АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2018 жылғы 18 қазан
Қазақстандықтар арнайы калькулятордың көмегімен банктер және МҚҰ болып
табылмайтын заңды тұлғалар берген қарыз бойынша жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесін есептей алады
2018 жылғы 16 шілдеде Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі 725-1бабының жеке тұлғалармен жасалатын қарыз шарттары шеңберінде өсімқорлықтың
негізгі шектеулерін көздейтін ережелері күшіне енді.
Осы нормаға сәйкес қарыз шартында мәні 100%-дан аспайтын жылдық тиімді
сыйақы мөлшерлемесі (ЖТСМ) болуға тиіс.
Баптың осындай шарттар бойынша ЖТСМ-ді есептеуге қатысты нормалары 2018
жылғы 3 қарашадан бастап күшіне енеді, себебі көрсетілген күннен бастап Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 197
қаулысымен бекітілген тиісті Қарыз шарты бойынша жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесін есептеу қағидалары (2018 жылғы 2 қазанда Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне №17464 болып енгізілген) күшіне енеді.
Қағидалар қолданысқа енгізілген сәттен бастап кредиттеу, оның ішінде онлайнкредиттеу нарығының, ломбард нарығының қатысушылары, сондай-ақ кредит
нарығының өзге де реттелмейтін субъектілері болашақта өз қызметінде көрсетілген
қағидаларды басшылыққа алуға тиіс, оның жаңартылған редакциясы Қазақстан Ұлттық
Банкінің http://nationalbank.kz/?docid=772&switch=kazakh сайтында орналастырылған.
Қарыз шарты бойынша ЖТСМ мәнін дербес есептеу үшін Қазақстан Ұлттық Банкінің
сайтында (http://nationalbank.kz/?docid=3554&switch=kazakh) ЖТСМ есептеу бойынша
калькулятор орналастырылған.
ҚР Азаматтық кодексінде айыппұлдың мөлшерін мерзімі өткен әрбір кешіктірілген
күн үшін мерзімі өткен төлем сомасының 0,5%-ы деңгейінде, бірақ бір жылда берілген
қарыз сомасының 10%-нан көп емес деңгейде шектеу көзделеді. Сонымен қатар қарыз
бойынша мөлшері берілген қарыз сомасынан аспайтын шектелген артық төлеуді шектеу
енгізіледі.
Егер қарыз шартының талаптары көрсетілген талаптардың кез келгеніне сәйкес
келмесе, онда қарыз шарты маңызды емес болып танылады.
Азаматтар консультация алу үшін Ұлттық Банктің мына мекенжайда орналасқан
қоғамдық қабылдау бөлмесіне жүгіне алады: Алматы қ., Әйтеке би, 67, күн сайын сағат
10:00-ден 17:00-ге дейін (үзіліс сағат 13:00-ден 14:30-ға дейін).
Алдын ала жазылу талап етілмейді.
Егер Сіздерде сұрақтар туындаса, Қазақстан Ұлттық Банкіне «ҚБҰ Online» мобильдік
қосымшасы арқылы қоюды сұраймыз.
Google
Play
Market-тен
жүктеуге
арналған
сілтеме:
https://play.google.com/store/apps/details;
AppStore-ден жүктеуге арналған сілтеме:
https://itunes.apple.com/kz/app/nbkonline/id1134502211.

Толығырақ ақпаратты БАҚ өкілдері мына телефон бойынша алуына болады:
+7 (727) 704 585
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz
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