«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ
Басқарма шешімімен
бекітілген
___.___.201__ ж. № ___/201__
хаттама

Утвержден
Решением Правления
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
от ___.___.201__
(протокол № ___/201__ )
Договор первичного обучения

Алғашқы оқыту шарты
Осы алғашқы оқыту шарты (бұдан әрі –
Шарт) «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ-мен
(бұдан әрі – Банк) еңбек қатынастарында
емес жеке тұлғаларды (бұдан әрі – Білім
алушылар)
оқытудың
стандартты
шарттарын анықтайды.
1. Шарттың мәні және оқытудан
өту тәртібі
1.1. Банк білім алушыларды оқытуды осы
шартта анықталған тәртіп пен талаптарға
сәйкес ұйымдастырады.
1.2. Оқытудың бағыты мен оқытуды
жүргізу үшін жауап беретін Банктің
бөлімшесі білім алушы қол қоятын оқытуға
өтініште (бұдан әрі - өтініш) «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ Қызметкерлерді оқыту мен
дамыту
жөніндегі
ереженің
11қосымшасында бекітілген нысан бойынша
анықталады.
1.3. Оқыту кезеңі, уақыты мен орны
өтініште көрсетіледі.
2. Тараптардың құқықтары мен
міндеттері
2.1. Білім алушы:
2.1.1.
Оқытуды
өткізуге
қажетті
құжаттарды Банктің Қызметкерлермен
жұмыс жөніндегі департаментінің уәкілетті
жұмыскеріне тапсыруға;
2.1.2. оқыту үдерісіне ұқыпты қарауға,
оқыту
жетекшісінің
тапсырмаларын
уақытында орындауға;
2.1.3. оқытудан өтуге кедергі келтіретін
және/немесе
мүмкіндік
бермейтін
жағдайлардың орын алуы, сонымен бірге
мұндай жағдайлардың орын алу қаупі
туралы банкке дереу хабарлауға;
2.1.4. оқыту кезеңі ішінде ішкі еңбек тәртібі
ережелеріне, еңбекті қорғау мен техника
қауіпсіздігіне, өрт қауіпсіздігіне және т.с.с.

Настоящий договор первичного
обучения (далее – Договор) определяет
стандартные условия обучения в ДБ АО
«Банк Хоум Кредит» (далее – Банк)
физических лиц, не состоящих в трудовых
отношениях с Банком
(далее
–
обучаемые).
1. Предмет договора и порядок
прохождения обучения
1.1. Банк
организует
обучение
Обучаемых в порядке и на условиях,
определенных настоящим договором.
1.2. Направление
обучения
и
структурное
подразделение
Банка,
ответственное за проведение обучения,
определяются в заявлении на обучение,
подписываемом
Обучаемым
лицом
(далее заявление), по
форме,
установленной в Приложении №11 к
Положению по обучению и развитию
персонала ДБ АО «Банк Хоум Кредит».
1.3. Период, время и место обучения
определяются в заявлении.
2. Права и обязанности сторон

Обучаемый обязуется:
2.1.1. предоставить
уполномоченному
работнику Департамента по работе с
персоналом
Банка
документы,
необходимые для проведения обучения;
2.1.2. добросовестно
относиться
к
процессу
обучения,
своевременно
выполнять
задания
руководителя
обучения;
2.1.3. незамедлительно уведомлять Банк
о наступлении обстоятельств, создающих
препятствия и/или не позволяющих
обучаемому
проходить
дальнейшее
обучение, а также об угрозе наступления
таких обстоятельств;
2.1.4. соблюдать внутренние процедуры
Банка в период обучения, касающиеся
2.1.

қатысты Банктің ішкі рәсімдерін сақтауға;
2.1.5. Банктің құрал-жабдығына, шығын
материалдарына және өзге мүлкіне мұқият
қарауға;
2.1.6. қажет болған жағдайда, оқыту
аяқталғаннан кейін тестілеуден өтуге;
2.1.7. осы шартты жасасу нәтижесінде
белгілі болған коммерциялық және заңмен
қорғалатын өзге құпияны құрайтын
мәліметтерді (бұдан әрі – құпия ақпарат)
Қазақстан Республикасы заңнамасында
қарастырылған жағдайларда мемлекеттік
органдар мен лауазымды тұлғаларға мұндай
мәліметтерді ұсынуды қоспағанда Банктің
алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші
тұлғаларға жарияламауға.
2.1.8. егер білім алушымен осы Шартты
тоқтатқаннан
кейін
еңбек
шарты
жасалынбайтын болса, білім алушы Банкке
оқыту барысында өзіне берілген қағаз
немесе кез келген басқа тасымалдауыштағы
құпия ақпаратты және барлық мүлікті
қайтаруға;
2.1.9. Банктің мүлкіне залала келтірілген
жағдайда, келтірілген залалды өтеуге
міндетті.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

правил
внутреннего
трудового
распорядка, требований по охране труда и
технике
безопасности,
пожарной
безопасности и т.п.;
2.1.5. бережно
относиться
к
оборудованию, расходным материалам и
иному имуществу Банка;
2.1.6. при необходимости по окончании
обучения пройти тестирование;
2.1.7. не разглашать третьим лицам
сведения, составляющие коммерческую и
иную охраняемую законом тайну (далее –
конфиденциальная информация), ставшие
известными в результате заключения
настоящего
договора,
без
предварительного письменного согласия
Банка, за исключением предоставления
такой информации государственным
органам и должностным лицам в случаях,
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан;
2.1.8. в случае если после прекращения
настоящего Договора с обучаемым не
будет заключен трудовой договор,
возвратить Банку все имущество и
конфиденциальную информацию на
бумажных или любых других носителях,
которые
на
момент
прекращения
2.2 Банк:
Договора
находятся
во
владении
2.2.1. оқытуды ұйымдастыруды, білім обучаемого;
алушыға оқытуды жүргізуге қажетті
2.1.9. в
случае
причинения
вреда
ақпарат пен материалдарды ұсынуды имуществу
Банка
возместить
қамтамасыз етуге міндетті.
причиненный вред.
2.3. Білім алушы оқытудан өту үшін
қажетті барлық ақпарат пен материалдарды
алуға құқылы.
2.2
Банк обязуется:
2.4. Білім алушы кез келген сәтте оқытуды 2.2.1. обеспечить организацию обучения,
жүргізетін Банк жұмыскеріне жазбаша предоставить информацию и материалы,
түрде хабарлай отырып, оқытудан бас необходимые для проведения обучения
Обучаемого.
тартуға құқылы.
2.5. Банк:
2.5.1. оқыту нысанын, тәртібін, әдісін және
бағдарламасын жеке анықтауға;
2.5.2. үшінші тұлғаларды оқытуды өткізу
үшін тартуға;
2.5.3. білім алушының білімі мен машығын
тестілеу арқылы немесе өзге жолмен
тексеруді ұйымдастыруға;
2.5.4. білім алушыға оқыту нәтижелері
бойынша еңбек шартын жасасуды ұсынуға;
2.5.5. біржақты тәртіпте Банктің веб

2.3. Обучаемый вправе получать
информацию и материалы, необходимые
для проведения обучения.
2.4.
Обучаемый вправе в любой
момент
отказаться
от
обучения,
письменно проинформировав об этом
работника Банка, проводящего обучение.
2.5.
Банк вправе:
2.5.1. самостоятельно
определять
формы, порядок, методы обучения и
программу обучения;

сайтына (www.homecredit.kz) ақпаратты
жариялау арқылы шарттың талаптарын
өзгертуге;
2.5.6. кез келген сәтте осы шарттан бас
тартудың болжалды күніне дейін кемінде 1
(бір) жұмыс күн бұрын білім алушыға
жазбаша хабарлама жіберу арқылы шарттан
бас тартуға құқылы.
3. Тараптардың жауапкершілігі
3.1. Осы шарт бойынша міндеттемелерді
орындамағаны
немесе
тиісінше
орындамағаны үшін тараптар Қазақстан
Республикасының
қолданыстағы
заңнамасы бойынша жауапты болады.
4. Шарттың әрекеті
4.1. Осы шарт оқытуға өтініште
көрсетілген күннен бастап жасалынған
болып саналады.
4.2. Осы шарт тараптар өз міндеттемелерін
толық орындағаннан кейін, сонымен бірге
Шартта қарастырылған жағдайларда өз
әрекетін тоқтатады.

2.5.2. привлекать
для
проведения
обучения третьих лиц;
2.5.3. организовать
проверку
приобретенных знаний и навыков
Обучаемого
путем
проведения
тестирования или иным образом;
2.5.4. предложить
Обучаемому
заключить
трудовой
договор
по
результатам обучения;
2.5.5. в
одностороннем
порядке
изменять условия договора путем
размещения информации на веб-сайте
Банка (www.homecredit.kz);
2.5.6. в любой момент отказаться от
договора,
направив
Обучаемому
письменное уведомления не менее чем за
1 (один) рабочий день до предполагаемой
даты отказа от настоящего договора.
Ответственность сторон
За
невыполнение
или
ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему договору, стороны несут
ответственность в соответствии с
действующим
законодательством
Республики Казахстан.
4.
Действие договора
4.1. Настоящий договор считается
заключенным с даты, указанной в
заявлении на обучение.
4.2. Настоящий договор прекращает свое
действие после полного исполнения
обязательств сторонами, а также в
случаях, предусмотренных Договором.
3.
3.1.

5. Қорытынды ережелер
5.1. Осы шарт қосылу шарты болып
табылады және www.homecredit.kz Банктің
веб-сайтында жариялануы тиіс.
5.2. Осы шартпен реттелмеген барлық
сұрақтар Банктің немесе оның филиалы
орналасқан жер бойынша Қазақстан
Республикасы
заңнамасына
сәйкес
шешіледі.
5.3. Осы шарт мемлекеттік және орыс
5.
Заключительные положения
тілдерінде жасалынған. Мемлекеттік және
договор
является
орыс тілдеріндегі осы шарттың мәтіндері 5.1. Настоящий
договором
присоединения
и
подлежит
арасында айырмашылық болса, орыс
размещению
на
веб-сайте
Банка
тіліндегі мәтін басымдылыққа ие болады.
www.homecredit.kz.
5.2. Все вопросы, не урегулированные
настоящим договором, разрешаются в
соответствии
с
законодательством
Республики
Казахстан
по
месту
нахождения Банка или его филиала.
5.3. Настоящий Договор составлен на
государственном и русском языках. В
случае расхождения текстов настоящего
Договора на государственном и русском
языках преимущество имеет текст на
русском языке.

