
МК-Золото Ломбард " ЖШС қарыз алушылары үшін ақпарат 

Құрметті қарыз алушылар! 

Қазақстан Республикасының аумағында төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты "МК Золото 

Ломбард" ЖШС (бұдан әрі - Ломбард), төтенше жағдай кезеңінде қаржылық жай-күйінің 

нашарлауының немесе келтірілген залалдың объективті себептері болса, 2022 жылғы 05 қаңтарға 

дейін алған микрокредиттер бойынша негізгі борышты мен сыйақыны кейінгі төлеуге мүмкіндік 

туралы хабарлайды. 

Микрокредиттер бойынша төлемдерді кейінге қалдыру туралы мәселені қарастыру үшін, қарыз 

алушылар, қаржылық жай-күйінің нашарлауының, растайтын құжаттарын көрсетіп, 2022 жылғы 04 

сәуірге дейін "help@mkzl.kz" электрондық пошта мекенжайына немесе ломбардтың кеңселеріне 

арыздарын жеке бере алады. 

Қосымша ақпарат алу үшін мына телефон бойынша хабарласуды сұраймыз: +7 777 700 15 00 

 

 

 

 
Информация для заемщиков ТОО «МК-Золото Ломбард» 

Уважаемые заемщики! 

В связи с введением чрезвычайного положения на территории Республики Казахстан, ТОО «МК- 

Золото Ломбард» (далее- Ломбард) сообщает о возможности предоставления отсрочки платежей по 

основному долгу и вознаграждению по микрокредитам, полученным вами до 05 января 2022 года  

при наличии объективных причин ухудшения финансового состояния или нанесенного ущерба в 

период чрезвычайного положения. 

Для рассмотрения вопроса об отсрочке платежей по микрокредитам, необходимо в срок до 04 

апреля 2022 года подать заявление с указанием причины отсрочки, с приложением документов, 

подтверждающих ухудшение финансового состояния, на адрес электронной почты «help@mkzl.kz» 

либо путем личного посещения офисов Ломбарда. 

Для получения дополнительной информации просим обращаться по телефону: +7 777 700 15 00 

mailto:help@mkzl.kz
mailto:help@mkzl.kz
mailto:help@mkzl.kz


«МК-Золото Ломбард» ЖШС 

Директоры Осиповаға Л.В. 

(ФИО толық)   
 

 

мекен-жайы   
 

 

 

 

Өтініш 

 

Қазақстан Республикасы бойынша төтенше жағдай енгізілуіне байланысты және 
 

(жұмысымнан айрылуымен/уақытша еңбекке жарамсыздығына байланысты/жеке 
кәсібімның тоқтатулуымен), Сізден негізгі қарыз бен сыйақыны төлеуді 2022 жылдың 05 

қантарынан бастап 2022 жылдың « » дейін тоқтата тұруыңызды сұраймын. 

 
 

Өтінішке қосымша: көшірмесі 

(қаржылық жағдайдың нашарлағаны туралы растайтын 

құжаттың атауын көрсетіңіз) 
 

 

 

Кепілзаттық билеттердің тізімі: 

1. Кепілзаттық билет №    

 
«    » 20     жыл; 

 

2. ; 

 
3. ; 

 

4. ; 

 
5. ; 

 
6. ; 

 

7. ; 
 

8. ; 
 

 

Жауабын  арқылы аламын 

e-mail, WhatsApp, филиалдан алып кетем 

 
 

« » 20   ж. 

   (қолы) 



Директору ТОО «МК-Золото Ломбард» 

г-же Осиповой Л.В. 

от гр. (ФИО полностью)   
 

 

проживающей(его) по адресу:    
 

 

 

 

Заявление 

 

В связи с введением на всей территории Республики Казахстан чрезвычайного 

положения и   

(утерей работы/временной нетрудоспособностью/приостановлением моей 

предпринимательской деятельности), прошу Вас приостановить выплату сумм основного 

долга и вознаграждения по полученным микрокредитам с 05 января 2022 года до 

« » 2022г. 

 

К заявлению прилагаю копию    

(указать наименование документа, подтверждающего 

ухудшение финансового положения) 

 

Перечень залоговых билетов : 

1. Залоговый билет № от «   » 20 года; 

 

2. ; 

 
3. ; 

 

4. ; 

 
5. ; 

 
6. ; 

 

7. ; 
 

8. ; 
 

 

Ответ прошу предоставить посредством   

e-mail, WhatsApp, заберу в филиале 

 
 

« » 20   г. 
 

 

   (роспись) 



 



 



 



 



 



 



 
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ 

ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ» 

 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ 

 
 

 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА» 
 

БҰЙРЫҚ  ПРИКАЗ 

 

2022 жылғы 20 қаңтардағы 

   

 Алматы қаласы 

                

№ 28 

     

город Алматы 

 

«Төтенше жағдайды енгізу нәтижесінде 

зардап шеккен жеке және заңды тұлғаларға қолдау көрсету  

шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу  

және дамыту агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 10 қаңтардағы № 8 

бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

 
Халыққа, шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсету, 

қаржылық жағдайды қалпына келтіру және банктік қарыз және микрокредит 

шарттары бойынша мерзімі өткен берешектің туындау жағдайларын болдырмау 

мақсатында, БҰЙЫРАМЫН: 

1. «Төтенше жағдайды енгізу нәтижесінде зардап шеккен жеке және 

заңды тұлғаларға қолдау көрсету шаралары туралы» Қазақстан Республикасы 

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының 2022 жылғы  

10 қаңтардағы № 8 бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Төтенше жағдайды енгізу нәтижесінде 

зардап шеккен жеке және заңды тұлғалардың қарыздары бойынша төлемдерді 

кейінге қалдыру тәртібінде: 

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«4. Кредиттік ұйымдар төтенше жағдай кезеңінде қарыз алушының 

қаржылық жағдайының нашарлауы немесе келтірілген зиян туралы ақпарат  

болған кезде қарыз алушының банктік қарыз және (немесе) микрокредит 

шарттары бойынша негізгі борыш және сыйақы бойынша төлемдерді тоқтата 

тұруды (бұдан әрі – кредит бойынша төлемдерді кейінге қалдыру) жүзеге 

асырады.  

Кредиттік ұйым қарыз алушының кредиті бойынша  2022 жылғы 5 қаңтар 

– 2022 жылғы 5 сәуір аралығындағы кезеңде төлемдерді кейінге қалдыруды 

ұсынады. Қарыз алушының және кредиттік ұйымның өзара келісімі бойынша 

ақы төлеуді кейінге қалдырудың өзге мерзімі белгіленуі мүмкін.»; 

5-тармақтың екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 

«Өтініш кредиттік ұйымға 2022 жылғы 4 сәуірге дейін (қоса алғанда) 

берілуі мүмкін.»; 

8-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 

«8. Кредит бойынша төлемдерді кейінге қалдыру мүмкіндігі кредиттік 

ұйымның қарыз алушымен келіскен банктік қарыз және (немесе) микрокредит 

шартының талаптарын өзгерту нәтижесінде төлем мерзімі кейінге қалдырылған 
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бұрынғы төлемдерді қарыз мерзімінің соңына дейін тең бөлу не қарыз мерзімін 

төлем мерзімі кейінге қалдырылған кезеңге ұлғайту түрінде жаңа төлемдер 

кестесін белгілеу жолымен беріледі.»; 

10-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 

«10. Кредиттік ұйымдарға өтініштерді қарағаны және банктік қарыз, 

микрокредит және (немесе) кепіл шарттарын және өзге байланысты шарттарды 

өзгерткені үшін қарыз алушылардан комиссиялар мен өзге төлемдер алуға 

тыйым салынады.»; 

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 

«11. Кредит бойынша төлемдерді кейінге қалдыру кезеңінде кредиттік 

ұйым: 

қарыз алушының банктік қарыз және (немесе) микрокредит шарттары 

бойынша айыпақы (айыппұлдар, өсімпұлдар) есептемейді және төлеуін талап 

етпейді; 

есептелген және мерзімі өткен сыйақыны, айыпақыны (айыппұлды, 

өсімпұлды) банктік қарыз және (немесе) микрокредит шарттары бойынша негізгі 

борыш сомасына капиталдандыруды (қосуды) жүзеге асырмайды.». 

2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

3. Қаржы ұйымдарының әдіснамасы және пруденциялық реттеу 

департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу 

және дамыту агенттігінің мүдделі бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктерге, 

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға, 

ломбардтарды, кредиттік серіктестіктерді қоса алғанда, микроқаржылық 

қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға жіберсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының орынбасары  

Н.А. Әбдірахмановқа жүктелсін. 

  

 

Төраға                                                                 М. Әбілқасымова 
 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ 

ДАМЫТУ АГЕНТТІГІ» 

 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ 

 
 

 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО РЫНКА» 
 

БҰЙРЫҚ  ПРИКАЗ 

 

20 января 2022 года 

   Алматы қаласы 

                

№ 28 

    город Алматы 

 

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики 

Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 

2022 года № 8 «О мерах поддержки физических и юридических лиц, 

пострадавших в результате введения чрезвычайного положения» 

 

В целях поддержки населения и субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализации планов по восстановлению финансового 

состояния и предотвращения случаев возникновения просроченной 

задолженности по договорам банковского займа и микрокредита, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и развитию финансового рынка от 10 января 2022 года № 8  

«О мерах поддержки физических и юридических лиц, пострадавших в результате 

введения чрезвычайного положения» следующие изменения: 

в Порядке предоставления отсрочки платежей по займам физических и 

юридических лиц, пострадавших в результате введения чрезвычайного 

положения, утвержденном указанным приказом:  

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Кредитные организации осуществляют приостановление выплат по 

основному долгу и вознаграждению по договорам банковского займа и (или) 

микрокредита (далее – отсрочка платежей по кредиту) заемщика при наличии 

информации об ухудшении его финансового состояния или ущербе, нанесенном 

в период чрезвычайного положения. 

Кредитная организация предоставляет отсрочку платежей по кредиту 

заемщика на период с 5 января 2022 года по 5 апреля 2022 года. По взаимному 

согласию заемщика и кредитной организации может быть установлен иной срок 

отсрочки.»; 

абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«Заявление может быть подано в кредитную организацию до 4 апреля 2022 

года (включительно).»; 

абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции: 
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«8. Отсрочка платежей по кредиту предоставляется путем установления 

нового графика платежей в виде равномерного распределения ранее 

отсроченных платежей до конца срока займа либо увеличения срока займа с 

сохранением размера платежей, либо иного графика, в результате изменения 

условий договора банковского займа и (или) микрокредита, согласованного 

кредитной организацией с заемщиком.»; 

абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Кредитные организации не взимают с заемщиков комиссии и иные 

платежи за рассмотрение заявления и изменение договоров банковского займа, 

микрокредита и (или) залога и иных связанных договоров.»; 

пункт 11 изложить в следующе редакции: 

«11. На период отсрочки платежей по кредиту кредитная организация: 

не начисляет и не требует уплаты неустойки (штрафов, пени) по договорам 

банковского займа и (или) микрокредита заемщика; 

не осуществляет капитализацию (суммирование) начисленного и 

просроченного вознаграждения, неустойки (штрафа, пени) к сумме основного 

долга по договорам банковского займа и (или) микрокредита.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Департаменту методологии и пруденциального регулирования 

финансовых организаций довести настоящий приказ до сведения 

заинтересованных подразделений Агентства Республики Казахстан по 

регулированию и развитию финансового рынка, банков второго уровня, 

организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, 

организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая 

ломбарды, кредитные товарищества. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию 

финансового рынка Абдрахманова Н.А. 

  

 

Председатель                                                                М. Абылкасымова 
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