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1.

1.1. Қаржыландыруды алуға өтінімді қарағаны үшін³ 16800 теңге*

1.2. Егер Заемшының/ лизинг алушының бизнесі Банктің аумақтық орналасуы 

аясынан тыс жерде болса қаржыландыруды алуға өтінімді қарастыру үшін

1.1. тармағына сәйкес өтінімді қарастыру үшін 

тариф  + кепілді қамтамасыздандыру және 

жобаны сараптаумен байланысты Банк 

қызметкерлерінің іссапарлық шығыстарына  

өтемақы 

1.3. Қаржыландыруды ұйымдастыру үшін  («Келісімшарт негізіндегі ақша" 

өнімінен басқа)

заемның/кредиттік желінің/транштың 

сомасынан 0,5% 

1.4. «Келісімшарт негізіндегі ақша» өнімі бойынша қаржыландыруды 

ұйымдастыру үшін 

заемның/кредиттік желінің/транштың 

сомасынан 2 % 

1.5. «Бизнес кредит» өнімі бойынша қаржыландыруды ұйымдастыру үшін заем/транш/кредит желісі сомасынан 1 жылға 

дейін - 2 %;  2 жылға дейін – 3%

1.6. Құрылыс пен қайта құруға арналған қаржыландыруды ұйымдастыру үшін заемның/кредиттік желінің/сомасынан 1% 

1.7. Кредиттік құжаттаманы/ лизинг бойынша құжаттаманы жаңғырту 5600 теңге*

1.8.

Кредиттік құжаттаманы/ лизинг бойынша құжаттаманы ағылшын тіліне 

аудару 

бір парақ үшін 2240 теңге*

2.

2.1.
Қаржыландырудың лимитін ұлғайту

қаржыландыру лимитін ұлғайту сомасының 

0,5% 

2.2. Қаржыландырудың жағдайларын өзгерту (пролонгация, қол жетімдік 

кезеңін ұлғайту)

негізгі борыш қалдығының 0,05%-ы мин. 

15000 теңге, макс. 300000 теңге

2.3. Қаржыландырудың техникалық жағдайларын өзгерту (өтеу кестесінің 

күндерін өзгерту, өтеу тәртібін өзгерту, төлемнің кезеңділігін өзгерту, 

төлем сомасын өзгерту, қаржыландырудың валютасын өзгерту, 

индексациялаудың жағдайларын қайта қарау)

негізгі борыш қалдығының 0,05%-ы мин. 5000 

теңге, макс. 300000 теңге

"AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ заңды тұлғалар мен заңды тұлғалар ретінде құрылусыз кәсіпкерлік қызметпен 

айналысатын тұлғалардың несиелік операцияларына арналған тарифтері¹’²

Қаржыландыру ұйымы:

Қаржыландырудың жағдайларын өзгерту:



2.4.
Заемшының өтініші бойынша кестені өзгертпестен 15 жұмыс күніне дейінгі 

мерзімге төлемнің мерзімін кейінге қалдыру (банктің Ішкі несие саясаты 

бойынша Басқарма Төрағасының кестені өзгертпестен 15 жұмыс күніне 

дейінгі мерзімге төлемнің мерзімін кейінге қалдыруға құқығы бар)*

мерзімі кейінге қалдырылатын төлемнің 

сомасының 0,05%-ы, мерзімін кейінге 

қалдырудың әр күнтізбелік күні үшін  

мин. 22400 теңге, макс. 336000 теңге*

2.5. Заемшының бастамасы бойынша кепілдікті қамтамасыздықты өзгерту 

(кепілзатты ауыстыру, кепілзат берушіні ауыстыру)

әр кепіл шарты үшін 25000 теңге

2.6. Борышты үшінші тұлғаға аудару, Кепілгерді/заемшыны/Ортақ 

Заемшыны/Лизинг алушыны  ауыстыру

әр шарт үшін 28000 теңге*

2.7. Заемдар бойынша құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқаларын бергені 

үшін

10000 теңге

3.

3.1. Сыйақы бойынша өтеу мерзімдерін бұзу мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі 

кешіктірілген соманың 0,1%-ы

3.2. Негізгі борышты өтеу мерзімдерін бұзу мерзімі кешіктірілген әр күн үшін төленбеген 

сыйақы сомасының 0,1%-ы

3.3. Комиссиялық сыйақының уақтылы төленбеуі (егер комиссиялық сыйақы 

бір жолғы төлеммен емес, белгіленген мерзімде берілгеннен кейін немесе 

тараптардың келісімі бойынша белгіленген кесте бойынша төленсе) 

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімінде 

төленбеген комиссиялық сыйақы сомасының 

0,1%-ы

3.4. Кепілдікті қамтамасыздықтың уақтылы ресімделмеуі (үлестік құрылыстан 

басқа):  кепілд шартын ресімдеуді кешіктіру, кепіл мүлкін клиенттің 

уақытында ұсынбауы,  кепіл мәнін/ лизинг мәнін ауыстыру мерзімін бұзу 

– 1 айға дейін – тегін

– 1 ден 3 айға дейін – 75 000 теңге

– 3 тен 6 айға дейін – 155 000 теңге 

– 6 дан 12 айға дейін – 500 000 теңге 

– 12 айдан асқанда – 1 млн. теңге

3.5. Заемның мақсатына сай пайдаланылмауы Заемның мақсатына сай пайдаланылмауы 

сомасынан айыппұл 25% 

3.6. Ішінара/заемды мерзімнен бұрын толық жабу/жаңартылмайтын кредиттік 

желіні/лизингті  жабу немесе кепілдік қамтамасыздықты кейіннен босата 

отырып, жаңартылатын кредиттік желіні толық жабу;  Алматы және Астана 

қалаларында  қызмет көрсету салаларында жұмыс жасайтын жеке 

кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру бағдарламасы бойынша 

қаржыландырылған клиенттер үшін бұл тариф қолданылмайды 

Алған күннен бастап 1 жыл ішінде 

ішінара/заемды мерзімнен бұрын толық 

жабу/жаңартылмайтын кредиттік 

желіні/лизингті  жабылса - мерзімнен бұрын 

жабуға жататын негізгі заем сомасынан 2% . 

Бір жыл өткеннен кейін - комиссиясыз. 

Кейін жаба отырып, жаңартылатын кредиттік 

желіні  алғаннан күннен бастап 1 жыл ішінде 

мерзімнен бұрын толық жабу   - кредиттік желі 

сомасынан  2% . Бір жыл өткеннен кейін -  

комиссиясыз.

3.6.1. Жаңартылатын несие желісі немесе овердрафт шеңберінде транштың 

мерзімінен бұрын ішінара/толық өтелуі

Комиссиясыз

3.7. Кепілге берілген мүліктің сақталуының қамтамасыз етілмеуі

3.8. Клиент Кепілге салу туралы шартты бұзып кепілзат мүлкімен мәміле 

жасаған жағдайда

Тұрақсыздық айыбы, айыппұл, өсімпұл

Тараптар кепілге салу туралы шартта 

келісіммен айқындаған кепіл затының 

нарықтық құнының 10%-ы



3.9. Кепілзат берушінің кінәсінен кепіл мәні/лизинг мәні жоғалған, 

зақымдалған, жойылған немесе оның нарықтық құны елеулі түрде азайған, 

соның ішінде Кепіл ұстаушының жазбаша келісімінсіз кепіл мәнін/лизинг 

мәнін қайта жоспарлау жасалған жағдайда 

3.10. Кепілзат берушінің кінәсі болған жағдайда, заңнамалық немесе орындау 

үшін міндетті актілермен белгіленген негіздемелер бойынша Кепілзат 

ұстаушының кепіл затына меншік құқығы тоқтатылғанда

3.11.
Кепіл мәні/Лизинг мәні болып табылатын мүліктің нысаналы мақсаты 

Кепілзат ұстаушының жазбаша келісімінсіз өзгертілген жағдайда.

3.12. Кепіл мәнін/Лизинг мәнін  сақтандыруға ақы төлеу жөніндегі шығыстарды 

өтеуге шоттың уақтылы төленбеуі   

Мерзімі кешіктірілген әр күн үшін шотта 

көрсетілген соманың 0,05%-ы

3.13. Кепілді қамтамасыз ету/ Лизинг мәнін қайта бағалау бойынша 

шығыстардың шотын уақытында төлемеу 

Мерзімі кешіктірілген әр күн үшін шотта 

көрсетілген соманың 0,05%-ы

3.14. Кепілзат берушінің Кепілзат ұстаушыға Кепілге салу туралы шарт 

бойынша жалған мәліметтерді беруі

25000 теңге

3.15. Клиенттің қайта ұйымдастыру/жою жағдайында сыйақыны мерзімнен 

бұрын жабу мерзімін бұзу 

Мерзімі кешіктірілген әр күн үшін 

қарыз/транш/лизинг  сомасының 0,5%-ы

3.16. Клиенттің қайта ұйымдастыру/жою жағдайында негізгі борышты 

мерзімнен бұрын жабу мерзімін бұзу  

Мерзімі кешіктірілген әр күн үшін 

заем/транш/лизинг  сомасының 0,5%-ы

3.17. Заемшының/Лизинг алушының/ гаранттың қаржылық есеп бермеуі 50000 теңге

3.18. Қаражатты уақытында игермеуі
Игерілмеген соманың 1%-ы (қарыздар мен 

жаңартылатын кредит желістері бойынша 

игермеудің 21-ші күнінен бастап, 

жаңартылмайтын кредит желістері бойынша 

қолжетімді кезеңі аяқталғаннан кейін)

3.19. Кепіл мәнін кепілдікке алумен байланысты Банктің көтерген шығыстарын 

өтеу мақсатында Банк ұсынған шоттарды төлемеу (Кепіл мәнін сақтау 

орнын төлеу бойынша шығыс )

Мерзімі кешіктірілген әр күн үшін шотта 

көрсетілген соманың 0,05%-ы

3.20. Келісімшарттың талаптарын өзгертетеін, толықтыратын немесе тоқтататын 

келісімдерді Кепіл ұстаушының алдын-ала жазбаша келісімінсіз жасау (бұл 

тармақ келешекте түсетін ақша кепілі шартын жасау барысында  

қолданылады)

Несиелік берешек қалдығының 25 % 

3.21. Кепіл ұстаушының жазбаша талабы бойынша Кепіл мәнін осы талапты 

алғаннан кейін 10 жұмыс күн ішінде Кепіл ұстаушыға ұсынбауы  

(бұл тармақ келешекте түсетін ақша кепілі шартын жасау барысында  

қолданылады)

Мерзімі кешіктірілген несиелік берешек 

қалдығының 0,5 % 

3.22. Кез келген мәміле бойынша Кепіл берушіге тек шотқа ғана төлеуге 

жататын барлық ақша сомаларын Кепіл берушінің контрагенттері аударуды 

қамтамасыз етпеуі 

(бұл тармақ келешекте түсетін ақша кепілі шартын жасау барысында  

қолданылады)

Заем сомасынан 3 % 

Тараптар кепілге салу туралы шартта 

келісіммен айқындаған кепіл затының 

нарықтық құнының 10%-ы



3.23. Кепіл берушінің  меншігіне Кепіл мәні өткеннен кейін Кепіл ұстаушының 

талабы бойынша  Кепіл ұстаушымен кепіл шартын жасамау, соған сәйкес, 

Кепіл берушіге меншік құқықында жататын  Кепіл мәні Кепіл ұстаушыға 

қолма-қол мүлік ретінде кепілге ұсынылған болады . 

(бұл тармақ келешекте түсетін жылжымайтын мүлік кепілі шартын жасау 

барысында  қолданылады) 

Заем сомасынан 25 % 

3.24. Кепіл мәнін/Лизинг мәнін жыл сайынғы келесі бағалау тәртібі мен мерзімін 

бұзу

–мерзімі кешіктірілген 30 күнтізбелік күнге 

дейін   қамтамасыздандырудың кепіл  құнынан  

0 %;

– мерзімі кешіктірілген 30 күнтізбелік күннен 

асқанда   қамтамасыздандырудың кепіл  

құнынан  0,25 % 

3.25. Кепіл мәнін сақтандыру тәртібі мен мерзімдерінің бұзылуы ‑ мерзім кешіктірілген 30 күнтізбелік күнге 

дейін сақтандыру сомасынан 0 %; 

‑ мерзім кешіктірілген 30 күнтізбелік күннен 

жоғары сақтандыру сомасынан 0,25 %.

3.26. Лизинг мәнін сақтандыру тәртібі мен мерзімдерінің бұзылуы Мерзім кешіктірілген бірінші күннен бастап 

сақтандыру сомасынан 0,25%.

4.

4.1. Банктік заем шарты/ Лизинг шарты әрекет етуі кезеңінде Заемшының 

Банктің есеп айырысу шотында барлық есеп айырысу операцияларын 

жүргізбеуі. 

Заем сомасынан 5% 

4.2. Төменде келітірлген тізім бойынша, бірақ онымен шектелмей, Заемшы 

Шарт бойынша өзінің кез келген өзге міндеттемелерін орындамаған 

және/немесе тиіссіз түрде орындаған жағдайда:

4.2.1.
Заемшының Банктік заем шарты мен Келісім бойынша берешекті 

мерзімінде және толығымен өтеуге қатысты бөлігінде өз міндеттемелерін 

орындау қабілетіне мониторинг жүргізу мақсатында Заемшының 

Шарт/Келісімнің әрекет ету мерзімінің ішінде Банктегі банктік шот 

бойынша Кредиттің х-еселік сомасынан кем болмайтын мөлшерде 

ақшалардың ай сайынға айналымын қамтамасыз ету бойынша міндеттемесі 

сонымен қатар Банк үшін соған қатысты Банк пен Заемшы арасында тиісті 

кепіл шарты (болған жағдайда) бекітілген Заемшының Банктегі банктік 

шотындағы ақшалар есебінен өзінің кепіл ұстаушы ретіндегі құқықтарын 

жүзеге асыруды қамтамасыз етуді мақсат етеді.

4.2.2. Кепілзат объектісіне қатысты қандай да бір заңдастыруды жасау жөніндегі 

міндеттеме

4.2.3. Қандай да бір құжаттарды беру жөніндегі міндеттеме

4.2.4. Қосымша қамтамасыздықты беру жөніндегі міндеттеме

4.2.5.
Бағалы қағаздар бөлігінің меншік иесін ауыстыру жөніндегі міндеттеме

Егер бұзылған міндетеменің орындалу мерзімі 

болмаса,  берешек қалдығының 5 %-ы;

Егер бұзылған міндеттеменің орындалу 

мерзімі болса, мерзімі кешіктірілген әр күн 

үшін берешек қалдығының 0,5 %-ы.  

Басқалары:



4.2.6. Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгерту жөніндегі міндеттеме, соның 

ішінде, бірақ мұнымен шектелмей, құқық белгілейтін құжаттарды нақты 

нысаналы мақсатына сәйкестендіру

4.2.7.
Кепілге берілетін жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттарды 

объектінің нақты күйіне сәйкестендіру жөніндегі міндеттеме, яғни 

жасалған өзгертулерді тіркеу

4.2.8. Кепілге берілетін жылжымайтын мүлікке құқық белгілейтін құжаттарды 

объектінің нақты күйіне сәйкестендіру жөніндегі міндеттеме, яғни 

жасалған өзгертулерді тіркеу

4.2.9. Кепілзат қамтамасыздығын сақтандыру жөніндегі міндеттеме

4.2.10. Іске пайдалануға беруді ұйымдастыру жөніндегі міндеттеме

4.2.11.
Аяқталмаған құрылыс мүлкін кепілге салуға беру жөніндегі міндеттеме

4.2.12. Кепілзат мүлкіне қайта бағалау жүргізу

4.2.13. Жылжымайтын мүлікті қайта құруға рұқсат беретін құжаттарды беру 

жөніндегі міндеттеме

4.2.14. Нақты шарт бойынша деректемелерді біздің Банкке өзгерту жөніндегі 

міндеттеме 

4.2.15. Қаржыландыру сәтінен бастап үшінші тұлғалардың міндеттемелері 

бойынша несие қаражатын тартпау, Ортақ Заемшы (Кепілгер) ретінде 

әрекет етпеу жөніндегі міндеттеме 

4.2.16. Банкпен келістірместен компанияның құрылтайшылары құрамында, 

менеджментінде өзгертулер жасамау жөніндегі міндеттеме

4.3. Банктің жазбаша талабы алынған сәттен бастап 5 жұмыс күнінің ішінде 

Борышкердің Аккредитивті шығарумен және оған қызмет көрсетумен 

байланысты барлық шығындарды Банкке өтемеуі

Мерзімі кешіктірілген әр күн үшін аккредитив 

сомасының 0,5 %-ы

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

* - ҚҚС ескере отырып тарифтер

Пайыздармен белгіленген тарифтер әр операция бойынша ақша қаражатының сомасынан есептеледі.

Айырбастау сомасы айырбастау және/немесе аударым үшін комиссияны шегергенде, өтініш бойынша сомаға тең.

Қызметтер бойынша комиссиялар мен мөлшерлемелер теңгеге дейін ықшамдап алынады (50 тиынға дейін аз жағына қарай, 

қоса алғанда 50 тиыннан астамы үлкен жағына қарай).

Арнайы қызметтер ұсынылатын кезде немесе ерекше жағдайларда қосымша төлем алынуы мүмкін.

Шетел валютасында көрсетілген комиссияларды  “AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)”  АҚ операция жасалатын күні 

қолданыста болатын нарықтық бағам бойынша теңгемен алуы мүмкін.

Атқарылған қызметтер үшін төленген сыйақы қайтарылуға тиіс емес.

Банк бұл тарифтердің айқын немесе толық болмауының салдарында болған кешіктіру, қателер, қате түсіндіру үшін 

клиенттің алдында жауапкершілік көтермейді.

Банк 5 банктік күн бұрын клиенттерге кез келген түрде хабарлама жасалған жағдайда жоғарыда аталған тарифтерді бір 

жақты тәртіппен өзгертуге құқықты өзінде сақтайды.

Егер бұзылған міндетеменің орындалу мерзімі 

болмаса,  берешек қалдығының 5 %-ы;

Егер бұзылған міндеттеменің орындалу 

мерзімі болса, мерзімі кешіктірілген әр күн 

үшін берешек қалдығының 0,5 %-ы.  

ОСЫ ТАРИФТЕРДІ ҚОЛДАНУ ШАРТТАРЫ

Нұсқамалар



1

2

3

Осы тарифтер бекітілген сәттен бастап 2011 жылғы 20 қазандағы № 53 Хаттама,  "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"АҚ 

Директорлар Кеңесінің Мәжілісінде бекітілген  "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" АҚ заңды  тұлғаларға және заңды 

тұлға ретінде құрылусыз кәсіпкерлік қызметпен айналысатын тұлғаларға қызмет көрсетуге арналған тарифтер" жиынтығы 

күшін жойған болып есептелсін.

Барлық айыппұлдар бойынша Банктің Уәкілетті органдарына   (ҮКК/ККК/ФКК, өз уәкілеттілігінің аясында) комиссиялық 

сыйақы/айыппұл/өсімпұл алуды жоюға құқық береді; сондай-ақ теңгеде ғана көрсетілген тарифтер USD/EUR/рубль 

баламасында алынуы мүмкін,  бағам бойынша  комиссияны/айыппұлды есептен шығаруды төлеу күні,  валюталық бақылау 

бойынша менеджердің  рұқсатнамасы болған жағдайда. 

Міндеттемелерді жасасу және орындаумен байланысты комиссиялар және жиындар кіші және орта кәсіпкерліктің 

субъектілерін «Бизнестің жол картасы-2020», қаржыландырудың лизингтік мәміле бағдарламасы бойынша 

қаржыландырылған клиенттері үшін  қолданылмайды,  міндеттемелер бойынша  талаптарды бұзғаны үшін айыппұл 

санкцияларын есепке алмағанда. 

Осы тариф Банк кредит ұсынудан бас тартқан жағдайда қайтарылмайды және кредит беруден бас тартылған жағдайда ҚҚС 

алынады (айыппұлдың мөлшері ҚҚС ескерумен көрсетілген)


