
 «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ  

Банктік өнімдер мен үдерістер және қызмет көрсету сапасы  жөніндегі комитетінің  

 2018 жылғы 10 сәуірдегі  (№13 хаттама)  шешімімен бекітілген 

2018 жылдың   «01» мамырынан бастап  

қолданысқа енгізілді  

(22.05.2018ж. №16, 05.06.2018ж. №18, 15.06.2018ж. №19,  27.06.2018ж. №22. , 29.06.2018ж. №23,  31.07.2018ж. №26, 29.08.2018ж. №30, 07.09.2018ж. 

№31,  10.10.2018ж. №34, 26.10.2018ж. №38, 01.11.2018ж. №39, 19.11.2018ж. №41,  27.11.2018ж. №42,  11.12.2018ж. №44, 28.12.2018ж. №46, 25.01.2019ж. 

№1,  01.03.2019ж. №6, 04.03.2019ж.  № 7, 20.03.2019ж. №9, 26.03.2019ж. №10, 04.04.2019ж. №12,  27.05.2019ж. №16,  06.09.2019ж. №26, 11.09.2019ж. 

№27, 08.11.2019ж. №34, 14.11.2019ж. №35 хаттамаларға сәйкес өзгертулерді есепке ала отырып) 

 
 «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ  

ӨНІМДЕРІНІҢ  ТІЗБЕСІ  

                          (жеке тұлғалар үшін, соның ішінде жеке кәсіпкерлер үшін, жеке нотариустар,  

                жеке сот орындаушылары және кәсіпкерлік қызметке қатысы жоқ операциялар бойынша адвокаттар  үшін) 

 

(14.11.2019 ж. жағдай бойынша) 

 

Нұсқалар нөмірі Өзгертулерді/толықтыруларды 

бекіту туралы Банк органдарының 

шешімі деректемелері  

Бекітілген өзгертулерді/толықтыруларды қолданысқа 

енгізу тәртібі  

1 10.04.2018ж. №13  

2 22.05.2018ж. №16 Өзгертулер  15.06.2018 жылдан бастап күшіне енеді 

3 05.06.2018ж. №18 Өзгертулер  15.06.2018 жылдан бастап күшіне енеді 

4. 15.06.2018ж. №19 Өзгертулер  15.06.2018 жылдан бастап күшіне енеді 

5. 27.06.2018ж. №22 Өзгертулер  11.07.2018 жылдан бастап күшіне енеді 
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6. 29.06.2018ж. №23 Шешімдердің 1-тармағы бойынша шешім 2018 ж. 2 

шілдеден бастап қолданысқа енеді.  

Шешімдердің 2-тармағы бойынша шешім 2018 жылғы 

9 шілдеден бастап қолданысқа енеді. 

 

7 17.07.2018ж. №25 Өзгертулер  20.07.2018 жылдан бастап күшіне енеді. 

8  31.07.2018ж. №26 Өзгертулер  01.08.2018 жылдан бастап күшіне енеді. 

9 29.08.2018ж. №30 Өзгертулер  29.08.2018 жылдан бастап күшіне енеді. 

10  07.09.2018ж. №31 Өзгертулер  07.09.2018 жылдан бастап күшіне енеді. 

 

11 10.10.2018ж. №34 Өзгертулер  10.10.2018 жылдан бастап күшіне енеді. 

12 26.10.2018ж. №38 

 
Өзгертулер  26.10.2018 жылдан бастап күшіне енеді. 

13 01.11.2018ж. №39 Өзгертулер   01.11.2018 жылдан бастап күшіне енеді. 

14 19.11.2018ж. №41 Өзгертулер  10.12.2018 жылдан бастап күшіне енеді. 

15 27.11.2018ж. №42 Өзгертулер  27.11.2018 жылдан бастап күшіне енеді. 

16 11.12.2018ж. №44 Өзгертулер  11.12.2018 жылдан бастап күшіне енеді. 

17 28.12.2018ж. №46 Өзгертулер  28.12.2018 жылдан бастап күшіне енеді. 

18 25.01.2019ж. №1 Өзгертулер  20.03.2019 жылдан бастап күшіне енеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 01.03.2019ж. №6 Өзгертулер  01.03.2019 жылдан бастап күшіне енеді. 

("Бақытты отбасы" бағдарламасы бойынша өзг.) 

5-тараудың 33-тармағы бойынша өзгертулер  

автоматтандыру күнінен бастап күшіне енеді. 
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20  20.03.2019ж. №9 "Бақытты отбасы" бюджеттік кредит беру аясында 

аралық және алдын ала тұрғын үй заемдарын беру 

талаптары «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысының 

мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 22  маусымдағы 

№372 қаулысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің  қаулысы 

бекітілгеннен кейін күшіне енеді. 

21 26.03.2019ж. №10 Өзгертулер  26.03.2019 жылдан бастап күшіне енеді. 

22 04.04.2019ж. №12 Өзгертулер  23.04.2019 жылдан бастап күшіне енеді. 

22 27.05.2019ж. №16 Өзгертулер  27.05.2019 жылдан бастап күшіне енеді. 

23 06.09.2019ж. №26 Өзгертулер  06.09.2019 жылдан бастап күшіне енеді. 

24 11.09.2019ж. №27 Өзгертулер  01.01.2020 жылдан бастап күшіне енеді. 

25 08.11.2019ж. №34 Өзгертулер  08.11.2019 жылдан бастап күшіне енеді. 

26 14.11.2019ж. №35 Өзгертулер  14.11.2019 жылдан бастап күшіне енеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы қ., 2018 жыл



1-БӨЛІМ. ТҚЖ САЛЫМЫН ЖИНАҚТАУ ТАЛАПТАРЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ  

                     1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР  

1. Салым валютасы  – теңге. 

2. ТҚЖ салымы  (әрі қарай – салым) – ТҚЖ шартының талаптарына  сәйкес Банкте ашылған салымшының шотына Салымшы немесе үшінші тұлғаның  

салатын ақшасы; 

3. Салымдар «Баспана» тарифтік бағдарламасы аясында ғана ашылады.  

Бұрын қолданыста болған  тарифтік бағдарламалар бойынша ашылған салымдарға Банк тараптар міндеттемелерін  толық атқарғанға дейін, ТҚЖ 

шартында белгіленген талаптарда қызмет көрсетуді жалғастырады.    

4. Шарттық сома  -  салымшыға тұрғын үй жағдайын жақсарту жөнiндегi іс-шараларды жүргiзу үшiн қажет, тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасынан 

және тұрғын үй заемынан тұратын ақша сомасы 

Шарттық соманың ең төменгі көлемі 500 АЕК. Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы  туралы барлық шарттар бойынша ең жоғарғы жиынтық шарттық 

сома бір салымшыға 200 миллион теңгені құрайды. 

5. Тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы (әрі қарай-ТҚЖ)  - тұрғын үй жағдайын жақсарту жөнiндегi  іс-шараларды жүргiзу мақсатында салым бойынша 

сыйақы мөлшерлемесі  мен мемлекеттің сыйлықақысы есептелген тұрғын үй заемын алу үшін Салымшының Банкте жинақтаған ақшасы; 

6. ТҚЖ шартын жасау үшін комиссиялық алым  - 0 теңге. 

7.    Жинақталған ақшаның ең төменгі қажеттi мөлшерi - тұрғын үй  заемын алу үшін ТҚЖ шартында  анықталған ақша; 

8. Бағалау көрсеткіші  – шарттық сомаларды төлеу кезектiлiгін қалыптастыру үшiн әрбiр ТҚЖ шарты бойынша Банк айқындайтын есептеу шамасы. 

9. Арнайы салым  (әрі қарай – арнайы салым) – тұрғын үй төлемін пайдалану есебінен тұрғын үй төлемін алушының салымы жинақталатын жинақ шот; 

10. Жинақтау мерзімі  – салымшы ТҚЖ жинақтайтын уақыт кезеңі.  

Жинақтаудың ең төменгі мерзімі  - 3 жыл, ең жоғарғы мерзімі   – шектеусіз. 

11. Тарифтік бағдарлама – ТҚЖ Салымы бойынша сыйақы мөлшерлемелерін және  жинақтау мен кредит берудің басқа да талаптарын, сондай-ақ Банктiң 

комиссиялық алымдарының мөлшерiн айқындайтын «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ-ның (әрі қарай-Банк)  ішкі құжаты. 

11-1. Өткізу құны  – толық дайын тұрғын үйдің жалпы ауданының бір шаршы метрін өткізу құны.  (11-1-тармақ  БӨҮК 07.09.2018ж. №31 хаттама 

шешімімен енгізілді) 

11-2. Баға ауқымы  - Банктің уәкілетті органы бекіткен Өткізу құнының ауқымы. (11-2-тармақ БӨҮК 07.09.2018ж. №31 хаттама шешімімен енгізілді). 

11-3. Тұрғын үйдің ең үлкен құны  - Нысанның орналасқан аймағына байланысты белгіленген және Банктің уәкілетті органы бекіткен тұрғын үй құны. (11-

3-тармақ БӨҮК 07.09.2018ж. №31 хаттама шешімімен енгізілді). 

11-4. Нысан – орналасқан жер телімімен бірге пайдалануға берілген, тұрғызылған Тұрғын үй кешені (Тұрғын үй кешенінің бөлігі); орналасқан 

жер телімімен бірге пайдалануға берілмеген, тұрғызылған  Тұрғын үй кешені (Тұрғын үй кешенінің бөлігі); орналасқан жер телімімен бірге 

пайдалануға берілмеген, салынып жатқан Тұрғын үй кешені (Тұрғын үй кешенінің бөлігі); салынуы жоспарланған жер телімімен бірге 

салынуы жоспарланған Тұрғын үй кешені (Тұрғын үй кешенінің бөлігі);  
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(11-4-тармақ  БӨҮК 07.09.2018ж. №31 хаттама шешімімен енгізілді). 

"11-5. ТҚЖ туралы шартқа арналған сыйлық сертификаты  – ТҚЖ туралы шартты үшінші тұлғаға сыйлық ретінде өтеусіз беруге мүмкіндік беретін,  

жарамдылық мерзімі 3 (үш) айдан аспайтын және атаулы құны 5 000 (бес мың) теңгеден кем түспейтін құжат. ТҚЖ туралы шартқа арналған сыйлық 

сертификаты   салым ашқан кезде беріледі. (11-5-тармақ   БӨҮК 25.01.2019ж. №01 хаттама шешімімен енгізілді). 

 

                                  2-ТАРАУ. «БАСПАНА»1 ТАРИФТІК БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖИНАҚТАУ ТАЛАПТАРЫ 

12. Жинақтау бойынша сыйақы мөлшерлемесі  – жылдық 2%. 

13. Қабылданатын бастапқы салымның ең төменгі сомасы  - 0 теңге. 

14. ТҚЖ жинақтау бойынша ай сайынғы жарна  төмендегі формула бойынша есептеледі:  

АЖ = ШС*К, бұл жерде 

АЖ – ТҚЖ жинақтау бойынша ай сайынғы жарна; 

ШС – шарттық сома;  

К – жинақтау мерзіміне қарай қабылданатын жарнаның коэффициенті: 

1. Жинақтау мерзімі, жыл 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2. Жарна коэффициенті, % 1,50 1,05 0,83 0,66 0,58 0,52 0,44 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26 0,25 

 

15. Бастапқы жарна/ жинақтау бар болған кезде,  ТҚЖ жинау бойынша ай сайынғы жарна  төмендегі формула бойынша есептеледі:   

АЖ = max {ЕВ1, ЕВ2}, бұл жерде:  

АЖ1 – жинақталған ақшаның ең төменгі қажет көлемін жинақтау    талабына байланысты  есептелген ТҚЖ жинау бойынша ай сайынғы жарна;   

АЖ 2 – бағалау көрсеткішінің қажетті мәніне жету қажеттілігі талабына байланысты есептелген  ТҚЖ жинау бойынша ай сайынғы жарна;   

n




1))/2-(n*n*(i

1))-(n*i(1*ФВ)(ФО- ДС/2
ЕВ1

                          
1))/2-(n*n*(i

1)-(n*i*ФВ)(ФО- ДС/1000*ОП
ЕВ2




 

Бұл жерде,  

ШС  – шарттық сома; 

БК  – талап етілетін бағалау көрсеткішінің мәні; 

НҚ  – ТҚЖ нақты жинақтау сомасы ; 

                                                           
1 бұрын  қолданыста болған Тарифтік бағдарламалардың  талабы   осы Өнімдер тізбесінің №1 қосымшасында көрсетілген.  
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НС  – салым бойынша есептелген сыйақының нақты сомасы;  

i –  салым бойынша сыйақының ай сайынғы  мөлшерлемесі;  

n – айына жинақтау мерзімі. 

3-ТАРАУ.  ДЕПОЗИТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ2 

16. Салым бойынша депозиттік қызмет көрсетудің  ұйғарынды операциялары: 

№ Операциялар  атауы  Ескертпе 

1 Шарттық  соманы 

өзгерту  

1. Шарттық соманы  500 АЕК-ке дейін азайтуға болады;  

2. Шарттық соманы арттыруға  «25/75 тарифі» және  «25/75 (мемлекеттік) тарифі» тарифтік бағдарламалары, 

сондай-ақ  «Жеделдетілген тарифтік бағдарлама», «Стандартты тарифтік бағдарлама»,  25/75 жинақтау 

сызбасымен « Ұзақ мерзімді тарифтік бағдарлама » тарифтік бағдарламалары  бойынша  жол берілмейді. 

2 Біріктіру  Біріктіруге тек бірыңғай тарифтік бағдарламалары бойынша  жол беріледі 

3 Шегінім ақылы 

 (Онлайн шегінім)  

1. Шегінім Интернет-банкинг жүйесінде жүргізіледі.  

Салым кәмелет жасқа толмаған салымшыға, жеке нотариусқа, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға, 

медиаторларға,  резидент еместерге,   шетелдегі атақты лауазымды тұлғаларға, лаңкестер тізбесінде және 

санкциялық тізімде тұрған тұлғаларға,   Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғаларға, сондай-ақ АҚШ 

салық төлеушісі белгісі бар тұлғаларға ашылған жағдайларын қоспағанда, Банк  салымшылары арасында 

шегінімге жол беріледі. 

Жеке кәсіпкерлер онлайн шегінімге шегінуші тарап ретінде ғана қатыса алады.   

2. Депозиттегі сыйақысы  8 000 теңгеден кем емес. 

3. Күнтізбелік жыл қорытындысы бойынша 100 (жүз) АЕК-тен кем емес сома жинақ шотында бар болған кезде 

шегінімге жол беріледі.  

     (БӨҮК 06.09.2019ж. №26 хаттама шешіміне сай толықтыру енгізілді). 

4 Шегінім ақысыз 

1. Шегінім Банк филиалдарында жүргізіледі.  

2. Төмендегі отбасы мүшелері мен туыстарға шегінуге рұқсат етіледі: жұбайы/зайыбы, ата-аналары, балалары, ұл 

асырап алғандар (қыз асырап алғандар), асырап алғандары, туған және туысқан аға-інілері мен әпке-

қарындастары/сіңлілері, атасы, әжесі, немерелері, ата-аналарының туған және туысқан аға-інілері мен әпке-

қарындастары/сіңлілері, немере аталары және әжелері, немере аға-інілері мен әпке-қарындастары/сіңлілері, 

жиендер. 

 

                                                           
2 Заемды қамтамасыз ету болып табылатын  салымдар бойынша депозиттік қызмет көрсету операциялары  Банктің ішкі құжаттарына сай жүзеге асырылады.  
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Туыстық қатынасты растайтын құжаттар:  неке туралы куәлік, туу туралы куәлік, әкелікті белгілеу туралы куәлік, 

ұл асырап алу (қыз асырап алу) туралы куәлік және туыстық қатынасты растайтын  басқа да құжаттар болып 

табылады. Аталған  құжаттар болмаған жағдайда, құқықтары мен міндеттерін беру атаулары мен әкесiнiң аты толық 

сәйкестік жасалған, немесе ұлттық сипаттамаларына сай, тегі және әкесінің аты жазылған жағдайда рәсімделеді. 

 

3. Салымшы қайтыс болған жағдайда және заңдық күшіне енген сот шешімі бойынша әмбебап құқықтық 

мирасқорлық жағдайларын қоспағанда, жинақ шотында 50(елу) АЕК-тен кем емес сома бар болған жағдайда, 

шегінуге жол беріледі. 

5 Бөлу 

Бөлуге  тек төмендегі жағдайларда ғана жол беріледі:  

1. мұрагерлік тәртібінде  меншік құқығы туындаған кезде; 

2. күшіне енген сот шешімі бойынша; 

3. бөлу жүзеге асырылған күні жаңа салымдардың бірін міндетті түрде бұзу талабы болған кезде; 

4. салымдардың бірі бойынша тұрғын үй, аралық, алдын ала  заемдарын алуға кредиттік өтінім берген  күні  

салымдардың бірі бойынша тұрғын үй, аралық, алдын ала  заемдарын алу мақсатында салымды 2 (екі) 

салымға бөлген кезде; 

5. кредиттік өтінімнің заем сомасы азайтылған кезде. 

Сонымен қатар,  3, 4, 5  тармақтар бойынша  төмендегі талаптарды орындау талап етіледі:  

- салымды  12 айдың  ішінде 1 (бір) рет қана  бөлуге рұқсат етіледі; 

- бөлу операциясының нәтижесінде әр салымның шарттық сомасы  500 АЕК-тен кем болмауы қажет;  

- мемлекет сыйлықақысы   бөлінген салымдарға  пропорционалды түрде бөлінеді, бағалау көрсеткіші  бөлінген 

салымдар үшін бөлек есептеледі; 

- шотта жинақтаудың ең төменгі көлемі 50 (елу) АЕК сомасы бар болса, бөлуге рұқсат етіледі. 

Тармақ 29.06.2018ж. №23  Хаттамаға  сай өзгертілді  

Тармақ 27.11.2018ж. №42 Хаттамаға сай өзгертілді 

6  «Баспана» тарифтік 

бағдарламасына өту  
 «Жинақ» тарифтік бағдарламасы бойынша рұқсат етілмейді.  

7 ТҚЖ шартын 

мерзімінен бұрын бұзу  
Тұрғын үй заемын алу/ тұрғын үй заемына өтуге  байланысты емес ТҚЖ шартын бұзу;  

8 Жабу Тұрғын үй заемын алған кезде/ тұрғын үй заемына өткен кезде салымды жабу  

9 Жинақтау мерзімін 

өзгерту  
 

10 Ішінара алу  

Егер алып тасталатын сома алдыңғы қаржы жылдарында мемлекет сыйлықақысымен ынталандырылмаған болса, 

2007 жылғы 10 шілдеге дейін жасалған ТҚЖ шарттары бойынша рұқсат етіледі (осы құқық жасалған ТҚЖ 

шартының қолданыстағы талаптарымен тікелей  қарастырылған  жағдайда, оған қосымша жасалған келісімді 

ескере отырып). 
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17. Арнайы салым бойынша депозиттік қызмет көрсетулердің ұйғарынды операциялары: 

№ Арнайы салым Ескертпе  

1 Шарттық соманы 

өзгерту  

1. Шарттық соманы  500 АЕК-ке дейін азайтуға  болады;  

2. Шарттық соманы арттыруға  «25/75 тарифі» және  «25/75 (мемлекеттік) тарифі» тарифтік бағдарламалары, 

сондай-ақ  «Жеделдетілген тарифтік бағдарлама», «Стандартты тарифтік бағдарлама» ,  25/75 жинақтау 

сызбасымен « Ұзақ мерзімді тарифтік бағдарлама» тарифтік бағдарламалары  бойынша  рұқсат етілмейді. 

2 Біріктіру  

1.    Банктің барлық клиенттері  үшін белгіленген стандартты талаптарда кейінгі кредит беру мақсаттарында  ғана  

біріктіруге жол беріледі. 

2. Бірыңғай тарифтік бағдарламалары бойынша ғана біріктіруге жол беріледі. 

3 Шегінім ақысыз  
1. Әмбебап құқықтық мирасқорлық  жағдайында  ғана шегінімге жол беріледі. 

2. Шегінім Банк филиалдарында жүргізіледі.  

4 Арнайы салымды бөлу 

Төмендегі 2 (екі)  жағдайда арнайы салымды бөлуге жол беріледі:  

1) Меншікті жинақтарымен  ТҚЖ шартына арналған жекеменшік жинақтары бар болған кезде арнайы салымды 

бөлу; 

2) Тұрғын үй төлемдері сомасын ғана қамтитын арнайы салымды бөлу. 

Тұрғын үй төлемдерінің сомасын бөлу  салымды меншікті қаражаттарға және тұрғын үй төлемдеріне бөлгеннен 

кейін  ғана мүмкін болады. 

Міндетті талаптар:  

- бөлу операциясы нәтижесінде әр салымның шарттық сомасы 500 АЕК-тен кем болмауы тиіс; 

- мемлекет сыйлықақысы бөлінген салымдарға тең бөлінеді, бағалау көрсеткіші бөлінген салымдарға бөлек 

есептеледі; 

- бөлу екеуден  артық емес салымға мүмкін болады;  

- тек тұрғын үй төлемдері сомасы есебінен жинақталған немесе меншікті қаражаттар мен тұрғын үй төлемдеріне 

бөлу қорытындысында жинақталған арнайы салымды бөлу осындай салымның жарамды болып табылатын барлық 

кезеңінде бір рет болуы мүмкін. Меншікті қаражат сомасымен бөлу нәтижесінде жинақталған депозитке Өнімдер 

тізбесінің 16-т. талаптары таралады. 

(19.11.2018ж. №41 хаттамаға сай жаңа редакцияда баяндалды).  

5  «Баспана» тарифтік 

бағдарламасына өту  

«Жинақ» тарифтік бағдарламасы бойынша рұқсат етілмейді. 
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6 ТҚЖ шартын 

мерзімінен бұрын бұзу  

Қызметтен қуылған тұлғаларды қоспағанда, «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы  

туралы» Қазақстан Республикасының Заңында анықталған тұрғын үй жағдайларын жақсарту мақсатына  жинақтар  

талап етілмейді.  

7 Жабу  Тұрғын үй заемын алған кезде/ тұрғын үй заемына өткен кезде салымды жабу 

8 Жинақтау мерзімін 

өзгерту  

 

 

17-1. ТҚЖ туралы шартқа арналған сыйлық сертификатының жарамдылық кезеңінде салым бойынша депозиттік қызмет көрсетулердің ұйғарынды 

операциялары: 

 

№ Операциялар атауы  Ескертпе 

1 ТҚЖ туралы шартты 

мерзімінен бұрын бұзу  

Тұрғын үй заемын алумен/тұрғын үй заемына өтумен байланысты емес ТҚЖ туралы шартты бұзу  

 

(17-1-тармақ  БӨҮК 25.01.2019ж. шешімімен (№01 хаттама) енгізілді). 

18. ТҚЖ шартына өзгерту енгізудің басқа формасы тікелей қарастырылмаған, 01.11.2016 жылы жасалған ТҚЖ шарты бойынша, депозиттік қызмет 

көрсету операциялары  салымшының өтініші және ТҚЖ шартына жасалған қосымша келісім негізінде жүргізіледі.   

19. 01.11.2016 жылы жасалған ТҚЖ шарты бойынша,  депозиттік қызмет көрсету операциялары салымшының қабылданған/тіркелген өтініші негізінде 

және оған берілген сертификат негізінде жүргізіледі.  
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                                                                                               2-БӨЛІМ. КРЕДИТ БЕРУ ТАЛАПТАРЫ  

4-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 

20. Банктің Заемдарын салымшы «Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасы туралы» ҚР Заңына сәйкес (бұдан әрі-ТҚЖ туралы 

заң)  тұрғын үй жағдайын жақсарту шараларын жүргізу мақсатында ғана   пайдалана алады. 

21. Кредиттің валютасы  – теңге. 

22. Заем бойынша қамтамасыз ету – Банктің ішкі  кредиттік саясатына сәйкес Банк қабылдайтын қамтамасыз ету. 

23. Заем бойынша сыйақы мөлшерлемесінің сипаттамасы– тиянақталған. 

24. Заемды мерзімінен бұрын бөліп төлеудің ең төменгі сомасы – 50 000 теңге. 

25. Заемдарды беру және қызмет көрсету  ағымдағы шот арқылы жүзеге асырылады. Бір салымшыға бір ғана ағымдағы шот ашылады. 

 5-ТАРАУ. ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫ 

26. Жилищный заём – Тұрғын үй заемы – ТҚЖ туралы заңға,  ТҚЖ  шартының және банктік заем шартының  талаптарына  сәйкес, тұрғын үй жағдайын 

жақсарту мақсатында  салымшыға ұсынылатын мақсатты заем. 

27. Тұрғын үй заемы шарттық сома мен ТҚЖ жинақтары және жергілікті атқарушы органдары бөлген қаражаттар арасындағы айырмашылықтан 

аспайтын  көлемде  олар бар болса (тұрғын үй сертификаты) беріледі. (БӨҮК  04.03.2019ж. №7 шешіміне сай толықтырулар енгізілді) 

Тұрғын үй заемының ең жоғарғы сомасы -  100 миллион теңге. Тұрғын үй заемының ең төменгі сомасы  – шектеусіз.  

28. Тұрғын үй заемын алу төмендегі талаптарды бір уақытта орындаған кезде мүмкін болады: 

 бағалау көрсеткішінің  ең төменгі мәніне жету; 

  «25/75 тарифі» және  «25/75 (мемлекеттік) тарифі» тарифтік бағдарламалары, сондай-ақ  «Жеделдетілген тарифтік бағдарлама», «Стандартты 

тарифтік бағдарлама» ,  25/75 жинақтау сызбасымен « Ұзақ мерзімді тарифтік бағдарлама » тарифтік бағдарламаларын қоспағанда, шарттық 

соманың 50 %-ынан кем емес көлемде ТҚЖ жинақтау. 

 «25/75 тарифі» және  «25/75 (мемлекеттік) тарифі» тарифтік бағдарламалары, сондай-ақ  «Жеделдетілген тарифтік бағдарлама», «Стандартты 

тарифтік бағдарлама» ,  25/75 жинақтау сызбасымен « Ұзақ мерзімді тарифтік бағдарлама » тарифтік бағдарламалары бойынша ТҚЖ 

жинақтарының қажетті  ең төменгі көлемі шарттық соманың 25%-ына тең; 

 Банк талаптарына сәйкес келетін қажетті қамтамасыз етулерді беру; 

 Банктің ішкі құжаттарына сай клиенттің  төлем қабілеттілігін растауы. 
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29. Тұрғын үй заемын өтеу тәсілі3 – аннуитет немесе негізгі қарызды тең үлестермен және сыйақыны азайған қалдықтан төлеу. Төлеу тәсілін 

клиент таңдайды.   

30. Тұрғын үй заемының ең төменгі мерзімі – 6 ай. 

31. Жеке тұлғаның кепілдігімен берілетін тұрғын үй заемының ең жоғарғы сомасы –   3 000 000 теңге. (10.04.2018 ж.  13 хаттама автоматтандырылған 

және Кредит беру ережесіне өзгертулер енгізілген күннен бастап қолданысқа енгізіледі). 

32. Жеке тұлғаның кепілдігімен берілетін тұрғын  үй заемының ең жоғарғы мерзімі – 6 жыл. 

33. Шарттық соманың 50%-нан кем емес көлемде ТҚЖ жинақтау талаптарымен тұрғын үй заемдары жеке тұлғаның кепілдігімен төмендегі 

мақсаттарға берілуі мүмкін: (01.03.2019ж. 06 хаттама автоматтандырылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі). 

Жеке тұлғаның кепілдігімен берілетін тұрғын  үй заемдары келесі мақсаттарға берілуі мүмкін:   

 тұрғын үйді жөндеуге және жаңғыртуға; 

 баспана сатып  алуға,  жер телімін сатып алуға;  

 тұрғын үй құрылысына (10.10.2018ж.  34 хаттама автоматтандыру күнінен бастап және Кредит беру ережесіне өзгертулер енгізілген 

күннен бастап қолданысқа енгізіледі) 

 жеке тұлғаның кепілдігімен Банк  бұрын берген  аралық заемынан    500 000 теңге сомасынан аспайтын тұрғын үй заемына өту кезінде.  

34.  Басқа жеке тұлғаның/басқа жеке тұлғалардың кепілімен қамтамасыз етілген жеке тұлғаның  берешегінің сомасы (ТҚЖ жинақтарын азайта отырып) 

3 000 000 теңгеден аспауы қажет.  

6-ТАРАУ.    «БАСПАНА» 4 ТАРИФТІК БАҒДАРЛАМАСЫ  БОЙЫНША  ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫН БЕРУ ТАЛАПТАРЫ  

35. Тұрғын үй заемдары бойынша ең жоғарғы мерзімдер, сыйақы мөлшерлемесі және  болжалды ай сайынғы төлемдер бағалау көрсеткішіне байланысты 

есептеледі:  

ТҚЖ салымы бойынша бағалау көрсеткішінің ең төменгі мәні  16 20 25 29 35 41 45 48 53 57 61 66 74 

Заем бойынша сыйақы мөлшерлемесі,  жылдық %  5 4,8 4,5 4,2 4 3,8 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Заемның ең жоғарғы мерзімі, жыл 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 21 23 25 

                                                           
3 Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкі  Басқармасының  2016 жылғы 28 қаңтардағы №8  қаулысымен бекітілген Банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдар және микроқаржы ұйымдары жеке тұлғаларға беретін және өтеу кестесінің болуы көзделетін қарыздар мен микрокредиттер бойынша тұрақты төлемдерді есептеу 

әдістемелеріне, сондай-ақ осындай заемдар (микрокредиттер) бойынша сыйақыны есептеу үшін уақытша базаларына сәйкес 
4 Бұрында  қолданыста болған Тарифтік бағдарламалар бойынша ашылған ТҚЖ салымдары бойынша тұрғын үй заемдарын беру   талабы   осы Өнімдер-түлік тізбесінің №1 қосымшасына 

сай жүзеге асырылады.   
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Тұрғын үй заемын өтеу бойынша болжалды ай сайынғы төлем, 

шарттық соманың % -ы 

0,81 0,7 

  

0,62 0,56 0,51 0,46 0,43 0,38 0,34 0,31 0,28 0,26 0,25 

              (Тармақ БӨҮК 20.03.2019ж.шешіміне  (№9 хаттама) сай редацияда баяндалды)   

 

35-1.тұрғын үй заемы бойынша максималды мерзімдер, сыйақы мөлшерлемелері және болжалды ай сайынғы төлем "Бақытты отбасы" бюджеттік кредит 

беру аясында: 

ТҚЖ салымы бойынша бағалау көрсеткішінің минималды мәні 16 20 25 29 35 41 45 48 53 57 61 66 74 

Заем бойынша сыйақы мөлшерлемесі, жылдық %  2 

Заемның максималды мерзімі, жыл 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 21 23 25 

Тұрғын үй қарызын өтеу бойынша болжалды ай сайынғы 

төлем,  шарттық соманың %-ы  

0,66 0,61 

  

0,54 0,50 0,44 0,39 0,38 0,34 0,30 0,27 0,24 0,22 0,20 

(Өнімдер тізбесі БӨҮК 20.03.2019ж. шешіміне (№9 хаттама) сай 35-1-тармақпен толықтырылды) 

 

36. Тұрғын үй заемы бойынша ай сайынғы төлем  аралық/алдын ала тұрғын үй заемынан өткеннен кейін  аралық/алдын ала тұрғын үй заемы бойынша 

ай сайынғы төлемнен аспауы қажет.  

7-ТАРАУ. АРАЛЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМЫ  

37. Аралық тұрғын үй заемы  –  тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатында   жинақталған ақшаның қажетті төменгі көлемін жинақтау талабымен 

Заемшыға Банк ұсынатын  мақсатты заем,    ТҚЖ туралы  заңға,  Банктің ішкі кредиттік саясатына және Банктік заем шартының  талаптарына сәйкес, 

ТҚЖ  шарты бойынша шарттық сома есебінен төленетін қалдық;  

38. Аралық тұрғын үй заемы  шарттық соманың 100%-ы көлемінде беріледі . 

39. Аралық тұрғын үй заемы  Банкте  бос қаражат болған жағдайда беріледі.    

Бос қаражат болмаған жағдайда Банк аралық тұрғын үй заемдарын беруді тоқтатуға құқылы.  

40. Аралық тұрғын үй заемдарын алу  келесі талаптарды бір мезгілде  орындаған кезде ғана мүмкін болады: 

 Шарттық соманың  50%-ынан кем емес көлемде  ТҚЖ жинақтау;  

 Банктің талаптарына сәйкес келетін  қажетті қамтамасыз етуді  беру;   

 Банктің ішкі құжаттарына сай клиенттің  төлем  қабілеттілігін растау; 
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41. Аралық тұрғын үй заемдары өтеу тәсіліне байланысты 5 төмендегі түрлерге бөлінеді:  

Заем түрі  Өтеу тәсілі  

Стандарт Аннуитет немесе  негізгі қарызды тең үлестермен және сыйақыны азайған қалдықтан төлеу. 

 

Жеңіл 

 

Негізгі қарыз бойынша төлемді кейінге қалдыра отырып аралық тұрғын үй заемын өтеу: 

- заем бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық  7-8,5%-ды құраса негізгі қарыз бойынша төлемді 3 жылдан аспайтын мерзімге ұзартуға 

болады. 

- заем бойынша сыйақы мөлшерлемесі  жылдық  5%- ды құраса      негізгі қарыз бойынша төлемді 5 жылдан аспайтын мерзімге ұзартуға 

болады. 

Ұзартқан мерзімі өтіп кеткеннен кейін және шарттық соманы төлемегеннен кейін: аннуитет немесе  негізгі қарызды тең үлестермен және 

сыйақыны азайған қалдықтан төлеу. 

Жеңіл 2 Тұрғын үй заемына өткенге дейін аралық  заемы бойынша негізгі қарыздың 50%-ын өтеу (күрделі  аннуитет, негізгі қарызды тең 

үлестермен және сыйақыны азайған қалдықтан төлеу).  

Күрделі  аннуитет бойынша төлем есебі  формула бойынша жүзеге асырылады: 

1i/12)(1

2

S
i/12)(1*(S*i/12

P
n

n





 , 

Негізгі қарыз төлемінің есебі тең үлеспен төмендегі формула бойынша жүзеге асырылады:    

i/12*S
n

S/2
P   

бұл жерде: Р- ай сайынғы төлем көлемі;  

i- заем бойынша сыйақының жылдық мөлшерлемесі;  

S – заем бойынша негізгі қарыздың  қалдығы; 

n – өтеу саны. 

 

41-1. Кредит берудің пайыздық мөлшерлемесін 01.01.2018 жылға дейін арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне Банк берген аралық тұрғын үй 

заемдары бойынша жылдық 8%-ға дейін төмендетуге жол беріледі. (28.12.2018ж. №46 хаттама ) 

                                                           
5 Қазақстан Республикасының  Ұлттық Банкі  Басқармасының  2016 жылғы 28 қаңтардағы №8  қаулысымен бекітілген Банктер,банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдар және микроқаржы ұйымдары жеке тұлғаларға беретін және өтеу кестесінің болуы көзделетін қарыздар мен микрокредиттер бойынша тұрақты төлемдерді есептеу әдістемелеріне, 

сондай-ақ осындай заемдар (микрокредиттер) бойынша сыйақыны есептеу үшін уақытша базаларына сәйкес 
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42. Аралық тұрғын үй заемдары бойынша сыйақы мөлшерлемесі, мерзімдері, сомалар, қаржыландыру көздері: 

                                                           
6 Осы жерде және осы тарауда әрі қарай  Банк қаражаты деген  Банктің жеке капиталын, ТҚЖ, Бюджеттік қаражаттарды қоспағанда  тарттырылған қаражаттарды және 

ҰҚ қаражатын ұғындырады,  

 

№ 

р/с 
Атауы 

Аралық тұрғын үй заемының түрі 
Ескертпе 

Стандарт Жеңіл Жеңіл 2 

1 Банктің нарықтық бағдарламасы  – бастапқы тұрғын үйді алу 

1.1 Сыйақы мөлшерлемесі  

жылдық 7%  

жылдық 12% («Жинақ» тарифтік бағдарламасы бойынша ) 

 
Бастапқы тұрғын үйді алуға, соның 

ішінде жергілікті атқарушы органдар 

арқылы іске асырылатын тұрғын үй 

құрылысының Аймақтық бағдарламасы 

аясында  кредит беру  

(31.07.2018ж. №26 хаттамаға сай ) 

1.2 Заем мерзімі  
6 айдан бастап 25  жылға дейін қоса алғанда  

(Жеңіл заемы бойынша минималды мерзім  – 4 жыл) 

1.3 Заем сомасы  90 млн. теңгеге дейін  

1.4 Қаржыландыру  көздері  Банк қаражаты6 

2 Банктің нарықтық бағдарламасы 

2.1 Сыйақы мөлшерлемесі 

жылдық 7,5%  жылдық 8,5%  

жылдық 8% Жалпы талаптармен кредит беру. 

жылдық 12% 

 («Жинақ» 

тарифтік 

бағдарламасы 

бойынша) 

жылдық 7%  

(Кредит беру кезінде: 

1)Қазақстан 

Республикасының 

интернаттық ұйымдарының 

қоса алғанда  25 жасқа дейінгі 

тарбиеленушілері;  

2) қоса алғанда 25 жасқа 

дейінгі   жас шамасындағы 

қамқорлыққа немесе 

қорғаншылыққа  алынған/ 

болған жетім балалар ;  

3)  қоса алғанда 25 жасқа 

дейінгі   жастағы патронаттық 
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7 Осы жерде және осы тарауда әрі қарай  Банк қаражаты деген  Банктің жеке капиталын, ТҚЖ, Бюджеттік қаражаттарды қоспағанда  тарттырылған қаражаттарды және 

ҰҚ қаражатын ұғындырады 

тәртіптегі/ болған жетім 

балалар;   

4) қоса алғанда 25 жасқа 

дейінгі   жастағы ата-ананың 

қамқорлығынсыз қалған,   

қамқорлыққа немесе 

қорғаншылыққа  

алынған/болған балалар;  

5)  қоса алғанда 25 жасқа 

дейінгі   жастағы ата-ананың 

қамқорлығынсыз қалған,    

патронаттық тәртіптегі/ 

болған балалар) 

2.2 Заем мерзімі  6 ай – 25 жыл 4 жыл – 9 жыл 6 ай – 25 жыл 

2.3 Заем сомасы  90 млн. тг. дейін 

2.4 Қаржыландыру көздері  Банк қаражаты7 

3 «Кредиттік тұрғын үйлер құрылысы»  5.2 бағыты бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы  

3.1 Сыйақы мөлшерлемесі  5% годовых ЖАО және  «Бәйтерек  девелопмент» 

салған, 2015-2019 жылдарға арналған  

«Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасы 

аясында  тұрғын үйлерді сатып алуға 

кредит беру 

02.07.18ж. қабылданған өтінімдерге 

таралады  (БӨҮК 17.07.18ж. №25) 

3.2 Заем  мерзімі  6 ай – 25 жыл 6 жыл – 9 жыл 6 ай – 25 жыл 

3.3 Заем сомасы  90 млн. тг. дейін 

3.4 Қаржыландыру көздері  Бюджеттік қаражат және ҰҚ қаражаты   

4 «Жеке тұрғын үй  құрылысын дамыту»  5.3 бағыты бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы 

4.1 Сыйақы мөлшерлемесі  жылдық 5%  

 
4.2 Заем  мерзімі  

6 айдан  25 жылға дейін қоса алғанда  

(Жеңіл заемы бойынша минималды мерзім – 5 жыл ) 
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8 «Жас отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету және қолдау» бағыты бойынша Алматы қаласы жастарын қолдаудың 2017-2020 жылдарға арналған жол картасы 

4.3 Заем сомасы  20 млн. теңгеге дейін  

4.4 Қаржыландыру көздері  Банк қаражаты  

5 «Алматы жастары»8  бағдарламасы 

5.1 Сыйақы мөлшерлемесі  х жылдық 5%  х 
Пайдалануға берілген Алматы 

қаласындағы тұрғын үйлерді сатып алуға 

кредит беру . 

(12.04.2018ж.  №15 БШ). 

5.2 Заем  мерзімі  х 6 жыл – 9 жыл  х 

5.3 Заем сомасы  х  10 млн. тг. дейін  х 

5.4 Қаржыландыру көздері  х ЖАО қаражаты х 

6 

Бастапқы/қайталама тұрғын үйлерді сатып алуға, с.і.,  үлестік қатысу шарты бойынша және Банктің «Әскери қызметкерлерді  және 

арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін   баспанамен қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша тұрғын үй салуға (жер телімін 

сатып алуды қоса алғанда) кредит беру.  (15.06.2018ж. 19 хаттама, 11.09.2019ж. №27 хаттама ) 

6.1 Сыйақы мөлшерлемесі  6%         Заем көлемі  төмендегі талаптарды 

есепке ала отырып есептеледі:  

   

        ай сайынғы төлемнің көлемі 

(кредиттік өтінімді қабылдау  күніне) 

алынатын ағымдағы тұрғын үй төлемінің 

көлемінен көп бола алмайды; 

егер, ай сайынғы төлемнің көлемі 

(кредиттік өтінімді қабылдау күнінде) 

алынатын ағымдағы тұрғын үй төлемдері 

көлемінен артып кетсе, Банктің ішкі 

құжаттары талаптарына сәйкес табысты 

растау қажет. 

Аралық тұрғын үй заемынан өткеннен  

кейін  тұрғын үй заемының ай сайынғы 

төлемінің көлемі аралық/алдын ала 

заемы бойынша ай сайынғы төлем 

көлемінен аспауы тиіс,  5%-ға азаю  

ауытқуларына рұқсат беріледі. 5%-ға 

6.2 Заем  мерзімі  6 ай – 25 жыл 6 жыл – 9 жыл 6 ай – 25 жыл 

6.3 Заем сомасы  90 млн. тг. дейін 

6.4 Қаржыландыру көздері Банк қаражаты 
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ауытқу талаптары автоматты тәртіпте 

өтуге таралмайды. 

(ескертпе  БӨҮК 04.04.2019ж.  шешіміне 

(№12 хаттама) сай толықтырылды, 

БӨҮК  27.05.2019ж. шешіміне (№16 

хаттама) сай өзгертулер енгізілді) 

7 
Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2011-2014 жылдарға арналған бағдарламасы,  «Қолжетімді 

баспана-2020» бағдарламасы  және Өңірлерді 2020 жылға дейін  дамыту  бағдарламасы 

7.1 Сыйақы мөлшерлемесі  жылдық 6,5%  жылдық 7%  х 

 

7.2 Заем  мерзімі  6 ай – 25 жыл 4 жыл – 9 жыл х 

7.3 Заем сомасы   90 млн. тг. дейін х 

7.4 Қаржыландыру көздері  
Бюджеттік 

қаражаттар 
Банк қаражаты  

Бюджеттік 

қаражаттар 

8 Қазақстан Республикасындағы тұрғын үй құрылысының 2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

8.1 Сыйақы мөлшерлемесі  жылдық 4%  х х 

 

8.2 Заем  мерзімі  6 ай – 25 жыл  х х 

8.3 Заем сомасы  
1 млн. тг. – 90 млн. 

тг. 
х х 

8.4 Қаржыландыру көздері  

Бюджеттік 

қаражаттары және  

Банк қаражаттары  

х х 

9 "Өз үйім" бағдарламасы  

9.1 Сыйақы мөлшерлемесі  жылдық 7%  

Тұрғын үй құрылысының барлық 

нысандары бойынша  

(Ескертпе БӨҮК 27.11.2018ж. шешіміне 

(№42 хаттама) сай редакцияда баяндалды) 

9.2 Заем  мерзімі  
 6 айдан бастап  25 жылға дейін қоса алғанда  

(Жеңіл заемы бойынша минималды мерзім  – 4 жыл) 

9.3 Заем сомасы  90 млн. тг. дейін қоса алғанда  

9.4 Қаржыландыру көздері  Банк қаражаттары  

10 Тұрғын үй құрылысының өзге де жобалары 
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11.1 Сыйақы мөлшерлемесі  жылдық 2%  х жылдық 2%  Клиенттер осы талаптармен "Өз 

үйім" бағдарламасына қатыса алады  

 

11.2 
Заем  мерзімі  

 6 айдан  18 жылға 

дейін қоса алғанда   
х  6 айдан  18 жылға дейін 

қоса алғанда   

11.3 
Заем сомасы  

 15 млн. тг. дейін қоса 

алғанда  
х  15 млн. тг. дейін қоса 

алғанда  

11.4 

Қаржыландыру көздері  
Тарттырылған 

қаражаттар  

Х 

 

Тарттырылған қаражаттар  

12 Жергілікті атқарушы органдары (ЖАО) тарапынан тұрғын үй сертификаттары (әлеуметтік көмек) бар болған кезде ЖАО-ның Банкпен 

ынтымақтастығы/өзара әрекеттесуі аясында тұрғын үй сатып алуға кредит беру (12-жол БӨҮК 04.04.2019ж. шешіміне (№12 

хаттама) сай баяндалды) 
12.1 Сыйақы мөлшерлемесі  жылдық 7%  х ТҚЖ жинақтары ЖАО тарапынан 

әлеуметтік көмек қаражаттарын 

қамтиды.  

Сатып алынатын тұрғын үй түрі  

(бастапқы нарық нысандары, с.і., 

үлестік қатысу шарттары бойынша, 

екінші нарық нысандары, жеке 

тұрғын үй)  ЖАО-ның Банкпен 

ынтымақтастығы/өзара әрекеттесуі 

12.2 Заем  мерзімі  6 ай – 25 жыл    4 жыл – 9 жыл х 

12.3 Заем сомасы   90 млн. тг. дейін х 

12.4 

Қаржыландыру көздері  Банк қаражаттары  х 

10.1 Сыйақы мөлшерлемесі  жылдық 7%  Кредит беру талаптары  

 "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкі" АҚ Ынтымақтасудың 

стандартты талаптары қолданысқа 

енгізілген күнге дейін жасалған  

ынтымақтастық туралы келісім аясында,   

Банк Басқармасының 01.11.2018ж. 

шешімімен (№72 хаттама) бекітілген «Өз 

үйім» бағдарламасы аясында  

қабылданады.  

 (ескертпе БӨҮК 27.11.2018ж. шешіміне 

(№42хаттама) сай редакцияда баяндалды) 

10.2 Заем  мерзімі  
6 айдан бастап  25 жылға дейін қоса алғанда  

(Жеңіл заемы бойынша минималды мерзім – 4 жыл) 

10.3 Заем сомасы  90 млн. тг. дейін қоса алғанда  

10.4 Қаржыландыру көздері  Банк қаражаттары  

11 
"Бақытты отбасы" бағдарламасы аясында Алматы қаласынан бастапқы тұрғын үй сатып алуға кредит беру (11-жол БӨҮК 01.03.2019ж.  

шешіміне (№06 хаттама)  сай енгізілді)  
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аясында Келісіммен анықталады. 
(ескертпе БӨҮК 04.04.2019ж. шешіміне 

(№12 хаттама) сай толықтырылды). 

13 «Тұрғын үй сатып алу үшін аз қамтылған отбасыларға кредит беру» бағыты бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы  

(Бақытты отбасы).  (13-жол БӨҮК 20.03.2019ж. шешіміне (№9 хаттама) сай енгізілді, БӨҮК 27.05.2019ж. шешіміне (№16 

хаттама) сай жаңа редакцияда  баяндалды). 
13.1 Сыйақы мөлшерлемесі  жылдық 2%  х жылдық 2%  Клиенттер осы талаптармен "Өз 

үйім" бағдарламасына қатыса алады  

 

13.2 
Заем  мерзімі  

 6 айдан  18 жылға 

дейін қоса алғанда   
х  6 айдан  18 жылға дейін 

қоса алғанда   

13.3 
Заем сомасы  

 15 млн. тг. дейін қоса 

алғанда  
х  15 млн. тг. дейін қоса 

алғанда  

13.4 
Қаржыландыру көздері  

Тарттырылған 

қаражаттар  
х Тарттырылған қаражаттар  

8-ТАРАУ. АЛДЫН АЛА ТҰРҒЫН ҮЙ ЗАЕМДАРЫ 

43.  Алдын ала тұрғын үй заемы  – салымшыға тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін шарттық соманы алғанға дейін негізгі қарызды өтеу талаптарынсыз      

  берілетін мақсатты заем, ТҚЖ заңына,  Банктің ішкі кредиттік саясатына және Банктік заем шартының  талаптарына сәйкес, тұрғын үй құрылыс жинақ  

шарты бойынша шарттық сома есебінен төленетін қалдық. 

 

44. Алдын ала тұрғын үй заемы  шарттық соманың 100%-ы көлемінде беріледі. 

45.    Алдын ала тұрғын үй заемы  Банктің бос ақшасы бар болған жағдайда беріледі.  

Бос ақша болмаған жағдайда,  Банк  алдын ала тұрғын үй заемдарын беруді тоқтатуға құқылы.  

Алдын ала тұрғын заемдарын беру үшін ТҚЖ  пайдаланыла алмайды.  

 

46. Алдын ала тұрғын үй заемын алу төмендегі талаптар бір мезгілде  орындалған жағдайда мүмкін болады:  

 Тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін қажет соманың 0-ден  50%-ға дейінгі көлемдегі ТҚЖ жинақтауының бар болуы; 

 Банк талабына сәйкес келетін қажетті қамтамасыз етулерді беру; 

 Банктің ішкі құжаттарына сай клиенттің төлем қабілеттілігін растауы. 

 

47. Алдын ала тұрғын үй заемдарын өтеу тәсілдері – тұрғын үй заемына өткенге дейін негізгі қарыз бойынша төлемнің мерзімін ұзарту. 

47-1.  берешектің нақты қалдығы сомасына дейін шарттық соманы азайту  тек заемды шарттық соманың 25%-нан кем емес сомада өтеген жағдайда ғана 

(соның ішінде, бірмезгілді төлеммен) мүмкін болады. (47-1-тармақ БӨҮК 29.08.2018ж. шешімімен (№30 хаттама)  енгізілді). 

47-2. Кредит берудің пайыздық мөлшерлемесін 01.01.2018 жылға дейін арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне Банк берген аралық тұрғын үй 

заемдары бойынша жылдық 8%-ға дейін төмендетуге жол беріледі. ( 47-2-тармақ БӨҮК 28.12.2018ж. шешімімен (№46 хаттама) енгізілді ) 
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48. Алдын ала тұрғын үй заемы осы тармақта көрсетілген бағдарламалар аясында ғана беріледі.  

       Алдын ала тұрғын үй заемы бойынша сыйақы мөлшерлемесі9, мерзімдері, сомалары , қаржыландыру көздері:  

 

                                                           
9  Бұрын берілген алдын ала тұрғын үй заемдары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің төмендеу талабы осы Өнімдер  тізбесінің №2 Қосымшасында ұсынылған. 

№ 

п/п 

Бағдарлама атауы 

1 «Өз үйім» бағдарламасы 

  Қаржыландыру көздері  Ескертпе 

1.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-ы  

 20-дан  50-ге дейін 

Банк қаражаттары 

Баға ауқымы 1  

(ескертпе  БӨҮК 

01.11.2018ж. шешіміне 

(№39 хаттама)  сай 

редакцияда баяндалды) 

 

1.2  Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 7%  

1.3 Заем мерзімі   6 айдан бастап 8 жылға дейін қоса алғанда  

1.4 Заем сомасы   45 млн. тг. дейін қоса алғанда  

2 Тұрғын үй құрылысының өзге де жобалары 

  Қаржыландыру көздері Ескертпе 

2.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-ы  

 20-дан  50-ге дейін 

Банк қаражаттары 

Ш.м. құны «Өз үйім» 

бағдарламасының 1  

баға ауқымына сәйкес 

келуі қажет.  

Кредит беру талаптары 

"Қазақстанның тұрғын 

үй құрылыс жинақ 

банкі" АҚ 

Ынтымақтасудың 

стандартты талаптары 

қолданысқа енгізілген 

күнге дейін жасалған  

ынтымақтастық 

туралы келісім 

аясында,  Банк 

Басқармасының 

2.2 Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 7%  

2.2 Заем мерзімі   6 айдан бастап 8 жылға дейін қоса алғанда  

2.4 

Заем сомасы  

 45 млн. тг. дейін қоса алғанда  
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01.11.2018ж. 

шешімімен (№72 

хаттама) бекітілген 

«Өз үйім» 

бағдарламасы аясында  

қабылданады. 
(ескертпе БӨҮК 

27.11.2018ж. шешіміне 

(№42хаттама) сай 

редакцияда баяндалды) 

 

3 «Кредиттік тұрғын үй құрылысы»  5.2 бағыты бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы 

  Қаржыландыру көздері Ескертпе 

3.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

 20-дан  50-ге дейін 

Бюджеттік қаражаттар және 

ҰҚ қаражаттары  

 

ЖАО және  «Бәйтерек  

девелопмент» АҚ 

салған, сондай-ақ   

2015-2019 жылдарға 

арналған  «Нұрлы 

жол» мемлекеттік 

бағдарламасы аясында  

тұрғын үйлерді сатып 

алуға кредит беру 

02.07.18ж.қабылданға

н өтінімдерге 

таралады (17.07.18ж. 

№25  БӨҮК) 

3.2 Сыйақы 

мөлшерлемесі 

жылдық 5 %  

3.3 Заем мерзімі   6 айдан бастап 8 жылға дейін қоса алғанда  

3.4 

Заем сомасы  

 45 млн. тг. дейін қоса алғанда  

4 «Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту» 5.3 бағыты бойынша «Нұрлы жер»  тұрғын үй құрылысы бағдарламасы 

  Қаржыландыру көздері  Ескертпе 

4.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

 20-дан  50-ге дейін 
Бюджеттік қаражаттар және 

ҰҚ қаражаттары  
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10 «Жас отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету және қолдау» бағыты бойынша Алматы қаласы жастарын қолдаудың 2017-2020 жылдарға арналған жол картасы 
11 Аралас қаражаттар -тарттырудың бірден аса көзі бар қаражаттар, соның ішінде, Банк қаражаттары, өзге де тарттырылған қаражаттар.( 26.03.2019ж. 10  хаттама) 

  

4.2 Сыйақы 

мөлшерлемесі 

жылдық 5 %   

4.3 Заем мерзімі   6 айдан бастап 8 жылға дейін қоса алғанда  

4.4 Заем сомасы  20 млн. тг. дейін  

5 «Алматы жастары»10 бағдарламасы 

5.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 50 Қаржыл

андыру 

көздері  

Ескертпе 

5.2 Сыйақы 

мөлшерлемесі 

жылдық 5%  ЖАО 

бюджет

і 

Алматы қ. 

пайдалануға 

берілген тұрғын 

үйді алуға кредит 

беру  

(12.04.2018ж. 

№15  ПР). 

5.3 Заем мерзімі  6 ай – 8 жыл 

5.4 
Заем сомасы 

 

 10 млн. тг. дейін  

6 Бастапқы  тұрғын үйлерді сатып алуға, с.і.,  үлестік қатысу шарты бойынша, Банктің «Әскери қызметкерлерді  және арнаулы мемлекеттік 

органдардың қызметкерлерін   баспанамен қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша  кредит беру.  (талаптар тұрғын үй төлемдерін 

алушылардан  02.07.2018 ж. бастап 15.08.2018 ж. дейін  Askeri.baspana порталы арқылы  қабылданған өтінімдер бойынша жарамды ) (26.03.2019ж. 10 

хаттама) 

6.1 

 

ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы 

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 50 Қаржыл

андыру 

көздері 

Ескертпе 

6.2 Сыйақы 

мөлшерлемесі 

х 

 жылдық 7% Аралас 

қаража

ттар11 

1. Тұрғын үй 

төлемін алушылар 

осы талаптар 

бойынша «Өз 

үйім» 

бағдарламасына  
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х 

жылдық  6% Банк 

қаража

ттары  

және Басқа 

жобаларға  баға 

ауқымын және 

тұрғын үйдің ең 

үлкен құнын 

есепке алмай-ақ  

қатыса алады. (48-

тармақтың 6) 

тармақшасы БӨҮК 

10.10.2018ж. 

шешіміне  (№34 

хаттама) сай 

редакцияда 

баяндалды 

2.Аралық тұрғын 

үй заемынан 

өткеннен  кейін  

тұрғын үй 

заемының ай 

сайынғы 

төлемінің көлемі 

аралық/алдын ала 

заемы бойынша ай 

сайынғы төлем 

көлемінен аспауы 

тиіс,  5%-ға азаю  

ауытқуларына 

рұқсат беріледі. 

5%-ға ауытқу 

талаптары 

автоматты 

тәртіпте өтуге 

таралмайды. 

(15.06.2018ж. №19 

хаттама) 

(48-тармақтың 6) 

тармақшасы БӨҮК  

07.09.2018ж. 

 

6.3 

Заем мерзімі 6 ай – 8 жыл  
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12 Аралас қаражаттар -тарттырудың бірден аса көзі бар қаражаттар, соның ішінде, Банк қаражаттары, өзге де тарттырылған қаражаттар.( 26.03.2019ж. 10  хаттама)  

шешіміне (№31 

хаттама)  сай 

редакцияда 

баяндалды, 

27.05.2019ж. 

№16хаттамамен 

өзгертулер енгізілді) 

7 Банктің «Әскери қызметкерлерді  және арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлерін   баспанамен қамтамасыз ету» бағдарламасы 

бойынша  қайталама нарықтан тұрғын үй сатып алуға кредит беру.  (талаптар тұрғын үй төлемдерін алушылардан  02.07.2018 ж. бастап 

15.08.2018 ж. дейін  Askeri.baspana порталы арқылы  қабылданған өтінімдер бойынша жарамды ) (26.03.2019ж. 10 хаттама) 

7.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы 

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 50 Қаржыл

андыру 

көздері  

Ескертпе 

7.2 Сыйақы 

мөлшерлемесі  х 
жылдық 8% Аралас 

қаража

ттар 12 

1. Аралық тұрғын 

үй заемынан 

өткеннен  кейінгі  

тұрғын үй 

заемының ай 

сайынғы 

төлемінің көлемі 

аралық/алдын ала 

заемы бойынша ай 

сайынғы төлем 

көлемінен аспауы 

тиіс,  5%-ға азаю  

ауытқуларына 

рұқсат беріледі. 

5%-ға ауытқу 

талаптары 

автоматты 

тәртіпте өтуге 

таралмайды. 

(15.06.2018ж. №19 

хаттама, БӨҮК 

27.05.2019ж. №16 

7.3 Заем мерзімі  6 ай – 8 жыл 

7.4 Заем сомасы   45 млн. теңгеге дейін  

Заем көлемі төмендегі талаптарды есепке ала отырып, есептеледі:  

1)       ай сайынғы төлем көлемі  (кредиттік өтінімді қабылдаған күнге) алынып отырған ағымдағы 

тұрғын үй төлемдерінің көлемінен аспауы тиіс;  

2)         аралас қаражат есебінен берілетін алдын ала заемның максималды көлемін есептеу үшін 

(баллдарды есептеу негізінде) ТҚЖ-ның ай сайынғы есебінде жинақтың тек 5%-ы есепке 

алынады. Кредит беру кезінде ТҚЖ-ның нақты жинақтары есепке алынады.  

3)         Банк  қаражаты есебінен берілетін алдын ала заемның максималды көлемін есептеу үшін 

(баллдарды есептеу негізінде) ТҚЖ-ның ай сайынғы есебінде жинақтың тек 20%-ы есепке 

алынады. Кредит беру кезінде ТҚЖ-ның нақты жинақтары есепке алынады. 
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13 Банк қаражаты, Бюджеттік қаражат, басқа да тарттырылған қаражаттар 

өзгертулер 

енгізілді). 

 

7-1 Банктің «Әскери қызметкерлерді  және арнайы мемлекеттік органдарының қызметкерлерін   баспанамен қамтамасыз ету» бағдарламасы 

бойынша кредит беру (48-тармақ БӨҮК 26.03.2019ж. шешімімен (10 хаттама) 7-жолмен толықтырылды 

7-1.1 

 
ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

0-14 % 15-50 % Қаржыландыру көздері  Ескертпе 

 

7-1.2 
Сыйақы 

мөлшерлемесі 
х жылдық 8% 

Аралас қаражаттар 13 Заемның нысаналы мақсаты: 

1. Бастапқы/қайталама 

тұрғын үйді сатып алу, с.і., 

үлестік қатысу шарты 

бойынша; 

2. Бастапқы/қайталама 

тұрғын үйді сатып алуға 

және жөндеуге, с.і., үлестік 

қатысу шарты бойынша; 

3. Тұрғын үй салуға (жер 

телімін сатып алуды қоса 

алғанда).  (3-т. БӨҮК   

11.09.2019ж. шешіміне (№27 

хаттама) сай толықтырылды) 

 

1. Тұрғын үй төлемдерін 

алушылар шарттық соманың 

15%-нан  20%-ға дейін жинақ 

бар болған жағдайда, баға 

ауқымын есепке алмай-ақ, 

«Өз үйім» бағдарламасына 

қатыса алады.  

 2. Алдын ала  тұрғын үй 

заемынан өткеннен  кейінгі  

7-1.3 Заем мерзімі  6 ай – 8 жыл  

7-1.4 

 
Заем сомасы  45 млн. тг. дейін 1) ай сайынғы төлем көлемі  (кредиттік өтінімді қабылдаған күнге) алынатын 

ағымдағы тұрғын үй төлемдерінің көлемінен аспауы тиіс; 

                       Заем көлемі төмендегі талаптарды есепке ала отырып, есептеледі:  

2)  егер, ай сайынғы төлемнің көлемі (кредиттік өтінімді қабылдау күнінде) алынатын ағымдағы 

тұрғын үй төлемдері көлемінен артып кетсе, Банктің ішкі құжаттары талаптарына сәйкес табысты 

растау қажет; 

3) аралас қаражат есебінен берілетін алдын ала заемның максималды көлемін есептеу үшін ТҚЖ-

ның ай сайынғы есебінде  ТҚЖ-ның нақты жинақтары есепке алынады.  
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14 Банк қаражаты, Бюджеттік қаражат, басқа да тарттырылған қаражаттар 

тұрғын үй заемының ай 

сайынғы төлемінің көлемі 

алдын ала тұрғын үй  заемы 

бойынша ай сайынғы төлем 

көлемінен аспауы тиіс (5%-ға 

азаю  ауытқуларына рұқсат 

беріледі).  5%-ға ауытқу 

талаптары автоматты 

тәртіпте  тұрғын үй заемына 

өту жағдайларына 

таралмайды. (БӨҮК 

27.05.2019ж. №16 өзгертулер 

енгізілді, БӨҮК 27.05.2019ж. 

№16 өзгертулер енгізілді). 

 

8 Банктің «Әскери қызметкерлерді  және арнаулы мемлекеттік органдарының қызметкерлерін   баспанамен қамтамасыз ету» бағдарламасы 

бойынша ипотекалық заемды қайта қаржыландыруға кредит беру 

8.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 50 Қаржыл

андыру 

көздері  

Ескертпе 

8.2 
Сыйақы 

мөлшерлемесі 

жылдық 8%  Аралас 

қаража

ттар 14 

ЕДБ-дан  2018 

жылғы 1 қаңтарға 

дейін заем алған 

ӘМО 

қызметкерлеріне 

беріледі. 

8.3 Заем мерзімі  6 ай – 8 жыл 

8.4 Заем сомасы  45 млн. тг. дейін 

9 Жергілікті атқарушы органдары арқылы іске асырылатын тұрғын үй құрылысының аймақтық бағдарламасы 

   Қаржыландыру көздері  Ескертпе 

9.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

20-дан   50-ге дейін  Банк қаражаттары  ш.м. құны «Өз үйім» 

бағдарламасының 1  баға 
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9.2 Сыйақы 

мөлшерлемесі 

жылдық 7%  ауқымына сәйкес келуі 

қажет.  

 
9.3 Заем мерзімі  6 айдан  8 жылға дейін қоса алғанда  

9.4 Заем сомасы   45 млн. тг. дейін қоса алғанда  

10 «Қолжетімді баспана-2020» бағдарламасы/ Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы 

10.1 

 

ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 50 Қаржыл

андыру 

көздері  

Ескертпе 

10.2 

Сыйақы 

мөлшерлемесі 

жылдық 10%  

 

жылдық 9,5% Банк 

қаражат

тары 

 

жылдық 7,5%  

 

Бюджет

тік 

қаражат

тар 

және 

ҰҚ 

қаражат

тары 

 

10.3 Заем мерзімі  6 ай – 8 жыл  

10.4 Заем сомасы  45 млн. тг. дейін  

11 «Қолжетімді баспана-2020» бағдарламасы/«Самұрық-Қазына»ЖҚ» АҚ арқылы іске асырылатын бағыт бойынша өңірлерді дамытудың 2020 

жылға дейінгі бағдарламасы 

11.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 50 Қаржыл

андыру 

көздері 

Ескертпе 

11.2 Сыйақы 

мөлшерлемесі 

х жылдық 9,5%  Банк 

қаражат

тары 

 

11.3 Заем мерзімі  х 6 ай – 8 жыл 
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11.4 Заем сомасы  х 45 млн. тг.  

дейін 

12 Тұрғын үй құрылысының  2008-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

12.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 50 Қаржыл

андыру 

көзі 

Ескертпе 

12.2 Сыйақы 

мөлшерлемесі 

жылдық 4%  Бюджет

тік 

қаражат

тар 

және 

Банк 

қаражат

тары  

 

12.3 Заем мерзімі  6 ай – 8 жыл 

12.4 

Заем сомасы 

1 млн. тг. –   45 млн. тг. 

13 48-тармақтың  13, 13.1,13.2, 13.3, 13.4  жолдары 31.07.2018ж. 26 хаттамаға сай 01.08.2018 жылы күшін жойды 

14 «КОРПОРАТИВТІК» бағдарламасы (БӨҮК 08.11.2019ж. №34, 14.11.2019ж. №35 шешіміне сай, өзгертулер енгізілді). 

         Қаржыландыру көзі Ескертпе 

14.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 50   

14.2 

Сыйақы 

мөлшерлемесі 

 

жылдық  X %  Ұйымның қаражаттары  

(Ұйымның қаражаттарымен 

кейін орнын баса отырып, 

Банктің меншікті қаражаты 

есебінен (Банктің бос ақшасы 

бар болса)  Ұйым 

қызметкерлерін 

қаржыландыру 

мүмкіндігімен)  

X%=Тарттыру 

мөлшерлемесі 

+4%, 

бұл жерде,  X  5 

%-дан кем емес 

х х жылдық  Y %  Аралас қаражаттар (А) (Банк 

тартқан қаражаттар/       бар 

болған жағдайда19  Банк 

қаражаттары  –Z 

А %

=
𝒁 ∗ 𝒓𝟏 + 𝑵 ∗ 𝒓𝟐

𝒁 + 𝑵
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Ұйым қаражаттары -N) Бұл жерде: 

r1-нарықта 

тарттырылған 

қаражаттар/менші

кті қаражаттар 

мөлшерлемесі  

r2- Ұйымнан 

қаражат  тарттыру 

мөлшерлемесі 

А%- аралас 

қаражаттар 

мөлшерлемесі 

 2. Y=А%+4%, 

бұл жерде: Y 

5%-дан кеме 

емес. 

14.3 Заем сомасы 6 ай – 8 жыл   

14.4 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

 45 млн. тг. дейін   

15 Жергілікті атқарушы органдары (ЖАО) тарапынан тұрғын үй сертификаттары (әлеуметтік көмек) бар болған кезде ЖАО-ның (ЖАО) 

Банкпен ынтымақтастығы/өзара әрекеттесуі аясында тұрғын үй сатып алуға кредит беру (15-жол 04.04.2019ж. №12 хаттамаға  сай редакцияда  

баяндалды) 

  Қаржыландыру көзі Ескертпе 

15.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

20-дан  50-ге дейін 

Банк қаражаттары  

ТҚЖ жинақтары ЖАО тарапынан әлеуметтік көмек қаражаттарын 

қамтиды.   

 

Сатып алынатын тұрғын үй түрі  (бастапқы нарық нысандары, с.і., 

«Өз үйім» бағдарламасы аясында үлестік қатысу шарттары бойынша, 

екінші нарық нысандары, жеке тұрғын үй)  ЖАО-ның Банкпен 

ынтымақтастығы/өзара әрекеттесуі аясында Келісіммен анықталады. 
(ескертпе БӨҮК 04.04.2019ж. шешіміне (№12 хаттама) сай 

толықтырылды). 

15.2 Сыйақы 

мөлшерлемесі 

жылдық 7% 

15.3 Заем мерзімі  
 6 айдан  8 жылға дейін қоса 

алғанда 

15.4 Заем сомасы 
25 млн. тг. дейін қоса 

алғанда  
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18 Ұйым – Жергілікті атқарушы органдары, Заңды тұлғалар 
19 Банктің меншікті қаражатын қолданған жағдайда, Ұйымның қатысу үлесі 50%-дан кем болмауы керек. 

16 Алматы қ. заем беру бойынша  "Бақытты отбасы" бюджеттік кредит беру аясында тұрғын үй сатып алуға кредит беру (16-жол  БӨҮК 

01.03.2019ж. шешіміне (№06 хаттама) сай енгізілді,    БӨҮК 20.03.2019ж. шешіміне (№9 хаттама) сай редакцияда  енгізілді) 

   Қаржыландыру көзі  Клиенттер осы талаптармен "Өз үйім" 

бағдарламасына қатыса алады  

 

16.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

10-нан  50-ге дейін 

Тарттырылған 

қаражаттар 
16.2 Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2%  

16.3 Заем мерзімі   6 айдан  8 жылға дейін қоса алғанда 

16.4 Заем сомасы 15 млн. тг. дейін қоса алғанда  

17 "Тұрғын үй сатып алу үшін аз қамтылған отбасыларға кредит беру» бағыты бойынша «Нұрлы жер» тұрғын үй құрылысы бағдарламасы 

(Бақытты отбасы) (17-жол БӨҮК 20.03.2019ж. шешіміне (№9 хаттама) сай енгізілді,  БӨҮК 27.05.2019 ж. шешіміне (№16 хаттама) сай өзгертулер 

енгізілді). 

   Қаржыландыру көзі  Клиенттер осы талаптармен "Өз үйім" 

бағдарламасына қатыса алады  

 

17.1 ТҚЖ жинақтары, 

шарттық соманың  %-

ы  

10-нан  50-ге дейін 

Тарттырылған 

қаражаттар  
17.2 Сыйақы мөлшерлемесі жылдық 2%  

17.3 Заем мерзімі   6 айдан  8 жылға дейін қоса алғанда 

17.4 Заем сомасы 15 млн. тг. дейін қоса алғанда  
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№1 қосымша  

Бұрын қолданыста болған  Тарифтік бағдарламалар бойынша ашылған ТҚЖ салымдары бойынша тұрғын үй заемдарын беру талаптары  

      «25/75 тарифі», «25/75 (мемлекеттік) тарифі» тарифтік бағдарламалары 

№ 

р/с 
Негізгі сипаттамалар  «25 / 75 тарифі» 

25/75 (мемлекеттік) 

тарифі  

1 ТҚЖ жинақтау мерзімі 3 жыл  

2 Тұрғын үй құрылыс жинақ тарына салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесі. жылдық 3%  

3 Тұрғын үй заемын алу үшін жинақталған ақшаның ең төменгі қажетті көлемі. шарттық соманың 25%  

4 Тұрғын үй заемын беру мерзімі..    7 жылға дейін    25 жылға дейін 

5 Тұрғын үй заемы бойынша сыйақы мөлшерлемесі.  жылдық 6%  жылдық 5,5%  

6 Бағалау көрсеткішінің ең төменгі мәні.  10,35  

 

     «50/50» тарифтік бағдарламасы  

№ 

р/с 
Сипаттамалар  «50/50 – А тарифі» «50/50 – Б тарифі» «50/50 – В тарифі» 

1 ТҚЖ жинақтау мерзімі 5 жыл 8 жыл 12 жыл 

2 
Тұрғын үй құрылыс жинақ тарына салымдар 

бойынша сыйақы мөлшерлемесі. 
жылдық 3%  жылдық 2%  жылдық 2%  

3 
Тұрғын үй заемын алу үшін жинақталған ақшаның 

ең төменгі қажетті көлемі. 
шарттық соманың 50%-ы 

4 Тұрғын үй заемы бойынша сыйақы мөлшерлемесі. жылдық 5%  жылдық 4%  жылдық 3,5%  

5 Тұрғын үй заемын беру мерзімі.  10 жылға дейін   15 жылға дейін  20 жылға дейін 

6 Бағалау көрсеткішінің ең төменгі мәні. 36,85 37,47 55,64 

 

   «Жинақ» тарифтік бағдарламасы  

№ р/с Негізгі сипаттамалар «Жинақ»» 

1 ТҚЖ жинақтау мерзімі 5 жыл  

2 Тұрғын үй құрылыс жинақ тарына салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесі жылдық 5,5%  

3 Тұрғын үй заемын алу үшін жинақталған ақшаның ең төменгі қажетті көлемі. шарттық соманың 50%-ы 

4 Тұрғын үй заемын беру мерзімі  8 жылға дейін  

5 Тұрғын үй заемы бойынша сыйақы мөлшерлемесі. жылдық 8,5%  

6 Бағалау көрсеткішінің ең төменгі мәні.                              61,15 
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 «Бастау», «Өркен», «Кемел», «Болашақ»  тарифтік бағдарламалары  

№ 

р/с  
Негізгі сипаттамалар   «Бастау» «Өркен» «Кемел» «Болашақ» 

1 ТҚЖ жинақтау мерзімі  3-3,5 жылдар  5,5 жыл  8,5 жыл 15 жыл 

2 
Тұрғын үй құрылыс жинақ тарына салымдар бойынша 

сыйақы мөлшерлемесі 
жылдық 2 %  

3 
Тұрғын үй заемын алу үшін жинақталған ақшаның ең 

төменгі қажетті көлемі  
шарттық соманың 50%-ы 

4 Тұрғын үй заемы бойынша сыйақы мөлшерлемесі  жылдық 5%   жылдық 4,5%   жылдық 4%  жылдық 3,5%  

5 Тұрғын үй заемын беру мерзімі  6 жасқа дейін    10 жасқа дейін   15 жасқа дейін   25 жасқа дейін 

6 Бағалау көрсеткішінің ең төменгі мәні  16  28  42  74 

  

«Жеделдетілген тарифтік бағдарлама», «Стандартты  тарифтік бағдарлама», «Ұзақ мерзімді тарифтік бағдарлама»  тарифтік бағдарламалары  

  

№ 

р/с 
Негізгі сипаттамалар  

Жеделдетілген тарифтік бағдарлама  
Стандартты тарифтік 

бағдарлама 

Ұзақ мерзімді 

тарифтік бағдарлама  

1-нұсқа 2-нұсқа  1-нұсқа 1-нұсқа 

1 ТҚЖ жинақтау  мерзімі  Қоса алғанда 3 жыл  

3 жылдан жоғары  

және   қоса алғанда 

5 жылға дейін   

5 жылдан жоғары және 

қоса алғанда  10 жылға 

дейін  

10 жылдан жоғары  

2 
Тұрғын үй құрылыс жинақ тарына салымдар 

бойынша сыйақы мөлшерлемесі 

жылына  2,5%-дан  

3%-ға дейін 

жылына  2,5%-дан   

3,5%-ға дейін 

жылына  2%-дан  4%-

ға дейін 

жылына 1,5%-дан   

4,5%-ға дейін 

3 
Тұрғын үй заемын алу үшін жинақталған ақшаның 

ең төменгі  көлемі 
шарттық соманың 50% -ы 

4 
Маржа көлемі  (заемдар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесі  мен салымдар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесі арасындағы айырмашылық) 

3% 2,8% 2,5% 2% 

5 Тұрғын үй заемы бойынша сыйақы мөлшерлемесі 
жылына  5,5% -дан  

6%-ға дейін 

жылына  5,3%-дан   

6,3%-ға дейін 

жылына 4,5%-дан  

6,5%-ға дейін 

жылына  3,5%-дан  

6,5%-ға дейін 

6 Тұрғын үй заемын беру мерзімі  10 жылға дейін  15 жылға дейін   15 жылға дейін  

7 Бағалау көрсеткішінің ең төменгі мәні 17 23 37 
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№2 қосымша  

Бұрын берілген алдын ала тұрғын үй заемдары бойынша сыйақы мөлшерлемесінің төмендеу талаптары  

 

№ Рұқсат етіледі  

1 01.02.2009 ж. бастап   31.03.2011 ж. дейінгі кезеңде жасалған банктік заем шарты бойынша,  шарттық соманың  25%-нан    50%-на дейін жинақ 

ақша жиналған кезде,  жылдық 14% сыйақы мөлшерлемесі жылдық 12%-ға бір рет өзгертілуі мүмкін. 

2 01.07.2011 ж. бастап    31.12.2012 ж. дейінгі кезеңде жасалған банктік заем шарты бойынша, шарттық соманың  25%-нан    50%-на дейін жинақ 

ақша жиналған кезде,  жылдық 11% сыйақы мөлшерлемесі жылдық 10,5 %-ға бір рет өзгертілуі мүмкін. 

3 01.01.2013 ж. бастап   28.02.2016 ж. дейінгі кезеңде жасалған банктік заем шарты бойынша, шарттық соманың  25%-нан    50%-на дейін жинақ 

ақша жиналған кезде,  жылдық 10% сыйақы мөлшерлемесі жылдық 9,5 %-ға бір рет өзгертілуі мүмкін. 

 

№ 
Рұқсат етілмейді 

 

1 31.01.2009 ж. дейін жасалған банктік заем шарты бойынша  

2 01.04.2011 ж. бастап   30.06.2011 ж. дейінгі кезеңде жасалған банктік заем шарты бойынша  

3 01.03.2016 ж.  жасалған банктік заем шарты бойынша  

 

 

 

 

 

 


