құпиясын
өңдеуге және шарттарды және өзім берген
тапсырыстарды және төлем нұсқауларын орындау
мақсатында Kaspi-ге, сақтандыру, пошта және
байланыс ұйымдарына, серіктестерге, басқа
банктерге және жеткізу қызметтеріне, егер мен
төлеу мерзімін өткізуге жол берсем, сондай-ақ
берешекті өндіріп алу үшін коллекторларға және
басқа тұлғаларға, менің жұмыс берушіме, соның
ішінде БАҚ-та жариялау арқылы оларды жария

5.3. Я понимаю, что подписывая этот договор, я
присоединяюсь
к
Генеральному
договору,
размещенному на www.kaspi.kz и обязуюсь
оплачивать услуги по данному договору согласно
Тарифам.
5.4. Я даю свое согласие на обработку и раскрытие
персональных данных и банковской тайны Kaspi,
организациям страхования, почты и связи,
партнерам, другим банкам и службам доставки –
для целей исполнения договоров и совершенных
мною заказов и платежных указаний, а если я
допущу просрочку – также коллекторам и другим
лицам, для взыскания задолженности, моему
работодателю, в том числе путем опубликования в
СМИ.

етуге келісім беремін.
5.5. Тұрақсыздық айыбын қоса алғанда, мерзімі
өткізілген берешекті өндіру туралы төлем талабы
қойылған кезде, мен Kaspi-ге кез келген банктік
шоттардан ақшаны акцептсіз алуға келісімімді
беремін, сондай-ақ менің Шартта көрсетілген
шотыма түсетін барлық ақшаны (Kaspi-ден түсетін
ақшадан басқа) Қамсыздандыру жарнасына
аударуға; Бас шартқа сай Сатып алуға лимитті және
шарттың басқа да талаптарын ұлғайтуға/азайтуға
келісім/нұсқау беремін.

5.5. Я даю свое согласие Kaspi на безакцептное
изъятие денег с любых банковских счетов, при
предъявлении платежного требования о взыскании
просроченной задолженности, включая неустойку,
а также даю согласие/указание на перечисление
всех денег, поступающих на мой счет, указанный в
Договоре (кроме денег, поступающих от Kaspi) в
Обеспечительный
взнос;
на
увеличение/
уменьшение ЛИМИТА на ПОКУПКИ, и других
условий договора согласно Генеральному договору.

6. Берешекті (ол болған кезде) толық өтеген 6. Расторжение Клиентом договора возможно
жағдайда ғана Клиент шартты бұзуы мүмкін.
только
при
условии
полного
погашения
задолженности (при ее наличии).
7.
Kaspi дауларды қарастырған кезде Kaspi-дің 7. Kaspi вправе при рассмотрении споров
орналасқан жері бойынша сотқа жүгінуге құқылы. обратиться в суд по месту нахождения Kaspi.
8.
Менің
қойған
қолым
қағаз
тасымалдаушыдағы
шарттың
жасалғанының
растауы болады, ал шарт электрондық түрде
(онлайн) жасалған жағдайда менің SMS-кодты
(ДСЖК) енгізуім немесе электрондық цифрлық
қолтаңба (ЭЦҚ) шарттың жасалғанының растауы
болады.

8. Подтверждением заключения договора на
бумажном носителе является моя подпись, а в
случае заключения договора в электронном виде
(онлайн) – ввод мною SMS-кода (КСДИ) или
электронная цифровая подпись (ЭЦП).

Kaspi:
Мекенжайы/Адрес: 050013, Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154 «А»,
e-mail: office@kaspi.kz
Kaspi-дің сайты/сайт Kaspi: www.kaspibank.kz,
www.kaspi.kz
Kaspi-дің сенімхаты бойынша/ по доверенности
Kaspi, ______________:

Клиент:
ЖСН/ИИН: _______________

03241927 988993 9

________________________

қолы/подпись

м.о./м.п.

__________________________________
Клиенттің қолы/подпись Клиента
Картаның деректемелері/Реквизиты карты:
№ _________
Шот / Счет:
«Kaspi Bank» АҚ / AO «Kaspi Bank»
БСК/БИК CASPKZKA
ЖСК/ИИК _____________

