
ҚР БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ «ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ КЕПІЛДІГІМЕН БЕРІЛЕТІН СТУДЕНТТЕР МЕН ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ 
АРНАЛҒАН БІЛІМ БЕРУ КРЕДИТТЕРІН АЛУ ШАРТТАРЫ   

 
ҚАЗАҚСТАН 

ХАЛЫҚ БАНКІ 

РЕСЕЙ ЖИНАҚ 
БАНКІ  

БТА БАНК 
АЛЬЯНС БАНК                                                                                                                                     

(əлеуметтік жағынан əлсіз топтағы талапкерлер мен студенттер үшін) 

ПАЙЫЗДЫҚ 
МӨЛШЕРЛЕМЕ 

 

15% 

 

14% 

"Гарантия"  депозитімен  8%-дан бастап,  

"Гарантия" депозитінсіз 13,8%-дан 

бастап 

9% 

 

НЕСИЕНІҢ 
МЕРЗІМІ 

10 жылға дейін 12 жылға дейін  10 жылға дейін 
17 жылға дейін 

 

ҚАМТАМАСЫЗ 
ЕТУ 

- кепілзат талап етілмейді; 

- бірге қарыз алушының/кепілгердің бар 

болуы (ҚР аумағында тұратын кез 

келген жеке тұлға)  

- кепілзат талап етілмейді; 

-  бірге қарыз алушының/кепілгердің бар 
болуы (жақын туысы) 

- қарызгердің қалауынша жəне пайыздық 

мөлшерлемені төмендету мақсатында 

Банкте депозит орналастырылады 

 

Қарызгердің/кепіл берушінің жылжымайтын мүлігі (бар болған жағдайда) не 

Қаржы орталығы тарапынан 100% мөлшерде кепілдік ұсынылады, оның ішінде 

кепілдік мына жағдайларда беріледі:   

1. Қарызгерде жəне/немесе оның ата-анасында (қамқоршыларында, 

қорғаншыларында) Кредитордың кепілзаттық саясатының тиісті талаптарына 

жəне Кредитордың кепілзаттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар мен 

өлшемдерді белгілейтін ішкі құжаттарына сəйкес келмейтін жылжымайтын 

мүліктің бар болуы;  

2. мүлікке құқық белгілейтін/сəйкестендіру құжаттарының қолданыстағы 

ҚР заңнамасының талаптарына сəйкес келмеуі;  

3. жылжымайтын мүліктің нысаны бойынша қарызгердің жəне/немесе 

оның ата-анасының (қамқоршыларының, қорғаншыларының) жəне/немесе 

үшінші тұлғалардың міндеттемелері бар болса;    

4. қарызгердің жəне/немесе оның ата-анасының (қамқоршыларының, 

қорғаншыларының) кепілзаттық мүлігі болмаса.  

ЖЕҢІЛДІКТІ 
КЕЗЕҢ 

қарызгердің талап етуі бойынша жеңілдікті кезең – оқу мерзімі жəне оқуды 

бітіргеннен кейін 6 ай ұсынылады. Жеңілдікті кезеңде Банктің сыйақысы ғана 

өтеледі 

оқу кезеңі мен оқуды бітіргеннен кейін сыйақы мен негізгі қарызды өтеу 

бойынша мерзім 1 жылға ұзартылады;   

 - оқу курсын (бакалавриат/магистратура) толық аяқтағаннан кейін жедел əскери 

қызметке шақырылған жағдайда 1 жылға дейін не жоғары оқу орыннан кейінгі 

оқуға түскен жағдайда 2 (екі) жылға дейін; 

 - жүктілік, бала туу жəне бала күту бойынша демалысқа шыққан жағдайда          

3 жылға дейін (бір жолғы).  

МАҚСАТТЫ 
АУДИТОРИЯСЫ 

Талапкерлер/ ЖОО 

студенттері. 

 

Оқу нысаны: 

1. күндізгі; 

2. кешкі; 

3. ішкі;  

4. сырттай. 

 

 

 

 

 

Оқыту деңгейі: 

Талапкерлер/ 

ЖОО 

студенттері. 

 

Оқу нысаны: 

1. күндізгі; 

2. кешкі; 

3. ішкі;  

4. сырттай. 

 

 

 

 

 

Талапкерлер/колледж студенттері, орта 

білімнен кейінгі техникалық жəне 

кəсіптік білім алушылар.  

 

Талапкерлер/ЖОО студенттері. 

Оқу нысаны: 

1. күндізгі; 

2. кешкі; 

3. ішкі;  

4. сырттай. 

 

 

Оқыту деңгейі: 

1. бакалавриат; 

Талапкерлер/ЖОО студенттері. 

 

Оқу нысаны: 

1. күндізгі; 

2. ішкі. 

 

Оқыту деңгейі: 

1. бакалавриат; 

2. интернатура; 

3. магистратура. 

 

 

 

Əлеуметтік мəртебесі: 



 

1. бакалавриат; 

2. интернатура; 

3. магистратура; 

4. докторантура. 

Оқыту деңгейі: 

1. бакалавриат; 

2. интернатура; 

3. магистратура.  

 

2. интернатура; 

3. магистратура; 

4. докторантура. 

1. жетімдер жəне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер; 

2. мүгедек студенттер; 

3. ата-анасының бірі мүгедек болып табылатын студенттер;  

4. ата-анасының бірі зейнеткерлік жасқа жеткен студенттер; 

5. көп балалы (бірге тұратын төрт не одан да көп кəмелетке толмаған балалары 

бар)  отбасылардан шыққан студенттер;  

6. тұрмысы төмен (соңғы 12 айдағы жиынтықты айлық табысы əрбір отбасы 

мүшесіне шаққанда өмір сүру минимумынан төмен) отбасылардан шыққан 

студенттер;  

7. толық емес отбасылардан шыққан студенттер (балаларды ата-анасының біреуі 

ғана тəрбиелейтін, оның ішінде ажырасқандар мен жесірлер).   

ҮЛГЕРІМІ 

- ҰБТ/КТ нəтижелері бойынша              

50 балдан кем емес; 

- бес балдық жүйе бойынша ағымдағы 

емтихан сессиясының нəтижелері        

3,5 балдан кем емес; 

- кредиттік жүйе бойынша ағымдағы 

емтихан сессиясының нəтижелері       

1,33 балдан кем емес.  

 

 

колледжге оқуға түсетіндер үшін: 

- ҰБТ/КТ нəтижелері бойынша  

30 балдан кем емес;  

- қабылдау емтихандарының нəтижелері 

бойынша 20 балдан кем емес;   

 

ЖОО-ға оқуға түсетіндер үшін: 

- ҰБТ/КТ нəтижелері бойынша 50 балдан 

кем емес; 

 

Колледждер мен ЖОО студенттері үшін 

ағымдағы үлгерім:   

- бес балдық жүйе бойынша ағымдағы 

емтихан сессиясының нəтижелері  

3,5 балдан кем емес;  

-  кредиттік жүйе бойынша ағымдағы 

емтихан сессиясының нəтижелері       

1,33 балдан кем емес. 

 

Барлық оқу кезеңі үшін «жақсы» жəне «өте жақсы» бағаларына сəйкес келетін 

бағалар немесе ҰБТ/КТ нəтижелері бойынша 65 балдан кем емес. 

 


