
 «ОҢТҮСТІК» АИО»ЖШС 
Басқарма төрағасы 
А.Данаев мырзаға 

_________________. 
 
 

Қарыз алу үшін өтініш 
(заңды тұлға) 

Қарыз алушы: 
Атауы____________________________________________________________________ 
Қызмет түрі ____________________________________________________________________________ 
Заңды тұлғаны тіркеу туралы куәлік № __________________ сериясы _______________________ 
Тіркеу күні «______»________»__________»         БИН ________________________________________ 
Құрылтайшы: Меншіктегі үлесі Құрылтайшы: Меншіктегі үлесі 
1. ______________________ _____________ % 4. _____________________ _______________ % 
2. ______________________ _____________ % 5. _____________________ _______________ % 
3. ______________________ _____________ % 6. _____________________ _______________ % 
Заңды мекен жайы __________________________________________________________________________ 
Тұрғылықт мекен жайы ___________________________________________________________________________ 
Сымтетігі_______________________________________________ ауданы _______________________________ 
Есеп айырысу шоты № _____________________________ банкте ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Валюталық шоты №______________________________ банкте _______________________________________ 
Қызметкерлер саны ______________________________, уақытша _______________________________ 
Жұмыс тәжірибесі ________________________________________________________________________________ 
 
Қазірге өтініш беруге жүгіну себебі ____________________________________________ 
                                                                                                                Қарыз/кредиттік желі 
 

Қарыздың болжамды соммасы/кредиттік желі_________________________________________________ 
 

Қарыздың 
мерзімі___________________________________________________________________________________ 
 

Қарыздың 
 мақсатты тағайындамасы _____________________________________________________________________ 
 

Қамтамасыз етуді қабылдауды ұсынамыз: 
Сипаттамасы Иесі Орналасқан жері/ 

Тұрған жері Нарықтағы құны 

    
    
    
Кредиттік тарихы: 

Жеке тұлға/ Банк Алынған 
күні 

Қайтарылаты
н күні 
(келісім шарт 
бойынша) 

Өтеу күні 
(дәлел) 

Жылдық 
пайыздық 
үлесі 

Құны 

      
      
      
      
Берешектің бар болуы: 
Құны:______________________________________________________________________________________ 
 
Кредитор____________________________________________________________________________________ 



 
Қарыз алушының жетекшісі туралы ақпарат: 
1Жетекші: _____________________________________________________________________________ 
Туылған күні ______________________ туылған жері __________________________________________ 
Жеке куәлік № _____________________ берілген(кіммен)___________________ қашан____________________ 
Тіркелген жері ______________________________________________________________________________ 
Тұрғылықты жері ____________________________________________________________________ 
РНН _______________________________________________________________________________________ 
Сымтетігі ____________________________________тұрғылықты ауданы ______________________________ 
2 Жетекші: _____________________________________________________________________________ 
Туылған күні ______________________ Туылған жері __________________________________________ 
Куәлік № _____________________ берілген(кіммен)                        қашан____________________ 
Тіркелген жері ______________________________________________________________________________ 
Тұрғылықты жері ____________________________________________________________________ 
РНН ________________________________________________________________________________________ 
Сымтетігі ____________________________________ тұрғылықты ауданы _______________________________ 
Бас есепші: _______________________________________________________________________________ 
Туылған күні ______________________ туылған жері __________________________________________ 
Куәлік № _____________________ берілген(кіммен)___________________ қашан ____________________ 
Тіркелген жері ______________________________________________________________________________ 
Тұрғылықты жері ____________________________________________________________________ 
РНН ________________________________________________________________________________________ 
Сымтетігі____________________________________ тұрғылықты ауданы 
 

Қарыз алушы жоғарыда көрсетілген ақпараттың шынайылығын растап, оның қаржылық 
жағдайына талдау жүргізуге келіседі.Қарыз алушы кредиттік сарапшыға керекті ақпаратты беруге 
дайын. Жоғарыда көрсетілген ақпаратты бұрмалаған немесе жасырған жағдайда 
қаржыландырылмайтынын қарыз алушыға мәлім. Банк болжағандай,белгілі немесе белгісіз қарыз 
алушыға,  қарыз  ұсыну немесе ұсынбау шешімін жүргізу үшін  «ОҢТҮСТІК» АИО»ЖШС кез –
келген тұлғаға жүгінуге құқылы. Қарыз алушы  сұратылып отырған қарызды қаржылық 
жағдайының қызмет көрсетуге рұқсат беретінін растайды. 
 
Күні___________________________ 
 

Өтініш беруші: 
 
_____________________               __________________________                           ________________________ 
           мансабы                                              Аты-жөні                                                                  қолы 
                                                                                                                                                            МО                                                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
АИО қызметкері толтырады 
           
          Өтініш №_________________                                
 
          Кредиттік эксперт__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 



«ОҢТҮСТІК» АИО» ЖШС  

Басқарма төрағасы 

 ----------------------- мырзаға 
 
 

Қарыз алу үшін өтініш 
(шаруа қожалығы) 

Қарыз алушы: 
 

Атауы _______________________________________________________________________________________ 
Қызмет түрі __________________________________________________________________________________ 
ЖК тіркеу туралы куәлік  № _______________________ сериясы _____________________________________ 
Тіркеу күні «_____»______________________      БИН ______________________________________________ 
Құрылтайшы: Меншіктегі үлесі Құрылтайшы: Меншіктегі үлесі 
1. ______________________ _____________ % 4. _____________________ _______________ % 
2. ______________________ _____________ % 5. _____________________ _______________ % 
3. ______________________ _____________ % 6. _____________________ _______________ % 
Заңды тіркелген жері __________________________________________________________________________ 
Тұрғылықты жері _____________________________________________________________________________ 
Сымтетігі_________________________________________ ауданы ____________________________________ 
Есеп айырысу шоты № _____________________________ банкте _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Валюталық шоты №________________________________ банкте _____________________________________ 
Қызметкерлер саны ______________________________, уақытша_____________________________________ 
Жұмыс тәжирибесі ____________________________________________________________________________ 
 
Қазіргі өтініш беру себебі______________________________________________________________________ 
                                                                                                                Қарыз/кредиттік желісі 
 

Қарыздың болжамды соммасы___________________________________________________________________ 
 

Қарыздың мерзімі______________________________________________________________________________ 
 

Қарыздың мақсатты тағайындамсы_______________________________________________________________ 
 

Кепілдікке қабылдауға ұсынамыз: 
Сипаттамасы иесі Орналасқан жері мен тұрған жері Нарықтық құны 

    
    
    
    
Несие тарихы 

Жеке тұлға/банк Алынған 
күні 

Қайтарған күні 
(келісім шарт 
бойынша) 

Өтеу күні 
(нақты) 

Жылдық 
пайыздық 
сыйақысы 

Соммасы 

      
      
      
      
 
 
 
 
 



Берешектің бар болуы: 
Құны:______________________________________________________________________________________ 
 
Кредитор___________________________________________________________________________________ 
 
Қарыз алушының жетекшісі туралы ақпарат: 
1 Жетекші: ________________________________________________________________________________ 
Туылған күні ______________________ туылған жері _____________________________________________ 
Жеке куәлік № _____________________ берілген(кіммен)___________________ қашан_________________ 
Тіркелген жері ______________________________________________________________________________ 
Тұрғылықты жері ___________________________________________________________________________ 
СТН _______________________________________________________________________________________ 
Сымтетігі ____________________________________тұрғылықты ауданы _____________________________ 
2 Жетекші: _________________________________________________________________________________ 
Туылған күні _______________________ Туылған жері ____________________________________________ 
Куәлік № __________________________ берілген(кіммен)___________________ қашан_________________ 
Тіркелген жері ______________________________________________________________________________ 
Тұрғылықты жері ____________________________________________________________________________ 
СТН _______________________________________________________________________________________ 
Сымтетігі ____________________________________ тұрғылықты ауданы ____________________________ 
Бас есепші: ________________________________________________________________________________ 
Туылған күні ______________________ туылған жері _____________________________________________ 
Куәлік № _________________________ берілген(кіммен)___________________ қашан _________________ 
Тіркелген жері ______________________________________________________________________________ 
Тұрғылықты жері ___________________________________________________________________________ 
СТН _______________________________________________________________________________________ 
Сымтетігі____________________________________ тұрғылықты ауданы_____________________________ 
 

Қарыз алушы жоғарыда көрсетілген ақпараттың шынайылығын растап, оның қаржылық жағдайына талдау жүргізуге 

келіседі.Қарыз алушы кредиттік сарапшыға керекті ақпаратты беруге дайын. Жоғарыда көрсетілген ақпаратты бұрмалаған 

немесе жасырған жағдайда қаржыландырылмайтынын қарыз алушыға мәлім. Банк болжағандай,белгілі немесе белгісіз қарыз 

алушыға,  қарыз  ұсыну немесе ұсынбау шешімін жүргізу үшін  «ОҢТҮСТІК» АИО»ЖШС кез –келген тұлғаға жүгінуге құқылы. 

Қарыз алушы  сұратылып отырған қарызды қаржылық жағдайының қызмет көрсетуге рұқсат беретінін растайды. 

 
Күні___________________________ 
 

Өтініш беруші: 
 
_____________________               __________________________                           ________________________ 
           Лауазымы                                              Аты-жөні                                                                  қолы 
                                                                                                                                                            МО                                                                                                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
АИО қызметкері толтырады 
           
          Өтініш №_________________                                
 
          Кредиттік эксперт__________________________ 

 


