
ҚАРЖЫЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ 
АРТТЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!



Қаржылық сауаттылықты арттыру бағдарламасы

 Сіздің қолыңызда KMF өзінің барлық филиалдары мен бөлімшелерін-
де жүзеге асырып отырған Халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру 
бағдарламасы қамтылған кітапша. 

 Бұл бағдарламаны ACDI/VOCA америкалық коммерциялық емес ұйы-
мының қатысуымен «KMF-Демеу» қоры әзірлеген. Сіз үшін қандай тақы-
рыптар қызықты әрі пайдалы екенін ұғыну үшін біз клиенттердің арасында 
берілген сабақтардың қажеттілігін бағалап, зерттеу жүргіздік. Зерттеу нәти-
желері бойынша 11 негізгі тақырыпты анықтадық. Сіз әр тақырып бойынша 
KMF қызметкерлері өткізетін сабақтарға қатысып, кітапшаны ала аласыз. 

1-сабақ Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық   
  жоспарлау.

2-сабақ Отбасымның қаржылық есебі.

3-сабақ Жақсы кредитті қалай таңдауыма болады?

4-сабақ Кредит: қиындықтардан қалай құтылуға болады?

5-сабақ Отбасылық қаржыны күтпеген жағдайлардан   
  қалай қорғауға болады.

6-сабақ Шартқа қол қоймай тұрып нені білу керек?

7-сабақ Қарыз алушы ретіндегі құқықтарым мен міндеттерім.

8-сабақ «Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол ақшасыз»   
  есеп айырысуға дейін.

9-сабақ Қор жинаудың түрлі тәсілдерінің    
  «оң» және «теріс» жақтары.

10-сабақ Сақтандыру: ол маған керек пе?

11-сабақ Кредитті өтеу тәсілдері.

ҚЫМБАТТЫ ДОС! 

СІЗДІ KMF КРЕДИТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ӨТКІЗЕТІН КЕЛЕСІ  
САБАҚТАРҒА ҚАТЫСУҒА ШАҚЫРАМЫЗ: 
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ҮЙ БЮДЖЕТІ ЖӘНЕ ОТБАСЫНДАҒЫ 
ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ

1 
сабақ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!



Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық жоспарлау

КІРІС ПЕН ШЫҒЫСТЫ ЖОСПАРЛАУ –
 БҰЛ ҚАРЖЫЛАЙ ТАБЫСҚА ЖЕТУДІҢ НЕГІЗІ!!!

БЮДЖЕТТІ ҚҰРУ – КҮРДЕЛІ АМАЛ ЕМЕС!

ОЛ ЭКОНОМИКА НЕМЕСЕ МАТЕМАТИКА САЛАСЫНАН 

АРНАЙЫ БІЛІМДІ БОЛУДЫ

ТАЛАП ЕТПЕЙДІ! 

Үй бюджеті – бұл отбасының жалпы кірісі мен шығысын қамтитын 
қаржылық жоспары.

Бюджеттің негізгі міндеті – ақша қаражаттарын дұрыс бөлу.
Бюджет – пайдалы құрал, оның көмегімен біз:

 қаржылық жағдайымызды дәл бақылаймыз;

 шығындар мен жинақ ақша жөнінде саналы шешімдер қабыл-
дай аламыз;

 қажетсіз шығындарды азайта аламыз;

 қаржылық мақсаттарға тез жете аламыз, мысалы: автокөлік са-
тып алу; 

 пәтер сатып алу, шетелге демалуға шығу.

Біз апта, ай (немесе тіпті бір жылға) 
ішіндегі табыстар мен шығыстардың 
жоспарын құрып қана қоймаймыз, 
сонымен бірге жоспарларымыздың 
орындалуын нақты бақылап, бюджет 
бойынша болжамдар құрамыз және 
басқа да әрекеттерді орындай аламыз!

Үй бюджетін жүргізуді кез келген адам үйрене алады, тек оның тиімділі-
гіне көз жеткізіп, нақты іске кірісу керек. Оның нәтижесін бір айдан кейін 
байқауға болады, сіз бюджеттің ақшаны әлдеқайда тиімді басқаруға көмек-
тесетініне көз жеткізесіз.

4



5

Жандос пен Анардың оқиғасын қарастырайық.

Жандос базарда құрылыс материалдарын сатады, Анар – жекеменшік 
мектепте биология пәнінің мұғалімі. Олар өз үйінде үш баласымен және 
Анардың анасымен бірге тұрады. Олардың ортақ отбасылық қоры Анардың 
алатын жақсы жалақысымен, Жандостың маусымдық табысымен және әжей-
дің зейнетақысымен толығады. Анар мен әжей жалақы, зейнетақыларын айдың 
әр күнінде алады, ал Жандос тиімді бағамен тауарлар сатып алу үшін ақшаны 
кейде бизнеске салып жібереді.Өкінішке орай, бұндай жағдай аяқ астынан орын 
алатындықтан, Жандостың ақшасына толық үміттенуге болмайды. 

Материалдық тұрғыда отбасының әл-ауқаты жақсы, бірақ жағымсыз 
жағы: үнемі қарыз алуға тура келеді. Көп шығын шығармаса да ақшаның қайда 
кетіп жатқаны түсініксіз. Біресе кезекті жалақыға дейін азық-түлік пен басқа 
да күнделікті қажеттілікке ақша жетпей қалады, кейде Жандостың саудасына 
қатысты күтпеген шығындар пайда болады, клиенттері де қарызын уақытылы 
қайтармайды, біресе әжей ауруханаға түсіп қалады да қымбат дәрі-дәрмекке 
ақша жұмсауға тура келеді. Ал жақында туысқаны үйлену тойына шақырту қаға-
зын жіберді, тағы да шығын. Әрине, бұл күтпеген оқиға емес, үйлену тойының 
болатыны бұрыннан белгілі болатын, десе де оны ескермей алдын ала ақша 
бөліп қоймапты. Үйлену тойына лайықты сыйлық тарту және сәнді киім сатып 
алу үшін тағы да қарыз алуға тура келеді. Осыған орай көптен бері жоспарла-
нып жүрген жаңа терезелерді орнату мәселесі тағы да .. кейінге қалдырылады.

Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық жоспарлау

АҚША ҚАЙДА 
кетіп жатыр??? 

...ал мен әлі көйлек 

сатып алмадым

.....



Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық жоспарлау

Бұл оқиғадан біз Жандос пен Анардың отбасында  қаржы тұрғысынан орын алған 
мәселені көріп отырмыз:

 отбасы келесі айдағы табыстың нақты көлемін және қанша қара-
жат жұмсайтынын білмейді;

 отбасы шығыстарының жоспары жоқ және шығындар қадағаланбайды;

 кездейсоқ сатып алуға жол береді, көп қаржы жоспарланбаған 
және қажетсіз шығындарға жұмсалуы мүмкін;

 күтпеген жағдайларға дайын емес;

 күрделі шығындарға қатысты қаржылық мақсаттар жоспарланбай-
ды, нәтижесінде ағымдағы  ұсақ шығындар жиі орын алатындықтан, 
күрделі шығындарды қаржыландыруға шамасы келмейді.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР
Жандос пен Анардың отбасына қандай кеңес бере аламыз?

 Отбасылық бюджетті құру және оның орындалуын бақылау.

 Күнделікті, әсіресе жоспарланбаған шығындарды қадағалау.

 «Ақша ұрлаушылармен», яғни отбасының өмір сүру сапасын төмен-
детпей, сатып алмауға да болатын заттармен күресу бойынша страте-
гия қабылдау.

 Күтпеген оқиғаларға арнайы жұмсалмайтын қор (ЖҚ) құру және оны 
отбасының болжанбаған шығыстарына орта  есеппен бір ай ішінде 
жұмсалынатын белгілі бір сомаға дейін тұрақты түрде толықтырып 
отыру. 

 Жалпы табысты жалпы шығыстармен салыстыра отырып, отбасы-
ның ай сайын жинақтай алатын  соманы бөліп қою.

 Қаржылық мақсаттар қою және оларды жинақталған ақша мүмкіндік-
терімен және оған қол жеткізу мерзімдерімен салыстырып отыру.

 Табыстар мен шығыстардың есебін күнделікті жүргізу   (жазба-
ша немесе электронды түрде: мысалы, IOS AppStore және Android 
PlayMarket платформаларында кіріс пен шығысты есепке алу бойын-
ша көптеген қосымшалар бар).

6



7

ОТБАСЫЛЫҚ БЮДЖЕТ
А Кіріс: Сома

Бизнестен түскен табыс
Жалақы
Зейнетақы
Жинақ ақша бойынша пайыздан түскен табыс
Ақша аударымдары
Жалға беруден түскен табыс
Басқа да кірістер

Жиыны
Б Шығыс: Сома

1 Отбасының қажетті шығыстары:
Тамақтану
Коммуналдық төлемдер
Көлік шығындары
Оқу ақысын төлеу
Медициналық шығыстар
Тұрмыстық химия
Басқалары
Жұмсалмайтын қор

Жиыны
2 Бизнес шығыстары:

Тауарды/шикізатты сатып алу
Көлік
Басқалары
Салықтар

Жиыны
3 Берешек бойынша шығыстар

Қарыз төлемі
Тауарлық кредит

Жиыны
4 Ойын-сауыққа жұмсалатын шығыстар

1
2

Жиыны
Б Жалпы шығыстар
В Жинақ ақша

ЖАНДОСТЫҢ ОТБАСЫНА ОСЫ ҮЛГІ НЕМЕСЕ КЕСТЕ КӨМЕКТЕСЕДІ.
СІЗ ДЕ ОСЫ БОЙЫНША ӨЗ БЮДЖЕТІҢІЗДІ ҚҰРЫП КӨРІҢІЗ.

Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық жоспарлау



ОТБАСЫ БЮДЖЕТІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық жоспарлау

Бюджетті дұрыс құру үшін біз табыс көзін және шығыстар бабын дұрыс 
бөлуіміз керек.

         ОТБАСЫ КІРІСТЕРІ: 
 тұрақты – жалақы, зейнетақы, шәкіртақы;
 мерзімді – сыйлықақылар, біржолғы табыстар;
 маусымдық;
 уақытша.

         ОТБАСЫ ШЫҒЫНДАРЫ: 
 тұрақты (азық-түлік, шаруашылық тауарларын сатып алу, ком-

муналдық қызметтерді, жолақы, оқу ақысын және т.б. төлеу);
 бизнеске (тауарларды сатып алу, орынды жалға алу және т.б.);
 жоспарланған отбасылық шаралар және басқа оқиғалар;
 болжанбаған;
 кредиттер бойынша төлемдер.
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ҚАРЖЫЛЫҚ МАҚСАТТАР ҚОЮ

Біз отбасылық өмірдегі ірі шығындармен байланысты кез келген оқиға-
ны қаржылық мақсаттар деп атаймыз.

Мақсаттар әртүрлі болуы мүмкін. Қысқа мерзімді мақсаттарға жылдам, 
ұзақ мерзімді мақсаттарға біртіндеп қол жеткізіледі.

Сіз өз мақсаттарыңызды анықтағаннан кейін олардың әрқайсысына 
жету шығындарын есептеңіз және жету мерзімдерін белгілеңіз. Содан 
кейін, әрбір мақсатқа жету үшін айына қанша сома жинай алатыныңызды 
бағалаңыз. Бұл отбасының жалпы табысынан барлық шығыстарды алған-
нан кейін қалатын сома болуы тиіс. Мақсаттарыңызға жету үшін жеткілікті 
соманы қандай мерзімде жинай алатыныңызды есептеңіз.

Қаржылық мақсаттар қою үшін қажет:
1. Қандай соманың қажет екенін анықтау;
2. Мақсатқа жету мерзімін білу;
3. Белгілі бір соманы ай сайын жинау.

Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық жоспарлау
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Үйлену тойы
Үй • Көлік

Зейнетақы • Денсаулық
Немерелер • Саяхат

Балалардың дүниеге келуі • Оқуы
Үйлену тойы • Пәтер алу



Қаржылық мақсаттарды жоспарлау үшін Сізге келесі кесте  
пайдалы болады, онда Сіз өзіңіздің қаржылық мақсаттарыңызды 

жаза аласыз 

Мақсат Қажет сома Мерзім Ақша жинау мүм-
кіндіктері

Мысалы:  
Жаңа жиһаз 
сатып алу

300 000 теңге 10 ай Ай сайын 30 000 
теңгеден

 МАҚСАТЫҢЫЗҒА ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ҮШІН АЙЫНА ҚАНША СОМА ЖИНАЙ  
АЛАТЫНЫҢЫЗДЫ БАҒАЛАП,ОТБАСЫНЫҢ ЖАЛПЫ ТАБЫСЫНАН БАРЛЫҚ  

ШЫҒЫСТАРДЫ ШЕГЕРГЕННЕН КЕЙІН ҚАНДАЙ СОМА ҚАЛАТЫНЫН НАҚТЫ БІЛУ ҚАЖЕТ.

БЮДЖЕТТІ ЖҮРГІЗГЕН КЕЗДЕ, ӘДЕТТЕ ОТБАСЫ ӨЗІНІҢ КҮНДЕЛІКТІ  
ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ ЕҢ КЕМ ДЕГЕНДЕ 10%-ЫН ҮНЕМДЕЙ АЛАДЫ,  

ӨЙТКЕНІ ШЫҒЫСТАРДЫ ЖОСПАРЛАМАҒАН КЕЗДЕ МІНДЕТТІ ТҮРДЕ ПАЙДА 
БОЛАТЫН АРТЫҚ ШЫҒЫНДАРДЫ ДЕРЕУ БАЙҚАЙ АЛАДЫ.
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Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық жоспарлау
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Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық жоспарлау
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МАҚСАТЫҢЫЗДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҮШІН ҚАРЖЫЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЕРЕЖЕ-
ЛЕРІН ҚАДАҒАЛАҢЫЗ:

1. Әр айға бюджет құрыңыз және оны ұстануға тырысыңыз;

2. Өз шығыстарыңыздың есебін жүргізіңіз;

3. Әсіресе жоспарланған шығыстардан асып кететін болса, іс жүзіндегі 
шығыстарыңызды талдаңыз;

4. Барлық шығыстардан кейін қалған соманы емес, Сіз бюджетте 
жоспарлаған соманы жинаңыз;

5. Күтпеген оқиғалар жағдайында отбасылық шығыстарға қаржылық қы-
сымның түсуін жеңілдететін жұмсалмайтын қор  құрыңыз;

6. Қаржылық мақсаттарыңызды дұрыс жоспарлаңыз: Сізге қандай сома, 
қандай мерзімге қажет екенін және Сіздің ақша жинау мүмкіндігіңіздің 
жағдайын анықтаңыз;

7. Қаржылық мақсаттардың басымдылықтарын және жүзеге асыру мүм-
кіндіктерін қайта қарастырыңыз;

8. Табандылық танытып, бүгіннен бастап өміріңізді жоспарлауды 
бастаңыз!

БЮДЖЕТ

Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық жоспарлау
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық жоспарлау
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
Үй бюджеті және отбасындағы қаржылық жоспарлау



ОТБАСЫМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕБІ

2 
сабақ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!



Отбасымның қаржылық есебі

«АҚША САНАҒАНДЫ ҰНАТАДЫ».
АҚШАҢЫЗДЫҢ ҚАЙДА КЕТІП ЖАТҚАНЫН БІЛГІҢІЗ КЕЛЕ МЕ?

Ақшаның жетіспей жүруі көпшілікке таныс жағдай. 
Жалақы да аз емес секілді, оған қоса тек қажетті зат-
тар ғана сатып алынады, алайда әмиян тағы да бос. 
Жалақыға дейін қарыз аламыз, жалақы алып, қары-
здарды таратамыз, қалған айлықты айдың соңына 
дейін созамыз, солай қайталана береді, бір шығуы 
қиын шырғалаң шеңбер секілді. Амал жоқ секілді. 
Бірақ бұл шеңберден шығу жолы қарапайым - шығын-
дарыңызды мұқият қадағалау қажет. 

Ақшалай қаражаттың есебін жүргізу арқылы:
 отбасының бір айда қанша ақша жұмсағанын; 

 аптаның немесе айдың соңында отбасында 
қанша ақша қалатынын; 

 отбасы ақшаның қайда жұмсағанын анықтай 
аласыз.

ДИАНАНЫҢ ОҚИҒАСЫН ҚАРАСТЫРАЙЫҚ.

Диана шағын қалада тұрады. Ол тұрмыс құрған, күйеуі күзетші болып 
жұмыс істеп, 120 000 теңге жалақы алады. Диананың үш баласы бар: 10, 
13 және 17 жас. Кіші екі ұлы – мектепте оқиды, үлкен қызы – астанадағы 
жоғары оқу орнының студенті. Диана отбасының жағдайы жаман емес, оған 
бизнестен түсетін ақша мен күйеуінің жалақысы жеткілікті деп есептейді. 

Диана базарда балаларға арналған тауар сатады. Бизнеспен айналысқа-
нына 5 жыл болды. Сауда жақсы жүріп жатыр, оның табысы орта есеппен 
күніне 20 000 теңгені құрайды (орта есеппен ол тауарына 100% үстеме 
баға қосады). Оның жеке сауда орны бар – жалға алу құны айына 60 000 
теңгені құрайды. Диана аптасына 6 күн сауда жасайды – дүйсенбі базар 
істемейді. Ол айына бір рет тауар сатып алып отырады – тауарға 300 000 
теңге жұмсайды. Оған тауарды жеткізіп береді, бір рет жеткізіп беру құны 
6 000 теңге. Бірнеше ай бұрын Диана тауар сатып алу үшін кредит алды – 
ай сайынғы кредит төлемі 60 000 теңгені құрады.

АҚШАҢЫЗДЫ САНАҢЫЗ, СОНДА БАЙ БОЛАСЫЗ – 
ЖЕКЕ ҚАРЖЫҢЫЗДЫҢ ЕСЕБІН ЖҮРГІЗУ 

ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСТЕР!
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Отбасы өз үйінде тұрады. Күйеуі айына бір рет коммуналдық қызметтер ақысын 
төлейді – осы айда электр қуатына 3 000 теңге, газға 4 800 теңге және суға 1 
600 теңге жұмсады. Коммуналдық қызметтерді төлеу түбіртектері асүйдегі жеке 
жәшікте сақталады. 

Диана айына бір рет астанада оқитын қызының банк картасына 30 000 теңге 
салып тұрады. Осы айда екі ұлы да тұмауратып қалды, оған қоса күйеуінің белі 
ауырып, дәрі-дәрмек сатып алуға 3 000 теңге жұмсауға тура келді. 

Отбасының жеке автокөлігі бар – оны отбасымен жол жүргенде және базарға 
барғанда ғана пайдаланады. Диананың сауда жасайтын орны үйіне жақын орна-

ласқандықтан, жұмысқа жаяу барады. Күйеуінің 
жұмысы әлдеқайда алыс, сондықтан ол жұмысқа 
қоғамдық көлікпен барады. Балалардың мектебі 
де үйдің жанында орналасқан, сондықтан бала-
лар көлікті пайдаланбайды. Көлік шығындары 
(автокөлікке жанармай құю және қоғамдық көлік 
ақысы) айына 12 000 теңгені құрайды.

Диана өте ұқыпты, ол ақша есепті ұнататын-
дығын біледі, сондықтан ол отбасы шығындары-
ның есебін жүргізеді. Күнде кешкісін ол күнделік-

ті шыққан шығындарды табыстар мен шығыстар журналына жазып отырады. бұл 
тиімді жұмсалған уақыт деп есептейді. Ең бастысы – бірде-бір күнді бос өткізбеу 
керек – олай болмағанда, Диана өз тәжірибесінде көргеніндей, өткен уақыт орал-
майды және орнын толтыру үшін көп уақыт пен күш жұмсау керек болады.

Екі жақтың шешімі бойынша күйеуі аптасына жеке қажеттіліктеріне 2 000 теңге 
алады. Азық-түлікті апта сайын базардан сатып 
алады, орта есеппен айына 40 000 теңге жұм-
сайды. Қалғанын Диана үйге бара жатқанда күн-
делікті жол-жөнекей дүкеннен сатып алады, бұған 
айына тағы да 50 000 теңге жұмсалады. 

Өткен аптада отбасы таныстарының үйлену 
тойына барып, тойдың шашуына 30 000 тең-

ге берді. Тойға киетін киім алу қажет болды – оған 40 000 теңге 
жұмсалды. Диана балаларға балмұздаққа және басқа да мақсат-
тарға ақша беріп тұрады – айына барлығы 2 000 теңге болды. 
Телефонға (отбасының әрбір мүшесінің жеке телефоны бар) 8 000 
теңге төлейді. Осы айда теледидар сынып, оны жөндетуге 4 500 
теңге жұмсалды.

Отбасымның қаржылық есебі
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А) Шығындар  Бір айда
1. Отбасылық (1.1+1.2+…1.9) 184 400
1.1 Электр 3 000
1.2 Газ 4 800
1.3 Су 1 600
1.4 Тамақ 90 000
1.5 Денсаулық 3 000
1.6 Көлік 12 000
1.7 Киім 40 000
1.8 Балаларды оқыту 30 000
1.9 Басқасы 0
2. Бизнес (2.1 +2.2 +…2.5) 426 000
2.1 Бутик жалдау 60 000
2.2 Кредитті төлеу 60 000
2.3 Тауар сатып алу 300 000
2.4 Тауарларды жеткізу (көлік) 6 000
2.5 Басқасы 0
3. Қосымша (3.1+3.2+…3.5) 52 500
3.1 Телефон 8 000
3.2 Күйеуінің шығындары (темекі, достармен кездесулер) 8 000
3.3 Ойыншықтар, тәттілер алу 2 000
3.4 Үйлену тойы, мерекелер 30 000
3.5 Басқасы 4 500
Шығындар жиыны (А=1+2+3) 662 900
Б) Табыстар  Бір айда
1 Бизнестен түсетін түсім 600 000
2 Жалақы 120 000
3 Басқалары  0
Табыстар жиыны (Б = 1+2+3) 720 000
Табыстар – шығындар жиыны (Б-А) 57 100

Диана өзінің кірістері мен шығыстарын есепке алу жұмысын ұқыптылықпен жү-
зеге асырады. Бизнестегі ісі алға басып, 3 ай бұрын тағы бір сауда орнын ашты.
 

Ол әр кеш сайын кірістері мен шығыстарын есепке алу күнделігін толтыруға 
5 минут уақытын арнайды. Алайда, ол күйеуімен бірге жүргізілген есептеулердің 
нәтижесінде, бизнестің кеңейіп, табыстың ұлғайғанына қарамастан, отбасындағы 
ақшаның азая түскенін анықтады.

Отбасымның қаржылық есебі
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ДИАНА ОРЫН АЛҒАН ЖАҒДАЙДЫҢ СЕБЕБІН АНЫҚТАУҒА ТЫРЫСЫП, ЕКІНШІ БУТИКТІ 
АШҚАНҒА ДЕЙІНГІ ШЫҒЫНДАРДЫ ОСЫ АЙДАҒЫ ШЫҒЫНДАРМЕН САЛЫСТЫРДЫ.

А) Шығындар
Бутикті 
ашқанға 

дейінгі ай

Ағымдағы 
ай

1. Отбасылық (1.1+1.2+…1.9) 184 400 216 400
1.1 Электр 3 000 3 000
1.2 Газ 4 800 4 800
1.3 Су 1 600 1 600
1.4 Тамақ 90 000 110 000
1.5 Денсаулық 3 000 3 000 
1.6 Көлік 12 000 14 000
1.7 Киім 40 000 50 000
1.8 Балаларды оқыту 30000 30 000
1.9 Басқасы 0 0
2. Бизнес (2.1 +2.2 +…2.5) 426 000 764 000
2.1 Бутик жалдау 60 000 80 000
2.2 Кредитті төлеу 60 000 75 000
2.3 Тауар сатып алу 300 000 500 000
2.4 Тауарларды жеткізу (көлік) 6 000 9 000
2.5 Басқасы (сатушының жалақысы) 0 100 000
3. Қосымша (3.1+3.2+…3.5) 52 500 77 000
3.1 Телефон 8 000 10 000
3.2 Күйеуінің шығындары (темекі, достармен кездесулер) 8 000 12 000
3.3 Ойыншықтар, тәттілер алу 2 000 6 000
3.4 Үйлену тойы, мерекелер 30 000 40 000
3.5 Басқа шығындар 4 500 9 000
Шығындар жиыны (А=1+2+3) 662 900 1 057 400

Б) Табыстар

1 Бизнестен түсетін түсім 600 000 950 000
2 Жалақы 120 000 120 000
3 Басқалары  0 0
Табыстар жиыны (Б = 1+2+3) 720 000 1 070 000 
Табыстар – шығындар жиыны (Б-А) 57 100 13 000

Отбасымның қаржылық есебі



КІРІСТЕР МЕН ШЫҒЫСТАРДЫ ТАЛДАЙ КЕЛЕ ДИАНА МЫНАНЫ АНЫҚТАДЫ:

 «АҚША ҰРЛАҒЫШТАР» ДЕГЕНДІ ҚАЛАЙ ТҮСІНУГЕ БОЛАДЫ?

Сіздің ақшаңызды «ұрлайтын» тәсілдердің бірі - Сіз көңіліңізге жаққан 
тауарды кредитке рәсімдеп, бірден сатып алуға мүмкіндік беретін банктер 
мен дүкендердің жарнамалық акциялары. Бұндай жағдайда, Сіз пайыздық 
мөлшерлеме мен жасырын комиссиялар туралы еш ойланбайсыз.

Қазіргі күні интернет сатылымдар күннен күнге дамып келеді, онлайн 
сатып алулар күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналды. Көбіне 
интернет – дүкендерде кез келген тауарды кредитке сатып алу туралы 
ұсыныстар өте көп. Тауарды көрген сәтте сатып алуды қалаған біздерге 
яғни сатып алушыларға кредиттеу шарттарын білу аса маңызды.

Ойланбай, көрсе қызарлықпен сатып алудан қалай құтылуға болады?
Төменде негізгі сұрақтардың тізбесі берілген, оларға жауаптарды ин-

тернет-дүкеннің/банктің сайтынан табуға болады, сондай-ақ бөлімшедегі 
банк қызметкерінен немесе Call-орталық арқылы тікелей білуге болады.

1. Кредит бойынша белгіленген немесе құбылмалы жылдық пайыздық 
мөлшерлеме 

2. Кредитті ұйымдастыру үшін алынатын комиссия 

3. Қарызды сақтандыру

4. Жасырын комиссиялардың болуы:

- кредитке қызмет көрсеткені үшін алынатын комиссия 

- шотты жүргізу үшін алынатын комиссия,

- ақша қаражаттарын алу / аудару үшін алынатын комиссия 

- смс-хабарлама, интернет банкинг үшін комиссия 

- төлемді қабылдау, аудару үшін комиссия 

- тағы да басқалар
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Отбасымның қаржылық есебі

 екінші бутиктен түскен қосымша табыстың есебінен табыс елеулі түр-
де өсті;

 шығындар да артқан – тіпті табыстан да асып кеткен;

 айдың соңында отбасындағы ақша жеткіліксіз болып шықты – сәй-
кесінше, жинақ ақша да азаюда;

 Дианада «ақша ұрлағыштар» деп аталатын орынсыз шығындар пайда 
болды.



5. Кредитті өтеу тәсілдері, терминалдардың, серіктес-банктердің болуы 

6. Кредитті өтеу мерзімін өткізіп алған кездегі құқықтар мен міндеттер, 
өсімақылар мен айыппұлдар 

7. Айыппұлсыз мерзімінен бұрын немесе ішінара мерзімінен бұрын өтеу 
мүмкіндігі, кредитті қайта құрылымдау үшін алынатын комиссия, мерзімі-
нен бұрын өтеуге мораторий 

8. Менеджердің телефондары және басқа байланыстар 

Толық ақпараттың арқасында, біріншіден, біз кредиттік қаражаттардың 
құнын нақты бағалауға мүмкіндігіміз болады, яғни барлық шығындарды 
есептей аламыз, ал екіншіден, сатып алудың қаншалықты қажет екенін 
ұғынуға уақыт болады. Сонымен қатар қолма-қол ақшаға және кредитке 
сатып алу бағасын салыстырған дұрыс, көбіне айырмашылық болады, та-
уарды қолма-қол ақшаға сатып алу арзанырақ болуы мүмкін.

Онлайн сатып алуды жүзеге асыру үшін келесі ережелерді ұстану қажет:
1. Сіздің дербес деректеріңіздің қауіпсіздігі үшін өзіңіздің компью-

теріңізге лицензиялық антивирус бағдарламалық жасақтамасын орнатып, 
оны тұрақты түрде жаңартып отырыңыз.

2. Банк картасында көрсетілген деректерді (карта нөмірі, картаның 
жарамдылық мерзімі, картаның артқы жағындағы үш мәнді secure code 
(CVC2)), интернет-операцияларды растау үшін біржолғы СМС-пароль-
дерді (3D-Secure паролі) ешкімге және ешқашан бермеңіз.

3. Сатып алуды тексерілген, танымал 
сайттарда ғана жүзеге асырыңыз. Кез келген 
электронды дүкен туралы ақпаратты интернет 
желісінде бар-жоғы бірнеше минутта табуға 
болады.

4. Авиабилеттерді, компьютерлік техни-
каны немесе басқа да тауарлар мен қызмет-
терді өте тиімді яғни төмен бағаға сатып алу 
барысында ерекше сақ болған жөн. Қосымша 
қызметтер алу мүмкіндігі (қосымша жеңілдік-
тер алу, тауарларды брондау) үшін үшінші 
тұлғалардың қызметтерін төлемеңіз.

5. Интернет арқылы сатып алуды тек өз 
компьютеріңізде ғана жүзеге асырыңыз.

«Жақсы кредит» деген не және пайыздық мөл-
шерлемені қалай есептеуге болатындығы туралы 
толығырақ 3. «Жақсы кредитті қалай таңдауы-
ма болады» Сабағында таныса аласыз.
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Отбасымның қаржылық есебі



«Ақша ұрлағыштар» – 
орынсыз шығындар

«Ақшаны сақтаушылар» – 
орынды шешімдер

Қажетсіз заттарды сатып алу Өзгеде бардың менде де болуы 
міндетті емес  Қызғаныш және көршіден қалғысы келмеу

Шектен тыс және көрсе қызарлықпен сатып алу Сауданы алдын ала жазылған 
тізім негізінде жасау.Супермаркеттердің жеңілдік науқандары 

Жарнамалық хабарландырулардың әсер Жарнамалық хабарландыруларда ай-
тылғанның барлығына сене бермеу

Балалардың қалауы (ойыншықтар, 
тәттілер, кәмпиттер және т.б.) 

Балаларға қалағанының барлығын са-
тып алып беру мүмкін еместігін түсіндіру

Темекі тарту және басқа да зиянды әдеттер Тартатын темекі  санын шектеу/
шылым шегуден бас тарту 

Денсаулықты күтпеу 
Дәрігерге уақытылы қаралу 
және дәрі-дәрмектерді 
пайдалану

Құмар ойындар  Құмар ойындардан бас тарту

Электр қуатын, газды, суды үнемсіз 
пайдалану 

Мысалы,үнемді шамдарды пай-
далану

Жанармайды көп жағатын 
көлікті шектен тыс 
пайдалану

Автокөлікті қажеттілігіне қарай 
пайдалану

Телефонды шектен тыс пайдалану Телефонды тек қажеттілік туын-
дағанда ғана пайдалану

Жылдам кредит алуға адамды итерме-
лейтін банктердің, дүкендердің акция-
лары; онлайн кредиттер

Асханалар мен фастфудты 
(жылдам тамақтану) пайдалану-
дың орнына жұмысқа таңғы, 
түскі ас апару
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Отбасымның қаржылық есебі
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Отбасымның қаржылық есебі

ОТБАСЫНЫҢ КІРІСТЕРІ МЕН ШЫҒЫСТАРЫНЫҢ ЕСЕБІН ЖҮРГІЗУ ТУРАЛЫ 
НЕНІ БІЛГЕН МАҢЫЗДЫ? 

 Көз қорқақ, қол батыр!
 5-10 минут қана уақытыңызды алады!
 Айырмашылығын сезініңіз:
«Біз	айына	шамамен	75	000	жұмсаймыз.	Шын	мәнінде	ол	60	000	да,	
90	000	да	болуы	мүмкін»;
«Біз	өткен	айда	74	500	теңге	жұмсадық.	60	000	теңге	үнемдедік.	
Жинақтауға	да	ақшамыз	артылды».

Маңызды: кірістер мен шығыстар есебін жүргізу – тіс тазалаған секілді!!!!
 аз уақыт алады;
 күнделікті жүргізгенде ғана пайдасын көруге болады;
 есеп жүргізудің қолайлы әдісін пайдалану қажет;
 бір рет үйреніп алсаңыз – онсыз өмір сүру қиын болады!!!

Есептің көмегімен Сіз:
 отбасының қанша табыс алатынын есептей аласыз;
 қаражат жетіспеушілігінің туындауын, және олардың орын алу 

себебін анықтай аласыз;
 отбасы қанша ақша үнемдей алатынын 

анықтайсыз;
 қандай жағдайда және не себепті отбасы 

шығыстарының артатынын байқайсыз;
 ақшаны оңтайлы пайдалану, жинақтау, со-

нымен қатар бизнеске тиімді қаражат салу 
тұрғысында ой салатын болады.



ЖАЗБАЛАР ҮШІН
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Отбасымның қаржылық есебі



ЖАҚСЫ КРЕДИТТІ ҚАЛАЙ ТАҢДАУЫМА БОЛАДЫ?

3 
сабақ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!
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Жақсы кредитті қалай таңдауыма болады?

КРЕДИТТІҢ ҚҰНЫН ҚАЛАЙ БАҒАЛАҒАН ЖӨН ЖӘНЕ КРЕДИТТІ 
ТАҢДАУ БАРЫСЫНДА НЕНІ ЕСКЕРУ КЕРЕК!

Қандай ұсыныстың ең жақсы ұсыныс екенін білу үшін бізге кредит алуға 
қатысты шығыстар мен шығындарды есептеу қажет.

ШЫҒЫСТАР МЕН ШЫҒЫНДАРДЫ ҮШ ТОПҚА БӨЛУГЕ БОЛАДЫ:
Тікелей қаржылық шығыстар – кредитті пайдаланғанымыз үшін банк-
ке төлейтін ақша. Оған жататындар: пайыздар, комиссиялар, кредит алу-
мен байланысты банктің басқа да қызметтері үшін алынатын ақы.

Қосымша қаржылық шығыстар – кредит алуымыз үшін басқа ұй-
ымдарға және тұлғаларға төлейтін ақша. Бұл қандай шығыстар? Мыса-
лы – сақтандыру, нотариус, және т.с.с.

Қаржылық емес шығындар және олардың артықшылықтары – 
қарыз алу үшін жұмсайтын қымбат уақытымыз; банктің бізге деген қа-
рым-қатынасы; өтеу кестесінің  қажеттілігімізге сәйкес келуі және т.с.с.

1

2

3



Жақсы кредитті қалай таңдауыма болады?
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ҮЗДІК КРЕДИТТІ ТАҢДАУ ҮШІН БІЗГЕ ӘРТҮРЛІ ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ ШАРТТАРЫ 
МЕН ШЫҒЫНДАРЫН БАҒАЛАУ ҚАЖЕТ. 

БҰЛ ҮШІН БІЗ БАНКТЕРДІҢ БІРІ МЕН МИКРОҚАРЖЫ ҰЙЫМЫНЫҢ ШАРТТАРЫМЕН 
ТАНЫСУДЫ ҰСЫНАМЫЗ.

КЕСТЕДЕН КӨРЕТІНІМІЗ: 
 Тікелей қаржылық шығындарға әрдайым пайыздар қосылады; 

 Басқа шығындардың көлемі өзгереді: комиссиялар, банктің басқа да 
қызметтері үшін төлем; 

 Кредиттің нақты құнын анықтау үшін барлық тікелей шығындарды 
мұқият зерттеу керек;

Кредит 1 - банк Кредит 2 - МҚҰ 
Сома 500 000 500 000

Мерзім 12 ай 12 ай
Тікелей қаржылық шығыстар
1 Пайыз сомасы (артық төлем) 42 000 68 000
2 Комиссия 40 000 0

Барлығы 82 000 68 000

Б А Н К
М Қ Ұ

?
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Жақсы кредитті қалай таңдауыма болады?

ОСЫ ШЫТЫРМАН МӘСЕЛЕДЕ НЕНІ ЕСКЕРУ КЕРЕК? 
Бұл үшін сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін (СЖТМ) 
есептеу қажет. 
 Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі (СЖТМ) дегеніміз – банктің 

өз ақшасын бізге нақты қаншаға сататыны туралы ақпарат беретін әм-
бебап көрсеткіш. Қазіргі уақытта сыйақының жылдық тиімді мөлшер-
лемесі барлық қаржы ұйымдары үшін бірдей. СЖТМ дұрыс есептеу 
үшін Ұлттық банктің //nationalbank.kz/ сайтында калькуляторды пай-
далану ұсынылады.

 Бұл ретте өтеу тәсілін дұрыс көрсету (аннуитет, сараланған төлем-
дер, біркелкі емес төлемдер) және берілім күні мен сомасын дәл көр-
сету маңызды.

Артық төлем сомасына қарап шешім шығару да дұрыс емес, се-
бебі ол қарыздың берілу мерзіміне байланысты болады.

 Тек «пайыз сомасына» қараған да дұрыс емес. Барлық фактор-
ларға жан-жақты назар аудару қажет: мерзім, комиссиялар, сақтан-
дыру, банктің ақылы қызметтері, заң қызметтері. Міне, тиімді мөл-
шерлеме дегеніміз осылар.

ҚАРЖЫ ШЫҒЫНДАРЫН ЕСЕПТЕГЕН 
КЕЗДЕ НЕНІ НАЗАРҒА АЛУ ҚАЖЕТ:

 Сақтандыру, кепілді рәсімдеу және т.с.с. бойынша қосымша шығындар. 

 Қарызды рәсімдеуге жұмсалған уақыт – бұл уақытты кәсіпкер өз биз-
несін жүргізуге жұмсар еді. 

 Кредитті рәсімдеуге кететін уақыт  талап етілген құжаттардың санына 
байланысты болады – құжаттар неғұрлым аз болса, соғұрлым жақсы. 

 Қызметкерлердің қарым-қатынасы – кеңес алу және проблемалар 
туындаған жағдайда оларды шешу мүмкіндігіне ие болу үшін кредит 
жайлы толық және нақты ақпарат алу үшін маңызды. 

 Кредиттің тікелей қаржылық құнын дәл анықтау үшін екі  түрлі ұсыны-
сты салыстыру қажет. Кредиттің құны пайыздар мен басқа төлемдердің 
(комиссиялар, банктің міндетті ақылы қызметтері) сомасына тәуелді 
болатындықтан,  кейде кредиттің нақты  сомасын анықтау қиын. Бізге 
хабарлайтын пайыздық мөлшерлемелер айлық немесе жылдық болуы 
мүмкін.
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Жақсы кредитті қалай таңдауыма болады?

СЖТМ – ӘРТҮРЛІ ДЕРЕККӨЗДЕРДЕН ҚАРЫЗ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ НАҚТЫ ҚҰНЫН 
САЛЫСТЫРУ ҮШІН ПАЙДАЛЫ. 

ОНЛАЙН КРЕДИТ БЕРЕТІН ҰЙЫМДАРДЫҢ ҰСЫНЫСЫ
Қазіргі уақытта үйден шықпай алуға болатын онлайн кредиттер үлкен та-

нымалдыққа ие. Сауалнаманы толтыру әдетте шамамен 15 минутты алады. 
Төлқұжат деректерін, тіркелген мекенжайын, тұрғылықты мекенжайын, жұ-
мыс орнын және қызметін, ай сайынғы табысын, қолданыстағы/бұрын алған 
кредиттері туралы деректерді толтыру қажет болды. Келесі қадам – карта/
шот нөмірі. Өтінімді мақұлдағанда ақша сол күні түседі.

Артық төлем сомаға байланысты, мысалы, 15 айға 125 000 теңге көлемін-
дегі кредит бойынша төлем 11 000 теңгені құрайды, артық төлем 40 700 тең-
гені құрайды.

Онлайн кредиттің айқын артықшылығы жылдам рәсімдеу мен алу болып 
табылады, негізгі кемшілігі – стандартты кредитке қарағанда әлдеқайда 
жоғары пайыздар.

«KMF» МҚҰ мысалында Сіз онлайн кредит алу және өтеудің толық нұсқа-
улығымен таныса аласыз (108-бет).
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
Жақсы кредитті қалай таңдауыма болады?



КРЕДИТ: ҚИЫНДЫҚТАРДАН ҚАЛАЙ 
ҚҰТЫЛУҒА БОЛАДЫ?

4 
сабақ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!
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КРЕДИТ АЛУ ЕРЕЖЕСІ ЖӘНЕ КРЕДИТТІ ҚАЙТАРУ БАРЫСЫНДА ОРЫН АЛУЫ 
МҮМКІН ҚИЫНДЫҚТАР ТӘУЕКЕЛІН ТӨМЕНДЕТУ ҮШІН КРЕДИТТІ ӨТЕУ ҚА-

БІЛЕТТІЛІГІМІЗДІ ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ.

ҚАРЫЗДЫ ҚАНДАЙ МАҚСАТТАРҒА АЛАМЫЗ?
 Бизнеске салу – тауарларды, жабдықтарды сатып алуға, бизнес орнын 

сатып алуға және оны жөндеуге;
 Үй шаруашылығына салу – үй сатып алу, үйді жөндеу, жиһаз сатып алу, 

отбасы мүшелерін оқыту;
 Тұтыну – үйлену тойын ұйымдастыру, саяхаттау,  киім сатып алу және 

т.с.с.;
 Болжанбаған жағдайлар – науқастану, жазатайым жағдай, ЖКО, жа-

рақаттану және т.б.

ПАЙДАЛЫ КРЕДИТ

Бизнеске және үй шаруашылығына салуға алынған кредиттер.

 Бизнеске алынған кредит – қосымша табыс алуға мүмкіндік береді.

 Үй шаруашылығына алынған кредит – оның құнын арттырады.

ПАЙДАСЫЗ КРЕДИТ

Тұтынуға және болжанбаған жағдайларға сәйкес келмейтін кредиттер. 
Неліктен?

 Тұтынуға және болжанбаған жағдайларға алынған кредит дегеніміз 
– белгіленген үстеме  ақысы  бар,   өтеуді қажет ететін қаражат  есебінен 
қалауымызды қанағаттандыру немесе орын алған қиын жағдайды шешу.

 Осындай мақсаттар үшін мүмкіндігінше жинақ ақша  мен Жұмсалмай-
тын Қорды (ЖҚ) пайдаланған дұрыс.

Кредит: қиындықтардан қалай құтылуға болады?



Кредит: қиындықтардан қалай құтылуға болады?
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ЖАҚСЫ КРЕДИТ – ЖАМАН КРЕДИТ. 
КРЕДИТТЕРДІ АЙЫРА БІЛЕЙІК.

Қанат автокөлік сатып алу үшін 3 
жылға кредит алды. Автомобиль 
сатып алғаннан кейін отбасы де-
малыс күндері қала сыртына жиі 
шыға бастады. Одан бөлек, Қанат 
жұмыстан кейін кешкісін жолаушы 
тасып қосымша табыс табатын 
болды.

Автокөліктің пайдалану мерзімі – 
кредиттің өтеу мерзімінен әлдеқайда 
артық.
Кредит толық өтелгеннен кейін ав-
токөлік Қанаттың меншігінде қалады.
Оның үстіне, автокөлік қосымша 
табыс әкеледі. 

Бахтиярдың дүкені тоналды. 
Ол жылдық 45%-бен кредит алды 
және 2 айдың ішінде бұрынғы 
сатылым деңгейіне шықты.

Кредит аса көп қиындық туды-
рмады және қосымша шығынсыз 
күтпеген жайтты еңсеруге көмек-
тесті. 

Айжан көп мөлшерде тауар сатып алу 
үшін кредит алды. Ол кредитті жылдық 
45%-бен төлейді, бірақ көтерме баға-
мен сатып алғандықтан 25% жеңілдік 
алды. Оның бөлшектеп сатқандағы 
қосқан үстеме бағасы 100%-ды құрады.
Сатылым көлемі 50%-ға ұлғайды.

Кредитті пайдалану арқылы 
түскен табыс кредиттік 
шығыстардан жоғары.

Нұрлан бұзаулар сатып алу үшін 
9 айға кредит алды. Оларды 
бордақылап өсіріп, 6 айдан кейін 
сатты.

Кредит мерзімі бұзауларды 
сату мерзімінен асады. Нұрлан 
бұзауларды сатып, табыс тапты,  
алайда кредитті пен пайыздарды 
төлеуді жалғастыруда.

Тәтімгүл азық-түлік сатады. Отбасына 
жұмсаған шығыстардан бөлек қолын-
да 150 000 теңге қалады. Ол тауар 
сатып алуға кредит алды. Жаңа сауда 
нүктесін ашуды жоспарлаған жоқ. 

Мұндай табысы бар Тәтімгүлге 
кредит керек емес еді. 
Бизнесіне өз қаражаттарын са-
луға болатын еді.
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«ЖАҚСЫ ЖӘНЕ ЖАМАН КРЕДИТТЕРДІҢ БЕЛГІЛЕРІ»
«Жақсы кредитті» «Жаман кредиттен» 

қалай айыруға болатынын қарастырайық

Жақсы кредиттер Жаман кредиттер 

Кредитке сатып алынған активті пайда-
лану мерзімі кредиттің мерзімінен көп. 

Кредитке сатып алынған активтер 
кредит аяқталғаннан бұрын өткізілді. 
Табыс алынды, бірақ кредит бойынша 
төлемдер жалғасуда. 

Кредитке сатып алынған активтен 
алынған қосымша табыс кредит 
құнынан жоғары. 

Кредитті пайдаланудан алынған пай-
да кредиттің құнынан төмен. 

Кредит тауарлардың немесе жаб-
дықтың құнынан үнемдеуге және қо-
сымша пайда табуға мүмкіндік береді. 

Кредитті пайдаланғаннан кейін алына-
тын табыс кредитті өтеуге жеткіліксіз.

Кредит арқылы кредитті өтеу және 
пайда табу үшін жеткілікті кіріс түсті. 

Кредиттен бөлек, қажеттіліктерді 
қаржыландырудың басқа, әлдеқайда 
арзан көздері бар (жеке жинақ ақша-
лары, бизнестің жеке қаражаттары). 

Болжанбаған жағдайларды шешуге 
мүмкіндік беретін кредит. 

Уақытылы берілмейтін кредит – өте 
кеш немесе тым ерте. 

Кредит өте қымбат болмауы тиіс. 

Кредит шарттары сіздің бизнесіңіздің 
қажеттіліктеріне (негізінен – өтеу ке-
стесіне) сәйкес келмейді. 

Кредит: қиындықтардан қалай құтылуға болады?
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ТӨЛЕМ ҚАБІЛЕТТІЛІГІҢІЗДІҢ ДЕҢГЕЙІН ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ?
Біз қандай кредиттердің жақсы екенін, ал қандай кредиттер-

ден бас тартқан жөн екенін анықтадық. Алайда, алған кредитті уақы-
тылы өтей алмасақ, ең жақсы деген кредиттің өзі бізге қиындық туын-
датуы мүмкін. Ондай жағдайдан өзіңді қалай сақтауға  болады? 
Бізге төлем қабілеттілігімізді бағалау қажет – яғни қарызды өтей алу қабілет-
тілігін бағалау керек. Бұл жерде кредиттің бизнесті дамытуға немесе тұты-
нушылық мақсаттарға алынатындығын анықтап алуды ұсынамыз. 

БИЗНЕСТІ ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН КРЕДИТ ҮШІН: 
«Бизнес-кредит» төлем қабілеттілігін бағалау үшін  

келесі есепті пайдалануға кеңес береміз: 

Нәтижесі 70%-дан аспауы тиіс. Егер кредит бойынша төлейтін сома 
оның таза кірісінің 70%-нан аспайтын болса, отбасы қалыпты өмір сүріп, 
жоспарланбаған шығындарды төлей алады деп есептеледі (отбасының 
жалпы кірісінен отбасының барлық шығысын алып тастау).

 МЫСАЛЫ:

   
75%-дық нәтиже нені білдіреді? 

Бұл отбасының кредитті өтеу қабілеттілігі жол берілетін деңгейге сәйкес 
келмейді. 

Олар кредитті өтеуге табысының көп бөлігін төлеуіне тура келеді. Бұл 
олардың өз шығыстарын тым азайтып, біраз нәрседен бас тартуына тура ке-
летіндігін немесе кредитті өтеу барысында қиындық туындауы мүмкін екенін 
көрсетеді.Басқаша айтқанда, олар шамадан тыс қарыз алған.

ТҰТЫНУШЫЛЫҚ МАҚСАТТАРҒА АРНАЛҒАН КРЕДИТ ҮШІН:
Тұтынушылық кредит алғысы келген отбасының төлем қабілетін есептеу 

үшін отбасы мүшесінің кіріс сомасын және отбасының шығыстарын салысты-
руды ұсынамыз. Бұл ретте клиенттің барлық кредиттері бойынша төлемдері 
ескеріледі. Нәтижесінде кіріс отбасының барлық шығыстарының 50% -нан 
асуы немесе тең болуы тиіс. 

Кредит бойынша төлем сомасы 30 000 теңге  

Отбасының жалпы айлық кірісі 160 000 теңге  

Отбасының жалпы айлық шығысы 120 000 теңге  

Төлем қабілеттілігі  75% 

КРЕДИТ БОЙЫНША АЙЛЫҚ ТӨЛЕМ СОМАСЫ
       «ЖАЛПЫ КІРІС» - «ЖАЛПЫ ШЫҒЫС» < 70%

 ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ КІРІСІ 
  БАРЛЫҚ ШЫҒЫСТАРДЫҢ  50%
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Кредит  түрлі мақсаттарға қол жеткізу үшін пайдалы болуы мүмкін, бірақ 
кредитті шамадан тыс алу өте қауіпті. 

Кредиттің көптігі дегеніміз –  тек кредит санының көптігі ғана емес, алған 
кредитіңізді уақытылы өтей алмай қалу  тәуекелінің жоғарылығы.

ШАМАДАН ТЫС КРЕДИТ АЛҒАННЫҢ БЕЛГІЛЕРІ:

 Сіздің таза табысыңызбен салыстырғанда төлейтін кре-
дитіңіздің сомасы  өте жоғары.

 Сіз әдетте қалтаңыздағы  ақшаға алатын затты кредитке са-
тып алатын болдыңыз.

 Қолданыстағы кредитті өтеу үшін жаңа кредит рәсімдейсіз.

 Сізге кредиттің  өтеу мерзімін ұзарту үшін өтінім қалдыруға 
тура келді.

 Сіз кредиттеріңізді өтеу  үшін жинақ ақшаны пайдаландыңыз.

 Сіз отбасыңыздың күнделікті шығыстарын төлеу үшін кре-
дит алдыңыз.

ҚАУІПТІ АЙМАҚ!

Кредит: қиындықтардан қалай құтылуға болады?
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Кредиттің шамадан тыс болуы өтеу мерзімінен кешіктіруге немесе 
төлемеуге әкелуі мүмкін.

Өтеу мерзімінен кешіктіру – шартпен қарастырылған өтеу кестесін бұзу.

Төлемеу – кредитті қайтаруға мүмкіндіктің болмауы.

Өтеу мерзімінен кешіктіру  
салдарлары Төлемеу салдарлары 

Топтық кредит беру кезінде топқа 
мүше ретінде қабылдамауы мүмкін – 
топтан шығарып жіберу. 

Кепілден айырылу. 

Қосымша шығыстар – өсімақылар мен 
айыппұлдарды төлеу. 

Сот шығындары  – кредиторлар әдет-
те сотқа шағым түсіреді. 

Келесі кредиттерді  тиімді шарттар-
мен алу мүмкіндігінен айырылу. 

Кез келген банктен кредит ала алмау 
– өтелмеген төлемдер туралы ақпа-
рат кредиттік бюроға енгізіледі. 

Келесі кредиттердің  шарттары 
ағымдағыға қарағанда тиімсіздеу 
болуы мүмкін. 

Кредиттік тарихының жағымсыз 
болуы

Әріптестері мен қызметкерлердің 
алдында беделінен айырылу. 

Кредит: қиындықтардан қалай құтылуға болады?
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
Кредит: қиындықтардан қалай құтылуға болады?



ОТБАСЫЛЫҚ ҚАРЖЫНЫ КҮТПЕГЕН  
ЖАҒДАЙЛАРДАН ҚАЛАЙ ҚОРҒАУҒА БОЛАДЫ?

5 
сабақ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!
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Сіздің өміріңізде қомақты шығынға алып келетін Күтпеген жағдайлар 
болып тұра ма?

Сіз оларды қалай шешіп жүрсіз? Әдетте мұндай оқиғалар елеулі 
шығындармен қатар жүреді, кейде отбасылық әмиянға айтарлықтай сал-
мақ түседі.

КҮТПЕГЕН ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ МЫСАЛДАРЫ:

Отбасылық қаржыны күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады?

АПАТ

ТАСҚЫН

ЖАРАҚАТ

ТЕХНИКАНЫ ЖӨНДЕУ



Отбасылық қаржыны күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады?
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КҮТПЕГЕН ШЫҒЫНДАРДЫ ҚАЛАЙ РЕТТЕУГЕ БОЛАДЫ?
АҚШАНЫ ҚАЙДАН АЛАМЫН??? … ШҰҒЫЛ ҚАЖЕТ!!!

1. ДОС-ЖАРАННАН НЕМЕСЕ ТУЫСҚАННАН СҰРАУҒА БОЛАДЫ 

БІРАҚ!!! ОЛАРДА АҚША  БОЛМАУЫ МҮМКІН 

2. БАНККЕ НЕМЕСЕ ЛОМБАРДҚА БАРУҒА БОЛАДЫ

БАНКБАНК

ЛОМБАРД

БІРАҚ!!! 
КРЕДИТ БОЙЫНША ПАЙЫЗДАР ТӨЛЕУ КЕРЕК!!! 
РӘСІМДЕУГЕ УАҚЫТ ЖҰМСАУ КЕРЕК!!! 
АЛ ЕГЕР АҚША ДЕМАЛЫС КҮНДЕРІ ҚАЖЕТ БОЛСА!? АЛ БАНКТЕР ЖҰМЫС ІСТЕМЕСЕ?  
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Өзіміз немесе жақындарымыз тап болатын оқиғаларға ықпал ете ал-
майтынымыз анық, дей тұрғанмен біз күтпеген оқиғаларға дайын болуға 
тиіспіз.

Жұмсалмайтын қор – бұл арнайы жиналып, кейінге қалдырылған, 
дағдарыс немесе оқыс оқиғалар жағдайына («ауыр күн» немесе «аяқасты 
бірдеңе бола қалса» деген кезге) сақталатын ақша қаражаттарының қоры.

Әрбір отбасының қандай да бір
ЖҰМСАЛМАЙТЫН ҚОРЫ 

болуы ҚАЖЕТ!!!

Отбасылық қаржыны күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады?

ТАБЫС ТАПТЫҢ 

ЖИНАҚТАДЫҢ 

ЖАРАДЫҢ
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ЖҚ ҮШІН ҚАНША АҚША ҚАЖЕТ?
Соңғы жарты жылда Сіздің отбасыңызда орын алған төтенше жағдай-

лардың тізімін жазыңыз. Әрбір оқиғаның жанына осы оқиғаға/жағдайға 
жұмсалған ақша сомасын белгілеңіз. Соңында жалпы соманы есептеңіз 
және Сіз күтпеген оқиғаларға жұмсаған орташа айлық соманы анықтау 
үшін оны 6-ға бөліңіз. Осылайша, Сіз Жұмсалмайтын Қор резерві түрінде 
ие болу қажет орташа ақша сомасын аласыз. 

МЫСАЛЫ, ЖАНДОСТЫҢ ОТБАСЫНДА БІР ЖЫЛДА 5 ОҚИҒА ОРЫН АЛДЫ, 
ЖӘНЕ ОЛАРҒА  120 000 ТЕҢГЕ ҚАЖЕТ БОЛДЫ.

Ай Күтпеген оқиғалардың сипаттамасы Қанша жұмсалды 

1 - 0 

2 Отбасы мүшелері түгелдей тұмаумен ауырды 20 000 

3 - 0 

4 Кір жуу машинасын жөндеу 7 000 

5 - 0 

6 - 0 

7 Туысқанның үйлену тойы 30 000 

8 - 0 

9 Ауырып ауруханаға түсу 50 000 

10 - 0 

11 Жылыту жүйесін жөндеу 13 000 

12 - 0 

Жиыны 120 000 

Отбасылық қаржыны күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады?
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ЖАНДОС ЖАНҰЯСЫНЫҢ ЖҰМСАЛМАЙТЫН ҚОРЫН ЕСЕПТЕЙІК:
Жандостың жанұясы ЖҚ құру туралы шешім қабылдады және өткен 

жылдардың тәжірибесі негізінде шамамен 120 000 теңгені құрайтын қа-
жетті соманы есептеп шықты және ай сайын 10 500 теңгеден жинай баста-
ды деп шартты түрде есептейміз. 

Бір жылда отбасында қандай жағдайлар орын алды  
және ЖҚ басқару қалай жүрді

Біз әлгінде ғана әрбір отбасыға ЖҚ құру және оны үнемі қолдап оты-
руға, яғни тіпті шағын сома жұмсалғанның өзінде оны толықтырып отыру 
қажеттігіне көз жеткіздік.

ЕГЕР ЖАНДОСТЫҢ ОТБАСЫНЫҢ ЖҚ-СЫ БОЛМАСА,  
ОЛ ҮНЕМІ ҚАРЫЗДАНЫП ЖҮРЕР ЕДІ!!!

Жұмсалмайтын қорды басқару 

Ай
Қанша ақша 

бөлінді

 Жиналған сома 
(жұмсалғанды 

қоса есептегенде) 

Күтпеген  
оқиғалардың  
сипаттамасы 

Қанша  
жұмсалды  

Қалған сома 

1 10 500 10 500 - 0 10 500

2 10 500 21 000
Отбасы түгелдей 
тұмаумен ауырды 

20 000 1 000

3 10 500 11 500 - 0 11 500

4 10 500 22 000
Кір жуу машинасын 

жөндеу 
7 000 15 000

5 10 500 25 500 - 0 25 500

6 10 500 36 000 - 0 36 000

7 10 500 46 500
Туысқанның  
үйлену тойы 

30 000 16 500

8 10 500 27 000 - 0 27 000

9 10 500 37 500
Ауырып ауруханаға 

жату 
50 000 - 12 500

10 10 500 -2 000 - 0 - 2 000

11 10 500 8 500
Жылыту жүйесін 

жөндеу 
13 000 - 4 500

12 10 500 6 000 - 0 6 000

Жиыны 126 000 6 000 - 120 000 6 000

Отбасылық қаржыны күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады?
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Жұмсалмайтын Қорыңызды есептеп көріңіз

Жұмсалмайтын қорды басқару

Ай
Қанша ақша 

бөлінді 

Жиналған сома 
(жұмсалғанды 

қоса есептегенде) 

Күтпеген  
оқиғалардың  
сипаттамасы

Қанша  
жұмсалды  

Қалған сома  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

13

14

15

16

17

18

Жиыны 

Отбасылық қаржыны күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады?
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ЖҚ-НЫ ҚАЙДА САҚТАУҒА БОЛАДЫ: 

Ақша барынша қолжетімді болуы тиіс, өйткені олар 
шұғыл жағдайларда қажет болады.
Демек, оларды қалған жинақ ақшалармен бірге жылдам 
депозитте сақтауға болмайды.

ЖҚ сенімді орында сақталуы тиіс. 
Ақшаны жоспарланбаған сатып алуларға жұмсап қой-
мау аса маңызды. 
Кейде ақшаны өзіңізден де тығып тастаған жөн!

ЖҚ басқа жинақ ақшалардан бөлек болуы тиіс, өйткені 
бұл жағдайда оны басқару оңай.

ӨТЕ ЖАҚСЫ

Отбасылық қаржыны күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады?

ӨТЕ ЖАҚСЫ

ӨТЕ ЖАҚСЫ
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
Отбасылық қаржыны күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады?
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
Отбасылық қаржыны күтпеген жағдайлардан қалай қорғауға болады?



ШАРТҚА ҚОЛ ҚОЙМАЙ ТҰРЫП  
НЕНІ БІЛУ КЕРЕК

6 
сабақ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!



Шартқа қол қоймай тұрып нені білу керек

«ШАРТ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ?»
Шарт – бұл құқықтар мен міндеттерді орнату, өзгерту және 

тоқтату туралы екі немесе одан көп тұлғаның жазбаша келісімі. 

Шарт – бұл уағдаласушы тараптардың әрқайсысы өзін 
және өзінің мүдделерін қорғаудың тәсілі. 

ШАРТ ҚАЖЕТ: 
 не туралы келіскендеріңізді еске сақтау үшін; 

 не туралы келіскендеріңізді түсіну үшін; 

 уақыт өтіп кеткеннен кейін бұрын ескертілмеген талаптар-
ды қоймау үшін; 

 кейін шарт талаптарын  өзгертпеу үшін; 

 уағдаластық мәнін қасақана бұрмалаудан өзін 

сақтандыру үшін, бұл екі тарапқа да қатысты; 

 басқа да  тәуекелдерді азайту үшін

 
ШАРТ ҚАНДАЙ БОЛУЫ ТИІС? 

 түсінікті; 
 айқын; 
 қауіпсіз (клиент үшін де, ұйым үшін де). 
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ҚАЙРАТТЫҢ ОҚИҒАСЫН ҚАРАСТЫРАЙЫҚ. 
Қайрат кезекті кредит алу үшін хабарласты.  Осыған дейін ол отбасылық 

қажеттіліктерге екі кредит алып, оларды төлеген болатын. Ол өтінімді тез 
рәсімдеп, 1 жылға кредит алды. Кредиттік қызметкер жақсы кісі болды, ол 
кредиттің негізгі шарттары туралы қысқаша айтып берді: мөлшерлеме, 
комиссиялар, төлем кестесі. Қайрат шартқа қол қойғанымен, әдеттегідей 
кредиттік шартты мән беріп оқымады. Онда ұсақ қаріппен 5 бет, көптеген 
түсініксіз терминдер  мен әлденені толықтыратыны немесе өзгертетін сіл-
темелер…

5 ай бойы Қайрат кредит пен оның проценттерін ұқыптылықпен төлеп 
келді, бір күні  кредитті енді бастапқы көрсетілген сомадан үлкен көлем-
де ай сайын өтеу қажеттігі айтылған хабарлама алды. Ол өзінің кредиттік 
шартында қандай проценттік  мөлшерлеме көрсетілгенін қарап, төлем-
дерді салыстырып көрді.  Барлығы дұрыс, шамасы қателескен болу керек. 
2 аптадан соң оның берешегі бар екені, оны өсімақысымен бірге дереу 
өтеу қажеттігі туралы келесі хабарламаны алды.

Қайрат банктің бөлімшесіне 
келіп, ол өзін әлдебіреумен ша-
тастырып, хабарламаны қателе-
сіп жібергендігіне сенімді болды. 
Алайда кредиттік қызметкермен 
сөйлескеннен кейін өзінің кре-
диттік шартында кредиттік ұй-
ымның кредиттің пайыздық мөл-
шерлемесін қарыз алушының 
келісімінсіз біржақты тәртіпте өз-
гертуге құқылы екендігі  айтылған 
өте майда қаріппен сілтеменің 
берілгендігін түсінді.  Шарттағы 
осы жағдай орын алған екен. 
Проценттік мөлшерлемені банк  
бір жақты өсірген, сол себепті 
берешек пайда болған.

Қайраттың наразылығы 
ешқандай нәтиже бермеді, өйт-
кені ол өзінің жасаған шағымда-
рына бір ғана жауап алды: «Бұл 
шарт Сіз қол қойған кредиттік 
шартта жазылған!».

Шартқа қол қоймай тұрып нені білу керек

Проценттік мөлшерлемені банк  

шарт Сіз қол қойған кредиттік 
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Қайраттың бұл жағымсыз оқиғасынан не түюге болады, клиент кредит-
тік ұйыммен қарым-қатынасқа түскенде өзін қауіпсіздендіруінің жалғыз 
мүмкіндігі – кредиттік шартты мұқият оқу және түсіну және ОНЫҢ ШАРТ-
ТАРЫНА САНАЛЫ ТҮРДЕ КЕЛІСУ НЕМЕСЕ КЕЛІСПЕУ.

ШАРТТЫ МҰҚИЯТ ОҚУ ҚАЖЕТ, 
ӨЙТКЕНІ ОНДА СІЗГЕ ТИІМСІЗ 
ТАЛАПТАР БОЛУЫ МҮМКІН.

ШАРТҚА ҚОЛ ҚОЮ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ КРЕДИТТІ РӘСІМДЕУ БАРЫСЫН-
ДАҒЫ КЕЗ-КЕЛГЕН ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЛ ҚОЮ КЕЗІНДЕ ҚҰЖАТПЕН 
МҰҚИЯТ ТАНЫСЫП ШЫҒУ ҚАЖЕТ. КРЕДИТТІК ШАРТҚА ҚОЛ ҚОЮ 
ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ, ОНЫҢ БАРЛЫҚ ШАРТТАРЫМЕН ТАНЫСҚАН-

ДЫҒЫН ЖӘНЕ ОЛАРМЕН ТОЛЫҚ КЕЛІСЕТІНДІГІН БІЛДІРЕДІ.ДЫҒЫН ЖӘНЕ ОЛАРМЕН ТОЛЫҚ КЕЛІСЕТІНДІГІН БІЛДІРЕДІ.

Шартқа қол қоймай тұрып нені білу керек
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КРЕДИТТІК ШАРТТЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ  
Типтік кредиттік шарт баптары қандай екендігін және оны оқу кезінде не 

нәрсеге ерекше назар аудару керектігін мұқият қарастырып көрейік.  

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:  
1. Шарттың титул парағында негізгі ережелермен таныса аласыз: 

 Кредит сомасы
 Кредит мерзімдері
 Жылдық сыйақы мөлшерлемесі:
 Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі
 Өтеу әдісі
 Өтеу тәсілі
 Шарт бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбы-

ның (айыппұл, өсімақы) көлемі 
	 Шартқа	қол	қою	кезінде	назар	аудару	қажет	негізгі	ұғымдар	осылар.	
Әрі	қарай	олар	шартта	егжей-тегжейлі	сипатталады.	Жоғарыда	
көрсетілген	терминдердің	әрқайсысының	мәнін	түсіну	үшін	шарт-
тың	барлық	тармақтарын	мұқият	оқып	шығуға	кеңес	береміз.

2. «Шарттың жалпы талаптары» бөлімі шартқа қол қоюға қатысатын тарап-
тардың толық заңды атауынан, олардың заңды мекенжайларынан, тарап-
тар негізге алып әрекет ететін құжаттардан, сонымен қатар кредиттік ұйым 
мен қарыз алушы арасында орнатылатын кредиттік қарым-қатынастардың 
мәні мен мазмұнынан тұрады және пайыздарды, комиссиялық және басқа 
төлемдерді есептеу және ұстап қалу рәсімін егжей-тегжейлі сипаттайды.

ТЕКСЕРГЕН МАҢЫЗДЫ!
ШАРТТА КРЕДИТТІК ҰЙЫМНЫҢ ШАРТТЫҢ ӘРЕ-
КЕТ ЕТУІ БАРЫСЫНДА ПАЙЫЗДЫҚ МӨЛШЕРЛЕ-
МЕНІ ӨЗГЕРТЕ АЛАТЫНДЫҒЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕНІҢ 
БАР-ЖОҚТЫҒЫНА ЖӘНЕ ЕГЕР ОСЫНДАЙ ЕРЕЖЕ БАР 
БОЛСА, ОНДА КЛИЕНТКЕ ХАБАРЛАУ ҚАЛАЙ ЖҮРЕТІН-
ДІГІНЕ КӨЗ ЖЕТКІЗІҢІЗ. БҰЛ ӨТЕ ҚАУІПТІ ШАРТ, ӨЙТ-
КЕНІ ОЛ КРЕДИТТІК ҰЙЫМҒА КРЕДИТ ТӨЛЕМІН ҰЛҒАЙ-
ТУҒА РҰҚСАТ БЕРЕДІ. 

3. Стандартты кредиттік шартта «Тараптардың құқықтары мен мін-
деттері» тармағында осыған дейін айтылып өткен кредитор мен қарыз 
алушының құқықтары мен міндеттері тағы да, кейде қарыз алушы үшін 
тиімсіз кейбір жаңа «нюанстармен» жазылады.

БІЛГЕН МАҢЫЗДЫ!
БАРЛЫҚ СІЛТЕМЕЛЕРДІ, ӘСІРЕСЕ, ҰСАҚ ҚАРІППЕН 
ЖАЗЫЛҒАНДАРДЫ ОҚЫП ШЫҒУ МІНДЕТТІ. ОЛАРДА 
ЕЛЕУЛІ ЖӘНЕ ТІПТІ КЛИЕНТ ҮШІН ӨТЕ ҚАУІПТІ АҚПА-
РАТ БЕРІЛУІ МҮМКІН.

Шартқа қол қоймай тұрып нені білу керек
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4. «Міндеттемелерді қамтамасыз ету тәсілдері» бөлімінде қарыз 
алушының кредиттік шарт бойынша міндеттемелерін орындауын кепіл-
дендіретін нақты қамтамасыз ету (кепіл) көрсетіледі.

«КРЕДИТТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ» СӨЗІ ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ КРЕДИ-
ТОРҒА КЕЗ КЕЛГЕН ЖАҒДАЙДА ӨЗІНІҢ ЖЕКЕ МҮЛКІ, ЖАҚЫН АДАМДАР-
ДЫҢ КЕПІЛГЕРЛІГІ, САҚТАНДЫРУ ЕСЕБІНЕН КРЕДИТТІ ЖӘНЕ ПАЙЫ-
ЗДАРДЫ ҚАЙТАРАТЫНДЫҒЫН КЕПІЛДЕНДІРЕТІНДІГІН БІЛДІРЕДІ.

5. «Тараптардың жауапкершілігі» бөлімі шарт бойынша міндет-
темелер мен шарттарды бұзғаны үшін тараптардың әрқайсысына заңды 
және экономикалық жауапкершілікті ұсынады.

МІНДЕТТІ!
КРЕДИТТІ ӨТЕУ РАСТАУШЫ ҚҰЖАТПЕН РӘСІМДЕЛУІ 
ТИІС – КІРІС-КАССАЛЫҚ ОРДЕР ЖӘНЕ ФИСКАЛДЫ ЧЕК 
(ТАУАРЛЫҚ ЧЕК).  ОСЫНДАЙ ҚҰЖАТТАР БОЛМАҒАН 
ЖАҒДАЙДА ТӨЛЕМДІ АТҚАРҒАНЫН ДӘЛЕЛДЕУ ӨТЕ 
ҚИЫН БОЛАДЫ.

ЕСТЕ САҚТАҒАН МАҢЫЗДЫ!
КРЕДИТТІ ЗАҢСЫЗ ПАЙДАЛАНҒАНЫ ҮШІН ПАЙЫЗДАР, 
ӨТЕУ МЕРЗІМІНЕН КЕШІКТІРГЕНІ ҮШІН ӨСІМАҚЫ НЕМЕ-
СЕ АЙЫППҰЛ ТӨЛЕМЕУ ҮШІН КРЕДИТ БӨЛІГІН ЖӘНЕ 
ПАЙЫЗДАРДЫ ӨТЕУДІҢ ЕҢ СОҢҒЫ МЕРЗІМІН АНЫҚ 
ЕСТЕ САҚТАУ КЕРЕК.

ТҮСІНГЕН МАҢЫЗДЫ!
ҚАРЫЗ АЛУШЫ КРЕДИТТІ ТӨЛЕМЕГЕН ЖАҒДАЙДА НЕ-
МЕН ТӘУЕКЕЛ ЕТЕТІНДІГІН БІЛУІ ҮШІН ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУДІҢ ҚҰНЫ МЕН КРЕДИТТІҢ КӨЛЕМІ АРАҚАТЫНАСЫ-
НЫҢ ҚАНДАЙ ЕКЕНДІГІН ТҮСІНУІ ТИІС.

МАҢЫЗДЫ!
ОРТАҚ ЖАУАПКЕРШІЛІКПЕН КРЕДИТТЕУ КЕЗІНДЕ, ЕГЕР 
СІЗ БАСҚА ТҰЛҒАНЫҢ КЕПІЛГЕРІ БОЛСАҢЫЗ, СІЗ ОНЫ 
ЖАҚСЫ БІЛУГЕ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТӨЛЕМ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНЕ 
СЕНІМДІ БОЛУҒА ТИІССІЗ.

Шартқа қол қоймай тұрып нені білу керек
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6. Кредиттік шарттың қорытынды ережелері. Бұл бөлімде әдетте 
шарттың күшіне ену күні, оған қол қою күні көрсетіледі және кредит 
сомасын, пайыздарды және басқа төлемдерді қарыз алушының то-
лық қайтаруына дейінгі шарттың әрекеті туралы айтылады.

МАҢЫЗДЫ!
ЕГЕР СІЗ МИКРОҚАРЖЫ ҰЙЫМЫМЕН (МҚҰ) ШАРТ 
ЖАСАСАҢЫЗ, 01.01.2020 ЖЫЛҒЫ МҚҰ ТУРАЛЫ ЗАҢҒА 
ЕНГІЗІЛГЕН, МҚҰ-ҒА ҚОЙЫЛАТЫН КЕЙБІР ТАЛАПТАРҒА 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ.

МҰҚИЯТ БОЛЫҢЫЗ!
ЖЕКЕ КУӘЛІКТІҢ НЕМЕСЕ БАСҚА ҚҰЖАТТЫҢ ТҮПНҰСҚА-
СЫН/КӨШІРМЕСІН ҚЫЗМЕТКЕРДЕ ҚАЛДЫРУҒА НЕМЕ-
СЕ ОНЫ ҮШІНШІ ТҰЛҒАҒА, ЕГЕР БҰЛ ТҰЛҒА СЕНІМХАТ 
БОЙЫНША РӘСІМДЕЛГЕН ТҰЛҒА БОЛМАСА, БЕРУГЕ 
БОЛМАЙДЫ.

ӨЗІҢІЗДІҢ НЕГІЗГІ ҚҰЖАТТАРЫҢЫЗҒА (ЖЕКЕ КУӘЛІК, 
КЕПІЛДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚҰҚЫҚ БЕЛГІЛЕУШІ  
ҚҰЖАТТАРЫ ЖӘНЕ Т.Б.) МҰҚИЯТ БОЛУ ҚАЖЕТ.

МФО ҚҰҚЫЛЫ ЕМЕС: 
 сыйақы мөлшерлемелерін (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) 

және (немесе) микрокредиттi өтеу тәсiлi мен әдісін біржақты тәртіппен өз-
гертуге;

 микрокредит бойынша сыйақы мен тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсім-
пұлды) қоспағанда, кез келген төлемдерді белгілеуге және қарыз алушыдан 
алуға;

 жеке тұлға болып табылатын, микроқаржы ұйымына микрокредит сомасын 
мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтарған қарыз алушыдан микро-
кредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін тұрақсыздық айыбын (айыппұл-
ды, өсімпұлды) және басқа да төлемдерді талап етуге; 

 кепілге салынған заттарды пайдалануға және оларға билік етуге;
 микрокредит беру туралы шарт бойынша микрокредиттің сомасын ұлғай-

туға; 
 тұрғын үй және (немесе) тұрғынжай орналасқан жер учаскесі болып табы-

латын жылжымайтын мүлік ипотекасымен қамтамасыз етілген микрокре-
дит бойынша негізгі борыш және (немесе) сыйақы сомалары бойынша 
төлемдердің кез келгенін өтеу жөніндегі міндеттемені орындаудың мерзімін 
өткізіп алудың қатарынан күнтізбелік бір жүз сексен күні өткен соң есепке 
жазылған сыйақыны, сондай-ақ тұрақсыздық айыбын (айыппұлдарды, өсім-
пұлдарды) төлеуді талап етуге құқылы емес; 

Шартқа қол қоймай тұрып нені білу керек
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
Шартқа қол қоймай тұрып нені білу керек



МЕНІҢ ҚАРЫЗ АЛУШЫ РЕТІНДЕГІ  
ҚҰҚЫҚТАРЫМ МЕН МІНДЕТТЕРІМ 

7 
сабақ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!
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ТЕҢ ҚҰҚЫЛЫ СЕРІКТЕСТІК
Клиенттердің құқықтары мен міндеттерінің тең болуын жете ұғынайық, 

өйткені құқықтарсыз міндеттер мен міндеттерсіз құқықтар болмайды. 

«КЕЗ КЕЛГЕН МӘМІЛЕНІҢ БАСТЫ ШАРТЫ – ӨЗАРА ТИІМДІЛІК» 

ТҰРАҚТЫ СЕРІКТЕСТІК ӘРБІР ТАРАП ӨЗІНІҢ ПАЙДАСЫН 
АЛҒАН ЖЕРДЕ ҒАНА БОЛУЫ МҮМКІН.  

1. Кредитті алатын тұтынушының пайдасы қандай?
 Қажетті соманы жинау мүмкіндігі  болғанға дейін әлдеқайда ерте тау-

арды сатып алу және пайдалануды бастауға болады;
 Жоғары табыс алу үшін бизнеске қаражаттар салуға болады;
 Егер жалақыға дейін жетпесе, қажетті соманы алуға болады.

2. Кредиттік ұйымның алатын пайдасы қандай?
 Миссияны орындау;
 Қызметті кеңейту;
 Пайда табу.

Менің қарыз алушы ретіндегі құқықтарым мен міндеттерім 

«КЕЗ КЕЛГЕН МӘМІЛЕНІҢ БАСТЫ ШАРТЫ – ӨЗАРА ТИІМДІЛІК» 



Менің қарыз алушы ретіндегі құқықтарым мен міндеттерім 
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ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:
Біз Кредиттік мәміленің екі жаққа да тиімді және тараптар тең 

құқылы серіктестер болып табылатынын анықтадық. Серіктес ретін-
де екі тарап та: қарыз алушы да, кредитор да, бір-бірінің алдында 
құқықтар мен міндеттерге ие.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың көпшілігі өз құқықтарын 
толық біле бермейді, бірақ бұл олардың құқықтары жоқ деген сөз емес.

ҚАРЫЗ АЛУШЫ КЕЛЕСІ ҚҰҚЫҚТАРҒА ИЕ:

1. АҚПАРАТ АЛУҒА ҚАТЫСТЫ:
Шартқа қол қойғанға дейін төмендегілерді есепке алғанда, кредиттің 
шарттарына қатысты барлық қажетті ақпаратты алу:

- сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі;

- бір рет немесе   мерзімді тұрақты төлеуді  қажет ететін  барлық комис-
сиялар мен төлемдер;

- кредит берілетін мерзім;

- кредитті қамтамасыз етуге қойылатын талаптар;

- кредитті өтеу кестесі;

- сонымен қатар кредиттің кезекті өтелуін  өтеу мерзімінен кешіктірген 
жағдайда айыппұлдар, өсімақылар, тұрақсыздық айыптары.

Кредитті алуға және пайдалануға қатысты кез келген мәселелер бой-
ынша қосымша түсініктеме алу үшін хабарласу.

Алдын ала зерттеу үшін келісімшарттың мәтінін, қажет болғанда, заң-
гердің кеңесін алу.

2. ӨТЕУГЕ ҚАТЫСТЫ:
Кредит беру туралы шешім шығарылғанның өзінде кредит алудан бас 
тарту немесе ойлану және түпкілікті шешім қабылдау үшін қосымша 
уақыт сұрау.

Кредитті мерзімінен бұрын өтеу.
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3. ЭТИКАҒА ҚАТЫСТЫ
 Кредиттік ұйымның қызметкерлері тарапынан сыпайы қарым-қатынас.

 Төлем кешіктірілген жағдайда кредиттік ұйымның өкілдері тарапынан 
сыпайы қарым-қатынас.

 Кез келген мәселемен келу кезінде кредиттік ұйым өкілдерінің тара-
пынан клиенттермен сыпайы қарым-қатынас.

 Ұйымда қабылданған рәсімге сәйкес шағым беру.

4. ҚАРЫЗ АЛУШЫ ДЕРЕКТЕРІНІҢ ҚҰПИЯЛЫҒЫНА ҚАТЫСТЫ:
Қарыз алушының деректерін ұйымның қалай басқаратынын білу.

Қарыз алушының дербес деректеріне қатысты құпиялылықты сақтау.

Әдетте, барлық қаржы ұйымдарында шағымдар, ескертпелер және 
ұсыныстар берудің келесі ТӘСІЛДЕРІ болады:

1. Сенім телефоны, немесе «шұғыл желі», оған Сіз Қазақстан Респу-
бликасы бойынша тегін қоңырау шала аласыз.

2. Барлық дерлік сайттарда клиенттердің сұрақтары мен өтініштеріне 
арналған бөлім бар, онда Сіз арыз-шағымыңызды жазып қалдыра аласыз. 

3. Кейбір ұйымдарда сенім жәшіктері бар, ол жәшікке Сіз шағымыңы-
зды жазып қалдыра аласыз  

4. Қаржы ұйымының басшысының атына пошта арқылы жазбаша 
арыз-шағымыңызды  жібере аласыз.

5. Сіз жазбаша арыз-шағымыңызды ұйымның кеңсесінде, хатшыға 
тіркетіп қалдыра аласыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Егер сіз өзіңіздің сұрағыңызға жеке жауап алғыңыз келсе – сізбен  

байланыс деректерді қалдырыңыз, Сізбен міндетті түрде хабарласады.

Менің қарыз алушы ретіндегі құқықтарым мен міндеттерім 
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АРМАННЫҢ ОҚИҒАСЫН АЛЫП ҚАРАЙЫҚ.
Арман кредитке өтінімді рәсімдеген кезде сыйақының жылдық тиімді 

мөлшерлемесінің (СЖТМ) есептелуін сұрады, оны басқа кредиттік ұй-
ымдағы СЖТМ-мен салыстырғысы келді.

Кредиттік қызметкер Арманға бос уақытының жоқтығын желеу етіп бас 
тартып,  барлық ақпаратты   кредитті рәсімдеу кезінде беретіндігін айтты.  
Арман өзінің құқықтары туралы алдын ала танысқан болатын және кредит-
тік қызметкерге төмендегідей жауап берді: 

Егер Сіз осындай жағдайға тап болсаңыз, 
және осындай өтініштен кейін де банк 
қызметкері Сізге қажетті ақпаратты 
бермесе, белгіленген қатынас арналары 
арқылы арыз-шағым жазуыңызға болады.

Бұл қарыз алушының негізгі құқықтары мен міндеттерінің тізімі 
екенін назарға алыңыз!

Сіздің кредиттік ұйымға қатысты міндеттеріңізді қызметкерлер толық 
түсіндіруі мүмкін, ал Сіздің құқықтарыңыз туралы ондай егжей-тегжейлі 
түрде берілмеуі мүмкін, сондықтан ӨЗ ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗДЫ БІЛГЕН 
және ОЛАРДЫ ҚОЛДАНҒАН МАҢЫЗДЫ.

«Кредит туралы түпкілік-
ті ақпаратты алу – менің құқығым. 

Қандай кредиттің арзанырақ екенін салыстыру үшін 
мен кредит бойынша өзімнің барлық бастапқы және бо-
лашақта орын алуы мүмкін шығындарымды, соның ішінде 
сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін білуім қажет. 

Сіздің міндетіңіз – маған түсіндіретін қажетті ақпарат-
ты беру, сондықтан, өтінішімді орында-

уыңызды сұраймын».

мен кредит бойынша өзімнің барлық бастапқы және бо-
лашақта орын алуы мүмкін шығындарымды, соның ішінде 
сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін білуім қажет. 

 – маған түсіндіретін қажетті ақпарат-

Менің қарыз алушы ретіндегі құқықтарым мен міндеттерім 
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Кредиттік міндеттеріңізді орындаған кезде тәртіпті қатаң сақтау керек-
тігіңізді еске сақтаңыз, өйткені Сіздің кредиттік тарихыңыз осыған бай-
ланысты.

Кредиттік міндеттерді ұқыпты, бұлжытпай орындап жүрсеңіз жақсы 
кредиттік тарих  қалыптастырасыз, нәтижесінде келесі кредиттерді  
әлдеқайда тиімді шарттармен алу мүмкіндігіне ие боласыз. 
Қаржы ұйымдары алған кредитті өтеу барысында проблемасы болған 
клиенттердің алған кредиттерді «тәуекелі басым»  кредиттер ретінде 
қарастыратындықтан, ондай клиенттердің өтінімдеріне қатаң талаптар 
қойылады, тіпті кредит бермеуі мүмкін.

ҚАРЫЗ АЛУШЫНЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

1. АҚПАРАТ БЕРУГЕ ҚАТЫСТЫ:

 Кредиттік шешім қабылдау үшін талап етілетін барлық ақпаратты ашу.

 Бар кредиттері туралы хабарлау. 

 Төлеу мүмкіндігіне байланысты өзгерістер туралы хабарлау.

2. ӨТЕУГЕ ҚАТЫСТЫ:
Алған кредитке қатысты барлық, комиссияны және басқа төлемдерді  
толық төлеу.

Қамтамасыз ету шартын рәсімдеуге қатысты шығыстарды төлеу.

Кредиттік шартта көрсетілген мақсаттарға ғана кредит сомасын 
жұмсау.

Кредитті, пайыздарды, өсімақы және/немесе айыппұл түріндегі тұрақ-
сыздық айыбын уақытылы төлеу.

Кредит және/немесе пайыздар бойынша төлемдердің өтеу мерзімін 
кешіктірген жағдайда осындай берешекті дереу төлеу.

Менің қарыз алушы ретіндегі құқықтарым мен міндеттерім 
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Алған кредиттің ақшасын қарызға бермеңіз, басқа біреулер 
үшін кредит алмаңыз, өйткені кредитті өтеуге қарыз шартына 
қол қойған адам жауапты болады.

Тексерілмеген ұйымдарға ешқашан хабарласпаңыз және бел-
гісіз адамдар ұсынған құжаттарға қол қоймаңыз.

Тобыңыздың Үйлестірушілерінен бөлек, кредит өтеу үшін ақ-
шалай қаражаттарды ешкімге ешқашан бермеңіз. Кассаларда 
немесе терминалдарда ай сайынғы төлемдерді әрдайым өзіңіз 
өтеңіз.

Кредиттік қызметкерлерге құжаттарыңыздың түпнұсқаларын 
бергенде, әрдайым олардың жанында болыңыз және сіздің 
құжаттарыңыз оларға не үшін қажет екенін нақтылаңыз.  Сіз-
ге оларды бірден қайтаруын күтіңіз, құжаттарыңызды басқа 
адамға ұзақ уақытқа ешқашан қалдырмаңыз.

Кредитті рәсімдегені үшін қаржылық ұйымның қызметкерлері 
Сізден сыйлық және басқалай алғыс түрлерін талап етуге құқығы 
жоқ, егер ондай жағдай орын алса, онда Сіз біздің сабақтарымы-
зда көрсетілген байланыс арналары арқылы хабарласа аласыз.

ҚАРЫЗ АЛУШЫҒА ҰСЫНЫСТАР

Менің қарыз алушы ретіндегі құқықтарым мен міндеттерім 

ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
«ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАДАН» «ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАСЫЗ» 
ЕСЕП АЙЫРЫСУ – ТӨЛЕМ ЖҮРГІЗУ ТӘСІЛДЕРІ

Менің қарыз алушы ретіндегі құқықтарым мен міндеттерім 



«ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАДАН» «ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАСЫЗ» 
ЕСЕП АЙЫРЫСУ – ТӨЛЕМ ЖҮРГІЗУ ТӘСІЛДЕРІ

8 
сабақ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!
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Күнделікті өмірде  – бизнесте де, тұрмыста да – бізде төлем жүргізу не-
месе  басқа қалаларға ақша аудару қажеттілігі  туындап отыратыны анық.

БҰЛ ҮШІН ҚАНДАЙ МҮМКІНДІКТЕР БАР?
БІЗ АҚШАНЫ ҚАУІПСІЗ АУДАРУ ЖӘНЕ БАНК КАРТОЧКАЛАРЫН

ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ НЕ БІЛУІМІЗ ҚАЖЕТ?

«Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол  ақшасыз» есеп айырысу – төлем жүргізу тәсілдері
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АЛДЫМЕН АИДАНЫҢ  ӨМІРІНЕН АЛЫНҒАН 
НАҚТЫ ОҚИҒАНЫ ҚАРАСТЫРАЙЫҚ.

Аиданың базарда екі бутигі бар – ол косметика  мен іш киім сатады. 
Облыс орталығында тұрады, ал тауарды Алматыдағы көтерме саудагер-
лерден айына 1-2 рет сатып алады. Ассортиментті жақсы біледі, көтер-
ме саудагерге үнемі қоңырау шалып, жаңа тауарлар туралы біліп тұра-
ды. Тапсырысты да телефон арқылы беріп, алдын ала төлем жасағаннан 
кейін оған тауарды тікелей базарға жеткізіп беріп отырған. Аида ақшаны 
әрдайым автобус жүргізушісі  арқылы 1 000 теңге  беріп жіберетін. Ол осы-
лай  ақшаны шамамен бір жыл бойы жіберіп тұрды, бір күні ақша жеткізіп 
берушіге жетпей қалды. Аида ақша беріп жіберген жүргізушіні тапқанымен, 
ештеңеге өндіріп ала алмады. Аида бұл жайт қатты қапаланды да жүр-
гізушіні ауыстырды.

Өкінішке орай, жарты жылдан кейін жағдай тағы қайталанды – бұл 
жолы жүргізуші өзіне шабуыл жасалып, ақшаны тартып алғанын айтты. 
Осы екі жағдайда Аида 450 000 теңге жоғалтты. Тек осыдан кейін ғана ол 
басқаша төлеу әдісін іздей бастады. Көтерме саудагердің банкте шоты бар 
екенін анықтап,  ақшаны банк арқылы аудара бастады. Аздап қымбатқа 
түседі, есесіне, Аиданың айтуынша, енді ұйқысы тыныш...

Жүргізушілер арқылы ақшаны беріп жіберудің құны төмен болса 
да, қомақты ақша сомасынан айырылу тәуекелі жоғары. 

«Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол ақшасыз» есеп айырысу – төлем жүргізу тәсілдері
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НАҚТЫ БАНКТІК ШАРТТАР, ДҰРЫС ТАҢДАУ ЖАСАЙМЫЗ  

Қызмет/ 
өнім Сипаттама Артықшы- 

лықтары
Кемшілік-

тері

Шот ашпай 
аудару 

•  Шот ашпай-ақ ҚР бойынша ақшалай ауда-
рым жасау 

• (тауар ақысын төлеу, балаларына ақша ау-
дару);

• Операция жүргізудің ең жоғары жылдам-
дығы (5-10 минут); 

• ақша алушыға 10 сөз көлемінде тегін хабар 
жіберу; 

• Қаражаттың шығу тегі туралы растаушы құ-
жаттарсыз шектелмеген сомадағы ақша қа-
ражаттарын аудару; 

• Ақша сомасын өзіңізге аударуыңызға да бо-
лады (ірі сомаларды тасымалдау кезіндегі 
қауіпсіздік үшін). 

Жылдам 

Сенімді Қымбат

Ағымдағы 
шот

• Шотқа ақша аудару және қолма-қол ақша 
алу (бизнеске қатысты төлемдер); 

• Клиентке   үшінші тұлғалар  аударатын ақ-
шалар шотқа түседі (төлем жүргізу);

• Клиенттің тапсырысымен ақша бір шоттан 
клиенттің басқа банктерде ашылған банктік 
шоттарына, сонымен қатар үшінші тұлға-
лардың шоттарына аударылады; 

• Интернет арқылы және ұялы телефон 
арқылы операциялар жүргізілуі мүмкін. 

Қауіпсіз 

Жылдам
Уақыт 
кетеді

Карточ-
калық 

шоттар

• Банк карталарын (түріне байланысты) Қа-
зақстанда немесе шетелде пайдалануға 
болады

• (екінші картаны басқа қалада оқитын бала-
ларына беруге болады); 

• Карточкаларға қызмет көрсетуге арналған 
құрылғысы бар кәсіпкерлерде және бөлшек 
сауда желісінде қызметтер мен тауарларды 
төлеу үшін қолдануға болады; 

• Банкоматтардан қолма-қол ақша алу үшін; 
бір шотқа басқа адамның атына қосымша 
карточка алуға болады. 

Қауіпсіз
сенімді

Базар-
да есеп 

айырысуға 
келмейді  

Western 
Union, 

«Золотая 
Корона» 

және 
басқалары 

• Әлемнің кез келген жеріне ақша аудару. Өте  
жылдам Қымбат

«Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол ақшасыз» есеп айырысу – төлем жүргізу тәсілдері
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ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ 

1. Банк әрбір төлем картасын ашуға арналған дербес  код – ПИН-код-
ты* береді.  
*	ПИН-код	дегеніміз	-	Сіздің	электронды	әмияныңыздың	кілті,	онсыз	

банк	картасын	пайдалана	алмайсыз.	

2. Егер төлем картаңыз болса, банк картасының нөмірлері мен банк 
картасына қызмет көрсететін  банктің байланыс телефоны жа-
зылған жеке парақшаны әрдайым жаныңызда ұстағаныңыз жөн *.  
*	банк	картасы		жоғалған/ұрланған	жағдайда	Сіз	бұғаттау	үшін	банк	

картасының	 нөмірін	 банкке	 дереу	 хабарлауыңыз	 керек.	 Бұл	 деректер	
әрдайым	Сізбен	бірге	жүруі	тиіс.	Осындай	жағдай	орын	алған	болса,	кар-
точканы	мүмкіндігінше	жылдам	бұғаттау	қажет	болады.	

3. Еске сақтаңыз: дәмханада немесе дүкенде банк картасы арқылы 
төлеу барысында ПИН-кодыңызды ешкімге ешқашан көрсетпеңіз*  
*Банк	картасымен	қызметтер	мен	тауарлардың	ақысын	төлеу	ба-

рысында,		картаның	түріне	және	төлем	қабылдайтын	құрылғыға	қарай		
төлемді	екі	түрлі	жолмен	жүргізуге	болады:	

-ақшаны	автоматты	түрде	шешу	(Сізге	операция	туралы	түбіртек	
қол	қоюға	берілетін	болады);	

-жартылай	 автоматты	 шешу	 (Сіз	 төлем	 терминалында	 өзіңіздің	
ПИН	кодыңызды	қолмен	енгізуге	тиіссіз).	

Карточкаңызды	ешқашан	көзден	таса	қылмаңыз.	Ешбір	жағдайда	еш-
кімге	(тіпті	банк	қызметкерлеріне	де)	ПИН-кодыңызды	көрсетпеңіз.	

	4. Егер Сізге карточкадан ірі көлемдегі ақша сомасын алу қа-
жет болса,  міндетті түрде күзетші немесе бейнебақылауы бар   банк 
бөлімшесіндегі банкоматты таңдаңыз.*  

*	Қауіпсіз	банкоматтарды	таңдауға	тырысыңыз.	

ПИН-КОДТЫ АЛҒАН СОҢ ОНЫ ЕСКЕ
САҚТАҢЫЗ!!!

ПИН-КОД – СІЗДІҢ ӘМИЯНЫҢЫЗДЫҢ КІЛТІ.
БҰЛ АҚПАРАТҚА САҚ БОЛЫҢЫЗ!

КОДТЫ ҚҰПИЯДА САҚТАҢЫЗ!

«Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол ақшасыз» есеп айырысу – төлем жүргізу тәсілдері
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ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ 
5. Кез келген төлемді жүзеге асырғаннан кейін немесе банк карта-

сынан қолма-қол ақша  алғаннан кейін операция туралы түбіртек 
беріледі. Түбіртектерді әмиянда жинауға кеңес береміз *. 
*	Карточка	бойынша	жүргізілген	операциялар	туралы	барлық	түбір-

текті	сақтаған	маңызды.	Олар	Сізге	өз	шығыстарыңыздың	есебін	жүр-
гізуге	көмектеседі.	¬Карточкалық	шотыңыздан	үзіндіні	ай	сайын	қарап	
отырыңыз.	Егер	Сізде	барлық	түбіртектер	сақталған	болса,	Сіз	күмән-
ді	операцияларды	оңай	байқай	аласыз.

Оған	 қоса,	 	 түбіртекте	 сіздің	 дербес	 деректеріңіз	 болғандықтан,	
банкоматтың	жанында	түбіртекті	қалдырып	кетуге	болмайды.

6. Банктік пластик карталарының иегерлері   жыл сайын банк  
карт-шотыңыздан карточкаға қызмет көрсету үшін белгілі бір со-
маны алып отыратынын білуі тиіс. Бұл сома банк картасының 
түріне, сонымен қатар Сіз таңдаған банктің тарифтеріне байланы-
сты болады. 

7. Егер Сіз карталық шотқа қатысты ақпарат алу үшін SMS-хабарла-
ма қызметін қосқан болсаңыз, онда Сіз әрбір SMS үшін Банк тари-
фтеріне және Сізге қызмет көрсететін ұялы телефон операторы-
ның тарифтеріне сәйкес,  шотыңыздан ақша шешіліп отыратынын 
білуге тиіссіз.

ТӨЛЕМ КАРТАСЫНЫҢ ТҮРІ ҚАНДАЙ:

ИЕСІНІҢ АТЫ               CVC
Картаның түпнұсқа-
лығын тексеру коды

КАРТАНЫҢ НӨМІРІ  
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ

«Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол  ақшасыз» есеп айырысу – төлем жүргізу тәсілдері
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
«Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол ақшасыз» есеп айырысу – төлем жүргізу тәсілдері
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
«Қолма-қол ақшадан» «қолма-қол  ақшасыз» есеп айырысу – төлем жүргізу тәсілдері



ҚОР ЖИНАУДЫҢ ТҮРЛІ ТӘСІЛДЕРІНІҢ «ОҢ» 
ЖӘНЕ «ТЕРІС» ЖАҚТАРЫ

9 
сабақ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!
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Қор жинаудың түрлі тәсілдерінің «оң» және «теріс» жақтары

ЖИНАҒАН АҚШАҢ — ТАУЫП АЛҒАН АҚШАҢА ТЕҢ   

Жинақ ақшалар – бұл біз келешекте қан-
дай да бір белгілі бір мақсатқа пайдала-
ну үшін немесе табыс алу үшін жинайтын 
ақша. 

Жинақтау мақсатына қарай сізге оларға қол жеткізу үшін әр түрлі мерзім 
қажет болуы мүмкін, мысалы:  

ЖИНАҚТАУДЫҢ ҚАНДАЙ ТӘСІЛДЕРІ БАР?
• Қолма-қол ақшаны үйде сақтау немесе «Ақшаны үйде тығамыз!»

• Бизнеске салу

• Алтын сатып алу

• Мал сатып алу

• Жерді немесе жылжымайтын мүлікті сатып алу 

• «Қара касса» ойнау

• Банкте депозит ашу 

• Банкте карталық  шот ашу 

Жинақтау тәсілдерінің әрқайсысы белгілі бір тәуекелдермен байланы-
сты. Қаражаттарды сәтті жинақтау үшін бірнеше әдісті пайдаланудың мәні  
бар – осылайша, тәуекелдерді азайтуға болады.

• Жерді немесе жылжымайтын мүлікті сатып алу 

Қысқа мерзімді мақсат-
тар (бір жылға дейінгі 

мерзіммен)

Орташа мерзімді мақсат-
тар (2-3 жыл мерзімге) 

Ұзақ мерзімді мақсат-
тар (3 жылдан асатын 

мерзімге)
• Әшекейлер сатып алу 

• Демалыс және саяхат 

• Бизнеске салу 

• Автомобиль сатып алу

• Жиһаз сатып алу

• Үй жөндеу 

• Баспана сатып алу

• Үйлену тойы 

• Балаларды оқыту 



Қор жинаудың түрлі тәсілдерінің «оң» және «теріс» жақтары
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ҚОР ЖИНАУДЫҢ ӘР ТҮРЛІ ТӘСІЛДЕРІНІҢ 
ОҢ ЖӘНЕ ТЕРІС ЖАҚТАРЫ 

Жинақтау 
тәсілі

Оң Теріс

Ақшаны 
үйде сақтау 

Болжанбаған жағдайларда 
қолжетімді, яғни әрдайым 
қолда бар. 

Жұмсап жіберуіңіз мүмкін. Ұрлап 
кету қаупі бар. 

Бизнеске 
салу

Бизнестің өсуіне  
жағдай жасайды.  
Қосымша табысты қамтама-
сыз етеді. 

Егер бизнесте қиындық туындаса, 
ақшадан айырылу қаупі бар.

Қомақты соманы жылдам «шыға-
рып алу» бизнеске теріс әсер етуі 
мүмкін. Қолма-қол ақшаны алу үшін 
уақыт керек. 

Алтын са-
тып алу

Қарыз алу үшін кепіл ретінде 
пайдалану мүмкіндігі бар.  
Өткізу және олар үшін қол-
ма-қол ақша алу оңай. 

Арзандап кетуі мүмкін. 
Сатып алу бағасынан әлдеқайда 
төмен бағада өткізуі немесе кепілге 
қоюы мүмкін.  Ұрлап кетуі немесе 
жоғалтып алуы мүмкін.

Мал сатып 
алу

Сатқан кезде қосымша кіріс 
түседі. 
Бір бөлігін отбасының тұты-
нуына пайдалануға болады. 

Аурудан жоғалту қаупі бар. 
Қосымша жұмыс. Сату және ақша 
алу уақыт алады. Бағасы ақша 
қажет боп тұрғанда арзан болуы 
мүмкін. 

Жер сатып 
алу

Бағаның төмендеу ықтимал-
дығы төмен.

Ірі ақша сомасын дереу салу қажет. 
Қолма-қол ақша алу үшін жерді сату 
керек, ол көп уақыт алуы мүмкін. 

«Қара
касса» 

Азғантай соманы тұрақты түр-
де жинап отыруға болады.  
Топтың қысымы тәртіпке  
үйретеді. 

Қажет болған кезде ақша алу мүмкін 
емес – өз кезегіңді күтуің керек.

Банктегі 
депозит

Ақшаның сақталуы.Мақсатсыз 
жұмсалу ықтималдығы төмен.  
Ақша өзінің құнын сақтайды – 
депозит бойынша пайыздар. 

Депозиттен мерзімінен бұрын алған-
да пайыздарды жоғалтуы мүмкін.
Сенімді банкті таңдау қажет, депо-
зитті әрдайым толтыра бермейді. 

Банктегі кар-
талық шот

Қолжетімділік – банкоматтан 
әрдайым алуға болады.  
Қауіпсіздік – ақшаны жоғалту 
ықтималдығы төмен. Мақ-
сатсыз жұмсау ықтималдығы 
төмен. 

Төмен пайыз немесе оның жи-
нақталған сома бойынша болмауы.
Шотқа қызмет көрсету үшін төлем 
алынуы мүмкін. 
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ДЕПОЗИТТЕР МЕН ЖИНАҚ  ШОТТАРЫ – НЕНІ ЕСКЕРУ КЕРЕК?

Депозит Жинақ шоты 

Бұл қалай жұ-
мыс істейді? 

Белгілі бір мерзімге белгілі бір ақша со-
масына (ең төменгі салым сомасы) де-
позиттік шотты толтыру.  Кейбір жағдай-
ларда бұл соманы депозиттік шарттың 
әрекет ету мерзімінде толтыруға бола-
ды, ал кейбір жағдайларда – жоқ. 

Кез келген уақытта шотқа ақша 
салу және алу. Шоттағы ақшаның 
төмендемейтін қалдығы жөнінде 
талап болуы мүмкін. 

Пайыздар

Депозиттің сомасына немесе 
капиталдандыруды ескеріп, де-
позиттің сомасына есептеледі.  
Әдетте пайыз инфляцияның дең-
гейінен жоғары – сіздің ақшаңыз 
құнын жоғалтпайды. 

Есептелмейді немесе ең төменгі 
пайыз есептеледі. 

Шот ашу 
және қызмет 
көрсету үшін 
төлем 

Әдетте алынбайды. 

Төлем шот ашқаны және ай сайын қы-
змет көрсеткені үшін алынуы мүмкін.
Төлем шоттан қолма-қол ақша алу 
үшін алынуы мүмкін  (сонымен қа-
тар банкоматты пайдаланған кезде). 

Қолжетімділік

Ақшаны депозиттік шарттың 
мерзімі аяқталғаннан кейін алуға 
болады. Шартты мерзімінен 
бұрын бұзған жағдайда – есептел-
ген пайыздардың бір бөлігін неме-
се барлығынан айырылу. 

Ақшаны кез келген сәтте алуға 
болады. Көбіне ағымдағы шотқа 
карточка қосып беріледі, оның 
көмегімен банкоматтардан ақша 
алуға болады. 

Қолайлы

Банк қайда орналасқан?  Оның жұ-
мыс уақыты қандай?  Депозитті ашу 
үшін қандай құжаттар қажет? Банкте 
кезек көп па?  Банк қызметкерлерінің 
клиенттерге қарым-қатынасы қандай? 

Банк қайда орналасқан?  Оның 
жұмыс уақыты қандай?  Ашу үшін 
қандай құжаттар қажет? Банкте кезек 
бар ма?  Банк қызметкерлерінің кли-
енттерге қарым-қатынасы қандай? 

Қауіпсіздік

Банктің беделі қандай?  Банк қан-
ша уақыттан бері жұмыс істеп ке-
леді?  Салымдардың мемлекеттік 
кепілдіктері қандай? 

Банктің беделі қандай?  Банк 
қанша уақыттан бері жұмыс істеп 
келеді?  Салымдардың мемле-
кеттік кепілдіктері қандай? 

Қандай мақ-
саттар үшін 
пайдалы?

Ұзақ мерзімді немесе орташа 
мерзімді мақсаттарға қаражат жи-
нау үшін. 

«Сенімді әмиян» – ақша үйде 
сақталғанға қарағанда жақсы 
сақталады (жұмсап қою мүмкіндігі 
төмен). Төлемдер бойынша есеп 
айырысуды жеңілдетеді (қызметтер, 
коммуналдық төлемдер, сатып алу-
лар, интернет арқылы сатып алу). 

Қор жинаудың түрлі тәсілдерінің «оң» және «теріс» жақтары
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ОЙДАҒЫДАЙ АҚША ЖИНАУ ЕРЕЖЕСІ

• Ақша жинауды нақты мақсат етіп қойыңыз және оны аз  
көлемнен болса да қадағалаңыз.

• Шығыстарды бақылаңыз – олардың есебін жүргізіңіз!

• Беталды ақша жұмсамаңыз!

• Егер қажетсіз затты сатып алуды бастасаңыз, Сізге қажетті 
затыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін!

• Жұмсағаннан қалған ақшаны жинамаңыз, керісінше  жи-
нағаннан қалғанды жұмсаңыз!

• Өзіңе және отбасы  мүшелеріне қосымша табыс табу мүм-
кіндіктерін қарастырыңыз!

• Тауарлар мен азық-түлікті маусымдық  төмен бағамен са-
тып алыңыз: маусымның соңында киім мен аяқ-киім ма-
усымның басына қарағанда арзанырақ; көкөністер мен 
жемістерді маусымына қарай сатып алыңыз.

• Газды, электр қуатын, суды - үнемдеу мүмкіндігін пайдала-
ныңыз!

• Ұзақ сақталатын кейбір өнімдерді (ұн, қант, өсімдік майы) 
көтерме бағада көп мөлшерде сатып алу мүмкіндігін іздеңіз.

АҚШАНЫ ТҰРАҚТЫ ТҮРДЕ ЖИНАҢЫЗ!
ЫСЫРАПҚА ЖОЛ БЕРМЕҢІЗ!

Қор жинаудың түрлі тәсілдерінің «оң» және «теріс» жақтары
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
Қор жинаудың түрлі тәсілдерінің «оң» және «теріс» жақтары



САҚТАНДЫРУ: ОЛ МАҒАН КЕРЕК ПЕ?

10 
сабақ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!
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Сақтандыру: ол маған керек пе?

САҚТАНДЫРУ НЕ ҮШІН ҚАЖЕТ? 

Сақтандыру – адамдар мен олардың мүдделерін түрлі қауіптен сақтан-
дырып, қорғауды қамтамасыз етуге бағытталған экономикалық  қатына-
стың ерекше түрі. 

САНДУҒАШТЫҢ ОҚИҒАСЫН ҚАРАСТЫРАЙЫҚ.
Сандуғаш базарда мата сатады, сонымен қоса  шағын киім тігіп, қо-

сымша табыс табады. Бизнесі жақсы жүргендіктен, ол осы базардан екінші 
сауда орнын ашты.

Бір күні ол сақтандыру компаниясында жұмыс істейтін құрбысын кезік-
тірді. Құрбысы сақтандыруларды сату жоспары бар екенін, оны орындай 
алмай жүргенін айтып, Сандуғашты ең болмағанда бір сауда нүктесін 
сақтандыруға көндірді. 

Құрбысының сөзіне еріп Сандуғаш өз дүкенін өрттен сақтандырға-
нымен, іштей өкінді, ол сақтан-
дыруға кеткен ақша – «далаға та-
сталған ақша» деп ойлады.

7 айдан кейін базарда қатты 
өрт шығып,  салдарынан барлық 
құрылыстар: соның ішінде Сан-
дуғаштың екі дүкені де жанып кет-
ті. Сол кезде ол дүкенді сақтанды-
рғанын есіне алды:

«Расымен де сақтандыру ком-
паниясынан бірдеңе ала аламын 
ба?» деген күдік болды.

Шынымен төлеп береді екен! 
Бір айдан соң Сандуғаш өрттен 
сақтандыру ақшасын алып,  дүкен-
дерінің бірін жөндеді.

СОЛ КЕЗДЕ ЕКІ САУДА ОРНЫН ДА 
САҚТАНДЫРМАҒАНЫНА ҚАТТЫ ӨКІНДІ.
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НЕГІЗГІ ТЕРМИНДЕР

САҚТАНДЫРУ ТҮРЛЕРІ МЕН ЖІКТЕЛУІ 

Сақтанушы

Сақтандыру компаниясымен сақтандыру 
шартын жасасқан заңды немесе жеке тұлға. 
Басқаша айтқанда, сақтандыру компаниясынан 
сақтандыруды сатып алатын тұлға. 

Сақтандыру төлемі
Сақтандыру жағдайы туындағанда сақтанушыға 
немесе пайда алушыға төленетін ақшалай өте-
мақыны сақтандырушының төлеуі 

Сақтандыру 
жағдайы

Сақтандырушы шартымен немесе заңмен 
қарастырылған жағдай, ол жағдай туындаған-
да сақтандырушы сақтандыру төлемін төлеу 
міндеті туындайды  

Франшиза
Сақтандыру жағдайы туындағанда сақтанды-
ру компаниясы төлемейтін (ұстап қалатын) зиян 
бөлігі (ақшалай өтемақы) 

Жалпы сақтандыру

Жеке басты сақтандыру Жеке басты сақтандыруМүлікті 
сақтандыру

Өмірді сақтандыру

1. Мүлікті сақтандыру

3. Жауапкершілікті сақтандыру

2. Автокөлікті  
сақтандыру (КАСКО)

1. Жазатайым  
оқиғалардан сақтандыру 1. Өмірді сақтандыру

2. Медициналық сақтандыру 2. Аннуитеттік сақтандыру

4. Автокөлік иесінің үшінші тұлғалардың 
алдындағы жауапкершілігін міндетті 
сақтандыру және басқалары
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КЕҢІНЕН ТАРАҒАН САҚТАНДЫРУ ТҮРІНІҢ – АВТОСАҚТАНДЫРУ –  
КАСКОНЫҢ НЕГІЗГІ СӘТТЕРІ 

Сұрақтар Жауаптар

Не сақтанды-
рылады? Көлік құралы (КҚ)

Сақтандыру 
жағдайы

ЖКО, айдап әкету, өрт, табиғи апаттар, үшінші тұлғалардың құқыққа қар-
сы әрекеттерінің және басқа тәуекелдердің нәтижесінде КҚ зақымдалуы.

Қалай ретте-
леді?

Қазақстан Республикасының «Сақтандыру қызметі туралы» 
заңымен және сақтандыру шартымен.

Сақтандыру 
жағдайында 
не істеу керек?

Сақтандыру компаниясына хабарласу, сақтандыру компаниясы-
ның өкілін (апат бойынша комиссарды) шақыру және сақтандыру 
компаниясының нұсқауларын қадағалау 

Сақтандыру 
бағасы неге 
байланысты?

Сақтандыру бағасы сақтандырушы ұсынатын сақтандыру шартта-
рына байланысты: тәуекелдердің стандартты тізімінен бастап «VIP 
КАСКО» деп аталатынға дейін. Әдетте, бұған келесі базалық фак-
торлар әсер етеді: машинаның күйі (жаңа, ұсталған), жүргізушінің 
(жүргізушілердің) тәжірибесі мен жасы, жабылатын тәуекелдердің 
тізімі, сақтандыру төлемін жүзеге асыру кезінде амортизация қол-
данылады ма, жоқ па, франшизаның болуы және көлемі. 

Франшиза 
деген не?

Франшиза – сақтандыру компаниясы өтемейтін сома (нұқсан 
көлемі). Ол машинаның құнына байланысты пайыздарда (мысалы: 
айдап әкеткенде және көліктің толық қирауында машина құнының 
5%) немесе нақты сомада (мысалы, 15000 – 25000 теңге) өлшенуі 
мүмкін. 

Төлем алу 
үшін қандай 
құжаттар қа-
жет?

• Орын алған оқиға баяндалған сақтанушының өтініші;

• Сақтанушының және автокөлікті жүргізген тұлғаның жеке куәлі-
гінің және жүргізуші куәлігінің көшірмесі;

• Автокөлігінің техникалық құжатының көшірмесі;

• Автокөлікті техникалық тексеру көшірмесі;

• Жол полициясы органдарынан мөрмен куәландырылған құжаттар 

• (әкімшілік өндіріп алу туралы қаулы, ЖКО бұзу туралы хаттама, 
медициналық куәландыру туралы хаттама, қылмыстық іс қозға-
удан бас тарту/тоқтату туралы қаулы, автомобиль көлігін қарау 
хаттамасы, ЖКО қатысушыларының түсіндірмелері, оқиға орны-
ның сызбасы);

• Сақтандырылған автокөлікке келтірілген нұқсан көрсетілген тәу-
елсіз сарапшының тауартанушылық сараптамасының сметасы;

• Сақтандыру шартында көрсетілген басқа құжаттар 

Сақтандыру: ол маған керек пе?
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Сұрақтар Жауаптар

Қалай сақтанды-
рылады?

Сақтандыру компаниясымен автосақтандыру туралы шарт 
жасау.

Қандай компания-
лар сақтандырады?

25 қазақстандық компанияның көлік құралын ерікті сақтанды-
руға лицензиясы бар (2018 жылдың 1 мамырындағы жағдай).

Қандай жағдайда 
өтелмейді?

• Үшінші тұлғалардың алдындағы жауапкершілік
• Көлік құралын жүргізуге тиісті құқықсыз, алкоголь, есірткі  

пайдаланып, мас күйінде көлік жүргізу кезінде келтірілген 
зиян 

• Моральдық нұқсан
• Көлік құралының табиғи тозуы 
• Сақтандыру жағдайына кірмейтін бабы бойынша көлік 

құралының бұзылуы 
• Шартпен және Заңнамамен қарастырылған басқа ерекше 

жағдайлар 

Сақтандыру 
жағдайы туын-
даған кезде 
сақтандыру ком-
паниясы қандай 
сома төлейді?

Сақтандыру сомасының шегінде, сақтандыру шартында көрсетіл-
ген франшиза және амортизация сомасын алып тастағанда (егер 
қолданылатын болса), тәуелсіз сарапшының есебі немесе ТҚС 
берген орындалған жұмыстар актісінің және шоттың/шот-фактура-
ның негізінде автомобильге іс жүзінде келген зиянның көлеміндегі 
сома. Сақтандыру сомасы – шартты жасау сәтіндегі автокөліктің 
нарықтық немесе сақтандырушымен келісілген құны.
Егер Сіз сақтандыру жағдайы туралы уақытылы хабарламаған 
болсаңыз (әдетте, бұл үш жұмыс күні) немесе техникалық тексеру-
ден өткізбеген болсаңыз (егер қолданылатын болса), сақтандыру 
компаниясы төлем жасаудан бас тарта алатындығын назарға алу 
қажет.

Сақтандыру 
жағдайы туын-
даған жағдайда 
кепілдендірілген 
төлемді қалай 
алуға болады?

Сақтандыру шартының барлық талаптарын қадағалау қа-
жет.

Егер ЖКО-ға 
кінәлінің сақтан-
дыруы болмаса?

КАСКО шарты бойынша сіз ЖКО кезінде кімнің кінәлі екен-
дігіне тәуелсіз төлем аласыз.

Сақтандыру: ол маған керек пе?
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САҚТАНДЫРУ КОМПАНИЯСЫН ТАҢДАҒАН КЕЗДЕ КЕЛЕСІЛЕРГЕ 
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

• Лицензияның болуы 
 (http://www.nationalbank.kz сайтында тексеруге болады) 

• Қаржылық тұрақтылық;

• Компанияның тұрақтылығы;

• Қызмет көрсету сапасы;

•  Ұсынылған өнімдердің түсініктілігі және мамандардың 
кәсібилігі;

• Сақтандыру төлемдерінің статистикасы 
 (Ұлттық банк сайтында тексеруге болады)(Ұлттық банк сайтында тексеруге болады)

Сақтандыру: ол маған керек пе?
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Мүлікті сақтандыру механизмі 

Сауалнаманы 
толтыру

Сақтандыру шартын жасаудың алдында әрбір адам сауал-
нама-өтінішті толтыру арқылы сақтандырылатын мүлік ту-
ралы сенімді ақпарат беруі тиіс. 

Мүліктің құны

Мүлікті сақтандыру кезіндегі басты факторлардың бірі – 
оның нарықтық құнын анықтау. Бірнеше негізгі әдіс бар:
1. Растаушы құжаттар (сатып алу-сату шарты/чектер/шот-

тар)
2. Тәуелсіз сарапшыларды-бағалаушыларды тарту
3. Сақтандыру компаниясы осындай объектілердің на-

рықтық құнына сүйене отырып, мүліктің құнын дербес 
белгілей алады.

Сақтандыру со-
масы/Жауапкер-
шілік лимиті

Бұл сақтандыруды сатып алушының алдындағы сақтанды-
ру компаниясы міндеттемелерінің көлемі. Яғни, компания 
Сақтанушыға шартта көрсетілген сақтандыру сомасының 
шегінде сақтандыру жағдайының нәтижесінде ақшалай 
өтеуді төлейді. Мүлікті сақтандырған жағдайда, сақтандыру 
сомасының мөлшері мүліктің құнына тең болады.

Сақтандыру 
жағдайы/ Жабы-
латын тәуекел-
дер

Сақтандыру шартында әрдайым тәуекелдердің тізімі жазы-
лады, олар туындаған кезде сақтандыру компаниясы орын 
алған зиянды өтеу міндеттемесін алатын болады. 

Әдетте, сақтандыру  бойынша өтеу екі түрі болады:
1. «Атаулы тәуекелдер» – Сақтанушы мүлікті қандай тәуе-

келдерден сақтандыруды өзі таңдай алады 
2. «Барлық тәуекелден» – Мүлік барлық мүмкін болатын 

және шынайы тәуекелдерден сақтандырылады.

Негізгі тәуекелдердің тізімі:
1. Шабуыл жасау/жымқыру нәтижесінде ұрлау/бұзып ұр-

лау/ұрлау 
2. Өрт
3. Табиғи апаттар (жер сілкінісі/дауыл/сел және басқалары)
4. Құбырлардан/канализациялық құбырлардан судың ағуы 

нәтижесінде мүліктің зақымдалуы 
5. Бөгде заттардың/ұшу аппараттарының және олардың 

бөлшектерінің құлауы 
6. Вандализм/үшінші тұлғалардың мүлікті бүлдіруі 
7. Терезе әйнектерінің сынуы

Сақтандыру: ол маған керек пе?



86

Мүлікті сақтандыру механизмі 

Франшиза

Франшиза – сақтандыру компаниясы өтемейтін сома. Ол 
мүліктің құнына байланысты пайыздарда (мысалы: толық 
қираған кездегі мүліктің құнынан  1%) немесе нақты сомада 
(мысалы, 15000 – 25000 теңге) өлшенуі мүмкін.

Сақтандыру 
құны = сақтан-
дыру сыйақы-
сы

Сіз және сақтандыру компаниясы сақтандыру сомасының 
және франшизаның көлеміне келісіп, жабылатын тәуекел-
дердің тізімін анықтағаннан кейін, сақтандыру сыйлықақы-
сын есептеуге болады. Әдетте пайыздарда көрсетілетін 
белгілі бір тариф қолданылады.
Тарифтің мөлшері сақтандыру шарттарының сапасына 
байланысты (франшизаның мөлшері, тәуекелдердің тізімі, 
мүліктің орналасқан жері және қызмет түрі).
Мысалы, Айжан «Барлық тәуекелдер» деңгейін және 
егер ішінара зиян келетін болса, 30 000 теңге мөлшерін-
дегі ең төменгі франшизаны және егер толығымен жой-
ылатын/жоғалатын болса, мүлік құнының 1% таңда-
ды. Бағалау нәтижесінде, 6 000 000 теңге мөлшерінде 
сақтандыру сомасын шығарды. Оның дүкені базарда 
орналасқандықтан, өрт шығу немесе мүліктің ұрлануы 
немесе бүлінуі тәуекелі жоғары болып саналады, өй-
ткені базарда дабыл, бейнебақылау және тәулік бойы 
күзету болмауы мүмкін. 
Осы факторларды назарға ала отырып, сақтандыру 
компаниясы мүлікті сақтандыру бойынша орташа көр-
сеткішті алуды шешіп,  0,35% мөлшеріндегі тарифті 
ұсынады.
Есептеу келесідей жүргізіледі:
6 000 000 теңге (сақтандыру сомасы) * 0,35% (тариф) = 21 
000 теңге (сақтандыру сыйақысы)
Сақтандыру құнының жиыны 12 ай үшін 21 000 теңгені 
құрайды

Сақтандыру 
жағдайы орын 
алғанда не 
істеу керек?

Сіздің мүлігіңізге зиян келтірген қандай да бір жағдай 
туындаған кезде мына ережелерді ескеру қажет:
1. Сақтандыру компаниясының өкілдерін шақыру 
және құзыретті қызметтерге хабарласу. 
2. Апат жөніндегі комиссар келгенге дейін оқиға ор-
нын қозғаусыз сақтау және/немесе зиянның келуін 
азайту үшін күш салу. 

Сақтандыру: ол маған керек пе?
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Мүлікті сақтандыру механизмі 

Сақтандыру 
жағдайы орын 
алғанда не 
істеу керек?

3. Актіні қарау және құру кезінде сақтандыру компа-
ниясының өкілдеріне көмектесу.

4. Үш күннің ішінде жазбаша түрде болған жағдайды 
түсіндірмелермен бірге сақтандыру компаниясына 
хабарлау. 

5. Сақтандыру компаниясының нұсқаулықтарын және 
сақтандыру шартының талаптарын қадағалау.

6. Сақтандыру шартына сәйкес құжаттарды жинау 
және сақтандыру компаниясына қарауға беру. 

Сақтанды-
ру төлемінің 
көлемі

Сақтандыру төлемі (1) ішінара зиян келгенде мүлікті қалпы-
на келтіруге/жөндеуге шоттардың/шығыстардың, (2) толық 
жойылғанда – шартты жасау кезіндегі мүліктің мәлімдел-
ген құны негізінде нақты зиянның мөлшерін ескере отырып 
есептеледі. Барлық жағдайларда төлем шарт бойынша 
франшизаның мөлшерін алып тастап жүргізілетін болады.
Мысалы: Айжанның дүкені базардағы жаппай өрт кезін-
де толық өртеніп кетті. Бұл сақтандырылған мүліктің 
толық жойылу жағдайы. Барлық қажетті құжаттарды 
бергеннен кейін сақтандыру компаниясы 5 940 000 тең-
ге мөлшерінде сақтандыру өтемін төледі. Есетеу келе-
сідей жүргізіледі:
6 000 000 теңге (сақтандыру сомасы/мүліктің құны) – 60 
000 теңге (толық жойылғанда мүлік құнынан 1% – фран-
шиза) = 5 940 000 теңге (сақтандыру төлемінің сомасы)

Есте сақтаған 
жөн

Сақтандыру – бұл сақтандыру шартымен анықталған 
жағдайлардың туындауы нәтижесінде зақым келген 
немесе жоғалған жағдайда мүлігіңізді қалпына кел-
тіру мүмкіндігінің құралы, ол табыс немесе қосымша 
пайда алу көзі емес. 

Сақтандыру: ол маған керек пе?
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ЖАЗБАЛАР ҮШІН
Сақтандыру: ол маған керек пе?



КРЕДИТТІ ӨТЕУ ТӘСІЛДЕРІ 
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сабақ

ГҮЛДЕНЕ БЕРУІҢІЗГЕ ТІЛЕКТЕСПІЗ!
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Кредитті өтеу тәсілдері 

«КРЕДИТТІ ӨТЕУ ТӘСІЛДЕРІ» 
Кредитті өтеу дегеніміз – кредит бойынша төлемдердің мерзімділігі 

мен көлемі, сонымен қатар оларды жүзеге асыру тәсілдері. 

Кредитті өтеудің ең қарапайым тәсілі – қаржы ұйымының кассасы 
арқылы төлеу.  Бірақ осы тәсілдің кейбір кем тұстары болуы мүмкін – жұ-
мыс кестесі, кезек, кассаның клиенттің жұмыс/бизнес жүргізу орнынан 
алыс орналасуы. 

Соңғы уақытта төлем терминалдары арқылы өтеу танымал болып ке-
леді – KMF кеңселерінде орнатылған терминалдар арқылы, сондай-ақ дү-
кендерге, жанармай құю станцияларында, аялдама кешендерінде және 
басқа қоғамдық орындарда орнатылған сыртқы терминалдар арқылы. 

Біз сізге Дарина мен Дамирдің оқиғаларымен танысуды және солармен 
бірге қандай өтеу тәсілдерін пайдалануға болатындығын қарастыруды 
ұсынамыз.

ДЕРБЕС ШОТТЫҢ НӨМІРІН ЕНГІЗІҢІЗ



ДАРИНАНЫҢ ОҚИҒАСЫН ҚАРАСТЫРАЙЫҚ.
Дарина базарда азық-түлік сатады. Ол кредитті KMF-тен бұрыннан 

бері тұрақты түрде алып келеді. Жаңа кредитті рәсімдеген кезде барлығы 
дұрыс – өтінімді кредиттік сарапшы толтыруға көмектеседі, шарттарды 
көрсетеді, компанияның кеңсесіне тек кредитті өтеуге және кезекті рет кре-
дит алуға ғана келеді. Бірақ кезекті төлемді өтеудің алдында Дарина KMF 
кеңсесіне барып, ақша төлеуге уақытының бола бермейтінін айтып өтті. 
Нақ төлем күні сауда бірнеше рет сауда қызу жүріп, саудасын тастап шыға 
алмаған еді. Кредитті өтеуге бизнес орнынан кету – кірісінің қандай да бір 
бөлігінен айырылуды білдіреді. Тұрақты клиенттердің алдында да ыңғай-
сыз – олар келгенде Даринаның өзі де жоқ, сауда орны да жабық. Мысалы, 
өткен айда сауда қарқынды жүрді, Даринаның тынығуға да мүмкіндігі бол-
мады. Түскі ас мезгілі жақындаған кезде сауда орнына кредиттік сарапшы 
келді. Даринаның қолы тимей, төлемді өзінің кредиттік сарапшысы арқылы 
беріп жібергісі келді. Неге солай етпеске? Ол бәрібір кеңсеге барады, ал 
Дарина уақытын үнемдеп, саудасын жалғастырады.

Кредитті өтеу тәсілдері 
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Алайда кредиттік сарапшы Даринаның өтінішінен сыпайы түрде бас тар-
тып, бұл жағдайдан шығудың тамаша жолын ұсынды – терминал арқылы 
өтеу. Жақында ғана Даринаның сауда нүктесінің жанында төлем термина-
лын орнатқан болатын, бірақ ол бұл терминалдардан тек ұялы телефон-
ның балансын толтыруға ғана болады деп ойлап жүрген еді. Дарина кре-
диттік сарапшымен бірге терминалға келді, ол KMF қызметін қалай теруге 
болатынын көрсетіп, тура 2 минуттан кейін төлем өтелді. Дарина төлем 
чегін алып, үстінен ауыр жүк түскендей өзінің жұмыс орнына оралды.

Кредитті өтеу тәсілдері 
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Бір қарағанда, кредиттік сарапшы арқылы төлемді 
беріп жіберу мүлдем қауіпсіз көрінеді, және клиенттің 
көзқарасы тұрғысында қолайлы. Оның үстіне, клиент-
тер мен KMF-тің өзара қарым-қатынасы толық сенімге 
негізделген, кредиттік сарапшы кредит беру шартта-
рын түсіндіруден бастап, көптеген мәселелер бойынша 
клиентке көмектеседі. Тек...  кредитті өтеу барысында 
емес! Ойлап қараңызшы, кеңсеге келе жатқанда кре-
диттік сарапшы жол-жөнекей Сіздің төлеміңізді жоғал-
тып алуы мүмкін немесе бұл ақшаны одан ұрлап кетуі 
мүмкін… қандай жағдай болмасын төлемді өтеу бой-
ынша міндеттеме қарыз алушының мойнында, яғни 
кредитті өтеуге кредит алу шартына қол қойған адам 
міндеттенеді. Ақшаны беріп жіберіп, Сіз де, кредиттік 
сарапшы да үлкен тәуекелге барасыздар. Бүгінгі күні  
кредитті шұғыл және қауіпсіз өтеу үшін төлем терми-
налдары тамаша шешім. 

ТӨЛЕМ ТЕРМИНАЛДАРЫ ДЕГЕНІМІЗ – КЕҢ СПЕКТРЛІ ҚЫЗМЕТТЕР ҮШІН 
ТӨЛЕМДЕРДІ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ҚАБЫЛДАУҒА АРНАЛҒАН ЭЛЕКТРОНДЫ 

ҚҰРЫЛҒЫЛАР. ТЕРМИНАЛДАР АРҚЫЛЫ ТӨЛЕМ ЖҮРГІЗУДІҢ ҚОЛАЙЛЫ БО-
ЛУЫ, СОНЫМЕН ҚАТАР ОЛАРДЫҢ ТӘУЛІК БОЙЫ ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ БҰЛ ТӨЛЕУ 

ТӘСІЛІН ХАЛЫҚ АРАСЫНДА ТАНЫМАЛ ЕТІП ОТЫР.

Кредитті өтеу тәсілдері 
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ТАҒЫ БІР ОҚИҒА:
Топтық кредиттеу құрамында кезекті төлем жүргізуге кеңсеге келген 

KMF клиенті – «Түймедақ» тобының үйлестірушісі Дамир кассадағы ке-
зекті көрді. Бірақ ол өте асығыс болғандықтан, уақыты шектеулі еді! Оны 
жұмыстан бір сағатқа ғана босатқан болатын, ал ол топ үшін түгелімен 
өтеу керек болатын! Кезекте клиенттердің көпшілігі кредит алып жатты, 
демек, бұл оларға қызмет көрсетуге уақыттың төлем жүргізуге қарағанда 
көбірек жұмсалатынын білдіреді. Дамир кассаға кезексіз өтуді сұрамақ бо-
лып оқталғанын байқаған кеңесші келіп, Дамирге топтың кредиті бойынша 
төлемді тура кеңседе орналасқан KMF терминалы арқылы өтеуге болаты-
нын айтты. Өтеу бойынша операция шамамен екі минуттай уақытты алды. 
Терминалда оның тобының барлық төлемдері туралы ақпарат шықты. 
Әрбір аты-жөнің тұсында белгі қойылған. Кредиті төленетін клиенттердің 
тегінің тұсындағы белгіні басу қажет. Егер Дамирдің тобындағы біреу өте-
мейтін болса, онда қажетті адамның тегінің тұсындағы белгіні басу арқылы 
алып тастау керектігін кеңесші түсіндірді. Дамирдің тобында өтеу бойынша 
қиындық болмайтын, сондықтан бүкіл топ үшін төлем жүргізіп, кредитті тө-
легені туралы чекті алды да жұмысына оралды.

Кредитті өтеу тәсілдері 
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Кредиттік сарапшылар Дарина мен Дамирге KMF кредиті бойынша 
төлемді бірнеше тәсілмен өтеуге болатынын түсіндірді:

• KMF кеңселеріндегі касса және  KMF терминалдары арқылы;

• KMF-тің серіктес-банктерінің бөлімшелерінде: «Қазақстан Халық 
банкі» АҚ, «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Қазпошта» бөлімшелерінде;

• төлем терминалдары арқылы: QIWI, Касса 24, CyberPlat

• www.kmf.kz сайтында online кредит өтеу 

СІЗГЕ ОСЫ ТӘСІЛДЕРДІҢ ӘРҚАЙСЫСЫ БОЙЫНША 
НҰСҚАУЛЫҚТЫ ҰСЫНАМЫЗ:

Кредитті өтеу тәсілдері 
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НҰСҚАУЛЫҚ 
ТЕРМИНАЛДАР АРҚЫЛЫ КРЕДИТ ӨТЕУ 

Комиссия – 0% 

Терминалдың басты 
экранында «МИКРО-
КРЕДИТТІ ӨТЕУ» 
батырмасын басыңыз 

KMF базасында ен-
гізілген ЖСН-ді іздеу 
басталады. Сәл күте 
тұру қажет. 

Өзіңіздің Жеке Сәй-
кестендіру Нөміріңізді 
(ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында көр-
сетіледі) 

МАҢЫЗДЫ! 
Енгізілген деректердің 
дұрыстығын тексеріңіз 
де «ӘРІ ҚАРАЙ» ба-
тырмасын басыңыз 

Кредитті өтеу тәсілдері 

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: «КMF» МҚҰ
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 39000.0 теңге
Есепке алынған ақша: 39000.0 теңге
Төленетін ақша: 39000.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі: 
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

Комиссия – 0% 

Кредитті KMF терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Терминалдың негізгі 
экранында 
«МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ»
түймесін басыңыз

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы салыңыз 
және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ!
Терминал ақша 
қайтармайды. 
Чекті алуды ұмытпаңыз, 
чекті енгізілген сома 
шотыңызға  түскенге 
дейін сақтаңыз.

KMF базасында енгізілген 
ЖСН іздеу басталады. 
Сәл күте тұрыңыз

Жеке сәйкестендіру 
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген) 

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз 

 және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Топтық кредиттеу кезінде 
кредитті өтейтін клиент 
аты-жөнінің қасында 
белгі қойыңыз.  
Содан кейін  «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

Экранда аты-жөніңіз және 
жеке кредит үшін төлемді 
енгізу сомасы көрсетіледі

Күте тұрыңыз, нөмір тексерілуде 

Комиссияны есептеу ережесі 

ЖСН: 

Сома шектелмейді 

Енгізілген сома: 

Есепке алынатын: 

Автомат ақша қайтармайды! 

Түсініспеушілік туындамауы үшін тиісті бағадағы ақшаны уақытында дайындаңыз 

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША САЛЫҢЫЗ 

Төленетін: 

KIM ҮШІН ТӨЛЕЙТІНІҢІЗДІ ТАҢДАҢЫЗ

Төлем сомасы
Берешек сома: 

38 780 тг.

Асқаров Асқар Асқарұлы теңге 38 780 теңге

МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ

 

ЖСН/БСН ЕНГІЗІҢІЗ

8(727)-374-20-53

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: «КMF» МҚҰ
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 39000.0 теңге
Есепке алынған ақша: 39000.0 теңге
Төленетін ақша: 39000.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі: 
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

Комиссия – 0% 

Кредитті KMF терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Терминалдың негізгі 
экранында 
«МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ»
түймесін басыңыз

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы салыңыз 
және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ!
Терминал ақша 
қайтармайды. 
Чекті алуды ұмытпаңыз, 
чекті енгізілген сома 
шотыңызға  түскенге 
дейін сақтаңыз.

KMF базасында енгізілген 
ЖСН іздеу басталады. 
Сәл күте тұрыңыз

Жеке сәйкестендіру 
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген) 

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз 

 және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Топтық кредиттеу кезінде 
кредитті өтейтін клиент 
аты-жөнінің қасында 
белгі қойыңыз.  
Содан кейін  «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

Экранда аты-жөніңіз және 
жеке кредит үшін төлемді 
енгізу сомасы көрсетіледі

Күте тұрыңыз, нөмір тексерілуде 

Комиссияны есептеу ережесі 

ЖСН: 

Сома шектелмейді 

Енгізілген сома: 

Есепке алынатын: 

Автомат ақша қайтармайды! 

Түсініспеушілік туындамауы үшін тиісті бағадағы ақшаны уақытында дайындаңыз 

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША САЛЫҢЫЗ 

Төленетін: 

KIM ҮШІН ТӨЛЕЙТІНІҢІЗДІ ТАҢДАҢЫЗ

Төлем сомасы
Берешек сома: 

38 780 тг.

Асқаров Асқар Асқарұлы теңге 38 780 теңге

МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ

 

ЖСН/БСН ЕНГІЗІҢІЗ

8(727)-374-20-53

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: «КMF» МҚҰ
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 39000.0 теңге
Есепке алынған ақша: 39000.0 теңге
Төленетін ақша: 39000.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі: 
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

Комиссия – 0% 

Кредитті KMF терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Терминалдың негізгі 
экранында 
«МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ»
түймесін басыңыз

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы салыңыз 
және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ!
Терминал ақша 
қайтармайды. 
Чекті алуды ұмытпаңыз, 
чекті енгізілген сома 
шотыңызға  түскенге 
дейін сақтаңыз.

KMF базасында енгізілген 
ЖСН іздеу басталады. 
Сәл күте тұрыңыз

Жеке сәйкестендіру 
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген) 

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз 

 және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Топтық кредиттеу кезінде 
кредитті өтейтін клиент 
аты-жөнінің қасында 
белгі қойыңыз.  
Содан кейін  «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

Экранда аты-жөніңіз және 
жеке кредит үшін төлемді 
енгізу сомасы көрсетіледі

Күте тұрыңыз, нөмір тексерілуде 

Комиссияны есептеу ережесі 

ЖСН: 

Сома шектелмейді 

Енгізілген сома: 

Есепке алынатын: 

Автомат ақша қайтармайды! 

Түсініспеушілік туындамауы үшін тиісті бағадағы ақшаны уақытында дайындаңыз 

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША САЛЫҢЫЗ 

Төленетін: 

KIM ҮШІН ТӨЛЕЙТІНІҢІЗДІ ТАҢДАҢЫЗ

Төлем сомасы
Берешек сома: 

38 780 тг.

Асқаров Асқар Асқарұлы теңге 38 780 теңге

МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ

 

ЖСН/БСН ЕНГІЗІҢІЗ

8(727)-374-20-53
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Аты-жөні және жеке кре-
дит бойынша төленетін 
сома көрсетіледі. 

МАҢЫЗДЫ! 
Топ құрамында кредит 
алған кезде кредиті 
өтелетін клиенттің аты-
жөнінінің тұсына белгі 
қойыңыз. 
«ӘРІ ҚАРАЙ»
Батырмасын басыңыз 

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
енгізіңіз де «ӘРІ 
ҚАРАЙ» батырмасын 
басыңыз. 

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша қай-
тармайды! Чек алуды 
ұмытпаңыз, чекті шо-
тыңызға  ақша түскен-
ге дейін сақтаңыз.

Кредитті өтеу тәсілдері 

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: «КMF» МҚҰ
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 39000.0 теңге
Есепке алынған ақша: 39000.0 теңге
Төленетін ақша: 39000.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі: 
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

Комиссия – 0% 

Кредитті KMF терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Терминалдың негізгі 
экранында 
«МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ»
түймесін басыңыз

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы салыңыз 
және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ!
Терминал ақша 
қайтармайды. 
Чекті алуды ұмытпаңыз, 
чекті енгізілген сома 
шотыңызға  түскенге 
дейін сақтаңыз.

KMF базасында енгізілген 
ЖСН іздеу басталады. 
Сәл күте тұрыңыз

Жеке сәйкестендіру 
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген) 

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз 

 және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Топтық кредиттеу кезінде 
кредитті өтейтін клиент 
аты-жөнінің қасында 
белгі қойыңыз.  
Содан кейін  «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

Экранда аты-жөніңіз және 
жеке кредит үшін төлемді 
енгізу сомасы көрсетіледі

Күте тұрыңыз, нөмір тексерілуде 

Комиссияны есептеу ережесі 

ЖСН: 

Сома шектелмейді 

Енгізілген сома: 

Есепке алынатын: 

Автомат ақша қайтармайды! 

Түсініспеушілік туындамауы үшін тиісті бағадағы ақшаны уақытында дайындаңыз 

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША САЛЫҢЫЗ 

Төленетін: 

KIM ҮШІН ТӨЛЕЙТІНІҢІЗДІ ТАҢДАҢЫЗ

Төлем сомасы
Берешек сома: 

38 780 тг.

Асқаров Асқар Асқарұлы теңге 38 780 теңге

МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ

 

ЖСН/БСН ЕНГІЗІҢІЗ

8(727)-374-20-53

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: «КMF» МҚҰ
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 39000.0 теңге
Есепке алынған ақша: 39000.0 теңге
Төленетін ақша: 39000.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі: 
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

Комиссия – 0% 

Кредитті KMF терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Терминалдың негізгі 
экранында 
«МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ»
түймесін басыңыз

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы салыңыз 
және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ!
Терминал ақша 
қайтармайды. 
Чекті алуды ұмытпаңыз, 
чекті енгізілген сома 
шотыңызға  түскенге 
дейін сақтаңыз.

KMF базасында енгізілген 
ЖСН іздеу басталады. 
Сәл күте тұрыңыз

Жеке сәйкестендіру 
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген) 

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз 

 және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Топтық кредиттеу кезінде 
кредитті өтейтін клиент 
аты-жөнінің қасында 
белгі қойыңыз.  
Содан кейін  «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

Экранда аты-жөніңіз және 
жеке кредит үшін төлемді 
енгізу сомасы көрсетіледі

Күте тұрыңыз, нөмір тексерілуде 

Комиссияны есептеу ережесі 

ЖСН: 

Сома шектелмейді 

Енгізілген сома: 

Есепке алынатын: 

Автомат ақша қайтармайды! 

Түсініспеушілік туындамауы үшін тиісті бағадағы ақшаны уақытында дайындаңыз 

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША САЛЫҢЫЗ 

Төленетін: 

KIM ҮШІН ТӨЛЕЙТІНІҢІЗДІ ТАҢДАҢЫЗ

Төлем сомасы
Берешек сома: 

38 780 тг.

Асқаров Асқар Асқарұлы теңге 38 780 теңге

МИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ

 

ЖСН/БСН ЕНГІЗІҢІЗ

8(727)-374-20-53
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НҰСҚАУЛЫҚ 
QIWI ТЕРМИНАЛДАРЫ АРҚЫЛЫ КРЕДИТ ӨТЕУ

Комиссия – QIWI тарифтері бойынша.

«ҚЫЗМЕТТЕРДІ 
ТӨЛЕУ» бөліміне кіріңізОПЛАТА УСЛУГ 

«КРЕДИТТІ ӨТЕУ/
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗ-
МЕТТЕР» 
батырмасын басыңыз 

ПОГАШЕНИЕ 
КРЕДИТОВ/ 
ФИН.УСЛУГИ

Бірнеше терезеден 
тұратын тізімнен 
«KMF» батырмасын 
табыңыз, оны ба-
сыңыз 

Бірнеше терезеден 
тұратын тізімнен 
«МКҰ және МҚҰ» ба-
тырмасын табыңыз 

МКО и МФО

KMF

Кредитті өтеу тәсілдері 

«ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТӨЛЕУ»
бөліміне кіріңіз

Бірнеше терезеден 
тұратын тізімнің ішінен 
«KMF»  түймесін 

басыңыз

KMF

Жеке сәйкестендіру 
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген)

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз!

 Содан кейін
 «ӘРІ ҚАРАЙ» түймесін

 басыңыз

төлем енгізу

10000Енгізілген сома

Комиссия

Абонент шотына енгізілетін сома

0%

тг.

Автомат ақша қайтармайды!

Назар аударыңыз, енгізетін сома 10.00 тг кем болмауы тиіс

Ақша қабылдағышқа ақша енгізіңіз

«Енгізілген сома» бөлігінде салған ақшаңыздың сомасы көрінгенге дейін күтіңіз.

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
салыңыз және 
«ТӨЛЕУ» түймесін 
басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша 
қайтармайды. 
Чекті алуды ұмытпаңыз, 
чекті енгізілген сома 
шотыңызға 
түскенге дейін сақтаңыз. 

Комиссия – 0,6%
KMF кеңсесінде орналасса, комиссия – 0%. 

Кредитті QIWI терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

²ÛÇÌÅÒÒÅÐÄІ Ò´ËÅÓ

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: QIWI
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 10000.0 теңге
Есепке алынған ақша: 10000.0 теңге
Төленетін ақша: 10000.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі:
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

8(727)-374-20-53

ÆÑÍ åíãіçі»іç

«КРЕДИТТІ ӨТЕУ/
ҚАРЖЫЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТТЕР» 
түймесін басыңыз

Тізімнен «МКҰ (МКО) 
және МҚҰ (МФО)» 
түймесін табыңыз

ÌÊµ (ÌÊÎ) 
æ¸íå Ì²µ (ÌÔÎ)

ÊÐÅÄÈÒÒІ ´ÒÅÓ/
²ÀÐÆÛËÛ² 
²ÛÇÌÅÒÒÅÐ

«ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТӨЛЕУ»
бөліміне кіріңіз

Бірнеше терезеден 
тұратын тізімнің ішінен 
«KMF»  түймесін 

басыңыз

KMF

Жеке сәйкестендіру 
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген)

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз!

 Содан кейін
 «ӘРІ ҚАРАЙ» түймесін

 басыңыз

төлем енгізу

10000Енгізілген сома

Комиссия

Абонент шотына енгізілетін сома

0%

тг.

Автомат ақша қайтармайды!

Назар аударыңыз, енгізетін сома 10.00 тг кем болмауы тиіс

Ақша қабылдағышқа ақша енгізіңіз

«Енгізілген сома» бөлігінде салған ақшаңыздың сомасы көрінгенге дейін күтіңіз.

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
салыңыз және 
«ТӨЛЕУ» түймесін 
басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша 
қайтармайды. 
Чекті алуды ұмытпаңыз, 
чекті енгізілген сома 
шотыңызға 
түскенге дейін сақтаңыз. 

Комиссия – 0,6%
KMF кеңсесінде орналасса, комиссия – 0%. 

Кредитті QIWI терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

²ÛÇÌÅÒÒÅÐÄІ Ò´ËÅÓ

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: QIWI
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 10000.0 теңге
Есепке алынған ақша: 10000.0 теңге
Төленетін ақша: 10000.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі:
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

8(727)-374-20-53

ÆÑÍ åíãіçі»іç

«КРЕДИТТІ ӨТЕУ/
ҚАРЖЫЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТТЕР» 
түймесін басыңыз

Тізімнен «МКҰ (МКО) 
және МҚҰ (МФО)» 
түймесін табыңыз

ÌÊµ (ÌÊÎ) 
æ¸íå Ì²µ (ÌÔÎ)

ÊÐÅÄÈÒÒІ ´ÒÅÓ/
²ÀÐÆÛËÛ² 
²ÛÇÌÅÒÒÅÐ
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Өзіңіздің жеке сәйке-
стендіру нөміріңізді 
(ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН жеке куәліктің бет  
жағында көрсетілген) 

МАҢЫЗДЫ!  
Енгізілген деректердің 
дұрыстығын тексеріңіз 
де «АЛҒА» батырма-
сын басыңыз. 

ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
енгізіңіз де «ТӨЛЕУ» 
батырмасын басыңыз. 

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша қай-
тармайды! 

Чек алуды ұмыт-
паңыз, чекті шотыңы-
зға ақша түскенге 
дейін сақтаңыз.

Кредитті өтеу тәсілдері 

«ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТӨЛЕУ»
бөліміне кіріңіз

Бірнеше терезеден 
тұратын тізімнің ішінен 
«KMF»  түймесін 

басыңыз

KMF

Жеке сәйкестендіру 
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген)

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз!

 Содан кейін
 «ӘРІ ҚАРАЙ» түймесін

 басыңыз

төлем енгізу

10000Енгізілген сома

Комиссия

Абонент шотына енгізілетін сома

0%

тг.

Автомат ақша қайтармайды!

Назар аударыңыз, енгізетін сома 10.00 тг кем болмауы тиіс

Ақша қабылдағышқа ақша енгізіңіз

«Енгізілген сома» бөлігінде салған ақшаңыздың сомасы көрінгенге дейін күтіңіз.

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
салыңыз және 
«ТӨЛЕУ» түймесін 
басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша 
қайтармайды. 
Чекті алуды ұмытпаңыз, 
чекті енгізілген сома 
шотыңызға 
түскенге дейін сақтаңыз. 

Комиссия – 0,6%
KMF кеңсесінде орналасса, комиссия – 0%. 

Кредитті QIWI терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

²ÛÇÌÅÒÒÅÐÄІ Ò´ËÅÓ

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: QIWI
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 10000.0 теңге
Есепке алынған ақша: 10000.0 теңге
Төленетін ақша: 10000.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі:
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

8(727)-374-20-53

ÆÑÍ åíãіçі»іç

«КРЕДИТТІ ӨТЕУ/
ҚАРЖЫЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТТЕР» 
түймесін басыңыз

Тізімнен «МКҰ (МКО) 
және МҚҰ (МФО)» 
түймесін табыңыз

ÌÊµ (ÌÊÎ) 
æ¸íå Ì²µ (ÌÔÎ)

ÊÐÅÄÈÒÒІ ´ÒÅÓ/
²ÀÐÆÛËÛ² 
²ÛÇÌÅÒÒÅÐ

«ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТӨЛЕУ»
бөліміне кіріңіз

Бірнеше терезеден 
тұратын тізімнің ішінен 
«KMF»  түймесін 

басыңыз

KMF

Жеке сәйкестендіру 
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген)

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз!

 Содан кейін
 «ӘРІ ҚАРАЙ» түймесін

 басыңыз

төлем енгізу

10000Енгізілген сома

Комиссия

Абонент шотына енгізілетін сома

0%

тг.

Автомат ақша қайтармайды!

Назар аударыңыз, енгізетін сома 10.00 тг кем болмауы тиіс

Ақша қабылдағышқа ақша енгізіңіз

«Енгізілген сома» бөлігінде салған ақшаңыздың сомасы көрінгенге дейін күтіңіз.

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
салыңыз және 
«ТӨЛЕУ» түймесін 
басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша 
қайтармайды. 
Чекті алуды ұмытпаңыз, 
чекті енгізілген сома 
шотыңызға 
түскенге дейін сақтаңыз. 

Комиссия – 0,6%
KMF кеңсесінде орналасса, комиссия – 0%. 

Кредитті QIWI терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

²ÛÇÌÅÒÒÅÐÄІ Ò´ËÅÓ

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: QIWI
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 10000.0 теңге
Есепке алынған ақша: 10000.0 теңге
Төленетін ақша: 10000.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі:
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

8(727)-374-20-53

ÆÑÍ åíãіçі»іç

«КРЕДИТТІ ӨТЕУ/
ҚАРЖЫЛЫҚ 
ҚЫЗМЕТТЕР» 
түймесін басыңыз

Тізімнен «МКҰ (МКО) 
және МҚҰ (МФО)» 
түймесін табыңыз

ÌÊµ (ÌÊÎ) 
æ¸íå Ì²µ (ÌÔÎ)

ÊÐÅÄÈÒÒІ ´ÒÅÓ/
²ÀÐÆÛËÛ² 
²ÛÇÌÅÒÒÅÐ
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НҰСҚАУЛЫҚ 
CYBERPLAT ТЕРМИНАЛДАРЫ АРҚЫЛЫ 

КРЕДИТ ӨТЕУ 
Комиссия –CyberPlat тарифтері бойынша

БАСҚА 
ҚЫЗМЕТТЕР

Мәзірде «БАСҚА ҚЫЗ-
МЕТТЕР» батырмасын 
табыңыз

«KMF» операторын 
таңдаңыз 

Өзіңіздің жеке сәйке-
стендіру нөміріңізді 
(ЖСН) енгізіңіз 
(ЖСН жеке куәліктің 
бет жағында көрсетіл-
ген). 
«ӘРІ ҚАРАЙ» ба-
сыңыз. 

Кредитті өтеу тәсілдері МӘЗІРГЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЕНГІЗІҢІЗ

КЕРІ ҚАРАЙ ӘРІ ҚАРАЙ

Мәзірде
«БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР»
түймесін басыңыз

«KMF» операторын 
таңдаңыз

Жеке сәйкестендіру
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген). 

 түймесін «ӘРІ ҚАРАЙ»
басыңыз

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
салыңыз және 

 түймесін «ТӨЛЕУ»
басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша 
қайтармайды.
Чекті алуды ұмытпаңыз,
чекті енгізілген сома 
шотыңызға түскенге 
дейін сақтаңыз

Кредитті CyberPlat терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Комиссия – 0,5% 

Абоненттің аты-жөнін 
тексеріңіз

Асқаров Асқар Асқарұлы

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: CyberPlat
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 0.0 теңге
Есепке алынған ақша: 0.0 теңге
Төленетін ақша: 0.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі:
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

123412341234МӘЗІРГЕ

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША ЕНГІЗІҢІЗ

0.00 ТГ    ЕНГІЗІЛДІ

0.00 ТГ    ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ

0.00 ТГ    КОМИССИЯ ТОЛЫҒЫРАҚ

Ең аз сома: 10.00 тг,

Ең есепке аланды: 500000.00 тг

кез келген сомаға 0.5%

8(727)-374-20-53

НӨМІР
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Абоненттің аты-жөнін 
тексеріңіз

Ақша қабылдағышқа 
қажет соманы енгізіңіз 
де «ТӨЛЕУ» батыр-
масын басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша қай-
тармайды! 

Чек алуды ұмыт-
паңыз, чекті шотыңы-
зға  ақша түскенге 
дейін сақтаңыз.

Кредитті өтеу тәсілдері 

МӘЗІРГЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЕНГІЗІҢІЗ

КЕРІ ҚАРАЙ ӘРІ ҚАРАЙ

Мәзірде
«БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР»
түймесін басыңыз

«KMF» операторын 
таңдаңыз

Жеке сәйкестендіру
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген). 

 түймесін «ӘРІ ҚАРАЙ»
басыңыз

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
салыңыз және 

 түймесін «ТӨЛЕУ»
басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша 
қайтармайды.
Чекті алуды ұмытпаңыз,
чекті енгізілген сома 
шотыңызға түскенге 
дейін сақтаңыз

Кредитті CyberPlat терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Комиссия – 0,5% 

Абоненттің аты-жөнін 
тексеріңіз

Асқаров Асқар Асқарұлы

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: CyberPlat
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 0.0 теңге
Есепке алынған ақша: 0.0 теңге
Төленетін ақша: 0.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі:
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

123412341234МӘЗІРГЕ

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША ЕНГІЗІҢІЗ

0.00 ТГ    ЕНГІЗІЛДІ

0.00 ТГ    ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ

0.00 ТГ    КОМИССИЯ ТОЛЫҒЫРАҚ

Ең аз сома: 10.00 тг,

Ең есепке аланды: 500000.00 тг

кез келген сомаға 0.5%

8(727)-374-20-53

НӨМІР

МӘЗІРГЕ ДЕРЕКТЕРДІ ЕНГІЗІҢІЗ

КЕРІ ҚАРАЙ ӘРІ ҚАРАЙ

Мәзірде
«БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР»
түймесін басыңыз

«KMF» операторын 
таңдаңыз

Жеке сәйкестендіру
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз
(ЖСН Жеке куәліктің 
беткі жағында 
көрсетілген). 

 түймесін «ӘРІ ҚАРАЙ»
басыңыз

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
салыңыз және 

 түймесін «ТӨЛЕУ»
басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша 
қайтармайды.
Чекті алуды ұмытпаңыз,
чекті енгізілген сома 
шотыңызға түскенге 
дейін сақтаңыз

Кредитті CyberPlat терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Комиссия – 0,5% 

Абоненттің аты-жөнін 
тексеріңіз

Асқаров Асқар Асқарұлы

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: CyberPlat
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 0.0 теңге
Есепке алынған ақша: 0.0 теңге
Төленетін ақша: 0.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі:
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

123412341234МӘЗІРГЕ

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША ЕНГІЗІҢІЗ

0.00 ТГ    ЕНГІЗІЛДІ

0.00 ТГ    ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ

0.00 ТГ    КОМИССИЯ ТОЛЫҒЫРАҚ

Ең аз сома: 10.00 тг,

Ең есепке аланды: 500000.00 тг

кез келген сомаға 0.5%

8(727)-374-20-53

НӨМІР
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НҰСҚАУЛЫҚ 
КАССА 24 ТЕРМИНАЛЫ 
АРҚЫЛЫ КРЕДИТ ӨТЕУ 

Комиссия – КАССА 24 тарифтері бойынша  

Мәзірде «ҚАРЖЫЛЫҚ 
ҰЙЫМДАР»
санатын таңдаңыз 

Тізімнен
«KMF» таңдаңыз.

Жеке сәйкестендіру 
нөміріңізді (ЖСН) 
енгізіңіз 

(ЖСН жеке куәліктің 
бет жағында көрсетіл-
ген) 

МАҢЫЗДЫ! 
Енгізілген деректердің 
дұрыстығын тексеріңіз 
де «ӘРІ ҚАРАЙ» 
батырмасын басыңыз.

Кредитті өтеу тәсілдері 

Мәзірде
«ҚАРЖЫЛЫҚ 
ҰЙЫМДАР» санатын 
таңдаңыз

«KMF» операторын 
таңдаңыз

Жеке сәйкестендіру
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз
«ӘРІ ҚАРАЙ»   түймесін 
басыңыз

Кредитті КАССА 24 терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Комиссия – 0,2% 

Күте тұрыңыз, нөмір 
тексерілуде 

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз 

 және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Топтық кредиттеу кезінде 
кредитті өтейтін клиент 
аты-жөнінің қасында 
белгі қойыңыз.   
«ӘРІ ҚАРАЙ» 
түймесін басыңыз

Аты-жөні және кредит 
бойынша енгізілетін 
сома көрсетіледі

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
салыңыз және 

 түймесін «ӘРІ ҚАРАЙ»
басыңыз.

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша 
қайтармайды.
Чекті алуды ұмытпаңыз,
чекті енгізілген сома
шотыңызға түскенге 
дейін сақтаңыз.

ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАР

Асқаров Асқар Асқарұлы

Иванов Иван Иванович

Петров Петр Петрович

Күте тұрыңыз, нөмір тексерілуде 

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: Касса 24
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 1000.0 теңге
Есепке алынған ақша: 1000.0 теңге
Төленетін ақша: 1000.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі:
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 

теңге

теңге

теңге

KIM ҮШІН ТӨЛЕЙТІНІҢІЗДІ ТАҢДАҢЫЗ
Төлем сомасыКлиент Берешек сома: 

1000 теңге

2000 теңге

1500 теңге

ДЕРБЕС ШОТ НӨМІРІН ЕНГІЗІҢІЗ

8(727)-374-20-53

1000

2000

1500

Комиссияны есептеу ережесі 
ЖСН: 

Сома шектелмейді 

Енгізілген сома: 

Есепке алынатын сома: 

АҚША ҚАБЫЛДАҒЫШҚА АҚША САЛЫҢЫЗ 

Төленетін сома: 

1000

1000 1000

0

780213402555

780213402555

1 2 3

4 5 6

7 8 9

С 0 <=

Мәзірде
«ҚАРЖЫЛЫҚ 
ҰЙЫМДАР» санатын 
таңдаңыз

«KMF» операторын 
таңдаңыз

Жеке сәйкестендіру
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз
«ӘРІ ҚАРАЙ»   түймесін 
басыңыз

Кредитті КАССА 24 терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Комиссия – 0,2% 

Күте тұрыңыз, нөмір 
тексерілуде 

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз 

 және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Топтық кредиттеу кезінде 
кредитті өтейтін клиент 
аты-жөнінің қасында 
белгі қойыңыз.   
«ӘРІ ҚАРАЙ» 
түймесін басыңыз

Аты-жөні және кредит 
бойынша енгізілетін 
сома көрсетіледі

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
салыңыз және 

 түймесін «ӘРІ ҚАРАЙ»
басыңыз.

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша 
қайтармайды.
Чекті алуды ұмытпаңыз,
чекті енгізілген сома
шотыңызға түскенге 
дейін сақтаңыз.

ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАР

Асқаров Асқар Асқарұлы

Иванов Иван Иванович

Петров Петр Петрович

Күте тұрыңыз, нөмір тексерілуде 

Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
Чек /транзакция №
Оператор: Касса 24
Аты-жөні: Асқаров Асқар Асқарұлы
Қабылданған ақша: 1000.0 теңге
Есепке алынған ақша: 1000.0 теңге
Төленетін ақша: 1000.0
Космиссия: 0.0, оның ішінде 
ҚҚС 0.0 теңге

 
Техникалық қолдау қызметі:
Талдықорған қаласы, Абай көшесі,245
Төлем жүргізгеніңізге рақмет! 
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Күте тұрыңыз, нөмір 
тексерілуде

Аты-жөні және кредит 
үшін төлем енгізуге 
арналған сома көр-
сетіледі

МАҢЫЗДЫ! 
Кредиті өтелетін 
клиенттің аты-жөнінің 
тұсына белгі қойыңыз. 
«ӘРІ ҚАРАЙ» батыр-
масын басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал артылған 
ақшаны қайтармайды! 

Чек алуды ұмыт-
паңыз, чекті шотыңы-
зға  ақша түскенге 
дейін сақтаңыз.

Ақша қабылдағышқа 
соманы енгізіңіз де 
«ӘРІ ҚАРАЙ» батыр-
масын басыңыз

Кредитті өтеу тәсілдері 

Мәзірде
«ҚАРЖЫЛЫҚ 
ҰЙЫМДАР» санатын 
таңдаңыз

«KMF» операторын 
таңдаңыз

Жеке сәйкестендіру
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз
«ӘРІ ҚАРАЙ»   түймесін 
басыңыз

Кредитті КАССА 24 терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Комиссия – 0,2% 

Күте тұрыңыз, нөмір 
тексерілуде 

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз 

 және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Топтық кредиттеу кезінде 
кредитті өтейтін клиент 
аты-жөнінің қасында 
белгі қойыңыз.   
«ӘРІ ҚАРАЙ» 
түймесін басыңыз

Аты-жөні және кредит 
бойынша енгізілетін 
сома көрсетіледі

Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
салыңыз және 

 түймесін «ӘРІ ҚАРАЙ»
басыңыз.

МАҢЫЗДЫ! 
Терминал ақша 
қайтармайды.
Чекті алуды ұмытпаңыз,
чекті енгізілген сома
шотыңызға түскенге 
дейін сақтаңыз.

ҚАРЖЫЛЫҚ ҰЙЫМДАР

Асқаров Асқар Асқарұлы

Иванов Иван Иванович

Петров Петр Петрович
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Бас мекеменің БСН: 
ЖСН/БСН:
МТН:
Зауыттық (сəйкестендіру) нөмірі:
Күні, уақыты:01.02.2016 11.50
Терминал № 96

Мекенжайы:
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Төленетін ақша: 1000.0
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Мәзірде
«ҚАРЖЫЛЫҚ 
ҰЙЫМДАР» санатын 
таңдаңыз

«KMF» операторын 
таңдаңыз

Жеке сәйкестендіру
нөмірін (ЖСН) енгізіңіз
«ӘРІ ҚАРАЙ»   түймесін 
басыңыз

Кредитті КАССА 24 терминалдары арқылы өтеу

НҰСҚАУ

Комиссия – 0,2% 

Күте тұрыңыз, нөмір 
тексерілуде 

МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз 

 және «ӘРІ ҚАРАЙ»
түймесін басыңыз

МАҢЫЗДЫ! 
Топтық кредиттеу кезінде 
кредитті өтейтін клиент 
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бойынша енгізілетін 
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Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
салыңыз және 

 түймесін «ӘРІ ҚАРАЙ»
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Мәзірде
«ҚАРЖЫЛЫҚ 
ҰЙЫМДАР» санатын 
таңдаңыз

«KMF» операторын 
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МАҢЫЗДЫ! 
Деректерді дұрыс 
енгізгеніңізді тексеріңіз 
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Ақша қабылдағышқа 
қажетті соманы 
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Кредитті өтеу тәсілдері 

 www.kmf.kz сайтында «Кредитті онлаин өтеу» 
бөліміне кіріңіз

 Банк картаңыз бойынша деректерді толтырыңыз
және «Әрі қарай» батырмасын басыңыз

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Сіздің картаңыз интернеттегі төлемдер үшін ашық болуы тиіс 

Төленетін сома ( )

Комиссиясыз

64046

64046Төлеу 64046 

?

 Өз ЖСН енгізіңіз және «Әрі қарай» батырмасын басыңыз
ЖСНЖСН

Әрі қарай

Сіз тәулік бойы төлем 
енгізе аласыз

Лезде 
енгізу

Сіз интернет бар 
өзіңізге қолайлы 

жерде төлем 
енгізе аласыз 

КРЕДИТТІ ОНЛАИН ӨТЕУ БОЙЫНША 
НҰСҚАУЛЫҚ

БОЛДЫРМАУ ӘРІ ҚАРАЙ

КАРТА ДЕРЕКТЕРІН ЕНГІЗІҢІЗ

КАРТА НӨМІРІ

АТЫ ТЕГІ (ЛАТЫН ЖАЗУЫМЕН)

АА ЖЖ ... ?
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Ақша енгізілді, бірақ терминал чек бермеді, 
не істеу керек?

Клиент кеңесшіге немесе кезекші кредиттік сарапшыға ха-
барлау керек. KMF қызметкерлері төлемнің түскенін тексеріп, 
клиенттің қалауы бойынша, ақшаның түскенін растайтын 
үзінді көшірмені басып шығарып береді.

Терминалдың артылған ақшаны қайтармайтыны белгілі. 
Артық төленген ақша қайда кетеді?

KMF-тің әрбір клиентіне транзиттік (уақытша) шот ашылады, 
оған өтеуден қалған артық ақша түседі. Бұл артылған ақша 
кезекті (немесе соңғы) өтеуге дейін транзиттік шотта болады. 
Кезекті өтеу кезінде артылған ақшаның қалдығы клиенттің 
төлеміне енгізілуі мүмкін. Егер соңғы төлем болса және кли-
ент бұдан әрі кредит алуды қаламаса, онда өтініштің негізін-
де  транзиттік шоттан қалдық ақшаны KMF кассасында ала 
алады.

Менің төлемімнің аударылғанын қалай білуге болады?

Төлемді аудару үшін терминалдың чегі негіз болады. Егер 
Сіздің қандай да бір күмәніңіз болса, кеңесшіге немесе кре-
диттік сарапшыға хабарласып, өзіңіздің ЖСН-іңізді  айтсаңыз, 
KMF қызметкерлері төлемнің түскенін тексеріп береді.

Терминал дегеніміз   –  компьютер,  демек кез келген техника  сынып 
қалуы, жұмысының кідіруі, тұрып қалуы мүмкін. Сондықтан, терминал 
арқылы өтеу кезінде орын алуы мүмкін кеңінен тараған әдеттен тыс жайт-
тар орын алған кезде қажет болатын кеңестерді ұсынамыз.

Кредитті өтеу тәсілдері 
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Үйімнің жанындағы дүкенде  KMF кредитін өтедім, тер-
минал чек берді, ал келесі күні маған KMF филиалының 
қызметкері қоңырау шалып, төлемнің түспегенін айтты.
 Не істеу керек? Менің чегім бар!

Алаңдамағаныңыз жөн! 
Сіздің төлеміңіз чек негізінде аударылатын болады және 
төлем күні чекте көрсетілген күн болып есептеледі. Төлем 
қысқа мерзімде аударылуы үшін Сізге ең алдымен кредит 
өтеген терминалдың иесіне хабарласуды ұсынамыз (тер-
минал иесінің байланыс деректері чекте көрсетілген). Егер 
Сіз терминалдың иесімен байланыса алмасаңыз, онда Сізге 
өзіңіздің кредиттік сарапшыңызға немесе филиалдың кеңес-
шісіне барып, төлемді аудару үшін чегіңізді беруіңіз қажет.

Біз клиенттердің KMF қызметкерлері-
не жиі қоятын сұрақтарына жауап  бердік. 
Егер Сіздің кредитті өтеу тәсілдері бой-
ынша басқа сұрақтарыңыз болса, KMF-ке 
хабарласып, сұрақтарыңызға жауап ала 
аласыз.

Кредитті өтеу тәсілдері 
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ҚҰРМЕТТІ КЛИЕНТТЕР! 
Біз қызметіміздің алғашқы күнінен бастап клиенттер мен KMF арасын-

дағы қарым-қатынасты өзара сенім мен құрмет көрсету ұстанымдары не-
гізінде құрдық. Клиенттерімізбен серіктестік барысында әрдайым  ашық 
және адал диалогқа баса назар аударамыз. Кредиттерді өтеу тәсілдері 
туралы сабағымызды аяқтай отырып, біз клиенттерімізді қырағы болуға 
және қаржы мекемелерімен өзара әрекеттескен кезде орын алуы мүмкін 
тәуекелдерді назарда ұстауға шақырғымыз. 

Кредитті уақытылы төлеу жауапкершілігі КЛИЕНТТЕ болатындықтан, 
берілген кредит сомасын өзіңіздің қажетіңізге жаратуға тиіссіз. 

KMF кредит бөлімінің қызметкерлері жиі жол жүретіндіктен, нәтижесін-
де кредиттік бөлімінің қызметкерлеріне ақшаның жоғалу ықтималдығын 
болдырмау мақсатында клиенттерден кредит бойынша төлемді қабылда-
уға тыйым салынады. 

Кредит бойынша төлемдерді уақытылы енгізу KMF клиентінің оң кре-
диттік тарихының кепілі болып табылады, бұл ұзақ мерзімді серіктестік ор-
натуға негіз болады. 

Кредиттерді уақытылы өтей отырып, Кредиттік бюро базасындағы 
өзіңіздің оң кредиттік тарихыңызды және бейілді клиент беделін сақтай 
аласыз. 

Сол себепті кредитті дер кезінде және толық жауапкершілікпен өтеуді 
ұсынамыз. 

Кредитті немесе оның қандай да бір бөлігін кредиттік 
сарапшыға немесе KMF басқа қызметкеріне беріп жібе-
руге, сонымен қатар кредитті микрокредит шартымен 
қарастырылмаған басқа мақсаттарға пайдалануға қа-
таң ТЫЙЫМ САЛЫНАТЫНДЫҒЫН еске саламыз. 
Егер кредитті түгелдей немесе оның бір бөлігін үшінші 
тұлғаға (басқа біреуге) беруге шешім қабылдайтын кез-
де, кредитті өтеу бойынша толық жауапкершілік сізде 
екенін ЕСТЕН ШЫҒАРМАҢЫЗ. 

Кредитті өтеу тәсілдері 
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ҚАЙТАЛАМА 
KMF КЛИЕНТІ ҮШІН ОНЛАЙН ӨТІНІМ БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1. Мобильді құрылғыңызға KMF мобильді қосымшасын жүктеп, орнату қа-
жет.
Play market – 
https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.kmf.app&hl=ru

2. Мобильді 
телефонға/
планшетке 
орнатылған 
қосымшаны 
ашып, «Тір-
кеу (Реги-
страция)» 
батырмасын 
басыңыз.

3. Қолданы-
стағы мо-
бильді теле-
фон нөмірін 
енгізіп, 
«Әрі қарай 
(Далее)» 
батырмасын 
басыңыз

Apple store – 
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D1%84%D0%BE-kmf/id1474320176

Онлайн өтінім беру
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4. Телефон 
нөміріңізге 
жіберілген 
SMS-кодты 
енгізіп, «ОК» 
батырмасын 
басыңыз

6. Телефон 
нөміріңізді 
және құпи-
ясөзді ен-
гізіп, «Кіру 
(Войти)» 
батырмасын 
басыңыз

5. Өз ЖСН 
енгізіңіз, құпи-
ясөз ойлап 
табыңыз, 
құпиясөзді 
қайта енгізіп, 
«Әрі қарай 
(Далее)» 
батырмасын 
басыңыз

7. Құттықтай-
мыз! Сіз жеке 
кабинетіңіз-
ге кірдіңіз, 
кредит алу 
үшін өзіңіздің 
банктік 
картаңызды 
тіркеңіз.  
Жоғарғы 
бұрыштың 
сол жағын-
дағы батыр-
маны басып, 
«Менің 
карталарым 
(Мои карты)» 
таңдаңыз.
Ескерту: картаның жарамдылығын/
белсенділігін растау үшін карта-
да кем дегенде 100 теңге болуы 
керек. Карта қолданыстағы карта 
болуы қажет!

Онлайн өтінім беру
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Онлайн өтінім беру

8. Экранда пайда болған «Қосу 
(Привязать)» батырмасын 
басыңыз

9. Экранда картаның деректерін  енгізу жолдары пайда болады.  Картаны 
қосу үшін Картаның нөмірін, картаның жарамдылық мерзімін, картаның кері 
бетіндегі  CVC/CVV кодты және электронды мекенжайды енгізу керек, содан 
кейін «Тіркеу (Регистрация)» батырмасын басу қажет. Батырманы басқаннан 
кейін құрылғыңыздың экранында картаның сәтті тіркелгені туралы хабарлама 
пайда болады. Картаны тіркеу сәтті өткеннен кейін «Менің карталарым (Мои 
карты)» жолына кіріп, тіркелген картаны көруге болады. 
Ескертпе: Сізге 100 теңгеге дейін тестілік соманы есептен шығару туралы 
хабарлама келеді, кейінірек есептен шығарылған сома картаға қайтарылады.
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Онлайн өтінім беру

10. Кредитке өтінім 
беру үшін бас 
экранда сипаттама-
сына қарай қажетті 
өнімді таңдап, 
«Өтінім беру (По-
дать заявку)» ба-
тырмасын басыңыз. 

11. «Өтінім беру (Подать 
заявку)» батырмасын 
басқаннан кейін «Келісім» 
құжатымен танысыңыз 
және телефон нөміріңізге 
жіберілген SMS-код көме-
гімен келісімге қол қой-
ыңыз.
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12. Келісімге қол қойғаннан кейін қажетті соманы және мерзімді толтырып, 
«Әрі қарай (Далее)» батырмасын басыңыз (болжалды төлем көрсетіледі), сауална-
ма деректерін толтырып, «Жөнелту (Отправить)» батырмасын басыңыз. «Жөнелту 
(Отправить)» батырмасын басқаннан кейін одан әрі әрекет ету үшін PUSH хабарла-
ма келеді. Ескертпе: міндетті түрде барлық жолдарды толтыру қажет!

13. Телефоныңызға келесі үш хабарламаның біреуі келуі мүмкін: 
1) Құттықтаймыз! Сізге кредит мақұлданды, «Өтінімдер мәртебесі (Статус за-
явок)» қосымша бетіне өтіп, ағымдағы күннің сағат 23:00 дейін жалғастырыңыз.
Егер Сіз бұл хабарламаны алсаңыз, «Өтінімдер мәртебесі (Статус заявок)» 
қосымша бетіне кіріп, «Жалғастыру (Продолжить)» батырмасын басыңыз. 
Құрылғының экранында шарттың нөмірі, шарттың жасалған күні және SMS-
код енгізу жолы пайда болады. Сіз шартпен мұқият танысып, телефоныңызға 
келген SMS-кодтың көмегімен шартқа қол қоюыңыз қажет. Ақша Сіздің тіркел-
ген картаңызға аударылады. 
2) Өтініміңіз қарастыруға қабылданды. 1 жұмыс күні ішінде Сізге KMF қызмет-
кері хабарласады.
Жүйе өтінімді қарастырды, Сіздің кредитіңіз алдын ала мақұлданды. Күтіңіз. 
1 жұмыс күні ішінде Сізге компания қызметкері хабарласады. 
3) Өкінішке орай, Сізге кредит мақұлданбады.
Бұл хабарлама Сізге кредит беруден бас тартылғанын білдіреді. Жүйе 
өтініміңізді қарастырып, бас тарту туралы шешім қабылдады. 
Ескерту: 
1) Құрметті клиент, телефоныңызға SMS-код келмесе, 7474 нөмірі арқылы 
Колл-орталыққа хабарласуыңызды сұраймыз.
2) Өтініміңіз қарастыруға жөнелтілмей жатыр, бұл жағдайда интернет байла-
нысының бар-жоғын тексеріп, телефоныңыздың кэшін(Android) тазалаңыз. 
3) Карта жүйеге қосылмайды – банкте картаның жарамдылығын және жұмыс 
істейтінін тексеріңіз.
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Онлайн өтінім беру

KMF ҚОСЫМШАСЫ АРҚЫЛЫ 
кредитті онлайн өтеу бойынша нұсқаулық

 Мобилді қосымшаның 
«...дейін төлеу» бөліміне кіріңіз

 Банк картаңыз бойынша деректерді толтырыңыз
және «Әрі қарай» батырмасын басыңыз

Сіз тәулік бойы төлем 
енгізе аласыз

Лезде 
енгізу

Сіз интернет бар 
өзіңізге қолайлы 

жерде төлем 
енгізе аласыз 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 
Сіздің картаңыз интернеттегі төлемдер үшін ашық болуы тиіс 

KMF МҚҰ

11.07.2020 дейін төлеу 64 046 

Төленетін сома ( )

Комиссиясыз

64046

64046Төлеу 64046 

БОЛДЫРМАУ ӘРІ ҚАРАЙ

КАРТА ДЕРЕКТЕРІН ЕНГІЗІҢІЗ

КАРТА НӨМІРІ

АТЫ ТЕГІ (ЛАТЫН ЖАЗУЫМЕН)

АА ЖЖ ... ?
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Ал өз тарапымыздан, сіздің кредит-
тік тарихыңызға қамқорлық көрсете 
отырып, KMF Сіздің кредитіңіз бойын-
ша жоспарлы төлемге дейін 5-7 күн 
қалғанда Сізге смс жіберіп, алдағы 
төлем туралы еске салады.

Егер өтеу күні төлем түспесе, келе-
сі күні KMF кредитті төлеу бойынша 
мерзімді өткізіп алғаны туралы смс жі-
беріп, еске салады. 

Сіздің кредитіңіз бой-
ынша төлем мерзімі 
09.06.2020 екенін еске 
саламыз. Төлем сомасы 
..................... тг. Сұрақта-
рыңыз бойынша байл.
тел. +7 (___)_______

Біз барлық клиенттерімізге KMF-ке деген сенімі мен белсенділігі үшін 
алғыс білдіреміз. Туындаған мәселелер бойынша – KMF-пен ынтымақта-
суда сіз қандай қиындықтарға кезіктіңіз, сіздің көзқарасыңыз бойынша 
қандай процесстер жетілдіруді талап етеді және т.б. мәселелер бойынша 
пікір жолдауларыңызды сұраймыз. Біз клиенттеріміздің пікірлерін жоғары 
бағалаймыз және өзара әрекеттесу барысын айтарлықтай қолайлы және 
оңтайлы жүргізу үшін жұмыс жасаймыз.

Кредитті өтеу тәсілдері 

Сіз кредитіңіз бойынша 
26.05.20 өтеу мерзімін өт-
кізіп алдыңыз. 27.05.20 ж. 
төлем сомасы бойынша 
борыш..................... тг. 
Өсімақы және пайыз 
күнделікті есептеледі.
Сұрақтарыңыз бойынша 
байл.тел. +7 (___)_______
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Кредитті өтеу тәсілдері 

Жазбаша өтінімдер (жауап 10 жұмыс күнінен кешіктірілмейді):

Жазбаша өтінім 
(бөлімше бастығына / 

аймақтық директорға / 
филиал директорына)

8 701 801 7474 
WhatsApp 

арқылы хабарлама

Ауызша өтінімдер (жауап 3 жұмыс күнінен кешіктірілмейді):

Ауызша өтінім 
(кредиттік сарапшыға / бөлімше 

бастығына / аймақтық директорға / 
филиал директорына)

Call-center 7474 
ұялы телефоннан 

қоңырау шалу тегін

Call-center 
8 800 080 58 00 

стационарлы телефоннан 
қоңырау шалу тегін

Егер Сіздің мәселеңіз шешімін таппаса, 
Басқарма Төрағасына хат жібере аласыз:

doveriekmf@mail.ru 
сыртқы e-mail-ге 
электронды хат

doverie@kmf.kz 
ішкі e-mail-ге 

электронды хат

Хат: 050004, 
Алматы қ., 

Назарбаев даңғ, 50

kmf.kz сайтындағы чатқа 
хабарлама

қаралады, бірақ жауап берілмейді

Домалақ арыз

Сенім жәшігі 
(әр кеңседе 
орналасқан)

ӨТІНІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ҚАТЫНАС АРНАЛАРЫ:

Сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңызды келесі қатынас арналары арқылы 
жолдай аласыздар:

Біз қызмет сапасын жақсарта түсу мақсатында Сіздердің 
тарапыңыздан түскен кері байланысты қуана қабылдаймыз!

Домалақ	арыз	қаралады,	
бірақ	кері	байланыс	берілмейді
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Кредитті өтеу тәсілдері 
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Қаржылық сауаттылықты арттыру бағдарламасы

КЕРІ БАЙЛАНЫС НЫСАНЫ 
Аты-жөні

1. Сіз/Сіздің отбасыңыз үшін қаржылық сауаттылық бойынша са-
бақтар қаншалықты пайдалы?

а) 100%-ға пайдалы
б) 50%-ға пайдалы
в) Пайдасыз 
г) Басқасы (көрсетіңіз)

2. Қаржылық сауаттылық бойынша сабақ/кеңес қайда өткізілді?
а) Бизнес орнында;
б) KMF кеңсесінде
в) Басқасы (көрсетіңіз) 

3. Сіз отбасылық бюджетті жүргізесіз бе?
а) Иә
Б) Жоқ
В) Жоқ, бірақ жүргізгім келеді

4. «Қаржылық сауаттылық» жобасы бойынша оқуды жалғасты-
рғыңыз келе ме?

а) иә
б) жоқ

5. Сіз және Сіздің отбасыңыз үшін тағы қандай тақырыптағы сабақтар 
пайдалы болар еді?

Егер Сіз кері байланыс нысанын электронды нұсқада толтырғыңыз 
келсе, төмендегі QR-код бойынша өтіңіз:   

*Android платформасындағы телефоннан QR-кодты оқу үшін QR-кодтар-
ды сканерлейтін мобильді қосымшаны орнату қажет, ал IOS платформа-
сындағы телефондарда QR-кодтардың сканері камераға орнатылған. 

Кері байланыс бергеніңізге рақмет, біздің семи-
нарлар Сізге бұдан да пайдалы болуы үшін бар 

күшімізді саламыз!  



ЖОБАНЫҢ КЕҢЕСШІСІ – KMF ТУРАЛЫ

KMF Орталық Азиядағы, Кавказ, ТМД елдері мен Шығыс Еуропадағы 
микроқаржыландыру саласының көшбасшыларының бірі болып табылады.

Компания өз қызметін 1997 жылдан бастады.
КМF қызметінің негізгі бағыты – өз клиенттеріне топтық және жеке кре-

диттерді келесі қызмет түрлері үшін беру: бизнес, сауда, диқаншылық, мал 
шаруашылығы, өндіріс, қызмет көрсету, сондай-ақ, тұтынушылық кредит-
теу.

Бүгінгі күні КМF 250 000-ға жуық клиенттері бар және өзінің қызмет ету 
тарихында 2 миллионнан астам кредит беріп үлгерген Қазақстандағы ең 
ірі микроқаржы ұйымы болып табылады (31.12.2019 ж. мәлімет).

Республикамыздың ірі қалалары мен ауылдарында орналасқан KMF-тің 
14 филиалы мен 115-тен астам құрылымдық бөлімшелерден тұратын кең 
аймақтық желісі бар (оның көбісі ауылдық елді мекендерде орналасқан). 
Жалпы алғанда, аталмыш бөлімшелер арқылы 4000-ге жуық шалғайдағы 
елді мекен тұрғындары микроқаржыландыру қызметіне қол жеткізіп отыр.

Компания өз қызметінде клиенттермен сенім, сыйластық пен түсіністік-
ке негізделген, ұзақ мерзімді серіктестікке құрылған бағытты ұстанады. 
KMF-тің 22 жылғы қаржылық қолдауының арқасында 600 мыңға жуық қа-
зақстандық өз кәсібін ашуға, оны кеңейтуге, тұрмысын жақсартып, балала-
рына сапалы білім беруге мүмкіндік алды.

Компания құрылған күннен бастап әлеуметтік жауапкершілік қызметінің 
маңызды бөлігі болып табылады. KMF кредит беру шарттарын жақсартуға 
және өз клиенттеріне қосымша қызметтер мен қатар қаржылық емес қыз-
мет көрсету бағытында тұрақты жұмыс жасап келеді. 2013 жылғы желтоқсан 
айынан бастап KMF-Демеу Корпоративтік қорымен бірлесе жаңа қаржылық 
емес өнім – халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру бағдарламасы бой-
ынша тегін оқыту жүргізіле басталды. KMF-тің әлеуметтік миссиясы сапалы 
қызметтерді ұсыну арқылы клиентті қаржылық сауаттылықа үйрету.

Бізге деген сенімдеріңіз үшін алғыс білдіреміз! 

*Брошюрадағы барлық ақпарат жеке пайдалану үшін ғана  
арналған. Біз деректерді, мәліметтерді, нәтижелерді және басқа  
ақпаратты жариялау бойынша кепілдік бермейміз және жауапкер-
шілік алмаймыз.

119

Қаржылық сауаттылықты арттыру бағдарламасы



ЖОБАНЫ БАСТАУШЫ: 
«KMF» Микроқаржылық ұйымы

Алматы қ., Н.Назарбаев даңғылы, 50
8 (727) 331 74 74

Call-орталық: 7474 – ұялы телефоннан тегін
немесе 8 800 080 58 00 – стационарлы телефоннан тегін

Брошюралардың электронды нұсқасын www.demeufund.kz сайтындағы 
немесе www.kmf.kz сайтындағы  

«Қаржылық сауаттылық» бөлімінен алуға болады. 

Барлық авторлық және мүліктік құқықтар  
«KMF-Демеу» корпоративтік қорына тиесілі.

Брошюраның электронды нұсқасымен 
Сіз мұнда таныса аласыз:


