07.08.2019 ж.№ 31-19 АПБК хаттамасына №1 Қосымша

Заңды тұлғаларға және заңды тұлға болып құрылмай кәсіпкерлік қызметті Банк қаражаты есебінен жүзеге асыратын жеке тұлғаларға кредит беру кезінде «First Heartland Jýsan Bank» АҚ-тың қолданатын
комиссиялары мен айыппұл санкциялары
№ р/н

Комиссиялардың және айыппұл санкцияларының тізбесі

1.

Клиенттің өтінішін қарастыру кезінде және қаржыландыруды ұсыну кезінде алынатын комиссиялар
қаржыландыру лимитін белгілеген кезде - БКК/БКК
шеңберінен тыс БҚШ сомасынан

1.1.

Қарызды ұйымдастыру үшін

қаржыландыру лимиті ұлғайған кезде - бекітілген ұлғайту
сомасынан

Комиссиялардың және айыппұл санкцияларының мөлшері

- 50 000 000 теңгеге дейін – 200 000 теңге
- 50 000 000 теңгеден 200 000 000 теңгеге дейін – 400 000 теңге
- 200 000 000 теңгеден жоғары – БКК/БКК шеңберінен тыс БҚШ
сомасынан 0,1%, ең азы 400 000 теңге

Комиссияларды және айыппұл санкцияларын төлеу тәртібі

біржолғы, БКК/БКК шеңберінен тыс БҚШ жасасу күні
біржолғы, БКК/ БКК шеңберінен тыс БҚШ-қа қаржыландыру
лимитін ұлғайту туралы қосымша келісім жасасу күні

1) Аралас БКК 1 бойынша лимитті белгілеген/лимитті ұлғайтқан кезде, осы Қосымшаның 1.1. т. сәйкес комиссия алынады.
2) БКК/БКК шеңберінен тыс БҚШ сомасын азайтқан кезде комиссия осы Қосымшаның 2.3 т. сәйкес алынады.
1.2. Қарызға қызмет көрсетумен байланысты ағымдағы шоттарды ашу және оларды жүргізу үшін
клиент пайдаланатын тарифтік жоспарға сәйкес
2.
2.1.

-

Қаржыландыру шарттары, кепілдік қамтамасыз ету бойынша шарттар, қаржыландыру және кредиттен кейінгі қызмет көрсетумен байланысты өзге шарттар өзгерген кезде алынатын комиссиялар
БКК/ұсынылған қарыз шарттарын өзгерту үшін (қарызды өтеу кестесі мен әдісін, қарыз валютасын, сыйақы
мөлшерлемелерін өзгерту, қаржыландыру мерзімін өзгерту, қолжетімділік кезеңін ұзарту)

- 50 000 000 теңгеге дейін – 50 000 теңге
-50 000 000 теңгеден 200 000 000 теңгеге дейін – 100 000 теңге
- 200 000 000 теңгеден жоғары – 200 000 теңге

Қарыз бойынша кепілдік зат(тар)ын өзгерту бойынша мәселелерді қарастыру үшін, сондай-ақ кепілдік затын
(заттарын), кепілгерді (кепілгерлерді) ауыстырған кезде
Комиссия мөлшері БКК/БКК шеңберінен тыс БҚШ сомасына
Шарттарды, оның ішінде қарыз алушымен (бірлеса қарыз алушымен), кепілгермен байланысты шарттарды
байланысты анықталады
2.3.
өзгерту үшін
1) Бірнеше шарттарды өзгерткен кезде, комиссиялар қосындыланбайды, 2.1., 2.2., 2.3. тармақтары бойынша барлық өзгерістер үшін бір комиссия алынады.
2.2.

БКК/БҚШ-тың қосымша келісімін жасасу күні
Банктің УО шешімін орындау күні
Банктің УО шешімін орындау күні

2) Егер кепілдік қамтамасыз ету (2.2. т.) бірнеше БКК/БКК шеңберінен тыс БҚШ бойынша қамтамасыз ету болып қазір/келешекте табылса, онда комиссия мөлшері барлық БКК/БКК шеңберінен тыс БҚШ-тың жиынтықты лимитіне
байланысты анықталады
3) Егер кепілдік қамтамасыз ету (2.2. т.) аралас БКК 1 бойынша кепілдік қамтамасыз ету болып табылса, осы Қосымшаның 2.2. т. сәйкес комиссия алынады.
4) БКК/БКК шеңберінен тыс БҚШ бойынша лимитті ұлғайтқан және басқа шарттарды (2.1.-2.3.тт.) өзгерткен кезде, 1.1. т. сәйкес бір комиссия алынады.
3.

Анықтамалар беру үшін және кредит бергеннен кейінгі қызмет көрсету бойынша басқа қызметтер үшін алынатын комиссиялар

Клиенттің өтініші бойынша кепілзаттық қамтамасыз ету болып табылатын көлік құралының тіркеу нөмірін
3.1. ауыстыруға, көлік құралын тіркеу туралы куәлікті қайта ресімдеуге, көлік құралы бойынша жоғалған
құжаттарын қайта қалпына келтіруге рұқсат беру туралы анықтамалар беру үшін (соның ішінде ҚҚС)
Клиенттің өтініші бойынша жеке тұлғаны тұрғылықты жері бойынша тіркеуге (тіркеуден шығаруға),
3.2. кепілзаттық қамтамасыз ету аумағында жүргізілген қайта жоспарлауларды, жапсаржайларды, құрылыстарды
заңдастыруға келісім беру туралы анықтамаларды ұсыну үшін (соның ішінде ҚҚС)

әр құжат үшін 3 000 теңге

3.3. Клиенттің өзге сұраныстары бойынша келісімді ұсыну

3.4.

Клиенттің кредит құжаттамасында сақталған кепілдік затының құқық белгілейтін құжаттарын иеліктен
шығаруға тыйым салуды алып тастаусыз (заңдық ескертпелерді жою және ерекше шарттарды орындау
мақсатында құжаттарды беру жағдайларын қоспағанда) клиенттің өтініші бойынша беру үшін (соның ішінде
ҚҚС)

Клиенттің өтініші бойынша -түсіп жатқан кезекті қаражатты БҚШ бойынша қарызды өтеу есебіне бөлу
туралы (негізгі қарыз, сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық төлемдері, айыппұлдар және кешіктірілген
3.5. төлемдерді көрсетумен төленуі тиіс басқа сомаларға бөліп көрсетумен) құжат (қарыз шоты бойынша үзінді
көшірме).
Анықтаманы ұсыну мерзімі - клиенттің өтінішін алған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен көп емес.

3.6.

Қарызды толық не ішінара мерзімінен бұрын өтеу туралы клиенттің өтініші бойынша -қайтарылуы тиіс
соманың мөлшері туралы анықтама (негізгі қарыз, сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық төлемдері,
айыппұлдар және кешіктірілген төлемдерді көрсетумен төленуі тиіс басқа сомаларға бөліп көрсетумен).
Анықтаманы ұсыну мерзімі - клиенттің өтінішін алған сәттен бастап 3 жұмыс күнінен көп емес.

3.7. Клиенттің өтініші бойынша қарыз туралы анықтаманы беру үшін (о.і. ҚҚС)
3.8. Клиенттің басқа өтініштері бойынша анықтама беру

әр кепілзат үшін 5 000 теңге
анықтама/құжатты ұсыну күні

айына 1 рет - тегін
айына 1 реттен көп - әр сұраныс үшін 1 000 теңге

тегін

клиент пайдаланатын тарифтік жоспарға сәйкес

-

Комиссиялардың және айыппұл санкцияларының тізбесі

№ р/н
4.

Комиссиялардың және айыппұл санкцияларының мөлшері

Комиссияларды және айыппұл санкцияларын төлеу тәртібі

БКК/БҚШ шарттарын орындамау/уақытылы орындамау үшін тұрақсыздық төлемі (айыппұл, өсімақы)
Заңды тұлғалар үшін
мерзімі кешіктірілген әр күн үшін кешіктірілген төлем сомасынан 0,5 %

4.1. Қарыз сомасын қайтару және (немесе) сыйақыны төлеу бойынша міндеттемені бұзу үшін өсімақы

Заңды тұлға болып құрылмайтын жеке тұлғалар үшін
90 күнге дейін қоса алғанда мерзімін кешіктірілген әр күн үшін кешіктірілген төлем сомасынан 0,5 %
Мерзімін кешіктірудің 91-күнінен бастап мерзімі кешіктірілген әр күн үшін кешіктірілген төлем сомасынан 0,03 %, дегенмен БҚШ әрекет
етуінің әрбір жылы үшін берілген қарыз сомасынан 10 % аспауы тиіс.

4.2. Қарыз қаражатын мақсатына сай пайдаланбағаны үшін айыппұл

мақсатқа сай пайдаланылмаған қарыз сомасынан 25 %

Банктің УО шешімі бойынша

4.3. Негізгі қарызды мерзімінен бұрын ішінара/толық өтеу үшін айыппұл

1) ішінара өтеу үшін қолданылмайды
2) мерзімінен бұрын толық өтеу үшін – 100 000 теңге

БҚШ мерзімінен бұрын өтеу күні

4.4.

Басқа ЕДБ-да қайта қаржыландыру кезінде БКК/БКК шеңберінен тысқары БҚШ бұзумен негізгі қарызды
мерзімінен бұрын толық өтеу үшін айыппұл

БҚШ бойынша Банк ала алмай қалған сомадан 50 %

БКК/БКК шеңберінен тыс БҚШ бұзу күні

4.3. және 4.4.тармақтарына ескертпелер:
1) Айыппұл негізгі қарызды толық мерзімінен бұрын өтеу жағдайында алынады:
- мерзімі 1 жылға дейін берілген қарызды алған күннен бастап 6 ай ішінде;
- 1 жылдан асатын мерзімге берілген қарызды алған күннен бастап 12 ай ішінде;
2) Қарыз алушының БКК шеңберінен т бірнеше БҚШ-ты толық мерзімінен бұрын өтеген кезде, осы айыппұл БКК шеңберінен тыс әрбір БҚШ бойынша қолданылады. Бір БКК шеңберіндегі бірнеше БҚШ-ты мерзімінен бұрын өтеу бір мерзімінен
бұрын өтеу ретінде ұғынылады, бұл ретте осы айыппұл әрбір БКК қимасында жеке қолданылады.
3) Мерзімінен бұрын толық өтеу үшін айыппұл келесі жағдайларда пайдаланылмайды:
- қолжетімділіктің ашық кезеңінің болуымен жаңартылатын негізде берілген қарыздар бойынша (БКК лимитін жабумен толық өтеуден басқа);
- Мақсатты пайдалануы тұрғын жылжымайтын мүлікті сатып алу/тұтынушылық қажеттіліктер болып табылатын ЖК берілген қарыздар бойынша;
- "овердрафт" бағдарламасы бойынша берілген қарыздар бойынша;
- Қарызды ішкі қайта қаржыландырған кезде (Банкте).
4.5.

Банктің уәкілетті органы белгілеген және БКК/БҚШ-та көрсетілген мөлшерде айналымдарды аудару
және/немесе Банкте ұстап тұру бойынша шарттарды орындамағаны үшін айыппұл

4.6.

Орындау мерзімі бар БКК/БҚШ бойынша міндеттерді орындамағаны/уақытылы/тиісті түрде
орындамағаны үшін өсімақы

4.7. Орындау мерзімі бар БКК/БҚШ бойынша міндеттерді орындамағаны үшін өсімақы
5.

айналымдарды аударуға/сақтап тұруға жататын сомалардан 0,1 %

Банктің УО шешімі бойынша

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін БКК/БҚШ сомасынан 0,01 %
БКК/БҚШ сомасынан 0,5 %

Банктің УО шешімі бойынша

Ескертпе

5.1. Кредит берудің жеке өнімдері бойынша комиссиялар мен тұрақсыздық төлемдерінің (айыппұлдар, өсімақылар) басқа мөлшерлері қарастырылуы мүмкін.
5.2. Банк бастамасы бойынша шарттарды өзгерткен кезде, егер де Банктің УО шешімінде басқаша қарастырылмаса, комиссиялар алынбайды 2.
5.3. Шетел валютасындағы қарыздар бойынша комиссиялар теңгемен белгіленген (төлеу күніндегі ҚР ҰБ бағамы бойынша) комиссиялардың мөлшеріне байланысты БКК/БҚШ валютасында алынады.
5.4. Комиссиялар және тұрақсыздық төлемінің (айыппұл, өсімақы) мөлшері, комиссияларды төлеу тәртібі және мерзімі тиісті уәкілеттіліктер берілген Банктің УО шешімдерінің негізінде өзгертіледі.
5.5. Комиссиялар мөлшері Банктің Директорлар кеңесі бекіткен, Банктегі операцияларды жүргізудің ортақ шарттары туралы ережелерде көрсетілген шекті мәндерден аспауы тиіс.
1
2

Аралас БКК - Қаржыландырудың түрлі нысанымен (кредиттер және құжаттық операциялар) өз қаражаты есебінен қарыз алушыны қаржыландыруды қарастыратын аралас қаржыландыру бойынша бас кредиттік келісім.
Банктің УО шешімінде Банктің бастамасы бойынша "______комиссиясы" қолданылмайды деп көрсетіледі.

БКК - кредит беру бойынша бас кредиттік келісім
БҚШ - банктік қарыз шарты
ҚК - қосымша келісім
УО - уәкілетті орган

