
 
 

 

Ақпараттық хабарлама 

2017 жылғы 6 сәуір 

 
 
ВТБ Банкі (Қазақстан) «Астана Бизнес» бағдарламасы бойынша ШОБ субъектілерінің 
қаржыландыруын бастайды  
 
2017 жылғы 29 наурызда Банк Даму Қорымен 7 жылға 200 000 000 теңге сомасына Астана 
қ. «Астана Бизнес» Шығын және орта бизнес субъектілерін аймақтық қаржыландыру 
бағдарламасынада қатысу туралы несиелік келісімге қол қөйды.  
 
Осы бағдарлама аясында қаражат түскен сәттен бастап 6 ай ішінде, ВТБ Банкі (Қазақстан) 
жылдық 8,5%-ға дейін номиналдық сыйақы мөлшерлемесімен ШОБ клиенттері-өкілдеріне 
жеңілдік несиелер береді. Бір кәсіпкерге қарыздың максималды сомасы – 100 млн. теңге.  
 
- Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 2011 жылдан бастап ЕБ «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ-мен бірге жемісті қызмет істеп келеді. Біз ШОБ секторына маңызды қолдау көрсететін 
көптеген жобаларды ойдағыдай жүзеге асырдық, - дейді ВТБ Банкі (Қазақстан) Басқарма 
төрағасы Дмитрий Забелло. – Біздің Қазақстан аймақтарын амытуға бағытталған 
жобаларды қаржыландыруға бағдарланған, сондықтан«Астана Бизнес» тәрізді жобаларда 
қатысу біз үшін басым болып табылады. 
 
«Астана Бизнес» бағдарламасы Қор қаражатын бірлесіп қаржыландыру кестесін және 
келешекте аймақ үшін басым салаларда ШОБ субъектілерін қаржыландыруды көздейді. 
 
Егер несиенің мақсаты - франшизаны сатып алу үшін лицензия алу, немесе негізгі 
құралдарды сатып алу/жетілдіру және бөлшек сауда (автокөліктер мер мотоциклдерді 
саудалаудан басқа) үшін айналым қаражатын толтыру, мейрамхана бизнесі және тағам 
жеткізу бойынша қызметтер болып табылса, онда астаналық кәсіпкерлер бағдарлама 
аясында қарыз алуларына болады.  
 
 
 
Анықтама:  
 
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ – халықаралық ВТБ қаржы тобына кіреді. Банк Қазақстан қаржы нарығында 7 жылдан астам 
уақыт бойы жемісті қызмет жасап келеді. Бүгінгі таңда Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-ның 35 құрылымдық бөлімшеден 
тұратын, оның ішіндегі 17-і филиал болып келетін филиалдық желісі бар. Банктің орталық кеңсесі Алматы қаласында 
орналасқан. 2014 жылғы 23 желтоқсандағы №1.2.14/39 ҚР Ұлттық Банкінің лицензиясы. 
 
Қосымша ақпарат алу үшін Сіз әр кезде баспасөз қызметіне түсінік алу үшін хабарласа аласыз: 

Арина Пирогова  
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 
Тел: 8 (727) 330 59 20 ішкі 59 20 
e-mail: A.Pirogova@vtb-bank.kz 
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