
"Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 

Тарифтік комитетінің шешімімен  

бекітілді 

(2009 жылғы 02 маусымдағы №10 хаттама ) 
 

2009 жылғы 01 шілдеден бастап қолданысқа енгізілді 

(17.09.2009ж. №16 хаттамаға, 

26.11.09ж. №18 хаттамаға, 

 11.05.10ж. №9 хаттамаға, 

15.07.10ж. №14 хаттамаға, 

06.08.10ж. №15 хаттамаға, 

25.02.2011ж. №5 хаттамаға, 

02.06.2011ж. №11 хаттамаға, 

09.02.2012ж. №03 хаттамаға, 

16.07.2012ж. №10 хаттамаға, 

02.10.2012ж. №17 хаттамаға, 

 29.11.2012ж. №20 хаттамаға, 

09.04.2013ж. №6 хаттамаға, 

26.09.2013ж. №10 хаттамаға, 

02.06.14ж. №13 хаттамаға, 

22.12.15ж. №30 хаттамаға, 

19.04.2016ж. №10 хаттамаға, 

14.06.2016ж. №15 хаттамаға 

30.06.2017ж. №20 хаттамаға, 

25.07.2017ж. №22 хаттамаға 

17.01.2018ж. №01 хаттамаға  

сәйкес өзгертулерін ескере отырып) 
 

Банктік қарыз шартының, жылжымайтын мүліктің кепіл шарттарын, тұрғын үй құрылыс жинақтарының кепіл шартының 

талаптарын бұзғаны үшін айыппұлдар мен өсімпұлдар. 

№ Айыппұл/өсімпұл түрі Мөлшері Ескерту 

 

 1  

Қарыздарды мерзімінен бұрын 

өтеу үшін айыппұл. 

1% 

Қарыз бойынша негізгі борышты  
мерзімінен бұрын өтеу сомасының 1%-

ы (01.01.2009ж. бастап жасалған 

банктік қарыз шарттары бойынша)1 

 

Айыппұл қарызды берген сәттен бастап 6 (алты) ай ішінде қарызды нақты 

пайдалану үшін есептелген сыйақыны төлеумен, қарыз бойынша 

берешекті толық немесе ішінара мерзімінен бұрын төлеу кезінде алынады 

(30.06.2017ж. №20 БӨҮК шешімі).  

- банктік қарыз шартын жасаған күннен бастап 14 күнтізбелік күн 

ішінде қарызды мерзімінен бұрын толық өтеу. Банктік қарыз шарты 

                                                 
1 09.02.2012ж. 3 хаттама 



Банктің қарыз алушыға ақшаны беруі сәтінен бастап жасалды деп 

есептелінеді (норма 01.03.2011 жылдан бастап әрекет етеді және 

банктік қарыз шартының барлығына, соның ішінде 01.03.2011 жылға 

дейін жасалғандарға таралады);  

- тұрғын үй құрылыс жинақтары туралы / тұрғын үй құрылыс 

жинақтары туралы бір шарттың аясында тұрғын үй қарызына өту 

туралы басқа шарт бойынша негізгі тұрғын үй қарызымен аралық/алдын 

ала тұрғын үй қарызын қайта қаржыландыру;  

Қарыздар бойынша міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуге арналған 

ең төменгі сома – 50 000 теңге.2 

(Тармақ 16.07.12ж. №10 Хаттамаға, 25.07.2017 ж. №22 Хаттамаға сәйкес 

жаңа редакцияда баяндалды) 

Алынбайды 

(31.12.2008ж. дейін жасалған банктік 

қарыз шарттары бойынша)  

Клиенттің аралық/алдын ала тұрғын үй қарыздары бойынша 

міндеттемелері бар болған жағдайда, міндетті шартқа  болып тұрғын үй 

құрылыс жинақтары туралы осы шарт бойынша негізгі тұрғын үй 

қарызымен аралық/алдын ала тұрғын үй қарызын өтеу жатады.   

2 Қарыз бойынша төлемді кідірту 

үшін өсімпұл 

Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күні үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасының 1%-ы 

(01.03.2009ж. дейін жасалған банктік 

қарыз шарттары бойынша) 

Қарыз бойынша төлемді кідірту үшін өсімпұл мөлшері 

кешіктірудің тоқсан күні ішінде кешіктірудің әрбір күні үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасының 0,5 пайызынан аспауы тиіс, 

мерзімін кешіктірудің тоқсан күні өткен соң кешіктірудің әрбір күні 

үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасының 0,03 пайызынан 

аспауы тиіс.  

Тұрақсыздық айыбының мөлшері банктік қарыз шартының 

әрекет етуінің әрбір жылы үшін берілген қарыз сомасының  10%-нан 

аспауы тиіс. Көрсетілген норма бұрын жасалған банктік қарыз 

шарттарынан туындаған қарым-қатынастарға таралады  - 01.03.2011ж. 

бастап әрекет етеді.                                                                            

Қарыз алушы қайтыс болған жағдайда, қарыз алушының қайтыс 

болғандығы туралы куәлік негізінде және қарызға қызмет көрсету 

бойынша қарыз алушымен ортақ жауапкершілікті көтеретін 

заемшыластың жоқ болуы жағдайында, қарыз алушы қайтыс болған 

күннен бастап мұрагер(-лер)дің мұраны қабылдауына (немесе мұрагер(-

лер)ді тағайындау туралы сот шешімі күшіне енуіне) дейін сыйақыны 

және өсімпұлды/айыппұлды есептеу жүргізілмейді. Осы кезеңде 

сыйақыны және өсімпұлдарды/айыппұлдарды есептеу жүргізілмейді.   

Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күні үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасының 0,2%-ы 

(01.03.2009ж. дейін жасалған банктік 

қарыз шарттары бойынша, өсімпұлды 

төмендету туралы Банк шешімінің 

қолданысқа енгізілуі күнінен бастап 

өсімпұлдың жаңа мөлшерін енгізуді 

көздейтін қосымша келісімді клиентпен 

жасау жағдайында) 

Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күні үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасының 0,2%-ы 

(01.03.2009ж. бастап жасалған банктік 

қарыз шарттары бойынша) 

                                                 
2 25.02.2011ж. 5 Хаттама 



Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күні үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасының 0,1%-ы  

(банктік қарыз шарттарына қатысты 

қосымша келісімдерге қол қою кезінде, 

олардың талаптарында қарыз бойынша 

төлемді кешіктіру үшін өсімпұл 0,1%-

ды құрайды). Бұл талап 2010 ж. 1 

маусымнан бастап енгізіледі. 

Мұрагер(-лер)дің мұраны қабылдауына (немесе мұрагер(-лер)ді 

тағайындау туралы сот шешімі күшіне енуіне) дейінгі кезеңде үшінші 

тұлғалардың қарызды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыруына рұқсат 

беріледі, осы орайда түсетін ақшалай қаражаттар Банктің ішкі 

құжаттарымен белгіленген тәртіпте қарызды өтеу шотына бағытталатын 

болады. 3 

3 Қарыз бойынша берешектің 

толық сомасын мерзімінен бұрын 

қайтару бойынша клиенттің 

міндеттемелерді уақытылы 

орындамау үшін өсімпұл 

Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күні үшін, белгіленген 

мерзімде төленбеген соманың 0,1%-ы 

(01.07.2009ж. дейін жасалған банктік 

қарыз шарттары бойынша) 

Қарыз бойынша берешектің толық сомасын мерзімінен бұрын 

қайтару бойынша міндеттемедерді клиенттің уақтылы орындамағаны 

үшін өсімпұл қарыз бойынша берешек сомасына есептеледі, оған 

мақсатсыз пайдалану үшін айыппұл кірмейді.  

Тұрақсыздық айыбының мөлшері банктік қарыз шартының 

әрекет етуінің әрбір жылы үшін берілген қарыз сомасының  10%-нан 

астам болмауы тиіс. Көрсетілген норма бұрын жасалған банктік 

қарыз шарттарынан туындаған қарым-қатынастарға таралады  - 

01.03.2011ж. бастап әрекет етеді.                                                                      

Қарыз алушы қайтыс болған жағдайда, қарыз алушының қайтыс 

болғандығы туралы куәлік негізінде және қарызға қызмет көрсету 

бойынша қарыз алушымен ортақ жауапкершілікті көтеретін 

заемшыластың жоқ болуы жағдайында, қарыз алушы қайтыс болған 

күннен бастап мұрагер(-лер)дің мұраны қабылдауына (немесе мұрагер(-

лер)ді тағайындау туралы сот шешімі күшіне енуіне) дейін сыйақыны 

және өсімпұлды/айыппұлды есептеу жүргізілмейді. Осы кезеңде 

сыйақыны және өсімпұлдарды/айыппұлдарды есептеу жүргізілмейді.   

 

Мұрагер(-лер)дің мұраны қабылдауына (немесе мұрагер(-лер)ді 

тағайындау туралы сот шешімі күшіне енуіне) дейінгі кезеңде үшінші 

тұлғалардың қарызды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыруына рұқсат 

беріледі, осы орайда түсетін ақшалай қаражаттар Банктің ішкі 

құжаттарымен белгіленген тәртіпте қарызды өтеу шотына бағытталатын 

болады.4 

Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күні үшін, белгіленген 

мерзімде төленбеген соманың 0,2%-ы 

(01.07.2009ж. дейін жасалған банктік 

қарыз шарттары бойынша, өсімпұлды 

төмендету туралы Банк шешімінің 

қолданысқа енгізілуі күнінен бастап 

өсімпұлдың жаңа мөлшерін енгізуді 

көздейтін қосымша келісімді клиентпен 

жасау жағдайында) 

Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күні үшін, белгіленген 

мерзімде төленбеген соманың 0,2%-ы 

(01.07.2009ж. бастап жасалған банктік 

қарыз шарттары бойынша) 

4 1) 2005-2007 жылдарға арналған 

ҚР-дағы  тұрғын үй құрылысын 

дамытудың мемлекеттік 

 әрбір күнтізбелік күні үшін алдын ала 

тұрғын үй қарызы бойынша 

міндеттемелер сомасының 0,1%-ы  

1) Қарыз мерзімінің аяқталу күніне қарай және құжаттарды 

ресімдеуге арналған 6 айлық мерзімнің аяқталуына қарай тұрғын 

үй құрылыс жинақтары туралы шарт бойынша міндеттемелерді 

                                                 
3  25.02.2011ж. 5 Хаттама 
4 25.02.2011ж. 5 Хаттама 



бағдарламасы және 2008-2010 

жылдарға арналған ҚР-дағы  

тұрғын үй құрылысын 

дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы (Республикалық 

бюджеттен банкке берілген 

кредит есебінен)  

аясында алдын ала тұрғын үй 

қарызын алған қарыз 

алушылардың тұрғын үй қарызын 

ресімдеу және алу бойынша 

міндеттемелерді орындамағаны 

үшін өсімпұл   

2) 2005-2007 жылдарға арналған 

ҚР-дағы  тұрғын үй құрылысын 

дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы және 2008-2010 

жылдарға арналған ҚР-дағы  

тұрғын үй құрылысын 

дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасы (Республикалық 

бюджеттен банкке берілген 

кредит есебінен)  

аясында аралық тұрғын үй 

қарызын алған қарыз 

алушылардың тұрғын үй қарызын 

ресімдеу және алу бойынша 

міндеттемелерді орындамағаны 

үшін өсімпұл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

әрбір күнтізбелік күні үшін аралық 

тұрғын үй қарызы бойынша 

міндеттемелер сомасының 0,1%-ы  

 

орындаған жағдайда (бағалау көрсеткішінің ең төменгі мәніне 

және алдын ала тұрғын үй қарызын пайдалану мерзімі ішінде 

жинақтауларлың қажетті көлеміне қол жеткізу);  

2) Қарыз мерзімінің аяқталуы күніне қарай тұрғын үй құрылыс 

жинақтары туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған 

жағдайда (бағалау көрсеткішінің ең төменгі мәніне және алдын ала 

тұрғын үй қарызын пайдалану мерзімі ішінде жинақтауларлың 

қажетті көлеміне қол жеткізбеу)  

 

3) Қарыз мерзімінің аяқталу күніне қарай және құжаттарды 

ресімдеуге арналған 6 айлық мерзімнің аяқталуына қарай тұрғын 

үй құрылыс жинақтары туралы шарт бойынша міндеттемелерді в 

орындаған жағдайда (бағалау көрсеткішінің ең төменгі мәніне 

және алдын ала тұрғын үй қарызын пайдалану мерзімі ішінде 

жинақтауларлың қажетті көлеміне қол жеткізу);  

 

 

5 Қарызды мақсатты 

пайдаланбағаны үшін айыппұл 

Мақсатсыз пайдалану сомасының 10%-

ы, сондай-ақ Банктің жазбаша талабын 

алған күннен бастап 30 күнтізбелік күн 

ішінде мақсатты пайдалану бойынша 

құжаттары толық көлемде Банкке 

ұсынылмаған қарыз сомасын 

мерзімінен бұрын қайтару 

Қарыз алушы қайтыс болған жағдайда, қарыз алушының қайтыс 

болғандығы туралы куәлік негізінде және қарызға қызмет көрсету 

бойынша қарыз алушымен ортақ жауапкершілікті көтеретін 

заемшыластың жоқ болуы жағдайында, сыйақыны және 

өсімпұлды/айыппұлды есептеу жүргізілмейді 

6 Қарыздың мақсатты 

пайдаланылуын растайтын 

Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күні үшін 500 теңге 

 Қарыз алушы қайтыс болған жағдайда, қарыз алушының қайтыс 

болғандығы туралы куәлік негізінде және қарызға қызмет көрсету 



құжаттарды уақтылы ұсынбағаны 

үшін өсімпұл. 

бойынша қарыз алушымен ортақ жауапкершілікті көтеретін 

заемшыластың жоқ болуы жағдайында, сыйақыны және 

өсімпұлды/айыппұлды есептеу жүргізілмейді. 

Өсімпұлды есептеу құжаттарды ұсыну немесе 10%  мөлшерінде 

қарыздың мақсатты пайдаланылуы үшін айыппұлды есептеу күнінен 

бастап тоқтатылады  

 

6-1 

Екінші деңгейдегі банктерде / 

қаржы ұйымдарында тұрғын үй 

жағдайларын жақсарту бойынша 

іс-шараларға байланысты 

туындаған міндеттемелерді қайта 

қаржыландыру кезінде тұрғын 

жылжымайтын мүлік кепіліне 

жеке тұлғаның кепілдігінен 

қамтамасыз етуді ауыстыру 

бойынша талаптарды қарыз 

алушының/кепіл берушінің 

уақтылы орындамағаны үшін 

өсімпұл. 

Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күні үшін 500 теңге 

Қарыз алушы қайтыс болған жағдайда, қарыз алушының қайтыс 

болғандығы туралы куәлік негізінде және қарызға қызмет көрсету 

бойынша қарыз алушымен ортақ жауапкершілікті көтеретін 

заемшыластың жоқ болуы жағдайында, сыйақыны және 

өсімпұлды/айыппұлды есептеу жүргізілмейді.             

          

6-2 

Коммерциялық жылжымайтын 

мүлікты ауыстыру/толықтыру 

түрінде Банкке тұрғын 

жылжымайтын мүлікті уақытылы 

ұсылу туралы талаптарды қарыз 

алушының/кепіл берушінің 

бұзғаны үшін өсімпұл. 

Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күні үшін 500 теңге             Қарыз алушы қайтыс болған жағдайда, қарыз алушының қайтыс 

болғандығы туралы куәлік негізінде және қарызға қызмет көрсету 

бойынша қарыз алушымен ортақ жауапкершілікті көтеретін 

заемшыластың жоқ болуы жағдайында, сыйақыны және 

өсімпұлды/айыппұлды есептеу жүргізілмейді. 

7 Кредит берудің бүкіл мерзіміне 

емес, бір жылға сақтандыру 

шартын жасау кезінде 

сақтандыру шартын уақытылы 

ұсынбағаны үшін өсімпұл 

Кешіктірудің әрбір күнтізбелік күні 

үшін сақтандыру шартының қолданылу 

мерзімі аяқталған күндегі жағдай 

бойынша қарызға қатысты негізгі 

борыш бойынша міндеттемелер 

сомасының 0,1%-ы (01.07.2009ж. дейін 

жасалған банктік қарыз шарттары 

бойынша) 

 Қарыз алушы қайтыс болған жағдайда, қарыз алушының қайтыс 

болғандығы туралы куәлік негізінде және қарызға қызмет көрсету 

бойынша қарыз алушымен ортақ жауапкершілікті көтеретін 

заемшыластың жоқ болуы жағдайында, қарыз алушы қайтыс болған 

күннен бастап мұрагер(-лер)дің мұраны қабылдауына (немесе мұрагер(-

лер)ді тағайындау туралы сот шешімі күшіне енуіне) дейін сыйақыны 

және өсімпұлды/айыппұлды есептеу жүргізілмейді. Осы кезеңде 

сыйақыны және өсімпұлдарды/айыппұлдарды есептеу жүргізілмейді.   

 

Мұрагер(-лер)дің мұраны қабылдауына (немесе мұрагер(-лер)ді 

тағайындау туралы сот шешімі күшіне енуіне) дейінгі кезеңде үшінші 

Кешіктірудің әрбір күнтізбелік күні 

үшін сақтандыру шартының қолданылу 

мерзімі аяқталған күндегі жағдай 



бойынша қарызға қатысты негізгі 

борыш бойынша міндеттемелер 

сомасының 0,05%-ы (01.07.2009ж. 

дейін жасалған банктік қарыз шарттары 

бойынша, өсімпұлды өзгерту туралы 

Банк шешімінің қолданысқа енгізілуі 

күнінен бастап өсімпұлдың жаңа 

мөлшерін енгізуді көздейтін қосымша 

келісімді клиентпен жасау жағдайында) 

тұлғалардың қарызды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыруына рұқсат 

беріледі, осы орайда түсетін ақшалай қаражаттар Банктің ішкі 

құжаттарымен белгіленген тәртіпте қарызды өтеу шотына бағытталатын 

болады.5  

Кешіктірілуі бірдей барлық сақтандыру полистерін қарыз алушы ұсынған 

жағдайда, өсімпұл бір сақтандыру полисін кешіктіру үшін есептелінеді.  

Кешіктірілуі әр түрлі сақтандыру полистерін ұсынған жағдайда, 

сақтандыру шарттарын уақтылы ұсынбағаны үшін өсімпұлды есептеу 

ағымдағы жыл бойынша талап етілетін сақтандыру шарттары ішінен 

соңғыны ұсыну күніне дейін жүргізіледі.  

 

Кешіктірудің әрбір күнтізбелік күні 

үшін сақтандыру шартының қолданылу 

мерзімі аяқталған күндегі жағдай 

бойынша қарызға қатысты негізгі 

борыш бойынша міндеттемелер 

сомасының 0,05%-ы (01.07.2009ж. 

бастап жасалған банктік қарыз 

шарттары бойынша) 

Кешіктірудің әрбір күнтізбелік күні 

үшін сақтандыру шартының қолданылу 

мерзімі аяқталған күндегі жағдай 

бойынша қарызға қатысты негізгі 

борыш бойынша міндеттемелер 

сомасының 0,01%-ы (01.07.2011ж. 

дейін жасалған банктік қарыз шарттары 

бойынша, өсімпұлды өзгерту туралы 

Банк шешімінің қолданысқа енгізілуі 

күнінен бастап өсімпұлдың жаңа 

мөлшерін енгізуді көздейтін қосымша 

келісімді клиентпен жасау жағдайында)  

(02.06.2011ж. 11 Хаттамаға сәйке) 

Шешім 2011 жылғы «1» шілдеден 

басап күшіне енді.  

Кешіктірудің әрбір күнтізбелік күні 

үшін сақтандыру шартының қолданылу 

мерзімі аяқталған күндегі жағдай 

бойынша қарызға қатысты негізгі 
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борыш бойынша міндеттемелер 

сомасының 0,01%-ы (01.07.2011ж. 

бастап жасалған банктік қарыз 

шарттары бойынша) 

(02.06.2011ж. 11 Хаттамаға сәйке) 

Шешім 2011 жылғы «1» шілдеден 

басап күшіне енді.  

 

8. Кепіл затын қайталама бағалау 

(қайта бағалау) бойынша 

құжаттарды уақтылы ұсынбағаны 

үшін өсімпұл. 

Міндеттемелерді орындамаудың әрбір 

күнтізбелік күні үшін банктік қарыз 

шарты бойынша негізгі борыш 

сомасының 0,1%-ы (01.07.2009ж. дейін 

жасалған шарттар бойынша)  

Қарыз алушы қайтыс болған жағдайда, қарыз алушының қайтыс 

болғандығы туралы куәлік негізінде және қарызға қызмет көрсету 

бойынша қарыз алушымен ортақ жауапкершілікті көтеретін 

заемшыластың жоқ болуы жағдайында, қарыз алушы қайтыс болған 

күннен бастап мұрагер(-лер)дің мұраны қабылдауына (немесе мұрагер(-

лер)ді тағайындау туралы сот шешімі күшіне енуіне) дейін сыйақыны 

және өсімпұлды/айыппұлды есептеу жүргізілмейді. Осы кезеңде 

сыйақыны және өсімпұлдарды/айыппұлдарды есептеу жүргізілмейді.   

 

Мұрагер(-лер)дің мұраны қабылдауына (немесе мұрагер(-лер)ді 

тағайындау туралы сот шешімі күшіне енуіне) дейінгі кезеңде үшінші 

тұлғалардың қарызды өтеу бойынша төлемдерді жүзеге асыруына рұқсат 

беріледі, осы орайда түсетін ақшалай қаражаттар Банктің ішкі 

құжаттарымен белгіленген тәртіпте қарызды өтеу шотына бағытталатын 

болады.6  

 

Міндеттемелерді орындамаудың әрбір 

күнтізбелік күні үшін банктік қарыз 

шарты бойынша негізгі борыш 

сомасының 0,05%-ы (01.07.2009ж. 

дейін жасалған шарттар бойынша, 

өсімпұлды өзгерту туралы Банк 

шешімінің қолданысқа енгізілуі күнінен 

бастап өсімпұлдың жаңа мөлшерін 

енгізуді көздейтін қосымша келісімді 

клиентпен жасау жағдайында)  

 

Міндеттемелерді орындамаудың әрбір 

күнтізбелік күні үшін банктік қарыз 

шарты бойынша негізгі борыш 

сомасының 0,05%-ы (01.07.2009ж. 

бастап жасалған шарттар бойынша) 

9.  Жылжымайтын мүліктің кепіл 

шартының, болашақта кепіл 

берушінің меншігіне түсетін 

жылжымайтын мүліктің кепіл 

шартының талаптарын бұзғаны 

үшін айыппұл  

Кепіл шартының талаптарын бұзудың 

әрбір дерегі үшін кепіл заты құнының 

5%-ы, (01.07.2009ж. дейін жасалған 

шарттар бойынша) 

Шарттың талаптарын бұзу дерегі болып кепіл берушінің кепіл шарты 

бойынша өз міндеттемелерін бұзу табылады 

Кепіл шартының талаптарын бұзудың 

әрбір дерегі үшін кепіл заты құнының 
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1%-ы, (01.07.2009ж. дейін жасалған 

шарттар бойынша, 

өсімпұлды өзгерту туралы Банк 

шешімінің қолданысқа енгізілуі күнінен 

бастап өсімпұлдың жаңа мөлшерін 

енгізуді көздейтін қосымша келісімді 

клиентпен жасау жағдайында) 

Кепіл шартының талаптарын бұзудың 

әрбір дерегі үшін кепіл заты құнының 

1%-ы, (01.07.2009ж. бастап жасалған 

шарттар бойынша) 

9-1 Тұрғын үй құрылысына үлестік 

қатысу қатысушысының мүліктік 

құқық кепіл шартының, сатып 

алу-сатудың алдын ала шарты 

бойынша мүліктік құқық 

(талап ету құқығы) кепіл 

шартының талаптарын бұзғаны 

үшін айыппұл  (17.01.2018жылғы 

№1 БӨҮК хаттамасы) 

Шарт талаптарын бұзудің әрбір дерегі 

үшін мүліктік құқық (талап ету құқығы) 

құнының 25%-ы  

Шарттың талаптарын бұзу дерегі болып кепіл берушінің кепіл шарты 

бойынша өз міндеттемелерін бұзу табылады (15.03.2017 жылғы №9 

БӨҮК хаттамасы) 

10.  Тұрғын үй құрылыс 

жинақтарының кепіл шартының 

талаптарын бұзғаны үшін 

айыппұл 

Кепіл шартының талаптарын бұзудың 

әрбір дерегі үшін жинақ ақша (тұрғын 

үй құрылыс жинақтарының) сомасының 

5%-ы 

(01.07.2009ж. дейін жасалған шарттар 

бойынша) 

 Шарттың талаптарын бұзу дерегі болып кепіл берушінің кепіл шарты 

бойынша өз міндеттемелерін бұзу табылады 

Кепіл шартының талаптарын бұзудың 

әрбір дерегі үшін жинақ ақша (тұрғын 

үй құрылыс жинақтарының) сомасының 

1%-ы 

(01.07.2009ж. дейін жасалған шарттар 

бойынша, өсімпұлды өзгерту туралы 

Банк шешімінің қолданысқа енгізілуі 

күнінен бастап өсімпұлдың жаңа 

мөлшерін енгізуді көздейтін қосымша 

келісімді клиентпен жасау жағдайында) 

Кепіл шартының талаптарын бұзудың 

әрбір дерегі үшін жинақ ақша (тұрғын 



үй құрылыс жинақтарының) сомасының 

1%-ы 

(01.07.2009ж. бастап жасалған шарттар 

бойынша) 

11. Қарыз алушымен қайта 

рәсімдеу/нотариалды растау үшін 

ұсынылған құқық белгілеуші 

құжаттарды уақтылы 

қайтармағаны үшін өсімпұл 

 

Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күшін үшін 500 теңге7 

 

12. Уәкілетті орган жылжымайтын 

мүліктің кепіл шартын тіркеуден 

бас тартқан, немесе тіркеуді 

уақытша тоқтатқан жағдайда, 

қарыз алушы/кепіл беруші кепілді 

басқа жылжымайтын мүлік 

кепіліне ауыстыру бойынша 

талаптарды уақтылы 

орындамағаны үшін өсімпұл 

Мерзімін кешіктірудің әрбір 

күнтізбелік күні үшін 500 теңге 

Уәкілетті орган жылжымайтын мүліктің кепіл шартын тіркеуден бас 

тартқан, немесе тіркеуді уақытша тоқтатқан жағдайда, кепілді ауыстыру 

мерзімі кепілді ауыстыру туралы қарыз алушыны/кепіл берушінің 

мекенжайына жіберілетін Банктің ескертпесінде белгіленеді. 

   Қарыз алушы қайтыс болған жағдайда, қарыз алушының қайтыс 

болғандығы туралы куәлік негізінде және қарызға қызмет көрсету 

бойынша қарыз алушымен ортақ жауапкершілікті көтеретін 

заемшыластың жоқ болуы жағдайында, сыйақыны және 

өсімпұлды/айыппұлды есептеу жүргізілмейді.   
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Введены в действие 

с 01 июля 2009 года 
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Протоколом №16 от 17.09.2009г., 

Протоколом №18 от 26.11.09г., 
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Протоколом №14 от 15.07.10г., 

Протоколом №15 от 06.08.10г., 
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Протоколом № 11 от 02.06.2011г., 

Протоколом № 03 от 09.02.2012г., 

Протоколом № 10 от 16.07.2012г., 

Протокол №17 от 02.10.2012г., 

Протокол №20 от 29.11.2012г., 

Протокол № 6 от 09.04.2013г., 

Протокол № 10 от 26.09.2013г., 

Протокол № 13 от 2.06.14г., 

Протокол № 30 от 22.12.15г., 
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Протокол №20 от 30.06.2017г, 
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Протокол №01 от 17.01.2018г) 
 

Штрафы и пени за нарушение условий договоров банковского займа, договоров залога недвижимого имущества, договоров залога 

жилстройсбережений. 

№ Вид штрафа/пени Размер Примечание 

 

 1  

Штраф за досрочное погашение 

займов. 

1% 

от суммы досрочного погашения 

основного долга по займу (по 

Штраф взимается при досрочном полном или частичном погашении 

задолженности по займу с оплатой начисленного вознаграждения за 

фактическое пользование займом в течение 6 (шести) месяцев с момента 

предоставления займа (решение КБПП №20 от 30.06.2017г).  



договорам банковского займа, 

заключенным с 01.01.2009г)8 

 

- полного досрочного погашения займа в течение 14 календарных дней с 

даты заключения договора банковского займа. Договор банковского 

займа считается заключенным с момента передачи Банком денег 

заемщику (норма действует с 01.03.2011 года и распространяется на 

все договора банковского займа, в том числе заключенные до 01.03.2011 

года);  

- рефинансирования промежуточного/ предварительного жилищного 

займа основным жилищным займом по другому договору о 

жилстройсбережениях /перехода на жилищный заем в рамках одного 

договора о жилстройсбережениях;  

Минимальная сумма для досрочного погашения обязательств по займам 

– 50 000 тенге.9 

(Пункт изложен в новой редакции согласно Протокола №10 от 16.07.12г., 

Протокола №22 от 25.07.2017года) 

Не взимается 

(по договорам банковского займа, 

заключенным до 31.12.2008г) 

При наличии обязательств у клиента по 

промежуточному/предварительному жилищному займам обязательным 

условием является погашение промежуточного/предварительного 

жилищного займа основным жилищным займом по данному договору о 

жилстройсбережениях. 

2 Пеня за задержку платежа по 

займу 

1% за каждый календарный день 

просрочки от суммы просроченного 

платежа  

(по договорам банковского займа, 

заключенным до 1.03.2009г.) 

Размер пени за задержку платежа по займу не может превышать 

в течение девяноста дней просрочки 0,5 процента от суммы 

просроченного платежа за каждый день просрочки, по истечении 

девяноста дней просрочки не может превышать 0,03 процента от 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

Размер неустойки не должен быть более 10% от суммы выданного займа 

за каждый год действия договора банковского займа. Указанная норма 

распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных 

договоров банковского займа. - действуют с 01.03.2011г.                                                                           

В случае смерти заемщика начисление вознаграждения и 

пени/штрафов не производится, на основании свидетельства о смерти 

заемщика и при отсутствии созаемщика, несущего с заемщиком 

солидарную ответственность по обслуживанию займа, с даты смерти 

заемщика до даты принятия наследства наследником(-ами) (либо 

вступления в законную силу решения суда о назначении наследника(ов)). 

0,2% за каждый календарный день 

просрочки от суммы просроченного 

платежа (по договорам банковского 

займа, заключенным до 1.03.2009г., при 

условии заключения клиентом 

дополнительного соглашения, 

предусматривающего введение нового 

размера пени с даты введения в 

действие решения Банка о снижении 

пени) 
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0,2% за каждый календарный день 

просрочки от суммы просроченного 

платежа  

(по договорам банковского займа, 

заключенным с 01.03.2009г.) 

Начисление вознаграждения и пени/штрафов в этот период не 

производится.  

В период до принятия наследства наследником(-ами) (либо 

вступления в законную силу решения суда о назначении наследника(ов)) 

допускается осуществление третьими лицами платежей по погашению 

займа, при этом, поступающие денежные средства будут направляться в 

счет погашения займа в установленном внутренними документами Банка 

порядке. 10 

0,1% за каждый календарный день 

просрочки от суммы просроченного 

платежа 

 (при подписании дополнительного 

соглашения к договорам банковского 

займа, в условиях которых пеня за 

задержку платежа по займу составляет 

0,1%) Данное условие вводится с 1 

июня 2010г. 

3 Пеня за несвоевременное 

выполнение обязательств 

клиентом по досрочному 

возврату полной суммы 

задолженности по займу  

0,1% от суммы, не оплаченной в 

установленные сроки, за каждый 

календарный день просрочки (по 

договорам банковского займа, 

заключенным до 01.07.2009г.) 

Пеня за несвоевременное выполнение обязательств клиентом по 

досрочному возврату полной суммы задолженности по займу 

начисляется на сумму задолженности по займу, за исключением штрафа 

за нецелевое использование. 

Размер неустойки не должен быть более 10% от суммы выданного 

займа за каждый год действия договора банковского займа. 

Указанная норма распространяется на отношения, возникшие из 

ранее заключенных договоров банковского займа. -действуют с 

01.03.2011г.                                                                           

В случае смерти заемщика начисление вознаграждения и 

пени/штрафов не производится, на основании свидетельства о смерти 

заемщика и при отсутствии созаемщика, несущего с заемщиком 

солидарную ответственность по обслуживанию займа, с даты смерти 

заемщика до даты принятия наследства наследником(-ами) (либо 

вступления в законную силу решения суда о назначении наследника(ов)). 

Начисление вознаграждения и пени/штрафов в этот период не 

производится.  

В период до принятия наследства наследником(-ами) (либо вступления в 

законную силу решения суда о назначении наследника(ов)) допускается 

осуществление третьими лицами платежей по погашению займа, при 

этом, поступающие денежные средства будут направляться в счет 

0,2% от суммы, не оплаченной в 

установленные сроки, за каждый 

календарный день просрочки (по 

договорам банковского займа, 

заключенным до 01.07.2009г., при 

условии заключения клиентом 

дополнительного соглашения, 

предусматривающего введение нового 

размера пени с даты введения в 

действие решения Банка об изменении 

пени) 

0,2% от суммы, не оплаченной в 

установленные сроки, за каждый 

календарный день просрочки (по 

договорам банковского займа, 

заключенным с 01.07.2009г.) 
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погашения займа в установленном внутренними документами Банка 

порядке.11 

4 1) Пеня за неисполнение 

обязательств по оформлению и 

получению жилищного займа 

заемщиками, получившими 

предварительный жилищный 

заем в рамках Государственной 

программы развития жилищного 

строительства в РК на 2005-2007 

годы и Государственной 

программы жилищного 

строительства в РК на 2008-2010 

годы 

(за счет кредита, 

предоставленного банку из 

Республиканского бюджета)  

2) Пеня за неисполнение 

обязательств по оформлению и 

получению жилищного займа 

заемщиками, получившими 

промежуточный жилищный заем 

в рамках Государственной 

программы развития жилищного 

строительства в РК на 2005-2007 

годы и Государственной 

программы жилищного 

строительства в РК на 2008-2010 

годы 

(за счет кредита, 

предоставленного банку из 

Республиканского бюджета) 

   0,1% от суммы обязательств по 

предварительному жилищному займу за 

каждый календарный день  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1% от суммы обязательств по 

промежуточному жилищному займу за 

каждый календарный день 

1) в случае выполнения обязательств по договору о 

жилстройсбережениях (достижение минимального значения 

оценочного показателя и необходимого объема сбережений в 

течение срока пользования предварительным жилищным займом) 

к дате окончания срока займа и истечения 6-ти месячного срока 

для оформления документов;  

2) в случае невыполнения обязательств по договору о 

жилстройсбережениях (недостижение минимального значения 

оценочного показателя и необходимого объема сбережений в 

течение срока пользования предварительным жилищным займом) 

к дате окончания срока займа 

 

 

       1) в случае выполнения обязательств по договору о 

жилстройсбережениях (достижение минимального значения 

оценочного показателя и необходимого объема сбережений в 

течение срока пользования предварительным жилищным займом) 

к дате окончания срока займа и истечения 6-ти месячного срока 

для оформления документов;  

 

 

5 Штраф за нецелевое 

использование займа  

10% от суммы нецелевого 

использования, а также досрочный 

возврат суммы займа, на которую Банку 

не предоставлены в полном объеме 

 В случае смерти заемщика начисление вознаграждения и 

пени/штрафов не производится, на основании свидетельства о смерти 

заемщика и при отсутствии созаемщика, несущего с заемщиком 

солидарную ответственность по обслуживанию займа.  
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документы по целевому использованию 

в течение 30-ти календарных дней со 

дня получения письменного требования 

Банка 

6 Пеня за несвоевременное 

предоставление документов, 

подтверждающих целевое 

использование займа. 

500 тенге за каждый календарный день 

просрочки  

 В случае смерти заемщика начисление вознаграждения и 

пени/штрафов не производится, на основании свидетельства о смерти 

заемщика и при отсутствии созаемщика, несущего с заемщиком 

солидарную ответственность по обслуживанию займа. 

Начисление пени прекращается с даты представления документов либо 

начисления штрафа за нецелевое использование займа в размере 10%  

6-1 

Пеня за несвоевременное 

выполнение 

заемщиком/залогодателем 

условия по замене обеспечения с 

гарантии физического лица на 

залог жилой недвижимости при 

рефинансировании обязательств, 

которые появились в связи с 

мероприятиями по улучшению 

жилищных условий в банках 

второго уровня/финансовых 

организациях. 

500 тенге за каждый календарный день 

просрочки 

            В случае смерти заемщика начисление вознаграждения и 

пени/штрафов не производится, на основании свидетельства о смерти 

заемщика и при отсутствии созаемщика, несущего с заемщиком 

солидарную ответственность по обслуживанию займа.             

          

6-2 

Пеня за нарушение 

заемщиком/залогодателем 

условия о своевременном 

предоставлении в залог Банку 

жилой недвижимости взамен/в 

дополнение коммерческой 

недвижимости. 

500 тенге за каждый календарный день 

просрочки 

            В случае смерти заемщика начисление вознаграждения и 

пени/штрафов не производится, на основании свидетельства о смерти 

заемщика и при отсутствии созаемщика, несущего с заемщиком 

солидарную ответственность по обслуживанию займа. 

7 Пеня за несвоевременное 

предоставление договоров 

страхования при заключении 

договора страхования не на весь 

период кредитовании, а на год. 

0,1% за каждый календарный день 

просрочки от суммы обязательств по 

основному долгу по займу по 

состоянию на дату истечения срока 

действия договора страхования (по 

договорам, заключенным до 

01.07.2009г) 

 В случае смерти заемщика начисление вознаграждения и 

пени/штрафов не производится, на основании свидетельства о смерти 

заемщика и при отсутствии созаемщика, несущего с заемщиком 

солидарную ответственность по обслуживанию займа, с даты смерти 

заемщика до даты принятия наследства наследником(-ами) (либо 

вступления в законную силу решения суда о назначении наследника(ов)). 

Начисление вознаграждения и пени/штрафов в этот период не 

производится.  0,05% за каждый календарный день 

просрочки от суммы обязательств по 



основному долгу по займу по 

состоянию на дату истечения срока 

действия договора страхования (по 

договорам, заключенным  

до 01.07.2009г., при условии 

заключения клиентом дополнительного 

соглашения, предусматривающего 

введение нового размера пени с даты 

введения в действие решения Банка об 

изменении пени) 

В период до принятия наследства наследником(-ами) (либо 

вступления в законную силу решения суда о назначении наследника(ов)) 

допускается осуществление третьими лицами платежей по погашению 

займа, при этом, поступающие денежные средства будут направляться в 

счет погашения займа в установленном внутренними документами Банка 

порядке.12  

При предоставлении заемщиком всех страховых полюсов с одинаковой 

просрочкой, пеня начисляется как за просрочку одного страхового 

полюса. В случае предоставления страховых полюсов с разной 

просрочкой, начисление пени за несвоевременное предоставление 

договоров страхования производится до даты предоставления последнего 

из требуемых договоров страхования за текущий год. 

 

0,05% за каждый календарный день 

просрочки от суммы обязательств по 

основному долгу по займу по 

состоянию на дату истечения срока 

действия договора страхования (по 

договорам, заключенным с 01.07.2009г) 

0,01% за каждый календарный день 

просрочки от суммы обязательств по 

основному долгу по займу по 

состоянию на дату истечения срока 

действия договора страхования  

(по договорам, заключенным  

до 01.07.2011г., при условии 

заключения клиентом дополнительного 

соглашения, предусматривающего 

введение нового размера пени с даты 

введения в действие решения Банка об 

изменении пени) 

(Согласно Протокола 11 от 

02.06.2011г.) 

Решение вступило в силу с «1» июля 

2011 года. 

0,01% за каждый календарный день 

просрочки от суммы обязательств по 

основному долгу по займу по 
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состоянию на дату истечения срока 

действия договора страхования  

(по договорам, заключенным с 

01.07.2011г) 

(Согласно Протокола 11 от 

02.06.2011г.) 

Решение вступило в силу с «1» июля 

2011 года. 

8. Пеня за несвоевременное 

предоставление документов, по 

повторной оценке, (переоценке) 

предмета залога.  

0,1% от суммы основного долга по 

договору банковского займа за каждый 

календарный день невыполнения 

обязательств (по договорам, 

заключенным до 01.07.2009г) 

 В случае смерти заемщика начисление вознаграждения и 

пени/штрафов не производится, на основании свидетельства о смерти 

заемщика и при отсутствии созаемщика, несущего с заемщиком 

солидарную ответственность по обслуживанию займа, с даты смерти 

заемщика до даты принятия наследства наследником(-ами) (либо 

вступления в законную силу решения суда о назначении наследника(ов)). 

Начисление вознаграждения и пени/штрафов в этот период не 

производится.  

В период до принятия наследства наследником(-ами) (либо 

вступления в законную силу решения суда о назначении наследника(ов)) 

допускается осуществление третьими лицами платежей по погашению 

займа, при этом, поступающие денежные средства будут направляться в 

счет погашения займа в установленном внутренними документами Банка 

порядке.13  

 

0,05% от суммы основного долга по 

договору банковского займа за каждый 

календарный день невыполнения 

обязательств (по договорам, 

заключенным  

до 01.07.2009г., при условии 

заключения клиентом дополнительного 

соглашения, предусматривающего 

введение нового размера пени с даты 

введения в действие решения Банка об 

изменении пени) 

0,05% от суммы основного долга по 

договору банковского займа за каждый 

календарный день невыполнения 

обязательств (по договорам, 

заключенным с 01.07.2009г) 

9.  Штраф за нарушение условий 

договора залога недвижимого 

имущества, договора залога 

недвижимого имущества, 

поступающего в собственность 

залогодателя в будущем 

5% от стоимости предмета залога за 

каждый факт нарушения условий 

договора залога 

(по договорам, заключенным  

до 01.07.2009г) 

 Фактом нарушения условий договора является нарушение залогодателем 

своих обязательств по договору залога 

 1% от стоимости предмета залога за 

каждый факт нарушения условий 

                                                 
13 Протокол №14 от 15.07.10г. 



договора залога (по договорам, 

заключенным  

до 01.07.2009г., при условии 

заключения клиентом дополнительного 

соглашения, предусматривающего 

введение нового размера пени с даты 

введения в действие решения Банка об 

изменении пени) 

1% от стоимости предмета залога за 

каждый факт нарушения условий 

договора залога (по договорам, 

заключенным  

с 01.07.2009г) 

9-1 Штраф за нарушение условий 

договора залога имущественного 

права (права требования) 

участника долевого участия в 

жилищном строительстве, 

договора залога 

имущественного права (права 

требования) по 

предварительному договору 

купли-продажи ((Протокол 

КБПП №1 от 17.01.2018 года)) 

25% от стоимости имущественного 

права (права требования) за каждый 

факт нарушения условий договора  

Фактом нарушения условий договора является нарушение залогодателем 

своих обязательств по договору залога (Протокол КБПП №9 от 

15.03.2017 года) 

10.  Штраф за нарушение условий 

договора залога 

жилстройсбережений 

5% от суммы сбережений 

(жилстройсбережений) 

 за каждый факт нарушения условий 

договора залога (по договорам, 

заключенным до 01.07.2009г) 

 Фактом нарушения условий договора является нарушение залогодателем 

своих обязательств по договору залога 

1% от суммы сбережений 

(жилстройсбережений) 

 за каждый факт нарушения условий 

договора залога (по договорам, 

заключенным до 01.07.2009г, при 

условии заключения клиентом 

дополнительного соглашения, 

предусматривающего введение      

нового размера пени с даты введения в 



действие решения Банка об изменении 

пени) 

1% от суммы сбережений 

(жилстройсбережений) 

 за каждый факт нарушения условий 

договора залога 

(по договорам, заключенным  

с 01.07.2009г) 

11. Пеня за несвоевременный возврат 

правоустанавливающих 

документов, предоставленных 

заемщикам для их 

переоформления/нотариального 

заверения 

500 тенге за каждый календарный день 

просрочки14 

 

12. Пеня за несвоевременное 

выполнение 

заемщиком/залогодателем 

условия по замене залога на 

другой залог недвижимого 

имущества, соответствующего 

требованиям Банка, в случае 

отказа уполномоченного органа в 

регистрации договора залога 

недвижимого имущества, либо 

приостановления регистрации. 

500 тенге за каждый календарный день 

просрочки 

Срок, в течение которого требуется замена залога в случае 

приостановления регистрации залога уполномоченным органом, либо 

отказа в его регистрации устанавливается в уведомлении Банка, 

направляемого в адрес заемщика/залогодателя о замене залога. 

    В случае смерти заемщика начисление вознаграждения и 

пени/штрафов не производится, на основании свидетельства о смерти 

заемщика и при отсутствии созаемщика, несущего с заемщиком 

солидарную ответственность по обслуживанию займа. 
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