
Кепіл мүлкін сату туралы  

 

ХАБАРЛАНДЫРУ 
 
 

«МК-Золото Ломбард» ЖШС, күн сайын, Ломбардтың келесі мекен-жайлар бойынша 
орналасқан кеңселерінде жария сауда-саттықта сату жолымен әртүрлі сынамадағы алтыннан 
жасалған зергерлік бұйымдар түріндегі кепіл мүлкін соттан тыс сатуды жүргізеді: 

 

  Алматы қ., Жібек Жолы к-сі,59 
  Ақтау қ., 7 шағынаудан, 12 үй 
  Нұр-Сұлтан қ., Алматы ауданы, Абылай хан даңғылы, 29 үй, Жібек Жолы СҮ 
  Орал қ., Ж. Досмухамедов к-сі, 28/1 үй 

 

Жұмыс режімі жаз: 9-00-ден 20-00 дейін 
қыс: 9-00-ден 19-30 дейін 

(жұмыс режімінде өзгерістер болуы мүмкін, біздің сайтта нақтылауды сұраймыз) 
 

Сауда-саттыққа кез келген заңды және жеке тұлғалар қатысуға құқылы. 
 

 

«МК-Золото Ломбард» ЖШС қарыз алушыларының 
назарына! 

 
Кепіл мүлкінің жария сауда-саттығын өткізгенге дейін Ломбард микрокредит шарттары 

бойынша міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындамаған қарыз алушыларға келесі мазмұндағы 
хабарламалар жібереді: 

 

1) Микрокредит туралы шарт бойынша міндеттемелерді тиісті дәрежеде орындамағаны 
туралы микрокредит мерзімі өткеннен кейін - «Микрокредит мерзімі аяқталды. 
(Кепілдендірілген кезеңнің аяқталатын күні) дейін төлеңіз  www.mk-zoloto-lombard.kz)»; 

 

2) кепілдендірілген күте мерзімі аяқталғаннан кейін - хабарлама «Кепілдендірілген кезең 
аяқталды (аяқталу күні)». [Кепілдендірілген кезең+10 күн] дейін төлеңіз  www.mk-zoloto-
lombard.kz», бұл мерзімін ұзартпай микрокредиттер бойынша кепіл мүлкін сатудың 
басталғанын білдіреді.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

о реализации залогового имущества 
 

ТОО «МК-Золото Ломбард», ежедневно, проводит внесудебную реализацию залогового 
имущества в виде ювелирных изделий из золота различных проб, путем продажи с публичных торгов 
в дополнительных офисах Ломбарда, расположенных по следующим адресам: 

 

  г. Алматы, пр. Жибек Жолы,59 
  г. Актау, мкн. 7, дом 12 
  г. Нур-Султан, район Алматы, пр.Абылай хана дом 29, ТД Жибек Жолы 
  г. Уральск, ул.  Ж. Досмухамедова, д. 28/1 

 

Режим работы лето: с 9-00 до 20-00 
зима: с 9-00 до 19-30 

(возможны изменения в режиме работы, уточняйте, пожалуйста на нашем сайте) 
 

В торгах имеют право участвовать любые юридические и физические лица. 
 

Для сведения заемщиков ТОО «МК-Золото Ломбард»! 
 

До проведения публичных торгов залогового имущества, Ломбард направляет заемщикам, не 
исполнившим надлежащим образом обязательства по договорам микрокредита, уведомления 
следующего содержания: 

 
1) по истечении срока микрокредита о ненадлежащем исполнении обязательств по 
Договору о микрокредите - «Срок микрокредита истек. Оплатите до (дата окончания 
гарантированного периода) www.mk-zoloto-lombard.kz)»; 
 
2) после истечения гарантированного периода ожидания – извещение «Гарантированный 
период истек (дата истечения)». Оплатите до [гарантированный период+10 дней] www.mk-
zoloto-lombard.kz», что означает начало реализации залогового имущества по 
микрокредитам без продления срока. 
 


