
 

 
Заңды тұлғалар үшін құжаттар  
1. Нотариалды куəландырылған құрылтайшылық шарты (барлық беті толық);  
2. Нотариалды куəландырылған Жарғы (барлық беті толық); 
3. Несиелік қорларды жұмылдыру туралы өтініш берушінің уəкілетті органының шешімі.  
4. Директорды тағайындау туралы бұйрық; 
5. Нотариалды куəландырылған статистикалық карточка;  
6. Нотариалды куəландырылған мемлекеттік тіркеу туралы куəлік;  
7. Нотариалды куəландырылған  қолтаңба үлгілерінің карточкалары; 
8. Бюджетке қарызының бар-жоғы туралы салық инспекциясынан анықтамалар ( салық 
инспекциясы құжаттарымен салыстыру актісі);  
9. Соңғы он екі айда Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын қарызгердің-
заңды тұлғаның тиісті банктік шоты бойынша айдың басындағы жəне соңындағы кіріс-шығыс 
ақша қалдықтарын көрсете отырып, ақша айнылымдары туралы  қызмет көрсетуші банктен 
анықтама;   
10. Несиелік берешек қалдықтары туралы қызмет көрсетуші банктен анықтама (егер қарызы бар 
болса);  
11. Пайда болған күнін жəне өтеу мерзімін көрсете отырып дебиторлық жəне несиегерлік 
берешектің шифрын ашу;  
12. Кəсіпорынның қызметін сипаттайтын қаржы есептемесіне түсініктеме жазба. ( Жазбада  
кəсіпорынның бухгалтерлік есеп саясатын, салық есеп саясатын, кəсіпорын қызметінің 
сипаттамасын жəне жұмыс істеу шарттарын көрсету қажет);  
13. Егер несие қарызгермен құрылыс саласына, соның ішінде қайта құру немесе жылжымайтын 
мүліктің құрылысын жетілдіру үшін пайдалануға сұралған болса, несие құжаттамасына 
жоспарланған жұмыс бойынша жобалық-сметалық құжаттар жəне(немесе) сметалық бағасын 
көрсете отырып жобалық-сметалық құжаттар негізінде жасалған, жоспарланған жұмыстардың 
негізгі параметрлері мазмұндалған құжаттар қоса тіркеледі;  
14. Жарғылық Қордың төлемін (жарнасын) растайтын құжаттар;  
 15. Несиенің техникалық-экономикалық негіздемесі (бизнес-жоспар), сұралынды несие 
өтелімділігінің есептемесі: пайда туралы есептің болжамы, сұралған мерзімге ақша қаражаты 
қозғалысының болжамы, түсім мөлшерінің негіздемесі, сұралынды несие сомасының 
негіздемесі, шығындар сметасы, қажетті айналым капиталы мөлшерінің есебі;   
16. Сұралынды қорлардың мақсатты бағдарын растайтын шарттар/келісімшарттар немесе басқа 
да құжаттар;   
17. Мемлекеттік тіркеу белгісі бар жылжымайтын мүлікке құқығын растайтын құжаттардың 
көшірмелері (жылжымайтын мүлікке құқығын белгілейтін құжаттардың түпнұсқалары банкінің 
сақтау орнында сақталуы тиіс);  
18. Қамсыздандыруға ұсынылған жылжымайтын мүлікті бағалау туралы есеп (ескіру мерзімі 
үш айдан аспайтын ағымдағы жылға);  
19. Кепілге қойылатын жылжымайтын мүлікке (пəтерлер, тұрғын емес үй-жайлар, жер 
телімімен үйлер жəне т.б.) тіркелген құқықтар жəне ауыртпалықтар туралы қызмет көрсету 
орталығынан анықтама;  
20. Мүліктің барлық ортақ иеленушілерінің жеке куəліктерінің көшірмелері;  
Мəлімет үшін: Аталмыш тізібе Сіздің жобаңызды талдау үшін берілген ең аз құжаттардың 
тізімі болып саналады. Көрсетілген құжаттарды қарастыру кезінде қосымша сұрақтар туындауы 
мүмкін жəне Банк толық талдау жасау үшін қажетті құжаттарды жəне анықтамаларды қосымша 
сұратуға құқылы.  
Қарыз алу бойынша шығындар:  

1. банктік қарыз ұсынғаны үшін комиссия қарыз сомасынан 1%; 
2. ағымдағы шоттан қолма-қол ақша алу үшін комиссия сомадан 0,2-0,5 %; 
3. сақтандыру қарыз сомасынан 0,2% -дан 0,3 % дейін.  

 


