АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2018 жылғы 8 қараша
2018 жылғы 15 желтоқсанда валюталық қарызды қайта қаржыландыруға өтініш
беру мерзімі аяқталады
Қазіргі уақытта Ипотекалық тұрғын үй қарыздарын/ипотекалық қарыздарды қайта
қаржыландыру бағдарламасының екінші бөлігі іске асырылуда, оның шеңберінде жеке
тұлғалардың 2016 жылғы 1 қаңтарға дейін алған валюталық ипотекалық қарыздарын
Қазақстан Ұлттық Банкінің 2015 жылғы 18 тамыздағы бағамы бойынша теңгемен қайта
қаржыландыру жүзеге асырылуда.
Валюталық қарыздарды қайта қаржыландыруға өтініш беру мерзімі 2018 жылғы
15 желтоқсанда, банктердің валюталық қарыздарды қайта қаржыландыру мерзімі 2018
жылғы 30 желтоқсанда аяқталады. Қарыздың Бағдарлама талаптарына сәйкестігін
анықтау үшін қарыз алушыларға кредитор банкке өтініш беру қажет.
«Азаматтардың Бағдарламаның өлшемшарттарына сәйкес келетін, бірақ
Бағдарламада белгіленген қайта қаржыландыру мерзімі аяқталған соң банкке қайта
қаржыландыру үшін өтініш бермеген қарыздары бойынша банктер қолданыстағы
заңнамада көзделген берешекті өндіріп алу рәсімдерін қайта бастауға құқылы. Бұл ретте
Қазақстан Ұлттық Банкі өндіріп алу рәсімін тоқтатпайды», - деп хабарлады Қазақстан
Ұлттық Банкінің Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және
сыртқы коммуникациялар басқармасының бастығы Александр Терентьев.
А. Терентьев Бағдарламада қарыз алушының борышын толық есептен шығару
көзделмейтінін және ол сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық сомасы (өсімпұл, айыппұл)
бойынша берешекті кешіру арқылы қарыз алушының борыштық жүктемесін төмендетуге
бағытталғандығын баса атап өтті.
Сұрақтар туындаған кезде қарыз алушыларға Қазақстан Ұлттық Банкі мен
банктердің тиісті филиалдарына олардың аумақтық тиістілігіне қарай өтініш білдіруді
ұсынамыз. Филиалдардың байланыс нөмірлеріне «Байланыс нөмірлері» бөлімінде мына
сілтеме: http://www.nationalbank.kz/?docid=1552&switch=kazakh бойынша қолжеткізуге
болады. Бағдарламаның талаптарымен Ұлттық Банктің сайтында «Қаржылық қызметтерді
тұтынушылардың
құқықтарын
қорғау»
бөлімінде
мына
сілтеме:
http://www.nationalbank.kz/?docid=1552&switch=kazakh бойынша танысуға болады.
Егер Сіздерде Бағдарлама бойынша сұрақтар туындаса, Сізден:
- 050040, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы,
21-үй; e-mail: hq@nationalbank.kz мекенжайы бойынша ресми өтініш білдіру арқылы;
- Алматы қ., Әйтеке би к-сі, 67 мекенжайы бойынша қоғамдық қабылдау бөлмесіне
өтініш білдіру арқылы, Қазақстанның басқа өңірлерінің тұрғындары үшін Қазақстан Ұлттық
Банкі тиісті филиалдарының қоғамдық қабылдау бөлмесіне олардың аумақтық тиістілігіне
қарай өтініш білдіруді ұсынамыз;
- «ҚҰБ Online» мобильдік қосымшасы арқылы Қазақстан Ұлттық Банкіне өтініш
білдіруді сұраймыз.

Google
Play
Market
арқылы
жүктеу
үшін
сілтемеhttps://play.google.com/store/apps/details?id=kz.nationalbank.appeals;
AppStore арқылы жүктеу үшін сілтеме: https://itunes.apple.com/kz/app/nbkonline/id1134502211?ls=1&mt=8 .
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