6. Насыяны төлөй албай калсам эмне болот?
Насыя алуучу тарабынан келишимдин шарттарын одоно
түрдө бузуу, анын насыя алуу тарыхына терс таасирин
тийгизет. Келечекте, каржылык-кредиттик мекеме, анын
өзунө насыя берүүдө гана эмес, башкаларга насыя алууда
кепил катары өтүүгө да жол бербей коюшу мүмкүн.
Кепилдикке терең ойлонуу менен мамиле жасоо абзел. Кепил
болуу үчүн жакшы тааныган жана жоопкерчилиги жогору
адамга гана макулдук беруу керек. Насыя алуу учурунда да
кепилди же насыя-шериктешти кылдаттык менен тандап алуу
сунушталат. Анткени, өзгөчө-күтүлбөгөн кырдаалдарда, алар
сиздердин жоопкерчилигинизди алууга даяр болушу зарыл.
Кепилдик маселесине салмактуу мамиле жасоо сиздин
туугандарыңызга же башка жакындарыңызга минималдуу
тобокелдик тузөт жана жакшы насыя шарттарына ээ болууга
мүмкүнчүлүк берет.

2. Насыяны төлөө учурунда, сөзсуз квитанцияны алыңыз,
жана насыя толугу менен төлөнүп бүткөнгө чейин аларды
чогултуп, сактаңыз.
3. Каржылык-кредиттик мекеме менен бардык байланыштар
(арыздар, каалоо-талаптар ж.б.) жазуу түрүндө болушу керек.

ЖАК «МКК ОКСУС» кызматкерлери ар дайым,
сиздерди кызыктырган, насыя маселелери боюнча
кеңеш беруугө даяр.
Бизден насыя албасаңыз да, каржы мекемеде
тастыкталган адистер менен кеңешиңиз жана акчаны
сарамжалдуу колдонуңуз!

Каржы сабаттуулугу боюнча
жалпыга маалымдоо үчүн
эскертме

 Туз байланыш: (0555) 17-73-77
 Электрондук почта: hotline@oxus-kg.org
 Сайты: http://www.oxusnetwork.org

7. Насыя алгандан кийин кандай эрежелерди
аткаруу керек?
1. Насыяны кайтаруу учун, төлөө тартибине ылайык, өз
учурунда төлөп турунуз. Эгерде, сиз төлөм жасоо күнүндө
кандайдыр бир себептер менен жок болсоңуз же алыс жакка
кетсеңиз, кредиттик кызматкериңизге алдын ала маалымат
бериңиз жана сиздин толомдү жасоочу адам жонундо
кабарлап коюңуз.
Эсиңизде болсун!!! Насыяны өз убагында төлөнбөгөн
учурда, ар бир кечиктирилген күн үчүн, айып акысы
чегерилет жана сизге терс насыя тарыхы түзүлөт.

ЖАК «МКК ОКСУС» Даректери жана телефондору:
Бишкек ш., Абдрахманов көч, 199. Тел:(0312)30-47-26/(0779)11-66-03
Бишкек ш., Муса-Джалил көч, 162. Тел:(0706)86-60-01/(0779)86-60-01
Бишкек ш., Токтогул көч, 242. Тел:(0312)90-35-30/(0770)60-90-11
Ош ш., А. Навои көч, 11 А. Тел:(03222)87-201/(0770)10-14-06
Кара-Суу ш., Ленин көч, (болжол Бабур атындагы орто мектеп).
Тел:(0771)32-10-12
Жалал-Абад ш., Ж. Бакиев көч, Тел:(03722)53-155/(0773)72-24-05
Базар-Коргон а., А. Текебаев көч,12. Тел:(03736)50-289/(0773)21-11-08
Кербен ш., Уметалиев көч, 163. Тел: (03742)50-154/(0778)97-70-09
Ала-Бука а.,Сартмамбетов көч, 81 б.Тел: (03741)50-191/(0778)88-56-07
Кызыл-Кыя ш., Асаналиев көч, Тел:(03657)54-166/(0771)52-25-02
Кадамжай ш., Орозбекова А. көч, (болжол 40 жыл орто мектеп)
Тел.:(0505)55-44-15/(0774)55-44-15
Каракол ш., Жамансариев көч, 190. Тел:(03922)55-259/(0779)53-70-04
Кызыл-Суу а., Ибраев көч, 64. Тел: (0777)01-30-14
КРУБ № 55 Күбөлүгү

ЖАК «МКК ОКСУС»

Сиз насыя алуу тууралуу чечим кабыл алдыңыз.
1. Насыя - бул эмне?
Насыя – бул насыя келишимдин негизинде, карыз алуучуга
кредит берүүчү (банк же башка кредиттик мекемелер)
тарабынан берилүүчү акча каражаты. Насыя алуунун негизги
шарттары, келишимде көрсөтүлгөн убакта насыяны жана
пайдалангандыгы үчүн үстөк пайыз кошуп кайтарырып берүү.

4. Насыя алуу үчүн кайсы кредиттик мекемеге
кайрылсак болот?
Бардык жакшы-жаман жактарың таразалап көргөндөн кийин
гана, насыя алуу үчүн чечим кабыл алыңыз. Ал үчүн, сиз
каржылык-кредиттик мекемелерден (ККМ) насыя шарттары
жөнүндө алгачкы маалыматтарды топтошуңуз керек. Бул
мекемелерге чалып жана аларды айланып өтүүдөн
жалкоолонбоңуз. Насыянын бардык түрлөрү боюнча насыя
кызматкерлерден кеп кеңеш алыңыз, кандай суммада насыя
ала аласыз, кандай шарт менен, натыйжасында кандай үстөк
пайыз төлөйсүз, айлык насыя төлөмү канча болот, үстөк
пайыздан тышкары дагы кандай кошумча жыйымдар жана
төлөмдөр болот, күрөө, кепил болуучу адам, ж.б.
Натыйжалуу пайыздык чен жөнүндө негизги маалыматтар
баракчасы


Бул баракча насыя келишими же насыя алуу арызы
эмес, болгону бир нече мекемелердин насыя берүү

2. Насыя эмне үчүн керек?
Насыянын жардамы менен сиз, көп күтпөстөн, каржылык
абалыңызды жакшырта аласыз. Атап айтканда, бизнести
өнүктүрүүгө, чарбаңызды кеңейтүүгө, же балдарыңызга
билим берүүгө жумшай аласыз.
Насыяны алсаңыз, аны сөзсүз түрдөө кайтарыңыз.
Насыя алуу учурунда, насыяны кандай максат менен алууну
өзүңүз үчүн аныкташыңыз керек, ошондой эле өзүңүздүн
пайдаңызды эсептешиңиз керек. Бардык жакшы да, жаман да
жактарын эске алуу керек. Үй-бүлөңүз жана досторуңуз менен
сөзсүз кенешиңиз.

3. Насыя алууга менин мүмкүнчүлүгүм барбы?
Насыя алганга чейин, өзүңүздүн төлөө мүмкүнчүлүгүңүздү
эсептеп чыгышыңыз керек. Башкача айтканда, бир айдын
ичиндеги бардык кирешелериңизди чогултуп, андан ошол
эле
айдын
ичиндеги
бардык
чыгымдарыңызды
(коммуналдык төлөмдөр, уюлдук байланыш, жол кире
чыгымдар ж.б.) кемитиңиз. Келип чыккан айырма сиздин
болочок айлык насыя төлөмдөрүңүздөн жогору болушу
керек. Дагы эске тутуучу маселе, бул күтүлбөгөн чыгымдар.
(Алар иш жүзүндө айырманын 20-30%-ке чейин түзүшөт).

шарттарын салыштырып көрүүгө жардам берет.

1. Насыя келишиминин бардык жоболорун этияттык менен
окуңуз.
2. Насыя келишимине кол коюнун алдында насыя
кызматкерден сизге түшүнүксүз болгон суроодон эч
тартынбаңыз.
3. Насыяны төлөбөгөн үчүн айып акыларды байкаңыз.
4. Насыяны мөөнөтүнөн мурда төлөө мүмкүнчүлүгүн тактап
алыңыз. Кайсыл убакыт өткөндөн кийин насыяны мөөнөтунөн
мурда же жарым-жартылай төлөө мүкүнчүлүгү бар, жана ал
үчүн кандай жол-жобосун өтүш керек. Ал эми насыя калдыгы
кантип төмөндөйт жана пайызы кантип эсептелинет. Насыяны
мөөнөтүнөн мурда жабууга комиссиянын мүмкүнчүлүктөрүн
байканыз.
5. Эгерде, сизге сунушталган насыянын көлөму сиз сураган
өлчөмдөн төмөнүрөөк болсо, жана бул өлчөм сиздин
каржылык көрсөткүчтөрүнүздүн негизинде аныкталса, ала
турган насыяны толук төлөп бүткөнгө чейин башка
мекемелерден кошумча насыя алуудан этият болунуз.
Анткени сиздин төлөө мүмкүнчүлүгнүз жетишпей, жана
карыздан кутула албай, түйүшүккө кабылышыңыз мумкун.

Ар дайым, насыя боюнча негизги маалыматтар баракчаны
талап кылыңыз!
Мекемеден кардарлардын кайрылууларын (даттануулар,
сунуштар же башка маселелер) кароо процедураларын
сураңыз, жана аларды кайсыл жерден окуй аласыз.
Чогултулган маалыматты талдап чыгып, силер үчүн пайдалуу
жана ыңгайлуу кредиттик мекемени, тандай аласыз.

5.

Насыя алыш үчүн эмне керек
1.

Туруктуу киреше булагы.

2.

ККМ талап кылган документтерди берүү.

3.

Насыя келишимине кол кою.

Насыя келишимге кол коюлган учурда эмнеге көңүл
бурушуңуз керек?

КРУБ № 55 Күбөлүгү

Эсиңизде болсун!!! Бир нече насыяны чогуу алуу, өтө
оор кесепеттерге алып келиши ыктымал, ошондой
эле тунгуюк-карызга кабыласыз, жыйынтыгында
бизнесиңизди банкротко кабылтат же башка жеке
буюмдарыңыздан айрыласыз.
Дайыма эстеп туруңуз! Насыя келишимине кол коюп жана
акчаны алуу менен, сиз көрсөтүлгөн шарттарга жана
аларды ишке ашырууга макулдугунузду бересиз, анын
ичинде насыянын негизги көлөмүн жана ага тиешелуу
баардык
төлөмдөрду
кайтып
берүүгө.
Аларды
аткаргбагандыгыныз үчүн мекеме сотко кайрылууга
укуктуу болот.

