Кепiлдеме  шарты

Алматы қаласы 
N_____ 
20___ж ылғы"_____"______ 

<Кепiлдiк берушiнiң (қойманың) толық атауы,> <заңды мекен-жайы, телефон, телефакс нөмiрi, лицензияны берген күнi және қолдану мерзiмi> (бұдан әрi – Кепiлдеме берушi ), <қойма иесiнiң аты-жөнi> арқылы және <кеденнiң атауы> кеден (бұдан әрi  - Кредитор) <ОКДТ бастығының аты-жөнi> арқылы  осы кепiлдiк беру шартын жасады, ол бойынша Кепiлдiк берушi Кредитордың алдында  басқа тұлғаның (тасымалдаушының) <  тасымалдаушының атауы, мекен-жайы, көлiгiнiң түрi, тауарды жiберу орны>  тауарды <тауардың атауын көрсету керек: жай немесе қамтамасыз етудiң жоғары сомасын талап ететiн> кеденнен  (шығару орны, қоймаға) <кеденнiң атауы және коды, мекен-жайы, қойманың құрылуына лицензияның атауы, нөмiрi немесе шығару орынының  мекен-жайы және атауы> жеткiзу жөнiндегi мiндеттемелерiн  (осы шарт  қолданылып жүрген мiндеттемелер сияқты  болашақта болатын қамтамасыз етулер үшiн жасалады) орындауына  Қазақстан Республикасының Кеден кодексiне сәйкес жауап беруге мiндеттенедi. 
Шарт бойынша мiндеттемелерiн орындамаған жағдайда Кепiлдеме берушi  жеткiзiлмеген тауарларға қатысты кеден баждары сомасын, салықтарды және  осы кеденнiң <кеденнiң атауы> жазбаша талабын алған күннен кейiн бес күн iшiнде толық көлемде еркiн өтiнiш шығару кезiнде кеден органдары алатын ақша қаражаттарын төлеуге мiндеттенедi.
Шарт Қазақстан Республикасы кеден органдарының алдында аталған тасымалдаушылардың мiндеттемелерiн орындауды қамтамасыз ету ретiнде жасалады, оны тасымалдаушылар осы шартты жасағаннан кейiн  бiр жылдан аспайтын мерзiмде орындауға тиiс.
 Шарттың мерзiмi  _____ айды құрайды.
Кеденнiң тексеруiмен тауарды тасымалдау және жеткiзу  кезiнде кепiлдiк беру шарттарын кеден органдарының пайдалануы туралы уақытша ереже осы шарттың ажырамас бөлiгi болып табылады және оның талаптары, шарттары және өзге де нормалары осы шарттың күшiне ие болады.

Тараптардың заңды мекен-жайы және банктiк деректемелерi 

КЕПIЛДЕМЕ БЕРУШI
 
КРЕДИТОР



< шарттың түрi бойынша ЗТ немесе ЖТ атауы>

< шарттың түрi бойынша ЗТ немесе ЖТ атауы >



<орналасқан елi>

< орналасқан елi >



<қала, п/б, көшесi, үйiнiң және офистiң нөмiрi, факстiң, телефонның нөмiрi >

< қала, п/б, көшесi, үйiнiң және офистiң нөмiрi, факстiң, телефонның нөмiрi >



<есеп айырысу немесе валюталық шотының нөмiрi, қызмет көрсететiн банктiң атауы, БИК, БИН, төлем мақсатының коды>

< есеп айырысу немесе валюталық шотының нөмiрi, қызмет көрсететiн банктiң атауы, БИК, БИН, төлем мақсатының коды >



<шартқа қол қоятын тұлғаның қызметi, аты-жөнi, қолы, мөрi, егер жеке тұлға болса, оның ИИН>

< шартқа қол қоятын тұлғаның қызметi, аты-жөнi, қолы, мөрi, егер жеке тұлға болса, оның ИИН>


