ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА KVIKU
HOLDING LTD

KVIKU HOLDING LTD ТҰТЫНУШЫЛЫҚ
ҚАРЫЗ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ-ШАРТЫНЫҢ
ЖАЛПЫ ШАРТТАРЫ.

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЙМА

1.ҚАРЫЗ БЕРУ

1.1.Настоящие Условия разработаны в соответствии
с действующим законодательством Республики
Кипр и являются неотъемлемой частью Договоров

1.1.Бұл
Шарттар
Кипр
мемелекетінің
заңнамасына сәйкес әзірленді және Kviku
Holding Ltd тарапынан несие алуға ниет
білдірген адамдармен(Қарыз алушылар)
Kviku Holding Ltd (бұдан әрі - Кредитор)
жасаған
тұтынушылық
несиелік
келісімдердің ажырамас бөлігі болып
табылады.
1.2. Қарыз алғанға дейін Қарыз алушы Қарыз
берушінің «қарыз беру және қызмет
көрсету ережелерін» қарастыруды және
Қарыз берушіге жеке деректерді өңдеуге
келісім беруге міндетті, содан кейін Қарыз
алушы Қарыз берушінің веб-сайтында
қарыз алу үшін қажетті деректері
көрсетілгенн
несие
өтінімін
орналастырады.
1.3.Қарыз алушы қарыз берушіге өзінің жеке
деректерін өңдеу үшін, өзі жайлы
ақпаратты еркін түрде SMS арқылы, Сайт
арқылы, ауызша және жазбаша түрде кезкелген байланыс құралдарын пайдалана
отырып жібереді және өз келісімін береді.
Сонымен қатар, дербес деректерді өңдеу
автоматтандырылған
құралдарды
пайдаланумен
немесе
осындай
құралдарды жеке деректермен бірге
жинау, есепке алу, жүйелеу, жинақтау,
сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту),
сондай-ақ жеке деректерді пайдаланбай,
кез-келген әрекеттерді (операцияларды)
немесе әрекеттер жиынтығын білдіреді.
агенттік келісім-шарттар немесе өзге де
шарттар негізінде әрекет ететін үшінші
тұлғаларға (заңды тұлғаларды қоса
алғанда) беруді қоса алғанда, өндіру,
пайдалану, беру (бөліп беру, ұсыну, қол
жеткізу) соның ішінде Қарыз туралы
келісім бойынша Клиенттің міндеттерін
орындамаған және / немесе тиісті түрде
орындамаған жағдайда), жеке деректерді
идентификациялау, бұғаттау, жою және
трансшекаралық деректерді беру туралы.

потребительского займа, заключаемых Kviku
Holding Ltd (далее по тексту – Кредитор) с лицами,
желающими получить займ в Kviku Holding Ltd
(далее по тексту – Заемщики).

1.2.До получения займа у Кредитора Заемщик обязан
ознакомиться с настоящими Условиями, Правилами
предоставления и обслуживания займов Kviku
Holding Ltd и предоставить Кредитору согласие на
обработку его персональных данных, после чего
Заемщик размещает на сайте Кредитора заявку на
предоставление займа, где указывает необходимые
данные для получения займа.
1.3. Потенциальный

Клиент, соглашается, что
Кредитор
осуществляет
обработку
его
персональных данных, которые он свободно,
самостоятельно и в своем интересе передает
Кредитору через Сайт, в SMS-сообщениях,
устно и письменно с использованием любых
средств связи. При этом под обработкой
персональных данных понимается совершение
любого действия (операции) или совокупности
действий (операций) с использованием средств
автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ),
включая передачу третьим лицам (в том числе,
юридическим
лицам),
действующим
на
основании агентских договоров или иных
договоров, заключенных ими с Кредитором, в
том числе, в случае неисполнения и/или
ненадлежащего
исполнения
обязательств
Клиентом по Договору Займа с целью
осуществления этими лицами действий,
направленных на взыскание просроченной
задолженности по договору), обезличивание,
блокирование, удаление и
уничтожение
персональных
данных,
а
также
на
трансграничную передачу данных.

1.4.Потенциальный Клиент соглашается, что 1.4 Қарыз алушы қарыз берушіге кез келген
Кредитор вправе запрашивать и получать отчёт
кредиттік бюродан (соның ішінде үшінші
о нём из любых бюро кредитных историй, в том
тұлғалардың
қатысуымен)
ол
жайлы
числе с привлечением третьих лиц. Право
кредиттік тарихын сұрастыру және өңдеуге
выбора
бюро
кредитных
историй
өз келісімін береді. Қарыз берушіге кредит
предоставляется Кредитору.
бюросын таңдау құқығы беріледі.
1.5.В течение 3 (трех) календарных дней (по 1.5 Қарыз туралы келісім жасалған күннен
времени Алматы) со дня заключения Договора
бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде
займа Заемщик должен предоставить Кредитору
(Алматы уақытымен) Қарыз алушы Несие
в порядке и сроки, установленные разделом 4
берушіге осы Қағидалардың 4-бөлімінде
настоящих
Правил,
данные
2
(двух)
белгіленген тәртіппен және мерзімде, Қарыз
Поручителей (физических лиц) по обеспечению
алушының
Қарыз
шарты
бойынша
обязательств Заемщика по Договору займа.
міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін 2 (екі)
кепілгерлердің
(жеке
тұлғалардың)
мәліметтерін ұсынуға міндетті.
1.6 В случае одобрения заявки Заемщика Кредитор 1.6. Қарыз алушының өтініші мақұлданған
направляет ему предложение (далее по тексту –
жағдайда,
Қарыз
беруші
оған
Оферта) заключить Договор потребительского
ТҰТЫНУШЫЛЫҚ ҚАРЫЗ ТУРАЛЫ
займа (далее по тексту – Договор займа).
КЕЛІСІМ-ШАРТЫН қабылдау туралы
ұсыныс (бұдан әрі - Ұсыныс) жібереді.
1.7. Оферта признается акцептованной Заемщиком в 1.7 Ұсыныс Қарыз алушыға жіберілген
случае, если в течение 1 (одного) рабочего дня со
күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні
дня направления Заемщику Оферты Заемщик
ішінде Қарыз алушы оны SMSподпишет её специальным кодом (простой
хабарламасында алған арнайы кодпен
электронной подписью), полученной им в SMS(қарапайым электрондық қолтаңбамен)
сообщении от Кредитора.
қол
қоятын
жағдайда
Ұсыныс
қабылданды деп танылады.
1.8 В случае акцепта Оферты в течение 5 (пяти) 1.8. Ұсынысты қабылдаған жағдайда, 5 (бес)
рабочих дней Сумма Займа перечисляется на
жұмыс күні ішінде қарыз сомасы Қарыз
банковский счет или на карту Заемщика, либо
алушының банктік/ виртуалды картасына
выдается наличными средствами.
аударылады.
1.9. Акцептуя Оферту Заемщик обязуется возвратить 1.9 Ұсынысты қабылдай отырып, Қарыз
сумму займа и начисленные на нее проценты (по
алушы осы Шарттарда көзделген сомада
ставке указанной в Индивидуальных условий
және шарттарда қарызды пайдалану үшін
Договора
потребительского
займа)
за
қарыз сомасын және оған есептелген
пользование займом в размере и сроки,
сыйақыны өтейді.
предусмотренные настоящими Условиями.
1.10.Акцептуя Оферту Заемщик подтверждает, что 1.10 Ұсынысты қабылдай отырып, Қарыз
ознакомлен, понимает полностью, согласен и
алушы тұтынушылық несие туралы
обязуется
неукоснительно
соблюдать
шарттың жеке шарттарын, Kviku Holding
Индивидуальные
условия
договора
Ltd -ның Тұтынушылық қарыз туралы
потребительского займа, Общие условия
шарттарының Жалпы ережелерін, оның
договора потребительского займа Kviku Holding
құрамдас бөліктері болып табылатын Kviku
Ltd, Правила предоставления и обслуживания
Holding Ltd компаниясына қарыз беру және
займов Kviku Holding Ltd, являющиеся
қызмет көрсету ережесімен толыктай
составными
частями
Договора
танысып, келісіп, оны қатаң сақтауға
потребительского займа.
міндеттеме береді.
2

УСЛОВИЯ ЗАЙМА
2.1. Проценты за пользование Займом будут
начисляться на сумму Займа со дня, следующего

2.

ҚАРЫЗ ШАРТТАРЫ
2.1 Қарызды пайдаланғаны үшiн пайыздар
Қарыз алу күнiнен кейiнгi күннен бастап 2.2

за днем получения Займа, и до даты погашения
полной суммы Займа. При этом днем получения
Займа считается день списания денежных
средств (Суммы Займа) с расчетного счета
Кредитора.
2.2. При расчете процентов за пользование
Займом, количество дней в году принимается
равным 365/366.
2.3. Для расчета суммы Задолженности за
пользование
Займом
проценты
будут
начисляться
по
ставке,
указанной
в
Индивидуальных условий потребительского
займа.
2.4.
В
случае
отсутствия
оплаты
в
установленный срок на сумму Займа будут
продолжать начисляться и подлежат уплате
проценты в размере, предусмотренном п. 2.3
настоящих Условий, со дня, когда сумма Займа
должна была быть возвращена, до дня ее
возврата Кредитору.
3.

ВОЗВРАТ СУММЫ ЗАЙМА
3.1.
Возврат
суммы
Займа
должен
осуществляться в соответствии с Графиком
платежей,
определенным
пунктом
Индивидуальных
условий
Договора
потребительского займа.
3.2. Досрочное погашение Займа осуществляется
в соответствии с Общими условиями договора
потребительского займа Kviku Holding Ltd и
Правилами предоставления и обслуживания
займов Kviku Holding Ltd.
3.3. Заемщик принимает на себя риски задержки
платежей, при перечислении денежных средств в
пользу Кредитора через третьих лиц.
3.4. Моментом возврата займа будет считаться
зачисление суммы задолженности на расчетный
счет Кредитора.
3.5. Кредитор направляет денежные средства на
погашение задолженности по Договору Займа в
следующей очередности:
3.5.1. задолженность по процентам;
3.5.2. задолженность по основному долгу;
3.5.3. неустойка (пеня) в размере, определенном
в соответствии с п.12 Индивидуальных условий
договора потребительского займа;
3.5.4. проценты, начисленные за текущий период
платежей;

2.2 Қарыздың толық сомасының өтелген
күнiне дейiн Қарыз сомасына есептеледi. Бұл
жағдайда Қарызды алу күні Қарыз берушінің
ағымдағы шотынан қаражаттарды (Қарыз
сомасын) аудару күні деп саналады.
2.3 Қарызды пайдаланғаны үшін
пайыздарды
есептеу
кезінде
жылдағы 365/366 күнге тең болады.
2.4 Қарызды пайдаланғаны үшін берешек
сомасын
есептеу
үшін
пайыздар
тұтынушылық қарыз туралы шарттарының 4тармағында
көрсетілген
мөлшерде
есептеледі.
2.5 Белгіленген мерзім ішінде төлем
болмаған жағдайда, пайыздар Қарыз
сомасына есептеледі және төлем мерзімі
өткен күннен бастап, толық өтеу күніне
дейін сыйақы осы Шарттың 2.3-тармағында
көзделген мөлшерде әр күнге есептеледі.
3. ҚАРЫЗ СОМАСЫН ҚАЙТАРУ
3.1. Қарыз сомасын өтеу Тұтынушылық
қарыз туралы шарттың жеке шарттарының 6тармағында көрсетілген Төлем кестесіне
сәйкес жүзеге асырылады.
3.2. Қарызды мерзімінен бұрын өтеу Kviku
Holding Ltd -нің тұтынушылық қарыз туралы
шартының Жалпы ережелеріне және Kviku
Holding Ltd -нің қарызды беру және қызмет
көрсету
ережелеріне
сәйкес
жүзеге
асырылады.
3.3. Қарыз алушы үшінші тұлғалар арқылы
Қарыз берушіге ақша аудару кезінде
кешіктірілген
төлемдер
тәуекелін
қабылдайды.
3.4. Қарыз берушінің есеп шотына берешек
сомасын қабылданған сәтте қарыз өтелді деп
есептеледі.
3.5. Қарыз «Қарыз туралы келісім» бойынша
келесі тәртіпте өтеледі:
3.5.1. төленетін пайыздар;
3.5.2. негізгі борыш бойынша қарыз;
3.5.3.
тұтынушылық
қарыз
туралы
шартының жеке шарттарының 12-тармағына
сәйкес айқындалған мөлшерде айыппұл
(өсімпұл);
3.5.4. төлемдердің ағымдағы кезеңіне
есептелген сыйақы;

3.5.5. сумма основного долга за текущий период
платежей;
3.5.6. расходы Кредитора, связанные с
погашением обязательств Заемщика по Договору
займа;
3.5.7. иные платежи, предусмотренные или
Договором займа.
3.6.
Настоящим
Заемщик
предоставляет
Кредитору согласие (предварительный акцепт)
на списание Кредитором с банковской карты
Заемщика, которая была использована для
предоплаты, частичного погашения, продления
или получения Займа, денежных средств для
погашения
задолженности
Заемщика
по
Договору займа в случаях, если на дату платежа
по Договору займа от Заемщика не было
произведено погашение.
4.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
ПОРУЧЕНИЙ

3.5.5. ағымдағы төлем мерзіміндегіе негізгі
борыш мөлшері;
3.5.6. Қарыз алушының Қарыз туралы
келісім
бойынша
Қарыз
алушының
міндеттемелерін
өтеуге
байланысты
шығыстары;
3.5.7. Қарыз туралы келісімде көзделген
басқа да төлемдер.
3.6. Қарыз алушы тарапынан уакытында
қарыз өтемелген жағдайда, Қарыз берушіге
Қарыз алушының Банктік картасынан
(алдын-ала төлем үшін, қарызды ішінара
өтеу үшін, мерзімін ұзарту үшін, Қарыз
туралы келісім бойынша қаражатты алу үшін
пайдаланылған Банктік карточкасынан)
есептен шығаруға келісімін береді.

ДОГОВОРОВ 4. КЕПІЛДІК БОЙЫНША КЕЛІСІМ ШАРТТЫ
РӘСІМДЕУ ТӘРТІБІ

4.1.В течение 3 (трех) календарных дней (по
времени Алматы) со дня заключения Договора
займа, Заемщик должен предоставить на
электронную
почту
Кредитора
(support.kz@kviku.com) письмо, в которое
вложить
отсканированные
документы,
указанные в п.п.4.2.2 п.4.2 настоящих Условий,
с данными 2 (двух) Поручителей̆ (физических
лиц) по обеспечению обязательств Заемщика по
Договору займа.
4.2.Требования к Поручителям:
4.2.1. Каждый Поручитель должен соответствовать
следующим требованиям:
- являться гражданином Республики Казахстан в
возрасте от 18 лет до 65 лет;
- иметь непрерывный стаж на последнем месте
работы не менее 1-го года;
- иметь официальный ежемесячный доход в сумме
не менее 100 000 (сто тысяч) тенге (после
осуществления всех выплат по обязательствам (в
том числе и по кредитам);

4.1.Қарыз туралы келісім жасалған күннен
бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде
(Алматы уақытымен) Қарыз алушы Несие
берушінің
электронды
поштасына
(support.kz@kviku.com)
Қарыз
туралы
келісім
бойынша
Қарыз
алушының
міндеттемелерін қамтамасыз ету туралы 2
(екі) кепілгерлердің (жеке тұлғалардың)
мәліметтерін 4.2.2.-тармақта көрсетілген
тізім бойынша сканерленген құжат түрінде
жіберуі керек.
4.2.Кепілгерге қойылатын талаптар
4.2.1.Әр кепілгер келесі талаптарға сай
болуы керек:
- 18 жастан 65 жасқа дейінгі Қазақстан
Республикасының азаматы болуы керек;
- соңғы жұмыс орнында кемінде 1 жыл үздіксіз
жұмыс тәжірибесінің болуы;
- ай сайынғы ресми кірісі 100 000 (жүз мың)
теңгеден кем емес (міндеттемелер бойынша
барлық
төлемдерді
жасағаннан
кейін
(қарыздарды қосқанда);

- не должен состоять в списке неблагонадежных
налогоплательщиков
(иметь
текущие,
неоплаченные штрафы и другие задолженности,
включая задолженности в государственный
бюджет (в том числе по налогам);
- не должен состоять в списке лиц (должников),
которым временно ограничен выезд из Республики

- сенімсіз салық төлеушілердің тізімінде
болмауы
керек
(ағымдағы,
төленбеген
айыппұлдар және басқа берешектері, оның
ішінде
мемлекеттік
бюджетке
берешегі
(салықты қоса);
- Қазақстан Республикасынан кету уақытша
шектелген
адамдардың
(борышкерлердің)

Казахстан.
4.2.2. Поручители
должны
предоставить
следующие документы:
- Заявление – Уведомление Поручителя (далее –
Заявление) по форме согласно Приложению №1 к
настоящим Правилам,
- копию документа, удостоверяющего личность,
- справку с места работы с указанием должности,
заработной платы и датой начала работы с
печатью, и подписью руководителя;
- адресную справку, дата выдачи которой не
должна превышать 10 (десять) календарных дней
до момента подачи документов Кредитору;
- документ, выданный территориальными органами
государственных доходов, подтверждающий факт
прохождения
государственной
регистрации
(свидетельство ИП или иные документы) в
текущий отчетный период (для индивидуальных
предпринимателей);
- выписку о пенсионных отчислениях за последние
12 (двенадцать) месяцев, дата выдачи которой не
должна превышать 10 (десять) календарных дней
со дня заключения Договора займа.
4.3.Документы, указанные в настоящем пункте
Правил, должны быть получены Кредитором в
срок, не превышающий 3 (трех) дней со дня
оформления Договора займа.
4.4.Если по полученным от Заемщика документам
Кредитором принимается решение об отказе в
приеме документов, то в течение 1 (одного)
рабочего дня с момента получения письма от
Заемщика Кредитор уведомляет его о своем
решении в ответном письме.
4.5.В случае одобрения в течение 1 (одного)
рабочего дня Кредитором двух поручителей,
представленных Заемщиком, Заемщик должен в
течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить
Кредитору оригиналы Договоров поручительств,
а также других документов, требуемых
Кредитором.

тізімінде болмауға тиіс.
4.2.2.Кепілгерлер келесі құжаттарды ұсынуы
керек:
- Осы Ережелердің №1 қосымшасында
көрсетілген формаға сәйкес Өтінім- хабарлама
бойынша (бұдан әрі - Өтінім),
- Жеке куәліктерінің көшірмесі;
- Жұмыс орнынан лауазымы, жалақысы,
жұмысқа алынған күні, мекеменің мөрі және
басшының қолымен расталған анықтама;
- Берілген күні несие берушіге құжаттарды
тапсырғанға дейін 10 (он) күнтізбелік күннен
аспауы керек мекен-жай анықтамасы;
- Ағымдағы есептік кезеңде мемлекеттік
тіркеуді растайтын аумақтық мемлекеттік
кірістер органдары берген құжат (Жеке
кәсіпкерлік туралы куәлік
немесе басқа
құжаттар);
- Соңғы 12 (он екі) айдағы зейнетақы жарналары
туралы анықтама, берілген күні Қарыз туралы
келісім жасалған күннен бастап 10 (он)
күнтізбелік күннен аспауы керек.
4.3.Ереженің осы тармағында көрсетілген
құжаттарды Несие беруші Қарыз туралы
келісім жасалған күннен бастап 3 (үш)
күннен аспайтын мерзімде қабылдауы керек.
4.4.Егер несие беруші Қарыз алушыдан
алынған құжаттар негізінде құжаттарды
қабылдаудан бас тарту туралы шешім
қабылдаса, онда Қарыз алушыдан хат алған
сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде
Несие беруші оны өзінің шешімін жауап
хатта хабарлайды.
4.5.Несие беруші Қарыз алушы ұсынған 1
(бір) жұмыс күні ішінде екі кепілгерді
мақұлдаған жағдайда, Қарыз алушы 5 (бес)
жұмыс күні ішінде Несие берушіге кепілдік
шарттарының түпнұсқаларын, сондай-ақ
несие беруші талап ететін басқа құжаттарды
ұсынуы керек.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.ЖАУАПКЕРШІЛІК

5.1.В случае нарушения Заемщиком установленного
срока платежа по Займу, Кредитор вправе
потребовать уплаты неустойки в фиксированном
размере.
5.2.Уплата неустойки не освобождает Заемщика от
исполнения обязательств по возврату Займа и
процентов за пользование Займом.

5.1.Қарыз алушы қарызды өтеу мерзімін
өткізіп алған жағдайда, Қарыз беруші
белгіленген сомадағы айыппұлды төлеуді
талап етуге құқылы.
5.2.Айыппұл
төлеу
Қарыз
алушыны
Қарызды өтеу бойынша міндеттемелерді
орындаудан және Қарызды пайдалану үшін

5.5.Кредитор, по своему усмотрению, может
уступить третьему лицу, не имеющему лицензии
на осуществление банковских операций, свои
права требования путем заключения договора
возмездной уступки прав (цессии). Заемщик
настоящим соглашается, что третье лицо,
которому могут быть уступлены права
требования по договору цессии, вправе
запрашивать и получать отчет о Заемщике из
любых бюро кредитных историй.

сыйақыдан босатпайды.
5.3.Қарыз алушы Қарызды екі аптадан астам
уақытқа созып кешіктірген жағдайда, Қарыз
беруші алдын ала сот шешімі арқылы
қарызды жинайтын коллекторлық агенттікке
немесе оның бұзылған құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғау үшін сот органына
жүгінуге құқылы.
5.4.Қарыз алушы Қарыз туралы келісімнің
жеке
шарттарының
8-тармағында
қарастырылған шарттарды бұзған жағдайда,
Қарыз алушы несие беру туралы шарттың
жеке шарттарының 11-тармағына сәйкес
Шарт талаптарын сақтамағаны үшін төлем
жасайды.
5.5.Кредитор өз қалауы бойынша өз
құқықтарын өтеуге құқығы бар шартты
жасай отырып, банктік операцияларды
жүргізуге лицензиясы жоқ үшінші тұлғаға
бере алады. Қарыз алушы осымен келiсiмшарт бойынша талап ету құқығын
тағайындауға болатын үшiншi тараптың кез
келген кредиттiк тарих бюросынан Қарыз
алушы туралы есептi сұрауға және алуға
құқығы бар екендiгiн бiлдiредi.

6. КРЕДИТНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
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6.1.Кредитное информирование - это услуга по
предоставлению Заемщику информации о
состоянии просроченной задолженности по
Договору займу и способах ее погашения,
направляемой в виде СМС и голосовых
сообщений или Push уведомлений на номер
телефона Заемщика, указанный в анкете.

6.1.Қарыз бойынша ақпарат - Қарыз алушыға
Қарыз туралы келісім бойынша мерзімі өткен
берешек туралы және оны қанша төленетіні,
SMS және дауыстық хабарламалар түрінде
жіберілген
немесе
Қарыз
алушының
сауалнамасында
көрсетілген
телефон
нөміріне хабарлау уралы ақпарат беру қызметі

5.3.В случае задержки Заемщиком погашения Займа
более чем на две недели, Кредитор имеет право
обратиться в коллекторское агентство для
взыскания задолженности в досудебном порядке
или обратиться в суд за защитой своих
нарушенных прав и законных интересов.
5.4.В случае нарушения Заемщиком условий,
предусмотренных п.8 Индивидуальных условий
Договора займа, Заемщик оплачивает Кредитору
платеж за несоблюдение условий Договора
согласно
п.11
Индивидуальных
условий
Договора займа.

ҚАРЫЗ БОЙЫНША АҚПАРАТ

болып табылады.

6.2.Заемщик вправе подключить услугу в дату
заключения настоящего договора и отключить
услугу в любой день, обратившись к Кредитору с
заявлением
на
электронную
почту
support.kz@kviku.com.
Отключение
услуги
осуществляется с даты очередного платежа.
6.3.При подключении услуги Заемщик вправе
получать информацию о принятии решения о
способе
урегулирования
просроченной
задолженности по займу (на следующий день
после принятия решения), получать ответы на
свои запросы по почте support.kz@kviku.com в
приоритетном порядке, а также запрашивать
обратный звонок со стороны Кредитора из
Личного Кабинета на сайте Кредитора.

6.2.Қарыз
алушы
Қарыз
берушіге
электрондық пошта арқылы
support.kz@kviku.com сайтына арыз жазып,
осы Келісімді жасасу күнінде қызметті іске
қосуға және кез келген күні қызметінен
ажыратуға құқылы. Қызмет келесі төлем
күнінен ажыратылады.
6.3.Қызмет қосылған кезде, Қарыз алушы
қарыз бойынша мерзімі өткен борышты
реттеу туралы шешім бойынша ақпарат
алуға (шешім қабылданған күннен кейін), өз
сауалдарына support.kz@kviku.com мекенжайы бойынша басымдық тәртібімен
жауапты ала алады және жеке кабинетінен
қоңырау шалуға сұраныс жасауына құқұлы.

6.4.Услуга предоставляется с момента пропуска
оплаты регулярного платежа и предоставляется в
течение периода пропуска платежа. Услуга
считается оказанной в дату платежа следующего
за пропущенным.
6.5.Услуга непрерывно предоставляется не более 12ти периодов пропуска платежа подряд.
6.6.В случае, если после погашения просроченной
задолженности пропускается очередной платеж,
то расчет периода пропуска платежа для
предоставления услуги производится как с
первого периода пропуска платежа.
6.7.Комиссия за услугу взимается за все периоды
пропуска платежей и в т.ч. в случае, если
просроченная задолженность была погашена до
момента окончания периода пропуска платежа.

6.4.«Қарыз
бойынша
ақпарат»
қызметі тұрақты төлем өтелмеген
сәттен бастап беріледі.Бұл қызмет
келесі төлем күні көрсетіледі.
6.5.Қызмет
қатарынан
үзіліссіз
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кезеңнен артық емес мерзімде қамтамасыз
етіледі.
6.6.Мерзімі өткен қарызды өтегеннен
кейін, келесі төлемдер өткізілмейді,
қызмет көрсетудің төлем мерзімі төлемді
өткізіп жіберудің бірінші кезеңінен бастап
есептеледі.
6.7.Мерзімі өткен берешектің өтелу мерзімі
аяқталғанға дейін қарыз өтелген жағдайда,
қызмет көрсету комиссиясы мерзімі өткен
төлемдердің
барлық
кезеңдерінде
есептеледі.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

7.1.Все споры и разногласия, которые могут
возникнуть между Кредитором и Заемщиком,
передаются на рассмотрение суда.
7.2.Требования к Кредитору могут быть направлены
в суд по правилам подсудности, установленным
законодательством Республики Кипр.

7.1.Қарыз беруші мен Қарыз алушы
арасында туындауы мүмкін барлық даулар
мен келіспеушіліктер сотқа жіберіледі.
7.2.Қарыз берушіге қойылатын талаптар
сотқа Кипр мемелекетінің заңнамасында
белгіленген юрисдикция ережелеріне сәйкес
жіберілуі мүмкін.
7.3.Талқылауды
талап
ету
тәртібі
қарастырылмайды.
7.4.Қарыз алушы өз міндеттемелерін және
Қарыз берушінің сот органдарына қатысты
талаптарын орындамаған жағдайда, сот
арқылы қарызын беру тәртібімен берешекті
(негізгі борыш, сыйақы және өсімпұл) жинау
тәртібі қолданылуы мүмкін.
7.5.Тараптар Қарыз туралы келісімде олар
көрсеткен мекен-жайларды Тараптардың
Қарыз туралы келісімге келу үшін
пайдалануы мүмкін заңды мекенжайлар
ретінде соттан тыс / соттық даулар
процедурасында
бір-біріне
хабарлама
жіберу үшін, сондай-ақ Тараптардың
бірінің аталған мекен-жай бойынша хат
алмасудың мүмкін еместігін талап ету
құқығын қоспағанда (соттан тыс / соттық
даулар мен сот талқылауларына жіберілген
хат-хабарларды қоса алғанда, бірақ онымен
шектелмейді) болып танылған және
жарияланғаны туралы уағдаласты.

7.3.Претензионный порядок рассмотрения спора не
предусмотрен.
7.4.В случае неисполнения Заемщиком обязательств
и обращения Кредитором в судебные органы,
может быть использована процедура взыскания
Задолженности (суммы основного долга,
процентов и неустойки) в порядке выдачи
судебного приказа.
7.5.Стороны согласовали, что адреса, указанные ими
в Договоре займа признаются и декларируются
Сторонами, как легитимные адреса, которые
могут быть использованы Сторонами в качестве
адресов для осуществления переписки по
Договору займа, направления уведомлений друг
другу при процедуре внесудебных/судебных
споров, а также исключающие в последствии
право одной из Сторон ссылаться на
невозможность получения корреспонденции по
указанному адресу (в том числе, но не
ограничиваясь, корреспонденции, направляемой
по внесудебным/судебным спорам и судебным
разбирательствам).

