Кепiлақы туралы
КЕЛIСIМ

__________ қ.
№_____ 
20___жылғы  "_____"__________ 

<заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi мен нөмiрi, кiм тiркедi>, бұдан әрi "Тапсырыс берушi" деп аталады, <жарғының, ереженiң,   20__жылғы "__"_____№____сенiмхаттың> негiзiнде iс-әрекет ететiн <шартқа қол қойған тұлғаның лауазымы, аты-жөнi> арқылы, және бұдан әрi  «Делдал» деп аталатын <заңды тұлғаның атауы, резиденттiгi, құрылған күнi, тiркеу туралы куәлiгi, күнi және нөмiрi, кiм тiркедi немесе жеке тұлғаның аты-жөнi, азаматтығы, резиденттiгi, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмiрi және күнi>, төмендегiлер туралы осы Шартты жасады.
1. 1-Тарап 2-Тарапқа 20__ж. "__"_____ №_____ <шарттың атауы  немесе мәнi> туралы шарт бойынша оған тиiстi  төлемдердi ____________________ (_____________) мөлшерiнде ақша сомасын басқа тарапқа және көрсетiлген шарттың  орындалуын қамтамасыз етуге бередi.
2. Осы келiсiмнiң 1-тармақшасында  көрсетiлген шарт бойынша мiндеттемелердi  тоқтату кезiнде  тараптардың келiсiмi бойынша оны орындау басталғанға дейiн не орындау мүмкiндiгiнiң болмауы салдарынан  кепiлақы қайтарылуы тиiс.
3. Егер жеткiзу шартының орындалмауы үшiн кепiлақы берген тарап жауапты болса, онда ол екiншi тарапта қалады.  Егер жеткiзу шартының орындалмауы үшiн кепiлақы алған тарап жауапты болса, онда ол екiншi тарапқа  кепiлақының екi есе сомасын төлеуге мiндеттi
4. Осы келiсiмнiң 1-тармағында көрсетiлген шартты орындауға жауапты тарап  екiншi Тарапқа  кепiлақы сомасын шегере отырып қайтарады.
 5. Осы келiсiм 20__ж. "__"_____ №_____  шарттың ажырамас бөлiгi болып табылады.
6.  Осы келiсiм екi данада жасалған және Тараптарға бiр-бiр данадан берiледi. 

Тараптардың заңды мекен-жайы және банктiк деректемелерi 

1-Тарап
 
2-Тарап



< 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>




