
Төтенше жағдай кезеңінде халықты, кəсіпкерлік субъектілерін қолдау аясында  Мемлекет 
Басшысының тапсырмаларын іске асыру туралы ақпарат 
  

Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмаларына сəйкес, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Қаржы нарығын реттеу мен дамыту  агенттігі қабылдаған нормативтік 
құқықтық актілерге: 

1) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен дамыту 
агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 22 наурыздағы № 17 «Төтенше жағдай кезеңінде халықты 
жəне кəсіпкерлік субъектілерін қолдау шаралары туралы» қаулысына (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6188 тіркелген);  

2) Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен дамыту 
агенттігі Басқармасы төрағасының 2020 жылғы 26 наурыздағы №167 «Төтенше жағдайды енгізу 
нəтижесінде зардап шеккен халықтың, шағын жəне орта бизнестің қарыздары бойынша негізгі 
борыш пен сыйақы сомаларын төлеуді тоқтата тұру тəртібін бекіту туралы» бұйрығына сəйкес. 

«М-Ломбард» ЖШС (бұдан əрі – Ломбард) Қазақстан Республикасының басқа қаржы 
институттарымен қатар төтенше жағдай кезеңінде халықты қолдау бойынша қажетті іс-шараларды 
жүзеге асырады. 

Ломбард төтенше жағдай əрекет ету кезеңінде:  
1) өз клиенттерінің кепілдік билеттері (бұдан əрі – қарыз шарттары) бойынша негізгі борыш 

жəне (немесе) сыйақы бойынша төлемнің мерзімі 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен асатын сыйақы 
есептемейді; 

2) өз клиенттеріне қарыз шарттары бойынша негізгі борыш жəне (немесе) сыйақы бойынша 
төлемдердің мерзімі өткен төлемдері бойынша айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептемейді. 
Ломбардпен қарыз шартының талаптарында елдегі төтенше жағдайдың болуына қарамастан 
клиенттерден тұрақсыздық айыбын (айыппұл жəне өсімпұл) өндіріп алу қарастырылмағанына 
Сіздің назарыңызды аударамыз; 

3) негізгі борыш жəне (немесе) сыйақы бойынша төлемдерді қоса алғанда, 2020 жылғы 18 
наурызға дейін жасалған қарыз шарттары бойынша төлемдер бойынша кейінге қалдыруды 
ұсынады; 

4) 2020 жылғы 16 наурызға дейін берілген қарыздар бойынша негізгі борыш пен сыйақы 
сомаларын төлеуді тоқтата тұрады. 

1) жəне 2) тармақшаларда көзделген қолдау шараларын Ломбард клиенттер тарапынан 
өтініш беру қажеттілігінсіз біржақты тəртіппен қолданады. 

3) тармақшада көрсетілген қолдау шаралары клиенттің жазбаша өтініші негізінде жеке 
тəртіпте қолданылады. 

Өтінішті клиент өзі жеке келіп, сондай-ақ Ломбардтың ресми сайтындағы жеке кабинет 
арқылы береді (https://m-lombard.kz/auth/signin). 

Ломбард өтінішті қарау барысында қажет болған жағдайда төтенше жағдайды енгізу 
нəтижесінде клиенттің қаржылық жағдайының нашарлағанын растайтын құжаттарды сұратады. 

Өтінішті қарау нəтижелерін Ломбард клиентке өтінішті алған күннен бастап 10 (он) жұмыс 
күнінен кешіктірмей клиенттің жеке кабинетінде тиісті ақпаратты орналастыру жолымен жəне 
(немесе) төлемдер бойынша кейінге қалдыруға өтініш беру кезінде клиент көрсеткен электрондық 
поштаға тиісті хабарламаны жіберу жолымен жəне (немесе) қарыз шартын жасау кезінде клиент 
ұсынған ұялы телефон нөміріне немесе клиенттің жеке өзіне СМС-хабарламаларды жіберу 
жолымен жеткізеді. 

4) тармақшада көзделген қолдау шаралары клиенттерге мынадай ерекшеліктерді ескере 
отырып қолданылады: 

1. Ломбард 2020 жылғы 16 наурыздан 15 маусымға дейінгі кезеңде клиенттің келісімімен 
өтініш пен растаушы құжаттарды талап етпей жəне клиенттердің келесі санаттарына қарыз 
шарттарына қосымша келісімдерге қол қоюсыз қарыз шарттары бойынша негізгі борыш жəне 
сыйақы бойынша төлемдерді тоқтата тұруды (бұдан əрі – төлемдерді тоқтата тұру) жүзеге 
асырады:  

1) «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 68-бабына сəйкес 
халықтың əлеуметтік жағынан осал топтарына:  

Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары;  
Ұлы Отан соғысының мүгедектері мен қатысушыларына теңестірілген адамдар;   
1 жəне 2 топтағы мүгедектер;  
мүгедек балалары бар немесе оларды тəрбиелеуші отбасылары;   

https://m-lombard.kz/auth/signin


Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін аурулар тізімінде аталған кейбір созылмалы 
аурулардың ауыр түрлерімен ауыратын адамдар;  

жасына қарай зейнет демалысына шыққан зейнеткерлер;   
кəмелетке толғанға дейiн ата-аналарынан айырылған жиырма тоғыз жасқа толмаған жетім 

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар;  
оралмандар;  
экологиялық зілзалалар, табиғи жəне техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар салдарынан 

тұрғын үйінен айырылған адамдар;  
«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен наградталған немесе бұрын «Батыр ана» атағын 

алған, сондай-ақ I жəне II дəрежелі «Ана даңқы» ордендерімен наградталған көпбалалы аналар, 
көпбалалы отбасылар;  

мемлекеттiк немесе қоғамдық мiндеттерiн, əскери қызметiн орындау кезiнде, ғарыш 
кеңістігіне ұшуды дайындау немесе жүзеге асыру кезінде, адам өмiрiн құтқару кезiнде, құқық 
тəртiбiн қорғау кезiнде қаза тапқан (қайтыс болған) адамдардың отбасылары;  

толық емес отбасылары жатады;  
2) «Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 

сəйкес мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алушыларға;  
3) «Халықты жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес халықты 

жұмыспен қамту мəселелері бойынша жергілікті органда тіркелген жұмыссыздарға.  
Клиент төлемдерді тоқтатуға өз келісімін Ломбардтың ресми сайтындағы жеке кабинетте 

бере алады (https://m-lombard.kz/auth/signin ). 
Ломбард алынған келісімдер туралы деректерді кредиттік бюро ұсынған тізімдермен 

салыстырып тексеруді жүзеге асырады. 
Ломбард клиенттің жеке кабинетінде тиісті ақпаратты орналастыру жолымен жəне (немесе) 

төлемдерді тоқтата тұруға келісім берген кезде клиент көрсеткен электрондық поштаға тиісті 
хабарламаны жіберу арқылы клиентке төлемдерді тоқтата тұру туралы хабарлайды. 

2. Ломбард мынадай себептер бойынша қаржылық жағдайы нашарлаған клиенттерге 2020 
жылғы 16 наурыз-15 маусым аралығындағы кезеңде қарыз шарттары бойынша негізгі борыш жəне 
сыйақы бойынша төлемдерді тоқтата тұруды жүзеге асырады:  

1) карантиннің енгізілуіне байланысты уақытша жұмысқа жарамсыз;   
2) ақы төленбей еңбек демалысында жүрген;  
3) жұмыстан шыққан, еңбек шартын бұзған жəне өзге еңбек шартын тоқтатқан;  
4) жалақысы немесе өзге кірістері төмендетілген немесе төлеу тоқтатылған;  
5) егер қызметкер аумағында төтенше жағдай жəне (немесе) карантин қолданылатын жерге 

баруына (шығуына) шектеу қойылуына байланысты жұмыс орнында бола алмаған жағдайда;  
6) қаржылық жағдайының нашарлауын куəландыратын өзге де себептер.  
Көрсетілген клиенттер бойынша Ломбард өз еркімен жасалған, төлемдерді тоқтата тұру 

себебін қамтитын жəне Ломбардқа кез келген сəтте 2020 жылғы 16 наурыздан 15 маусымға дейінгі 
кезеңде Ломбардтың ресми сайтындағы жеке кабинетінде (https://m-lombard.kz/auth/signin) 
берілген клиенттің өтініші негізінде төлемдерді тоқтата тұру туралы шешім қабылдайды.  

Ломбард клиенттің өтінішін қарайды, 10 (он) жұмыс күні ішінде төлемдерді тоқтата тұру 
туралы шешім қабылдайды жəне клиентті клиенттің жеке кабинетінде тиісті ақпаратты 
орналастыру жолымен жəне (немесе) төлемдерді тоқтата тұруға өтініш берген кезде клиент 
көрсеткен электрондық поштаға тиісті хабарламаны жіберу жолымен хабардар етеді.  

Клиенттің қаржылық жағдайының нашарлауын растайтын құжаттарды ұсынуы талап 
етілмейді. 

Ломбардта клиенттің қаржылық жағдайының нашарлауы туралы ақпарат болған жағдайда, 
төлемдерді тоқтата тұрудан бас тарту туралы шешімді Ломбард қабылдайды. 

Төлемдерді тоқтата тұру негізгі борыш пен сыйақыны төлеуді кейінге қалдыру арқылы 
банктік қарыз жəне (немесе) микрокредит, кепіл шарттарына қосымша келісімдерге қол қоймай 
жүзеге асырылады.  

Сыйақыны төлеуді жəне қарыз нысанасын (негізгі борыш сомасын) қайтаруды клиент 
төлемдерді тоқтата тұру жүзеге асырылған уақыт кезеңі аяқталған күннен кейінгі күні жүзеге 
асырады. Бұл ретте Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 718-бабының 5-тармағына 
сəйкес сыйақы қарыз затын пайдаланудың барлық кезеңі үшін төленеді 

Ломбард төлемдерді тоқтата тұру жəне қарыз шарттарының тиісті өзгеруі туралы өтінішті 
қарау үшін клиенттерден қандай да бір комиссиялар мен өзге де төлемдерді алмайды.
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