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Альянс Банк реструктурировал задолженность  
более чем 200 клиентов сектора МСБ 

 
6 января 2012 г. – АО «Альянс Банк» подвело итоги акции «Погаси долг без 

пени и процентов» для клиентов Банка в сегменте МСБ, проходившей в два этапа с 
апреля месяца по 31 декабря 2011 года.  

 
Условиями акции, инициированной Банком, воспользовались 229 клиентов, 

погасивших, в общей сложности, более 730 млн. тенге по основному долгу. 
 
Клиентам Банка в сегменте МСБ, допустившим просрочку платежей, 

предлагалось на выбор несколько вариантов реструктуризации задолженности – в 
зависимости от размера погашаемого основного долга.  

Так, первая опция предоставляла заемщику, погасившему единовременно или 
равными долями 100 % основного долга, возможность отмены неустойки (штрафа, 
пени) и всех начисленных и просроченных процентов.  

Вторая опция - при единовременном погашении или равными долями 50 % 
основного долга, в те же сроки позволяла заемщику списать полностью неустойку 
(штраф, пени) и половину начисленных и просроченных процентов; оставшиеся 
проценты распределялись равными долями до конца срока возврата займа.  

По условиям третьей опции - погашение от 50% до 100 % просроченного 
основного долга, обеспечивало заемщику возможность полной отмены неустойки 
(штрафа, пени) и списание пропорционально погашенному основному долгу доли 
просроченных процентов.  

Четвертая опция предусматривала полную отмену неустойки (штрафа, пени), 
даже без погашения заемщиком основного долга. При этом для клиента, 
воспользовавшегося акцией, ставка вознаграждения снижалась на 5 % (но не ниже 
10% годовых), предоставлялась возможность клиенту увеличить срока возврата 
кредита на 36 месяцев (но не более 84 месяцев со дня реструктуризации кредита в 
рамках настоящей Акции), начисленные и просроченные проценты распределялись 
равными размерами до конца срока возврата займа. 

 
Помимо перечисленных опций для клиентов, решивших полностью погасить 

свою задолженность перед Банком, или пересмотреть график платежей, была 
предусмотрена упрощенная процедура рассмотрения заявок на реструктуризацию 
займа, а также не взималась комиссия за реструктуризацию. Кроме того, к клиентам, 
выбравшим опции по Акции с 1 по 3, не применялись штрафные санкции за частичное 
или полное досрочное погашение основного долга. 

 
Наиболее востребованными опциями, со стороны Клиентов Банка, стали 

первая и третья, при этом погашения основного долга по первой опции составили 
более 2/3 от общего объема погашений по Акции: 521,7 млн. тенге. Основная часть 
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клиентов, воспользовавшихся условиями Акции, имели просроченную задолженность 
свыше 90 дней.  

 
Председатель Правления АО «Альянс Банк» Максат Кабашев так 

прокомментировал итоги акции:  
«Мы благодарны клиентам, которые, хотя и испытывали временные 

финансовые трудности, но решили воспользоваться предложенными нами условиями, 
чтобы сохранить действующий бизнес и, более того – улучшить свою кредитную 
историю, получить перспективу на развитие. Банк не рассматривает списанные 
начисленные проценты и пени как убытки, мы, напротив, видим в этом наш вклад в 
стабилизацию и развитие экономики Казахстана. Главный результат для нас – это 
реабилитация и новый шанс расширить бизнес для двух сотен предприятий малого и 
среднего бизнеса и более двух тысяч сохраненных рабочих мест».  

 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Пресс-служба АО «Альянс Банк» 
 
Тел. +7 (727) 258 40 40 
E-mail: pr@alb.kz 
Веб-сайт: www.alb.kz 

mailto:pr@alb.kz
http://www.alb.kz/
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Альянс Банкі ШОБ секторының 200-ден астам клиенттерінің 
қарыздарын қайта қаржыландырды 

 
 

6 қаңтар 2012 ж. – «Альянс Банкі» АҚ ШОБ секторы клиенттері үшін 2011 
жылдың сәуірінен 31 желтоқсанына дейінгі екі кезеңде өткізген «Қарызды 
өсімпұлсыз және пайызсыз өте» акциясының нәтижелерін шығарды. 

Банк бастаған акция шарттарын 229 клиент пайдаланып, жалпы алғанда, 
негізгі қарызын 730 млн. теңгеден астам сомаға өтеді. 

Төлем уақытын өткізген Банктің ШОБ секторы клиенттеріне, негізгі 
қарыздың өтелетін үлесіне қарай, қайта құрылымдаудың бірнеше жолы ұсынылды. 

Мәселен, бірінші опция негізгі қарыздың 100%-н бірден немесе тең 
үлестермен өтеген клиенттерге өсімпұл мен барлық мерзімі өткен және 
есептелген пайыздарды жоюға мүмкіндік берді. 

Екінші опция арқылы негізгі қарыздың 50%-н бірден немесе тең 
үлестермен өтегенде өсімпұлды толықтай, ал мерзімі өткен және есептелген 
пайыздардың тең жартысын жоюға жол берілді; қалған пайыздар заем мерізімнің 
соңына дейін тең үлестермен бөлінді. 

Үшінші опцияның шарттары бойынша, мерзімі өткен негізгі қарыздың 50 
пайызынан 100 пайызына дейін өтеп, өсімпұлды толықтай жоюға және мерзімі 
өткен пайыздардың пропорционалды үлесін есептен шығару қамтамасыз етілді. 

Төртінші опция клиенттің негізгі қарызын өтемей-ақ, өсімпұлды толық 
жоюды қарастырды. Сондай-ақ, акцияны пайдаланған клиенттің үстемақы 
мөлшерлемесі 5%-ға азайтылып (бірақ жылдық 10%-дан төмен емес), несиені өтеу 
мерзімін 36 айға  ұзарту мүмкіндігі ұсынылды(бірақ осы Акция аясында несиені 
қайта құрылымдау күнінен 84 айдан көп емес), мерзімі өткен және есептелген 
пайыздар заем мерзімінің соңына дейін тең үлестермен бөлінді. 

Аталған опциялармен қатар, Банк алдындағы қарызын толықтай өтеуді 
немесе төлемдер кестесіне қайта тұруды шешкен клиенттер үшін қарызды қайта 
құрылымдау өтінімдерін қарастырудың жеңілдетілген ресімі көзделіп, қайта 
құрылымдау үшін комиссия алынбады. Сонымен бірге, 1, 2 немесе 3 опцияны 
таңдаған клиенттерге  негізгі қарызды мерзімінен бұрын жартылай немесе 
толығымен өтегені үшін айыппұл ықпалшаралары қолданылмады. 

Бірінші және үшінші опциялар ең көп таңдалып, бірінші опция бойынша 
негізгі қарызды өтеу Акцияның жалпы өтемдер көлемінің 2/3-сін құрап, 521,7 млн. 
теңгеге теңелді. Акция шарттарын пайдаланған клиенттердің көбісінде қарыз 
мерзімі 90 күннен асқан еді. 
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«Альянс Банкі» АҚ Басқарма Төрағасы Мақсат Қабашев акция 
нәтижелері туралы былай деді: 

«Біз уақытша қиындықтарды кешіп отырса да, ұсынылған шартарды 
пайдаланып қалуды шешкен клиенттерімізге алғысымызды білдіреміз. Олар 
өздерінің бизнесін сақтап қана қоймай, өз несие тарихын тазартып және алдағы 
уақытта дамуға мүмкіндік алды. Банк есептелген пайыздар мен өсімпұлды шығын 
ретінде қарастырмайды, керісінше, бұл Қазақстан экономикасының тұрақтануы 
мен дамуына біздің қосқан үлесіміз деп көреміз. Біз үшін басты нәтиже – екі жүз 
шағын және орта бизнес кәсіпорындарына қалпына келіп, бизнесін кеңейтуге жаңа 
мүмкіндіктің берлуі және екі мыңнан астам жұмыс орындарының сақталуы». 

 
 
Қосымша ақпарат алу үшін мына нөмірге хабарласыңыз:  
 

«Альянс Банкі» АҚ Баспасөз қызметі 
Тел. +7 (727) 258 40 40 
E-mail: pr@alb.kz 
Веб-сайт: www.alb.kz 
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