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2.5.4 Изменение условий договора займа/ соглашения/договора залога по 
вопросам не требующих решения коллегиального органа в следующем 
порядке 

2.5.4.1 Комиссия за изменение условий договора 
займа/соглашения/договора залога предоставленных по стандартным 
займам по вопросам не требующих решения коллегиального органа, в том 
числе НДС: 

 15 000 KZT 

2.5.4.2 Комиссия за корректировку кредитной истории заемщика, 
сторнирование начисленной, уплаченной пени за просроченные платежи по 
кредиту при подтверждении отсутствия вины заемщика по просроченным 
платежам, возникшим вследствие диспутной ситуации. 

 0 KZT 

2.5.4.3 Комиссия за изменение условий договора 
займа/соглашения/договора залога предоставленных по проблемным 
займам по вопросам не требующих решения коллегиального органа, в том 
числе НДС. 

 15 000 KZT 

2.5.4.4 Перевод долга на наследника на основании свидетельства о праве на 
наследство. 

  0 KZT 

2.5.5 Комиссия за изменение условий договора займа/соглашения/договора залога, в том 
числе НДС, по всем кредитам 

2.5.5.1 Комиссия за изменение условий договора 
займа/соглашения/договора залога, в том числе НДС, по всем кредитам со 
ставкой вознаграждения от 0,1% до 5% годовых в тенге, от 0,1% до 2,5% 
годовых в валюте (за исключением займов, выданных по Государственной 
Программе). 

 9% от остатка 
задолженности 

 
 

* * * 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  

Бизнесті дамыту және басқару комитетінің 

2020 жылғы 05 қарашада өткізілген мәжілісінің (АЖЖ) 

2021 жылғы 20 сәуірде өткізілген мәжілісінің (АЖЖ 

№ 204 хаттамасы 

№ 367 хаттамасы 
 

2.5.4 Келесі тәртіппен алқалы органның шешімін талап етпейтін мәселелер 
бойынша қарыз шартының / келісімнің / кепілге беру шартының 
талаптарын өзгерту 

2.5.4.1 Алқалы органның шешімін талап етпейтін мәселелер бойынша, 
стандартты қарыздар бойынша берілген қарыз шартының / келісімдердің / 
кепілге беру шартының талаптарын өзгерту үшін алынатын комиссия, соның 
ішінде ҚҚС 

 15 000 KZT 

2.5.4.2 Диспуттық жағдайлардың салдарынан туындаған, мерзімінен 
кешіктірілген төлемдер бойынша қарыз алушының кінәсінің жоқтығы 
расталған кезде кредит бойынша мерзімінен кешіктірілген төлемдер үшін 
қарыз алушының кредиттік тарихын түзету, есептелген, төленген 
өсімпұлдарды сторналау үшін алынатын комиссия 

 0 KZT 

2.5.4.3 Алқалы органның шешімін талап етпейтін мәселелер бойынша, 
проблемалы қарыздар бойынша берілген қарыз шартының / келісімдердің / 

 15 000 KZT 



кепілге беру шартының талаптарын өзгерту үшін алынатын комиссия, соның 
ішінде ҚҚС  

2.5.4.4 Мұраға құқық туралы куәліктің негізінде борышты мұрагерге аудару.   0 KZT 

2.5.5 Барлық кредиттер бойынша қарыз шартының / келісімнің / кепілге беру шартының 
талаптарын өзгерту үшін алынатын комиссия, соның ішінде ҚҚС 

2.5.5.1 Теңгемен 0,1%-дан бастап 5%-ға дейін, валютамен 0,1%-дан бастап 
2,5%-ға дейін сыйақы мөлшерлемесімен (Мемлекеттік бағдарламалар 
бойынша берілген қарыздарды қоспағанда), барлық кредиттер бойынша 
қарыз шартының / келісімнің / кепілге беру шартының талаптарын өзгерту 
үшін алынатын комиссия, соның ішінде ҚҚС  
 

берешек 
қалдығының 9%  

 


