
 
ALMATY МҚҰ НЕСИЕЛЕУДІҢ АЛДЫН АЛА ШАРТТАРЫ 

 
Шарты Сипаттамасы 

Кредиттеу 

субъектілері 

кәсіпкерлік қызметті (start-up) ұйымы немесе өз бизнесін кеңейту арқылы жүзеге 

асыратын, сондай-ақ жүзеге асыруды жоспарлайтын шағын кәсіпкерлік субъектілері 

(заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер) 

Нысаналы мақсаты • * негізгі құралдарды сатып алуға 
• * айналым қаражатын толықтыруға 

Валюта теңге  

Кепілмен қамтамасыз 

ету 
МҚҰ ішкі талаптарына сәйкес жылжымалы және жылжымайтын мүлік 

Микрокредит  

берудің шекті 

мерзімдері 

Ең аз мерзімі: 3 ай 

Ең ұзақ мерзімі: 84 ай 

Бұл ретте: 
айналым  қаражатын толықтыруға - 36 айдан артық емес; 
негізгі құралдарды сатып алуға-84 ай. 

Кредиттеудің шекті 

сомалары 

Бір Қарыз алушыға ең төменгі сомасы - 500 000 теңге. 

Бір Қарыз алушыға ең жоғарғы сомасы - 58 340 000 теңге 

Микрокредит 

бойынша сыйақының 

шекті 

мөлшерлемелері 

2% 6% 

Мақсатты аудитория 

- кәсіпкерлік қызметпен айналысатын көп 
балалы аз қамтылған отбасы (18 жасқа 
дейінгі 4 және одан да көп бала) 

- Алматы қ. өнеркәсіп парктерінің 
резиденттері  

ЖК, ЖШС (шағын кәсіпкерлік 
субъектілері) 

МҚҰ несие бермейді 

• "фургон" үлгісіндегі шанағы бар автомобильдерді қоспағанда, жаңа және 

б/у жеңіл автокөлік сатып алу»; 

• нысаналы мақсаты кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес 

жылжымайтын мүлік және жер учаскелерін сатып алу, тұрғын үй 

құрылысы. 

 
Кепілмен қамтамасыз етуге қойылатын талаптар 
1) Кепіл берушінің мүлікке және мүліктік құқықтарға құқықтарын растайтын құжаттар түпнұсқаларының 
болуы; 
2) ұсынылатын қамтамасыз етуді бағалау бойынша құжаттың болуы; 
3) мүлік және мүліктік құқықтар үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды талаптарынан бос болуға тиіс; 
4) кепіл берушіде кепіл нысанасына қатысты бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша берешектің 
болмауы; 

5) МҚҰ талабы бойынша мүлікті сақтандыруды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепіл 
беруші/Қарыз алушы жүргізеді; 
6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда кепілге ұсынылатын мүлікке құқықтар 
осы мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдарда тіркелуге тиіс; 
7) кепіл мүлкінің сақталуын және күтіп-ұстаудың (сақтаудың) қажетті жағдайларын қамтамасыз етуді Кепіл 
беруші жүзеге асырады. 
 
Өтініш беруші-заңды тұлға үшін құжаттар тізбесі: 
1) қаржыландыруға қатысатын заңды тұлғалардың құрылтай құжаттары (жарғы немесе үлгілік жарғы, үлгілік 
жарғы негізінде өтініш берушінің қызмет фактісін растайтын құжат/ серіктестікке қатысушылардың тізілімінен 
үзінді көшірме/ заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы жай акциялардың (қатысу үлестерінің) он және 
одан да көп пайызын иеленетін қарыз алушының жарғылық капиталындағы жай акциялардың (қатысу 
үлестерінің) он және одан да көп пайызын иеленетін барлық меншік иелері туралы ақпаратты ашатын заңды 
тұлғаның жай акцияларының (қатысу үлестерінің); 
2) заңды тұлғалар басшыларының/қатысушыларының және микрокредит/ кепіл/ кепілдік беру туралы шартқа 
қол қоюға уәкілетті тұлғалардың жеке басын куәландыратын құжат. Егер микрокредит / кепіл/ кепілдік беру 
туралы шартқа және оларға қосымша келісімдерге сенімхат негізінде уәкілетті тұлға қол қойған жағдайда, 
сондай-ақ тиісті сенімхатты түпнұсқада ұсыну қажет; 
3) атқарушы органды, сондай-ақ заңды тұлғаның атынан МҚҰ-мен мәміле жасауға уәкілетті өзге тұлғаны 
тағайындау туралы бұйрық және шешім; 
4) мемлекеттік тіркеу немесе қайта тіркеу туралы куәлік/тіркелген заңды тұлға (өтініш беруші, қосалқы қарыз 
алушы, кепіл беруші, кепілгер) туралы анықтама 
5) заңды тұлғаның барлық тіркеу әрекеттері туралы әділет органдарынан анықтама 
6) лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асыруға арналған лицензиялар (болған жағдайда)/ өтініш 
берушінің лицензияланатын қызмет түрлерін жүзеге асырмау туралы хаты (болмаған жағдайда) 
7) кредиттік және кепілдік құжаттамаға қол қоюға уәкілетті тұлғаға ресімделген заңды тұлғаның қол қою 
үлгілері және мөр бедері (ол болған кезде) бар құжат; 
8) өтініш берушінің/тең қарыз алушының қатысушыларының/жалғыз қатысушысының (құзыретті органының) 
жалпы жиналысының микрокредит алу үшін МҚҰ-ға жүгіну, қарыз алушы МҚҰ алдындағы өз міндеттемелерін 
орындамаған/тиісінше орындамаған жағдайда, оны соттан тыс іске асыру құқығымен қамтамасыз етуді (қарыз 
алушы қамтамасыз етуді ұсынған кезде) ұсыну, кредиттік бюроларға ақпарат беруге және кредиттік есеп беруге 
келісім беру, уәкілетті органға қажетті құжаттарға қол қоюға беру туралы шешімі. 
9) болжамды деректерді қамтитын жобаның бизнес-жоспары (баланс, апиын, КДБ (cash-flow) (кредит берудің 
барлық мерзімінің соңына дейін ай сайын), коэффициенттердің есептері: залалсыздық нүктесі (ақшалай және 
заттай көріністе), өзін-өзі ақтау мерзімі, сезімталдық коэффициенті және т. б.); 
10) салық декларациясының көшірмесін қоса бере отырып, Қарыз алушының қаржылық есептілігі (№1 нысан, 
№2 нысан, №3 нысан және №4 нысан баланстың негізгі баптарына (дебиторлық, кредиторлық берешек, негізгі 
құралдар және т.б.) және соңғы есепті күнге (тоқсанға/жартыжылдыққа) (бірақ қызметті жүзеге асыру 
мерзімінен аспайтын) және/немесе қарыз алушы-заңды тұлғаның қаржылық жағдайы туралы талдау жасауға 
мүмкіндік беретін веб – сайттарда орналастырылған ақпарат және/немесе қарыз алушының 12) заңды тұлғада 
салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) 
екендігі туралы мәліметтерді қамтитын құжат және (немесе) салық қызметі органдары берген, заңды тұлғада 
салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша берешегінің жоқ (бар) екенін растайтын 
салыстырып тексеру актісі; 
11) қарыз алушының шоттары бар банк алдында №2 несие берешегінің және картотекасының болуы немесе 
болмауы туралы анықтама, айдың басындағы және аяғындағы, соңғы он екі айдағы кіріс және шығыс ақша 
қалдығы көрсетілген айналымдар туралы қызмет көрсететін банктің анықтамасы, шоттардағы қалдықтар және 
шотқа наразылықтар көрсетілген соңғы күнгі есеп айырысу және валюталық шоттар бойынша үзінді көшірме; 
12) сауда орнын жалдау туралы анықтама, біржолғы талондар немесе тұрақты төлемдер туралы нарық 
әкімшісінен алынған түбіртектер немесе анықтамалар және өтініш берушіде бар белсенді бизнестің болуын 
растайтын басқа да құжаттар; 
13) кепілге берілетін мүлікке меншік құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері; 
14) қарыз қаражатын пайдалану мақсатын растайтын, тиісті түрде ресімделген құжаттар (келісімшарттар, 
шарттар, шот-фактуралар, жобалау-сметалық құжаттама және т. б.) 
15) МҚҰ ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес және таңдалған микрокредит беру бағдарламасының 
шарттарына байланысты микрокредит беру туралы шешім қабылдау үшін қажетті өзге де құжаттар. 
 
*уәкілетті орган түпкілікті бекіткеннен кейін 
жоғарыда көрсетілген қаржыландыру шарттарына өзгерістер енгізілуі мүмкін 
 
 


