
 

РТ 1-бет1 2 

Шағын және орта бизнеске кредит беру регламенті  

 
№1 қосымша  

 
«Еуразиялық Банк» АҚ-тағы 

 __________________ мырзаға 
 
 

ҚАРЫЗ АЛУ ТУРАЛЫ ӨТІНІШ 
(жеке тұлға, жеке кәсіпкер)  

 
КЛИЕНТ: 
Т.А.Ә.: 
Туған күні мен жері:            
Жынысы______________________  Білім деңгейі  ________________________________________ 
Резидент/бейрезидент ______________ Жеке басын куәландыратын құжат ____________________ 
_________ берген, ________ берілген күні ___________ құжат №_________ 
 
1) Заңды мекенжайы:           
2) тұрған жері (мекенжайы)            
Телефон, факс:        ЖСН:      
  
Заңды мәртебесі            

(жеке тұлға, жеке кәсіпкер) 
Кәсіпкерді тіркеу туралы куәлік/патент №    Сериясы 
Берілген күні    әрекет ету мерзімі      
  
Банктік шот     БАНК        
 
Сізден келесі талаптармен маған қарыз беру мүмкіндігін қарастыруыңызды сұраймын: 
 
Қарыздың ұсынылатын сомасы ___________________ валютасы___________ мерзімі   
  
Пайдалану мақсаты             
Ай сайын төлеуге мүмкіндігім бар      (сомасы көрсетілсін)  
 
Қарыз бойынша қамтамасыз етуге ұсынамын:  

Сипаттау Иесі Орналасқан орны Нарықтық құны 
    

    
    
 
Қарыздармен жұмыс жүргізу тәжірибесі  

Жеке тұлға/Банк 
Алынған күн 

(шарт 
бойынша)  

Қайтарылатын 
күні (нақты)  

% сыйақы 
мөлшерле

месі 
Сомасы 

     
     
Берешектің бар екендігі: 
Сомасы 
Кредитор_       _______________________________         
 
Клиент жоғарыда көрсетілген барлық құжаттың ақпараттың шынайы екенін, нақты фактілерге сәйкес 
келетінін растайды және Клиенттің бұдан әрі қарай талдама жүргізуіне келісімін береді. Клиент 



 

РТ 1-бет2 2 

Шағын және орта бизнеске кредит беру регламенті  

 
кредит қызметкерлерінің оның тұрғылықты мекенжайына келуіне қарсы емес және жобаны 
қарастыруға қажетті барлық ақпаратты ұсынуға дайын. Клиентке жоғарыда көрсетілген ақпаратты 
жасыру немесе бұрмалау кредит беруден бас тартуға алып келетін белгілі. Банктің ойынша Банктің 
Клиентке қарызды беруге немесе бермеуге қатысты ақырғы шешімді қабылдауға көмектесе алатын кез 
келген тұлғаға хабарласу құқығын сақтайды. Клиент қаржылық жағдайы сұратылатын қарызға қызмет 
көрсетуге мүмкіндік беретінін растайды. Клиент Банктің уәкілетті органы мұндай шешімі 
қабылдайтын болса, ақша аударуға және ақша айналымы сомасын бір қалыпта ұстауға сөзсіз 
келісімін береді.  
Клиент қосымша "Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ қаржысы есебінен алынған қарыздардың 
жоқтығын растайды. * 
Клиент белгілі бір себептерге байланысты қандай да бір тұлғалардың осы Өтінім жайлы хабардар 
болуын қаламаса, онда Клиент көрсетілген тұлғаның аты-жөнін (атауын) және қаламау себебін 
(мысалы: қазіргі жұмыс беруші немесе бәсекелес) көрсетуі тиіс:      
              
 
Күні:_______________    Клиенттің қолы: _______________________ 
 
Бұдан әрі Банк қызметкері толтырады 
 
Өтініш №    Тіркелген күні        
 
Жауапты орындаушы         * 

                                                           
* Бұл талап мемлекеттік қаржыдан кредит беру кезінде ерекше міндетті болады.  
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