
Урматтуу кардар! 

СИЗ УКУКТУУСУЗ:

Насыя келишимдин долбоорун жана ага тиркелген бардык документтери менен бирге өз 
колуна алууга же электрондук түрдө  алууга жана Кредитордун кенсесинен тышкары 
юридикалык кеңешке кайрылып тушундурмө алууга укуктуу, ошону менен бирге, насыя 
келишим менен таанышууга берилген убакыт бир күндөн кем жана үч күндөн көп болбоого 
тийиш.

Насыя берүүчү тараптан төмөнкү маалыматтар боюнча түшүндүрмо алууга укуктуу: 
кардардын тандоосу боюнча мамлекеттик жана/же расмий тилде, насыя продукттун 

толук наркы, насыя берүү шарттары жөнүндө;
насыя келишимдин шарттары жөнүндө, анын ичинде карызкордун жоопкерчилиги жана 

милдеттери, насыя алуу жана насыя келишимдин шарттарын бузуудагы 
тобокелдиктер жана кепилдик берүү жоопкерчилиги тууралуу;

насыя келишимдин шарттарын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү жана ынгайы тууралуу;
насыяга байланыштуу баардык төлөмдөрдүн, туумдардын (пеня), айып төлөмдөрүнүн 

тизмеси тууралуу.
Насыя келишимдин жана анын бардык тиркемелери кайсы тилде (мамлекеттик же расмий) 

түзүлүшүн (жол-жобоосун) тандоого укуктуу.
Насыя келишимге кол койгондон тартып келишимде көрсөтүлгөн акча каражатын колуна 

алганга чейин акысыз негизде насыя алуудан баш тартууга.
Эгерде Насыя берүүчүго алдын ала 30 (отуз) күндөн кем эмес убакыт мурун билдирген болсо, 

карызкор насыя боюнча карызын толугу менен же жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда 
жоюуга укуктуу. Насыя колдонгондугу үчүн пайыздар мөөнөтүнөн мурда жоюлган күнгө 
чейин эсептелет.

Насыя пайыздык чен өлчөмун кайра карап чыгуу боюнча кардар сот аркылуу арыздашууга 
укуктуу. 

Урматтоом менен, 

«М Булак» МКК» ЖЧК

Уважаемый клиент!

ВЫ BПPABE:

Получить на руки или в электронном виде проект кредитного договора со всеми прилагаемыми 
к нему документами и обратиться за юридической консультацией за пределами Кредитора, 
при этом время, предоставляемое клиенту на ознакомление с кредитным договором должно 
быть не менее одного дня, но не более трех дней.

Получить у Кредитора разъяснения по следующей информации:
условиям предоставления кредита, о полной стоимости кредитного продукта, на 

государственном и/или официальном языке;
по условиям кредитного договора, включая условия ответственности и обязанностей 

заемщика, о рисках, связанных с получением кредита и нарушениями условий 
кредитного договора, и ответственности, связанной с дачей поручительства;

о возможности и порядке изменения условий кредитного договора;
о перечне всех платежей по кредиту, пени, штрафных санкций.

Выбрать язык (государственный или официальный), на котором будет составлен (оформлен) 
кредитный договор.

Отказаться на безвозмездной основе от получения кредита с момента подписания 
кредитного договора до получения денежных средств по договору.

Досрочно погасить задолженность по кредиту в полном объеме либо частично при условии 
предварительного уведомления Кредитора не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня 
такого возврата.

Оспорить размер процентных ставок в судебном порядке после получения кредита.

С уважением,

OcOO «MKK «М Булак»




