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«Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қосымша қолдау көрсету
шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және
дамыту агенттігі Төрағасының 2020 жылғы 15 маусымдағы № 251
бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау көрсету, қаржылық
жағдайды қалпына келтіру жөніндегі жоспарларды іске асыру және банктік
қарыз және микрокредит шарттары бойынша мерзімі өткен берешектің туындау
жағдайларының алдын алу мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
1. «Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне қосымша қолдау
көрсету шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу
және дамыту агенттігі Төрағасының 2020 жылғы 15 маусымдағы № 251
бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілеріне қолдау шараларын көрсету тәртібінде (бұдан әрі – Тәртіп):
1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Тәртіп төтенше жағдай және (немесе) карантин кезеңінде
қаржылық жағдайы нашарлаған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне
(бұдан әрі – қарыз алушылар) бизнеске қолдау көрсету, қаржылық жағдайды
қалпына келтіру жөніндегі
жоспарларды іске асыру және кәсіпкерлік
мақсаттарға берілген банктік қарыз және микрокредит шарттары бойынша
мерзімі өткен берешектің туындау жағдайларының алдын алу үшін қосымша
қолдау шараларын көрсету мақсатында әзірленді.
2. Қолдау қарыз алушының еркін нысанда жасалған өтініші негізінде
көрсетіледі.
Қарыз алушы қажетті құжаттармен қоса екінші деңгейдегі банкке, банк
операцияларының
жекелеген
түрлерін
жүзеге
асыратын
ұйымға,
микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымға, оның ішінде бұрын
көрсетілген ұйымдар болып табылған заңды тұлғаға (бұдан әрі – кредиттік
ұйым) электрондық пошта, «банк-клиент» онлайн-жүйесі, интернет-ресурс,
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мобильдік қосымша немесе басқа байланыс құралдары арқылы өтініш бере
алады.»;
мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
«6-1. Кредиттік ұйым «Қатаң карантиндік шектеу шараларын енгізу
туралы» Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 3 шілдедегі № 44 қаулысына сәйкес қызметі шектеулі карантин
шараларын енгізу нәтижесінде шектелген, тыйым салынған, не тоқтатыла
тұрған қарыз алушылардың, сондай-ақ осы тармақтың 11) және 12)
тармақшаларында көрсетілген қарыз алушылардың банктік қарыз және
(немесе) микрокредит шарттары бойынша төлемдерді қайта қаржыландыру не
төлемдер мерзімін кейінге қалдыру туралы шешімді қарыз алушының
қаржылық жағдайдың нашарлауын растайтын құжаттарды ұсынбай, қарыз
алушының өтініші және жарғы немесе мынадай қызмет түрлерінің бірін жүзеге
асыруды растайтын, қарыз алушының дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде
тұрғаны туралы мәліметтер негізінде қабылдайды:
1) қалааралық автобус тасымалдарының қызметі;
2) ойын-сауық,
спорттық
іс-шараларды,
көрмелер,
форумдар,
конференциялар, сондай-ақ отбасылық, естелік іс-шараларын (банкеттер,
үйлену тойлары, мерейтойлар, ас беру) өткізу қызметі;
3) азық-түлік супермаркеттері мен дәріханаларды қоспағанда, саудаойын-сауық орталықтарының, сауда үйлерінің, сауда желілерінің қызметі;
4) ойын-сауық мекемелерінің (караоке, бильярд, компьютер клубтары,
түнгі клубтар, боулинг орталықтары, аттракциондар, балалардың ойын
алаңдары, батуттар және басқалары), кинотеатрлардың қызметі;
5) барлық мәдениет объектілерінің (театрлар, концерт залдары,
мұражайлар, көрмелер) қызметі;
6) балаларды сауықтыру лагерьлерінің, мектепке дейінгі балалар
мекемелерінің, балалардың түзету кабинеттерінің, білім беру орталықтарының,
балаларды дамыту орталықтарының, үйірмелердің, балалар мен ересектерге
арналған курстардың қызметі;
7) фудкорттар, банкет залдарының қызметі;
8) СПА-орталықтардың, жаттығу залдарының, фитнес-орталықтардың,
спорттық-сауықтыру орталықтарының, бассейндердің, қоғамдық моншалардың,
сауналардың, сұлулық салондарының, шаштараздардың, косметикалық және
косметологиялық қызмет көрсететін орталықтар мен салондардың қызметі,
маникюр мен педикюр көрсетілетін қызметтері, қалалық, қоғамдық
жағажайлардың, ашық аквапарктердің қызметтері;
9) жабық азық-түлік және азық-түлік емес базарларының қызметі;
10) 500 шаршы метрден артық азық-түлік емес дүкендердің қызметі;
11) тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету;
12) туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі.
Егер төлемдердің өзге кестесі банктік қарыз және (немесе) микрокредит
шартында көзделмесе, не қарыз алушының өтінішінде көрсетілмесе, төлемдерді
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кейінге қалдыру қарыз мерзімінің соңына дейін бұрын мерзімі кейінге
қалдырылған төлемдерді бөлу не мерзімін кейінге қалдыру кезеңіне қарыз
мерзімін ұлғайту түрінде төлемдердің жаңа кестесін белгілеу жолымен
ұсынылады.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Кредиттік ұйым қарыз алушының өтінішін өтінішті алған күннен
бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде қарайды.»;
мынадай мазмұндағы 7-1-тармақпен толықтырылсын:
«7-1. Осы Тәртіпте көрсетілген талаптармен банктік қарыз және (немесе)
микрокредит шарттары бойынша төлемдер мерзімін кейінге қалдыру қарыз
алушының кредиттік тарихының нашарлауына және қарыз алушы туралы
жағымсыз ақпаратты кредиттік бюроға беруге негіз болып табылмайды.»;
мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
«8. Кредиттік ұйым интернет-ресурстың бас бетінде және мобильдік
қосымшасында (бар болса):
кредиттік ұйымның қарыз алушыларға Тәртіпте көрсетілген қолдау
шараларын көрсету мүмкіндігі туралы ақпараттың;
қарыз алушылардың қосымша ақпаратты алуы үшін телефон нөмірлерінің
болуын қамтамасыз етеді.».
2. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
3. Қаржы ұйымдарының әдіснамасы және реттеу департаменті осы
бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту
агенттігінің мүдделі бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктерге, банк
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға,
микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға, оның ішінде бұрын
көрсетілген ұйымдар болып табылған заңды тұлғаларға жіберсін.
4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының орынбасары
Н.А. Әбдірахмановқа жүктелсін.
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