АҚПАРАТТЫҚ ХАБАР
2019 жылғы 2 шілде
Ерболат Досаев – Енгізілетін заңнамалық өзгерістер қарыз алушылардың
құқықтарын және мүдделерін қорғауды күшейтеді
Қазақстан Ұлттық Банкі Үкіметпен, банктермен және микроқаржы ұйымдарымен
бірлесіп 2019 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша кепілсіз тұтынушылық қарыздар
бойынша 300 мың теңгеден аспайтын сомада өмірлік қиын жағдайда қалған
азаматтардың берешегін өтеу тетігін әзірледі.
Бұл бастама Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың «Қазақстан
Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін азайту шаралары туралы» Жарлығын
іске асыру мақсатында әзірленді. Бұл туралы бүгін Қазақстан Ұлттық Банкінің Төрағасы
Ерболат Досаев Үкімет отырысында сөз сөйлеген кезде айтып берді.
Ол бұл тетіктің Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өмірлік қиын
жағдайда қалған Қазақстан Республикасы азаматтарының тізімін жасауын көздейтінін
атап өтті. Одан кейін аталған тізім бойынша берешек мемлекеттік кредиттік бюромен,
екінші деңгейдегі банктермен және микроқаржы ұйымдарымен салыстырылып
тексеріледі. Содан соң банктерге және микроқаржы ұйымдарына ақша аударылады. Бұл
тетікті екі ай ішінде аяқтау жоспарланып отыр.
«Бұдан әрі, Еңбек министрлігі тізімді нақтылаған жағдайда, Қаржы министрлігі мен
Еңбек министрлігі ұйымдастырушылық және қаржылық сипаттағы тиісті шаралар
қабылдауы қажет болады», - деді Е. Досаев.
Ол сонымен бірге Ұлттық Банктің банктермен және микроқаржы ұйымдарымен
бірлесіп 2019 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша есептелген, кепілсіз тұтынушылық
қарыздары бар барлық азаматтар үшін айыппұлдар мен өсімпұлды өтеу тетігін әзірлегенін
қоса айтты.
«Бұл тетік алғашқы қадам ретінде банктер мен микроқаржы ұйымдарының
есептелген айыппұлдар мен өсімпұлды дербес кешіруін болжайды. Бұдан кейін оператор
банктер мен микроқаржы ұйымдарының шығыстарын 70% дисконтпен өтеуді жүзеге
асырады, яғни іс жүзінде айыппұлдар мен өсімпұл сомасынан үштен екісінен астам
банктер мен микроқаржы ұйымдарының қаражаты есебінен есептен шығарылады. Бұл
тетікті де екі айда аяқтау жоспарлануда», - деп түсіндірді Ұлттық Банк Төрағасы.
Е. Досаев Парламент Сенатының Қаржы нарығын реттеу мен дамыту,
микроқаржылық қызмет және салық салу мәселелері бойынша заңды қабылдап,
Қазақстан Республикасының Президентіне қол қоюға енгізгенін айтып берді. Онда
кредиттік серіктестіктерді, ломбардтар мен онлайн-кредиторларды қоса алғанда, барлық
кредиттеу субъектілерін реттеу мен қадағалауды енгізу және халықтың борыштық
жүктемесінің бақыланбайтын өсуін шектеу көзделеді. Енгізілетін заңнамалық өзгерістер
қарыз алушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды күшейтеді, реттеушілік
төрелікті және тұтынушылық кредиттеу нарығындағы жүйелік проблемаларды жояды.
«Өсімпұл мен айыппұлдар мөлшерінің ұлғаюы нәтижесінде азаматтардың
берешегінің басқарылмайтын өсуіне жол бермеу үшін ағымдағы жылдың соңына дейін
заңнамалық деңгейде заңдар мен заң аясындағы нормативтік құқықтық актілерге қажетті

түзетулер қабылданады», - деп хабарлады Ұлттық Банк басшысы.
Е. Досаев мерзімі өткен берешегі бар 90 күннен асып кеткен жеке тұлғалардың
барлық кепілсіз тұтынушылық қарыздары бойынша кредитті берумен және оған қызмет
көрсетумен байланысты тұрақсыздық айыбын, комиссиялар мен өзге де төлемдерді
есептеуге тыйым салынатынын атап өтті. Бұл, өз кезегінде, азаматтарды берешектің үнемі
өсіп отырған сомасынан қорғауға мүмкіндік береді.
Ұлттық Банк Төрағасы сондай-ақ табысы күн көріс деңгейінен төмен азаматтарға
қарыздар беруге тыйым салынатынын еске салды.
Сөзін қорытындылай келе, Ұлттық Банк басшысы қарыз алушыға борыштық
жүктеме коэффициентін есептеу тәртібін қайта қарау, банктердің меншікті капиталына
қойылатын қосымша талаптар сияқты бірқатар қосымша реттеу шаралары көзделетінін
атап өтті. «Бұл кепілсіз тұтынушылық қарыздар беруге, әсіресе табысы төмен азаматтарға
қарыз беруге азырақ экономикалық ынталандыру болады», - деп қорытындылады
Е. Досаев.
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