«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне стрестік активтер нарығын дамыту мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы бойынша
салыстырма кесте
р/с
№

1

Құрылымдық
элемент

Заңнамалық актінің
редакциясы

Жобаның редакциясы

Ұсынылып отырған
өзгерістің немесе
толықтырудың редакциясы

Өзгерістің немесе
толықтырудың
авторы және оның
негіздемесі

2

3

4

5

6

Бас
комитеттің
шешімі.
Негіздеме
(қабылданбаған
жағдайда)
7

«Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы»
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы
1.

Жобаның 1бабы 1тармағының
жаңа 1)
тармақшасы

2-бап. Осы Заңда
пайдаланылатын негізгі
ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негізгі
ұғымдар
пайдаланылады:
«Қазақстан
...
РеспубликасынЖоқ
дағы банктер
және банк

Жоқ

Жобаның 1-бабының 1тармағы мынадай мазмұндағы
жаңа
1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«1)
2-бап
мынадай
мазмұндағы
13-2)
тармақшамен
толықтырылсын:
«13-2)
сервистік
компания – осы Заңның 36-

Депутат
А.В. Бойчин
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 4-тармағының
бірінші бөлігіне сәйкес
келтіру заң жобасының
мәтінінде
«сервистік

Қабылданды

1-бабы
4-тармағының
бірінші
бөлігінде
және
(немесе)
«Микроқаржы
қызметі туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабы 5-тармағының бірінші
бөлігінде аталған тұлғамен
жасалған банктік қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік басқару шарты
(бұдан әрі – құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқару шарты) шеңберінде
банктік қарыз шарттары
және (немесе) микрокредит
беру
туралы
шарттар
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқару бойынша, оның
ішінде
банктік
қарыз
шартының және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттың
талаптарын
өзгерту бойынша, өзімен
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік басқару шарты
жасалған
тұлғаның
мүдделерін сотта білдіру
бойынша,
борышкерден
ақша және (немесе) өзге де

қызметі
туралы» 1995
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы
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компания»
терминін
пайдалануға
байланысты
ұғымдық
аппаратта қабылдауға
ыңғайлы
болу
мақсатында «сервистік
компания»
ұғымын
айқындау ұсынылады,
ол
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 36-1-бабы 4тармағының
бірінші
бөлігінде және (немесе)
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 9-1-бабы 5тармағының
бірінші
бөлігінде
аталған
тұлғалардың
кез
келгеніне
сервистік
компания
ретінде
қызметтер
көрсетуге
құқылы болады.

мүлік қабылдау бойынша
өкілеттіктерге және осы
Заңда,
Қазақстан
Республикасының өзге де
заңдарында
және
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқару
шартында көзделген өзге де
өкілеттіктерге ие болған, бас
банктің күмәнді және үмітсіз
активтеріне ие болатын
банктің еншілес ұйымы,
коллекторлық агенттік;».
Тармақшалардың
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.
Заң жобасының бүкіл
мәтіні
бойынша
тиісті
өзгерістер енгізілсін.
Ұсынылған ұғым қазақ
тіліндегі редакциясына сәйкес
әліпбилік
тәртіппен
орналастырылсын.
2.

Жобаның 15-1-бап.
Екінші
1)
5-1-баптың
2бабы 1-тармағы деңгейдегі банктердің тармағының
15-1)
1) тармақша- кредиттік
тармақшасы
мынадай
сының бірінші портфельдерінің
редакцияда жазылсын:
абзацы
3

Жобаның 1-бабы 1-тармағы
1) тармақшасының бірінші
абзацындағы
«2тармағының» деген сөздер
«2-тармағы
бірінші

Қаржы және
бюджет комитеті
Заң техникасы.

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасындағы банктер
және банк
қызметі
туралы» 1995
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

сапасын
жақсартуға
маманданатын ұйым
...
2. Екінші деңгейдегі
банктердің
кредиттік
портфельдерінің
сапасын
жақсартуға
маманданатын
ұйым
іске асырылуы кезінде
залалдар
туындауы
ықтимал
мынадай
қызмет түрлерін жүзеге
асыруға:
...
15-1)
жүзеге
асырылуы
кезінде
залалдар
туындауы
ықтимал
банктерден
және бұрын банктер
болып табылған заңды
тұлғалардан
сатып
алынған
талап
ету
бойынша
құқықтары
берешекті
қайта
құрылымдауды
жүргізуге,
негізгі
борышты және (немесе)
сыйақыны
толық
немесе ішінара есептен
шығаруға, тұрақсыздық
айыбының
(айыппұлдардың,
өсімпұлдардың) толық

«15-1) активтер, оның бөлігінің» деген сөздермен
ішінде
құқықтар ауыстырылсын.
(талаптар)
бойынша
берешекті
қайта
құрылымдауды
жүргізуге,
негізгі
борышты және (немесе)
сыйақыны, комиссияны,
айыпақыны
(айыппұлдарды,
өсімпұлдарды), өзге де
берешекті толық немесе
ішінара
есептен
шығаруға және (немесе)
олардың күшін жоюға,
активтерді
басқаруға
және
өткізуге,
көрсетілген
әрекеттер
нәтижесінде туындайтын
ықтимал
зиянды
мойындауға;»;
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немесе ішінара күшін
жоюға;
3.

Жобаның 18-бап. Банктер мен
бабы 1-тармағы банк холдингтері үшін
2) тармақша- тыйым салынған немесе
сының екінші шектелген қызмет
...
абзацы
Жоқ
«Қазақстан
Республикасындағы банктер
және банк
қызметі
туралы» 1995
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

2)
8-бап
мынадай
мазмұндағы
7-1тармақпен
толықтырылсын:
«7-1. Банктік қарыз
шарты
бойынша
қамтамасыз ету болып
табылған кепіл мүлкі оны
өндіріп алуға өтініш беру
нәтижесінде банктің, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның меншігіне өткен
жағдайда, банк, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым
көрсетілген
мүліктің
банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның меншігіне өткен
күнінен бастап үш жыл
ішінде
сауда-саттық
(аукцион) жүргізу арқылы
мұндай мүлікті өткізуге
міндетті.
5

Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутат
Қабыл2) тармақшасының екінші
А.В. Бойчин
данды
абзацы «шарты бойынша»
деген
сөздерден
кейін
Қазақстан
«міндеттемелерді
Республикасы
орындауды» деген сөздермен Азаматтық кодексінің
толықтырылсын.
292 және 299-баптарына
сәйкес
келтіру
мақсатында,
оларға
сәйкес
кепіл
міндеттемелердің
орындалуын қамтамасыз
ету
тәсілі
болып
табылады.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

4.

Жобаның 18-бап. Банктер мен
бабы 1-тармағы банк холдингтері үшін
2) тармақша- тыйым салынған немесе
сының екінші шектелген қызмет
абзацы, жаңа
...
үшінші абзацы
Жоқ
«Қазақстан
Республикасындағы банктер
және банк
қызметі
туралы» 1995
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

2)
8-бап
мынадай
мазмұндағы
7-1тармақпен
толықтырылсын:
«7-1. Банктік қарыз
шарты
бойынша
қамтамасыз ету болып
табылған кепіл мүлкі оны
өндіріп алуға өтініш беру
нәтижесінде
банктің,
банк операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
меншігіне
өткен жағдайда, банк,
банк операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым
көрсетілген
мүліктің
банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
меншігіне
өткен күнінен бастап үш
жыл ішінде сауда-саттық
(аукцион) жүргізу арқылы
мұндай мүлікті өткізуге
міндетті.
Жоқ
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Жобаның
1-бабы
тармағының
тармақшасында:

12)

екінші абзацта:
«,
банк
операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның», «,
банк
операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның»,
«,
банк
операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның», «,
банк
операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйым» деген
сөздер алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы жаңа
үшінші
абзацпен
толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші
және екінші бөліктерінде
белгіленген талаптар банк
операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын
ұйымдарға
қолданылады.».

Қаржы және
бюджет комитеті
8-бап банктер және
банктік холдингтер үшін
тыйым салынған немесе
шектелген
қызмет
мәселелерін реттейді.

Қабылданды

Осы тармақтың талабы
осы баптың 7-тармағында
көзделген
заңды
тұлғалардың акциялары
немесе
жарғылық
капиталдарына
қатысу
үлестері
банктердің
меншігіне
өткен
жағдайларға
қолданылмайды.»;
Жоқ
5.

Жобаның 18-бап. Банктер мен
бабы 1-тармағы банк холдингтері үшін
2) тармақша- тыйым салынған немесе
сының екінші шектелген қызмет
...
абзацы, жаңа
үшінші абзацы
Жоқ
«Қазақстан
Республикасындағы банктер
және банк
қызметі
туралы» 1995
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

2)
8-бап
мынадай
мазмұндағы
7-1тармақпен
толықтырылсын:
«7-1. Банктік қарыз
шарты
бойынша
қамтамасыз ету болып
табылған кепіл мүлкі оны
өндіріп алуға өтініш беру
нәтижесінде банктің, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның меншігіне өткен
жағдайда, банк, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым
көрсетілген
мүліктің
банктің,
банк
7

Жобаның
1-бабы
тармағының
тармақшасында:

12)

екінші абзац «өткізуге
міндетті.» деген сөздерден
кейін «Жер учаскесін өткізу
мерзімі
Қазақстан
Республикасының
Жер
кодексінде
көзделген
ерекшеліктер
ескеріле
отырып
айқындалады.»
деген
сөздермен
толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы жаңа
үшінші
абзацпен
толықтырылсын:
«Банк
Қазақстан
Республикасының Ұлттық

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник
Қазақстан
Республикасы
Жер
кодексінің 92-бабының
талаптарына сәйкес жер
учаскелерінің жекелеген
санаттарын игеру мен
пайдаланудың әртүрлі
мерзімдері көзделген.
Жер
учаскелері
игерілмеген
және
мақсатсыз
пайдаланылған
жағдайда, бұл учаскелер
меншік
иелерінен
мәжбүрлеп алып қоюға
жатады.

Қабылданды

операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның меншігіне өткен
күнінен бастап үш жыл
ішінде
сауда-саттық
(аукцион) жүргізу арқылы
мұндай мүлікті өткізуге
міндетті.

Банкі бекіткен Ипотекалық
тұрғын үй қарыздарын
(ипотекалық қарыздарды)
қайта
қаржыландыру
бағдарламасы шеңберінде
тұрғынжайды жалға берген
жағдайда, банктік қарыз
шарты
бойынша
міндеттемелерді орындауды
қамтамасыз
ету
болып
Жоқ
табылған кепіл мүлікті
өткізу үшін осы тармақтың
Осы тармақтың талабы бірінші
бөлігінде
осы баптың 7-тармағында белгіленген мерзім жалдау
көзделген
заңды мерзіміне ұзартылады.».
тұлғалардың акциялары
немесе
жарғылық
капиталдарына
қатысу
үлестері
банктердің
меншігіне
өткен
жағдайларға
қолданылмайды.»;

8

Анықта ретінде:
құрылысқа арналған
жер учаскесі мақсатына
сай
пайдаланылмауы
мүмкін шекті мерзім үш
жылды құрайды (Жер
кодексінің 92-бабының
2-тармағы);
шаруа
немесе
фермер
қожалығын,
ауыл
шаруашылығы өндірісін
жүргізуге арналған жер
учаскесі мақсатына сай
пайдаланылмауы мүмкін
шекті мерзім бір жылды
құрайды
(Жер
кодексінің 92-бабының
3-тармағы).
Бұл
ретте
Жер
кодексінің 92-бабының
6-тармағына
сәйкес
банктің
меншігіне
өндіріп алу нәтижесінде
өткен жер учаскесінің
банк
меншігінде
болуының
ең
ұзақ
мерзімі 6 айды құрайды.
Осыған байланысты
осы нақтылаушы түзету
ұсынылады.
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
Банкі

Басқармасының
2015
жылғы 24 сәуірдегі № 69
қаулысымен бекітілген
Ипотекалық тұрғын үй
қарыздарын
(ипотекалық
қарыздарды)
қайта
қаржыландыру
бағдарламасының
(бұдан әрі – Бағдарлама)
талаптарына
сәйкес
жалдау мерзімі, жылдық
3% - дан астам, не 30
жылдан
аспайтын
мерзімге қарызға қайта
ресімдемей және сыйақы
есептемей, кемінде 3
жылды құрайды және
кейіннен
25
жылға
дейінгі
мерзімге
ипотекалық тұрғын үй
қарызына
қайта
ресімдей отырып, 5
жылдан аспайды.
Тұрғын үйді жалға
беруге арналған өтінішті
қарыз
алушы/кепіл
беруші 2021 жылғы 1
желтоқсанды
қоса
алғанға дейін береді.
Жалға
алушы
көрсетілген
мерзім
ішінде тұрғын үйді
9

жалға
беру
туралы
өтінішпен
жүгінбеген
жағдайда, банк баланста
тұрған мүлікті Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
сатуға құқылы.
Алайда,
қарыз
алушылардың
Бағдарламада көзделген
қолдау
шараларына
уақтылы
жүгінбеуіне
байланысты
бағдарламаның
ережелерін
мерзімді
ұзартудың қолда бар
практикасын
ескере
отырып,
банктің
меншігіне өткен мүлік
бойынша жалдау мерзімі
бөлігінде 30 жылдан
аспайтын
бағдарламаның
ережелері мүлікті 3 жыл
ішінде
өткізу
қажеттілігін көздейтін
заң
жобасының
ережелеріне
сәйкес
келмеу тәуекелі.
Осыған
байланысты,
ипотекалық тұрғын үй
қарыздарын
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(ипотекалық
қарыздарды)
қарыз
алушылардың
мүдделерін қамтамасыз
ету мақсатында банктік
қарыз шарты бойынша
қамтамасыз ету болып
табылатын
мүлікті
өткізу үшін белгіленген
үш жылдық мерзімді
бағдарлама шеңберінде
тұрғын
үй
жалға
берілген
жағдайларда
қолданбау ұсынылады.

6.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының екінші
абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
банктердiң
еншiлес
ұйымдары
және
қатысушылары
банк
«Қазақстан
және екінші деңгейдегі
Республикасын- банктердің
кредиттік
дағы банктер портфелдерінің сапасын
және банк
жақсартуға
қызметі
маманданатын
ұйым
туралы» 1995 болып
табылатын
жылғы 31
күмәндi және үмiтсiз
тамыздағы
активтерді
иеленетін
Қазақстан
ұйым
Республикасы...
ның Заңы
Жоқ

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
«4-1.
Бас
банктің
күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің еншілес ұйымы
сенімгерлік
басқару
шарты шеңберінде осы
Заңның 36-1-бабының 4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
3) тармақшасының екінші
абзацындағы «осы Заңның
36-1-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
9-1-бабының
5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына сәйкес берілген
банктік
қарыз
шарты
бойынша және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік

Қаржы және бюджет
комитеті
«Сервистік
компания» ұғымының
енгізілуіне байланысты,
заң техникасы.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

Республикасы Заңының басқару жөніндегі» деген
9-1-бабының 5-тармағы сөздер алып тасталсын.
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес берілген банктік
қарыз шарты бойынша
және
(немесе)
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқару
жөніндегі
сервистік
компания ретінде болуға
құқылы.
...
7.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының екінші
абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
еншiлес
банктердiң
ұйымдары
және
қатысушылары
банк
«Қазақстан
және екінші деңгейдегі
Республикасын- банктердің
кредиттік
дағы банктер портфелдерінің сапасын
және банк
жақсартуға
қызметі
маманданатын
ұйым
туралы» 1995 болып
табылатын
жылғы 31
күмәндi және үмiтсiз
тамыздағы
активтерді
иеленетін
ұйым
...

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
...
Бас банктің күмәнді
және үмітсіз активтерін
иеленетін
банктің
еншілес
ұйымы
сенімгерлік
басқару
шарты шеңберінде:
тараптардың келісімі
бойынша осы Заңның 361-бабының 4-тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
3) тармақшасының бесінші
абзацындағы «осы Заңның
36-1-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабының 5-тармағы бірінші
бөлігінің сегізінші абзацына
сәйкес»,
«сенімгерлік
басқару шарты бойынша
берген
өкілеттіктер
шеңберінде» деген сөздер
алып тасталсын.

Депутаттар
А.В. Бойчин,
Д.М. Еспаева,
С.С. Ерубаев,
Ю.В. Ли,
А.Г. Линник,
Л.К. Рамазанова,
Б.М. Сартбаев,
Е.В. Смайлов,
А.М. Хамедов
«Сервистік
компания» ұғымының
енгізілуіне
орай
байланыстырушы
түзету, заң техникасы.

Қабылданды

Қазақстан
Республикасының Заңы

Жоқ

немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
сенімгерлік
басқару шарты жасалған
тұлға
сенімгерлік
басқару
шарты
бойынша
берген
өкілеттіктер шеңберінде
банктік қарыз шартының
немесе микрокредит беру
туралы
шарттың
талаптарын
өзгертуге
құқылы. Банктік қарыз
шартының және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттың талаптары осы
Заңның
34-бабы
3тармағының
екінші
бөлігіне
және
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 3бабы
6-тармағының
екінші
бөлігіне сәйкес қарыз
алушы
үшін
жақсартылған
13

«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

жағдайларда
оларды
біржақты
тәртіппен
өзгертуге жол беріледі;
...

8.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының
алтыншы
абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
банктердiң
еншiлес
және
ұйымдары
қатысушылары
банк
және екінші деңгейдегі
«Қазақстан
банктердің
кредиттік
Республикасын- портфелдерінің сапасын
дағы банктер жақсартуға
және банк
маманданатын
ұйым
қызметі
болып
табылатын
туралы» 1995 күмәндi және үмiтсiз
жылғы 31
активтерді
иеленетін
тамыздағы
ұйым
Қазақстан
...
РеспубликасыЖоқ
ның Заңы

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
...
Бас банктің күмәнді
және үмітсіз активтерін
иеленетін
банктің
еншілес
ұйымы
сенімгерлік
басқару
шарты шеңберінде:
...
осы Заңның 36-1бабының
4-тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
сенімгерлік
басқару шарты жасалған
тұлғаның
мүдделерін
14

Жобаны 1-бабы 1-тармағы
Депутаттар
Қабыл3) тармақшасының алтыншы
А.В. Бойчин,
данды
абзацындағы «осы Заңның
Д.М. Еспаева,
36-1-бабының
4-тармағы
С.С. Ерубаев,
Ю.В. Ли,
бірінші бөлігінің оныншы
А.Г. Линник,
абзацына
немесе
Л.К. Рамазанова,
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Б.М. Сартбаев,
Республикасы
Заңының
Е.В. Смайлов,
А.М. Хамедов
9-1-бабының
5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына сәйкес» деген
«Сервистік
сөздер алып тасталсын.
компания» ұғымының
енгізілуіне
орай
байланыстырушы
түзету, заң техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

сотта,
оның
ішінде
берешекті өндіріп алу
және (немесе) кепіл затын
өндіріп алу процесінде
білдіруге;
...

9.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының жетінші
абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
банктердiң
еншiлес
және
ұйымдары
қатысушылары
банк
«Қазақстан
және екінші деңгейдегі
Республикасын- банктердің
кредиттік
дағы банктер портфелдерінің сапасын
және банк
жақсартуға
қызметі
маманданатын
ұйым
туралы» 1995 болып
табылатын
жылғы 31
күмәндi және үмiтсiз
тамыздағы
активтерді
иеленетін
Қазақстан
ұйым
Республикасы...
ның Заңы
Жоқ

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
...
Бас банктің күмәнді
және үмітсіз активтерін
иеленетін
банктің
еншілес
ұйымы
сенімгерлік
басқару
шарты шеңберінде:
...
борышкерден
осы
Заңның 36-1-бабының 4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
және
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
сенімгерлік
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутаттар
Қабыл3) тармақшасының жетінші
А.В. Бойчин,
данды
абзацындағы «осы Заңның
Д.М. Еспаева,
36-1-бабының
4-тармағы
С.С. Ерубаев,
бірінші бөлігінің оныншы
Ю.В. Ли,
абзацына
және
А.Г. Линник,
«Микроқаржылық қызмет
Л.К. Рамазанова,
туралы»
Қазақстан
Б.М. Сартбаев,
Республикасы Заңының 9-1Е.В. Смайлов,
бабының 5-тармағы бірінші
А.М. Хамедов
бөлігінің сегізінші абзацына
сәйкес» деген сөздер алып
«Сервистік
тасталсын.
компания» ұғымының
енгізілуіне
орай
байланыстырушы
түзету, заң техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

басқару шарты жасалған
тұлғаның мүддесі үшін
берешекті өтеу есебіне
қолма-қол
ақшасыз
нысандағы ақшаны және
(немесе) өзге де мүлікті
кейіннен осындай ақшаны
және (немесе) осындай
мүлікті оның пайдасына
бере отырып қабылдауға;

10.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының оныншы
абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
еншiлес
банктердiң
ұйымдары
және
қатысушылары
банк
және екінші деңгейдегі
«Қазақстан
кредиттік
Республикасын- банктердің
дағы банктер портфелдерінің сапасын
жақсартуға
және банк
маманданатын
ұйым
қызметі
табылатын
туралы» 1995 болып
күмәндi және үмiтсiз
жылғы 31
тамыздағы
активтерді
иеленетін
ұйым
Қазақстан
Республикасы...
ның Заңы
Жоқ

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
«4-1.
Бас
банктің
күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің еншілес ұйымы
сенімгерлік
басқару
шарты шеңберінде осы
Заңның
36-1-бабының 4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына сәйкес берілген
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
3) тармақшасының оныншы
абзацындағы «банктік қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқару
жөніндегі» деген сөздер алып
тасталсын.

Қаржы және бюджет
комитеті
«Сервистік
компания» ұғымының
енгізілуіне байланысты,
заң техникасы.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

банктік қарыз шарты
бойынша және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарт
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқару
жөніндегі
сервистік
компания ретінде болуға
құқылы.
...
Бас банктің күмәнді
және үмітсіз активтерін
иеленетін, банктік қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит
беру
туралы
шарттар
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқару
жөніндегі
сервистік
компания
ретіндегі
банктің еншілес ұйымына
сыйақыны,
сондай-ақ
сенімгерлік басқарумен
байланысты шығыстарды
банктік қарыз шарттары
және
(немесе)
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
иеленген
тұлға
сенімгерлік
басқару
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шартының талаптарына
сәйкес төлейді (өтейді).
...
11.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының он
екінші абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
банктердiң
еншiлес
ұйымдары
және
қатысушылары
банк
және екінші деңгейдегі
«Қазақстан
кредиттік
Республикасын- банктердің
дағы банктер портфелдерінің сапасын
және банк
жақсартуға
маманданатын
ұйым
қызметі
табылатын
туралы» 1995 болып
күмәндi және үмiтсiз
жылғы 31
активтерді
иеленетін
тамыздағы
Қазақстан
ұйым
...
Республикасының Заңы
Жоқ

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
...
Қарыз алушы және
(немесе) оның өкілі:
1) осы Заңның 36-1бабының
4-тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
сенімгерлік
басқару шартын жасасқан
тұлғадан бас банктің
күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің еншілес ұйымы,
оның орналасқан жері,
онда қарыз алушының
дербес
деректерінің
болуы,
берешектің
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутаттар
Қабыл3) тармақшасының он екінші
А.В. Бойчин,
данды
абзацындағы «осы Заңның
Д.М. Еспаева,
36-1-бабының
4-тармағы
С.С. Ерубаев,
бірінші бөлігінің оныншы
Ю.В. Ли,
абзацына
немесе
А.Г. Линник,
«Микроқаржылық қызмет
Л.К. Рамазанова,
туралы»
Қазақстан
Б.М. Сартбаев,
Республикасы Заңының 9-1Е.В. Смайлов,
бабының 5-тармағы бірінші
А.М. Хамедов
бөлігінің сегізінші абзацына
сәйкес» деген сөздер алып
«Сервистік
тасталсын.
компания» ұғымының
енгізілуіне
орай
байланыстырушы
түзету, заң техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

мөлшері мен құрылымы
туралы
мәліметтерді
алуға;
...
12.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының он
төртінші
абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
банктердiң
еншiлес
ұйымдары
және
қатысушылары
банк
және екінші деңгейдегі
«Қазақстан
банктердің
кредиттік
Республикасын- портфелдерінің сапасын
дағы банктер жақсартуға
және банк
маманданатын
ұйым
қызметі
болып
табылатын
туралы» 1995 күмәндi және үмiтсiз
жылғы 31
активтерді
иеленетін
тамыздағы
ұйым
...
Қазақстан
РеспубликасыЖоқ
ның Заңы

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
...
4-2.
Бас
банктің
күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің еншілес ұйымы
қарыз алушылармен осы
Заңның 36-1-бабының 4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
жасалған
сенімгерлік
басқару
шарты шеңберінде қарыз
алушылармен өзара ісқимылды «Коллекторлық
қызмет
туралы»
Қазақстан Республикасы
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутаттар
Қабыл3)
тармақшасының
он
А.В. Бойчин,
данды
төртінші абзацындағы «осы
Д.М. Еспаева,
С.С. Ерубаев,
Заңның 36-1-бабының 4тармағы бірінші бөлігінің
Ю.В. Ли,
А.Г. Линник,
оныншы абзацына немесе
Л.К. Рамазанова,
«Микроқаржылық қызмет
Б.М. Сартбаев,
туралы»
Қазақстан
Е.В. Смайлов,
Республикасы Заңының 9-1А.М. Хамедов
бабының 5-тармағы бірінші
бөлігінің сегізінші абзацына
«Сервистік
сәйкес жасалған» деген
компания» ұғымының
сөздер алып тасталсын.
енгізілуіне
орай
байланыстырушы
түзету, заң техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Заңының 5-бабының 1, 2,
4-тармақтарында,
5-тармағының 1), 3), 4), 5),
6)
және
9)
тармақшаларында және 6тармағында
көзделген
талаптарды
ескере
отырып жүзеге асырады
және сенімгерлік басқару
шарты
шеңберінде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында кредитор
мен борышкердің банктік
қарыз шарты немесе
микрокредит беру туралы
шарт шеңберіндегі өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулерді
сақтауға
міндетті.
...

13.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының он
жетінші
абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
банктердiң
еншiлес
ұйымдары
және
қатысушылары
банк
және екінші деңгейдегі
«Қазақстан
банктердің
кредиттік
Республикасын- портфелдерінің сапасын

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
...
Бас банктің күмәнді
және үмітсіз активтерін
иеленетін
банктің
еншілес ұйымы өзінің
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
3) тармақшасының он жетінші
абзацындағы «осы Заңның
36-1-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацында
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының

Депутаттар
А.В. Бойчин,
Д.М. Еспаева,
С.С. Ерубаев,
Ю.В. Ли,
А.Г. Линник,
Л.К. Рамазанова,
Б.М. Сартбаев,
Е.В. Смайлов,

Қабылданды

дағы банктер
және банк
қызметі
туралы» 1995
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

жақсартуға
маманданатын
ұйым
болып
табылатын
күмәндi және үмiтсiз
активтерді
иеленетін
ұйым
...
Жоқ

қызметін ерікті түрде
тоқтату туралы шешім
қабылдаған не сот бас
банктің күмәнді және
үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің
еншілес
ұйымының
қызметін тоқтату туралы
шешім
қабылдаған
жағдайда:
...
осы Заңның 36-1бабының
4-тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацында
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген тұлғаға не
оның нұсқауы бойынша
жаңа сенімгерлік басқару
шарты жасалған тұлғаға
сенімгерлік
басқару
шарты
негізінде
өз
қызметін тоқтату туралы
шешім қабылданған не
сот
оның
қызметін
тоқтату туралы шешім
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9-1-бабының
5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацында
көрсетілген»
деген сөздер «өзіне банктік
қарыз шарты және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар) берілген» деген
сөздермен ауыстырылсын.

А.М. Хамедов
«Сервистік
компания» ұғымының
енгізілуіне
орай
байланыстырушы
түзету, заң техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

қабылдаған күнгі бас
банктің күмәнді және
үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің
еншілес
ұйымына
берілген банктік қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтар
(талаптар)
бойынша
барлық
мәліметтер
мен
құжаттарды беруге;

14.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының он
жетінші
абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
банктердiң
еншiлес
және
ұйымдары
қатысушылары
банк
және екінші деңгейдегі
«Қазақстан
банктердің
кредиттік
Республикасын- портфелдерінің сапасын
дағы банктер жақсартуға
және банк
маманданатын
ұйым
қызметі
болып
табылатын
туралы» 1995 күмәндi және үмiтсiз
жылғы 31
активтерді
иеленетін
тамыздағы
ұйым
...
Жоқ

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
...
4-2.
Бас
банктің
күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің еншілес ұйымы
қарыз алушылармен осы
Заңның 36-1-бабының 4тармағы бірінші бөлігінің
оныншы абзацына немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 91-бабының
5-тармағы
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
3) тармақшасының он жетінші
абзацындағы
«жаңа
сенімгерлік басқару шарты
жасалған тұлғаға» деген
сөздер «мұндай тұлға жаңа
сенімгерлік басқару шартын
жасасқан
сервистік
компанияға»
деген
сөздермен ауыстырылсын.

Қаржы және бюджет
комитеті
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

Қазақстан
Республикасының Заңы

бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына сәйкес жасалған
сенімгерлік
басқару
шарты шеңберінде қарыз
алушылармен өзара ісқимылды «Коллекторлық
қызмет
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 5-бабының 1, 2,
4-тармақтарында,
5-тармағының 1), 3), 4), 5),
6)
және
9)
тармақшаларында және 6тармағында
көзделген
талаптарды
ескере
отырып жүзеге асырады
және сенімгерлік басқару
шарты
шеңберінде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында кредитор
мен борышкердің банктік
қарыз шарты немесе
микрокредит беру туралы
шарт шеңберіндегі өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулерді
сақтауға
міндетті.
...
1)
жоғарыда
көрсетілген
шешім
қабылданғаннан
кейін
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күнтізбелік отыз күн
ішінде:
осы
Заңның
36-1бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацында
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацында
көрсетілген
тұлғаға не оның нұсқауы
бойынша
жаңа
сенімгерлік
басқару
шарты
жасалған
тұлғаға
сенімгерлік
басқару шарты негізінде
өз
қызметін
тоқтату
туралы
шешім
қабылданған не сот оның
қызметін тоқтату туралы
шешім қабылдаған күнгі
бас банктің күмәнді және
үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің
еншілес
ұйымына
берілген банктік қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтар
(талаптар)
бойынша
барлық
24

мәліметтер
құжаттарды беруге;
15.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының он
тоғызыншы
абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
банктердiң
еншiлес
ұйымдары
және
қатысушылары
банк
және екінші деңгейдегі
«Қазақстан
банктердің
кредиттік
Республикасын- портфелдерінің сапасын
дағы банктер жақсартуға
және банк
маманданатын
ұйым
қызметі
болып
табылатын
туралы» 1995 күмәндi және үмiтсiз
жылғы 31
активтерді
иеленетін
тамыздағы
ұйым
Қазақстан
...
РеспубликасыЖоқ
ның Заңы

мен

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
...
Бас банктің күмәнді
және үмітсіз активтерін
иеленетін
банктің
еншілес ұйымы өзінің
қызметін ерікті түрде
тоқтату туралы шешім
қабылдаған не сот бас
банктің күмәнді және
үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің
еншілес
ұйымының
қызметін тоқтату туралы
шешім
қабылдаған
жағдайда:
...
Осы Заңның 36-1бабының
4-тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацында
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
3)
тармақшасының
он
тоғызыншы
абзацындағы
«Осы Заңның 36-1-бабының
4-тармағы бірінші бөлігінің
оныншы абзацында немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабының 5-тармағы бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген»
деген сөздер «Өзіне банктік
қарыз шарты және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар) берілген» деген
сөздермен ауыстырылсын.

Депутаттар
А.В. Бойчин,
Д.М. Еспаева,
С.С. Ерубаев,
Ю.В. Ли,
А.Г. Линник,
Л.К. Рамазанова,
Б.М. Сартбаев,
Е.В. Смайлов,
А.М. Хамедов
«Сервистік
компания» ұғымының
енгізілуіне
орай
байланыстырушы
түзету, заң техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген тұлға не
жаңа сенімгерлік басқару
шарты жасалған тұлға осы
тармақтың екінші бөлігі
1) тармақшасының екінші
абзацында
көзделген
жағдайда мәліметтер мен
құжаттардың
қабылдануын қамтамасыз
етуге міндетті;

16.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының он
тоғызыншы
абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
банктердiң
еншiлес
ұйымдары
және
қатысушылары
банк
және екінші деңгейдегі
«Қазақстан
банктердің
кредиттік
Республикасын- портфелдерінің сапасын
дағы банктер жақсартуға
және банк
маманданатын
ұйым
қызметі
болып
табылатын
туралы» 1995 күмәндi және үмiтсiз
жылғы 31
активтерді
иеленетін
тамыздағы
ұйым
Қазақстан
...
РеспубликасыЖоқ
ның Заңы

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
...
4-2.
Бас
банктің
күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің еншілес ұйымы
қарыз алушылармен осы
Заңның 36-1-бабының 4тармағы бірінші бөлігінің
оныншы абзацына немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 91-бабының
5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына сәйкес жасалған
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
3)
тармақшасының
он
тоғызыншы абзацында:
«жаңа
сенімгерлік
басқару шарты жасалған
тұлға» деген сөздер «мұндай
тұлға сенімгерлік басқару
шартын жасасқан сервистік
компания» деген сөздермен
ауыстырылсын;
өзгеріс
орыс
тіліндегі
мәтінге
енгізіледі,
қазақ
тіліндегі мәтін өзгермейді.

Қаржы және бюджет
комитеті
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

сенімгерлік
басқару
шарты шеңберінде қарыз
алушылармен өзара ісқимылды «Коллекторлық
қызмет
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 5-бабының 1, 2,
4-тармақтарында,
5-тармағының 1), 3), 4), 5),
6)
және
9)
тармақшаларында және 6тармағында
көзделген
талаптарды
ескере
отырып жүзеге асырады
және сенімгерлік басқару
шарты
шеңберінде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында кредитор
мен борышкердің банктік
қарыз шарты немесе
микрокредит беру туралы
шарт шеңберіндегі өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулерді
сақтауға
міндетті.
...
Осы Заңның 36-1бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацында
немесе
«Микроқаржылық қызмет
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туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 91-бабының
5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацында
көрсетілген
тұлға
не
жаңа
сенімгерлік
басқару
шарты жасалған тұлға
осы тармақтың екінші
бөлігі 1) тармақшасының
екінші
абзацында
көзделген
жағдайда
мәліметтер
мен
құжаттардың
қабылдануын қамтамасыз
етуге міндетті;

17.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
3) тармақшасының жиырма
бірінші абзацы

11-2-бап. Бас банктiң
күмәндi және үмiтсiз
активтерiн
иеленетін
банктердiң
еншiлес
ұйымдары
және
қатысушылары
банк
«Қазақстан
және екінші деңгейдегі
Республикасын- банктердің
кредиттік
дағы банктер портфелдерінің сапасын
жақсартуға
және банк
маманданатын
ұйым
қызметі
туралы» 1995 болып
табылатын
жылғы 31
күмәндi және үмiтсiз
тамыздағы
активтерді
иеленетін
ұйым

3) 11-2-бап мынадай
мазмұндағы 4-1 және 4-2тармақтармен
толықтырылсын:
...
2)
жоғарыда
көрсетілген
шешім
қабылданған
күннен
бастап күнтізбелік бес күн
ішінде бұл туралы:
осы Заңның 36-1бабының
4-тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутаттар
Қабыл3) тармақшасының жиырма
А.В. Бойчин,
данды
бірінші абзацындағы «осы
Д.М. Еспаева,
Заңның 36-1-бабының 4С.С. Ерубаев,
тармағы бірінші бөлігінің
Ю.В. Ли,
оныншы абзацына немесе
А.Г. Линник,
«Микроқаржылық қызмет
Л.К. Рамазанова,
туралы»
Қазақстан
Б.М. Сартбаев,
Республикасы
Заңының
Е.В. Смайлов,
9-1-бабының
5-тармағы
А.М. Хамедов
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына сәйкес» деген
«Сервистік
сөздер алып тасталсын.
компания» ұғымының
енгізілуіне
орай

Қазақстан
Республикасының Заңы

18.

...
Жоқ

Жобаның 134-бап.
Банктік
бабы 1-тармағы қарыз операциясы
4) тармақша...
сының екінші
14.
Банк,
банк
абзацы
операцияларының
жекелеген
түрлерін
«Қазақстан
жүзеге асыратын ұйым
Республикасын- банктік қарыз шарты
дағы банктер бойынша
құқықты
және банк
(талап етуді) үшінші
қызметі
тұлғаға берген кезде,
туралы» 1995 қарыз алушының құқық
жылғы 31
(талап ету) берілген
тамыздағы
үшінші
тұлғамен
Қазақстан
құқықтық
Республикасы- қатынастарына
ның Заңы
Қазақстан
Республикасының

байланыстырушы
түзету, заң техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
сенімгерлік
басқару
шартында
көзделген
тәсілдерге
сәйкес
сенімгерлік
басқару
шарттары
жасалған тұлғаларды;
...
4)
34-баптың
14тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«14. Банктік қарыз
шарты бойынша құқықтар
(талаптар) үшінші тұлғаға
берілген кезде Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен банктік қарыз
шарты шеңберіндегі өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші қарыз
алушының құқық (талап)
берілген үшінші тұлғамен
құқықтық қатынастарына
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
4) тармақшасының екінші
абзацындағы «банктік қарыз
шарты бойынша құқықтар
(талаптар) осы Заңның 36-1бабының 4-тармағы бірінші
бөлігінің оныншы абзацына
сәйкес берілген» деген сөздер
«банктік
қарыз шарты
бойынша
құқықтар
(талаптар)
сервистік
компанияның сенімгерлік
басқаруына берілген» деген
сөздермен ауыстырылсын.

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник,
А.В. Бойчин
Берешегінің мөлшері
басқаға беру күніне
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің 16
500
еселенген
мөлшерінен
асатын
заңды тұлғаның банктік
қарыз
шарты
және
(немесе) микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша сатып алынған

Қабылданды

заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен
банктік
қарыз
шарты
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
талаптар
қойылатын
мен шектеулердің күші
қолданылады.
Өзіне құқық (талап
ету) берілген үшінші
тұлғаның
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен
банктік
шарты
қарыз
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын
талаптар
мен шектеулерді бұзуы
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.

19.

қолданылады, ал банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтар
(талаптар)
осы
Заңның
36-1бабының
4-тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
сәйкес
берілген
жағдайда,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен банктік қарыз
шарты шеңберіндегі өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші қарыз
алушының банктік қарыз
шарты
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компаниямен
құқықтық қатынастарына
қолданылады.
...

Жобаның 134-бап.
Банктік
4)
34-баптың
14Жобаның
1-бабы
бабы 1-тармағы қарыз операциясы
тармағы
мынадай тармағының
4) тармақша...
редакцияда жазылсын:
тармақшасында:
сының екінші
14.
Банк,
банк
«14. Банктік қарыз
операцияларының
шарты
бойынша
екінші абзацта:
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құқықтарды
(талаптарды) өзге де
тұлғаларға өз бетінше
басқару құқығын беруге
орай байланыстырушы
түзету.

14)

Депутат
А.В. Бойчин
Редакциялық
нақтылау.

Қабылданды

және үшінші
абзацтары

жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым
банктік қарыз шарты
«Қазақстан
бойынша
құқықты
Республикасын- (талап етуді) үшінші
дағы банктер тұлғаға берген кезде,
және банк
қарыз алушының құқық
қызметі
(талап ету) берілген
туралы» 1995 үшінші
тұлғамен
жылғы 31
құқықтық
тамыздағы
қатынастарына
Қазақстан
Қазақстан
Республикасы- Республикасының
ның Заңы
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен
банктік
шарты
қарыз
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын
талаптар
мен шектеулердің күші
қолданылады.
Өзіне құқық (талап
ету) берілген үшінші
тұлғаның
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен
банктік
қарыз
шарты
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын
талаптар

құқықтар
(талаптар)
үшінші тұлғаға берілген
кезде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен банктік қарыз
шарты шеңберіндегі өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші қарыз
алушының
құқық
(талап) берілген үшінші
тұлғамен
құқықтық
қатынастарына
қолданылады, ал банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтар (талаптар) осы
Заңның
36-1-бабының
4-тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына сәйкес берілген
жағдайда,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен банктік қарыз
шарты шеңберіндегі өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші қарыз
алушының банктік қарыз
шарты
бойынша
31

өзгеріс
орыс
тіліндегі
мәтінге
енгізіледі,
қазақ
тіліндегі мәтін өзгермейді;
«құқық (талап) берілген»
деген сөздер «банктік қарыз
шарты бойынша құқықтар
(талаптар) берілген» деген
сөздермен ауыстырылсын;
үшінші абзацтағы «құқық
(талап)
берілген»
деген
сөздер
«банктік
қарыз
шарты бойынша құқықтар
(талаптар) берілген» деген
сөздермен ауыстырылсын.

«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

мен шектеулерді бұзуы
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.

құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компаниямен
құқықтық қатынастарына
қолданылады.
Өзіне құқық (талап)
берілген
үшінші
тұлғаның,
сондай-ақ
банктік қарыз шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды) сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компанияның Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен банктік қарыз
шарты шеңберіндегі өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулерді
бұзуы
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.»;

32

20.

Жобаның 134-бап.
Банктік
бабы 1-тармағы қарыз операциясы
4) тармақша...
сының екінші
14.
Банк,
банк
және үшінші операцияларының
абзацтары
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым
«Қазақстан
банктік қарыз шарты
Республикасын- бойынша
құқықты
дағы банктер (талап етуді) үшінші
және банк
тұлғаға берген кезде,
қызметі
қарыз алушының құқық
туралы» 1995 (талап ету) берілген
жылғы 31
үшінші
тұлғамен
тамыздағы
құқықтық
Қазақстан
қатынастарына
Республикасы- Қазақстан
ның Заңы
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен
банктік
шарты
қарыз
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын
талаптар
мен шектеулердің күші
қолданылады.
Өзіне құқық (талап
ету) берілген үшінші
тұлғаның
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз

4)
34-баптың
14тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«14. Банктік қарыз
шарты бойынша құқықтар
(талаптар) үшінші тұлғаға
берілген кезде Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен банктік қарыз
шарты шеңберіндегі өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші қарыз
алушының құқық (талап)
берілген үшінші тұлғамен
құқықтық қатынастарына
қолданылады, ал банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтар (талаптар) осы
Заңның
36-1-бабының
4-тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына сәйкес берілген
жағдайда,
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен банктік қарыз
шарты шеңберіндегі өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
33

Жобаның
1-бабы
тармағының
тармақшасында:

14)

екінші абзацтағы «банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге асыратын» деген
сөздер алып тасталсын;
үшінші абзацтағы «банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге асыратын» деген
сөздер алып тасталсын.

Қаржы және
бюджет комитеті
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

алушымен
банктік
қарыз
шарты
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын
талаптар
мен шектеулерді бұзуы
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.

шектеулердің күші қарыз
алушының
банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компаниямен
құқықтық қатынастарына
қолданылады.
Өзіне құқық (талап)
берілген
үшінші
тұлғаның,
сондай-ақ
банктік қарыз шарты
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияның
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен банктік қарыз
шарты шеңберіндегі өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулерді
бұзуы
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.»;
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21.

Жобаның 1бабы 1тармағының
жаңа 5)
тармақшасы

36-бап.
Берешекті
реттеу шарттары мен
тәртібі және төлемге
қабілетсіз
қарыз
алушыға
қатысты
қолданылатын шаралар
...
«Қазақстан
2-1. Осы баптың 1Республикасындағы банктер тармағы
бірінші
және банк
бөлігінің
1)
қызметі
тармақшасында
талап
туралы» 1995 көзделген
қанағаттандырылмаған,
жылғы 31
тамыздағы
сондай-ақ банктік қарыз
шарты бойынша қарыз
Қазақстан
Республикасы- алушы-жеке тұлға осы
ның Заңы
баптың 1-1-тармағында
көзделген құқықтарды
іске асырмаған не қарыз
алушы жеке тұлға мен
банк
(банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым)
арасында банктік қарыз
шартының талаптарын
өзгерту
бойынша
келісім
болмаған
жағдайларда, банк (банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым)
осы
баптың
2-

Жобаның 1-бабының 1тармағы мынадай мазмұндағы
жаңа
5)
тармақшамен
толықтырылсын:
«5)
36-баптың
2-1тармағының 3) тармақшасы
«қарыз алушыда» деген
сөздерден кейін «кәсіпкерлік
қызметпен
байланысты
емес жеке тұлғаның» деген
сөздермен толықтырылсын;».

Жоқ

Тармақшалардың
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.
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Депутат
А.В. Бойчин
Нақтылау
және
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 36-1-бабына
енгізілген түзетулермен
үйлестіру мақсатында.

Қабылданды

тармағында көзделген
шаралардан басқа:
...
3) қарыз алушыда
банктік қарыз шарты
бойынша – қатарынан
күнтізбелік
тоқсан
күннен асатын, жеке
тұлғаға
берілген
ипотекалық
қарыз
бойынша
қатарынан
күнтізбелік бір жүз
сексен күннен асатын
міндеттемені орындау
мерзімін өткізіп алу
болған кезде банктік
қарыз шарты бойынша
құқықты (талап етуді)
осы
Заңның
36-1бабының 4-тармағында
аталған тұлғаға беруге;

22.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
үшінші және он
төртінші абзацтары

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
4. Банктің, банк
«Қазақстан
операцияларының
Республикасын- жекелеген
түрлерін

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутат
Қабыл5) тармақшасының үшінші
А.В. Бойчин
данды
абзацындағы
«құқықты
(талапты)» деген сөздерді
Редакциялық
«құқықтарды
нақтылау.
(талаптарды)»
деген
«Құқықтық актілер
сөздермен ауыстырылсын.
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

дағы банктер
және банк
қызметі
туралы» 1995
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

жүзеге
асыратын
...
ұйымның
құқықты
жеке
тұлғаның
(талап етуді) мынадай кәсіпкерлік
қызметті
тұлғаларға:
жүзеге
асыруға
байланысты
банктік
...
қарыз шарты бойынша
Жоқ
немесе заңды тұлғаның
халықаралық қаржылық
есептілік стандарттарына
сәйкес
құнсыздану
белгілері
анықталған
банктік қарыз шарты
бойынша
құқыққа
(талапқа) қатысты, оның
ішінде осындай тұлға
алынған
құқықты
(талапты) бас банктің
күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің
еншілес
ұйымдарына
және
коллекторлық
агенттіктерге (бұдан әрі –
банктік қарыз шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды) сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компания)
сенімгерлік
басқаруға
берген
жағдайда, банктік қарыз
шарты
бойынша
құқықты
(талапты)
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иеленген
немесе
туындаған
(жасалған)
кезде өзге тұлғаға беруін
қоспағанда,
банктік
қарыз шарты бойынша
құқықты
(талапты)
үшінші тұлғаға беруді
жүргізуіне
тыйым
салынады.

23.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
он екінші
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
4. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын
құқықты
қызметі
ұйымның
туралы» 1995 (талап етуді) мынадай
тұлғаларға:
жылғы 31
...
тамыздағы
Қазақстан
Жоқ
Республикасының Заңы

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
жеке
тұлғаның
кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге
асыруға
байланысты
банктік
қарыз шарты бойынша
немесе заңды тұлғаның
халықаралық қаржылық
есептілік стандарттарына
сәйкес
құнсыздану
белгілері
анықталған
банктік қарыз шарты
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
5) тармақшасының он екінші
абзацындағы «осындай тұлға
алынған
құқықты
(талапты)
бас
банктің
күмәнді
және
үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің
еншілес
ұйымдарына
және
коллекторлық
агенттіктерге (бұдан әрі –
банктік
қарыз
шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды жүзеге асыратын
сервистік
компания)
сенімгерлік
басқаруға
берген жағдайда,» деген
сөздер алып тасталсын.

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник
Кредиторлар
мен
қарыз
алушылардың
мүдделері арасындағы
қажетті
теңгерімді
сақтау
мақсатында
қарыздарды сенімгерлік
басқаруға
берудің
мынадай
тәртібі
ұсынылады:
1)
жеке
кәсіпкерлердің
(ЖК)
қарыздарына қатысты
оларды
сенімгерлік
басқаруға
берудің
міндетті шартын сақтау
ұсынылады. Бұл қарыз
алушы
жеке
тұлғалардың құқықтары

Қабылданды

бойынша
құқыққа
(талапқа) қатысты, оның
ішінде осындай тұлға
алынған
құқықты
(талапты) бас банктің
күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің
еншілес
ұйымдарына
және
коллекторлық
агенттіктерге (бұдан әрі
– банктік қарыз шарты
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компания)
сенімгерлік басқаруға
берген жағдайда, банктік
қарыз шарты бойынша
құқықты
(талапты)
иеленген
немесе
туындаған
(жасалған)
кезде өзге тұлғаға беруін
қоспағанда,
банктік
қарыз шарты бойынша
құқықты
(талапты)
үшінші тұлғаға беруді
жүргізуіне
тыйым
салынады.
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мен
мүдделерін
қорғауды
қамтамасыз
ету
қажеттілігіне
байланысты,
оларға
жеке кәсіпкерлер де
жатады. ЖК, заңды
тұлғаларға
қарағанда
(ЖШС/АҚ субъектілері)
өз
міндеттемелері
бойынша өзінің барлық
мүлкімен
жауапты
болады.
2)
алынған
құқықтарының
(талаптарының)
құны
басқаға беру күніне
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің 16
500
еселенген
мөлшерінен
асатын
заңды
тұлғалардың
банктік
қарыздарына
қатысты
оларды
сервистік
компанияларға
сенімгерлік
басқаруға
беру құқығы көзделсін.
Әдетте, корпоративтік
қарыздарды
қажетті
ресурстары
мен
активтерді
басқару

тәжірибесі бар ірі жеке
инвесторлар
сатып
алады. Тәжірибе мен
ресурстар
болмаған
жағдайда инвестордың
мұндай
қарыздарды
сервистік
компанияларға
кәсіби
басқаруға беру құқығы
сақталады.
3) сондай-ақ, қарыз
алушылардың
құқықтары
мен
мүдделерін
қорғауды
қамтамасыз
ету
мақсатында, егер оларды
Қазақстан
Республикасының
бейрезиденті
болып
табылатын
жеке
инвестор сатып алған
жағдайда,
заңды
тұлғалар мен ЖК-ның
банктік
қарыздары
бойынша құқықтарды
(талаптарды) сервистік
компанияларға
сенімгерлік
басқаруға
берудің міндетті шартын
сақтау ұсынылады.
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24.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жаңа он үшінші,
он төртінші, он
бесінші және он
алтыншы
абзацтары

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
4. Банктің, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
«Қазақстан
жүзеге
асыратын
құқықты
Республикасын- ұйымның
дағы банктер (талап етуді) мынадай
және банк
тұлғаларға:
қызметі
...
туралы» 1995
Жоқ
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
жеке
тұлғаның
кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге
асыруға
байланысты
банктік
қарыз шарты бойынша
немесе заңды тұлғаның
халықаралық қаржылық
есептілік стандарттарына
сәйкес
құнсыздану
белгілері
анықталған
банктік қарыз шарты
бойынша
құқыққа
(талапқа) қатысты, оның
ішінде осындай тұлға
алынған
құқықты
(талапты) бас банктің
күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленетін
банктің
еншілес
ұйымдарына
және
коллекторлық
агенттіктерге (бұдан әрі –
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Жобаның
1-бабы
1тармағының 5) тармақшасы
мынадай мазмұндағы жаңа он
үшінші, он төртінші, он
бесінші және он алтыншы
абзацтармен толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацында аталған тұлға
банктік
қарыз
шарты
бойынша
алынған
құқықтарды (талаптарды)
мынадай
жағдайлардың
бірінде:
жеке
тұлғаның
кәсіпкерлік қызметті жүзеге
асырумен
байланысты
банктік
қарыз
шарты
бойынша
құқықтар
(талаптар) алынғанда;
құқықтар
(талаптар)
берешегінің
мөлшері
басқаға
беру
күніне
республикалық
бюджет
туралы заңда белгіленген
айлық есептік көрсеткіштің
16 500 еселенген мөлшерінен
аспайтын заңды тұлғаның
банктік
қарыз
шарты
бойынша алынған;
егер өзіне банктік қарыз
шарты бойынша құқықтар
(талаптар) берілген тұлға

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник,
А.В. Бойчин
Кредиторлар
мен
қарыз
алушылардың
мүдделері арасындағы
қажетті
теңгерімді
сақтау
мақсатында
қарыздарды сенімгерлік
басқаруға
берудің
мынадай
тәртібі
ұсынылады:
1)
жеке
кәсіпкерлердің
(ЖК)
қарыздарына қатысты
оларды
сенімгерлік
басқаруға
берудің
міндетті шартын сақтау
ұсынылады. Бұл қарыз
алушы
жеке
тұлғалардың құқықтары
мен
мүдделерін
қорғауды
қамтамасыз
ету
қажеттілігіне
байланысты,
оларға
жеке кәсіпкерлер де
жатады. ЖК, заңды
тұлғаларға
қарағанда
(ЖШС/АҚ субъектілері)
өз
міндеттемелері
бойынша өзінің барлық

Қабылданды

банктік қарыз шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды) сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компания)
сенімгерлік
басқаруға
берген
жағдайда, банктік қарыз
шарты бойынша құқықты
(талапты)
иеленген
немесе
туындаған
(жасалған) кезде өзге
тұлғаға
беруін
қоспағанда,
банктік
қарыз шарты бойынша
құқықты
(талапты)
үшінші тұлғаға беруді
жүргізуіне
тыйым
салынады.
Жоқ
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Қазақстан
Республикасының
бейрезиденті
болып
табылса,
сервистік
компанияның сенімгерлік
басқаруына береді.».

мүлкімен
жауапты
болады.
2)
алынған
құқықтарының
(талаптарының)
құны
басқаға беру күніне
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің 16
500
еселенген
мөлшерінен
асатын
заңды
тұлғалардың
банктік
қарыздарына
қатысты
оларды
сервистік
компанияларға
сенімгерлік
басқаруға
беру құқығы көзделсін.
Әдетте, корпоративтік
қарыздарды
қажетті
ресурстары
мен
активтерді
басқару
тәжірибесі бар ірі жеке
инвесторлар
сатып
алады. Тәжірибе мен
ресурстар
болмаған
жағдайда инвестордың
мұндай
қарыздарды
сервистік
компанияларға
кәсіби
басқаруға беру құқығы
сақталады.

3) сондай-ақ, қарыз
алушылардың
құқықтары
мен
мүдделерін
қорғауды
қамтамасыз
ету
мақсатында, егер оларды
Қазақстан
Республикасының
бейрезиденті
болып
табылатын
жеке
инвестор сатып алған
жағдайда,
заңды
тұлғалар мен ЖК-ның
банктік
қарыздары
бойынша құқықтарды
(талаптарды) сервистік
компанияларға
сенімгерлік
басқаруға
берудің міндетті шартын
сақтау ұсынылады.

25.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жиырмасыншы
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
4. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
43

Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Қаржы және
Қабыл5)
тармақшасының
бюджет комитеті
данды
жиырмасыншы абзацындағы
«осы
баптың
бірінші
«Сервистік
ұғымын
бөлігінің оныншы абзацына компания»
сәйкес банктік қарыз шарты енгізуге байланысты, заң
бойынша
құқықтарды техникасы.
(талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын» деген сөздер алып
тасталсын.

қызметі
ұйымның
құқықты
5) банктік қарыз шарты
туралы» 1995 (талап етуді) мынадай бойынша
құқықтарды
жылғы 31
тұлғаларға:
(талаптарды) сенімгерлік
тамыздағы
...
басқаруды
жүзеге
Қазақстан
асыратын
сервистік
Жоқ
Республикасыкомпанияның
уәкілетті
ның Заңы
орган
белгілеген
талаптарға сәйкес келуі
шарттары
орындалған
жағдайда, осы баптың
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
сәйкес банктік қарыз
шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компанияға
берілуі мүмкін.
26.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
он төртінші
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
4. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын
қызметі
ұйымның
құқықты

5) 36-1-бапта:
...
Банктік
қарыз
шарттары
бойынша
құқықтар (талаптар) бір
мезгілде:
1) банктік қарыз
шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
он
төртінші
абзацындағы
«банктік
қарыз шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды жүзеге асыратын
сервистік
компанияның
жарғылық
капиталының
және (немесе)» деген сөздер
«коллекторлық агенттіктің,
бас банктің күмәнді және

Депутат
А.В. Бойчин
Нақтылаушы түзету.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

туралы» 1995 (талап етуді) мынадай сервистік компанияның
жылғы 31
тұлғаларға:
жарғылық
тамыздағы
...
капиталының
және
Қазақстан
(немесе) бас ұйымның
Республикасыменшікті
капиталының
ның Заңы
мөлшері
уәкілетті
органның
нормативтік
құқықтық
актісінде
белгіленген ең аз мәннен
төмен
емес
мәнді
құрайды;
...
27.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
он бесінші
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
4. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын
қызметі
ұйымның
құқықты
туралы» 1995 (талап етуді) мынадай
жылғы 31
тұлғаларға:
тамыздағы
...
Қазақстан
Жоқ
Республикасының Заңы

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Банктік
қарыз
шарттары
бойынша
құқықтар (талаптар) бір
мезгілде:
...
2) қызметті:
банкке немесе банк
холдингіне банктің бас
банктің күмәнді және
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үмітсіз активтерін сатып
алатын банктің еншілес
ұйымының» деген сөздермен
ауыстырылсын.

Жобаның 1-бабы 1-тармағы
5) тармақшасының он бесінші
абзацындағы «3 (үш)» деген
сөздер «үш» деген сөзбен
ауыстырылсын.

Қаржы және
бюджет комитеті
Заң техникасы.

Қабылданды

үмітсіз
активтерін
иеленетін еншілес ұйым
құруына рұқсат берілген;
коллекторлық агенттік
коллекторлық агенттіктер
тізіліміне
енгізілген
кезден бастап 3 (үш) жыл
бойы жүзеге асыру;
...
28.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
он сегізінші
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
4. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын
қызметі
ұйымның
құқықты
туралы» 1995 (талап етуді) мынадай
жылғы 31
тұлғаларға:
тамыздағы
...
Жоқ
Қазақстан
Республикасының Заңы

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Банктік
қарыз
шарттары
бойынша
құқықтар (талаптар) бір
мезгілде:
...
3) банктік қарыз
шарттары
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компаниялар
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Қаржы және
Қабыл5)
тармақшасының
он
бюджет комитеті
данды
сегізінші
абзацындағы
«Сервистік
«банктік қарыз шарттары
ұғымын
бойынша
құқықтарды компания»
(талаптарды)
сенімгерлік енгізуге байланысты, заң
басқаруды
жүзеге техникасы.
асыратын» деген сөздер алып
тасталсын.

тізіліміне енгізген күнгі
жағдай бойынша уәкілетті
орган
қолданған
орындалмаған
және
(немесе)
қолданыстағы
қадағалап
ден
қою
шараларының
және
Қазақстан
Республикасының
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
кодексінің
211-1-бабында,
227бабының
бірінші
бөлігінде
көзделген
әкімшілік
құқық
бұзушылықтар
үшін
әкімшілік
жазалардың
болмауы;
...
29.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
он тоғызыншы
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
4. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын
қызметі
ұйымның
құқықты

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутат
Қабыл5)
тармақшасының
он
А.В. Бойчин
данды
тоғызыншы
абзацындағы
«банктік
қарыз шарты
«Сервистік
ұғымын
бойынша
құқықтарды компания»
(талаптарды)
сенімгерлік енгізуге байланысты, заң
басқаруды
жүзеге техникасы.
асыратын» деген сөздер алып
тасталсын.

туралы» 1995 (талап етуді) мынадай
Банктік
қарыз
жылғы 31
тұлғаларға:
шарттары
бойынша
тамыздағы
...
құқықтар (талаптар) бір
Қазақстан
Жоқ
мезгілде:
Республикасы...
ның Заңы
4) банктік қарыз
шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияның
бірінші
басшысында
алынбаған
немесе
өтелмеген соттылықтың
болмауы;
...
30.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жиырмасыншы
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
4. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын
қызметі
ұйымның
құқықты
туралы» 1995 (талап етуді) мынадай
жылғы 31
тұлғаларға:
тамыздағы
...

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Банктік
қарыз
шарттары
бойынша
құқықтар (талаптар) бір
мезгілде:
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутат
Қабыл5)
тармақшасының
А.В. Бойчин
данды
жиырмасыншы абзацындағы
«банктік
қарыз шарты
«Сервистік
ұғымын
бойынша
құқықтарды компания»
(талаптарды)
сенімгерлік енгізуге байланысты, заң
басқаруды
жүзеге техникасы.
асыратын» деген сөздер алып
тасталсын.

Қазақстан
Республикасының Заңы

31.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жиырма екінші
абзацы

Жоқ

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
4. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын

...
5) банктік қарыз
шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияның
уәкілетті орган белгілеген
талаптарға сәйкес келуі
шарттары
орындалған
жағдайда, осы баптың
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына сәйкес банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компанияға
берілуі мүмкін.
...
5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
5) тармақшасының жиырма
екінші абзацындағы «осы
Заңның
және
уәкілетті
органның
талаптарына
сәйкес келетін, банктік
қарыз шарттары бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге асыратын сервистік
компаниялардың тізілімін

Қаржы және
бюджет комитеті
Заң
жобасының
қаралып
отырған
тармақшасының
он
сегізінші
абзацына
ұсынысқа
және
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының

Қабылданды

қызметі
ұйымның
құқықты
Банктік
қарыз
туралы» 1995 (талап етуді) мынадай шарттары
бойынша
жылғы 31
тұлғаларға:
құқықтар (талаптар) бір
тамыздағы
...
мезгілде:
Қазақстан
Жоқ
...
Республикасы5) банктік қарыз шарты
ның Заңы
бойынша
құқықтарды
(талаптарды) сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компанияның
уәкілетті
орган
белгілеген
талаптарға сәйкес келуі
шарттары
орындалған
жағдайда, осы баптың
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына сәйкес банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компанияға
берілуі мүмкін.
...
Уәкілетті орган осы
Заңның және уәкілетті
органның талаптарына
сәйкес келетін, банктік
қарыз
шарттары
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
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(бұдан әрі – сервистік 24-бабы 3-тармағының
компаниялар тізілімі)» деген талабына
сәйкес
сөздер
«Қазақстан келтіруге байланысты.
Республикасы
заңнамасының
талаптарына сәйкес келетін
сервистік компаниялардың
тізілімін» деген сөздермен
ауыстырылсын.

сервистік
компаниялардың
тізілімін (бұдан әрі –
сервистік компаниялар
тізілімі) жүргізеді және
оны өзінің интернетресурсында
орналастырады.
...
32.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жиырма үшінші
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
4. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын
қызметі
ұйымның
құқықты
туралы» 1995 (талап етуді) мынадай
жылғы 31
тұлғаларға:
тамыздағы
...
Қазақстан
Жоқ
Республикасының Заңы

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Банктік қарыз шарты
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компанияны
сервистік
компаниялар
тізілімінен
шығару
сенімгерлік
басқару
шартын бұзу үшін негіз
болып табылады.
...
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутат
Қабыл5) тармақшасының жиырма
А.В. Бойчин
данды
үшінші
абзацындағы
«Сервистік
«Банктік қарыз шарты
ұғымын
бойынша
құқықтарды компания»
(талаптарды)
сенімгерлік енгізуге байланысты, заң
басқаруды жүзеге асыратын техникасы.
сервистік» деген
сөздер
«Сервистік» деген сөзбен
ауыстырылсын.

33.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жиырма
төртінші
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
4. Банктің, банк
«Қазақстан
операцияларының
Республикасын- жекелеген
түрлерін
дағы банктер жүзеге
асыратын
және банк
ұйымның
құқықты
қызметі
(талап етуді) мынадай
туралы» 1995 тұлғаларға:
жылғы 31
...
тамыздағы
Жоқ
Қазақстан
Республикасының Заңы

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Осы
тармақтың
бірінші бөлігінің оныншы
абзацында
көрсетілген
тұлға
банктік
қарыз
шарты бойынша өзіне
берілген
құқыққа
(талапқа)
қатысты
кредитордың құқықтарын
банктік қарыз шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды) сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компаниямен
жасалған
сенімгерлік
басқару
шарты шеңберінде не оны
осы тармақтың бірінші
бөлігінде
көрсетілген
тұлғаларға қайта беру
арқылы өткізеді.
...
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
5) тармақшасының жиырма
төртінші абзацындағы «Осы»
деген сөз «Банктік қарыз
шарты бойынша құқықтар
(талаптар)
сервистік
компанияның сенімгерлік
басқаруына
берілген
жағдайда,
осы»
деген
сөздермен ауыстырылсын.

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник,
А.В. Бойчин
Берешегінің мөлшері
басқаға беру күніне
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің 16
500
еселенген
мөлшерінен
асатын
заңды тұлғаның банктік
қарыз
шарты
және
(немесе) микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша сатып алынған
құқықтарды
(талаптарды) өзге де
тұлғаларға өз бетінше
басқару құқығын беруге
орай байланыстырушы
түзету.

Қабылданды

34.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жиырма
төртінші
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
4. Банктің, банк
«Қазақстан
операцияларының
Республикасын- жекелеген
түрлерін
дағы банктер жүзеге
асыратын
және банк
ұйымның
құқықты
қызметі
(талап етуді) мынадай
туралы» 1995 тұлғаларға:
жылғы 31
...
тамыздағы
Жоқ
Қазақстан
Республикасының Заңы

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Осы тармақтың бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацында
көрсетілген
тұлға
банктік
қарыз
шарты бойынша өзіне
берілген
құқыққа
(талапқа)
қатысты
кредитордың құқықтарын
банктік қарыз шарты
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компаниямен
жасалған
сенімгерлік
басқару
шарты
шеңберінде не оны осы
тармақтың
бірінші
бөлігінде
көрсетілген
тұлғаларға қайта беру
арқылы өткізеді.
...
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутат
Қабыл5) тармақшасының жиырма
А.В. Бойчин
данды
төртінші
абзацындағы
«банктік
қарыз шарты
«Сервистік
компания»
ұғымын
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік енгізуге байланысты, заң
басқаруды
жүзеге техникасы.
асыратын» деген сөздер алып
тасталсын.

35.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жиырма бесінші
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
4. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын
қызметі
ұйымның
құқықты
туралы» 1995 (талап етуді) мынадай
жылғы 31
тұлғаларға:
тамыздағы
...
Қазақстан
Жоқ
Республикасының Заңы

5) 36-1-бапта:
4-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Банктік қарыз шарты
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компаниямен
сенімгерлік
басқару
шарты
бұзылған
жағдайда, осы тармақтың
бірінші бөлігінің оныншы
абзацында
көрсетілген
тұлға банктік қарыз
шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге асыратын басқа
сервистік компаниямен
сенімгерлік
басқару
шартын
жасасуға
не
құқықтарды (талаптарды)
осы тармақтың бірінші
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутат
Қабыл5) тармақшасының жиырма
А.В. Бойчин
данды
бесінші
абзацындағы
«Банктік қарыз шарты
«Сервистік
компания»
ұғымын
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік енгізуге байланысты, заң
басқаруды жүзеге асыратын техникасы.
сервистік
компаниямен
сенімгерлік басқару шарты
бұзылған
жағдайда,
осы
тармақтың бірінші бөлігінің
оныншы
абзацында
көрсетілген тұлға банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге асыратын» деген
сөздер
«Сервистік
компаниямен
сенімгерлік
басқару шарты бұзылған
жағдайда, осы тармақтың
бірінші бөлігінің оныншы
абзацында аталған тұлға»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.

бөлігінде
көрсетілген
тұлғаларға қайта беруге
міндетті.
...

36.

37.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жиырма
тоғызыншы
және отызыншы
абзацтары

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
6. Банктік қарыз
шарты бойынша бір
«Қазақстан
қарыз
алушыға
Республикасын- қатысты
құқықты
дағы банктер (талап етуді) бірнеше
және банк
тұлғаға беруге жол
қызметі
берілмейді.
туралы» 1995
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
отызыншы
абзацы

Жобаның
1-бабы
1тармағының 5) тармақшасы
мынадай мазмұндағы жаңа
жиырма тоғызыншы және
отызыншы
абзацтармен
толықтырылсын:
«6-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«6. Бір қарыз алушыға
қатысты банктік қарыз
шарты
бойынша
құқықтарды (талаптарды),
бұл құқықтар (талаптар)
секъюритилендіру
мәмілесінің
нысанасы
болып
табылатын
жағдайларды қоспағанда,
бірнеше тұлғаға беруге жол
берілмейді.».

5) 36-1-бапта:
...
Жоқ

Депутат
А.В. Бойчин

Қабылданды

Қазақстан
Республикасының
Бағалы қағаздар нарығы,
жобалық қаржыландыру
және секьюритилендіру
туралы
заңнамасына
сәйкес
келтіру
мақсатында.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

36-1-бап. Берешекті
5) 36-1-бапта:
Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутат
Қабылсотқа дейін өндіріп
5) тармақшасының отызыншы
...
А.В. Бойчин
данды
алуға және реттеуге
7-тармақта:
абзацы мынадай редакцияда
беру немесе құқықты
Заң
техникасы.
3)
тармақшаның жазылсын:
(талап етуді) басқаға екінші және үшінші
«Құқықтық
актілер
«3) тармақшада:».
беру тәртібі
туралы»
Қазақстан
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«Қазақстан
Республикасындағы банктер
және банк
қызметі
туралы» 1995
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

...
бөліктері
мынадай
7. Банктің, банк редакцияда жазылсын:
операцияларының
...
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның банктік қарыз
шарты
бойынша
құқығының
(талап
етуінің) үшінші тұлғаға
өтуі
талаптары
қамтылған шарт (бұдан
әрі – талап ету құқығын
басқаға беру шарты)
жасалған кезде, банк,
банк операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым:
...
3) банктік қарыз
шарты бойынша құқық
(талап ету) өзіне өткен
тұлғаға
мынадай
құжаттардың:
кепіл нысанасына
(егер банктік қарыз
кепілмен қамтамасыз
етілген жағдайда) құқық
белгілеуші
құжаттардың;
кепілгерлік немесе
кепiлдiк шарттарының
(егер банктік қарыз
бойынша
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Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына
сәйкес
келтіруге байланысты.

міндеттемелерді
орындау кепілгерлікпен
немесе
кепiлдiкпен
қамтамасыз
етілген
жағдайда);
қарыз алушының
құқық
(талап
ету)
басқаға берілген күнгі
берешегінің
есептеулерінің;
қарыз
алушымен
наразылық
хат
алмасудың;
қарыз алушының –
заңды
тұлғаның
құрылтай
құжаттарының, қарыз
жеке
алушының
–
тұлғаның жеке басын
куәландыратын
құжатының;
қарыз алушының
берешекті
өтегенін
растайтын
құжаттардың;
кепілге
салынған
мүлікті өткізу жөніндегі
құжаттардың;
талап ету құқығын
басқаға беру шартына
сәйкес
өзге
де
құжаттардың
түпнұсқаларын
және
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(немесе) көшірмелерін
беруге міндетті.

38.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
отыз бірінші
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
7. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын
қызметі
ұйымның банктік қарыз
туралы» 1995 шарты
бойынша
жылғы 31
құқығының
(талап
тамыздағы
етуінің) үшінші тұлғаға
Қазақстан
өтуі
талаптары
Республикасы- қамтылған шарт (бұдан
ның Заңы
әрі – талап ету құқығын
басқаға беру шарты)
жасалған кезде, банк,
банк операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым:
...
Қарыз
алушыға
қойылатын
барлық
құқықтар (талап етулер)
басқаға
берілген
жағдайда, банк, банк

5) 36-1-бапта:
...
7-тармақта:
3) тармақшаның екінші
және үшінші бөліктері
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Барлық
құқықтар
(талаптар) қарыз алушыға
берілген жағдайда, банк,
банк операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым
банктік қарыз шарты
бойынша құқық (талап)
берілген тұлғаға өзінде
бар барлық құжаттардың
түпнұсқаларын береді, ал
банктік қарыз шарты
бойынша
құқықтар
(талаптар) осы баптың
4-тармағының бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
сәйкес
берілген
жағдайда,
көрсетілген құжаттарды
банктік қарыз шарты
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
отыз
бірінші
абзацындағы
«банктік
қарыз шарты
бойынша
құқықтар
(талаптар) осы баптың 4тармағының
бірінші
бөлігінің оныншы абзацына
сәйкес берілген жағдайда,
көрсетілген
құжаттарды
банктік
қарыз
шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды жүзеге асыратын
сервистік
компанияға
береді» деген сөздер «банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтар
(талаптар)
сервистік
компанияға
сенімгерлік
басқаруға
берілген
жағдайда,
көрсетілген құжаттардың
түпнұсқалары
сервистік
компанияға беріледі» деген
сөздермен ауыстырылсын.

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник,
А.В. Бойчин
Берешегінің мөлшері
басқаға беру күніне
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің 16
500
еселенген
мөлшерінен
асатын
заңды тұлғаның банктік
қарыз
шарты
және
(немесе) микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша сатып алынған
құқықтарды
(талаптарды) өзге де
тұлғаларға өз бетінше
басқару құқығын беруге
орай байланыстырушы
түзету.

Қабылданды

операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым
өзінде
бар
барлық
құжаттардың
түпнұсқаларын банктік
қарыз шарты бойынша
құқық
(талап
ету)
берілген тұлғаға береді.
Банк
(банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым),
банктік қарыз шарты
бойынша құқық (талап
ету) берілген тұлға
банктік қарыз шарты
бойынша қамтамасыз
ету болып табылатын
мүлікке
құқық
белгілеуші
құжаттардың
тұпнұсқаларын
жоғалтқаны
үшін
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылықта болады.
39.

Жобаның 136-1-бап. Берешекті
бабы 1-тармағы сотқа дейін өндіріп
5)
алуға және реттеуге
тармақшасының беру немесе құқықты

сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияға
береді.

Жобаның 1-бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
отыз
екінші абзацында:

5) 36-1-бапта:
...
7-тармақта:
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Депутат
А.В. Бойчин

Қабылданды

отыз екінші
абзацы

(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
7. Банктің, банк
Республикасын- операцияларының
дағы банктер жекелеген
түрлерін
және банк
жүзеге
асыратын
қызметі
ұйымның банктік қарыз
туралы» 1995 шарты
бойынша
жылғы 31
құқығының
(талап
тамыздағы
етуінің) үшінші тұлғаға
Қазақстан
өтуі
талаптары
Республикасы- қамтылған шарт (бұдан
ның Заңы
әрі – талап ету құқығын
басқаға беру шарты)
жасалған кезде, банк,
банк операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым:
...
Банк
(банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым),
банктік қарыз шарты
бойынша құқық (талап
ету) берілген тұлға
банктік қарыз шарты
бойынша қамтамасыз
ету болып табылатын
мүлікке
құқық
белгілеуші
құжаттардың

3) тармақшаның екінші
және үшінші бөліктері
мынадай
редакцияда
жазылсын:
...
Банк
(банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым),
банктік қарыз шарты
бойынша құқық (талап)
берілген тұлға, банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компания
банктік қарыз шарты
бойынша
қамтамасыз
ету болып табылатын
мүлікке құқық белгілейтін
құжаттардың
түпнұсқаларын
жоғалтқаны
үшін
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылықта болады.»;
...
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«құқық (талап)» деген
Қазақстан
сөздер
«құқықтар Республикасы
(талаптар)» деген сөздермен Азаматтық кодексінің
ауыстырылсын;
292 және 299-баптарына
сәйкес
келтіру
«банктік қарыз шарты мақсатында, оған сәйкес
бойынша
құқықтарды кепіл міндеттемелерді
(талаптарды)
сенімгерлік орындауды қамтамасыз
тәсілі
болып
басқаруды
жүзеге ету
асыратын» деген сөздер алып табылады.
тасталсын;
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
«қамтамасыз ету» деген Республикасы Заңының
сөздердің
алдынан 24-бабы 3-тармағының
«міндеттерді
орындауды» талабына сәйкес келтіру.
деген
сөздермен
толықтырылсын.

тұпнұсқаларын
жоғалтқаны
үшін
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылықта болады.

40.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жаңа отыз
үшінші абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
7. Банктің, банк
«Қазақстан
Республикасын- операцияларының
түрлерін
дағы банктер жекелеген
және банк
жүзеге
асыратын
ұйымның банктік қарыз
қызметі
бойынша
туралы» 1995 шарты
құқығының
(талап
жылғы 31
етуінің) үшінші тұлғаға
тамыздағы
Қазақстан
өтуі
талаптары
Республикасы- қамтылған шарт (бұдан
әрі – талап ету құқығын
ның Заңы
басқаға беру шарты)
жасалған кезде, банк,
банк операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым:
...

Жобаның
1-бабы
1тармағының 5) тармақшасы
мынадай мазмұндағы жаңа
отыз
үшінші
абзацпен
толықтырылсын:
«төртінші бөлік «беруге
құқылы» деген сөздерден
кейін «, ал банктік қарыз
шарты бойынша құқықтар
(талаптар)
сервистік
компанияға
сенімгерлік
басқаруға
берілген
жағдайда,
көрсетілген
құжаттардың
нотариат
куәландырған көшірмелері
сервистік
компанияға
беріледі» деген сөздермен
толықтырылсын;».

5) 36-1-бапта:
...
7-тармақта:
...
Жоқ
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Банктік қарыз шарты
бойынша құқықтардың
(талаптардың)
бір
бөлігін басқаға берген
жағдайда
сервистік
компанияға құжаттарды
беру тәртібін айқындау
мақсатында.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

Қарыз
алушыға
қойылатын
құқықтардың
(талап
етулердің) бір бөлігі
басқаға
берілген
жағдайда, банк, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым
осындай
құқықтарды
(талап
етулерді)
куәландыратын
құжаттардың
түпнұсқаларын сақтауға
және
көрсетілген
құжаттардың нотариат
куәландырған
көшірмелерін банктік
қарыз шарты бойынша
құқық
(талап
ету)
ішінара
берілген
тұлғаға беруге құқылы;

41.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жаңа
отызыншы,
отыз бірінші,
отыз екінші,
отыз үшінші,

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
7. Банктің, банк
операцияларының

Жобаның
1-бабы
1тармағының 5) тармақшасы
мынадай мазмұндағы жаңа
отызыншы, отыз бірінші, отыз
екінші, отыз үшінші, отыз
төртінші және отыз бесінші
абзацтармен толықтырылсын:
«бірінші
абзацтағы
«Банктің,
банк

5) 36-1-бапта:
...
7-тармақта:
...
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А.В. Бойчин
Заң техникасы.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

отыз төртінші
және отыз
бесінші отыз
абзацтары

жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
банктік
қарыз
шарты
бойынша құқығының
«Қазақстан
(талап етуінің) үшінші
Республикасын- тұлғаға
өтуі
дағы банктер талаптары қамтылған
және банк
шарт (бұдан әрі –
қызметі
талап ету құқығын
туралы» 1995 басқаға беру шарты)
жасалған кезде, банк,
жылғы 31
банк операцияларының
тамыздағы
Қазақстан
жекелеген
түрлерін
Республикасы- жүзеге асыратын ұйым:
ның Заңы
1)
талап
ету
құқығын басқаға беру
шарты жасалғанға дейін
қарыз алушыны (немесе
оның уәкілетті өкілін)
құқықтардың (талап
етулердің)
үшінші
тұлғаға өту мүмкіндігі
туралы,
сондай-ақ
осындай басқаға беруге
байланысты
қарыз
алушының
дербес
деректерінің өңделетіні
туралы банктік қарыз
шартында көзделген не
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
қайшы

операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын ұйымның банктік
қарыз шарты бойынша
құқығының (талап етуінің)
үшінші
тұлғаға
өтуі
талаптары қамтылған шарт
(бұдан әрі – талап ету
құқығын
басқаға
беру
шарты)»
деген
сөздер
«Банктік қарыз шарты
бойынша
құқықтарды
(талаптарды) басқаға беру
шарты (бұдан әрі – басқаға
беру
шарты)»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;»;
1) тармақшада:
«талап ету құқығын»
деген сөздер алып тасталсын;
«құқықтардың
(талап
етулердің)» деген сөздер
«банктік қарыз шарты
бойынша
құқықтардың
(талаптардың)»
деген
сөздермен ауыстырылсын;
2)
тармақша
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2)
қарыз
алушыны
(немесе
оның
уәкілетті
өкілін)
банктік
қарыз
шартында көзделген не
Қазақстан
63

келмейтін
тәсілмен
хабардар етуге;
2)
талап
ету
құқығын басқаға беру
шарты
жасалған
күннен
бастап
күнтізбелік отыз күн
ішінде
қарыз
алушыны
(немесе
оның уәкілетті өкілін)
банктік қарызды өтеу
жөніндегі
бұдан
былайғы төлемдердің
үшінші
тұлғаға
(банктік қарыз шарты
бойынша
құқық
(талап
ету)
өткен
тұлғаның атауы және
тұрған
жері)
тағайындалатынын,
берілген
құқықтардың (талап
етулердің)
толық
көлемін,
сондай-ақ
негізгі
борыштың,
сыйақының,
комиссиялардың,
тұрақсыздық
айыбының
(айыппұлдың,
өсімпұлдың) мерзімі
өткен және ағымдағы
сомаларының
және

Республикасының
заңнамасына
қайшы
келмейтін тәсілмен, үшінші
тұлғаға
банктік
қарыз
шарты
бойынша
құқықтардың
(талаптардың) өтіп кеткені
туралы, басқаға беру шарты
жасалған күннен бастап
күнтізбелік отыз күн ішінде,
банктік
қарыз
шарты
бойынша
одан
әрі
төлемдерді үшінші тұлғаға
(өзіне банктік қарыз шарты
бойынша
құқықтар
(талаптар)
берілген
тұлғаның
атауын,
орналасқан жерін және
банктік деректемелерін не
банктік
қарыз
шарты
бойынша
құқықтар
(талаптар)
сенімгерлік
басқаруға берілген жағдайда
– сервистік компанияның)
жүзеге асыру қажеттілігін;
банктік
қарыз
шарты
бойынша
берілген
құқықтардың
(талаптардың)
көлемін,;
банктік
қарыз
шарты
бойынша
берешектің
мөлшері мен құрылымын
(негізгі
борышты,
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төленуге
жататын
басқа да сомалардың
қалдықтарын көрсете
отырып,
құқықтың
(талап етудің) үшінші
тұлғаға өткені туралы
банктік
қарыз
шартында көзделген
не
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына қайшы
келмейтін
тәсілмен
хабардар етуге;
...
42.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
жаңа
отызыншы,
отыз бірінші,
отыз екінші,
отыз үшінші,
отыз төртінші,
отыз бесінші,
отыз алтыншы,
отыз жетінші,
отыз сегізінші,
отыз
тоғызыншы
және

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
7. Банктің, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның банктік қарыз
шарты
бойынша
құқығының
(талап
етуінің) үшінші тұлғаға
өтуі
талаптары
қамтылған шарт (бұдан
әрі – талап ету құқығын

сыйақыны, комиссияларды,
тұрақсыздық
айыбын
(айыппұлды,
өсімпұлды)
және төленуге жататын
басқа да сомаларды көрсете
отырып, хабардар етуге;».

Жобаның
1-бабы
1тармағының 5) тармақшасы
мынадай мазмұндағы жаңа
отызыншы, отыз бірінші, отыз
екінші, отыз үшінші, отыз
төртінші, отыз бесінші, отыз
алтыншы, отыз жетінші, отыз
сегізінші, отыз тоғызыншы
және қырқыншы абзацтармен
толықтырылсын:
«бірінші бөлік мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) өзіне банктік қарыз
шарты бойынша құқықтар
(талаптар) берілген тұлғаға
не сервистік компанияға
(банктік
қарыз
шарты
бойынша
құқықтар

5) 36-1-бапта:
...
7-тармақта:
...
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Депутат
А.В. Бойчин
Заң техникасы.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

қырқыншы
абзацтары

басқаға беру шарты)
жасалған кезде, банк,
банк операцияларының
«Қазақстан
жекелеген
түрлерін
Республикасын- жүзеге асыратын ұйым:
дағы банктер
...
және банк
3) банктік қарыз
қызметі
шарты бойынша құқық
туралы» 1995 (талап ету) өзіне өткен
жылғы 31
тұлғаға
мынадай
тамыздағы
құжаттардың:
Қазақстан
кепіл нысанасына
Республикасы- (егер банктік қарыз
ның Заңы
кепілмен қамтамасыз
етілген жағдайда) құқық
белгілеуші
құжаттардың;
кепілгерлік немесе
кепiлдiк шарттарының
(егер банктік қарыз
бойынша
міндеттемелерді
орындау кепілгерлікпен
немесе
кепiлдiкпен
қамтамасыз
етілген
жағдайда);
қарыз алушының
құқық
(талап
ету)
басқаға берілген күнгі
берешегінің
есептеулерінің;

(талаптар)
сервистік
компанияның сенімгерлік
басқаруына
берілген
жағдайда)
мынадай
құжаттарды:
банктік қарыз шартын;
кепіл шартын және кепіл
затына құқық белгілейтін
құжаттарды (банктік қарыз
шарты
бойынша
міндеттемелерді
орындау
кепілмен
қамтамасыз
етілген жағдайда);
кепілгерлік
немесе
кепілдік шартын (банктік
қарыз шарты бойынша
міндеттемелерді
орындау
кепілгерлікпен
немесе
кепілдікпен
қамтамасыз
етілген жағдайда);
құқықтарды
(талаптарды) басқаға беру
күніне
қарыз
алушы
берешегінің есеп-қисабын;
қарыз
алушымен
наразылық хат алмасуды
(бар болса);
қарыз алушы - заңды
тұлғаның
құрылтай
құжаттарын,
қарыз
алушы - жеке тұлғаның
жеке басын куәландыратын
құжатты;
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43.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
отыз төртінші
абзацы

қарыз
алушымен
наразылық
хат
алмасудың;
қарыз алушының –
заңды
тұлғаның
құрылтай
құжаттарының, қарыз
жеке
алушының
–
тұлғаның жеке басын
куәландыратын
құжатының;
қарыз алушының
берешекті
өтегенін
растайтын
құжаттардың;
кепілге
салынған
мүлікті өткізу жөніндегі
құжаттардың;
талап ету құқығын
басқаға беру шартына
сәйкес
өзге
де
құжаттардың
түпнұсқаларын
және
(немесе) көшірмелерін
беруге міндетті.

қарыз
алушының
берешекті
өтегенін
растайтын құжаттарды;
кепілге салынған мүлікті
өткізу
жөніндегі
құжаттарды (бар болса);
басқаға беру шартына
сәйкес өзге де құжаттарды
беруге міндетті.».

36-1-бап. Берешекті
5) 36-1-бапта:
сотқа дейін өндіріп
...
алуға және реттеуге
7-тармақта:
беру немесе құқықты
...
(талап етуді) басқаға
4) тармақша мынадай
беру тәртібі
редакцияда жазылсын:
...

Жобаның 1-бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
отыз
төртінші абзацында:
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Депутат
А.В. Бойчин

Заң техникасы.
«Құқықтық актілер
«құқықты
(талапты)»
деген сөздер «басқаға» деген туралы»
Қазақстан
сөзбен ауыстырылсын;
Республикасы Заңының

Қабылданды

«Қазақстан
Республикасындағы банктер
және банк
қызметі
туралы» 1995
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

7. Банктің, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның банктік қарыз
шарты
бойынша
құқығының
(талап
етуінің) үшінші тұлғаға
өтуі
талаптары
қамтылған шарт (бұдан
әрі – талап ету құқығын
басқаға беру шарты)
жасалған кезде, банк,
банк операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге асыратын ұйым:
...
4) талап ету құқығын
басқаға беру шартын
жасасқаннан
кейін
төлемдердің
әрбір
қарыз
алушы
бөлінісінде
таратып
жазылуын бере отырып,
қарыз
алушылардан
алынған
ақшаны
банктік қарыз шарты
бойынша құқық (талап
ету) берілген тұлғаның
банктік
шотына
берешекті өтеу есебіне
аударуға міндетті.

«4)
құқықты
(талапты) беру шартын
жасасқаннан кейін әрбір
қарыз алушы бойынша
төлемдердің
ашып
жазылуын бере отырып,
берешекті өтеу есебіне
алынған ақшаны банктік
қарыз шарты бойынша
құқық (талап) берілген
тұлғаның банктік шотына
аударуға міндетті.»;
...
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24-бабы 3-тармағының
«бере отырып,» деген талабына сәйкес келтіру.
сөздерден кейін «банктік
қарыз шарты бойынша»
деген
сөздермен
толықтырылсын;
«құқық (талап) берілген»
деген сөздер «құқықтар
(талаптар) берілген» деген
сөздермен ауыстырылсын.

44.

Жобаның 1бабы 1-тармағы
5)
тармақшасының
отыз алтыншы
абзацы

36-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
беру немесе құқықты
(талап етуді) басқаға
беру тәртібі
...
«Қазақстан
8. Сатып алынған
Республикасын- құқықты (талап етуді)
дағы банктер бастапқы
кредиторға
және банк
кері
сатуды
қызметі
(қайтаруды), құқықты
туралы» 1995 (талап
етуді)
жылғы 31
коллекторлық
тамыздағы
агенттіктерге,
Қазақстан
секьюритилендіру
Республикасы- мәмілесі
кезінде
ның Заңы
Қазақстан
Республикасының
жобалық
қаржыландыру
және
секьюритилендiру
туралы
заңнамасына
сәйкес құрылған арнайы
қаржы компаниясына,
сондай-ақ
өзге
де
банктерге,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымдарға
беруді
(қайта
беруді)
қоспағанда,
жеке

5) 36-1-бапта:
...
8-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«8.
Банктің,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқығы
(талабы)
берілген
тұлғаның банктік қарыз
шарты бойынша осындай
құқықты (талапты) осы
баптың 4-тармағында
көзделген
талаптарды
сақтамай қайта беруіне
тыйым салынады.»;
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутат
Қабыл5)
тармақшасының
отыз
А.В. Бойчин
данды
алтыншы абзацындағы «осы
баптың
4-тармағында»
Нақтылаушы түзету.
деген сөздер «осы бапта»
«Құқықтық актілер
деген
сөздермен туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
ауыстырылсын.
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

тұлғамен
жасалған
банктік қарыз шарты
бойынша банктің, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымның
құқығы
(талап етуі) берілген
тұлғаның
осындай
құқықты (талап етуді)
өзге тұлғаларға қайта
беруіне
тыйым
салынады.
45.

Жобаның 150-бап.
Банк
6)
50-баптың
4бабы 1-тармағы құпиясы
тармағының
екінші
6)
...
бөлігінде:
тармақшасының
Мыналар:
....
жаңа екінші,
...
Жоқ
1-3)
банктердің
үшінші және
мемлекеттік
кіріс
төртінші
абзацтары
органына коллекторлық
агенттіктермен
жасалған талап ету
«Қазақстан
Республикасын- құқығын басқаға беру
дағы банктер шарттары
бойынша
және банк
мәліметтерді тек қана
салықтық
қызметі
туралы» 1995 әкімшілендіру
жылғы 31
мақсатында
тамыздағы
салықтардың
және
бюджетке
төленетiн
басқа
да
мiндеттi
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Жобаның
1-бабы
1тармағының 6) тармақшасы
мынадай мазмұндағы жаңа
екінші
және
үшінші
абзацтармен толықтырылсын:
«1-3)
тармақшадағы
«талап ету құқығын» деген
сөздер алып тасталсын;
2) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«2)
ол
бойынша
құқықтары
(талаптары)
бағалы қағаздар бойынша
қамтамасыз ету ретінде,
оның
ішінде
секьюритилендіру мәмілесін
жүзеге асыру шеңберінде
берілетін банктік қарыз
шарты (берілген кредит)

Депутат
А.В. Бойчин
Редакциялық
нақтылау.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

Қазақстан
төлемдердің
түсуін
Республикасы- қамтамасыз
ету
ның Заңы
саласындағы
басшылықты
жүзеге
асыратын
уәкілетті
мемлекеттік
орган
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық Банкімен келісу
бойынша
белгілеген
нысан
бойынша
ұсынуы;
...
2) олар бойынша
талап ету құқықтары
бағалы
қағаздар
бойынша қамтамасыз
ету ретінде, оның
ішінде
секьюритилендіру
мәмілесін
жүзеге
асыру
аясында
берілетін
бағалы
қағаздар эмитентіне
және
бағалы
қағаздарды
ұстаушылар өкіліне
берілген
кредиттер
бойынша мәліметтерді
табыс ету;

бойынша
мәліметтерді
бағалы қағаздар эмитентіне
және бағалы қағаздарды
ұстаушылардың
өкіліне
ұсыну;».
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46.

47.

Жобаның 150-бап.
Банк
бабы 1-тармағы құпиясы
6)
...
тармақшасының
Мыналар:
үшінші абзацы
...
8) банктердің негізгі
«Қазақстан
борыш және (немесе)
жазылған
Республикасын- есепке
дағы банктер сыйақы
бойынша
және банк
мерзімі өткен берешегі
қызметі
бар кредит (қарыз)
құқықтар
туралы» 1995 бойынша
(талап етулер) басқаға
жылғы 31
тамыздағы
берілген кезде, осы
кредитке
(қарызға)
Қазақстан
Республикасы- байланысты ақпаратты
осы
Заңның
36-1ның Заңы
бабының 4-тармағында
көрсетілген тұлғаларға
беруі;

6)
50-баптың
4тармағының
екінші
бөлігінде:
8) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«8) осы Заңның 36-1бабы
4-тармағының
бірінші
бөлігінде
көрсетілген тұлғалардың
кредит
(қарыз)
бойынша
құқықтарды
(талаптарды) беру (қайта
беру) кезінде осы Заңның
36-1-бабы 4-тармағының
бірінші
бөлігінде
көрсетілген
тұлғаларға
осы кредитке (қарызға)
байланысты ақпаратты
беруі;»;
...

Жобаның 1-бабы 1-тармағы
6) тармақшасының үшінші
абзацында:

Жобаның 150-бап.
Банк
бабы 1-тармағы құпиясы
6)
...
тармақшасының
Мыналар:
бесінші абзацы
...
8-2)
банктердің
«Қазақстан
коллекторлық
Республикасын- агенттікке
осы
дағы банктер коллекторлық
және банк
агенттікпен берешекті
қызметі
өндіріп алу туралы

6)
50-баптың
4тармағының
екінші
бөлігінде:
...
8-2) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«8-2) осы Заңның 36-1бабы
4-тармағының
бірінші
бөлігінде
көрсетілген тұлғалардың
коллекторлық агенттікпен

Жобаның 1-бабы 1-тармағы
Депутат
Қабыл6) тармақшасының бесінші
А.В. Бойчин
данды
абзацындағы «банктік қарыз
«Сервистік
шарты
бойынша
ұғымын
құқықтарды (талаптарды) компания»
сенімгерлік
басқаруды енгізуге байланысты, заң
жүзеге асыратын» деген техникасы.
сөздер алып тасталсын.
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«кредит
(қарыз)
бойынша»
деген
сөздер
«банктік
қарыз шарты
(берілген кредит) бойынша»
деген
сөздермен
ауыстырылсын;

Депутат
А.В. Бойчин

Қабылданды

Редакциялық
нақтылау.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

«кредитке
(қарызға)
байланысты» деген сөздер
«банктік
қарыз шарты
бойынша» деген сөздермен
ауыстырылсын.

туралы» 1995
жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

48.

жасасқан
шарт берешекті өндіріп алу
шеңберінде
кредит туралы жасасқан шарт
(қарыз)
бойынша шеңберінде
осы
ақпарат беруі;
коллекторлық агенттікке
немесе осы Заңның 36-1бабына сәйкес банктік
қарыз шарты бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компанияға
сенімгерлік
басқару
шарты шеңберінде кредит
(қарыз) бойынша ақпарат
беруі;».
...

Жобаның 150-бап.
Банк
бабы 1-тармағы құпиясы
6)
...
тармақшасының
Мыналар:
...
екінші және
төртінші
8)
банктердің
абзацтары
негізгі борыш және
(немесе)
есепке
«Қазақстан
жазылған
сыйақы
Республикасын- бойынша мерзімі өткен
дағы банктер берешегі бар кредит
және банк
(қарыз)
бойынша
қызметі
құқықтар (талап етулер)
туралы» 1995 басқаға берілген кезде,

Жобаның
1-бабы
6)
50-баптың
4тармағының
екінші тармағының
тармақшасында:
бөлігінде:
8) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«8) осы Заңның 36-1бабы
4-тармағының
бірінші
бөлігінде
көрсетілген тұлғалардың
кредит (қарыз) бойынша
құқықтарды (талаптарды)
беру (қайта беру) кезінде
осы Заңның 36-1-бабы 473

16)

екінші абзац мынадай
редакцияда жазылсын:
«8)
және
8-2)
тармақшалар
мынадай
редакцияда жазылсын:»;
төртінші
тасталсын;

абзац

алып

Қаржы және
бюджет комитеті
Заң техникасы.

Қабылданды

жылғы 31
тамыздағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

осы кредитке (қарызға)
байланысты ақпаратты
осы
Заңның
36-1бабының 4-тармағында
көрсетілген тұлғаларға
беруі;
...

тармағының
бірінші
бөлігінде
көрсетілген
тұлғаларға осы кредитке
(қарызға)
байланысты
ақпаратты беруі;»;
8-2)
тармақша
мынадай
редакцияда
жазылсын:

«Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Заңы
49.

Жобаның 1бабы 2тармағының
жаңа 1)
тармақшасы

18-бап.
Ақпарат
берушілер
1. Мыналар:
1) банктер, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
«Қазақстан
жүзеге
асыратын
Республикасын- ұйымдар,
дағы кредиттік микроқаржылық
бюролар және қызметті
жүзеге
кредиттік
асыратын
ұйымдар,
тарихты
коллекторлық
қалыптастыру агенттіктер;
туралы»2004
....
жылғы 6
шілдедегі
Қазақстан
Республикасының Заңы

2.
«Қазақстан
Республикасындағы
кредиттік бюролар және
кредиттік
тарихты
қалыптастыру
туралы»
2004 жылғы 6 шілдедегі
Қазақстан
Республикасының
Заңына:
Жоқ
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Жобаның 1-бабының 2тармағы
Мынадай
мазмұндағы
жаңа
1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«18-баптың
1тармағының 1) тармақшасы
«,
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер және банк қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 361-бабы
4-тармағының
бірінші
бөлігінде
және
(немесе)
«Микроқаржы
қызметі туралы» Қазақстан
Республикасы
Заңының
9-1-бабы
5-тармағының
бірінші бөлігінде аталған

Депутат
А.В. Бойчин
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 4-тармағының
бірінші бөлігіне сәйкес
келтіру заң жобасының
мәтінінде
«сервистік
компания»
терминін
пайдалануға
байланысты
ұғымдық
аппаратта қабылдауға
ыңғайлы
болу
мақсатында «сервистік
компания»
ұғымын
айқындау ұсынылады,
ол
«Қазақстан

Қабылданды

тұлғамен жасалған банктік
қарыз
шарттары
және
(немесе) микрокредит беру
туралы шарттар бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік басқару шарты
шеңберінде банктік қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге асыратын сервистік
компаниялар (бұдан әрі –
сервистік
компаниялар),
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер және банк қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 361-бабы 4-тармағы бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацында
және
«Микроқаржы
қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабы 5-тармағы бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
аталған
тұлғалар,
егер
банктік
қарыз шарты бойынша
және (немесе) микрокредит
беру туралы шарт бойынша
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Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 36-1-бабы 4тармағының
бірінші
бөлігінде және (немесе)
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 9-1-бабы 5тармағының
бірінші
бөлігінде
аталған
тұлғалардың
кез
келгеніне
сервистік
компания
ретінде
қызметтер
көрсетуге
құқылы болады.

алынған
құқықтарды
(талаптарды) осы тұлғалар
сервистік
компанияның
сенімгерлік
басқаруына
бермесе;» деген сөздермен
толықтырылсын.
Тармақшалардың
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.
50.

Жобаның 1бабы 2тармағының
жаңа 1)
тармақшасы

20-бап.
Кредиттік
есептерді алушылар
1. Мыналар:
1) банктер, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
«Қазақстан
жүзеге
асыратын
Республикасын- ұйымдар,
дағы кредиттік микроқаржылық
бюролар және қызметті
жүзеге
кредиттік
асыратын
ұйымдар,
тарихты
коллекторлық
қалыптастыру агенттіктер;
туралы» 2004
жылғы 6
шілдедегі
Қазақстан
Республикасының Заңы

2.
«Қазақстан
Республикасындағы
кредиттік бюролар және
кредиттік
тарихты
қалыптастыру
туралы»
2004 жылғы 6 шілдедегі
Қазақстан
Республикасының
Заңына:
Жоқ
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Жобаның 1-бабының 2тармағы
Мынадай
мазмұндағы
жаңа
1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«1)
20-баптың
1тармағының 1) тармақшасы «,
сервистік
компаниялар,
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер және банк қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 361-бабы 4-тармағы бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацында
және
«Микроқаржы
қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабы 5-тармағы бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
аталған

Депутат
А.В. Бойчин
Егер
алынған
құқықтар
(талаптар)
банктік
сақтандыру
шарты
бойынша
алынған
болса
осы
тұлғалар қарызды және
(немесе) микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша
кредиттік
есептерді
алушылар
ретінде
сервистік
компанияның
сенімгерлік басқаруына
берілмесе,
сервистік
компанияларды,
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»

Қабылданды

Қазақстан Республикасы
Заңының 36-1-бабы 4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацында
және
«Микроқаржы қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабы
5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген тұлғаларды
Тармақшалардың
нөмірленуі
тиісінше бекіту мақсатында.
өзгертілсін.
тұлғалар,
егер
банктік
қарыз шарты бойынша
және (немесе) микрокредит
беру туралы шарт бойынша
алынған
құқықтарды
(талаптарды) осы тұлғалар
сервистік
компанияның
сенімгерлік
басқаруына
бермесе;» деген сөздермен
толықтырылсын;».

51.

Жобаның 124-бап.
Кредиттік
бабы 2бюроларға
берiлетін
тармағының ақпарат
үшінші абзацы
...
1-1. Коллекторлық
«Қазақстан
агенттіктер
банктік
Республикасын- қарыз
шарттары,
дағы кредиттік микрокредит
беру
бюролар және туралы
шарттар
кредиттік
бойынша банктерден,
тарихты
банк операцияларының
қалыптастыру жекелеген
түрлерін
туралы» 2004 жүзеге
асыратын
жылғы 6
ұйымдардан,
шілдедегі
микроқаржылық
Қазақстан
қызметті
жүзеге
Республикасы- асыратын ұйымдардан
ның Заңы
сатып
алынған

2.
«Қазақстан
Республикасындағы
кредиттік бюролар және
кредиттік
тарихты
қалыптастыру
туралы»
2004 жылғы 6 шілдедегі
Қазақстан
Республикасының
Заңына:
24-баптың 1-1-тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1-1.
Коллекторлық
агенттіктер
және
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
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Жобаның
1-бабы
2тармағының
үшінші
абзацындағы
«және
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер және банк қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
36-1-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
9-1-бабының
5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына сәйкес банктік
қарыз
шарттары
және

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник,
А.В. Бойчин
Берешегінің мөлшері
басқаға беру күніне
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің 16
500
еселенген
мөлшерінен
асатын
заңды тұлғаның банктік
қарыз
шарты
және
(немесе) микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша сатып алынған

Қабылданды

құқықтар (талап етулер)
бойынша
кредиттік
бюроларға
ұсынатын
ақпаратта:
1) берешек сатып
алынған күнгі негізгі
борыштың, сыйақының,
комиссиялардың,
тұрақсыздық айыбының
(айыппұлдың,
өсімпұлдың) сомасын
қамтитын берешектің
жалпы сомасы;
2) борышты сатып
алу күні;
3) борышты (график
бойынша және нақты)
өтеу күні;
4) міндеттемелердің
құрамы және оларды
орындауды қамтамасыз
ету тәсілдері туралы
ақпарат;
5) бар болған кезде,
кредиттік
тарих
субъектісі туралы теріс
ақпарат;
6)
тараптардың
келісуі бойынша өзге де
мәліметтер қамтылуға
тиіс.
...

Қазақстан
Республикасы Заңының
36-1-бабының
4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес банктік қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит
беру
туралы
шарттар
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компаниялар
банктік қарыз шарттары,
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
банктерден,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымдардан,
микроқаржылық қызметті
жүзеге
асыратын
ұйымдардан
сатып
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(немесе) микрокредит беру
туралы шарттар бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге асыратын сервистік
компаниялар банктік қарыз
шарттары, микрокредит беру
туралы шарттар бойынша
банктерден,
банк
операцияларының жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдардан, микроқаржылық
қызметті жүзеге асыратын
ұйымдардан сатып алынған
құқықтар (талаптар) бойынша
кредиттік
бюроларға
ұсынатын ақпаратта:» деген
сөздер «банктерден, банк
операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге
асыратын
ұйымдардан,
микроқаржылық қызметті
жүзеге
асыратын
ұйымдардан
ие
болған
банктік қарыз шарттары,
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтар
(талаптар)
жөнінде,
сервистік
компаниялар, «Қазақстан
Республикасындағы
банктер және банк қызметі
туралы»
Қазақстан

құқықтарды
(талаптарды) өзге де
тұлғаларға өз бетінше
басқару құқығын беруге
орай байланыстырушы
түзету.

алынған
құқықтар
(талаптар)
бойынша
кредиттік
бюроларға
ұсынатын ақпаратта:
1) берешекті иеленген
күнгі негізгі борыштың,
сыйақының,
комиссиялардың,
айыпақының
(айыппұлдың,
өсімпұлдың)
сомасын
қамтитын
берешектің
жалпы сомасы;
2) борышты иелену
күні;
3) борышты (кесте
бойынша және нақты)
өтеу күні;
4)
міндеттемелердің
құрамы және оларды
орындауды қамтамасыз
ету тәсілдері туралы
ақпарат;
5) бар болса, кредиттік
тарих субъектісі туралы
жағымсыз ақпарат;
6) тараптардың келісімі
бойынша
өзге
де
мәліметтер
қамтылуға
тиіс.».
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Республикасы Заңының 361-бабы 4-тармағы бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацында
және
«Микроқаржы
қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабы 5-тармағы бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында аталған тұлғалар
кредиттік
бюроларға
ұсынатын ақпаратта, егер
банктік
қарыз
шарты
бойынша және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарт бойынша алынған
құқықтарды (талаптарды)
осы тұлғалар сервистік
компанияның сенімгерлік
басқаруына бермесе:» деген
сөздермен ауыстырылсын.

52.

Жобаның 1бабы 2тармағының
төртінші,
бесінші,
алтыншы,
жетінші,
сегізінші және
тоғызыншы
абзацтары
«Қазақстан
Республикасындағы кредиттік
бюролар және
кредиттік
тарихты
қалыптастыру
туралы» 2004
жылғы 6
шілдедегі
Қазақстан
Республикасының Заңы

24-бап.
Кредиттік
бюроларға
берiлетін
ақпарат
...
1-1. Коллекторлық
агенттіктер
банктік
шарттары,
қарыз
микрокредит
беру
туралы
шарттар
бойынша банктерден,
банк операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымдардан,
микроқаржылық
қызметті
жүзеге
асыратын ұйымдардан
сатып
алынған
құқықтар (талап етулер)
бойынша
кредиттік
бюроларға
ұсынатын
ақпаратта:
1) берешек сатып
алынған күнгі негізгі
борыштың, сыйақының,
комиссиялардың,
тұрақсыздық айыбының
(айыппұлдың,
өсімпұлдың) сомасын
қамтитын берешектің
жалпы сомасы;
2) борышты сатып
алу күні;

2.
«Қазақстан
Республикасындағы
кредиттік бюролар және
кредиттік
тарихты
қалыптастыру
туралы»
2004 жылғы 6 шілдедегі
Қазақстан
Республикасының
Заңына:
24-баптың 1-1-тармағы
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«1-1.
Коллекторлық
агенттіктер
және
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының
36-1-бабының 4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына сәйкес банктік
қарыз шарттары және
(немесе)
микрокредит
беру туралы шарттар
бойынша
құқықтарды
80

Жобаның
тармағы:

1-бабының

2-

екінші абзац мынадай
редакцияда жазылсын:
«24-баптың
1-1тармағының бірінші абзацы
мынадай
редакцияда
жазылсын:»;
төртінші,
бесінші,
алтыншы, жетінші, сегізінші
және тоғызыншы абзацтар
алып тасталсын.

Қаржы және бюджет
комитеті
Заң техникасы.

Қабылданды

3) борышты (график
бойынша және нақты)
өтеу күні;
4) міндеттемелердің
құрамы және оларды
орындауды қамтамасыз
ету тәсілдері туралы
ақпарат;
5) бар болған кезде,
кредиттік
тарих
субъектісі туралы теріс
ақпарат;
6)
тараптардың
келісуі бойынша өзге де
мәліметтер қамтылуға
тиіс.
...

(талаптарды) сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компаниялар
банктік
қарыз
шарттары,
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
банктерден,
банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымдардан,
микроқаржылық қызметті
жүзеге
асыратын
ұйымдардан
сатып
алынған
құқықтар
(талаптар)
бойынша
кредиттік
бюроларға
ұсынатын ақпаратта:
1) берешекті иеленген
күнгі негізгі борыштың,
сыйақының,
комиссиялардың,
айыпақының
(айыппұлдың,
өсімпұлдың)
сомасын
қамтитын берешектің
жалпы сомасы;
2) борышты иелену
күні;
3) борышты (кесте
бойынша және нақты)
өтеу күні;
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4) міндеттемелердің
құрамы және оларды
орындауды қамтамасыз
ету тәсілдері туралы
ақпарат;
5)
бар
болса,
кредиттік
тарих
субъектісі
туралы
жағымсыз ақпарат;
6)
тараптардың
келісімі бойынша өзге де
мәліметтер
қамтылуға
тиіс.».

«Микроқаржылық қызмет туралы» 2012 жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы
53.

Жобаның 1
бабы 3тармағының
жаңа 1)
тармақшасы

1-бап. Осы Заңда
пайдаланылатын негiзгi
ұғымдар
Осы
Заңның
мақсаттары
үшін
мынадай
негiзгi
«Микроқар- ұғымдар
жылық қызмет пайдаланылады:
туралы» 2012
...
жылғы 26
Жоқ
қарашадағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

Жобаның 1-бабының 3тармағы мынадай мазмұндағы
жаңа
1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«1)
1-бап
мынадай
мазмұндағы
7-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«7-1) сервистік компания
–
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер және банк қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 361-бабы
4-тармағының

Жоқ
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Депутат
А.В. Бойчин
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 4-тармағының
бірінші бөлігіне сәйкес
келтіру заң жобасының
мәтінінде
«сервистік
компания»
терминін
пайдалануға
байланысты
ұғымдық
аппаратта қабылдауға
ыңғайлы
болу

Қабылданды

бірінші
бөлігінде
және
(немесе) осы Заңның 9-1бабы 5-тармағының бірінші
бөлігінде аталған тұлғамен
жасалған банктік қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік басқару шарты
(бұдан әрі – сенімгерлік
басқару шарты) шеңберінде
банктік қарыз шарттары
және (немесе) микрокредит
беру
туралы
шарттар
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқару бойынша, оның
ішінде
банктік
қарыз
шартының және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттың
талаптарын
өзгерту бойынша, өзімен
сенімгерлік басқару шарты
жасалған
тұлғаның
мүдделерін сотта білдіру
бойынша,
борышкерден
ақша және (немесе) өзге де
мүлік қабылдау бойынша
өкілеттіктерге және осы
Заңда,
Қазақстан
Республикасының өзге де
заңдарында
және
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мақсатында «сервистік
компания»
ұғымын
айқындау ұсынылады,
ол
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 36-1-бабы 4тармағының
бірінші
бөлігінде және (немесе)
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 9-1-бабы 5тармағының
бірінші
бөлігінде
аталған
тұлғалардың
кез
келгеніне
сервистік
компания
ретінде
қызметтер
көрсетуге
құқылы болады.

сенімгерлік
басқару
шартында көзделген өзге де
өкілеттіктерге ие болған, бас
банктің күмәнді және үмітсіз
активтеріне ие болатын
банктің еншілес ұйымы,
коллекторлық агенттік;».
Тармақшалардың
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.
Заң жобасының бүкіл
мәтіні
бойынша
тиісті
өзгерістер енгізілсін.

54.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
1) тармақшасының екінші
абзацы

3-бап.
Микроқаржылық
қызмет,
микрокредиттер беру
тәртібі мен шарттары
....
«МикроқарЖоқ
жылық қызмет
туралы» 2012
жылғы 26
қарашадағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

1)
3-бап
мынадай
мазмұндағы 7-тармақпен
толықтырылсын:
«7. Микрокредит беру
туралы шарт бойынша
қамтамасыз ету болып
табылған кепіл мүлкі оны
өндіріп алуды қолдану
нәтижесінде микроқаржы
ұйымының
меншігіне
өткен
жағдайда
микроқаржы
ұйымы
көрсетілген
мүлік
микроқаржы ұйымының
меншігіне өткен күннен
бастап үш жыл ішінде
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Депутат
Қабыл1) тармақшасының екінші
А.В. Бойчин
данды
абзацы «шарт бойынша»
деген
сөздерден
кейін
Қазақстан
«міндеттемелерді
Республикасы
орындауды» деген сөздермен Азаматтық кодексінің
толықтырылсын.
292 және 299-баптарына
сәйкес
келтіру
мақсатында,
оларға
сәйкес
кепіл
міндеттемелердің
орындалуын қамтамасыз
ету
тәсілі
болып
табылады.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан

сауда-саттық (аукцион)
өткізу арқылы осындай
мүлікті өткізуге міндетті.

55.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
1) тармақшасының екінші
абзацы

3-бап.
Микроқаржылық
қызмет,
микрокредиттер беру
тәртібі мен шарттары
....
«МикроқарЖоқ
жылық қызмет
туралы» 2012
жылғы 26
қарашадағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

1)
3-бап
мынадай
мазмұндағы 7-тармақпен
толықтырылсын:
«7. Микрокредит беру
туралы шарт бойынша
қамтамасыз ету болып
табылған кепіл мүлкі оны
өндіріп алуды қолдану
нәтижесінде микроқаржы
ұйымының
меншігіне
өткен
жағдайда
микроқаржы
ұйымы
көрсетілген
мүлік
микроқаржы ұйымының
меншігіне өткен күннен
бастап үш жыл ішінде
сауда-саттық (аукцион)
өткізу арқылы осындай
мүлікті өткізуге міндетті.
Осы
тармақта
белгіленген
талап
ломбардтарға
қолданылмайды.»;
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Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.
Жобаның 1-бабы 3-тармағы
1) тармақшасының екінші
абзацы «өткізуге міндетті.»
деген сөздерден кейін «Жер
учаскесін өткізу мерзімі
Қазақстан
Республикасының
Жер
кодексінде
көзделген
ерекшеліктер
ескеріле
отырып
айқындалады.»
деген
сөздермен
толықтырылсын:

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник
Қазақстан
Республикасы
Жер
кодексінің 92-бабының
талаптарына сәйкес жер
учаскелерінің жекелеген
санаттарын игеру мен
пайдаланудың әртүрлі
мерзімдері көзделген.
Жер
учаскелері
игерілмеген
және
мақсатсыз
пайдаланылған
жағдайда, бұл учаскелер
меншік
иелерінен
мәжбүрлеп алып қоюға
жатады.
Анықта ретінде:
құрылысқа арналған
жер учаскесі мақсатына
сай
пайдаланылмауы
мүмкін шекті мерзім үш
жылды құрайды (Жер
кодексінің 92-бабының
2-тармағы);
шаруа

Қабылданды

немесе
фермер
қожалығын,
ауыл
шаруашылығы өндірісін
жүргізуге арналған жер
учаскесі мақсатына сай
пайдаланылмауы мүмкін
шекті мерзім бір жылды
құрайды
(Жер
кодексінің 92-бабының
3-тармағы).
Бұл
ретте
Жер
кодексінің 92-бабының
6-тармағына
сәйкес
банктің
меншігіне
өндіріп алу нәтижесінде
өткен жер учаскесінің
банк
меншігінде
болуының
ең
ұзақ
мерзімі 6 айды құрайды.
Осыған байланысты
осы нақтылаушы түзету
ұсынылады.
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
Банкі
Басқармасының
2015
жылғы 24 сәуірдегі № 69
қаулысымен бекітілген
Ипотекалық тұрғын үй
қарыздарын
(ипотекалық
қарыздарды)
қайта
қаржыландыру
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бағдарламасының
(бұдан әрі – Бағдарлама)
талаптарына
сәйкес
жалдау мерзімі, жылдық
3% - дан астам, не 30
жылдан
аспайтын
мерзімге қарызға қайта
ресімдемей және сыйақы
есептемей, кемінде 3
жылды құрайды және
кейіннен
25
жылға
дейінгі
мерзімге
ипотекалық тұрғын үй
қарызына
қайта
ресімдей отырып, 5
жылдан аспайды.
Тұрғын үйді жалға
беруге арналған өтінішті
қарыз
алушы/кепіл
беруші 2021 жылғы 1
желтоқсанды
қоса
алғанға дейін береді.
Жалға
алушы
көрсетілген
мерзім
ішінде тұрғын үйді
жалға
беру
туралы
өтінішпен
жүгінбеген
жағдайда, банк баланста
тұрған мүлікті Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
сәйкес
сатуға құқылы.
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Алайда,
қарыз
алушылардың
Бағдарламада көзделген
қолдау
шараларына
уақтылы
жүгінбеуіне
байланысты
бағдарламаның
ережелерін
мерзімді
ұзартудың қолда бар
практикасын
ескере
отырып,
банктің
меншігіне өткен мүлік
бойынша жалдау мерзімі
бөлігінде 30 жылдан
аспайтын
бағдарламаның
ережелері мүлікті 3 жыл
ішінде
өткізу
қажеттілігін көздейтін
заң
жобасының
ережелеріне
сәйкес
келмеу тәуекелі.
Осыған
байланысты,
ипотекалық тұрғын үй
қарыздарын
(ипотекалық
қарыздарды)
қарыз
алушылардың
мүдделерін қамтамасыз
ету мақсатында банктік
қарыз шарты бойынша
қамтамасыз ету болып
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табылатын
мүлікті
өткізу үшін белгіленген
үш жылдық мерзімді
бағдарлама шеңберінде
тұрғын
үй
жалға
берілген
жағдайларда
қолданбау ұсынылады.

56.

Жобаның 1
4-бап. Микрокредит
бабы 3-тармағы беру туралы шарт
1) тармақшасы...
ның екінші
4-1.
Микроқаржы
абзацы
ұйымы
микрокредит
беру
туралы
шарт
«Микроқар- бойынша
құқықты
жылық қызмет (талап етуді) үшінші
туралы» 2012 тұлғаға берген кезде,
жылғы 26
қарыз алушының құқық
қарашадағы (талап ету) берілген
тұлғамен
Қазақстан
үшінші
Республикасы- құқықтық
қатынастарына
ның Заңы
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен микрокредит
беру
туралы
шарт
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын
талаптар

2)
4-баптың
4-1тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4-1.
Микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша құқық (талап)
үшінші тұлғаға берілген
кезде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
микрокредит беру туралы
шарт
шеңберінде
кредитордың
қарыз
алушымен
өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші қарыз
алушының құқық (талап)
берілген үшінші тұлғамен
құқықтық қатынастарына
қолданылады, ал осы
Заңның 9-1-бабының 5тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
2) тармақшасының екінші
абзацындағы «осы Заңның 91-бабының
5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына
сәйкес
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар)
басқаға
берілген»
деген
сөздер
«сервистік
компанияның
сенімгерлік
басқаруына
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар) берілген» деген
сөздермен ауыстырылсын.

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник,
А.В. Бойчин
Берешегінің мөлшері
басқаға беру күніне
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің 16
500
еселенген
мөлшерінен
асатын
заңды тұлғаның банктік
қарыз
шарты
және
(немесе) микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша сатып алынған
құқықтарды
(талаптарды) өзге де
тұлғаларға өз бетінше
басқару құқығын беруге
орай байланыстырушы
түзету.

Қабылданды

мен шектеулердің күші
қолданылады.
Өзіне құқық (талап
ету) берілген үшінші
тұлғаның
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен микрокредит
беру
туралы
шарт
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
талаптар
қойылатын
мен шектеулерді бұзуы
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.
...

абзацына
сәйкес
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқықтар
(талаптар)
басқаға
берілген
жағдайда
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен микрокредит
беру
туралы
шарт
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші қарыз
алушының микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша
құқықтарды
(талаптарды) сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компаниямен құқықтық
қатынастарына
қолданылады.
Өзіне құқық (талап)
берілген
үшінші
тұлғаның,
сондай-ақ
микрокредит беру туралы
шарт
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияның
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Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
микрокредит беру туралы
шарт
шеңберінде
кредитордың
қарыз
алушымен
өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулерді
бұзуы
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.»;

57.

Жобаның 1
4-бап. Микрокредит
бабы 3-тармағы беру туралы шарт
2) тармақшасы...
ның екінші
4-1.
Микроқаржы
және үшінші ұйымы
микрокредит
абзацтары
беру
туралы
шарт
бойынша
құқықты
«Микроқар- (талап етуді) үшінші
жылық қызмет тұлғаға берген кезде,
туралы» 2012 қарыз алушының құқық
жылғы 26
(талап ету) берілген
қарашадағы үшінші
тұлғамен
Қазақстан
құқықтық
Республикасы- қатынастарына
ның Заңы
Қазақстан

2)
4-баптың
4-1тармағы
мынадай
редакцияда жазылсын:
«4-1.
Микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша құқық (талап)
үшінші тұлғаға берілген
кезде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
микрокредит беру туралы
шарт
шеңберінде
кредитордың
қарыз
алушымен
өзара
қатынастарына
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Жобаның
1-бабы
тармағының
тармақшасында:

32)

екінші абзацта:
«құқық (талап)» деген
сөздер
«құқықтар
(талаптар)» деген сөздермен
ауыстырылсын;
«құқық (талап) берілген»
деген сөздер «микрокредит
беру туралы шарт бойынша
құқықтар
(талаптар)
берілген» деген сөздермен
ауыстырылсын;

Депутат
А.В. Бойчин
Редакциялық
нақтылау.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен микрокредит
беру
туралы
шарт
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
талаптар
қойылатын
мен шектеулердің күші
қолданылады.
Өзіне құқық (талап
ету) берілген үшінші
тұлғаның
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен микрокредит
беру
туралы
шарт
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын
талаптар
мен шектеулерді бұзуы
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.
...

қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші қарыз
алушының
құқық
(талап) берілген үшінші
тұлғамен
құқықтық
қатынастарына
қолданылады, ал осы
Заңның 9-1-бабының 5тармағы бірінші бөлігінің
сегізінші абзацына сәйкес
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар)
басқаға
берілген
жағдайда
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен микрокредит
беру
туралы
шарт
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші қарыз
алушының микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша
құқықтарды
(талаптарды) сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компаниямен құқықтық
қатынастарына
қолданылады.
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үшінші абзацтағы «құқық
(талап)
берілген»
деген
сөздер «микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқық (талап) берілген»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.

Өзіне құқық (талап)
берілген
үшінші
тұлғаның,
сондай-ақ
микрокредит беру туралы
шарт
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияның
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
микрокредит беру туралы
шарт
шеңберінде
кредитордың
қарыз
алушымен
өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулерді
бұзуы
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.»;

58.

Жобаның 1
4-бап. Микрокредит
бабы 3-тармағы беру туралы шарт
2) тармақшасы...
ның екінші
4-1.
Микроқаржы
және үшінші ұйымы
микрокредит
абзацтары
беру
туралы
шарт

2)
4-баптың
4-1Жобаның
1-бабы
3Қаржы және
Қабылтармағы
мынадай тармағының
2)
бюджет комитеті
данды
редакцияда жазылсын:
тармақшасында:
«4-1.
Микрокредит
«Сервистік
беру
туралы
шарт
екінші
абзацтағы компания»
ұғымын
бойынша құқық (талап) «микрокредит беру туралы
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«Микроқаржылық қызмет
туралы» 2012
жылғы 26
қарашадағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

бойынша
құқықты
(талап етуді) үшінші
тұлғаға берген кезде,
қарыз алушының құқық
(талап ету) берілген
үшінші
тұлғамен
құқықтық
қатынастарына
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен микрокредит
беру
туралы
шарт
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын
талаптар
мен шектеулердің күші
қолданылады.
Өзіне құқық (талап
ету) берілген үшінші
тұлғаның
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен микрокредит
шарт
беру
туралы
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын
талаптар
мен шектеулерді бұзуы
Қазақстан
Республикасының

үшінші тұлғаға берілген
кезде
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
микрокредит беру туралы
шарт
шеңберінде
кредитордың
қарыз
алушымен
өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші қарыз
алушының құқық (талап)
берілген үшінші тұлғамен
құқықтық қатынастарына
қолданылады, ал осы
Заңның 9-1-бабының 5тармағы бірінші бөлігінің
сегізінші абзацына сәйкес
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар)
басқаға
берілген
жағдайда
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
кредитордың
қарыз
алушымен микрокредит
беру
туралы
шарт
шеңберіндегі
өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулердің күші қарыз
алушының микрокредит
94

енгізуге байланысты, заң
техникасы.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
үшінші
абзацтағы талабына сәйкес келтіру.
«микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын» деген сөздер алып
тасталсын.
шарт бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын» деген сөздер алып
тасталсын;

заңдарында белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.
...

беру
туралы
шарт
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компаниямен
құқықтық қатынастарына
қолданылады.
Өзіне құқық (талап)
берілген
үшінші
тұлғаның,
сондай-ақ
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияның
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
микрокредит беру туралы
шарт
шеңберінде
кредитордың
қарыз
алушымен
өзара
қатынастарына
қойылатын талаптар мен
шектеулерді
бұзуы
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылыққа
алып
келеді.»;
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59.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының үшінші
және оныншы
абзацтары

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
«Микроқар5.
Микроқаржы
жылық қызмет ұйымының
құқықты
туралы» 2012 (талап етуді) мынадай
жылғы 26
тұлғаларға:
қарашадағы
....
Қазақстан
қаражатты
Республикасы- микроқаржы
ның Заңы
ұйымдарында шартты
түрде
орналастыру
арқылы
жеке
кәсіпкерлік
субъектілерін
қаржыландыру
жөніндегі
мәміле
шеңберінде жасалған
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша –
жеке
кәсіпкерлікті
дамыту арнайы қорына
беруін
қоспағанда,
оның микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықты (талап етуді)
үшінші тұлғаға беруді
жүргізуіне
тыйым
салынады.

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
жеке
тұлғаның
кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге
асыруға
байланысты микрокредит
беру
туралы
шарты
бойынша
немесе
халықаралық қаржылық
есептілік стандарттарына
сәйкес
құнсыздану
белгілері
анықталған
заңды
тұлғаның
микрокредит беру туралы
шарты бойынша құқыққа
(талапқа) қатысты, оның
ішінде осындай тұлға
алынған
құқықты
(талапты) бас банктің
күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленген
банктің
еншілес
ұйымдарына
және
коллекторлық
агенттіктерге (бұдан әрі –
микрокредит беру туралы
шарт
бойынша
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Депутат
Қабыл3) тармақшасының үшінші
А.В. Бойчин
данды
және
оныншы
абзацтарындағы «құқықты
Редакциялық
(талапты)» деген сөздер нақтылау.
«құқықтарды
«Құқықтық актілер
(талаптарды)»
деген туралы»
Қазақстан
сөздермен ауыстырылсын.
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

...

60.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының оныншы
абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
«Микроқар...
жылық қызмет
5.
Микроқаржы
туралы» 2012 ұйымының
құқықты
жылғы 26
(талап етуді) мынадай
қарашадағы тұлғаларға:
Қазақстан
....
Жоқ

құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компания)
сенімгерлік
басқаруға
берген
жағдайда,
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықты
(талапты)
иеленген
немесе
туындаған
(жасалған) кезде өзге
тұлғаға
беруін
қоспағанда, микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша
құқықты
(талапты)
үшінші
тұлғаға беруді жүргізуіне
тыйым салынады.

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
жеке
тұлғаның
кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге
асыруға
байланысты микрокредит
беру
туралы
шарты
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
5) тармақшасының он екінші
абзацындағы «осындай тұлға
алынған
құқықты
(талапты)
бас
банктің
күмәнді
және
үмітсіз
активтерін иеленген банктің
еншілес ұйымдарына және
коллекторлық
агенттіктерге (бұдан әрі –
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник
Кредиторлар
мен
қарыз
алушылардың
мүдделері арасындағы
қажетті
теңгерімді
сақтау
мақсатында
қарыздарды сенімгерлік
басқаруға
берудің
мынадай
тәртібі
ұсынылады:

Қабылданды

Республикасының Заңы

бойынша
немесе
халықаралық қаржылық
есептілік стандарттарына
сәйкес
құнсыздану
белгілері
анықталған
заңды
тұлғаның
микрокредит беру туралы
шарты бойынша құқыққа
(талапқа) қатысты, оның
ішінде осындай тұлға
алынған
құқықты
(талапты) бас банктің
күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленген
банктің
еншілес
ұйымдарына
және
коллекторлық
агенттіктерге (бұдан әрі
– микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компания)
сенімгерлік басқаруға
берген
жағдайда,
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықты
(талапты)
иеленген
немесе
туындаған
(жасалған) кезде өзге
тұлғаға
беруін
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басқаруды жүзеге асыратын
сервистік
компания)
сенімгерлік
басқаруға
берген жағдайда» деген
сөздер алып тасталсын.

1)
жеке
кәсіпкерлердің
(ЖК)
қарыздарына қатысты
оларды
сенімгерлік
басқаруға
берудің
міндетті шартын сақтау
ұсынылады. Бұл қарыз
алушы
жеке
тұлғалардың құқықтары
мен
мүдделерін
қорғауды
қамтамасыз
ету
қажеттілігіне
байланысты,
оларға
жеке кәсіпкерлер де
жатады. ЖК, заңды
тұлғаларға
қарағанда
(ЖШС/АҚ субъектілері)
өз
міндеттемелері
бойынша өзінің барлық
мүлкімен
жауапты
болады.
2)
алынған
құқықтарының
(талаптарының)
құны
басқаға беру күніне
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің 16
500
еселенген
мөлшерінен
асатын
заңды
тұлғалардың
банктік
қарыздарына

қоспағанда, микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша
құқықты
(талапты) үшінші тұлғаға
беруді жүргізуіне тыйым
салынады.
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қатысты
оларды
сервистік
компанияларға
сенімгерлік
басқаруға
беру құқығы көзделсін.
Әдетте, корпоративтік
қарыздарды
қажетті
ресурстары
мен
активтерді
басқару
тәжірибесі бар ірі жеке
инвесторлар
сатып
алады. Тәжірибе мен
ресурстар
болмаған
жағдайда инвестордың
мұндай
қарыздарды
сервистік
компанияларға
кәсіби
басқаруға беру құқығы
сақталады.
3) сондай-ақ, қарыз
алушылардың
құқықтары
мен
мүдделерін
қорғауды
қамтамасыз
ету
мақсатында, егер оларды
Қазақстан
Республикасының
бейрезиденті
болып
табылатын
жеке
инвестор сатып алған
жағдайда,
заңды
тұлғалар мен ЖК-ның
банктік
қарыздары

бойынша құқықтарды
(талаптарды) сервистік
компанияларға
сенімгерлік
басқаруға
берудің міндетті шартын
сақтау ұсынылады.

61.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының жаңа он
бірінші, он
екінші, он
үшінші және он
төртінші
абзацтары

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талап етуді) мынадай
«Микроқар- тұлғаларға:
жылық қызмет
....
туралы» 2012
Жоқ
жылғы 26
қарашадағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
жеке
тұлғаның
кәсіпкерлік
қызметті
жүзеге
асыруға
байланысты микрокредит
беру
туралы
шарты
бойынша
немесе
халықаралық қаржылық
есептілік стандарттарына
сәйкес
құнсыздану
белгілері
анықталған
заңды
тұлғаның
микрокредит беру туралы
шарты бойынша құқыққа
(талапқа) қатысты, оның
ішінде осындай тұлға
алынған
құқықты
(талапты) бас банктің
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Жобаның
1-бабы
3тармағының 3) тармақшасы
мынадай мазмұндағы жаңа он
бірінші, он екінші, он үшінші
және он төртінші абзацтармен
толықтырылсын:
«Осы тармақтың бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында аталған тұлға
микрокредит беру туралы
шарт бойынша алынған
құқықтарды (талаптарды)
мынадай
жағдайлардың
бірінде:
құқықтар
(талаптар)
жеке тұлғаның кәсіпкерлік
қызметті жүзеге асырумен
байланысты микрокредит
беру
туралы
шарты
бойынша алынғанда;
құқықтар
(талаптар)
берешегінің
мөлшері
басқаға
беру
күніне
республикалық
бюджет
туралы заңда белгіленген

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник,
А.В. Бойчин
Кредиторлар
мен
қарыз
алушылардың
мүдделері арасындағы
қажетті
теңгерімді
сақтау
мақсатында
қарыздарды сенімгерлік
басқаруға
берудің
мынадай
тәртібі
ұсынылады:
1)
жеке
кәсіпкерлердің
(ЖК)
қарыздарына қатысты
оларды
сенімгерлік
басқаруға
берудің
міндетті шартын сақтау
ұсынылады. Бұл қарыз
алушы
жеке
тұлғалардың құқықтары
мен
мүдделерін
қорғауды
қамтамасыз

Қабылданды

күмәнді және үмітсіз
активтерін
иеленген
банктің
еншілес
ұйымдарына
және
коллекторлық
агенттіктерге (бұдан әрі –
микрокредит беру туралы
шарт
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компания)
сенімгерлік
басқаруға
берген
жағдайда,
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықты
(талапты)
иеленген
немесе
туындаған
(жасалған) кезде өзге
тұлғаға
беруін
қоспағанда, микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша
құқықты
(талапты) үшінші тұлғаға
беруді жүргізуіне тыйым
салынады.
Жоқ
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айлық есептік көрсеткіштің
16 500 еселенген мөлшерінен
аспайтын заңды тұлғаның
микрокредит беру туралы
шарты
бойынша
алынғанда;
егер өзіне микрокредит
беру туралы шарт бойынша
құқықтар
(талаптар)
берілген тұлға Қазақстан
Республикасының
бейрезиденті
болып
табылса,
сервистік
компанияның сенімгерлік
басқаруына береді.».

ету
қажеттілігіне
байланысты,
оларға
жеке кәсіпкерлер де
жатады. ЖК, заңды
тұлғаларға
қарағанда
(ЖШС/АҚ субъектілері)
өз
міндеттемелері
бойынша өзінің барлық
мүлкімен
жауапты
болады.
2)
алынған
құқықтарының
(талаптарының)
құны
басқаға беру күніне
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің 16
500
еселенген
мөлшерінен
асатын
заңды
тұлғалардың
банктік
қарыздарына
қатысты
оларды
сервистік
компанияларға
сенімгерлік
басқаруға
беру құқығы көзделсін.
Әдетте, корпоративтік
қарыздарды
қажетті
ресурстары
мен
активтерді
басқару
тәжірибесі бар ірі жеке
инвесторлар
сатып

алады. Тәжірибе мен
ресурстар
болмаған
жағдайда инвестордың
мұндай
қарыздарды
сервистік
компанияларға
кәсіби
басқаруға беру құқығы
сақталады.
3) сондай-ақ, қарыз
алушылардың
құқықтары
мен
мүдделерін
қорғауды
қамтамасыз
ету
мақсатында, егер оларды
Қазақстан
Республикасының
бейрезиденті
болып
табылатын
жеке
инвестор сатып алған
жағдайда,
заңды
тұлғалар мен ЖК-ның
банктік
қарыздары
бойынша құқықтарды
(талаптарды) сервистік
компанияларға
сенімгерлік
басқаруға
берудің міндетті шартын
сақтау ұсынылады.
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62.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының он
сегізінші
абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
«Микроқар5.
Микроқаржы
жылық қызмет ұйымының
құқықты
туралы» 2012 (талап етуді) мынадай
жылғы 26
тұлғаларға:
қарашадағы
....
Қазақстан
Жоқ
Республикасының Заңы

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Микрокредит
беру
туралы шарттар бойынша
құқықтар (талаптар) бір
мезгілде:
...
5) микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияның
уәкілетті орган белгілеген
талаптарға сәйкес келуі
шарттары
орындалған
жағдайда, осы баптың
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компанияға
берілуі мүмкін.
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Қаржы және
Қабыл3)
тармақшасының
он
бюджет комитеті
данды
сегізінші абзацындағы «, осы
«Сервистік
баптың бірінші бөлігінің
компания»
ұғымын
сегізінші абзацына сәйкес
микрокредит беру туралы енгізуге байланысты, заң
шарт бойынша құқықтарды техникасы.
(талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын» деген сөздер алып
тасталсын.

63.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының он екінші
абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
«Микроқар5.
Микроқаржы
жылық қызмет
құқықты
туралы» 2012 ұйымының
жылғы 26
(талап етуді) мынадай
қарашадағы тұлғаларға:
....
Қазақстан
РеспубликасыЖоқ
ның Заңы

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Микрокредит
беру
туралы шарттар бойынша
құқықтар (талаптар) бір
мезгілде:
1) микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияның
жарғылық капиталының
және
(немесе)
бас
ұйымның
меншікті
капиталының мөлшері
уәкілетті
органның
нормативтік
құқықтық
актісінде белгіленген ең
аз мәннен төмен емес
мәнді құрайды;
...
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
3) тармақшасының он екінші
абзацындағы «микрокредит
беру туралы шарт бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге асыратын сервистік
жарғылық
компанияның
капиталының және (немесе)
бас ұйымның» деген сөздер
«коллекторлық
агенттігінің, бас банктің
күмәнді
және
үмітсіз
активтерін сатып алатын
банк еншілес ұйымы бас
ұйымының» деген сөздермен
ауыстырылсын.

Депутат
А.В. Бойчин
Нақтылаушы түзету.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.
«Сервистік компания»
ұғымын
енгізуге
байланысты,
заң
техникасы.

Қабылданды

64.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының он үшінші
абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
«Микроқар5.
Микроқаржы
жылық қызмет
туралы» 2012 ұйымының
құқықты
жылғы 26
(талап етуді) мынадай
қарашадағы тұлғаларға:
....
Қазақстан
РеспубликасыЖоқ
ның Заңы

65.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының он
алтыншы
абзацы

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Микрокредит
беру
туралы шарттар бойынша
құқықтар (талаптар) бір
мезгілде:
...
2) қызметті:
банкке немесе банк
холдингіне банктің бас
банктің күмәнді және
үмітсіз
активтерін
иеленетін еншілес ұйым
құруына рұқсат берілген;
коллекторлық агенттік
коллекторлық агенттіктер
тізіліміне
енгізілген
кезден бастап 3 (үш) жыл
бойы жүзеге асыру;
...

Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Қаржы
және Қабыл3) тармақшасының он үшінші бюджет комитеті
данды
абзацындағы «3 (үш)» деген
сөздер «үш» деген сөзбен
Заң техникасы.
ауыстырылсын.

9-1-бап. Берешекті
3) 9-1-бапта:
Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Қаржы және
Қабылсотқа дейін өндіріп
5-тармақ
мынадай 3)
тармақшасының
он
бюджет комитеті
данды
алуға және реттеуге редакцияда жазылсын:
алтыншы
абзацындағы
немесе құқықты (талап
«5.
Микроқаржы «микрокредит беру туралы
«Сервистік
етуді) басқаға беру ұйымының
құқықты шарттар
ұғымын
бойынша компания»
тәртібі
құқықтарды (талаптарды)
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...
«Микроқар5.
Микроқаржы
жылық қызмет ұйымының
құқықты
туралы» 2012 (талап етуді) мынадай
жылғы 26
тұлғаларға:
қарашадағы
....
Қазақстан
Жоқ
Республикасының Заңы

(талапты)
мынадай сенімгерлік
басқаруды енгізуге байланысты, заң
тұлғаларға:
жүзеге асыратын» деген техникасы.
...
сөздер алып тасталсын.
Микрокредит
беру
туралы шарттар бойынша
құқықтар (талаптар) бір
мезгілде:
...
3) микрокредит беру
туралы
шарттар
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компаниялар
тізіліміне енгізген күнгі
жағдай бойынша уәкілетті
орган
қолданған
орындалмаған
және
(немесе)
қолданыстағы
қадағалап
ден
қою
шараларының
және
Қазақстан
Республикасының
Әкімшілік
құқық
бұзушылық
туралы
кодексінің
211-1-бабында,
227бабының
бірінші
бөлігінде
көзделген
әкімшілік
құқық
бұзушылықтар
үшін
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әкімшілік
болмауы;
...

66.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының он жетінші
абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
«Микроқар...
жылық қызмет
5.
Микроқаржы
туралы» 2012 ұйымының
құқықты
жылғы 26
(талап етуді) мынадай
қарашадағы тұлғаларға:
Қазақстан
....
РеспубликасыЖоқ
ның Заңы

жазалардың

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Микрокредит
беру
туралы шарттар бойынша
құқықтар (талаптар) бір
мезгілде:
...
4) микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияның
бірінші
басшысында
алынбаған
немесе
өтелмеген соттылықтың
болмауы;
...
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Депутат
Қабыл3) тармақшасының он жетінші
А.В. Бойчин
данды
абзацындағы «микрокредит
«Сервистік
беру туралы шарт бойынша
ұғымын
құқықтарды (талаптарды) компания»
сенімгерлік
басқаруды енгізуге байланысты, заң
жүзеге асыратын» деген техникасы.
сөздер алып тасталсын.

67.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының он
сегізінші
абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
«Микроқар5.
Микроқаржы
жылық қызмет ұйымының
құқықты
туралы» 2012 (талап етуді) мынадай
жылғы 26
тұлғаларға:
қарашадағы
....
Қазақстан
Жоқ
Республикасының Заңы

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Микрокредит
беру
туралы шарттар бойынша
құқықтар (талаптар) бір
мезгілде:
...
5) микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияның
уәкілетті орган белгілеген
талаптарға сәйкес келуі
шарттары
орындалған
жағдайда, осы баптың
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына
сәйкес
микрокредит беру туралы
шарт
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компанияға
берілуі мүмкін.
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Депутат
Қабыл3)
тармақшасының
он
А.В. Бойчин
данды
сегізінші
абзацындағы
«микрокредит беру туралы
«Сервистік
компания»
ұғымын
шарт бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік енгізуге байланысты, заң
басқаруды
жүзеге техникасы.
асыратын» деген сөздер алып
тасталсын.

...
68.

69.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының
жиырмасыншы
абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
«Микроқар5.
Микроқаржы
жылық қызмет ұйымының
құқықты
туралы» 2012 (талап етуді) мынадай
жылғы 26
тұлғаларға:
қарашадағы
....
Қазақстан
Жоқ
Республикасының Заңы

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Уәкілетті орган осы
Заңның және уәкілетті
органның талаптарына
сәйкес
келетін,
микрокредит
беру
туралы
шарттар
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компаниялардың тізілімін
(бұдан әрі – сервистік
компаниялар
тізілімі)
жүргізеді және оны өзінің
интернет-ресурсында
орналастырады.

Жобаның 1-бабы 3-тармағы
3)
тармақшасының
жиырмасыншы абзацындағы
«осы Заңның және уәкілетті
органның
талаптарына
сәйкес
келетін,
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге асыратын» деген
сөздер
«Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
талаптарына
сәйкес
келетін» деген сөздермен
ауыстырылсын.

Қаржы және
бюджет комитеті

Қабылданды

Заң
жобасының
қаралып
отырған
тармақшасының
он
алтыншы
абзацына
ұсынысқа
және
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына
сәйкес
келтіруге байланысты.

Жобаның 1
9-1-бап. Берешекті
3) 9-1-бапта:
Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Депутат
Қабылбабы 3-тармағы сотқа дейін өндіріп
5-тармақ
мынадай 3) тармақшасының жиырма
А.В. Бойчин
данды
3) тармақшасы- алуға және реттеуге редакцияда жазылсын:
бірінші
абзацындағы
ның жиырма немесе құқықты (талап
«5.
Микроқаржы «Микрокредит беру туралы
«Сервистік
бірінші абзацы
ұйымының
құқықты шарт бойынша құқықтарды компания»
ұғымын
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етуді) басқаға беру
тәртібі
...
5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талап етуді) мынадай
тұлғаларға:
....
Жоқ

(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компанияны
сервистік
компаниялар
тізілімінен
шығару
сенімгерлік
басқару
шартын бұзу үшін негіз
болып табылады.

(талаптарды)
сенімгерлік енгізуге байланысты, заң
басқаруды жүзеге асыратын техникасы.
сервистік» деген
сөздер
«Сервистік» деген сөзбен
ауыстырылсын.

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
«Микроқар...
жылық қызмет
5.
Микроқаржы
туралы» 2012 ұйымының
құқықты
жылғы 26
(талап етуді) мынадай
қарашадағы тұлғаларға:
Қазақстан
....
РеспубликасыЖоқ
ның Заңы

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Осы
тармақтың
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген
тұлға
кредитордың
микрокредит беру туралы
шарт
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды

Жобаның 1-бабы 3-тармағы
3) тармақшасының жиырма
екінші абзацындағы «Осы»
деген сөз «Микрокредит
беру туралы шарт бойынша
құқықтар
(талаптар)
сервистік
компанияға
сенімгерлік
басқаруға
берілген жағдайда, осы»
деген
сөздермен
ауыстырылсын.

«Микроқаржылық қызмет
туралы» 2012
жылғы 26
қарашадағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

70.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының жиырма
екінші абзацы

110

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник,
А.В. Бойчин
Берешегінің мөлшері
басқаға беру күніне
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің 16
500
еселенген
мөлшерінен
асатын
заңды тұлғаның банктік
қарыз
шарты
және
(немесе) микрокредит
беру
туралы
шарт

Қабылданды

жүзеге
асыратын
сервистік компаниямен
жасалған
сенімгерлік
басқару
шарты
шеңберінде микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша өзіне берілген
құқыққа
(талапқа)
қатысты
құқықтарын
немесе осы тармақтың
бірінші
бөлігінде
көрсетілген
тұлғаларға
қайта беру арқылы іске
асырады.
71.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының жиырма
екінші абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
«Микроқар...
жылық қызмет
5.
Микроқаржы
туралы» 2012 ұйымының
құқықты
жылғы 26
(талап етуді) мынадай
қарашадағы тұлғаларға:
Қазақстан
....
РеспубликасыЖоқ
ның Заңы

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Осы тармақтың бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген
тұлға
кредитордың
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
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бойынша сатып алынған
құқықтарды
(талаптарды) өзге де
тұлғаларға өз бетінше
басқару құқығын беруге
орай байланыстырушы
түзету.

Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Депутат
Қабыл3) тармақшасының жиырма
А.В. Бойчин
данды
екінші
абзацындағы
«микрокредит беру туралы
«Сервистік
ұғымын
шарт бойынша құқықтарды компания»
(талаптарды)
сенімгерлік енгізуге байланысты, заң
басқаруды
жүзеге техникасы.
асыратын» деген сөздер алып
тасталсын.

сервистік компаниямен
жасалған
сенімгерлік
басқару
шарты
шеңберінде микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша өзіне берілген
құқыққа
(талапқа)
қатысты
құқықтарын
немесе осы тармақтың
бірінші
бөлігінде
көрсетілген
тұлғаларға
қайта беру арқылы іске
асырады.
72.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының жиырма
үшінші абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
«Микроқар...
жылық қызмет
5.
Микроқаржы
туралы» 2012 ұйымының
құқықты
жылғы 26
(талап етуді) мынадай
қарашадағы тұлғаларға:
Қазақстан
....
РеспубликасыЖоқ
ның Заңы

3) 9-1-бапта:
5-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5.
Микроқаржы
ұйымының
құқықты
(талапты)
мынадай
тұлғаларға:
...
Микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компаниямен
сенімгерлік
басқару
шарты бұзылған жағдайда
осы тармақтың бірінші
бөлігінің
сегізінші
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Депутат
Қабыл3) тармақшасының жиырма
А.В. Бойчин
данды
үшінші
абзацындағы
«Микрокредит беру туралы
«Сервистік
ұғымын
шарт бойынша құқықтарды компания»
(талаптарды)
сенімгерлік енгізуге байланысты, заң
басқаруды жүзеге асыратын техникасы.
сервистік» деген
сөздер
«Сервистік» деген сөзбен
ауыстырылсын.

абзацында
көрсетілген
тұлға микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге асыратын басқа
сервистік компаниямен
жаңа сенімгерлік басқару
шартын жасасуға не осы
тармақтың
бірінші
бөлігінде
көрсетілген
тұлғаларға құқықтарды
(талаптарды) қайта беруге
міндетті.
73.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының жаңа
жиырма
жетінші және
жиырма
сегізінші
абзацтары

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
7.
Микрокредит
беру туралы шарт
бойынша бір қарыз
«Микроқар- алушыға
қатысты
жылық қызмет құқықты (талап етуді)
туралы» 2012 бірнеше
тұлғаға
жылғы 26
беруге жол берілмейді.
қарашадағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

Жобаның
1-бабы
3тармағының 3) тармақшасы
мынадай мазмұндағы жаңа
жиырма
жетінші
және
жиырма
сегізінші
абзацтармен толықтырылсын:
«7-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«7. Бір қарыз алушыға
қатысты микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды (талаптарды),
бұл құқықтар (талаптар)
секьюритилендіру
мәмілесінің
нысанасы
болып
табылатын
жағдайларды қоспағанда,

3) 9-1-бапта:
....
Жоқ
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Депутат
А.В. Бойчин
Қазақстан
Республикасының
бағалы қағаздар нарығы,
жобалық қаржыландыру
және секьюритилендіру
туралы
заңнамасына
сәйкес
келтіру
мақсатында.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

бірнеше тұлғаға беруге жол
берілмейді.».
74.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының жиырма
сегізінші,
жиырма
тоғызыншы,
отызыншы,
отыз бірінші,
отыз екінші
және отыз
үшінші
абзацтары

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
8.
Микроқаржы
ұйымының
микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша құқығының
(талап етуінің) үшінші
тұлғаға
өтуі
«Микроқар- талаптары қамтылған
жылық қызмет шарт (бұдан әрі –
туралы» 2012 талап ету құқығын
жылғы 26
басқаға беру шарты)
қарашадағы жасасылған
кезде,
микроқаржы ұйымы:
Қазақстан
Республикасы1)
талап
ету
ның Заңы
құқығын басқаға беру
шарты
жасасылғанға
дейін қарыз алушыны
(немесе оның уәкілетті
өкілін)
құқықтардың
(талап
етулердің)
үшінші тұлғаға өту
мүмкіндігі
туралы,
сондай-ақ
осындай

Жобаның
1-бабы
3тармағының 3) тармақшасы
мынадай мазмұндағы жаңа
отыз бірінші, отыз екінші
және
отыз
үшінші
абзацтармен толықтырылсын:
«бірінші
абзацтағы
«Микроқаржы ұйымының
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқығының
(талап
етуінің)
үшінші
тұлғаға өтуі талаптары
қамтылған шарт (бұдан әрі –
талап ету құқығын басқаға
беру шарты) жасасылған»
деген сөздер «Микрокредит
беру туралы шарт бойынша
құқықтарды (талаптарды)
басқаға беру туралы шарт
жасалған» деген сөздермен
ауыстырылсын;
1) тармақшада:
«талап ету құқығын»
деген сөздер алып тасталсын;
«құқықтардың
(талап
етулердің)» деген сөздер
«микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтардың
(талаптардың)»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

3) 9-1-бапта:
....
8-тармақта:
3) тармақшада:
...
Жоқ
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Депутат
А.В. Бойчин
Заң
техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

басқаға
беруге
байланысты
қарыз
алушының
дербес
деректерінің өңделетіні
туралы
микрокредит
беру туралы шартта
көзделген не Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
қайшы
келмейтін
тәсілмен
хабардар етуге;
2) талап ету құқығын
басқаға беру шарты
жасасылған
күннен
бастап күнтізбелік отыз
күн
ішінде
қарыз
алушыны (немесе оның
уәкілетті
өкілін)
микрокредитті
өтеу
жөніндегі
бұдан
былайғы төлемдердің
үшінші
тұлғаға
(микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқық (талап ету)
өткен тұлғаның атауы
және
тұрған
жері)
тағайындалатынын,
берілген құқықтардың
(талап етулердің) толық
көлемін,
сондай-ақ,
негізгі
борыштың,
сыйақының,

2)
тармақша
мынадай
редакцияда жазылсын:
«2)
қарыз
алушыны
(немесе
оның
уәкілетті
өкілін) микрокредит беру
туралы шартта көзделген не
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
қайшы
келмейтін тәсілмен, үшінші
тұлғаға микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықтардың
(талаптардың) өтіп кеткені
туралы, басқаға беру шарты
жасалған күннен бастап
күнтізбелік отыз күн ішінде,
микрокредит беру туралы
шарт бойынша одан әрі
төлемдерді үшінші тұлғаға
(өзіне микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықтар
(талаптар)
берілген тұлғаның атауын,
орналасқан жерін және
банктік деректемелерін не
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар)
сенімгерлік
басқаруға берілген жағдайда
– сервистік компанияға)
жүзеге асыру қажеттілігін,
микрокредит беру туралы
115

комиссиялардың,
тұрақсыздық айыбының
(айыппұлдың,
өсімпұлдың)
мерзімі
өткен және ағымдағы
сомаларының
және
төленуге жататын басқа
да
сомалардың
қалдықтарын көрсете
отырып,
құқықтың
(талап етудің) үшінші
тұлғаға өткені туралы
микрокредит
беру
туралы
шартта
көзделген не Қазақстан
Республикасының
заңнамасына
қайшы
келмейтін
тәсілмен
хабардар етуге;
...
75.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының жиырма
тоғызыншы,
отызыншы,
отыз бірінші,
отыз екінші,
отыз үшінші,
отыз төртінші,
отыз бесінші,
отыз алтыншы,

Жоқ
9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
8.
Микроқаржы
ұйымының
микрокредит
беру

шарт бойынша берілген
құқықтардың
(талаптардың)
көлемін,
микрокредит беру туралы
шарт бойынша берешектің
мөлшері мен құрылымын
(негізгі
борышты,
сыйақыны, комиссияларды,
тұрақсыздық
айыбын
(айыппұлды,
өсімпұлды)
және төленуге жататын
басқа да сомаларды көрсете
отырып, хабардар етуге;».

Жобаның
1-бабы
3тармағының 3) тармақшасы
мынадай мазмұндағы жаңа
жиырма
тоғызыншы,
отызыншы, отыз бірінші, отыз
екінші, отыз үшінші, отыз
төртінші, отыз бесінші, отыз
алтыншы, отыз жетінші, отыз
сегізінші
және
отыз
тоғызыншы
абзацтармен
толықтырылсын:

3) 9-1-бапта:
....
8-тармақта:
3) тармақшада:
...
Жоқ
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Депутат
А.В. Бойчин
Заң техникасы.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

отыз жетінші,
отыз сегізінші
және отыз
тоғызыншы
абзацтары

туралы шарт бойынша
құқығының
(талап
етуінің) үшінші тұлғаға
өтуі
талаптары
қамтылған шарт (бұдан
әрі – талап ету құқығын
«Микроқар- басқаға беру шарты)
кезде,
жылық қызмет жасасылған
туралы» 2012 микроқаржы ұйымы:
жылғы 26
...
қарашадағы
3)
микрокредит
Қазақстан
беру туралы шарт
Республикасы- бойынша
құқық
ның Заңы
(талап ету) өзіне өткен
тұлғаға
мынадай
құжаттардың:
кепіл нысанасына
(егер
микрокредит
кепілмен қамтамасыз
етілген
жағдайда)
құқық
белгілеуші
құжаттардың;
кепілгерлік немесе
кепiлдiк
шарттарының (егер
микрокредит
бойынша
міндеттемелерді
орындау
кепілгерлікпен немесе
кепiлдiкпен
қамтамасыз
етілген
жағдайда);

«бірінші бөлік мынадай
редакцияда жазылсын:
«3) өзіне микрокредит
беру туралы шарт бойынша
құқықтар
(талаптар)
берілген
тұлғаға
не
сервистік
компанияға
(микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар)
сервистік
компанияның сенімгерлік
басқаруына
берілген
жағдайда)
мынадай
құжаттарды:
микрокредит
беру
туралы шартты;
кепіл шартын және кепіл
затына құқық белгілейтін
құжаттарды (микрокредит
беру туралы шарт бойынша
міндеттемелерді
орындау
кепілмен
қамтамасыз
етілген жағдайда);
кепілгерлік
немесе
кепілдік
шартын
(микрокредит беру туралы
шарт
бойынша
міндеттемелерді
орындау
кепілгерлікпен
немесе
кепілдікпен
қамтамасыз
етілген жағдайда);
құқықтарды
(талаптарды) басқаға беру
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қарыз
алушы
берешегінің
құқық
(талап ету) басқаға
берілген
күнгі
есептеулерінің;
қарыз алушымен
наразылық
хат
алмасудың;
қарыз алушының
– заңды тұлғаның
құрылтай
құжаттарының, қарыз
алушының – жеке
тұлғаның жеке басын
куәландыратын
құжатының;
қарыз алушының
берешекті
өтегенін
растайтын
құжаттардың;
кепілге салынған
мүлікті
өткізу
жөніндегі
құжаттардың;
талап
ету
құқығын басқаға беру
шартына сәйкес өзге
де
құжаттардың
түпнұсқаларын және
(немесе) көшірмелерін
беруге міндетті.

күніне қарыз алушының
берешегінің есеп-қисабын;
қарыз
алушымен
наразылық хат алмасуды
(бар болса);
қарыз алушы – заңды
тұлғаның
құрылтай
құжаттарын, қарыз алушы
– жеке тұлғаның жеке басын
куәландыратын құжатты;
қарыз
алушының
берешекті
өтегенін
растайтын құжаттарды;
кепілге салынған мүлікті
өткізу
жөніндегі
құжаттарды (бар болса);
басқаға беру шартына
сәйкес өзге де құжаттарды
беруге міндетті.».
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76.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының отызыншы
абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
«Микроқар8.
Микроқаржы
жылық қызмет
туралы» 2012 ұйымының
микрокредит
беру
жылғы 26
қарашадағы туралы шарт бойынша
құқығының
(талап
Қазақстан
Республикасы- етуінің) үшінші тұлғаға
ның Заңы
өтуі
талаптары
қамтылған шарт (бұдан
әрі – талап ету құқығын
басқаға беру шарты)
жасасылған
кезде,
микроқаржы ұйымы:
...
Қарыз
алушыға
қойылатын
барлық
құқықтар (талап етулер)
басқаға
берілген
жағдайда, микроқаржы
ұйымы
өзінде
бар
барлық
құжаттардың
түпнұсқаларын
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқық
(талап
ету)
берілген тұлғаға береді
..

3) 9-1-бапта:
....
8-тармақта:
3) тармақшада:
екінші бөлік мынадай
редакцияда жазылсын:
«Қарыз
алушыға
қойылатын
барлық
құқықтар
(талаптар)
басқаға берілген жағдайда
микроқаржы
ұйымы
өзінде
бар
барлық
құжаттардың
түпнұсқаларын
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқық
(талап) берілген тұлғаға
береді, ал осы Заңның 91-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша
құқықтар
(талаптар)
берілген
жағдайда микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компанияға
беріледі.»;
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
3) тармақшасының отызыншы
абзацындағы «осы Заңның 91-бабының
5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына
сәйкес
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар)
берілген
жағдайда микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге асыратын» деген
сөздер «микрокредит беру
туралы шарт бойынша
(талаптар)
құқықтар
сервистік
компанияның
сенімгерлік
басқаруына
берілген
жағдайда
көрсетілген құжаттардың
түпнұсқалары»
деген
сөздермен ауыстырылсын.

Депутаттар
Д.М. Еспаева,
А.Г. Линник,
А.В. Бойчин
Берешегінің мөлшері
басқаға беру күніне
республикалық бюджет
туралы
заңда
белгіленген
айлық
есептік көрсеткіштің 16
500
еселенген
мөлшерінен
асатын
заңды тұлғаның банктік
қарыз
шарты
және
(немесе) микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша сатып алынған
құқықтарды
(талаптарды) өзге де
тұлғаларға өз бетінше
басқару құқығын беруге
орай байланыстырушы
түзету.

Қабылданды

77.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының отыз
бірінші абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
...
«Микроқар8.
Микроқаржы
жылық қызмет
туралы» 2012 ұйымының
микрокредит
беру
жылғы 26
қарашадағы туралы шарт бойынша
құқығының
(талап
Қазақстан
Республикасы- етуінің) үшінші тұлғаға
ның Заңы
өтуі
талаптары
қамтылған шарт (бұдан
әрі – талап ету құқығын
басқаға беру шарты)
жасасылған
кезде,
микроқаржы ұйымы:
...
Қарыз
алушыға
қойылатын
құқықтардың
(талап
етулердің) бір бөлігі
басқаға
берілген
жағдайда, микроқаржы
ұйымы
осындай
құқықтарды
(талап
етулерді)
куәландыратын
құжаттардың
түпнұсқаларын сақтауға
және
көрсетілген

Жобаның
1-бабы
1тармағының 5) тармақшасы
мынадай мазмұндағы жаңа
отыз
бірінші
абзацпен
толықтырылсын:
«үшінші бөлік «, ал
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар)
сервистік
компанияның сенімгерлік
басқаруына
берілген
жағдайда
көрсетілген
құжаттардың
нотариат
куәландырған көшірмелері
сервистік
компанияға
беріледі» деген сөздермен
толықтырылсын.

3) 9-1-бапта:
....
8-тармақта:
3) тармақшада:
...
Жоқ
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Депутат
А.В. Бойчин
Микрокредит беру
туралы шарт бойынша
құқықтардың
(талаптардың)
бір
бөлігін басқаға берген
жағдайда
сервистік
компанияға құжаттарды
беру тәртібін айқындау
мақсатында.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

құжаттардың нотариат
куәландырған
көшірмелерін
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқық
(талап
ету)
ішінара
берілген
тұлғаға
беруге
құқылы.
...
78.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының отыз екінші
абзацы

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
«Микроқар...
жылық қызмет
8.
Микроқаржы
туралы» 2012 ұйымының
жылғы 26
микрокредит
беру
қарашадағы туралы шарт бойынша
Қазақстан
құқығының
(талап
Республикасы- етуінің) үшінші тұлғаға
ның Заңы
өтуі
талаптары
қамтылған шарт (бұдан
әрі – талап ету құқығын
басқаға беру шарты)
жасасылған
кезде,
микроқаржы ұйымы:
...
Микроқаржы
ұйымы,
микрокредит

3) 9-1-бапта:
....
8-тармақта:
3) тармақшада:
...
төртінші
бөлік
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Микроқаржы ұйымы
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқық
(талап) берілген тұлға,
микрокредит беру туралы
шарт
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компания
микрокредит беру туралы
шарт
бойынша
қамтамасыз ету болып
табылатын мүлікке құқық
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Жобаның 1-бабы 1-тармағы
3)
тармақшасының
отыз
екінші абзацында:
«құқық (талап)» деген
сөздер
«құқықтар
(талаптар)» деген сөздермен
ауыстырылсын;
«қамтамасыз ету» деген
сөздердің
алдынан
«міндеттемелерді
орындауды» деген сөздермен
толықтырылсын.

Депутат
А.В. Бойчин
Қазақстан
Республикасы
Азаматтық кодексінің
292 және 299-баптарына
сәйкес
келтіру
мақсатында,
оларға
сәйкес
кепіл
міндеттемелердің
орындалуын қамтамасыз
ету
тәсілі
болып
табылады.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

79.

беру
туралы
шарт
бойынша құқық (талап
ету) берілген тұлға
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
қамтамасыз ету болып
табылатын
мүлікке
құқық
белгілеуші
құжаттардың
тұпнұсқаларын
жоғалтқаны
үшін
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылықта болады.

белгілейтін құжаттардың
түпнұсқаларын
жоғалтқаны
үшін
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылықта болады;»;
...

9-1-бап. Берешекті
сотқа дейін өндіріп
алуға және реттеуге
немесе құқықты (талап
етуді) басқаға беру
тәртібі
«Микроқар...
жылық қызмет
8.
Микроқаржы
туралы» 2012 ұйымының
жылғы 26
микрокредит
беру
қарашадағы туралы шарт бойынша
құқығының
(талап
Қазақстан
Республикасы- етуінің) үшінші тұлғаға
ның Заңы
өтуі
талаптары
қамтылған шарт (бұдан
әрі – талап ету құқығын

3) 9-1-бапта:
....
8-тармақта:
3) тармақшада:
...
төртінші
бөлік
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«Микроқаржы ұйымы
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқық
(талап) берілген тұлға,
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды
(талаптарды)

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының отыз екінші
абзацы
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Депутат
Қабыл3)
тармақшасының
отыз
А.В. Бойчин
данды
екінші
абзацындағы
«Сервистік
«микрокредит беру туралы
ұғымын
шарт бойынша құқықтарды компания»
(талаптарды)
сенімгерлік енгізуге байланысты, заң
басқаруды
жүзеге техникасы.
асыратын» деген сөздер алып
тасталсын.

басқаға беру шарты)
жасасылған
кезде,
микроқаржы ұйымы:
...
Микроқаржы
ұйымы,
микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша құқық (талап
ету) берілген тұлға
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
қамтамасыз ету болып
табылатын
мүлікке
құқық
белгілеуші
құжаттардың
тұпнұсқаларын
жоғалтқаны
үшін
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылықта болады.

80.

сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компания
микрокредит беру туралы
шарт
бойынша
қамтамасыз ету болып
табылатын мүлікке құқық
белгілейтін құжаттардың
түпнұсқаларын
жоғалтқаны
үшін
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
жауаптылықта болады;»;

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының отыз
төртінші
абзацы

9-1-бап. Берешекті
3) 9-1-бапта:
сотқа дейін өндіріп
....
алуға және реттеуге
8-тармақта:
немесе құқықты (талап
3) тармақшада:
етуді) басқаға беру
...
тәртібі
4) тармақша мынадай
...
редакцияда жазылсын:
«Микроқар8.
Микроқаржы
«4)
құқықты
жылық қызмет ұйымының
(талапты) беру шартын
туралы» 2012 микрокредит
беру жасасқаннан кейін әрбір
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
3)
тармақшасының
отыз
төртінші абзацында:
«құқықты
(талапты)
беру»
деген
сөздер
«құқықтарды (талаптарды)
басқаға
беру»
деген
сөздермен ауыстырылсын;

Депутат
А.В. Бойчин
Редакциялық
нақтылау.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

жылғы 26
қарашадағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

81.

Жобаның 1
бабы 3-тармағы
3) тармақшасының отыз
алтыншы
абзацы

қарыз алушы бойынша
төлемдердің
ашып
жазылуын бере отырып,
берешекті өтеу есебіне
алынған
ақшаны
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқық
(талап)
берілген
тұлғаның банктік шотына
аударуға міндетті.»;
...

«бере отырып,» деген
сөздерден кейін «банктік
қарыз шарты бойынша»
деген
сөздермен
толықтырылсын;

9-1-бап. Берешекті
3) 9-1-бапта:
сотқа дейін өндіріп
....
алуға және реттеуге
9-тармақ
мынадай
немесе құқықты (талап редакцияда жазылсын:
етуді) басқаға беру
«9. Микрокредит беру
тәртібі
туралы шарт бойынша

Жобаның 1-бабы 3-тармағы
3)
тармақшасының
отыз
алтыншы абзацындағы «осы
баптың
5-тармағында»
деген сөздер «осы бапта»

туралы шарт бойынша
құқығының
(талап
етуінің) үшінші тұлғаға
өтуі
талаптары
қамтылған шарт (бұдан
әрі – талап ету құқығын
басқаға беру шарты)
жасасылған
кезде,
микроқаржы ұйымы:
...
4) талап ету құқығын
басқаға беру шартын
жасасқаннан
кейін
төлемдердің
әрбір
қарыз
алушы
бөлінісінде
таратып
жазылуын бере отырып,
қарыз
алушылардан
алынған
ақшаны
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқық
(талап
ету)
берілген
тұлғаның
банктік
шотына
берешекті өтеу есебіне
аударуға міндетті.
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«құқық (талап)» деген
сөздер
«құқықтар
(талаптар)» деген сөздермен
ауыстырылсын.

Депутат
А.В. Бойчин
Нақтылаушы түзету.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан

Қабылданды

«Микроқаржылық қызмет
туралы» 2012
жылғы 26
қарашадағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

...
9. Сатып алынған
құқықты (талап етуді)
бастапқы
кредиторға
кері
сатуды
(қайтаруды), құқықты
(талап етуді) екінші
деңгейдегі банктерге,
коллекторлық
агенттіктерге,
секьюритилендіру
мәмілесі
кезінде
Қазақстан
Республикасының
жобалық
қаржыландыру
және
секьюритилендiру
туралы
заңнамасына
сәйкес құрылған арнайы
қаржы компаниясына,
сондай-ақ
өзге
де
микроқаржы
ұйымдарына
беруді
(қайта
беруді)
қоспағанда,
жеке
тұлғамен жасасылған
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
микроқаржы
ұйымының
құқығы
(талап
етуі)
өткен
тұлғаның
осындай
құқықты (талап етуді)

микроқаржы ұйымының деген
құқығы (талабы) берілген ауыстырылсын.
тұлғаға осындай құқықты
(талапты) осы баптың
5-тармағында көзделген
талаптарды
сақтамай
басқаға беруге тыйым
салынады.»;
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сөздермен Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

өзге тұлғаларға қайта
беруіне
тыйым
салынады.
82.

83.

Жобаның 1
21-бап. Микрокредит
бабы 3-тармағы беру құпиясы
3) тармақшасы...
ның отыз
5-1.
Микрокредит
үшінші абзацы беру құпиясы банк
омбудсманына
оның
жатқан,
«Микроқар- қарауында
жылық қызмет қарыз алушылардың –
туралы» 2012 жеке тұлғалардың өзі
жылғы 26
бойынша құқық (талап
қарашадағы ету) осы Заңның 9-1Қазақстан
бабының 4 және 5Республикасы- тармақтарында
көрсетiлген
тұлғаға
ның Заңы
берілген микрокредит
беру туралы шарттан
туындайтын
келіспеушіліктерді
реттеу
жөніндегі
жүгінулері
бойынша
ашылуы мүмкін.
Жобаның 1
21-бап.
бабы 3-тармағы Микрокредит
4) тармақшасы- құпиясы
ның бесінші
...
абзацтары
6. Мыналар:
...

4) 21-бапта:
5-1-тармақ
мынадай
редакцияда жазылсын:
«5-1.
Микрокредит
беру
құпиясы
банк
омбудсманына
оның
қарауында жатқан, қарыз
алушылардың – жеке
тұлғалардың микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша құқық (талап)
осы Заңның 9-1-бабының
4-тармағында
және
5-тармағының
бірінші
бөлігінде
көрсетілген
тұлғаға берілген шарттан
туындайтын
келіспеушіліктерді реттеу
жөніндегі
өтініштері
бойынша
ашылуы
мүмкін.»;
...

4) 21-бапта:
беру
...
6-тармақтың 2) және 3)
тармақшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
4) тармақшасының үшінші
абзацындағы «микрокредит
беру туралы шарт бойынша
құқық (талап)» деген сөздер
«өзіне беру туралы шарт
бойынша
құқықтар
(талаптар)» деген сөздермен
ауыстырылсын.

Депутат
А.В. Бойчин

Қабылданды

Редакциялық
нақтылау.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Депутат
4) тармақшасының бесінші
А.В. Бойчин
абзацындағы
«микрокредитке
Редакциялық
байланысты» деген сөздер нақтылау.
«микрокредит беру туралы

Қабылданды

2)
микроқаржы
ұйымдарының негізгі
борыш және (немесе)
есепке
жазылған
сыйақы
бойынша
мерзімі өткен берешегі
бар
микрокредитке
байланысты ақпаратты
осы
Заңның
9-1бабының 4 және 5тармақтарында
көрсетілген тұлғаларға
беруі;
...

«2) осы Заңның 9-1бабы
5-тармағының
бірінші
бөлігінде
көрсетілген тұлғалардың
микрокредитке
байланысты ақпаратты
осы Заңның 9-1-бабының
4-тармағында және 5тармағының
бірінші
бөлігінде
көрсетілген
тұлғаларға беруі;
...

шарт
микрокредит)
деген
ауыстырылсын;

Жобаның 1
21-бап.
бабы 3-тармағы Микрокредит
беру
4) тармақшасы- құпиясы
ның бесінші
...
абзацы
6. Мыналар:
...
«Микроқар2)
микроқаржы
жылық қызмет ұйымдарының негізгі
туралы» 2012 борыш және (немесе)
жылғы 26
есепке
жазылған
қарашадағы сыйақы
бойынша
Қазақстан
мерзімі өткен берешегі
Республикасы- бар
микрокредитке
ның Заңы
байланысты ақпаратты
осы
Заңның
9-1бабының 4 және 5тармақтарында

4) 21-бапта:
...
6-тармақтың 2) және 3)
тармақшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
«2) осы Заңның 9-1бабы
5-тармағының
бірінші
бөлігінде
көрсетілген тұлғалардың
микрокредитке
байланысты
ақпаратты
осы Заңның 9-1-бабының
4-тармағында және 5тармағының
бірінші
бөлігінде
көрсетілген
тұлғаларға беруі;
...

Жобаның 1-бабы 3-тармағы
4) тармақшасының бесінші
абзацы «осы Заңның» деген
сөздердің
алдынан
«микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар) басқаға берілген
(қайта берілген) кезде» деген
сөздермен толықтырылсын.

«Микроқаржылық қызмет
туралы» 2012
жылғы 26
қарашадағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

84.
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«Құқықтық актілер
(берілген
бойынша» туралы»
Қазақстан
сөздермен Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Депутат
А.В. Бойчин
Редакциялық
нақтылау.
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

көрсетілген тұлғаларға
беруі;
...
85.

Жобаның 1
21-бап.
бабы 3-тармағы Микрокредит
беру
4) тармақшасы- құпиясы
ның алтыншы
...
абзацы
6. Мыналар:
...
3)
микроқаржы
«Микроқаржылық қызмет ұйымдарының
туралы» 2012 коллекторлық
жылғы 26
агенттікке
осы
қарашадағы коллекторлық
Қазақстан
агенттікпен берешекті
Республикасы- өндіріп алу туралы
ның Заңы
жасасқан
шарт
шеңберінде
микрокредит жөнінде
ақпарат беруі;

4) 21-бапта:
...
6-тармақтың 2) және 3)
тармақшалары мынадай
редакцияда жазылсын:
...
3) осы Заңның 9-1-бабы
5-тармағының
бірінші
бөлігінде
көрсетілген
тұлғалардың
коллекторлық агенттікпен
берешекті өндіріп алу
туралы жасасқан шарт
шеңберінде
осы
коллекторлық агенттікке
немесе осы Заңның 9-1бабына
сәйкес
сенімгерлік
басқару
шарты
шеңберінде
микрокредит
беру
туралы шарт бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік
компанияға
микрокредит
жөнінде
ақпаратты беруі;».
...
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Жобаның 1-бабы 3-тармағы
Депутат
Қабыл4) тармақшасының алтыншы
А.В. Бойчин
данды
абзацындағы «микрокредит
«Сервистік
беру туралы шарт бойынша
ұғымын
құқықтарды (талаптарды) компания»
сенімгерлік
басқаруды енгізуге байланысты, заң
жүзеге асыратын» деген техникасы.
сөздер алып тасталсын.

«Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы
86.

Жобаның 1бабы 4тармағының
жаңа 1)
тармақшасы

1-бап. Осы Заңда
пайдаланылатын негiзгi
ұғымдар
Осы Заңда мынадай
негiзгi
ұғымдар
пайдаланылады:
...
«Коллекторлық
қызмет
Жоқ
туралы» 2017
жылғы 6
мамырдағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

Жобаның 1-бабының 4тармағы мынадай мазмұндағы
жаңа
7)
тармақшамен
толықтырылсын:
«1)
1-бап
мынадай
мазмұндағы
9)
тармақшамен
толықтырылсын:
«9) сервистік компания –
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер және банк қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 361-бабы
4-тармағының
бірінші
бөлігінде
және
(немесе)
«Микроқаржы
қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабы 5-тармағының бірінші
бөлігінде аталған тұлғамен
жасалған банктік қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік басқару шарты
(бұдан әрі – сенімгерлік
басқару шарты) шеңберінде

Жоқ
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Депутат
А.В. Бойчин
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 4-тармағының
бірінші бөлігіне сәйкес
келтіру заң жобасының
мәтінінде
«сервистік
компания»
терминін
пайдалануға
байланысты
ұғымдық
аппаратта қабылдауға
ыңғайлы
болу
мақсатында «сервистік
компания»
ұғымын
айқындау ұсынылады,
ол
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 36-1-бабы 4тармағының
бірінші
бөлігінде және (немесе)
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 9-1-бабы 5-

Қабылданды

банктік қарыз шарттары
және (немесе) микрокредит
беру
туралы
шарттар
бойынша
құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқару бойынша, оның
ішінде
банктік
қарыз
шартының және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттың
талаптарын
өзгерту бойынша, өзімен
сенімгерлік басқару шарты
жасалған
тұлғаның
мүдделерін сотта білдіру
бойынша,
борышкерден
ақша және (немесе) өзге де
мүлік қабылдау бойынша
өкілеттіктерге және осы
Заңда,
Қазақстан
Республикасының өзге де
заңдарында
және
сенімгерлік
басқару
шартында көзделген өзге де
өкілеттіктерге ие болған, бас
банктің күмәнді және үмітсіз
активтеріне ие болатын
банктің еншілес ұйымы,
коллекторлық агенттік;».
Тармақшалардың
нөмірленуі
тиісінше
өзгертілсін.
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тармағының
бірінші
бөлігінде
аталған
тұлғалардың
кез
келгеніне
сервистік
компания
ретінде
қызметтер
көрсетуге
құқылы болады.

Заң жобасының бүкіл
мәтіні
бойынша
тиісті
өзгерістер енгізілсін.

87.

Жобаның 15-бап.
1)
5-бап
мынадай
бабы 4-тармағы Коллекторлық қызметті мазмұндағы 8-тармақпен
1) тармақшасы- жүзеге
асыру толықтырылсын:
ның екінші
қағидалары
«8. Осы баптың 1, 2, 4абзацы
...
тармақтарының,
5тармағы 1), 3), 4), 5), 6)
Жоқ
«Коллекторлық
және
қызмет
9)
тармақшаларының
туралы» 2017
және
6-тармағының
жылғы 6
талаптары бас банктің
мамырдағы
күмәнді және үмітсіз
Қазақстан
активтерін
иеленетін
Республикабанктің
еншілес
сының Заңы
және
ұйымдарына
банктік
қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит
беру
туралы
шарттар
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік басқаруды
жүзеге
асыратын
сервистік компаниялар
ретіндегі коллекторлық
агенттіктерге
олар
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
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Жобаның 1-бабы 4-тармағы
Депутат
Қабыл1) тармақшасының екінші
А.В. Бойчин
данды
абзацындағы «бас банктің
«Сервистік
күмәнді
және
үмітсіз
ұғымын
активтерін
иеленетін компания»
банктің
еншілес енгізуге байланысты, заң
ұйымдарына және банктік техникасы.
қарыз
шарттары
және
(немесе) микрокредит беру
туралы шарттар бойынша
құқықтарды (талаптарды)
сенімгерлік
басқаруды
жүзеге асыратын сервистік
компаниялар
ретіндегі
коллекторлық
агенттіктерге
олар
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер және банк қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 361-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабының 5-тармағы бірінші

88.

Жобаның 1бабы 4-тармағы
1) тармақшасының екінші,
үшінші,
төртінші және
бесінші
абзацтары

9-бап.
Коллекторлық
агенттікті
коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
шығару негіздері
...

қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
36-1-бабының
4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
жасалған
сенімгерлік
басқару
шарты (бұдан әрі –
сенімгерлік
басқару
шарты)
бойынша
сенімгерлік басқарушы
өкілеттіктерін
жүзеге
асырған
кезде
қолданылады.»;
...

бөлігінің сегізінші абзацына
сәйкес жасалған сенімгерлік
басқару шарты (бұдан әрі –
сенімгерлік басқару шарты)
бойынша
сенімгерлік
басқарушы өкілеттіктерін
жүзеге асырған кезде» деген
сөздер
«сервистік
компанияларға»
деген
сөздермен ауыстырылсын.

2) 9-бапта:
5 және 6-тармақтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«5.
Коллекторлық
агенттік
өзінің
коллекторлық
агенттіктер тізілімінен

Жобаның
1-бабы
тармағының
тармақшасында:
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42)

екінші,
үшінші
және
төртінші абзацтар мынадай
редакцияда жазылсын:
«5-тармақта:

Қаржы және
бюджет комитеті
Заң техникасы.

Қабылданды

«Коллекторлық
қызмет
туралы» 2017
жылғы 6
мамырдағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

5.
Коллекторлық
агенттік
өзінің
коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
шығарылғаны туралы
уәкілетті
органның
хабарламасын
алған
күннен
не
коллекторлық агенттік
коллекторлық қызметті
жүзеге асыруды ерікті
түрде тоқтату туралы
шешім
қабылдаған
күннен
кейін
күнтізбелік отыз күн
ішінде:
....

шығарылғаны туралы
бірінші бөлікте:
уәкілетті
органның
мынадай
мазмұндағы
хабарламасын
алған төртінші
абзацпен
күннен
не толықтырылсын:»;
коллекторлық агенттік
бесінші
абзац
алып
коллекторлық қызметті
жүзеге асыруды ерікті тасталсын.
түрде тоқтату туралы
шешім
қабылдаған
күннен
кейін
күнтізбелік отыз күн
ішінде:
өз
атауынан
«коллекторлық
агенттік» деген сөздерді,
өзінің
коллекторлық
қызметті
жүзеге
асырады
деп
болжайтын,
олардан
туындайтын
сөздерді
алып тастау арқылы
қайта тіркеу рәсімін
жүргізуге;
өзінің коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
шығарылғаны туралы
уәкілетті
органның
хабарламасын алған не
коллекторлық агенттік
коллекторлық қызметті
жүзеге асыруды ерікті
түрде тоқтату туралы
шешім
қабылдаған
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күнге, берешекті өндіріп
алу
туралы
шарт
негізінде коллекторлық
агенттікке
берілген
берешек
жөніндегі
барлық мәліметтер мен
құжаттарды кредиторға
беруге;
...
89.

Жобаның 1бабы 4-тармағы
2) тармақшасының алтыншы
абзацы

9-бап.
Коллекторлық
агенттікті
коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
шығару негіздері
«Коллекторлық
...
қызмет
5.
Коллекторлық
туралы» 2017 агенттік
өзінің
жылғы 6
коллекторлық
мамырдағы
агенттіктер тізілімінен
Қазақстан
шығарылғаны туралы
Республикауәкілетті
органның
сының Заңы
хабарламасын
алған
күннен
не
коллекторлық агенттік
коллекторлық қызметті
жүзеге асыруды ерікті
түрде тоқтату туралы
шешім
қабылдаған
күннен
кейін
күнтізбелік отыз күн
ішінде:

2) 9-бапта:
5 және 6-тармақтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«5.
Коллекторлық
агенттік
өзінің
коллекторлық агенттіктер
тізілімінен шығарылғаны
туралы
уәкілетті
органның хабарламасын
алған
күннен
не
коллекторлық
агенттік
коллекторлық қызметті
жүзеге асыруды ерікті
түрде тоқтату туралы
шешім
қабылдаған
күннен кейін күнтізбелік
отыз күн ішінде:
...
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
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Жобаның 1-бабы 4-тармағы
2) тармақшасының алтыншы
абзацындағы
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер және банк қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 361-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацында
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабының 5-тармағы бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген»
деген сөздер «банктік қарыз
шарты
және
(немесе)
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар
(талаптар) берілген» деген
сөздермен ауыстырылсын.

Депутаттар
А.В. Бойчин,
Д.М. Еспаева,
С.С. Ерубаев,
Ю.В. Ли,
А.Г. Линник,
Л.К. Рамазанова,
Б.М. Сартбаев,
Е.В. Смайлов,
А.М. Хамедов
«Сервистік
компания» ұғымының
енгізілуіне
орай
байланыстырушы
түзету, заң техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

....
Жоқ

қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
36-1-бабының
4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацында
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген тұлғаға не
оның нұсқауы бойынша
жаңа сенімгерлік басқару
шарты жасалған тұлғаға
өзінің
коллекторлық
агенттіктердің тізілімінен
шығарылғаны
туралы
уәкілетті
органның
хабарламасын алған не
коллекторлық
агенттік
коллекторлық қызметті
жүзеге асыруды ерікті
түрде тоқтату туралы
шешім қабылдаған күнге,
сенімгерлік
басқару
шарты
негізінде
коллекторлық агенттікке
берілген банктік қарыз
шарттары және (немесе)
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микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтар
(талаптар)
бойынша
барлық
мәліметтер
мен
құжаттарды беруге;
...
90.

Жобаның 1бабы 4-тармағы
2) тармақшасының алтыншы
абзацы

9-бап.
Коллекторлық
агенттікті
коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
шығару негіздері
«Коллекторлық
...
қызмет
Жоқ
туралы» 2017
жылғы 6
мамырдағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

2) 9-бапта:
5 және 6-тармақтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:
«5.
Коллекторлық
агенттік
өзінің
коллекторлық агенттіктер
тізілімінен шығарылғаны
туралы
уәкілетті
органның хабарламасын
алған
күннен
не
коллекторлық
агенттік
коллекторлық қызметті
жүзеге асыруды ерікті
түрде тоқтату туралы
шешім
қабылдаған
күннен кейін күнтізбелік
отыз күн ішінде:
...
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан Республикасы
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Жобаның 1-бабы 4-тармағы
2) тармақшасының алтыншы
абзацындағы
«жаңа
сенімгерлік басқару шарты
жасалған тұлғаға» деген
сөздер «мұндай тұлға жаңа
сенімгерлік басқару шартын
жасасқан
сервистік
компанияға»
деген
сөздермен ауыстырылсын.

Қаржы және
бюджет комитеті
«Құқықтық актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

Заңының 36-1-бабының 4тармағы бірінші бөлігінің
оныншы
абзацында
немесе «Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 9-1-бабының 5тармағы бірінші бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген тұлғаға не
оның нұсқауы бойынша
жаңа
сенімгерлік
басқару
шарты
жасалған тұлғаға өзінің
коллекторлық
агенттіктердің тізілімінен
шығарылғаны
туралы
уәкілетті
органның
хабарламасын алған не
коллекторлық
агенттік
коллекторлық қызметті
жүзеге асыруды ерікті
түрде тоқтату туралы
шешім қабылдаған күнге,
сенімгерлік
басқару
шарты
негізінде
коллекторлық агенттікке
берілген банктік қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтар
(талаптар)
бойынша
барлық
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мәліметтер
құжаттарды беруге;
91.

92.

мен

Жобаның 1бабы 4-тармағы
2) тармақшасының жетінші
абзацы

9-бап.
Коллекторлық
агенттікті
коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
шығару негіздері
«Коллекторлық
...
қызмет
берешекті
өндіріп
туралы» 2017 алу туралы жасалған
жылғы 6
барлық
шарттарды
мамырдағы
бұзуға міндетті.
Қазақстан
Республикасының Заңы

2) 9-бапта:
5 және 6-тармақтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:
...
барлық
берешекті
өндіріп
алу
туралы
жасалған
шарттарды
және
(немесе)
сенімгерлік
басқару
шарттарын
бұзуға
міндетті.
...

Жобаның 1-бабы 4-тармағы
2) тармақшасының жетінші
абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«төртінші
абзацтағы
«берешекті
өндіріп
алу
туралы жасалған барлық
шарттарды» деген сөздер
«барлық
жасалған
берешекті
өндіріп
алу
туралы шарттарды және
(немесе) сенімгерлік басқару
шарттарын» деген сөздермен
ауыстырылсын.

Қаржы және
бюджет комитеті

Жобаның 1бабы 4-тармағы
2) тармақшасының сегізінші
абзацы

2) 9-бапта:
5 және 6-тармақтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:
...
Кредитор берешекті
өндіріп алу туралы шарт
негізінде коллекторлық
агенттікке
берілген
берешек
жөніндегі
мәліметтер
мен
құжаттардың
қабылдануын
қамтамасыз
етуге,

Жобаның 1-бабы 4-тармағы
2) тармақшасының сегізінші
абзацы мынадай редакцияда
жазылсын:
«мынадай
мазмұндағы
үшінші
бөлікпен
толықтырылсын:».

Қаржы және
бюджет комитеті

9-бап.
Коллекторлық
агенттікті
коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
шығару негіздері
«Коллекторлық
...
қызмет
Кредитор берешекті
туралы» 2017 өндіріп алу туралы шарт
жылғы 6
негізінде коллекторлық
мамырдағы
агенттікке
берілген
Қазақстан
берешек
жөніндегі
Республикамәліметтер
мен
сының Заңы
құжаттардың
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Заң техникасы.

Заң техникасы.
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93.

қабылдануын
қамтамасыз
етуге,
сондай-ақ бұрын осы
коллекторлық
агенттікпен жасалған
берешекті өндіріп алу
туралы шарттарды бұзу
жөнінде
шаралар
қабылдауға міндетті.

сондай-ақ бұрын осы
коллекторлық
агенттікпен
жасалған
берешекті өндіріп алу
туралы шарттарды бұзу
бойынша
шаралар
қабылдауға міндетті.
...

9-бап.
Коллекторлық
агенттікті
коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
шығару негіздері
«Коллекторлық
...
қызмет
5.
Коллекторлық
туралы» 2017 агенттік
өзінің
жылғы 6
коллекторлық
мамырдағы
агенттіктер тізілімінен
Қазақстан
шығарылғаны туралы
Республикауәкілетті
органның
сының Заңы
хабарламасын
алған
күннен
не
коллекторлық агенттік
коллекторлық қызметті
жүзеге асыруды ерікті
түрде тоқтату туралы
шешім
қабылдаған
күннен
кейін

2) 9-бапта:
5 және 6-тармақтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:
...
«5.
Коллекторлық
агенттік
өзінің
коллекторлық агенттіктер
тізілімінен шығарылғаны
туралы
уәкілетті
органның хабарламасын
алған
күннен
не
коллекторлық
агенттік
коллекторлық қызметті
жүзеге асыруды ерікті
түрде тоқтату туралы
шешім
қабылдаған
күннен кейін күнтізбелік
отыз күн ішінде:
...
«Қазақстан
Республикасындағы

Жобаның 1бабы 4-тармағы
2) тармақшасының тоғызыншы
абзацы
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Жобаның 1-бабы 4-тармағы
2)
тармақшасының
тоғызыншы
абзацындағы
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер және банк қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 361-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацында
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабының 5-тармағы бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген»
деген сөздер «Өзіне банктік
қарыз шарты және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтар

Депутаттар
А.В. Бойчин,
Д.М. Еспаева,
С.С. Ерубаев,
Ю.В. Ли,
А.Г. Линник,
Л.К. Рамазанова,
Б.М. Сартбаев,
Е.В. Смайлов,
А.М. Хамедов
«Сервистік
компания» ұғымының
енгізілуіне
орай
байланыстырушы
түзету, заң техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

Қабылданды

күнтізбелік
ішінде:
....
Жоқ

94.

отыз

Жобаның 19-бап.
бабы 4-тармағы Коллекторлық
2) тармақшасы- агенттікті
ның тоғызыншы коллекторлық
абзацы

күн банктер
және
банк (талаптар) берілген» деген
қызметі
туралы» сөздермен ауыстырылсын.
Қазақстан
Республикасы Заңының
36-1-бабының
4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацында
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген тұлға не
мұндай тұлғамен жаңа
сенімгерлік
басқару
шартын жасасқан тұлға
осы тармақтың бірінші
бөлігінің
төртінші
абзацында
көзделген
жағдайда мәліметтер мен
құжаттардың
қабылдануын қамтамасыз
етуге міндетті.
...
2) 9-бапта:
Жобаның 1-бабы 4-тармағы
Қаржы және
Қабыл5 және 6-тармақтар 2) тармақшасының алтыншы
бюджет комитеті
данды
мынадай
редакцияда абзацында:
жазылсын:
«мұндай тұлғамен жаңа
«Құқықтық актілер
...
Қазақстан
сенімгерлік басқару шартын туралы»
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«Коллекторлық
қызмет
туралы» 2017
жылғы 6
мамырдағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

95.

Жобаның 1бабы 4-тармағы
2) тармақшасының оныншы
абзацы

агенттіктер тізілімінен
шығару негіздері
...
5.
Коллекторлық
агенттік
өзінің
коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
шығарылғаны туралы
уәкілетті
органның
хабарламасын
алған
күннен
не
коллекторлық агенттік
коллекторлық қызметті
жүзеге асыруды ерікті
түрде тоқтату туралы
шешім
қабылдаған
күннен
кейін
күнтізбелік отыз күн
ішінде:
....
Жоқ

«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 36-1-бабының 4тармағы бірінші бөлігінің
оныншы
абзацында
немесе «Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 9-1-бабының 5тармағы бірінші бөлігінің
сегізінші
абзацында
көрсетілген тұлға не
мұндай тұлғамен жаңа
сенімгерлік
басқару
шартын жасасқан тұлға
осы тармақтың бірінші
бөлігінің
төртінші
абзацында
көзделген
жағдайда мәліметтер мен
құжаттардың
қабылдануын қамтамасыз
етуге міндетті.
...

жасасқан тұлға» деген сөздер Республикасы Заңының
«мұндай
тұлға
жаңа 24-бабы 3-тармағының
сенімгерлік басқару шартын талабына сәйкес келтіру.
Редакциялық түзету.
жасасқан
сервистік
компания» деген сөздермен
ауыстырылсын;
өзгеріс
орыс
тіліндегі
мәтінге
енгізіледі,
қазақ
тіліндегі мәтін өзгермейді.

9-бап.
2) 9-бапта:
Жобаның 1-бабы 4-тармағы
Коллекторлық
5 және 6-тармақтар 2) тармақшасының оныншы
агенттікті
мынадай
редакцияда абзацы мынадай редакцияда
коллекторлық
жазылсын:
жазылсын:
агенттіктер тізілімінен
...
«6-тармақ
мынадай
шығару негіздері
мазмұндағы үшінші және
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...
Осы
тармақтың
бірінші
бөлігінде
көрсетілген әрекеттерді
жүзеге
асырмаған
жағдайда,
коллекторлық агенттік
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
тәртіппен мәжбүрлеп
таратылуға жатады.
...

Осы
тармақтың бесінші
абзацтармен
бірінші
бөлігінде толықтырылсын:».
көрсетілген әрекеттер
жүзеге
асырылмаған
жағдайда коллекторлық
агенттік
Қазақстан
Республикасының
заңдарында белгіленген
тәртіппен
мәжбүрлеп
таратылуға жатады.
...

9-бап. Коллекторлық
агенттікті
коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
шығару негіздері
...
6.
Коллекторлық
агенттік
өзінің
«Коллекторлық коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
қызмет
туралы» 2017 шығарылғаны туралы
жылғы 6
уәкілетті
органның
мамырдағы
хабарламасын
алған
Қазақстан
күннен
бастап
Республикакүнтізбелік бес күн
сының Заңы
ішінде бұл туралы:
берешекті
өндіріп
алу туралы шарттар

2) 9-бапта:
Жобаның 1-бабы 4-тармағы
5 және 6-тармақтар 2) тармақшасының он бірінші,
мынадай
редакцияда он екінші және он төртінші
жазылсын:
абзацтары алып тасталсын.
...
6.
Коллекторлық
агенттік
өзінің
коллекторлық
агенттіктер тізілімінен
шығарылғаны туралы
уәкілетті
органның
хабарламасын
алған
күннен
бастап
күнтізбелік бес күн
ішінде бұл туралы:
берешекті өндіріп алу
туралы
шарттар
жасасқан
кредиторларды;

«Коллекторлық
қызмет
туралы» 2017
жылғы 6
мамырдағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

96.

Жобаның 1бабы 4-тармағы
2) тармақшасының он бірінші,
он екінші және
он төртінші
абзацтары
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бюджет комитеті
Заң техникасы.
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жасасқан
кредиторларды;
берешегі
коллекторлық
агенттікке
берешекті
өндіріп алу туралы шарт
негізінде
берілген
борышкерлерді
осы
Заңның 5-бабының 1тармағында көзделген
тәсілдермен хабардар
етуге міндетті.

97.

Жобаның 19-бап. Коллекторлық
бабы 4-тармағы агенттікті
2) тармақшасы- коллекторлық

«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының 36-1-бабының 4тармағы бірінші бөлігінің
оныншы абзацына немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 91-бабының
5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына
сәйкес
сенімгерлік
басқару
шартында
көзделген
тәсілдермен сенімгерлік
басқару
шарттары
жасалған тұлғаларды;
берешегі
коллекторлық
агенттікке
берешекті
өндіріп алу туралы шарт
негізінде
берілген
борышкерлерді
осы
Заңның 5-бабының 1тармағында көзделген
тәсілдермен;
...
Жобаның 1-бабы 4-тармағы
2) тармақшасының он үшінші
абзацындағы
«Қазақстан

2) 9-бапта:

143

Депутаттар
А.В. Бойчин,
Д.М. Еспаева,

Қабылданды

ның он үшінші агенттіктер тізілімінен
абзацы
шығару негіздері
...
«Коллекторлық
6.
Коллекторлық
қызмет
агенттік
өзінің
туралы» 2017 коллекторлық
жылғы 6
агенттіктер тізілімінен
мамырдағы
шығарылғаны туралы
Қазақстан
уәкілетті
органның
Республикахабарламасын
алған
сының Заңы
күннен
бастап
күнтізбелік бес күн
ішінде бұл туралы:
берешекті
өндіріп
алу туралы шарттар
жасасқан
кредиторларды;
берешегі
коллекторлық
агенттікке
берешекті
өндіріп алу туралы шарт
негізінде
берілген
борышкерлерді
осы
Заңның 5-бабының 1тармағында көзделген
тәсілдермен хабардар
етуге міндетті.

5 және 6-тармақтар
мынадай
редакцияда
жазылсын:
...
6.
Коллекторлық
агенттік
өзінің
коллекторлық
агенттіктер
тізілімінен
шығарылғаны
туралы
уәкілетті
органның
хабарламасын
алған
күннен
бастап
күнтізбелік
бес
күн
ішінде бұл туралы:
...
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
36-1-бабының
4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
сенімгерлік
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Республикасындағы
банктер және банк қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 361-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабының 5-тармағы бірінші
бөлігінің сегізінші абзацына
сәйкес» деген сөздер алып
тасталсын.

С.С. Ерубаев,
Ю.В. Ли,
А.Г. Линник,
Л.К. Рамазанова,
Б.М. Сартбаев,
Е.В. Смайлов,
А.М. Хамедов
«Сервистік
компания» ұғымының
енгізілуіне
орай
байланыстырушы
түзету, заң техникасы.
«Құқықтық
актілер
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
24-бабы 3-тармағының
талабына сәйкес келтіру.

басқару
шартында
көзделген
тәсілдермен
сенімгерлік
басқару
шарттары
жасалған
тұлғаларды;
...
98.

Жобаның 114-бап.
бабы 4-тармағы Коллекторлық
4) тармақшасы- агенттіктің құқықтары
Коллекторлық
ның үшінші
абзацы
агенттік:
…
«Коллекторлық
Жоқ
қызмет
туралы» 2017
жылғы 6
мамырдағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

4) 14-бапта:
мынадай мазмұндағы
7-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
«7-1)
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
36-1-бабының
4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
туралы»
қызмет
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес берілген банктік
қарыз
шарты
және
(немесе) микрокредит
беру
туралы
шарт
бойынша құқықтарды
145

Жобаның 1-бабы 4-тармағы
Депутат
Қабыл4) тармақшасындағы үшінші
А.В. Бойчин
данды
абзацындағы
«Қазақстан
«Сервистік
Республикасындағы
ұғымын
банктер және банк қызметі компания»
туралы»
Қазақстан енгізуге байланысты, заң
Республикасы Заңының 36- техникасы.
1-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабының 5-тармағы бірінші
бөлігінің сегізінші абзацына
сәйкес берілген банктік
қарыз шарты және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарт бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқару жөніндегі» деген
сөздер «сенімгерлік басқару
шарты шеңберінде» деген
сөздермен ауыстырылсын.

(талаптарды)
сенімгерлік
басқару
жөніндегі
сервистік
компания ретінде болуға
құқылы.
...
99.

Жобаның 114-бап.
бабы 4-тармағы Коллекторлық
4) тармақшасы- агенттіктің құқықтары
Коллекторлық
ның бесінші
абзацы
агенттік:
…
«Коллекторлық
Жоқ
қызмет
туралы» 2017
жылғы 6
мамырдағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

4) 14-бапта:
мынадай мазмұндағы
7-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
...
тараптардың келісімі
бойынша
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
туралы»
қызметі
Қазақстан
Республикасы Заңының
36-1-бабының
4-тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабы 5-тармағының
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
сенімгерлік
басқару шарты жасалған
тұлға
сенімгерлік
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Жобаның 1-бабы 4-тармағы
Қаржы және
Қабыл4) тармақшасының бесінші
бюджет комитеті
данды
абзацындағы
«Қазақстан
Заң жобасының 4Республикасындағы
1)
банктер және банк қызметі тармағы
туралы»
Қазақстан тармақшасының екінші
Республикасы Заңының 36- абзацына сәйкес келтіру.
1-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабы 5-тармағының бірінші
бөлігінің сегізінші абзацына
сәйкес сенімгерлік басқару
шарты
жасалған
тұлға
сенімгерлік басқару шарты
бойынша
берген
өкілеттіктері» деген сөздер
«өзімен сенімгерлік басқару
шарты жасалған тұлға берген
өкілеттіктер»
деген
сөздермен ауыстырылсын.

басқару
шарты
бойынша
берген
өкілеттіктері шеңберінде
банктік қарыз шартының
немесе микрокредит беру
туралы
шарттың
талаптарын
өзгертуге
құқылы. Банктік қарыз
шартының және (немесе)
микрокредит беру туралы
шарттың
талаптары
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан Республикасы
Заңының
34-бабы
3тармағының
екінші
бөлігіне
және
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 3бабы
6-тармағының
екінші бөлігіне сәйкес
қарыз
алушы
үшін
жақсартылған
жағдайларда,
оларды
біржақты
тәртіппен
өзгертуге жол беріледі;
...
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100.

Жобаның 114-бап.
бабы 4-тармағы Коллекторлық
4) тармақшасы- агенттіктің құқықтары
ның алтыншы
Коллекторлық
және жетінші агенттік:
абзацтары
…
Жоқ
«Коллекторлық
қызмет
туралы» 2017
жылғы 6
мамырдағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

4) 14-бапта:
мынадай мазмұндағы
7-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
...
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
36-1-бабының
4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
сенімгерлік
басқару шарты жасалған
тұлғаның
мүдделерін
сотта,
оның
ішінде
берешекті өндіріп алу
және
(немесе)
кепіл
затынан
өндіріп
алу
процесінде білдіруге;
борышкерден
«Қазақстан
Республикасындағы
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Жобаның 1-бабы 4-тармағы
Қаржы және
Қабыл4) тармақшасының алтыншы
бюджет комитеті
данды
және жетінші абзацтарындағы
««Қазақстан
Заң жобасының 4тармағы
1)
Республикасындағы
банктер және банк қызметі тармақшасының екінші
туралы»
Қазақстан абзацына сәйкес келтіру.
Республикасы Заңының 361-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабының 5-тармағы бірінші
бөлігінің сегізінші абзацына
сәйкес» деген сөздер алып
тасталсын.

банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
36-1-бабы
4тармағының
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
сенімгерлік
басқару шарты жасалған
тұлғаның мүддесі үшін
берешекті өтеу есебіне
қолма-қол
ақшасыз
нысандағы ақшаны және
(немесе) өзге де мүлікті
кейіннен осындай ақшаны
және (немесе) осындай
мүлікті оның пайдасына
бере отырып қабылдауға;
...
101.

Жобаның 114-бап.
бабы 4-тармағы Коллекторлық
4) тармақшасы- агенттіктің құқықтары
ның тоғызыншы
Коллекторлық
абзацы
агенттік:

4) 14-бапта:
мынадай мазмұндағы
7-1)
тармақшамен
толықтырылсын:
...
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Жобаның 1-бабы 4-тармағы
Депутат
Қабыл4)
тармақшасының
А.В. Бойчин
данды
тоғызыншы
абзацындағы
«Банктік қарыз шарттары
«Сервистік
ұғымын
және (немесе) микрокредит компания»

«Коллекторлық
қызмет
туралы» 2017
жылғы 6
мамырдағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

102.

Жобаның 1бабы 4-тармағы
4) тармақшасының бірінші,
екінші және
төртінші
абзацтары

…
Жоқ

16-бап.
Борышкердің
және
(немесе) оның өкілінің
құқықтары
мен
міндеттері
1. Борышкер және
(немесе) оның өкілі:
1)
Қазақстан
Республикасы

Банктік
қарыз
шарттары және (немесе)
микрокредит
беру
туралы
шарттар
бойынша құқықтарды
(талаптарды)
сенімгерлік
басқару
жөніндегі
сервистік
компания
ретіндегі
коллекторлық агенттікке
сыйақыны,
сондай-ақ
сенімгерлік басқарумен
байланысты шығыстарды
банктік қарыз шарттары
және
(немесе)
микрокредит беру туралы
шарттар
бойынша
құқықтарды (талаптарды)
иеленген
тұлға
сенімгерлік
басқару
шартының талаптарына
сәйкес төлейді (өтейді);»;
...

беру
туралы
шарттар енгізуге байланысты, заң
бойынша
құқықтарды техникасы.
(талаптарды)
сенімгерлік
басқару
жөніндегі
сервистік» деген
сөздер
«Сервистік» деген сөзбен
ауыстырылсын.

6)
16-баптың
1тармағында:
1) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«1)
кредитордан,
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»

Жобаның
1-бабы
тармағының
тармақшасында:
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46)

бірінші абзац мынадай
редакцияда жазылсын:
«6)
16-баптың
1тармағының 1) және 8)

Қаржы және
бюджет комитеті
Заң техникасы.

Қабылданды

«Коллекторлық
қызмет
туралы» 2017
жылғы 6
мамырдағы
Қазақстан
Республикасының Заңы

103.

заңнамасының
талаптарын
ескере
отырып, кредитордан
берешекті сотқа дейін
өндіріп алу мен реттеуді
жүзеге
асыратын
коллекторлық агенттік,
оның тұрған жері, онда
өзінің
дербес
деректерінің бар-жоғы,
берешектің
мөлшері
мен құрылымы туралы
мәліметтер алуға;
...

Қазақстан Республикасы тармақшалары
мынадай
Заңының 36-1-бабының 4- редакцияда жазылсын:»;
тармағы бірінші бөлігінің
оныншы абзацына немесе
екінші
және
төртінші
«Микроқаржылық қызмет абзацтар алып тасталсын.
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 91-бабының
5-тармағы
бірінші бөлігінің сегізінші
абзацына
сәйкес
коллекторлық агенттікпен
сенімгерлік
басқару
шартын
жасасқан
тұлғадан,
берешек
бойынша
борышкерге
талап қою құқығы бар
коллекторлық агенттіктен
коллекторлық
агенттік,
оның орналасқан жері,
коллекторлық агенттікте
борышкердің
дербес
деректерінің, берешегінің
мөлшері
мен
құрылымының
болуы
туралы
мәліметтер
алуға;»;
8) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
...

Жобаның 116-бап.
6)
16-баптың
бабы 4-тармағы Борышкердің
және тармағында:
6) тармақшасы- (немесе) оның өкілінің

1-
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Жобаның 1-бабы 4-тармағы
6) тармақшасының үшінші
абзацындағы
«Қазақстан

Қаржы және
бюджет комитеті

Қабылданды

ның үшінші
абзацы

құқықтары
мен
міндеттері
1. Борышкер және
«Коллекторлық (немесе) оның өкілі:
қызмет
1)
Қазақстан
туралы» 2017 Республикасы
жылғы 6
заңнамасының
мамырдағы
талаптарын
ескере
Қазақстан
отырып, кредитордан
Республикаберешекті сотқа дейін
сының Заңы
өндіріп алу мен реттеуді
жүзеге
асыратын
коллекторлық агенттік,
оның тұрған жері, онда
өзінің
дербес
деректерінің бар-жоғы,
берешектің
мөлшері
мен құрылымы туралы
мәліметтер алуға;
...

1) тармақша мынадай
редакцияда жазылсын:
«1)
кредитордан,
«Қазақстан
Республикасындағы
банктер
және
банк
қызметі
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
36-1-бабының
4тармағы
бірінші
бөлігінің
оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық
қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының
9-1-бабының 5-тармағы
бірінші
бөлігінің
сегізінші
абзацына
сәйкес
коллекторлық
агенттікпен сенімгерлік
басқару шартын жасасқан
тұлғадан,
берешек
бойынша
борышкерге
талап қою құқығы бар
коллекторлық агенттіктен
коллекторлық
агенттік,
оның орналасқан жері,
коллекторлық агенттікте
борышкердің
дербес
деректерінің, берешегінің
мөлшері
мен
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Заң жобасының 4Республикасындағы
1)
банктер және банк қызметі тармағы
туралы»
Қазақстан тармақшасының екінші
Республикасы Заңының 36- абзацына сәйкес келтіру.
1-бабының
4-тармағы
бірінші бөлігінің оныншы
абзацына
немесе
«Микроқаржылық қызмет
туралы»
Қазақстан
Республикасы Заңының 9-1бабының 5-тармағы бірінші
бөлігінің сегізінші абзацына
сәйкес» деген сөздер алып
тасталсын.

Курылымыныц
болуы
туралы
мэл1меттер
алуга;»;

Ескертпе: Зац жобасыныц мэпнш цабылданган тузетулерге, сондай-ац «Кукыктык акплер туралы» Кдзакстан Республикасы
Заныныц талаптары непзшде зац техникасыныц цагидаларына жэне эдеби пл нормаларына сэйкес келпру керек.

Каржы жэне бюджет комитетшщ торагасы

М. ОДсайынов

