
 Бөлшек кредит өнімдері, оның ішінде сыртқы және ішкі қайта қаржыландыру шеңберінде берілген жаңа қарыздар бойынша  0 теңге

Келісім талаптарында ынтымақтастық аясында «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» ИҰ" АҚ-тың "Орда ипотекасы" бағдарламасы бойынша 1%

 Бөлшек кредит өнімдері бойынша
 мерзімінен бұрын өтеу сомасынан 0%

 Жылжымайтын мүлік кепілімен қамтамасыз етілген бөлшек кредит өнімдері бойынша "Стандартты тариф" - 5 000 теңге  (5 жұмыс 

күні ішінде орындау)

Бөлшек кредит өнімдері бойынша

"Стандартты тариф" - 3 000 теңге  (3 жұмыс 

күні ішінде орындау)

"Мерзімді тариф" - 5 000 теңге  (1 жұмыс 

күні ішінде орындау) 

Көлік құралы кепілімен қамтамасыз етілген бөлшек кредит өнімдері бойынша "Стандартты тариф" - 5 000 теңге  (5 жұмыс 

күні ішінде орындау)

Бөлшек кредит өнімдері бойынша 0 теңге

Бөлшек кредит өнімдері бойынша 0 теңге

Жылжымайтын мүлік кепілімен қамтамасыз етілген бөлшек кредит өнімдері бойынша 10 000 теңге 

Бөлшек кредит өнімдері бойынша
телқұжаттың бір парағы үшін 1 000 

теңге 

Бөлшек кредит өнімдері бойынша

Мерзімі кешіктірудің 90 күні ішінде - 

grace period аяқталған сәтте ғана мерзімі 

кешіктірілген әрбір күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,5%, 

Мерзімі кешіктіру 90 күннен асқанда - 

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін 

мерзімі кешіктірілген төлем сомасынан 

0,03%, бірақ банктік қарыз шартының 

әр әрекет ету жылы үшін берілген қарыз 

сомасының 10% асырмай

«Кепілсіз кредит» ("PSL";  "PСL"; "KAZPOST"; "LOYALTY" топтамаларынан басқа), «Корпоративтік кредит», «Кезек күттірмейтін мұқтаждықтар», «Еуразиялық авто»  ("NEW CAR 

LOAN" (NCL); "USED CAR LOAN" (UCL) топтамаларынан басқа), «Еуразиялық ипотека», «Еуразиялық элит», «Ипотекалық экспресс», «Еуразиялық желі», «ЕПА ипотекасы», «ЕПА 

авто» , «Дистрибьютор», «Экспресс-авто/Дөңгелектер әміршісі», «Еуразиялық экспресс», «Қазпошта» өнімдері бойынша банктік қарыз шартында қарастырылған қарыздың сомасын 

қайтару және/немесе сыйақы төлеу және/немесе өзге төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін өсімпұл. 

Мерзімі кешіктірудің 90 күні ішінде - 

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,3 %, 

Мерзімі кешіктіру 90 күннен асқанда - 

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,03%, 

бірақ банктік қарыз шартының әр әрекет 

ету жылы үшін берілген қарыз сомасының 

10% асырмай

«Еуразиялық авто» («NEW CAR LOAN» (NCL); «USED CAR LOAN» (UCL) топтамалары), «Кепілсіз кредит» ("PSL";  "PСL"; "KAZPOST"; "LOYALTY" топтамалары) мен "Кепілсіз 

мақсатты кредит "өнімдері бойынша қарыз сомасын қайтару және (немесе) сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін өсімпұл Мерзімі кешіктірудің 90 күні ішінде - grace 

period аяқталған сәтте ғана мерзімі 

кешіктірілген әрбір күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,5%, 

Мерзімі кешіктіру 90 күннен асқанда - 

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,03%, 

бірақ банктік қарыз шартының әр әрекет 

ету жылы үшін берілген қарыз сомасының 

10% асырмай

30.1. Өтініш пен қарызды алуға арналған құжаттарды қарастырғаны үшін комиссия (біржолғы) (қарыз беруден бас тартқан жағдайда ҚҚС ескерумен) 7

30.3. Қарызды мерзімінен бұрын ішінара (толық) өтегені үшін комиссия (ҚҚС есебінсіз) 6

Шарт/келісім/меморандум талаптарында ынтымақтастық аясында серіктестің бағдарламасы бойынша 

2012 жылғы 7 ақпанға дейін (осыны қосқанда) жасалған шарттар бойынша:

2012 жылғы 8 ақпаннан бастап 2016 жылғы 30 маусымға дейін жасалған шарттар бойынша:

30.7. CrediLogic/RS-Банк  жүйелерінде жасалған құжаттардың телнұсқаларын бергені үшін комиссия (ҚҚС ескерумен):

 - Банктік қарыз шарты / төлем кестесі;

- Қосымша келісім;

- Сақтандыру шарты.

"Еуразиялық  банк" АҚ көрсететін қызметтерге тарифтер

В-тарауы. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚАРЫЗ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ОПЕРАЦИЯЛАР

30.2. Қарыз ұйымдастырғаны үшін комиссия (бір жолғы) (ҚҚС ескерумен)1:

30.4. Клиенттердің өтініштері бойынша анықтамалар беру (ҚҚС ескерумен) 4,5,6,7

30.4.1. Кепілмен қамтамасыз ету аумағында жүргізілген қайта жоспарлауды, құрылыстарды, жапсарлас құрылыстарды жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша тіркеуге (тіркеуден алуға), 

заңдастыруға келісім туралы анықтама. 

30.4.2. Қарыз бойынша несие берешегі туралы анықтама 

30.4.3. Кепілді қамтамасыз ету болып табылатын көлік құралының тіркеу нөмірін ауыстыруға, көлік құралын тіркеу туралы куәлікті қайта ресімдеуге, көлік құралы бойынша жоғалған 

құжаттарды қайта қалпына келтіруге рұқсат беру туралы анықтама.6

30-бөлім. ҚАРЫЗ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН ТАРИФТЕР 

30.5. Ұсынылған қарыздың талаптары өзгергені үшін комиссия, атап айтқанда: (ҚҚС ескерусіз) 4

- өтеу кестесі;

- қарыз валютасы;

- сыйақы мөлшерлемесі;

- қарызды өтеу әдістері.

30.6. Келесілер бойынша мәселелерді қарастырғаны үшін комиссия: (ҚҚС ескерумен) 2,4,5,7

- қарыз алушының (қосарлас қарыз алушының), кепілдік берушінің (кепілгердің) бастамасы бойынша қарыз алушымен (қосарлас қарыз алушымен), кепілдік берушімен (кепілгермен) 

байланысты талаптардың өзгеруі;

- қарыз бойынша кепіл мәнінің ауыртпалығының талаптары өзгергенде, сондай-ақ кепіл мәнін ауыстырған кезде;

- кепіл берушіні ауыстырғанда;

- клиенттің кредиттік досьесінде көрсетілген кепіл мәнінің құқық белгілеуші құжаттарын клиенттің өтініші бойынша бергенде. 

30.8. Айыппұл санкциялары (ҚҚС есебінсіз) 

30.8.1. Қарыз сомасын қайтару және (немесе) сыйақы төлеу және (немесе) өзге төлемдерді төлеу бойынша міндеттемелерді  бұзғаны үшін айыппұл санкциялары (тұрақсыздық айыбы) 3



"Просто Авто", "Эксклюзив авто", "Персонал авто", "Просто Кредит", "Бипэк Авто" өнімдері бойынша, сондай-ақ "Просто Авто", "Эксклюзив авто", "Персонал авто", "Бипэк Авто", 

"Просто Кредит"  бөлшек кредит беру өнімдері шеңберінде қарызды ішкі және сыртқы қайта қаржыландыру кезінде қарыз сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу бойынша 

міндеттемелерді бұзғаны үшін өсімпұл 

Мерзімі кешіктірудің 90 күні ішінде - grace 

period аяқталған сәтте ғана мерзімі 

кешіктірілген әрбір күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,5%, 

Мерзімі кешіктіру 90 күннен асқанда - 

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,03%, 

бірақ банктік қарыз шартының әр әрекет 

ету жылы үшін берілген қарыз сомасының 

10% асырмай

"Просто ипотека" мен "Кезек күттірмейтін мұқтаждықтар"өнімдері, сондай-ақ «Просто ипотека" мен "Кезек күттірмейтін мұқтаждықтар» өнімдері шеңберінде қарыздар ішкі және 

сыртқы қайта қаржыландырылған кезде банктік қарыз шартында қарастырылған қарыздың сомасын қайтару және/немесе сыйақы төлеу және/немесе өзге төлемдерді төлеу бойынша 

міндеттемелерді бұзғаны үшін өсімпұл (өтінімдері 2013 жылғы 31 желтоқсанға дейін (осыны қосқанда) қабылданған қарыздарға қатысты).

Мерзімі кешіктірудің 90 күні ішінде - 

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,3 %, 

Мерзімі кешіктіру 90 күннен асқанда - 

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,03%, 

бірақ банктік қарыз шартының әр әрекет 

ету жылы үшін берілген қарыз сомасының 

10% асырмай

"Просто ипотека" мен "Кезек күттірмейтін мұқтаждықтар"өнімдері, сондай-ақ «Просто ипотека" мен "Кезек күттірмейтін мұқтаждықтар» өнімдері шеңберінде қарыздар ішкі және 

сыртқы қайта қаржыландырылған кезде банктік қарыз шартында қарастырылған қарыздың сомасын қайтару және/немесе сыйақы төлеу және/немесе өзге төлемдерді төлеу бойынша 

міндеттемелерді бұзғаны үшін өсімпұл (өтінімдері 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қабылданған қарыздарға қатысты).

Мерзімі кешіктірудің 90 күні ішінде - 

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,5 %, 

Мерзімі кешіктіру 90 күннен асқанда - 

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,03%, 

бірақ банктік қарыз шартының әр әрекет 

ету жылы үшін берілген қарыз сомасының 

10% асырмай

Жылжымайтын мүлік кепілімен қамтамасыз етілген бөлшек кредит өнімдері бойынша 25%

Егер Банктің уәкілетті органының шешімімен өзгесі қарастырылмаса, 2016 жылғы 1 қарашаға дейін (осыны қосқанда) ресімделген шарттар бойынша "Кезек 

күттірмейтін мұқтаждықтар" өнімі бойынша
5%

Ескертпе

1

2

3

4

5

6

7

30.8.3. Қарыздың мақсатына сай пайдалануын растаушы құжаттар уақтылы ұсынылмаған жағдайда айыппұл (ҚҚС есебінсіз) 1

"7-20-25. Әр отбасы үшін тұрғын үй сатып алудың жаңа мүмкіндіктері" мемлекеттік бағдарламасы бойынша  комиссия қарастырылмаған

Комиссия пайыздық мәнде көрсетілген жағдайда, ол қарыздың бастапқы сомасынан % ретінде есептеледі (қаржыландырылатын банктік комиссияларды, Клиенттің шығыстары мен сақтандыру сыйлықақысын ескерусіз) 

Көрсетілген комиссия аясында бірнеше талаптар бір мезгілде өзгертілген жағдайда комиссияның бір мөлшері ғана алынады (талаптарды өзгертумен бірге кепіл мәнінің құқық белгілеуші құжаттарын беруді қоспағанда).

Банк ипотекалық тұрғын үй қарызы шарты бойынша негізгі борыш пен (немесе) сыйақы сомаларының кез келген төлемдерін өтеу бойынша міндеттемелерді орындау ретімен бір жүз сексен күнтізбелік күнге кешіктірілгеннен 

кейін есептелген тұрақсыздық айыбын (айыппұлдар, өсімпұлдар) талап етуге құқығы жоқ. 

ҚР ҰБ белгілеген ЖТСМ шекті мөлшерінен асып кеткен жағдайда комиссия алынбайды (егер комиссия банктік қарыз шарттарында қарастырылса).

Банктік қарыз шарты мен Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарында қарастырылған жағдайларды қоспағанда 

30.8.2. Қарыз мақсатына сай пайдаланылмағаны жағдайындағы айыппұл 1

2019 жылғы 1 ақпанға дейін жасалған шарттар бойынша Банктік қарыз шартында Банк алатын комиссия мөлшері көрсетілген жағдайларды қоспағанда



Көлік құралының кепілімен қамтамасыз етілген бөлшек кредит өнімдері, оның 

ішінде сыртқы және ішкі қайта қаржыландыру шеңберінде берілген жаңа қарыздар 

бойынша 

0% бастап 2% дейін (адым - 

0,001%)

«Ипотекалық экспресс» бағдарламасы бойынша 0,15% 

«Еуразиялық ипотека» бағдарламасы бойынша (№1 топтама) 0,15% 

бөлшек кредит берудің кепілсіз өнімі бойынша (сыйақы есептеу, сыйақыны өтеу, 

негізгі борышты өтеу)
0,4% 

«Еуразиялық авто» бөлшек кредит беру өнімі бойынша (бастапқы жарна ұсынумен) 0,1% 

«Еуразиялық авто» бөлшек кредит беру өнімі бойынша (кепілге салумен) 0,05% 

   - жаңа авто сатып алуға 20%-дан және одан жоғары бастапқы жарнасымен 

табысын растаған клиенттер үшін
0,3% 

   - жаңа немесе ұсталған авто сатып алуға ақшаның кез келген мөлшерін кепілге 

салумен табысын растамаған клиенттер үшін және табысын растаған клиенттер 

үшін

0,2% 

  - жаңа авто сатып алуға 20%-дан және одан жоғары бастапқы жарнасымен 

табысын растаған клиенттер үшін
0,5% 

   - жаңа немесе ұсталған авто сатып алуға ақшаның кез келген мөлшерін кепілге 

салумен табысын растамаған клиенттер үшін және табысын растаған клиенттер 

үшін

0,4% 

2012 жылғы 7 ақпанға дейін жасалған шарттар бойынша (осыны қосқанда)

"Дөңгелектер әміршісі/Экспресс авто» бөлшек кредит беру өнімі бойынша 01.06.2007 жылдан 21.09.2007 жылдар 

аралығында берілген кредиттер бойынша келесі мөлшерде: 

- "Дөңгелектер әміршісі/Экспресс авто» бөлшек кредит беру өнімі бойынша 21.09.2007 жылдан 17.06.2009 жылдар 

аралығында берілген кредиттер бойынша келесі мөлшерде:

"Еуразиялық авто» бөлшек кредит беру өнімі бойынша 28.11.2008 жылдан 22.10.2010 жылдар аралығында берілген 

кредиттер бойынша келесі мөлшерде:

2012 жылғы 8 ақпаннан бастап 2016 жылғы 30 маусымға дейін (осыны қосқанда) жасалған шарттар 

бойынша 2

"Еуразиялық  банк" АҚ көрсететін қызметтерге тарифтер

В-тарауы. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН ҚАРЫЗ ЖӘНЕ ӨЗГЕ ОПЕРАЦИЯЛАР

30.1-бөлім. ҚАРЫЗ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН 

ТАРИФТЕР 

15.04.2019 ж. бастап Банктің ай сайынғы комиссияларын жою бөлігінде Банктің шарт талаптарын жақсарту 

бойынша ұсыныстарынан жазбаша түрде бас тартқан қарыз алушылар үшін  

30.1.1. Берілген қарызға қызмет көрсеткені үшін комиссия (ай сайын) (ҚҚС есебінсіз) 1



   - табысын растаған клиенттер үшін 0,2% 

  - табысын растамаған клиенттер үшін 0,35% 

Mitsubishi Motors  "Риком-Каз" ЖШС дистрибьюторлық компаниясымен 

ынтымақтастық шеңберінде "Дистрибьютор" топтамасы бойынша 
6,66 АҚШ доллары

Көлік құралының кепілімен қамтамасыз етілген бөлшек кредит өнімдері, оның 

ішінде сыртқы және ішкі қайта қаржыландыру шеңберінде берілген жаңа қарыздар 

бойынша 

0% бастап 3% дейін (адым - 

0,001%)/ Банктік қарыз 

шартының талаптарына 

сәйкес

1 Қарыз сомасынан % ретінде есептеледі (қаржыландырылатын банктік комиссияларды, Клиенттің шығыстары мен сақтандыру сыйлықақысын 

ескерумен).  Ішінара мерзімінен бұрын өтеген кезде қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия ішінара мерзімінен бұрын өтеу күніндегі негізгі 

борыштың қалдығынан есептелінеді.

2 комиссияны Уәкілетті орган өнімдер / топтамалар бойынша сыйақы мөлшерлемелерін бекіткен кезде белгілейді

30.1.2. Қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия (ай сайын) (ҚҚС есебінсіз) 1,2

2016 жылғы 01 шілдеден бастап 2019 жылғы 01 ақпанға дейін жасалған шарттар бойынша  


