
Төтенше жағдайды енгізудің нәтижесінде қаржылық жағдайы 

нашарлаған ШОБ клиенттерінің сұрақтарына жауаптар 

1. Қандай заңнамалық актілер, нормативтік құжаттар мемлекеттік 

қолдау көрсету тәртібі мен шарттарын регламенттейді және 

олармен қайда танысуға болады? 

Жауап:  

1) Тӛтенше жағдай кезеңінде халыққа және кәсіпкерлік субъектілеріне 

қолдау кӛрсету шаралары туралы ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ 

ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ РМҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 2020 жылғы 22 

наурыздағы № 17 ҚАУЛЫСЫ. 

Қаулы finreg.kz сайтының Агенттіктің НҚА тарауында орналасқан. 

2) Тӛтенше жағдайды енгізудің нәтижесінде зардап шеккен халықтың, 

шағын және орта бизнестің қарыздары бойынша негізгі борыштың 

және сыйақының сомасын тӛлеуді тоқтата тұру тәртібін бекіту 

туралы ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН 

РЕТТЕУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ РМҚ 2020 жылғы 26 

наурыздағы № 167 бұйрығы. Бұйрық finreg.kz сайтының Қаржы 

нарығының жаңалықтар тарауында орналасқан. 

 

 

2. Кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық күйінің нашарлауына жол 

бермеу үшін Банк оларға қандай қолдау шараларын көрсетуде? 

 

Жауап: 

1) банктік қарыз шарттары бойынша негізгі борыш және (немесе) 

сыйақы бойынша мерзімі ӛткен тӛлемдер бойынша айыппұлдар мен 

ӛсімпұлдарды есептемейді; 

2) негізгі қарыз және (немесе) сыйақы бойынша тӛлемдерді қоса 

алғанда банктік қарыз шарттары бойынша тӛлемдерді 90 (тоқсан) 

күнтізбелік күн мерзімге дейін кейінге шегеруді береді. 

 

3. Қарыз бойынша кейінге шегеруді алу үшін қандай әрекеттерді 

орындау керек? 

 

Жауап: 

SMB_VTB@vtb-bank.kz электронды поштасына жазбаша ӛтініш 

жіберу. 
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4. Банкке кейінге шегеруді беру үшін қосымша құжаттарды сұратуға 

құқылы ма? 

 

Жауап: 

Иә, жеке кәсіпкерлердің және заңды тұлғалардың несиелері бойынша 

Банк қажет болса тӛтенше жағдайды енгізудің нәтижесінде қарыз 

алушының қаржылық күйінің нашарлауын растайтын құжаттарды 

сұрайды. 

 

5. Шағын және орта кәсіпкерлік субъекттеріне, соның ішінде жеке 

кәсіпкерлерге банктік қарыздар бойынша негізгі борыш пен 

сыйақыны өтеу бойынша кейінге шегеру қандай мерзімге берілуі 

мүмкін? 

 

Жауап: 

Кейінге шегеру 2020 жылдың 16 наурызына дейін берілген қарыздар 

бойынша 2020 жылғы 15 маусымға дейінгі мерзімге беріледі. 

 

6. Банк клиенттерге мершімін кейінге шегеруді беру туралы өз 

шешімін қалай хабарлайды? 

 

Жауап: 

Ӛтінішті қарау нәтижелері Банкпен қарыз алушыларға Банктің ішкі 

құжаттарымен белгіленген тәртіпте және мерзімде жеткізіледі. Банк 

ТЖ режимінде мүмкіндік бар болса қарыз алушыларға электронды 

байланыс арналары (электронды пошта және т.с.с.) арқылы жазбаша 

түрде қысқа мерзімнің ішінде хабарлайды. 

 

7. Қандай несиелер бойынша кейінге қалдыру берілуі мүмкін? 

 

Жауап: 

Тәртіп 2020 жылдың 16 наурызына дейін шағын және орта кәсіпкерлік 

субъектілеріне, соның ішінде жеке кәсіпкерлерге берілген барлық 

банктік қарыздарға келесі талаптардың біреуін сақтаған жағдайда 

таралады: 

1) Экономиканың келесі салаларында қызметті жүзеге асыру 



1. Азық-түлік дүкендерін, дәріханаларды және олармен байланысты 

жеткізулерді есептемегенде, сауда-ойын сауық орталықтарының 

жалға алушыларын қоса есептегенде сауда саласы, халықтық тұтыну 

тауарларының дүкендері, тауарларды жеткізу тізбектері. 

2. Туристтік операторлар мен турагенттерді қоса, спорт, туризм 

және қонақүй бизнесі. 

3. Азық-түліктер мен дәрі-дәрмектерді тасымалдауды есептемегенде 

жолаушылар мен жүктерді тасымалдау секторы. 

4. Мейрамханалар мен кафелерді қоса, қоғамдық тамақтану секторы. 

5. Театрларды, кинотеатрларды, фото- және видеотүсіруді, кӛрмелер 

мен конференцияларды, салтанаттарды ұйымдастыруды, сұлулық 

салондарын және фитнес орталықтарды қоса тұрмыстық қызметтер, 

демалыс пен кӛңіл кӛтеруді ұйымдастыру секторы; 

2) тӛтенше жағдай режимінің әрекет ету мерзімінің ішінде сатылған 

тауарлардың және (немесе) қызметтердің кӛлемінің тӛмендеуі, сатып 

алушылардан түсетін тӛлемдердің кідіруі, уақытша тоқтауы, мерзімін 

ӛзгертуді (уақытша тоқтатуды), жұмысшылардың штаттық санының 

қысқаруын растау кезінде немесе басқа да объективті себептерге 

байланысты қаржылық жағдайлары нашарлағандар. 

8. Кейінге шегеруді беру несие тарихына қалай әсер етеді? 

 

Жауап: 

1-тармақта кӛрсетілген заңнамалық актілердің негізінде тӛлемдерді 

уақытша тоқтату қарыз алушының несие тарихын нашарлату және 

несие бюросына қарыз алушы туралы теріс ақпаратты беру үшін негіз 

болып табылмайды. 

9. Кейінге шегеруді беру қарыз шарттарын өзгертуді және қарыз 

шарттарына қосымша келісімдерге қол қоюды талап ете ме? 

 

Жауап: 

Тӛлемдерді уақытша тоқтату банктік қарыз шарттарына, кепіл 

шарттарына қосымша келісімдерге қол қоюсыз негізгі борыш пен 

сыйақыны тӛлеу мерзімін кейінге шегеруді беру арқылы жүзеге 

асырылады. 

10. Мерзімді кейінге шегеру үшін Банкпен комиссия алынады ма? 

Жауап: 

Несие ұйымдарына тӛлемдерді уақытша тоқтату туралы ӛтініштерді 

қарастыру және кепіл шарттарын және ӛзге де байланысты шарттарды 



тиісті ӛзгерту үшін қарыз алушылардан комиссияларды және ӛзге де 

тӛлемдерді ӛндіріп алуға тыйым салынады. 


