
Қаржыландыруды алуға өтініш 
 

"Еуразиялық банк" АҚ-тың 
Басқарма төрағасына 

 
___________________________________ 

(Клиенттің басшысының лауазымы және Т.А.Ә.) 
   

 
 
Осы арқылы 
____________________________________________________________________________________ 

(Клиенттің атауы, БСН/ЖСН) 
Сізден келесі талаптарда қаржыландыруды беру мүмкіндігін қарастыруыңызды сұраймын: 
 
1. Кредит түрі ___________________________________________________________ 
(банктік қарыз, кредиттік желі, өтелмеген банктік кепілдік, өтелмеген құжаттамалық аккредитив және т.б.) 
 
2. Қаржыландыру сомасы ______________________________________ ________________ 

(валюта) 
3. Пайдалану мақсаты _____________________________________ 

 
4. Сұралынды сыйақы мөлшерлемесі жылдық__________________% 
 
6. Сұралынды қаржыландыру мерзімі ________________________________________________   
 
7. Сұралынды өтеу кестесі: 

 сыйақының_______________________________________________________________; 

 негізгі борыштың _______________________________________________________________ 

Сұралынды жеңілдікті өтеу кезеңі: 

 сыйақының_______________________________________________________________; 

 негізгі борыштың _______________________________________________________________ 

8. Ұсынылатын қамтамасыз ету: 

      (қамтамасыз ету түрі, оның ішінде кепілді қамтамасыз ету бойынша:  орналасқан жері, теңгерімдік құны, 
меншік иесінің атауы) 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Басшының қолы  
М.О.  
(Клиенттің фирмалық бланкі қатаң есептеме бланкі болып табылмаса)  

(өтініштің арғы бетіне басылады) 

КЛИЕНТТІҢ НАЗАРЫНА 
 

 
"Еуразиялық банк" АҚ-тың ойынша "Еуразиялық банк" АҚ-тың Клиентке қарызды беруге немесе 

бермеуге қатысты ақырғы шешімді қабылдауға көмектесе алатын кез келген тұлғаға хабарласу құқығын 
өзінде қалдыруға Клиент келісімін береді. 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: 
____________________________________________________________________________________. 

 
"Еуразиялық банк" АҚ Клиент ұсынған барлық ақпарат құпия түрде және осы кредиттік өтінімнің 

мәні бойынша тек шешім қабылдау үшін ғана пайдаланылатынына кепілдік береді. 



Клиент Өтініште, оған қосымша берілген құжаттарда көрсетілген және ауызша айтылған барлық 
ақпараттың шынайы екенін, нақты фактілерге сәйкес келетінін растайды және кепілдік береді және 
Клиенттің бұдан әрі қарай саралау жүргізуіне келісімін береді. Клиент Банктің қызметкерлерінің оның 
тұрғылықты мекенжайына және жобаның болжалды жүзеге аырылатын жеріне келуіне қарсы емес және 
жобаны қарастыруға қажетті барлық ақпаратты ұсынуға даяр. 

Клиент Банктің қызметкерлеріне кез келген әдіспен қысым көрсету арқылы өз жобасын 
лоббилендіруден бас тартатынын растайды. 

Клиент оның тарапынан немесе басқа мүдделі тұлғалардың тарапынан жобаны лоббилендіру 
фактілері анықталса, Банк кредит беру құжаттарын қарастыруды тоқтатуға құқылы екені жайлы 
хабардар. 

 
 
Басшының қолы  
 
 
МО 
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