
 

 

«Еуразиялық банк» АҚ 
«Еуразиялық банк» АҚ  ________________________ мырзаға 

 
КРЕДИТ АЛУҒА ӚТІНІШ 

(жеке тұлға, жеке кәсіпкер) 

Ӛтініш иесі: Т.А.Ә.:   

Туған күні мен жері: _____________________________________________________________________  
Жеке куәлік № ___________________________________ (кім) ____________ (қашан) ___________ берді 
(1) тіркеу орны:  _______________________________________________________________________  
(2) тұратын жері (мекенжайы):  ___________________________________________________________________  
телефон/факс: ___________________________________ Тұратын ауданы: ______________________________  
СТН _______________________ Заңдық мәртебесі ___________________________________________  
                                                                                                        (жеке тұлға, жеке кәсіпкер) 

Кәсіпкерді тіркеу туралы куәлік / патент №______________________________ сериясы ___________________  

Берілген күні  _____________________________ әрекет ету мерзімі  ____________________________________  

Банктік шот  ________________________ банк ______________________________________________________  
Келесі аталған талаптарда менің КРЕДИТ АЛУ мүмкіндігімді қарастыруыңызды сұраймын: 

 Кредит: 
Кредиттің болжалды сомасы  __________________ валютасы ________ мерзімі  ___________________  

Пайдалану мақсаты  ______________________________________________________________________  

Ай сайын _____________________________________________________(сомасын кӛрсету) тӛлеу 

мүмкіндігім бар   

Кредит бойынша ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ретінде қабылдауға ұсынамын:  
  
 

 

Сипаттамасы                                   Иесі  Орналасқан жері  Нарықтық құны  

   

   

   

КРЕДИТТЕРМЕН ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ: 
Жеке тұлға/ Банк Алу күні  

(Шарт 
бойынша) 

Қайтару күні  (нақты) % 
мӛлшерлеме 

Сомасы 

     

     

Берешектердің болуы: 

Сомасы _______________________________________________________________________________________  

Кредитор _____________________________________________________________________________________  
 
Ӛтініш иесі жоғарыда аталған барлық ақпарат шынайы, нағыз фактілерге сәйкес екендігін растайды және 
кәсіпорынның одан әрі талдауын жүргізуге келісім береді. Ӛтініш иесі оның мекенжайына кредит жӛніндегі маман 
келуіне қарсы емес және оған барлық қажетті ақпаратты ұсынуға дайын. Ӛтініш иесіне оның жоғарыда аталған 
ақпаратты жасыруы немесе бұрмалауы кредитке рұқсат бермеуге әкелуі мүмкін екені мәлім. Банк Банктің шамалауы 
бойынша Ӛтініш иесіне кредит беру немесе бермеу жӛнінде шешім қабылдауға кӛмек кӛрсете алатын Ӛтініш иесіне 
белгілі немесе белгісіз кез келген тұлғаға жүгіну құқығын сақтайды. Ӛтініш иесі оның қаржылық жағдайы сұралған 
кредитке қызмет кӛрсету мүмкіндігін растайды. * Оған қоса Ӛтініш иесі ««Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-
ның қаражаты есебінен басқа банктерден алған қарыздарының жоқ екенін  растайды. Егер Ӛтініш иесі қандай да бір 
себептермен кімде-кімнің осы ӛтінім туралы хабардан болуын қаламаса, Ӛтініш иесі аталған тұлғаның атын 
(атауын) және қаламау себебін (мысалы, қазіргі жұмыс берушісі немесе бәсекелес) кӛрсетуі тиіс : ___________________      

 Бұл талап «ШКДҚ несие желісі», «ШКДҚ  2 несие желісі» бағдарламалары бойынша кредит беру кезінде 
ғана міндетті    

 
Күні: ____ __________  Ӛтініш иесінің қолы: _______________________  
Осыдан әрі қарай банк толтырады.  
Ӛтініш № __________ Тіркеу күні _______________ Жарнама  
Жауапты орындаушы ______________________________________________________________________  
 



 

 

 
«Еуразиялық банк» АҚ 

«Еуразиялық банк» АҚ  ________________________ мырзаға 
 

 
КРЕДИТ АЛУҒА ӚТІНІШ 

(заңды тұлға) 

Ӛтініш иесі: 

Кәсіпорынның атауы ____________________________________________________________________  

Қызмет түрі  ____________________________________________________________________________  

Заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлік № ______________________ сериясы _______________________  

Тіркеу күні мен  орны  « ________ » « ________ » « ____ » 
Қызметкерлер саны  __________________________ , уақытша  
 ___________________________________________  
Құрылтайшылар  Меншік үлесі  Құрылтайшылар  Меншік үлесі  

  %   % 

  %   % 

  %   % 

Жұмыс тәжірибесі Заңды мекенжайы Нақты мекенжайы Телефон есеп шоты Валюталық шоты  
СТН 
Ауданы  
Банк 
банк 

осы арқылы КРЕДИТ беру туралы ӛтініш білдіреді: 
% мӛлшерлемесі  

Кредиттің болжалды сомасы  ___________________________ ,  _____ мерзімге 

Кредитті пайдалану мақсаты  __________________________________  

Жеңілдік кезеңі  _________________________________ Кредит валютасы  __________ 

 
Сипаттамасы  Иесі  Орналасқан жері/ 

мекенжайы 
Нарықтық құны  

    

    

    

    

КРЕДИТТЕРМЕН ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ: 
Жеке тұлға/Банк Алу күні  Қайтару күні  

(Шарт 
бойынша) 

Ӛтеу күні  
(нақты) 

Сыйақының 
жылдық 
мӛлшерлемесі  

Сомасы  

      

      

      

      

Берешектердің болуы: 

Сомасы _______________________________________________________________________________________  

Кредитор _____________________________________________________________________________________  
 



 

 

 ___________________  
Жеке деректер:  
 
 1- басшы  2- басшы Бас бухгалтер 

Тегі     

Аты     

Әкесінің аты     

Туған күні     

Туған жері     

Куәлік №    

(кім) берді     

Қашан     

Тіркелген жері     

Нақты тұратын жері     

СТН    

Телефон    

Тұратын ауданы     

 
Ӛтініш иесі жоғарыда аталған барлық ақпарат шынайы, нағыз фактілерге сәйкес екендігін растайды және кәсіпорынның 
одан әрі талдауын жүргізуге келісім береді. Ӛтініш иесі оның мекенжайына кредит жӛніндегі маман келуіне қарсы емес 
және оған барлық қажетті ақпаратты ұсынуға дайын. Ӛтініш иесіне оның жоғарыда аталған ақпаратты жасыруы немесе 
бұрмалауы кредит беруге рұқсат бермеуге әкелуі мүмкін екені мәлім. Банк Банктің шамалауы бойынша Ӛтініш иесіне 
кредит беру немесе бермеу жӛнінде шешім қабылдауға кӛмек кӛрсете алатын Ӛтініш иесіне белгілі немесе белгісіз кез 
келген тұлғаға жүгіну құқығын сақтайды. Ӛтініш иесі оның қаржылық жағдайы сұралған кредитке қызмет кӛрсету 
мүмкіндігін растайды. * Оған қоса Ӛтініш иесі ««Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның қаражаты есебінен басқа 
банктерден алған қарыздарының жоқ екенін  растайды. Егер Ӛтініш иесі қандай да бір себептермен кімде-кімнің осы 
ӛтінім туралы хабардан болуын қаламаса, Ӛтініш иесі аталған тұлғаның атын (атауын) және қаламау себебін (мысалы, 
қазіргі жұмыс берушісі немесе бәсекелес) кӛрсетуі тиіс : ______________________________________________________      

 Бұл талап «ШКДҚ несие желісі», «ШКДҚ  2 несие желісі» бағдарламалары бойынша кредит беру кезінде ғана 
міндетті    

 
Күні: ____ __________  Ӛтініш иесінің қолы (басшы): _______________  
 
Бас бухгалтер __________________________________ 
М.О. 
 
Осыдан әрі қарай банк толтырады.  
Ӛтініш № ____________  Тіркеу күні _______________ Жарнама  
 
Жауапты орындаушы ________________________________________  
 


