МИКРОКРЕДИТ АЛУҒА АРНАЛҒАН ӨТІНІШ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОКРЕДИТА
г.______________

«__» ________ 2021 жыл/год.

Уровень риска ОД/ФТ: 1. средний
2. низкий
3. высокий
1.Қарыз алушы бойынша ақпарат/Информация по заемщику:
__________________________
Тегі/Фамилия

ҚР азаматы (-шасы)
Гражданин (-ка)
РК____

_____________________________
Аты/Имя

____________________________
Әкесінің аты/Отчество

_____________________

__________________________________

ЖСН/ИИН

туған күні/дата рождения
_________________________________

Азаматтығы/гражданство

место рождение / туған жері

жеке күәлік №
нөмірі/ номер
удостоверение
личности №
Жынысы/ Пол ер/мужской
Байланыс ақпараты/
Контактная
информация

дата выдачи/
берілген күні

срок действия/
әрекет ету мерзімі

әйел/женский

ұялы телефондар нөмірлері/номера сотовых телефонов:
1. Қарыз алушының/Заемщика:
+ 7 (7____________________
2. Доверенного лица/сенімді тұлғаның +7 ( 7 _________________
3. Доверенного лица /сенімді тұлғаның +7 (7 _________________

Тұрғылықты/тіркелген мекен-жайы
Адрес проживания/регистрации:
Жұмыс орны/қызметі
Место
работы/должность

кіммен берілген/
кем выдано

_______________________
ықшамауд./көшесі
мкр./улица

____________________________

Адрес эл.почты/
Электрондық пошта
мекен-жайы
Орташа айлық
табыс/Среднемесячный
доход составляет

Не менее/Кем емес

150 000 теңге/тенге

Жоқ/Нет
Иә/Да

Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер.
Өтініш беруші Бенефициарлық меншік иесі болып табыла ма/
Сведения о Бенефициарном собственнике.
Является ли Заявитель Бенефициарным собственником:
ЖоқНет
Иә/Да _______________________________________
меншік нысанының атауы/наименование объекта собственности

_________

үй/д

Жақын туысы Бенефициарлық меншік иесі болып табыла ма/
Является ли близкий родственник Бенефициарным собственником:
Жоқ/Нет
Болып табылады/Является
(ТАӘ)/(ФИО) ___ (контакт)
Шетелдік жария лауазымды тұлғалардың (ШЖЛТ) мәртебесі туралы мәліметтер.
Жақын туысы ШЖЛТ болып табыла ма/
Сведения о статусе Иностранных публичных должностных лиц (ИПДЛ).
Является ли близкий родственник ИПДЛ:
Жоқ/Нет
______________________________________
Бар/Есть
(ТАӘ) (байланыс)/ (ФИО) (контакт)
__________________ел/страна
2. Сұратылатын микрокредит/ Запрашиваемый микрокредит:
- кепілсіз тұтынушылық/ потребительский без залога
күн/дней
микрокредит сомасы /
сумма микрокредита

микрокредит валютасы/
валюта микрокредита

микрокредит мерзімі/ срок
микрокредита

Алу тәсілі/
Способ получения:
- МҚҰ Терминалынан алу жолымен/
путем получения в Терминале МФО
- кредиттік картаның шотына немесе банктік шотқа аудару жолымен/
путем перечисления на счет платежной карты или банковский счет
- АҚ "Қазахстан Халық банк" банкоматынан Cash by code
қызметі арқылы немесе «Қазпочта» АҚ арқылы арнайы құпия кодты қолданып несие
алу. Бірегей коды бар SMS-хабарламаны микрокредитті алуға арналған осы өтініште
көрсетілген менің ұялы телефонымның нөміріне жолдауыңызды сұраймын
/путем получения в банкомате АО «Народный Банк Казахстана»
по услуге Cash by code или через АО «Казпочта» с помощью
специального секретного кода. SMS-сообщение с уникальным кодом прошу
направлять на мой номер сотового телефона, указанный в настоящем заявлении на
получение микрокредита
Микрокредитті өтеу әдісі/
Метод погашения микрокредита:
- Аннуитеттік/Аннуитетный;
- Дифференциалды/Дифференцированный;
- Өзге әдіс – біржолғы төлем/ Иной метод – единовременный платеж.

Келісім/ Согласия:
«Взаймы» Микроқаржы ұйымы» ЖШС-не өз келісімімді беремін:
- «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының57-бабына сәйкес, осымен менің зейнетақы жинақтарымның
құпиясын ашуға, сондай-ақ Мемлекеттік корпорациямен/өзге де уәкілетті
органмен/ұйыммен берілетін менің кірістерімнен жинақтаушы

зейнетақы қорларына аударылатын міндетті зейнетақы жарналары, сонымен
қатар әлеуметтікаударымдар туралы ақпаратты алуға келісімімді беретінімді
мәлімдеймін.;
Даю свое согласие ТОО «Микрофинансовая организация «Взаймы»:
- в соответствии со ст.57 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в
Республике Казахстан» настоящим заявляю, что даю свое согласие на раскрытие
тайны моих пенсионных накоплений, а также получение информации,
предоставляемой Государственной корпорацией/иным уполномоченным
органом/организацией об отчисляемых с моих доходов обязательных пенсионных
взносах в накопительные пенсионные фонды, а также социальных отчислениях;
- «Взаймы» Микроқаржы ұйымы» ЖШС-де болып табылатын және көрсетілген
көзге(дерге) келешектекеліп түсетін менің қаржылық және мүліктік сипаттағы басқа да
міндеттемелеріме қатысты мен туралы ақпаратты кредиттік бюроға ұсынуға;
- на предоставление информации обо мне в кредитные бюро, касающейся моих
финансовых и других обязательств имущественного характера, находящаяся в ТОО
«Микрофинансовая организация «Взаймы»и которая поступит в указанный(ые)
источник(и) в будущем;
-кредиттік бюрода болып табылатын менің қаржылық және мүліктік сипаттағы басқа
да міндеттемелеріме қатысты, және келешекте кредиттік бюроларға келіп түсетін
ақпарат осы келісімдіқабылдаған кредиттік бюродан(лардан) ақпарат алушыға
ашылатыны жөніндегі кредиттік есепті кредиттік есепті алушыға беруге;
-на выдачу кредитного отчета получателю кредитного отчета, что информация,
касающаяся моихфинансовых и других обязательств имущественного характера,
находящаяся в кредитных бюро, икоторая поступит в кредитные бюро в будущем,
будет раскрыта получателю информации из кредитного(ых) бюро, принявшему(их)
настоящее согласие;
- іс-қимылдардың абсолюттік спектрін жүзеге асыруға және деректердің кез келген түрін
жедел растау
және тексеру жөніндегі шаралардың абсолюттік құралдарын қолдануға, «Взаймы»
Микроқаржы ұйымы»ЖШС-нен микрокредит алу мақсатында мен ұсынған менің дербес
деректерімді жинауға және өңдеуге,
сол сияқты соңғылары қандай да бір сәйкес келмеген жағдайда нақтыланған және/немесе
шынайы/өзекті
деректерді алуға (соның ішінде осы дербес деректерді ұсынылатын қарыз микрокредит
бойынша
құжаттар пакетін жеткізуді жүзеге асыратын қызметкерлерге/заңды тұлғалардың
өкілдеріне табыстауға) келісім беретінімді мәлімдеймін, сонымен қатар «Взаймы»
Микроқаржы ұйымы» ЖШС-не құпия
ақпаратты және банктік, коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де
құпияға жататын ақпаратты сақтандыру ұйымдарына, кәсіби бағалаушылар
бірлестіктеріне, құқыққорғау органдарына, мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын
уәкілетті мемлекеттік органдарға, кредиттік бюроларға, ұялы
байланыс операторына, тіпті егер микрокредит берілмесе де, сонымен қатар ұсынылатын

микрокредитбойынша құжаттар пакетін жеткізуді жүзеге асыратын
қызметкерлерге/заңды тұлғалардың өкілдеріне (курьерлік компанияларға) ашуға өзімнің
даусыз және қайтарылмайтын келісімімді беремін;
- на осуществление абсолютного спектра действий и применение абсолютного
инструментария мер по оперативному подтверждению и проверке любого рода данных, на
сбор и обработку моих персональныхданных, предоставленных мною в целях получения
микрокредита в ТОО «Микрофинансовая организация «Взаймы», равно как и на
получение уточненных и/или достоверных/актуальных данных в случае какого-либо
несовпадения последних (в том числе на передачу этих персональных данных
сотрудникам/представителям юридических лиц, осуществляющих доставку пакета
документов попредоставляемому микрокредиту - курьерским компаниям), также
даю бесспорное и безотзывное
согласие ТОО «Микрофинансовая организация «Взаймы» на раскрытие
конфиденциальной информациии информации относящейся к банковской, коммерческой,
служебной и иной охраняемой законом тайне, встраховые организации, профессиональные
объединения оценщиков, правоохранительные органы,
уполномоченные государственные органы, осуществляющие государственное
регулирование, кредитныебюро, оператору сотовой связи, даже если микрокредит не
будет предоставлен, а также сотрудникам/ представителям юридических лиц,
осуществляющих доставку пакета документов по предоставляемому микрокредиту
(курьерские компании);
- «Взаймы» Микроқаржы ұйымы» ЖШС-нің орналасқан жері немесе атауы өзгерген
жағдайда, осы өтініште көрсетілген менің ұялы телефон нөміріме тиісті мәтіндік
хабарлама жіберу арқылы хабардаретуге келісім беремін. Және хабардар етудің мұндай
тәртібін жазбаша нысанда жасалғанмен тең
екендігін мойындаймын;
- на оповещение посредством направления соответствующего текстового сообщения на
мой мобильныйтелефонный номер, отраженный в настоящем заявлении, в случае
изменения места нахождения либо изменения наименования ТОО «Микрофинансовая
организация «Взаймы». И такой порядок информирования признаю равносильным
совершенному в письменной форме;
- микрокредит сомасын қайтару және/немесе есептелген сыйақыны төлеу бойынша
міндеттемелер орындалмаған немесе тиісті дәрежеде орындалмаған жағдайда,
сонымен қатар Микрокредит шартыбойынша менің міндеттемелерімді
орындамаудың немесе тиісті дәрежеде орындамаудың өзге де
жағдайлары туындаған кезде, «Взаймы» Микроқаржы ұйымы» ЖШС жалақыны, заң
бойынша тиісті өзгеде өтемақыларды, шарттар бойынша төлемдерді. Бонустарды және
маған түсетін кез келген өзге де
сомаларды төлеуді қоса алғанда, бірақ шектелмей менің барлық және кез келген
кірістеріме өндіріп алуқолдану жолымен өз талаптарын қанағаттандыруға (соның ішінде
мерзімінен бұрын) құқылы;
- в случае неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательства по возврату суммы
микрокредитаи\или выплаты начисленного вознаграждения, а также при наступлении иных
случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения моих обязательств по Договору
микрокредита, ТОО «Микрофинансовая организация «Взаймы» вправе удовлетворить свои

требования (в том числе и досрочно) путем наложениявзыскания на все и любые мои
доходы включая, но не ограничиваясь: заработную плату, иные
компенсации положенные по закону, выплаты по договорам, выплаты бонусов и
любых иных сумм, поступающих мне;
- микрокредит сомасын қайтару және / немесе есептелген сыйақы төлеу бойынша
міндеттеме орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда, мен
микрокредит беру туралы шарттың
қолданылу мерзімін қарыз берушінің Жаңа мерзімнің бірінші күні Қарыз берушінің
сайтындағы жекекабинетке қосымша келісім жіберу жолымен микрокредит беру туралы
шарттың қолданылу мерзіміне ұқсас жаңа мерзімге қолданыстағы шарттарда ұзартуға
келісемін;
- в случае неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательства по возврату суммы
микрокредитаи\или выплаты начисленного вознаграждения, я согласен продлить срок
действия Договора о
предоставлении микрокредита на действующих условиях на новый срок, аналогичный
сроку действияДоговора о предоставлении микрокредита путем направления
Займодателем дополнительного
соглашения мне в личный кабинет на сайте Займодателя в первый день нового срока;
- осы Шарт шеңберіндегі талаптардың орындалуын бақылау мақсатында менімен сөйлесудің
фото - және бейнетүсірілімін, сондай - ақ аудио-және бейнежазбасын жүргізуді жүзеге
асыруға
- осуществлять фото- и видеосъемку, а также ведение аудио- и видеозаписи разговоров со
мной в целях контроля исполнения условий в рамках настоящего Договора.
Мен, төменде қол қоюшы/ Я, нижеподписавшийся/аяся подтверждаю, что:
микрокредит беруге өтініш берген сәтте әрекет қабілеттілігім шектелмеген және
айырылмаған және микрокредит алу кезінде ұсынылған ақпараттың анықтығы үшін
толық жауапкершілік көтеремін.
на момент подачи заявления на предоставление микрокредита не ограничен и не лишен
дееспособности и несу полную ответственность за достоверность представленной
информации при получении микрокредита.
кредиттеу жобасын қарастыру кезеңінде мен «Взаймы» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
талап еткен дұрысемес ақпарат ұсынылған жағдайда, «Взаймы» Микроқаржы ұйымы»
ЖШС кез келген сатыда, соның ішінде оң шешім шығарылғаннан кейін де микрокредит
беруден бас тартуға құқылы екендігін
растаймын.
ТОО «Микрофинансовая организация «Взаймы» вправе отказать в выдаче
микрокредита на любойстадии, в том числе после вынесения положительного
решения, в случае предоставления мною
недостоверной информации, затребованной ТОО «Микрофинансовая организация
«Взаймы» в периодрассмотрения проекта кредитования.
«Взаймы» Микроқаржы ұйымы» ЖШС осы өтініші қарауға қабылдауы, сонымен қатар
менің ықтималшығындарым (микрокредит алуға қажетті құжаттарды ресімдеу үшін,

сараптама жүргузі үшін, кепіл затына «Взаймы» Микроқаржы ұйымы» ЖШС
құқықтарының пайда болуын/өзгеруін/тоқтауын тіркеубойынша шығындар) «Взаймы»
Микроқаржы ұйымы» ЖШС-нің микрокредит ұсыну немесе мен көтерген шығындарды
(шығыстарды) өтеу міндеттемесі болып табылмайды.
Принятие ТОО «Микрофинансовая организация «Взаймы» данного заявления к
рассмотрению, а такжемои возможные расходы (на оформление необходимых
документов для получения микрокредита, для проведения экспертизы, по регистрации
возникновения/изменения/прекращения прав ТОО
«Микрофинансовая организация «Взаймы» на предмет залога и т.п.) не являются
обязательством ТОО
«Микрофинансовая организация «Взаймы» предоставить микрокредит или возместить
понесенные мноюиздержки (расходы).
Настоящим соглашаюсь с тем, что ТОО «Микрофинансовая организация «Взаймы»
вправе информировать меня о принятом ТОО «Микрофинансовая организация
«Взаймы» решении: о выдачелибо об отказе в выдаче микрокредита, и иных действий
ТОО «Микрофинансовая организация
«Взаймы», о которых согласно действующему законодательству Республика
Казахстан должно бытьпроизведено письменное уведомление Заявителя (заемщика),
посредством направления
соответствующего текстового сообщения на мой мобильный телефонный номер,
отраженный в настоящем Заявлении. И такой порядок информирования признаю
равносильным совершенному вписьменной форме.
Осымен, «Взаймы» Микроқаржы ұйымы» ЖШС-нің «Взаймы» Микроқаржы ұйымы»
ЖШС қабылдаған шешім туралы: микрокредит беру немесе беруден бас тарту туралы,
және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес осы Өтініште
көрсетілген менің ұялы телефонымның нөміріне
сәйкесінше мәтіндік хабарлама жіберу арқылы Өтініш берушінің (қарыз алушының)
жазбаша
хабарламасы жасалуы тиіс екендігі туралы «Взаймы» Микроқаржы ұйымы» ЖШС-нің өзге
де әрекеттерітуралы маған хабарлауға құқылы екендігімен келісемін. Және хабардар етудің
осындай тәртібін жазбашанысанда жасалғанмен бірдей екендігін мойындаймын.
Осымен:
- микрокредит шарттарымен
- «Взаймы» Микроқаржы ұйымы» ЖШС микрокредиттер ұсыну ережелерімен
- микрокредит алумен байланысты өзімнің құқықтарыммен және
міндеттеріммен, және өзге деқұжаттармен толығымен танысқанымды
растаймын.
Настоящим сообщаю, что полностью ознакомлен:
- с условиями микрокредита
- с правила предоставления микрокредитов ТОО «Микрофинансовая организация «Взаймы»
- с моими правами и обязанностями, связанными с получением микрокредита, и иными

документами.
Өтініш беруші/ Заявитель
ТАӘ/ ФИО _______________Жеке куәліктің нөмірі/ Номер удостоверения личности
«микрокредит беру шарттарымен таныстым, түсінемін және қабылдаймын, дұрыс
толтырылған»/
«с условиями предоставления микрокредита ознакомлен(а), осознаю и принимаю, заполнено
верно».
Активированный SMS-код/ Белсендірілген SMS-код: _ _ _ _
Өтініш берушінің қолтаңбасы
Подпись заявителя

ТАӘ/ ФИО:
ЖСН/ ИИН:
Күні/ Дата:
Мобильдік телефонының нөмірі/ Номер мобильного телефона:

Келісім
Согласие
Мен, азамат (-ша) ____________________ (ТАӘ), жеке куәлік № _________, туған күні: __________;
ұялы телефонының нөмірі: _____________; ЖСН: _____________, бұдан әрі «Қарыз алушы»,
«Взаймы» микроқаржы ұйымы» ЖШС-не, бұдан әрі «Қарыз беруші», Микрокредит беру туралы шарт
бойынша менімен қабылданған микрокредит сомасын қайтару және/немесе есептелген сыйақыны
төлеу бойынша міндеттемелерді орындау мақсатында, сонымен қатар Микрокредит беру туралы шарт
бойынша менің міндеттемелерімді орындамау немесе тиісінше орындамау жағдайлары басталған кезде
кез келген үшінші тұлғалардан, оның ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарынан
байланыс деректерін анықтау мақсатында мен туралы ақпаратты сұратуға, SMS-хабарлама жіберу
арқылы маған міндеттемелерді орындау мерзімінің өтіп кеткені және Микрокредит беру туралы шарт
бойынша төлемдерді енгізу қажеттігі туралы хабарлауға келісім беремін және құқық беремін. Сондайақ Қарыз берушіге Клиент туралы Мәліметтер негізінде клиент ретінде осындай коммуникацияларды
пайдаланушы сәйкестендірілген жағдайда, мессенджерлер және өзге де коммуникация құралдары
арқылы хабарламалар жіберу арқылы Микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді
орындау мерзімінің өтуі және төлемдер енгізу қажеттігі туралы хабарламаларды жүзеге асыруға,
сондай-ақ Қарыз алушы ретінде мен туралы, микрокредит мөлшері және Микрокредит беру туралы
шарт бойынша өзге де талаптар туралы үшінші тұлғаларға (шектелмей), оның ішінде жұмыс берушіге,
ақпаратты ашуға келісім беремін. Қарыз беруші Берешек сомасын қайтару, Қарыз берушінің шарт
бойынша құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға толық немесе ішінара беру/басқаға беру
жөніндегі жұмыстарды жүргізу мақсатында, кез келген үшінші тұлғаларға, оның ішінде жұмыс
берушіге, коллекторлық агенттіктерге Микрокредит беру туралы жасалған шарт бойынша менің
орындамаған міндеттемелерім туралы ақпаратты кез келген тәсілмен ашуға құқылы.
Я, Гражданин (-нка) ____________________ (ФИО), удостоверение личности № _________, дата
рождения: __________; номер мобильного телефона: _____________; ИИН: _____________, далее
«Заемщик», даю согласие и наделяю правом ТОО «Микрофинансовая организация «Взаймы», далее
«Заимодатель», в целях исполнения обязательств, принятых мною по Договору о предоставлении
микрокредита, по возврату суммы микрокредита и\или выплаты начисленного вознаграждения, а также
при наступлении случаев неисполнения или ненадлежащего исполнения моих обязательств по
Договору о предоставлении микрокредита, запрашивать информацию обо мне в целях установления
контактных данных у любых третьих лиц, в том числе в государственных органах Республики
Казахстан, извещать меня о просрочке исполнения обязательства и необходимости внесения платежей
по Договору о предоставлении микрокредита, путем направления SMS-сообщения. Также даю согласие
Заимодателю на осуществление извещений о просрочке исполнения обязательства и необходимости
внесения платежей по Договору о предоставлении микрокредита путем направления сообщений
посредством мессенджеров и иных средств коммуникаций, в случае идентификации пользователя
таких коммуникаций в качестве Клиента на основании Сведений о Клиенте, а также раскрывать
информацию обо мне, как о Заемщике, размеру микрокредита и иных условиях по Договору о
предоставлении микрокредита третьим лицам (не ограничиваясь), в том числе работодателю.
Заимодатель вправе раскрыть любым способом информацию о неисполненных мною обязательствах
по заключенному Договору о предоставлении микрокредита любым третьим лицам, в том числе
работодателю, коллекторским агентствам, в целях проведения работ по возврату суммы
Задолженности, полной или частичной передачи/уступки Заимодателем прав и обязанностей по
Договору третьим лицам.

Өтініш беруші/ Заявитель
ТАӘ/ ФИО _____________________
Жеке куәлігінің нөмірі/ Номер удостоверения личности _________________
«өтінішпен таныстым, өтініштің шарттарын түсінемін және қабылдаймын»/ «с заявлением
ознакомлен(а), условия заявления осознаю и принимаю»

Активированный SMS-код/ Белсендірілген SMS-код: _ _ _ _
Өтініш берушінің қолтаңбасы/ Подпись Заявителя

