МАҚСАТТЫ ЗАЕМ (ПАЙЫЗСЫЗ) 
ШАРТЫ

____________________ қ.
N_____ 
20___ж."_____"__________ 

<Заңды тұлғаның атауы,> <резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiк, күнi және нөмiрi, кiм тiркегенi> бұдан әрi "Заем берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң, 20___ж."___"__________ N_____ сенiмхаттың> негiзiнде әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы және <заңды тұлғаның атауы,> <резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркегенi немесе жеке тұлғаның атауы, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi> бұдан әрi "Заемшы" деп аталады, мыналар жайында осы шартты жасады.

1. Шарттың мәнi
1.1. Заем берушi осы шарттың 1.2 т. көрсетiлген ақша сомасын  Займшының меншiгiне бередi, ал Заемшы Заем берушiге осынша ақша сомасын қайтаруға мiндеттенедi.
1.2. Заем берушi Заемшыға беретiн, бұдан әрi «Заем сомасы» деп аталатын ақша сомасы мынадай соманы құрайды:  ____________________.

2. Заем беру талаптары:
2.1. Заем пайызсыз (өтеусiз) негiзде "___"__________20___ж. дейiнгi мерзiмге берiледi.  
2.2. Заем сомасы  ____________________ шотына түскен күндi Заем қайтарылатын күн деп түсiну қажет.
2.3. Заем  тек қана белгiленген мақсатқа, осы шарттың тараптары арасында жасалған жеткiзу шартына (күнi "___"__________20___ж. N_____) ерекше нұсқамаға сәйкес түстi және қара металл сынықтарын сатып алуға пайдаланылуы тиiс.
2.4. Алынған заемды есепке алу үшiн  ____________________ банкiнде  ____________________ арнайы шот ашылады.
3. Заемшының мiндеттерi
3.1. Заемшы мыналарға мiндеттенедi:
3.1.1. Заем берушiге алған Заем сомасын осы шарттың 2.1 т. көрсетiлген мерзiмде, Заем берушiнiң осы шартта көрсетiлген есеп айырысу шотына Заем сомасын аудару арқылы  қайтаруға.
3.1.2. Заем сомасын осы шарттың 2.3 т. сәйкес белгiленген мақсат бойынша пайдалануға мiндеттi.  

4. Заем берушiнiң бақылауы
4.1 Заем берушi  осы шарттың қолданылуы кезеңiнде Заемшының шаруашылық-қаржылық жағдайын, кредиттi мақсатты пайдалануын және оның қамтамасыз етiлуiн тексеруге құқылы.
4.2. Заем берушiнiң  осы шарттың 4.1-т. көрсетiлген бақылау құқығын iске асыру үшiн Заемшы Заем берушiге мынадай құжаттардың түпнұсқаларын беруге мiндеттенедi: түстi және қара метал сынықтарын сатып алуға арналған шарттар (осы шарттың 2.3-т.), жеткiзушiлерге ақша сомасын аударуға арналған төлем тапсырмалары (осы шарттың 
2.3-т.), металл сынықтарын қабылдау-өткiзу актiлерi (осы шарттың 
2.3-т.).
4.3.Заемшы Заем берушiнiң талап етуi бойынша  басқа да құжаттарды ұсынуға, Заем берушiнiң өкiлiнiң сұрақтарына жауап беруге және осы шарттың 4.1-т. көрсетiлген жағдайларды анықтау үшiн қажеттi өзге де әрекеттер жасауға  мiндеттенедi.
4.4. Заемшы Заем берушiнiң өкiлдерiн қызметтiк, қойма және өзге де үй-жайларға мақсатты тексерулер жүргiзу үшiн жiберуге мiндеттенедi.
4.5. Тексерулердiң санын, тексеру мерзiмдерiн Заем берушi айқындайды және Заемшымен келiспейдi.   

5. Тараптардың жауапкершiлiгi
5.1. Осы шарттың 2.1-т. көрсетiлген заем сомасын қайтару мерзiмiн бұзғаны үшiн Заемшы Заем берушiге шарттың сомасынан  ____________________ мөлшерiнде айыппұл төлейдi, әрбiр кешiктiрiлген күн үшiн  ____________________ шарттың өсiмпұл төлейдi.
5.2. Замшының қаржы-шаруашылық жағдайы нашарлаған, заем сомасын мақсаттан тыс пайдаланған, Заем берушiнiң өкiлiнiң  заем сомасын мақсатты пайдалануға бақылауынан жағдайда, сондай-ақ  егер берiлген заем қамтамасыз етiлмесе, Заем берушi осы шартты бiржақты тәртiппен бұзуға және Заемшыдан заем сомасын өндiрiп алуға құқылы, сонымен қатар заем сомасын мақсаттан тыс пайдаланған жағдайда Заемшы Заем берушiге  шарттың сомасынан ____________________ мөлшерiнде тұрақсыздық айыбын төлейдi.  
5.3. Осы шартты Заем берушiнiң бастамасы бойынша бiржақты тәртiппен бұзған жағдайда  Заемшы осы шартты бұзу туралы хабарламаны алған күннен бастап _____ күн iшiнде Заем берушiнiң шотына заем Сомасын аударуға мiндеттi.  
5.4. Осы шарттың 5.3-т. көрсетiлген Заем сомасын қайтару мерзiмiн бұзғаны үшiн әрбiр кешiктiрiлген күн үшiн Заемшы Заем берушiге заем сомасының ____________________ мөлшерiнде айыппұл,  Заем сомасынан ____________________ есебiнен өсiмпұл төлейдi.
5.5. Тараптардың осы шартта көзделмеген жауапкершiлiк шаралары ҚР аумағында қолданылып жүрген азаматтық заңнама нормаларына сәйкес қолданылады.  
5.6. Тұрақсыздық айыбын төлеу Заемшыны оған жатқызылған мiндеттемелердi орындаудан бас тартпайды.

6. Дауларды шешу тәртiбi
6.1. Осы шартты орындау кезiнде туындауы ықтимал даулар мен келiспеушiлiктер мүмкiндiгiнше Тараптар арасындағы келiссөздер арқылы шешiледi.   
6.2. Дауларды келiссөздер арқылы шешу мүмкiн болмаған жағдайда оларды сотта қарауға бередi.   

7. Заемды қамтамасыз ету 
7.1. Осы шарт бойынша ұсынылған заем сомасы _____________________________ кепiлмен қамтамасыз етiледi. 
7.2. Қамтамасыз етудi белгiлейтiн құжат осы шарттың қосымшасы болып табылады. 

8. Қорытынды ережелер
8.1. Осы шартқа  кез келген өзгерiстер мен тощықтырулар жазбаша нысанда жазылғанда және осыған өкiлеттi тараптардың өкiлдерi қол қойғанда ғана жарамды болып табылады. Осы шарттың қосымшасы оның ажырамайтын бөлiгi болып табылады.
8.2. Осы шарт орыс тiлiнде екi дана етiп жасалды. Екi данасы да бiрдей және бiрдей күшi бар. Тараптардың әрқайсысы үшiн бiр-бiр данадан болады. 

Тараптардың заңды мекен-жайлары мен банктiк деректемелерi

ЗАЙМ БЕРУШI 
 
ЗАЙМШЫ 



<шарттың түрi бойынша ЗТ немесе ЖТ атауы>

<шарттың түрi бойынша ЗТ немесе ЖТ атауы>



<орналасқан елi>

<орналасқан елi>



<қала, п/б, көшесi, үйдiң және офистiң нөмiрi,  факс, телефон нөмiрi>

<қала, п/б, көшесi, үйдiң және офистiң нөмiрi,  факс, телефон нөмiрi>



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

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



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

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



