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Финансы-кредиттик уюм  
сунуштаган кредиттик продукт-

тардын айырмачылыгы

Кыргызстандын рыногунда финансы-кредит 
уюмдары тарабынан кєптєгєн кредиттик про-

дукттар сунушталат. Алардын ар биринин тїрї, 
мєєнєтї, пайыздык чени жана башка параметрле-
ри боюнча айырмачылыктары бар. Кредиттєє про-
цессинин татаалдыгына карабастан, алардын не-
гизинде кредиттєє системасы тїптєлгєн. Ал эми 
аны жакшылап тїшїнїп-билїї їчїн кредиттєєнїн 
їч негизги принциби менен таанышып чыгуу  
керек.
 Акы тєлєє принциби. Анын єзї кредиттик ка-

ражаттарды колдонгондугу їчїн акы тєлєє зарыл 
дегенди тїшїндїрєт.
 Кредитти тєлєє мєєнєтїн тездетїї принци-

би. Ал кредит эки тарап макулдашкан кредиттик кели-
шимде кєрсєтїлгєн мєєнєткє чейин гана кредит бе-
рилет дегенди тїшїндїрєт. 
 Кайтарымдуулук принциби. Ал кредиттин кре-

дит берїїчїгє толугу менен кайтарылып берилїїсї 
тийиш дегенди билдирет.

Дагы бир белгилей кетїїчї нерсе, кредитор жо-
горудагы маалыматтын бардыгын карыз алуучу-
га тїшїндїрїп жеткирїїсї керек. Учурда финансы-
кредит уюмдарынын кредиттик портфелиндеги ба-
сымдуу їлїшїн жеке адамдар тарабынан алынган 
керектєєчї кредиттер тїзєт. Кредиттик продукттар-
дын керектєєчїлєрїнїн ушул сегментинде карыздын 
ордун жабууда кєйгєйлїї жагдайлар кєп келип чы-
гат, алар кредиттик каражаттар менен “иштєє” таж-
рыйбасынын жоктугунан, аз маалымдуулугунан жа-
на кєпчїлїк учурда – элементардык финансылык 
сабатсыздыгынан, башкача айтканда, єз акча кара-
жаттарынын агымын эсептей албагандыгынан улам  
жаралат. 

Кредит алганга чейинки  
алгачкы кадам

Кредит алуу тууралуу чечим кабыл алардан мур-
да, кардар биринчи кезекте анын керектигине, 

єзїнїн ага муктаждыгына жана аны єз убагында ор-
дун жабуу боюнча мїмкїнчїлїгїнє баа берїїсї зарыл. 
Бардык карыз алуучулар кредитти алуу оўой, кайта-
руу кыйын деген чындыкты билип алуусу тийиш. Кре-
диттик каражаттарды алууда кредиттик уюм жана кре-
диттик сунушту туура тандоо маанилїї бас кыч болуп 
саналат. Финансы-кредиттик уюмду тандоодо негиз-
ги єзгєчєлїктєр боюнча алардын сунушун салышты-
рып кєрїї керек.  Алар:
 Финансы-кредиттик уюмдун ишенимдїїлїгї, 
 Анын пайыздык чени, 
 Эффективдїї пайыздык чени, 
 Кошумча тєлємдєрдїн суммасы жана баш-

ка факторлор.
 Белгилей кетчї нерсе: атайын бир “пайызга” кре-

дит алууга кємєк кєрсєткєнгє даяр болгон кєп ортом-
чулар табылышы мїмкїн, бирок биз алардын кызмат-
тарынан колдонбоону сунуштайбыз. Анткени мындай 
учурда ар тїрдїї алдамчылар тарабынан алданып ка-
луу коркунучу жаралат. 

Улуттук банк тїшїндїрєт

Кредитти алуудан мурда,  
аны кайтарууну ойлогон оў!

Кредит менен камсыздоо – кредитор сыяктуу эле, карыз 
алуучу їчїн да тобокелдикти камтыган жооптуу жана 
татаал процесс. Айрым жарандар кысталыш учурда 
кредит алып, тєлєєгє келгенде кыйынчылыктарга 
кептелип жаткандыгы баарыбызга белгилїї. Быйыл бул 
кєйгєй пандемиянын келип чыгышынан улам кредит 
алган адамдардын кєпчїлїгїнє єз залакасын тийгизди. 
Андыктан кредит  алуу єтє жооптуу жана кооптуу 
маселе экенин эске алуу менен калкка дагы бир ирет 
маалымат берїї максатында, Кыргыз Республикасынын 
Улуттук банкынын Керектєєчїлєрдїн укугун коргоо 
бєлїмїнїн адистерине кайрылып, кредит алуунун жол 
жобосу, шарттары жана талаптарына байланышкан 
негизги эрежелер тууралуу маалымат алдык. 

Кредит аларда кардар жана  
кредитор бири-бирине берїїчї  

маалыматтар

Кредит алууда кардар жеке єзїнїн жана єз 
кирешелери тууралуу так жана анык маалы-

матты билдиргени абдан маанилїї. Карыз алуучу 
кредит берїїчїгє билип туруп чындыкка туура кел-
беген жана кїмєн маалыматты бергендиги їчїн мый-
замга ылайык кылмыш жоопкерчилигине чейин тар-
тылышы мїмкїн. Кредиттик келишимге кол коюудан 
мурда, карызгердин мыйзамга жараша келишимдин 
жана кредиттик уюмдун баардык шарттары  менен таа- 
нышып чыгуусу їчїн 3 кїн убакыт берилет. Бул та-
лаптар кредитти кыйынчылыксыз жанан єз убагын-
да тєлєєгє жардам берет. 2015-жылдын 24-июнунан 
Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы  тарабынан 
бекитилген «Финансылык кызматтарды сунуштоо жа-
на керектєєчїлєрдїн кайрылууларын кароо тарти-
бине карата минималдуу талаптар жєнїндє» жобо-
го ылайык Финансы кредиттик уюмдар (ФКУ) финан-
сылык кызмат кєрсєтїїлєрдї сунуштоо боюнча ко-
миссиялык тєлєм, тарифтер жана пайыздык чендер, 
иштєє убактысы жана ФКУ жайгашкан дареги туура-
луу маалыматтарды берїїгє милдеттїї.  

Кредиттик келишимге  
кол коюу тартиби 

Кредит алууда эч качан шашылбай, бардык оў-
терс жактарын кылдат таразалап чыгуу зарыл. 

Анткени, Кредиттик келишимге кол коюу менен кар-
дар кредиттик келишимдин бардык шарттары ме-
нен макулдугун билдирет. Келишимдин аткарылышы  
боюнча милдеттемелерди, анын ичинде негизги карыз 
суммасын белгиленген мєєнєттєрдє кайтарып берїї 
жана аларды аткарбагандыгы, же талаптагыдай ат-
карбагандыгы їчїн кредиттик уюм сотко кайрылууга 
укуктуу болгон бардык тиешелїї тєлємдєрдї тєлєє 
боюнча милдеттемелерди єзїнє алат. Ошондуктан, 
эгер бардык шарттар кардарга тїшїнїктїї болгондо 
жана кайсы тєлємдї жана качан жїргїзїї зарыл экен-
дигин тїшїнгєн, кайра тєлєп бере аларыўызга толук 
ишенген учурда гана кредиттик келишимге кол коюуга 
тийиш. Дагы бир маанилїї учур – карыз алуучу кре-
дит боюнча бардык келишимге кол койгондон кийин 

жана акча каражаттарын кассадан алганга чейин 
кредит алуудан баш тартууга укугу бар.

Тааныш же туугандардын  
кредит алуусуна таасир  

этїї кесепети

Кардар эч качан кредитти башка адамдар 
їчїн єзїнє тариздебєєгє тийиш! Алдамчы-

лар кєп учурда ишенчээк адамдарга кичине акча 
берїї менен кредитти єзїнє тариздетип, карызды 
єзїм тєлєйм деп ишендирип акчаны же товарды 
ага берїїнї сунушташат. Алар тєлєбєй, качып кет-
кенден кийин, кредиттик уюм карыздын кайтарып 
берилишин расмий документте катталган негизги 
карыз алуучудан (кредит таризделген адамдан) та-
лап кылат жана ага кредиттин бардык суммасын 
тєлєєгє туура келет. Ошондой эле эгерде кредит 

алып жаткан адам башка бирєєдєн (тааныштарынан, 
туугандарынан ж.б.у.с.) алардын кредити боюнча ке-
пилдик берїїчї болуп берїїнї жана кепилдик келиши-
мине кол коюп берїїнї єтїнсє, алар бул келишимге 
кол коюу менен карыз алуучу сыяктуу эле жоопкерчи-
лик тарта турганын билїїгє тийиш. Бул, карыз алуучу 
тарабынан кредит тєлєнбєгєн учурда, кредиттик уюм 
карыз алуучунун милдеттемелеринин толук кєлємдє 
аткарылышын алардан талап кыла турганын билди-
рет. Ошентип кепилдик берїїчї башка адам їчїн ак-
ча тєлєєгє тийиш болуп калат!

Кредитти тєлєє мїмкїнчїлїгїнєн 
ажырап калган учурда 

Азыркы турмушта карыз алуучунун тєлєє 
жєндємдїїлїгїнєн ажырап калуу коркунучу 

ар кандай жагдайлардан улам келип чыгышы мїмкїн. 
Жаман айтпай жакшы жок демекчи, чындап эле карыз-
ды кайра тєлєй албай калган учурда, кредит берїїчї 
менен жолугушуудан качуунун кереги жок. Тескерисин-
че, убакытты текке кетирбей, кредитор менен жолугу-
шуп, шартты тїшїндїрїї сунушталат. Анткени, кре-
дит берїїчї менен сїйлєшїїнї созгон сайын, кардар 
єзїнїн абалын татаалдаштырып алат. Тєлєє мєєнєтїн 
єткєрїп жиберген ар бир кїн їчїн ага туумдар жана 
айып пулдар эсептеле берет, мунун єзї ага дагы бир 
оор жїк болуп каларын эстен чыгарбоо керек. 

Жаралган кєйгєйдї тїшїндїрїп, документтер жа-
на конкреттїї фактылар менен тастыктап, кредит 
берїїчїгє тїздєн-тїз кайрылуунун єзї кардардын ак 
ниеттїї мамиле жасап жатканын билдирет. Мындай 
жагдайда кредит берїїчї аны менен сїйлєшїїлєрдї 
жїргїзїїгє дайым даяр. Ушундай ыкма менен иште-
генде гана кредитор да, кредит алуучу да бирдиктїї 
жана маанилїї чечимге келиши мїмкїн. 

Ал эми карыз алуучу кредитти мєєнєтїнєн єткєрїп 
жиберген учурда, ФКУ кредит боюнча камсыздоону 
(кїрєєнї) сатып болсо да, карызды єндїрїї укугунан 
пайдалана ала тургандыгын эстен чыгарбоо зарыл. 
Анткени кредиттик уюмдар – бул кайрымдуулук уюм 
эмес. Алардын аманатчылардын, акционерлердин 
жана башка кредиторлордун алдында єзїнїн мил-
деттемелери бар жана ал аманат акчаларын кайта-
рып берїїгє тийиш!

Т.ИСХАКОВ 


