
Алдын ала/аралық тұрғын үй заемдарына арналған үлгі 

 

«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 

 _____________________________ 

        (клиенттің Т.А.Ә.) 

 

Банктік заем алуға 

ӨТІНІШ 

 

       Маған келесі талаптармен [алдын ала/аралық] тұрғын үй заемдарын беруіңізді 

сұраймын: 

«____» ___________ ______жылғы №_______ ТҚЖ туралы шарт  

Заемшы: _____________ 

[Заемшылас 1:_________________] 

[Заемшылас 2: __________________] 

Шарт сомасы __________________ теңге  

[АЛДЫН АЛА/АРАЛЫҚ] ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ: 

Заем сомасы: _______________ теңгеден артық емес; 

Мерзімі (ай): _______________ айдан (____ жыл) артық емес; 

Сыйақы мөлшерлемесі: жылдық______%; 

[Заем түрі: _______________ (Жеңіл, Жеңіл 2, ______);] 

Заем мақсаты: _________; 

Өтеу тәсілі:____________________; 

Төлем күні: әр айдың __________ күні; 

[Мемлекеттік бағдарлама__________________;] 

[Қаржыландыру көзі: __________________.] 

ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ: 

Заем сомасы: _______________ теңгеден артық емес; 

Мерзімі (ай): _______________ ай. (____ жыл) артық емес; 

Сыйақы мөлшерлемесі: жылдық______%; 

[Заем мерзімі (ай) және сыйақы мөлшерлемесі Заемшының бағалау көрсеткішінің жеткен көлеміне 

тәуелсіз белгіленетін төменде келтірілген кестеге сәйкес белгіленеді:  

 



Өтеу тәсілі: _________________. 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ: 

Түрі Кепіл құны, теңге Кепіл беруші Сипаты 

[Жылжымайтын 

мүлік:] _____ 

   

[Кепілдік:   ] 

_________ 

   

 

Банк бекіткен, түрлі тәсілдермен есептелінген алдын ала өтеу кестелерімен таныстым. 

 

Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемелерін есептеу кезінде қатысатын комиссияларды және 

басқа да төлемдерді ұстап қалуларды қарастырмайтын кредиттеудің түрлерімен және 

талаптарымен таныстым.   

 

Менің жинақ және/немесе ағымдағы шотыма бағытталған сомадан комиссия сомасының 

ұсталынып қалуы мүмкін екендігі маған хабарланды және онымен келісемін. 

 

[Уәкілетті органның заем беруге шығарған оң шешімінің әрекет мерзімі – шешім 

қабылданған күннен бастап 3 ай.] 

 

[Алдын ала банктік біліктілік аясында көзделген Заем алуға шығарылған оң шешімдердің 

әрекет мерзімі – оларды дайындаған күннен бастап 3 ай.] 

 

Клиенттің Т.А.Ә ____________________    Күні ___________ Клиенттің қолы _________ 

     

 
* 1) қайта қаржыландырылған шарттың күнін, нөмірін, сондай-ақ, заем қайта 
қаржыландырылатын банктің атауын міндетті түрде көрсету керек.  
 2) егер салынып жатқан тұрғын үй сатып алынатын болса, онда салынып жатқан тұрғын  
үйді сатып алу туралы ақпарат, сонымен бірге, сатушы туралы деректер  қосымша 
нақтыланады.   

 

№ 

Тұрғын үй құрылысы 

жинақтары туралы 

шарт бойынша  
бағалық көрсеткіштің 

минималды мәні 

 

Тұрғын үй заемдары бойынша сыйақы 

мөлшерлемесінің көлемі жылына 360 күн 

және айына 30 күн, жылдық % есебінен  

заем бойынша негізгі борыштың 

сомасына есептеледі. 

Тұрғын үй 

заемдарының 

минималды 

мерзімі, жыл 

номиналды 

түрінде 

жылдық тиімді  сыйақы 

мөлшерлемесі түрінде 

1.  16-дан 19,99-ға дейін 5 5,2 6 

2.  20-дан  24,99-ға дейін 4,8 5 7 

3.  25-дан 28,99-ға дейін 4,5 4,7 8 

4.  29-дан 34,99-ға дейін 4,2 4,4 9 

5.  35-дан 40,99-ға дейін 4 4,2 10 

6.  41-дан 44,99-ға дейін 3,8 3,9 11 

7.  45-дан 47,99-ға дейін 3,7 3,9 12 

8.  48-дан 52,99-ға дейін 3,5 3,6 14 

9.  53-дан 56,99-ға дейін 3,5 3,6 16 

10.  57-дан 60,99-ға дейін 3,5 3,6 18 

11.  61-дан 65,99-ға дейін 3,5 3,6 21 

12.  66-дан 73,99-ға дейін 3,5 3,6 23 

13.  74-дан бастап 3,5 3,6 25 



 

Тұрғын үй заемдарына арналған үлгі 

«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ 

Филиалының директорына 

________________________ 

 _____________________________ 

        (клиенттің Т.А.Ә.) 

Банктік заем алуға 

ӨТІНІШ 

       Маған келесі талаптармен тұрғын үй заемдарын беруіңізді сұраймын: 

 

«____» ___________ ______жылғы №_______ ТҚЖ туралы шарт  

Заемшы: _____________ 

[Заемшылас 1:_________________] 

[Заемшылас 2: __________________] 

Шарт сомасы __________________ теңге  

ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫНЫҢ ТАЛАПТАРЫ: 

Заем сомасы: _______________ теңгеден артық емес; 

Мерзімі (ай): _______________ айдан (____ жыл) артық емес; 

Сыйақы мөлшерлемесі: жылдық______%; 

Заем мақсаты: _________; 

Өтеу тәсілі:___________________; 

Төлем күні: әр айдың __________ күні; 

[Мемлекеттік бағдарлама__________________.] 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ: 

Түрі Кепіл құны, теңге Кепіл беруші Сипаты 

[Жылжымайтын 

мүлік:] _____ 

   

[кепілдік:   _________]    

Банк бекіткен, түрлі тәсілдермен есептелінген алдын ала өтеу кестелерімен таныстым. 

 

Менің жинақ және/немесе ағымдағы шотыма бағытталған сомадан комиссия сомасының 

ұсталынып қалуы мүмкін екені маған хабарланды және онымен келісемін. 

 

Уәкілетті органның заем беруге шығарған оң шешімінің әрекет мерзімі – шешім 

қабылданған күннен бастап 3 ай. 

 

Осы өтінішке қол қою арқылы, жоғарыда көрсетілген ТҚЖ шарты бойынша  мемлекеттік 

сыйақы есептеудің тоқтатылатыны туралы хабардар болдым.  

 

Клиенттің Т.А.Ә ____________________    Күні ___________ Клиенттің қолы _________ 

    

 
* 1) қайта қаржыландырылған шарттың күнін, нөмірін, сондай-ақ, заем қайта 
қаржыландырылатын банктің атауын міндетті түрде көрсету керек.  
       2) егер салынып жатқан тұрғын үй сатып алынатын болса, онда салынып жатқан тұрғын  
үйді сатып алу туралы ақпарат, сонымен бірге, сатушы туралы деректер  қосымша 
нақтыланады.   


