
Соглашение об использовании 

аналога собственноручной подписи 

 

Настоящее Соглашение определяет 

условия использования аналогов 

собственноручной подписи в ходе 

обмена документами между ТОО «МФО 

«Вивус» (далее «МФО») и 

пользователями сайта www.vivus.kz, 

присоединившимися к условиям 

настоящего Соглашения («Заемщик»/ 

«Заявитель»). 

Проставляя отметку в поле «Принять 

условия Соглашения об использовании 

АСП» на сайте www.vivus.kz и 

осуществляя дальнейшее использование 

этого сайта, пользователь безоговорочно 

присоединяется к условиям настоящего 

Соглашения. Заемщик/Заявитель, не 

присоединившийся к условиям 

настоящего Соглашения, не имеет права 

использовать функциональные 

возможности сайта www.vivus.kz для 

оформления Заявок/Оферт на 

заключение Договоров о 

предоставлении микрокредита (далее 

Договор микрокредита). 

1. Термины и определения 

1.1. Перечисленные в настоящем пункте 

и используемые в настоящем пункте и 

используемые в настоящем Соглашении 

термины и выражения имеют следующее 

значение: 

1) АСП – аналог собственноручной 

подписи, в качестве которого 

рассматривается простая электронная 

подпись, формируемая в соответствии с 

требованиями Соглашения и 

Законодательства Республики 

Казахстан. 

2) Договор микрокредита  – 

оформленный в соответствии с 

настоящими Правилами договор, 

Қолжазба қолтаңбаның аналогын 

пайдалануға келісімі 

 

Осы Келісім «МҚҰ «Вивус» ЖШС 

(бұдан әрі – МҚҰ) мен осы Келісім 

талаптарына қосылған www.vivus.kz 

веб-сайтының пайдаланушылары 

(«Қарыз алушы»/«Өтініш беруші») 

арасында құжат алмасу кезінде 

қолжазба қолтаңбаның аналогтарын 

пайдалану шарттарын анықтайды. 

www.vivus.kz сайтындағы «ҚҚА 

пайдалану туралы Келісім шарттарын 

қабылдау» ұяшығына белгі қою 

арқылы және одан әрі осы сайтты 

пайдалану арқылы пайдаланушы осы 

Келісім  шарттарына қарсылық сөзсіз 

қосылады. Осы Келісім талаптарына 

қосылмаған Қарыз алушының/Өтініш 

берушінің Өтінімдерді/Ұсыныстарды 

тіркеп Микрокредит туралы 

келісімдерді (бұдан әрі – Микрокредит 

шарты) жасасуға арналған 

www.vivus.kz веб-сайтының 

функционалдығын пайдалануға 

құқығы жоқ.  

1. Терминдер мен анықтамалар 

1.1. Осы тармақта аталған және осы 

тармақта пайдаланылатын және осы 

Келісімде пайдаланылған терминдер 

мен сөз тіркестерінің келесі 

мағыналары бар: 

1) ҚҚА – Келісімнің және Қазақстан 

Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес 

қалыптастырылған қарапайым 

электрондық қолтаңба болып 

саналатын қолжазба қолтаңбаның 

аналогы. 

2) Микрокредит шарты – осы 

Қағидаларға сәйкес ресімделген шарт, 

МҚҰ Қарыз алушының Шартты 

жасасу туралы ұсынысын қабылдап 



заключенный между МФО и Заемщиком 

путем Акцепта МФО Оферты Заемщика 

о заключении Договора, на условиях 

срочности, платности и возвратности. 

4) Микрокредит  – денежные средства в 

валюте Республики Казахстан – тенге, 

предоставленные МФО Заёмщику, на 

основании Договора микрокредита. 

5) Заемщик/Новый Заемщик – 

дееспособное физическое лицо, старше 

18 лет, являющееся гражданином 

Республики Казахстан, подавшее 

заявку/Оферту на предоставление 

микрокредита или с которым впервые 

заключен Договор микрокредита, на 

основе сделанного заемщиком 

предложения (Оферты), изложенного в 

Заявке и присоединившийся к условиям 

Соглашения. 

 

6) Заявитель – дееспособное физическое 

лицо, старше 18 лет, являющееся 

гражданином Республики Казахстан, 

намеревающееся заключить Договор 

микрокредита путем заполнения 

Заявки/Оферты на Сайте МФО. 

7) Заявка на получение микрокредита – 

документ, форма которого размещена на 

официальном сайте МФО, содержащий 

предложение Заявителя в МФО в виде 

Оферты о заключении Договора 

микрокредита. Форма для сбора и 

систематизации информации о 

Заявителе, необходимой для принятия 

решения о предоставлении заявителю 

микрокредита или отказ в 

предоставлении микрокредита. 

8) Закон об электронной подписи – Закон 

Республики Казахстан от 07.01.2003г. № 

370 «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи». 

9) Зарегистрированный номер – номер 

мобильного телефона 

ақылылық, шұғылдық және 

қайтарымдылық шарттары бойынша 

МҚҰ мен Қарыз алушы арасындағы 

жасалған шарт. 

4) Микрокредит – Қазақстан 

Республикасының валютасымен – 

теңге, МҚҰ Микрокредит шартының 

негізінде Қарыз алушыға беретін 

қаражат. 

5) Қарыз алушы/Жаңа Қарыз алушы – 

18 жасқа толған, әрекетке қабiлеттi, 

Қазақстан Республикасының азаматы 

болып табылатын, микрокредит 

беруге өтiнiм/ұсыныс берген немесе 

қарыз алушы жасаған ұсыныс 

(Оферта) негізінде Өтініште 

баяндалған және Келісім талаптарына 

қосылған немесе бірінші рет 

Микрокредит шартын жасасқан, жеке 

тұлға. 

 

6) Өтініш беруші – МҚҰ веб-сайтында 

Өтінім/Ұсынысты толтыру арқылы 

Микрокредит шартын жасасуға ниет 

білдірген, 18 жасқа толған, әрекетке 

қабілетті, Қазақстан 

Республикасының азаматы болып 

табылатын, жеке тұлға. 

7) Микрокредит алуға өтініш – Өтініш 

берушінің МҚҰ-ға Микрокредит 

шартын жасасу туралы ұсыныс 

нысанындағы ұсынысын қамтитын 

МҚҰ ресми интернет-ресурсында 

орналастырылған құжат. Өтініш 

беруші туралы ақпаратты жинауға 

және жүйелеуге арналған нысаны 

Өтініш берушіге микрокредит беру 

немесе микрокредит беруден бас тарту 

туралы шешім қабылдау үшін қажетті. 

8) Электрондық қолтаңба туралы Заң - 

07.01.2003 ж. № 370 Қазақстан 

Республикасының «Электрондық 



Заявителя/Заемщика, указанный и 

подтвержденный заявителем/заемщиком 

в процессе Регистрации на Сайте, либо в 

ходе последующего изменения данных 

Заявки в соответствии с установленной 

процедурой. 

10) Зарегистрированный почтовый ящик 

– адрес электронной почты Заемщика, 

указанный Заявителем в процессе 

Регистрации на Сайте либо в ходе 

последующего изменения данных заявки 

в соответствии с установленной 

процедурой. 

11) Идентификатор – уникальный 

символьный код, который 

автоматически формируется системой в 

случае использования Заемщиком 

предоставленного ему СМС-кода для 

подписания электронных документов. 

Идентификатор автоматически 

включается в электронный документ, 

подписываемый в системе, и 

подтверждает факт подписания 

соответствующего документа 

определенным Заемщиком. 

12) Личный кабинет – закрытый от 

публичного доступа раздел Сайта, 

предназначенный для совершения 

Заявителем/Заемщиком действий, 

связанных с предоставлением и 

возвратом микрокредита и получения им 

информации о договорах микрокредита. 

13) Логин – символьное обозначение, 

совпадающее с зарегистрированным 

мобильным номером Заемщика, 

используемое для идентификации 

Заемщика в целях предоставления ему 

доступа к Личному кабинету. 

14) Оферта – предложение о заключении 

Договора микрокредита на условиях 

настоящих Правил, содержащееся в 

Заявке, направляемое Заявителем в 

МФО. 

құжат және электрондық цифрлық 

қолтаңба туралы» Заңы. 

9) Тіркелген нөмір – Веб-сайтта Тіркеу 

процесінде немесе бекітілген 

тәртіппен Өтінім деректерін кейіннен 

өзгерту кезінде өтініш беруші/қарыз 

алушы көрсеткен және растаған 

Өтініш берушінің/Қарыз алушының 

ұялы телефонының нөмірі. 

10) Тіркелген пошта жәшігі – Веб-

сайтта Тіркеу процесінде немесе 

бекітілген тәртіппен өтінім деректерін 

кейіннен өзгерту кезінде Өтініш 

беруші көрсеткен Қарыз алушының 

электрондық пошта мекенжайы. 

11) Идентификатор – Қарыз алушы 

электрондық құжаттарға қол қою үшін 

оған берілген ҚХҚ-кодты пайдаланған 

жағдайда жүйе автоматты түрде 

қалыптастыратын бірегей таңба коды. 

Идентификатор жүйеде қол қойылған 

электрондық құжатқа автоматты түрде 

енгізіледі және белгілі бір Қарыз 

алушының тиісті құжатқа қол қою 

фактісін растайды. 

12) Жеке кабинет – Өтініш 

берушіге/Қарыз алушыға 

микрокредитті беру және қайтарумен 

байланысты әрекеттерді орындауға 

және микрокредиттік шарттар туралы 

ақпаратты алуға арналған Сайттың 

жалпы қолжетімділіктен жабылған 

бөлімі. 

13) Логин – Қарыз алушының 

тіркелген ұялы телефон нөміріне 

сәйкес келетін символдық белгі, 

Қарыз алушының Жеке кабинетіне 

кіру мүмкіндігін қамтамасыз ету 

мақсатында оны сәйкестендіру үшін 

пайдаланылады. 

14) Оферта – Өтініш берушінің МҚҰ-

ға жіберген Өтініште қамтылған осы 

Қағидалардың талаптары бойынша 



15) Пароль – конфиденциальное 

символьное обозначение, созданное 

Заявителем или предоставленное 

Заявителю в процессе регистрации на 

Сайте или определенное им 

впоследствии, и используемое для 

идентификации Заемщика/Заявителя в 

целях предоставления ему доступа к 

Личному кабинету. 

16) Регистрация – процесс направления в 

МФО информации, в результате 

которого происходит идентификация 

Заявителя и создание его профиля. 

17) Сайт – официальный сайт в сети 

Интернет с адресом www.vivus.kz. 

Графический интерфейс Сайта 

предназначен для организации 

предоставления микрокредитов. 

18) Сервис – размещенный на Сайте 

онлайн-сервис, позволяющий Заявителю 

оформлять Оферту на заключение 

Договора микрокредита, а также 

взаимодействовать с МФО в 

электронной форме. 

19) СМС-код – предоставляемый 

Заемщику посредством СМС-сообщения 

(SMS) уникальный конфиденциальный 

символьный код, который представляет 

собой простую электронную подпись, 

согласно нормам Закона Республики 

Казахстан от 07.01.2003г. № 370-II «Об 

электронном документе и электронной 

цифровой подписи». СМС-код 

используется Заемщиком для 

подписания электронных документов в 

ходе дистанционного взаимодействия с 

МФО. 

20) Соглашение – настоящее 

соглашение об использовании АСП. 

21) Средства идентификации – Логин и 

пароль, предназначенные для 

идентификации Заемщика в ходе 

использования им Сервиса, и 

Микрокредит шартын жасасу туралы 

ұсынысы. 

15) Құпия сөз – Өтініш беруші жасаған 

немесе Сайтта тіркелу процесінде 

Өтініш берушіге берілетін немесе 

кейіннен өзі анықтайтын және Қарыз 

алушыны/Өтініш берушіні 

сәйкестендіру үшін оған Жеке 

кабинетке кіру мүмкіндігін 

қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын 

құпия символдық белгі.  

16) Тіркеу – МҚҰ-ға ақпаратты жіберу 

процесі, оның нәтижесінде Өтініш 

беруші сәйкестендіріледі және оның 

профилі жасалады. 

17) Веб-сайт – Интернет желісіндегі 

ресми мекенжайы бар веб-сайты 

www.vivus.kz. Сайттың графикалық 

интерфейсі микрокредиттерді беруді 

ұйымдастыруға арналған. 

18) Сервис – Өтініш берушіге 

Микрокредит шартты жасасуға 

Ұсыныс жасауға, сондай-ақ МҚҰ-мен 

электрондық нысанда өзара іс-қимыл 

жасауға мүмкіндік беретін веб-сайтта 

орналастырылған онлайн-қызмет. 

19) ҚХҚ-коды – Қазақстан 

Республикасының 07.01.2003 жылғы 

№ 370-II «Электрондық құжат және 

электрондық цифрлық қолтаңба 

туралы» Заңына сәйкес Қарыз 

алушыға ҚХҚ (SMS) арқылы берілетін 

бірегей құпия таңба коды, бұл 

қарапайым электрондық қолтаңба 

болып табылады. ҚХҚ-кодын Қарыз 

алушы МҚҰ-мен қашықтықтан өзара 

әрекеттесу барысында электрондық 

құжаттарға қол қою үшін 

пайдаланады. 

20) Келісім – ҚҚА пайдалану туралы 

осы келісім. 

21) Сәйкестендіру құралдары – 

Қызметті пайдалану барысында Қарыз 



необходимые для осуществления 

Заемщиком доступа в Личный кабинет. 

1.2. Иные термины и выражения, 

используемые в настоящем 

Соглашении, имеют значение, которое 

придается им Законодательством 

Республики Казахстан. 

2. Предмет соглашения 

2.1. Настоящее соглашение определяет 

порядок и условия применения АСП 

Заемщика в процессе использования 

сайта для обмена электронными 

документами между сторонами, а также 

для заключения, изменения и 

исполнения ими Договора 

микрокредита. Кроме того, настоящее 

Соглашение определяет права и 

обязанности сторон, возникающие в 

связи с формированием, отправкой и 

получением электронных документов с 

использованием сайта. 

2.2. В целях обеспечения возможности 

электронного взаимодействия между 

сторонами МФО предоставляет 

Заемщику ключи электронной подписи, 

ведет и обновляет реестр выданных 

ключей, поддерживает 

функционирование системы, а также 

совершает иные действия, 

предусмотренные настоящим 

Соглашением. 

 3. Использование АСП 

3.1. Руководствуясь положениями ст. 

152 Гражданского кодекса Республики 

Казахстан и ч. 2 ст. 12 Закона 

Республики Казахстан от 07.01.2003г. № 

370-II «Об электронном документе и 

электронной цифровой подписи», 

стороны договорились о том, что все 

документы, соответствующие 

требованиям п. 3.2. настоящего 

Соглашения, считаются подписанными 

алушыны сәйкестендіруге арналған 

және Қарыз алушының Жеке 

кабинетке кіруі үшін қажетті логин 

мен пароль. 

1.2. Осы Келісімде пайдаланылатын 

өзге де терминдер мен сөз 

тіркестерінің мағынасы Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен 

берілген. 

2. Келісімнің мәні 

2.1. Осы келісім тараптар арасында 

электрондық құжаттармен алмасу 

үшін сайтты пайдалану процесінде 

Қарыз алушының ҚҚА қолдану 

тәртібі мен шарттарын анықтайды, 

сондай-ақ олардың Микрокредит 

шартын жасасуы, өзгертуі және 

орындаун анықтайды. Сонымен қатар, 

осы келісім тараптардың сайтты 

пайдалана отырып электрондық 

құжаттарды қалыптастыруға, 

жіберуге және алуға байланысты 

туындайтын құқықтары мен 

міндеттерін анықтайды. 

2.2. Тараптардың электрондық өзара 

әрекеттесу мүмкіндігін қамтамасыз 

ету мақсатында МҚҰ Қарыз алушыға 

электрондық қолтаңба кілттерін 

береді, берілген кілттердің тізілімін 

жүргізеді және жаңартады, жүйенің 

жұмысын жүргізуілін қамтамас етеді 

және осы Келісімде көзделген басқа да 

әрекеттерді орындайды. 

 3. ҚҚА қолдану 

3.1. 07.01.2003 ж. № 370-II 

«Электрондық құжат және 

электрондық цифрлық қолтаңба 

туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңынын 12 бап 2 бөлімін және 

Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексінің 152 баптың 

ережелерін басшылыққа алып 

тараптар осы Келісімнің 3.2 



аналогом собственноручной подписи 

Заемщика. 

3.2. Электронный документ считается 

подписанным АСП Заемщика, если он 

соответствует совокупности следующих 

требований: 

3.2.1. Электронный документ создан и 

(или) отправлен с использованием 

системы сайта. 

3.2.2. В текст электронного документа 

включен идентификатор, 

сгенерированный системой на 

основании СМС-кода, введенного 

Заемщиком в специальное 

интерактивное поле на сайте. 

3.3. СМС-код предоставляется 

Заемщику в МФО путем направления 

СМС-сообщения (SMS), содержащего 

соответствующий код. Сообщение, 

содержащее СМС-код, направляется на 

зарегистрированный номер Заемщика и, 

соответственно, считается 

предоставленным лично Заемщику с 

сохранением конфиденциальности 

СМС-кода. 

3.4. СМС-код может быть однократно 

использован для подписания 

электронного документа, созданного и 

(или) отправляемого с использованием 

системы. Предоставление СМС-кода 

осуществляется при получении 

электронного запроса Заявителя, 

направленного в МФО с использованием 

личного кабинета. При неиспользовании 

СМС-кода для подписания электронного 

документа или совершения иного 

действия на сайте в течение 5 (пяти) 

минут срок действия СМС-кода истекает 

и для совершения желаемого действия 

Пользователь должен получить новый 

СМС-код. 

3.5. Стороны договорились, что любая 

информация, подписанная АСП 

тармағының талаптарына сәйкес 

келетін барлық құжаттар Қарыз 

алушының қолжазба қолтаңбаның 

аналогымен қол қойылған болып 

есептелетіні туралы келісімге келді. 

3.2. Егер электрондық құжат, келесі 

талаптарға сәйкес келсе, Қарыз 

алушының ҚҚА қол қойған болып 

саналады: 

3.2.1. Электрондық құжат сайт 

жүйесін пайдалана отырып жасалған 

және (немесе) жіберілген болса. 

3.2.2. Веб-сайттағы арнайы 

интерактивті өріске Қарыз алушы 

енгізген электрондық құжаттың мәтіні 

ҚХҚ-код негізінде жүйемен жасалған 

идентификаторды қамтиды. 

3.3. ҚХҚ-коды Қарыз алушы МҚҰ-ға 

тиісті код бар ҚХҚ-хабарлама (SMS) 

жіберу арқылы беріледі. ҚХҚ-коды 

бар хабарлама Қарыз алушының 

тіркелген нөміріне жіберіледі яғни, 

ҚХҚ-кодының құпиялылығы 

сақталған, Қарыз алушыға жеке 

берілген болып саналады. 

3.4. Жүйе арқылы жасалған және 

(немесе) жіберілген электрондық 

құжатқа қол қою үшін ҚХҚ-кодын бір 

рет пайдалануға болады. ҚХҚ-коды 

Өтініш берушінің жеке кабинетті 

пайдалана отырып МҚҰ-ға жіберілген 

электрондық сұрауын алғаннан кейін 

беріледі. Егер ҚХҚ-коды электрондық 

құжатқа қол қою немесе сайтта 5 (бес) 

минут ішінде басқа әрекетті орындау 

үшін пайдаланылмаса, ҚХҚ-кодының 

мерзімі аяқталады және Пайдаланушы 

қажетті әрекетті орындау үшін жаңа 

ҚХҚ-кодын алуы керек. 

3.5. Тараптар Қарыз 

алушының/Өтініш берушінің ҚҚА қол 

қойған кез келген ақпарат Қарыз 

алушының қолтаңбасымен қол 



Заемщика/Заявителя, признается 

электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному 

собственноручной подписью Заемщика, 

и соответственно, порождает 

идентичные такому документу 

юридические последствия. В частности, 

любое юридически значимое 

волеизъявление Заемщика, которое 

выражено в электронном документе, 

соответствующем требованиям п. 3.2. 

настоящего Соглашения, порождает 

такие же юридические последствия, как 

если бы оно было зафиксировано на 

бумажном носителе. 

 4. Правила проверки электронной 

подписи 

4.1. Факт подписания электронного 

документа Заемщиком/Заявителем 

устанавливается путем сопоставления 

следующих сведений: 

4.1.1. Идентификатора, включенного в 

тело электронного документа 

4.1.2. СМС-кода, использованного для 

подписания электронного документа 

4.1.3. Информации о предоставлении 

СМС-кода определенному 

Заемщику/Заявителю, хранящейся в 

системе 

4.1.4. Технических данных об 

активности Заемщика в ходе 

использования сайта, автоматически 

зафиксированных в электронных 

журналах системы 

4.2. В целях сохранения сведений о 

юридически значимых действиях, 

совершенных сторонами, МФО 

осуществляет хранение электронных 

документов, которые были созданы, 

переданы или приняты сторонами в 

процессе использования системы. Кроме 

того, автоматическая система 

қойылған қағаз құжатқа баламалы 

электрондық құжат ретінде 

танылатыны және тиісінше осындай 

құжатқа ұқсас құқықтық 

салдарлардың туындауы туралы 

келісімге келді. Атап айтқанда, Осы 

Келісімнің 3.2-тармақтың 

талаптарына сәйкес келетін 

электрондық құжатта көрсетілген 

Қарыз алушының кез келген заңдық 

мәні бар еркін мәлімдемесі Осы 

Келісімнің талаптары қағаз жүзінде 

жазылғандай құқықтық салдарға әкеп 

соғады. 

 4. Электрондық қолтаңбаны тексеру 

ережелері 

4.1. Қарыз алушының/Өтініш 

берушінің электрондық құжатқа қол 

қою фактісі келесі мәліметтерді 

салыстыру арқылы анықталады: 

4.1.1. Электрондық құжаттың негізгі 

бөлігіне енгізілген Идентификаторды 

салыстыру 

4.1.2. Электрондық құжатқа қол қою 

үшін пайдаланылатын ҚХҚ-кодын 

салыстыру 

4.1.3. Жүйеде сақталған нақты Қарыз 

алушыға/Өтініш берушіге ҚХҚ-код 

беру туралы ақпарат салыстыру 

4.1.4. Жүйенің электрондық 

журналдарында автоматты түрде 

тіркелетін сайтты пайдалану кезіндегі 

Қарыз алушының қызметі туралы 

техникалық деректерді салыстыру 

4.2. Тараптардың заңдық маңызы бар 

әрекеттері туралы ақпаратты сақтау 

үшін МҚҰ жүйені пайдалану 

процесінде тараптар жасаған, берген 

немесе қабылдаған электрондық 

құжаттарды сақтайды. Сонымен 

қатар, Қарыз алушылар/Өтініш 

берушілер қызметінің автоматты 

тіркеу жүйесі (журналдарды жасау) 



протоколирования (создания логов) 

активности Заемщиков/Заявителей 

позволяет сторонам достоверно 

определить, каким 

Заемщиком/Заявителем и в какое время 

был сформирован, подписан или 

отправлен тот или иной электронный 

документ. 

4.3. Стороны соглашаются, что 

указанный в п. 4.1. настоящего 

Соглашения способ определения 

Заемщика/Заявителя, создавшего и 

подписавшего электронный документ, 

является достаточным для цели 

достоверной аутентификации Заемщика 

и исполнения настоящего Соглашения. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Заемщик/Заявитель обязан: 

5.1.1. Не разглашать любым третьим 

лицам информацию о закрепленном за 

ним пароле и конфиденциальном СМС-

коде, полученном 

Заемщиком/Заявителем в целях 

формирования АСП, а также 

предпринимать все меры, необходимые 

для сохранения этих сведений в тайне. 

5.1.2. Не передавать третьим лицам SIM-

карту, которая обеспечивает 

возможность использовать 

зарегистрированный номер, а также 

предпринимать все меры необходимые 

для того, чтобы третьи лица не получили 

возможность использования указанной 

SIM-карты без осуществления контроля 

со стороны Заемщика/Заявителя. 

5.1.3. Не предоставлять третьим лицам 

доступ к зарегистрированному 

почтовому ящику, а также 

предпринимать все меры для того, чтобы 

информация, необходимая для такого 

доступа (логин и пароль), не стали 

известны третьим лицам. 

тараптарға қай Қарыз алушы/Өтініш 

беруші және осы немесе басқа 

электрондық құжат қай уақытта 

жасалғанын, қол қойылғанын немесе 

жіберілгенін сенімді анықтауға 

мүмкіндік береді. 

4.3. Тараптар осы Келісімнің 4.1 

тармағында көрсетілген Қарыз 

алушыны/Өтініш берушіні 

электрондық құжатты жасаған және 

оған қол қойған анықтау әдісі сенімді 

және Қарыз алушының 

аутентификациясы осы Келісім 

бойынша орындау мақсатында 

жеткілікті екеніне келіседі  

5. Құпиялылық 

5.1. Қарыз алушы/Өтініш беруші 

міндетті: 

5.1.1. Үшінші тұлғаларға оған 

тағайындалған пароль және ҚҚА құру 

үшін Қарыз алушы/Өтініш беруші 

алған құпия ҚХҚ-коды туралы 

ақпаратты ашпауға, сондай-ақ осы 

ақпаратты құпия сақтау үшін барлық 

қажетті шараларды қабылдауға 

міндетті. 

5.1.2. Тіркелген нөмірді пайдалану 

мүмкіндігін беретін SIM картасын 

үшінші тұлғаларға бермеуді, сондай-

ақ үшінші тұлғалардың көрсетілген 

SIM картасын Қарыз 

алушының/Өтініш берушінің 

бақылауынсыз пайдалануына жол 

бермеу үшін қажет барлық шараларды 

қабылдауды міндетті. 

5.1.3. Үшінші тұлғаларға тіркелген 

пошта жәшігіне кіруге рұқсат 

бермеуді және мұндай қол жеткізу 

үшін қажетті ақпараттың (логин мен 

пароль) үшінші тұлғаларға белгілі 

болмауын қамтамасыз ету үшін 

барлық шараларды қабылдауды 

міндетті. 



5.1.4. Незамедлительно сообщать в МФО 

о нарушении секретности сведений, 

указанных в п. 5.1.1. и 5.1.3. настоящего 

Соглашения, о возникновении у 

Заемщика/Заявителя подозрений в 

нарушении их секретности или об утрате 

Заемщиком/Заявителем контроля над 

SIM-картой, указанной в п. 5.1.2 

настоящего Соглашения. 

5.2. Сообщение, указанное в п. 5.1.4. 

настоящего Соглашения, направляется в 

МФО посредством отправки 

электронного сообщения на адрес 

info@vivus.kz (соответствующее 

сообщение должно содержать 

сканированную копию удостоверения 

личности Заемщика/Заявителя). 

5.3. Заемщик/Заявитель самостоятельно 

несет риск всех неблагоприятных 

последствий, которые могут наступить в 

связи с неисполнением обязанностей, 

предусмотренных п.п. 5.1.1. – 5.1.4., в 

том числе риски, связанные с 

негативными последствиями 

недобросовестных действий третьих 

лиц, получивших вышеуказанную 

информацию. 

5.4. Система обеспечивает 

конфиденциальность информации о 

СМС-коде и пароле, которые 

закреплены за Заемщиком/Заявителем, 

доступны исключительно 

уполномоченным сотрудникам МФО в 

соответствии с политикой 

информационной безопасности, 

принятой МФО. 

 6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по 

настоящему Соглашению в пределах 

суммы причиненного другой стороне 

реального ущерба. 

5.1.4. Қарыз алушы/Өтініш беруші 

5.1.1. және 5.1.3. тармағында 

көрсетілген ақпараттың құпиялығын 

бұзу туралы, олардың 

құпиялылығының бұзылуына 

күдіктенсе немесе Қарыз 

алушы/Өтініш беруші осы Келісімнің 

5.1.2-тармағында көрсетілген SIM-

картаны бақылауды жоғалтқан 

жағдайда, осы Келісім бойынша МҚҰ-

ға дереу хабарлауға міндетті. 

5.2. Осы Келісімнің 5.1.4 тармағында 

көрсетілген хабарлама info@vivus.kz 

мекенжайына электрондық хабарлама 

жіберу арқылы МҚҰ жіберіледі (тиісті 

хабарламада Қарыз алушының/Өтініш 

берушінің жеке куәлігінің 

сканерленген көшірмесі болуы керек). 

5.3. Қарыз алушы/Өтініш беруші 5.1.1. 

– 5.1.4. тармақтарда көзделген 

міндеттемелерді орындамаумен 

байланысты туындауы мүмкін барлық 

жағымсыз салдарлардың тәуекелін 

дербес көтереді, оның ішінде 

жоғарыда көрсетілген ақпаратты алған 

үшінші тұлғалардың жосықсыз 

әрекеттерінің теріс салдарларымен 

байланысты тәуекелдерді дербес 

көтереді. 

5.4. Жүйе МҚҰ қабылдаған 

ақпараттық қауіпсіздік саясатына 

сәйкес МҚҰ уәкілетті 

қызметкерлеріне ғана қолжетімді 

болатын Қарыз алушыға/Өтініш 

берушіге тағайындалған ҚХҚ-коды 

мен пароль туралы ақпараттың 

құпиялылығын қамтамасыз етеді. 

 6. Тараптардың жауапкершілігі 

6.1. Тараптар осы Келісім бойынша өз 

міндеттемелерін орындамағаны 

немесе тиісінше орындамағаны үшін 

екінші тарапқа келтірілген нақты 

залал мөлшерінде жауапты болады. 



6.2. Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по 

настоящему Соглашению, если не будет 

доказано, что соответствующее 

нарушение допущено Стороной 

невиновно. Правила настоящего пункта 

не затрагивают применение положений 

п. 5.2. настоящего Соглашения. 

6.3. Стороны несут ответственность за 

неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по 

настоящему Соглашению, если 

соответствующее нарушение 

обусловлено ненадлежащим 

исполнением своих обязанностей другой 

Стороной или вызвано действием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. Порядок присоединения к 

Соглашению и его изменения 

7.1. Акцепт условий настоящего 

Соглашения осуществляется в форме, 

предусмотренной ч. 2 ст. 394 

Гражданского кодекса Республики 

Казахстан, то есть путем совершения 

действий, указанных в п. 7.2. настоящего 

Соглашения. 

7.2. Проставляя отметку в поле «Принять 

условия Соглашения об использовании 

АСП» на сайте и осуществляя 

дальнейшее использование сайта, 

Заемщик/Заявитель присоединяется к 

условиям настоящего Соглашения. 

Заемщик/Заявитель может принять 

условия Соглашения только в полном 

объеме. 

7.3. МФО вправе в одностороннем 

порядке изменять (дополнять) условия 

настоящего Соглашения. Новая 

редакция Соглашения доводится до 

сведения Заемщика/Заявителя 

посредством опубликования новой 

6.2. Тараптар осы Келісім бойынша өз 

міндеттемелерін орындамағаны 

немесе тиісінше орындамағаны үшін 

жауапты болады, егер тиісті 

бұзушылықты Тарап кінәсіз жасағаны 

дәлелденбесе. Осы тармақтың 

ережелері осы Келісімнің 5.2-

тармақтың ережелерін қолдануға әсер 

етпейді. 

6.3. Тараптар осы Келісім бойынша өз 

міндеттемелерін орындамағаны 

немесе тиісінше орындамағаны үшін 

жауапты болады, егер тиісті 

бұзушылық екінші Тараптың өз 

міндеттемелерін тиісінше 

орындамауына байланысты болса 

немесе форс-мажорлық мән-

жайлардан туындаса. 

 

7. Келісімге қосылу және оны өзгерту 

тәртібі 

7.1. Осы Келісім талаптарын қабылдау 

Қазақстан Республикасы Азаматтық 

кодексінің 394 баптын 2-бөлігінде 

көзделген нысан бойынша жүзеге 

асырылады, яғни осы Келісімнің 7.2-

тармағында көрсетілген әрекеттерді 

жасау арқылы. 

7.2. Сайттағы «ҚҚА келісімінің 

шарттарын қабылдау» ұяшығына 

құсбелгі қою арқылы және одан әрі 

сайтты пайдалану арқылы Қарыз 

алушы/Өтініш беруші осы Келісімнің 

шарттарын қабылдайды. Қарыз 

алушы/Өтініш беруші Келісім 

талаптарын толық көлемде ғана 

қабылдай алады. 

7.3. МҚҰ осы Келісімнің шарттарын 

біржақты тәртіппен өзгертуге 

(толықтыруға) құқылы. Келісімнің 

жаңа нұсқасы Қарыз 

алушының/Өтініш берушінің 

назарына тиісті құжаттың жаңа 



редакции соответствующего документа 

на сайте по адресу www.vivus.kz. Новая 

редакция Соглашения не применяется в 

отношении Заемщиков, 

зарегистрированных на сайте до 

момента вступления соответствующей 

редакции в силу. Заемщик/Заявитель 

признается принявшим условия 

Соглашения в новой редакции, если 

после их вступления в силу он 

приступает к оформлению 

Заявки/Оферты на заключение Договора 

микрокредита. Указанные действия 

рассматриваются МФО в качестве 

конклюдентных действий, 

свидетельствующих о выражении 

Заемщиком/Заявителем согласия на 

принятие новой редакции Соглашения. 

8. Заключительные положения 

8.1. Соглашение сохраняет свою 

юридическую силу на протяжении всего 

периода использования 

Заемщиком/Заявителем Сервиса. 

8.2. После прекращения действия 

настоящего Соглашения 

Заемщик/Заявитель не имеет права 

использовать Сайт для оформления 

Заявок/Оферт на заключение Договора 

микрокредита. Дальнейшее 

использование Сайта для указанной цели 

возможно только при условии 

присоединения Заемщика/Заявителя к 

условиям настоящего Соглашения. 

 

нұсқасын www.vivus.kz сайтында 

жариялау арқылы жеткізіледі. 

Келісімнің жаңа нұсқасы тиісті нұсқа 

күшіне енгенге дейін веб-сайтта 

тіркелген Қарыз алушыларға 

қолданылмайды. Қарыз алушы/Өтініш 

беруші Келісімнің жаңа редакциядағы 

талаптарын қабылдады деп танылады 

егер олар күшіне енгеннен кейін 

Өтінішті/Офертаны орындауға 

Микрокредит шартын жасасуға 

кіріссе. Бұл әрекеттерді ХҚИ 

қорытынды әрекеттер ретінде 

қарастырады, бұл Қарыз 

алушының/Өтініш берушінің 

Келісімнің жаңа нұсқасын қабылдауға 

келісімін білдіргенін көрсетеді. 

8. Қорытынды ережелер 

8.1. Келісім Қарыз алушының/Өтініш 

берушінің Қызметті пайдалануының 

бүкіл кезеңінде күшінде қалады. 

8.2. Осы Келісім тоқтатылғаннан кейін 

Қарыз алушының/Өтініш берушінің 

Микрокредит шартын жасасуға 

Өтінімдерді/Ұсыныстарды өңдеу үшін 

Сайтты пайдалануға құқығы жоқ. 

Сайтты көрсетілген мақсатта одан әрі 

пайдалану Қарыз алушы/Өтініш 

беруші осы Келісім шарттарына 

қосылған жағдайда ғана мүмкін 

болады. 

 


