Шағын несие беру шарттары
1) «Almaty» МҚҰ Микрокредиті - «Стандартты»
Мақсатты топ

Алматы қаласының ШОБ бастаушы және жұмыс жасап жатқан
субъектілері

Жобаны іске асыру орны

Алматы қаласының 8 ауданы: Медеу, Алмалы, Бостандық, Әуезов,
Наурызбай, Алатау, Жетісу, Түрксіб.

Несие мақсаты
Несиелеу лимиті
Сыйақы мөлшерлемесі
Несиелеу мерзімі
Жеңілдікті кезең

Негізгі борышты өтеу
шарттары

Қаржыландыру нысаны

Қамтамасыз ету
Қарыз алушының
қосымша шығыстары:

Басқа шарттар

Инвестициялар;
Айналым қаражатын толықтыру;
20 000 АЕК дейін.
Жылдық 6%;
Жылдық 2% - көп балалы аз қамтылған отбасылардың, 1 және 2
топтағы мүгедектердің, сондай-ақ мүгедек балаларды тәрбиелеп
отырған отбасылардың жобалары үшін.
Инвестициялар -7 жылға дейін;
Айналым қаражатын толықтыру - 3 жылға дейін.
Негізгі борышқа – несие комитетінің шешімі бойынша;
Сыйақыға - несие комитетінің шешімі бойынша.
1. Аннуитет;
2. Тең үлестермен;
3. Негізгі
борышты
және/немесе
сыйақыны
айыппұл
санкцияларынсыз толық немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеуге
жол беріледі. Бұл ретте мерзімінен бұрын өтеудің ең аз сомасы
Қарыз алушының кестесі бойынша кемінде 3 жоспарлы төлемді
құрауға тиіс.
1. Микрокредит беру туралы шарт;
2. Жаңартылатын несие желісі;
3. Жаңартылмайтын несие желі.
1. Жылжымалы және жылжымайтын мүлік;
2. Үшінші тұлғалардың кепілдіктерім;
3. «Almaty» МҚҰ» ЖШС кепілдік саясатына сәйкес басқа да
қамтамасыз ету.
1. Кепілдік мүлікті тәуелсіз бағалау;
2. Кепіл мүлкін сақтандыру;
3. Кепіл мүлкін тіркеу.
МҚҰ келесі мақсаттарға несие бермейді:
- «фургон» үлгісіндегі шанағы бар автомобильдерді қоспағанда,
жеңіл автокөлік сатып алу;
- жылжымайтын мүлік және жер учаскелерін сатып алу;
- нысаналы мақсаты кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес
жылжымайтын тұрғын үй құрылысы.

2) «Креативті экономика» микрокредиті
Алматы қаласының ШОБ жаңа бастаған және жұмыс жұыс жасап жатқан
креативті индустрия салалар субъектілері (IT сектор, онлайн сауда,
қолөнер қызметі, жарнама өндіру жөніндегі қызмет, киноиндустрия,
анимация, медиа, дыбыс жазу студиялары, дизайн, сәулет, "event"
оқиғаларды ұйымдастыру, қазіргі заманғы өнер және т. б.) Бұл ретте,
Мақсатты топ
"Астана" халықаралық қаржы орталығының (АХҚО) аумағында
тіркелген, бірақ Алматы қаласында эксаумақтылық қағидаты бойынша
жұмыс істейтін және Алматы қаласында жұмыс орындарын құратын
филиалы бар компаниялардың IT-жобаларын қаржыландыруға жол
беріледі
Жобаны іске асыру Алматы қаласының 8 ауданы: Медеу, Алмалы, Бостандық, Әуезов,
орны
Наурызбай, Алатау, Жетісу, Түрксіб
Инвестициялар;
Несие мақсаты
Айналым қаражатын толықтыру;
Несиелеу лимиті
20 000 АЕК дейін.
Жылдық 6%;
Сыйақы
Жылдық 2% - көп балалы аз қамтылған отбасылардың, 1 және 2 топтағы
мөлшерлемесі
мүгедектердің, сондай-ақ мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған
отбасылардың жобалары үшін.
Инвестициялар-7 жылға дейін;
Несиелеу мерзімі
Айналым қаражатын толықтыру-3 жылға дейін.
Негізгі борышқа – несие комитетінің шешімі бойынша;
Жеңілдікті кезең
Сыйақыға - несие комитетінің шешімі бойынша.
1. Аннуитет;
2. Тең үлестермен;
Негізгі борышты
3. Негізгі борышты және/немесе сыйақыны айыппұл санкцияларынсыз
өтеу шарттары
толық немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеуге жол беріледі. Бұл ретте
мерзімінен бұрын өтеудің ең аз сомасы Қарыз алушының кестесі
бойынша кемінде 3 жоспарлы төлемді құрауға тиіс.
1. Микрокредит беру туралы шарт;
Қаржыландыру
2. Жаңартылатын несие желісі;
нысаны
3. Жаңартылмайтын несие желі.
1. «Алматы» ӘКК» АҚ кепілдігі;
2. Қосымша кепіл ретінде – жарғылық капитал үлесін (номиналды құны)
кепілге қою;
Қамтамасыз ету
3. Материалдық емес активтер (зияткерлік меншік);
4. Корпоративтік кепілдік, оның ішінде үшінші тұлғалар;
5. Жылжымалы / жылжымайтын мүлік;
6. Жоба бастамашысының міндеттемелерін орындаудың жеке кепілдігі.
Қарыз алушының
1. Кепілдік мүлікті тәуелсіз бағалау;
қосымша
2. Кепіл мүлкін сақтандыру;
шығыстары:
3. Кепіл мүлкін тіркеу.
1.
Жеке тұлғалардың кепілдігін, жарғылық капиталдағы үлестер
және материалдық емес активтер (оның ішінде зияткерлік меншік
объектілері) кепілге қабылдаған жағдайда - микрокредитті жабу
коэффициентін есептеу кезінде (Almaty МҚҰ ЖШС кепілдік саясатына
сәйкес) қамтамасыз етудің көрсетілген түрлерінің үлесі 30% - дан (отыз
пайыздан) аспауы керек);
Басқа шарттар
2.
Жеке тұлғалардың кепілдіктері, жарғылық капиталдағы үлестер
және материалдық емес активтер (соның ішінде зияткерлік меншік
объектілері) түріндегі қамтамасыз етуді кепілге қабылдаған жағдайда
және бұл ретте жылжымалы/жылжымайтын мүлік түріндегі өзге де
кепілдіктердің құны, Алматы ӘКК АҚ кепілдіктері, Даму кәсіпкерлікті
дамыту қоры АҚ кепілдіктері микрокредитті кемінде 100% жабатын
болса, жоба бойынша «Алматы қ. цифрландыру басқармасы» КМБ-нан

оң қорытынды алу талап етіледі және/немесе өзге де мемлекеттік
органдардан (егер жылжымалы/жылжымайтын мүлік түріндегі өзге де
кепілдіктердің құны, Алматы ӘКК АҚ кепілдіктері, Даму кәсіпкерлікті
дамыту қоры АҚ кепілдіктері микрокредитті 100% және одан да көп
жабатын болса) «Алматы қ. цифрландыру басқармасы» КМБ
және/немесе өзге де мемлекеттік органдардан қорытынды алу талап
етілмейді).

3) Шағын өнеркәсіптік парктерді дамыту үшін микрокредит
Мақсатты топ

Алматы қаласының ШОБ бастаушы және жұмыс жасап жатқан субъектілері
(шағын өнеркәсіптік парктердің резиденттері).

Жобаны іске асыру
Алматы қаласының 5 ауданы: Әуезов, Наурызбай, Алатау, Жетісу, Түрксіб.
орны
Инвестициялар;
Несиенің нысаналы
Айналым қаражатын толықтыру;
мақсаты
«Алматы» ӘКК» АҚ-нан алынған индустриялық аймақ және шағын
өнеркәсіп парктері резиденттерінің қарыздарын қайта қаржыландыру*.
Несиелеу лимиті
20 000 АЕК дейін.
Сыйақы
Жылдық 2%.
мөлшерлемесі
Инвестициялар-7 жылға дейін;
Несиелеу мерзімі
Айналым қаражатын толықтыру-3 жылға дейін.
Негізгі борышқа – несие комитетінің шешімі бойынша;
Жеңілдікті кезең
Сыйақыға - несие комитетінің шешімі бойынша.
1. Аннуитет;
2. Тең үлестермен;
Негізгі борышты
3. Негізгі борышты және/немесе сыйақыны айыппұл санкцияларынсыз толық
өтеу шарттары
немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеуге жол беріледі. Бұл ретте мерзімінен
бұрын өтеудің ең аз сомасы Қарыз алушының кестесі бойынша кемінде 3
жоспарлы төлемді құрауға тиіс.
1. Микрокредит беру туралы шарт;
Қаржыландыру
2. Жаңартылатын несие желісі;
нысаны
3. Жаңартылмайтын несие желі.
1. Жылжымалы және жылжымайтын мүлік;
2. «Алматы» ӘКК» АҚ кепілдігі;
Қамтамасыз ету
3. «Almaty» МҚҰ» ЖШС кепілдік саясатына сәйкес басқа да қамтамасыз
ету».
Қарыз алушының
1. Кепілдік мүлікті тәуелсіз бағалау;
қосымша
2. Кепіл мүлкін сақтандыру;
шығыстары:
3. Кепіл мүлкін тіркеу.
* «Алматы» ӘКК» АҚ-нан алынған қарыздарды қайта қаржыландыру мақсатында қаржыландыру алу
үшін МҚҰ-на жүгінген индустриялық аймақтардың резиденттері шағын өнеркәсіптік парктердің
резиденттеріне теңестіріледі (несиелеу бағдарламасы шеңберінде). 01.01.2019 жылдан бастап 16.03.2020
жылға дейінгі кезеңде «Алматы» ӘКК» АҚ-нан алынған қарыздар қайта қаржыландыруға жатады.

4)

«Үй жанындағы дүкендер» микрокредит

Алматы қаласының ШОБ жаңа бастаған және жұмыс жасап жатқан
субъектілері.
Жобаны іске асыру Алматы қаласының 8 ауданы: Медеу, Алмалы, Бостандық, Әуезов,
орны
Наурызбай, Алатау, Жетісу, Түрксіб.
Несиенің нысаналы Инвестициялар;
мақсаты
Айналым қаражатын толықтыру;
Несиелеу лимиті
50 000 000 тенгеге дейін.
Жылдық 6%;
Сыйақы
Жылдық 2% - көп балалы аз қамтылған отбасылардың, 1 және 2 топтағы
мөлшерлемесі
мүгедектердің, сондай-ақ мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған
отбасылардың жобалары үшін.
Инвестициялар-7 жылға дейін;
Несиелеу мерзімі
Айналым қаражатын толықтыру-3 жылға дейін.
Негізгі борышқа – несие комитетінің шешімі бойынша;
Жеңілдікті кезең
Сыйақыға - несие комитетінің шешімі бойынша.
1. Аннуитет;
2. Тең үлестермен;
Негізгі борышты
3. Негізгі борышты және/немесе сыйақыны айыппұл санкцияларынсыз толық
өтеу шарттары
немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеуге жол беріледі. Бұл ретте мерзімінен
бұрын өтеудің ең аз сомасы Қарыз алушының кестесі бойынша кемінде 3
жоспарлы төлемді құрауға тиіс.
1. Микрокредит беру туралы шарт;
Қаржыландыру
2. Жаңартылатын несие желісі;
нысаны
3. Жаңартылмайтын несие желі.
1. Жылжымалы және жылжымайтын мүлік;
Қамтамасыз ету
2. «Almaty» МҚҰ» ЖШС кепілдік саясатына сәйкес басқа да қамтамасыз ету.
Қарыз алушының
1. Кепілдік мүлікті тәуелсіз бағалау;
қосымша
2. Кепіл мүлкін сақтандыру;
шығыстары: :
3. Кепіл мүлкін тіркеу.
Жылжымайтын мүлікті сатып алу және/немесе құрылыс кезінде өзінің
Басқа шарттар
қатысуы – 30% немесе аванс сомасына қосымша кепіл.нса.
Мақсатты топ

5) Стационарлық емес сауда объектілерін (СЕСО) дамыту үшін микрокредит
Алматы қ. шағын бизнесінің жаңа бастаған және жұмыс істеп тұрған
субъектілері.
Алматы қаласының 5 ауданы: Әуезов, Наурызбай, Алатау, Жетісу,
Жобаны іске асыру орны
Түрксіб.
Несиенің
нысаналы Инвестициялар (СЕСО, құрал-жабдықтар сатып алу, франшиза сатып
мақсаты
алу).
Несиелеу лимиті
10 000 000 теңгеге дейін.
Жылдық 6%;
Жылдық 2% - көп балалы аз қамтылған отбасылардың, 1 және 2
Сыйақы мөлшерлемесі
топтағы мүгедектердің, сондай-ақ мүгедек балаларды тәрбиелеп
отырған отбасылардың жобалары үшін.
Инвестициялар -7 жылға дейін;
Инвестициялық және/немесе айналым қаражатына «Алматы» ӘКК»
Несиелеу мерзімі
АҚ – мен жалға алу шарттарын жасасатын СЕСО жалға алушылар
үшін - 5 жылға дейін.
Негізгі борышқа – несие комитетінің шешімі бойынша;
Жеңілдікті кезең
Сыйақыға - несие комитетінің шешімі бойынша.
1. Аннуитет;
2. Тең үлестермен;
Негізгі борышты өтеу
3. Негізгі борышты және/немесе сыйақыны айыппұл санкцияларынсыз
шарттары
толық немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеуге жол беріледі. Бұл ретте
мерзімінен бұрын өтеудің ең аз сомасы Қарыз алушының кестесі
бойынша кемінде 3 жоспарлы төлемді құрауға тиіс.
1. Микрокредит беру туралы шарт;
Қаржыландыру нысаны
2. Жаңартылатын несие желісі;
3. Жаңартылмайтын несие желі
1. Сатып алынатын СЕСО;
2. Сатып алынатын жабдық;
3. «Алматы» ӘКК» АҚ кепілдігі;
Қамтамасыз ету
4. Жылжымалы және жылжымайтын мүлік;
5. «Almaty» МҚҰ» ЖШС кепілдік саясатына сәйкес басқа да
қамтамасыз ету.
1. Кепілдік мүлікті тәуелсіз бағалау;
Қарыз алушының
2. Кепіл мүлкін сақтандыру;
қосымша шығыстары:
3. Кепіл мүлкін тіркеу.
Мақсатты топ

6) Әлеуметтік сала объектілерін дамыту үшін микрокредит

Мақсатты топ
Жобаны іске асыру орны
Несиенің нысаналы
мақсаты
Несиелеу лимиті
Сыйақы мөлшерлемесі
Несиелеу мерзімі
Жеңілдікті кезең

Негізгі борышты өтеу
шарттары

Қаржыландыру нысаны

Қамтамасыз ету
Қарыз алушының
қосымша шығыстары:
Басқа шарттар

Алматы қаласының білім беру және медицина салаларындағы
(балабақшалар, жалпы білім беру мекемелері, медициналық
орталықтар және т. б.) шағын және орта бизнестің жаңа және жұмыс
жатқан субъектілері.
Алматы қаласының 8 ауданы: Медеу, Алмалы, Бостандық, Әуезов,
Наурызбай, Алатау, Жетісу, Түрксіб.
Инвестициялар;
Айналым қаражатын толықтыру;
20 000 АЕК дейін.
Жылдық 6%;
Жылдық 2% - көп балалы аз қамтылған отбасылардың, 1 және 2
топтағы мүгедектердің, сондай-ақ мүгедек балаларды тәрбиелеп
отырған отбасылардың жобалары үшін.
Инвестициялар-7 жылға дейін;
Айналым қаражатын толықтыру-3 жылға дейін.
Негізгі борышқа – несие комитетінің шешімі бойынша;
Сыйақыға - несие комитетінің шешімі бойынша.
1. Аннуитет;
2. Тең үлестермен;
3. Негізгі борышты және/немесе сыйақыны айыппұл санкцияларынсыз
толық немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеуге жол беріледі. Бұл ретте
мерзімінен бұрын өтеудің ең аз сомасы Қарыз алушының кестесі
бойынша кемінде 3 жоспарлы төлемді құрауға тиіс.
1. Микрокредит беру туралы шарт;
2. Жаңартылатын несие желісі;
3. Жаңартылмайтын несие желі
1. Жылжымайтын / жылжымалы мүлік;
2. Сатып алынатын жылжымайтын мүлік;
3. «Almaty» МҚҰ» ЖШС кепілдік саясатына сәйкес басқа да
қамтамасыз ету.
1. Кепілдік мүлікті тәуелсіз бағалау;
2. Кепіл мүлкін сақтандыру;
3. Кепіл мүлкін тіркеу.
Жылжымайтын мүлікті сатып алу және/немесе құрылыс кезінде өзінің
қатысуы - 30% немесе аванс сомасына қосымша кепіл.

7) Қызмет көрсету саласы үшін микрокредит

Мақсатты топ
Жобаны іске асыру орны
Несиенің нысаналы
мақсаты
Несиелеу лимиті
Сыйақы мөлшерлемесі
Несиелеу мерзімі
Жеңілдікті кезең

Негізгі борышты өтеу
шарттары

Қаржыландыру нысаны

Қамтамасыз ету
Қарыз алушының
қосымша шығыстары:
Басқа шарттар

Алматы қаласының шағын және орта бизнес субъектілері (Ателье
(жөндеу және тігу), аяқ киім жөндеу, металл жөндеу, техниканы
жөндеу, сағат шеберханалары мен зергерлер, автомастерлік,
копицентрлер және т. б.)
Алматы қаласының 5 ауданы: Әуезов, Наурызбай, Алатау, Жетісу,
Түрксіб.
Инвестициялар;
Айналым қаражатын толықтыру;
20 000 АЕК дейін.
Жылдық 6%;
Жылдық 2% - көп балалы аз қамтылған отбасылардың, 1 және 2
топтағы мүгедектердің, сондай-ақ мүгедек балаларды тәрбиелеп
отырған отбасылардың жобалары үшін.
Инвестициялар-7 жылға дейін;
Айналым қаражатын толықтыру-3 жылға дейін.
Негізгі борышқа – несие комитетінің шешімі бойынша;
Сыйақыға - несие комитетінің шешімі бойынша.
1. Аннуитет;
2. Тең үлестермен;
3. Негізгі борышты және/немесе сыйақыны айыппұл санкцияларынсыз
толық немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеуге жол беріледі. Бұл ретте
мерзімінен бұрын өтеудің ең аз сомасы Қарыз алушының кестесі
бойынша кемінде 3 жоспарлы төлемді құрауға тиіс.
1. Микрокредит беру туралы шарт;
2. Жаңартылатын несие желісі;
3. Жаңартылмайтын несие желі
1. Жылжымайтын / жылжымалы мүлік;
2. Сатып алынатын жылжымайтын мүлік;
3. «Almaty» МҚҰ» ЖШС кепілдік саясатына сәйкес басқа да
қамтамасыз ету.
1. Кепілдік мүлікті тәуелсіз бағалау;
2. Кепіл мүлкін сақтандыру;
3. Кепіл мүлкін тіркеу.
Жобаға жеке қатысу құны жоба құнынан 30% кем емес.

8) Өңдеуші өнеркәсіпті қолдау үшін микрокредит

Мақсатты топ
Жобаны іске асыру орны
Несиенің нысаналы
мақсаты
Несиелеу лимиті
Сыйақы мөлшерлемесі
Несиелеу мерзімі
Жеңілдікті кезең

Негізгі борышты өтеу
шарттары

Қаржыландыру нысаны
Қамтамасыз ету
Қарыз алушының
қосымша шығыстары:
Басқа шарттар

Алматы қаласындағы шағын және орта бизнесті жаңа бастаған және
жұмыс жасап жатқан субъектілері (ауыл шаруашылығы, киім, аяқ киім,
тұрмыстық химия, тоқыма, жиһаз, құрылыс материалдары,
фармацевтикалық құралдар және т.б. өндірісі).
Алматы қаласының 5 ауданы: Әуезов, Наурызбай, Алатау, Жетісу,
Түрксіб.
Инвестициялар;
Айналым қаражатын толықтыру;
20 000 АЕК дейін.
Жылдық 6%;
Жылдық 2% - көп балалы аз қамтылған отбасылардың, 1 және 2
топтағы мүгедектердің, сондай-ақ мүгедек балаларды тәрбиелеп
отырған отбасылардың жобалары үшін.
Инвестициялар -7 жылға дейін;
Айналым қаражатын толықтыру-3 жылға дейін.
Негізгі борышқа – несие комитетінің шешімі бойынша;
Сыйақыға - несие комитетінің шешімі бойынша.
1. Аннуитет;
2. Тең үлестермен;
3. Негізгі борышты және/немесе сыйақыны айыппұл санкцияларынсыз
толық немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеуге жол беріледі. Бұл ретте
мерзімінен бұрын өтеудің ең аз сомасы Қарыз алушының кестесі
бойынша кемінде 3 жоспарлы төлемді құрауға тиіс.
1. Микрокредит беру туралы шарт;
2. Жаңартылатын несие желісі;
3. Жаңартылмайтын несие желі
1. Жылжымайтын / жылжымалы мүлік;
2. Сатып алынатын жабдық
1. Кепілдік мүлікті тәуелсіз бағалау;
2. Кепіл мүлкін сақтандыру;
3. Кепіл мүлкін тіркеу.
Жобаға жеке қатысу құны жоба құнынан 30% кем емес.

9) Кепілсіз микрокредит
Алматы қаласында кәсіпкерлік қызметті тіркеу мерзімі 6 айдан кем емес
жұмыс істеп тұрған ШОБ субъектілері (жеке кәсіпкерлер)
Жобаны іске асыру Алматы қаласының 8 ауданы: Медеу, Алмалы, Бостандық, Әуезов,
орны
Наурызбай, Алатау, Жетісу, Түрксіб.
• Инвестициялар;
Несиенің нысаналы
• Айналым қаражатын толықтыру;
мақсаты
• Басқа қаржы ұйымдарында қолданыстағы міндеттемелерді қайта
қаржыландыруға тыйым салынады;
• 6 000 000 теңгеге дейін – несие тарихы бар клиенттер бойынша.
Мақсатты топ

Несиелеу лимиті

• 1 000 000 теңгеге дейін - несие тарихы жоқ клиенттер бойынша. Бұл ретте,
кредит тарихын ескере отырып, МҚҰ-да кейіннен кредит алуға клиенттің
кредиттік тарихы болмаған кезде МҚҰ-да алынған кредит бойынша
кемінде 6 айлық төлем жасалғаннан кейін жол беріледі.
• бір қарыз алушыға екі және одан да көп кепілсіз микрокредит беруге жол
берілмейді.

Сыйақы
мөлшерлемесі
Несиелеу мерзімі

Жеңілдікті кезең

Условия погашения
основного долга

Жылдық 12 %
24 айға дейін
• Қарастырылмаған.
• Негізгі борышты және/немесе сыйақыны тек проблемалық борыштар
бойынша жұмыс жүргізу шеңберінде және/немесе Қазақстан
Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің
қаулылары шеңберінде өтеу бойынша жеңілдікті кезең ұсынуға жол
беріледі.
• Аннуитет;
• Тең үлестермен;
• Негізгі борышты және/немесе сыйақыны айыппұл санкцияларынсыз
толық немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеуге жол беріледі. Бұл ретте
мерзімінен бұрын өтеудің ең аз сомасы Қарыз алушының кестесі бойынша
кемінде 3 жоспарлы төлемді құрауға тиіс.

Форма
1. Микрокредит беру туралы шарт;
финансирования
Қамтамасыз ету
Қамтамасыз етусіз.
Кепілсіз микрокредиттер бойынша қосымша шарттар:

1. Несиелеу
процессі
бойынша

Несиелеу процесінің мынадай кезеңдерін жүргізу талап етілмейді:
1. Тәуелсіз бағалау компаниясының қамтамасыз ету мәнінің құнын бағалауы;
2. Жобаның экономикалық сараптамасы;
3. Кепілдікті қамтамасыз ету сараптамасы;
4. Жобаның заң сараптамасы;
5. Несиелік тәуекелдер бөлімшесінің сараптамасыСоставление заключения
службы безопасности
6. Несиелік әкімшінің және/немесе қауіпсіздік қызметі қызметкерінің
бизнесті жүргізу/болжамды жүргізу орнына шығуы. Несиелік тарихы жоқ
клиенттерден басқа. Несиелік тарихы жоқ клиенттерден басқа. Кредиттік
тарихсыз клиенттер бойынша шығу міндетті.
Бұл ретте кредит әкімшісі қаржыландыру жөніндегі мәселелерді кредит
комитетінің қарауына шығарғанға дейін жобаларды қауіпсіздік қызметімен
теріс ақпараттың болуы тұрғысынан және тәуекелдерді басқару және ішкі
бақылау департаментімен жобалардың кепілсіз кредит беру шарттарына
сәйкестігі тұрғысынан келіседі. Келісу қызметтік жазбаны жолдау және

2. Сақтандыру

3. Қарыздың ең
жоғарғы сомасы

4. Тоқтату
факторлары

кейіннен оған қауіпсіздік қызметі мен тәуекелдерді басқару және ішкі
бақылау департаменті қызметкерлерінің виза қоюы арқылы жүзеге
асырылады.
Қарыз алушының өмірін қарыздың бүкіл мерзіміне сақтандыру.
Бір қарыз алушыға берілетін қарыздың ең жоғарғы сомасы 6 000 000 теңгеден
аспайды. Қарыздың ең жоғары сомасын есептеу мынадай кезеңдерден
тұрады:
1 кезең:
• Кірістер бойынша салық декларацияларын негізге ала отырып, клиенттің
соңғы 6 айдағы орташа айлық табысы анықталады.
2 кезең:
• Орташа айлық кіріске түзету коэффициентін (0,15) қолдану және
клиенттің қолданыстағы кредиттері бойынша (ЖК және/немесе ЖТ
сияқты) ай сайынғы жарналарды шегеру жолымен сұратылған қарызды
өтеуге бағытталуы мүмкін табыс анықталады. Егер клиенттің есеп
айырысу шоты бойынша түсімдердің жиілігін бағалау нәтижесі бойынша
талданатын кезеңнің 1/3-нен астамында (алты айдан екі ай немесе он екі
айдан төрт ай) ай сайынғы түсімдердің болмауы анықталса, түзету
коэффициенті (0,10) қолданылады.
3 кезең:
• Екінші кезеңде алынған табыс сұралған несие мерзіміне көбейтіледі
(айлармен).
№4 қосымшада келтірілген тоқтату факторларынан кепілсіз қарыздарға
мынадай тоқтату факторлары қолданылады:
1. Соңғы 2 жылда несие бойынша мерзімі 90 күннен астам мерзімінің өтуі
2. Соңғы 3 айда несие бойынша мерзімі 30 күннен астам мерзімінің өтуі
3. Несие бойынша мерзімі 15 күннен астам ағымдағы мерзімінің өтуі
4. Соңғы 2 жылда талап ету құқықтары коллекторлық агенттікке
(міндеттемелерді орындамауға байланысты өзге ұйымға) берілген
несиенің болуы
5. Соңғы 15 күнде ЕДБ-ге өтініштер саны 5 еседен астам болған жағдайда
6. МҚҰ Басқармасы бекіткен ең аз талап етілетін мәннен төмен скорингтік
модель бойынша клиенттің скорбаллы (кредиттік тарихы бар өтініш
берушілерге қолданылады)
7. Кредит беруге өтінім берген не оны қараған күні салықтар және бюджетке
төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешектің
болуы.

