ЖЕКЕ ЖАКТАР ҮЧҮН НАСЫЯ
БЕРҮҮГӨ АРЫЗ
Кардарлык
номер

«ДКИБ»ЖАК
филиалы

Шилтемелер
үчүн №
скорингтен

«ДКИБ» ЖАКта
эсеби бар болсо

Арыздын карап
чыгууга кабыл
алынган күнү

Сиз DemirBank насыясы жөнүндө кайсы жарнама булагынан билдиңиз?
Социалдык тармактар (Instagram, Facebook ж. б. у. с.);
Электрондук каттар;
Сырткы жарнама;
Плакаттар (постерлер), буклеттер;
Жаңылыктар веб-сайттары;

Банктын веб-сайты;
TV, радио;
Тааныштардан, достордон, туугандардан;
Банк кызматкеринен;
Башка тандоо

I. Арыз ээси тууралуу жалпы маалымат
1. Арыз ээси (аты-жөнү)
Берген мекеме:

2. Паспорт маалыматтары: №
3. Туулган күнү

Берилген күнү:

ИНН

4. Үй-бүлөлүк абалы
КР жараны
жарандыгы жок
5. Жарандыгы:
чет өлкө жараны, өлкөсү, жашаган мезгил аралыгы
5.1. Чет өлкө жаранынын Кыргыз Республикасында жүрүүгө (жашоого) укугун тастыктоочу документтин
маалыматты
6. Катталган дареги
6.1. Турак жай ээсинин аты-жөнү
6.2. Арыз ээсине болгон алакасы (тиешеси)
7. Жашаган дареги катталган дареги менен шайкеш: ооба

жок

7.1. Турак жай ээсинин аты-жөнү
7.2. Арыз ээсине болгон алакасы (тиешеси)
7.3. Эгерде арыз ээси ижарага алынган үйдө жашаса, ай сайын төлөнүүчү ижара акысын көрсөтүү зарыл,
сом менен)
7.4. Арыз ээси жашаган дареги боюнча канча жыл жашап келет?
8. Арыз ээси менен учурда бирге жашаган адамдар, үй-бүлөнүн мүчөлөрү тууралуу маалымат (аты-жөнү,
жашы, иштеген (окуган) жери, алектенүүсү, айлык эмгек акысынын өлчөмү

8.1. 18 жашка чейинки балдар / багуусундагы адамдардын саны
9. Контактные данные
9.1. Телефон номери
үй:
9.2. Электрондук почта

иш:

мобилдик:
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10. Билими:

Жогорку (чет өлкөлүк университет) билим;
Жогорку (жергиликтүү университет) билим;
Толук буткон жогорку билим;

Атайын орто билими (колледж);
Орто билим.

11. Учурдагы иштеген жайы:
11.1. Мекеменин аталышы
11.2. Ээлеген кызматы
11.3. Жалпы эмгек стажы

акыркы иштеген жайында

11.4. Мурунку иштеген жайы (акыркы 5 жылга кыскача маалымат)
Иштеген компаниянын аталышы

Ээлеген кызматы

Иштөө мезгили

12. Кирешелер:
12.1. Сиздин айлык эмгек акынын өлчөмү (салыктар жана чыгарууларды кармап калуудан кийин)
12.2. Башка кирешелери (киреше булагын, суммасын жана валютасын көрсөтүү менен)
12.3. Банктарда эсептер/аманаттар барбы:

ооба

жок

12.4. Банктын аталышы
12.5. Аманаттын суммасы жана валютасы
13. Чыгашалар:
13.1. Үй-бүлөнүн бир айлык чыгашалары: тамак-аштын, окуунун, коммуналдык тейлөө кызматтарынын, жол
киренин жана башкаларга кеткен чыгашаларды кошкондо
13.2. Насыя боюнча төлөм катары ай сайын төлөй ала турган сумманы көрсөтүңүз
14. Наркы 1000 АКШ долларынан ашкан жеке мүлк (батир, автоунаа жана башка) бар болсо:
Мүлк

15. Учурдагы насыялар барбы:

Базардагы наркы
(АКШ долларында)

Дареги

ооба

жок

Мурунку насыялар тарыхы (эң кеминде акыркы 2 жылдагы)*:
Каржы Кредиттик
Мекеме

Суммасы, Мөөнөтү
валютасы

Максаты

% чени

Төлөм
(айлык)

Камсыздоо
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*Өз убагында төлөнбөгөн насыялар бар болсо (күндөрдүн саны) жана себеби:

II. Насыя тууралуу маалымат
1. Насыянын максаты:

Ипотекалык насыя
Мүлк дареги
Мүлктүн келечектеги ээси
Автоунаа насыя
Мүлктүн келечектеги ээси
Керектөөчүлүк насыя

Кыскача каржылык план / сметасы (эгер зарыл болсо толторулат)
Суммасы
(насыянын валютасында)

Аталышы

Жалпы
2. Сатып алуунун жалпы суммасы

валютасы

3. Өздүк каражаттардын бар болуусу

валютасы

4. Өз каражаттарынын булагы
валютасы

5. Насыянын суралган суммасы
6. Насыянын суралган мөөнөтү:

ай

7. Эгер алдын ала төлөө боло турган болсо, өлчөмүн көрсөтүңүз
8. Насыяны төлөө булагы
1. Күрөө
Сунушталган күрөө*

III. Камсыздоо
Күрөөнүн ээси
(арыз ээсине алакасы)

Дареги

Бааланган
наркы
(АКШ долларында)

*Күрөөгө кыймылсыз мүлк берилген болсо, ал уйдө/батирде жашаган бүт адамдар жөнүндө жазыныз
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2. Кепилдик
Кепил 1

Кепил 2

Аты-жөнү
Арыз ээсине болгон алакасы/
тиешеси (тууган, коллега ж. б. у. с.)
Катталган дареги

Жашаган дареги
Байланыш телефондору
(үй, иш, мобилдик)
Үй-бүлөлүк абалы

Үй-бүлө курамы

Жубайынын (эгер никеси бар
болсо) же ата-энесинин
(эгер никеси жок болсо)
иштеген жайы
Иштеген жайы жана
ээлеген кызматы
Жалпы эмгек стажы
Айлык эмгек акысынын акча
өлчөмү (салыктар жана чыгарууларды кармап калуудан кийин)
Башка кирешелери (киреше булагын, суммасын жана валютасын
көрсөтүү менен)
Наркы 1000 АКШ долларынан
ашкан жеке мүлк (батир, автоунаа
жана башка)
Учурдагы насыялар барбы?
жок / ооба (суммасы, мөөнөтү,
валютасы, максаты)

Акыркы иштеген жайындагы эмгек стажы
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3. Кардардын жубайы
Аты-жөнү
Катталган дареги
Жашаган дареги
Байланыш телефондору
(үй, иш, мобилдик)
Иштеген жайы жана
ээлеген кызматы
Жалпы эмгек стажы

Акыркы иштеген жайында эмгек стажы

Айлык эмгек акысынын акча
өлчөмү (салыктар жана чыгарууларды кармап калуудан кийин)
Башка кирешелери (киреше булагын,
суммасын жана валютасын көрсөтүү менен)

Наркы 1000 АКШ долларынан
ашкан жеке мүлк (батир, автоунаа жана
башка)

Учурдагы насыялар барбы: жок/
ооба (суммасы, мөөнөтү, валютасы, максаты)
Ушуну менен мен:
- Ушул арызда көрсөтүлгөн маалыматтын толук жана так болгонун тастыктаймын. Банктын ушул арызда көрсөтүлгөн адамдардан маалымат алуусу, ошондой эле берилген маалыматтын тактыгын текшерүү, анын катарында
ушул арызда көрсөтүлгөн адамдар боюнча алардын макулдук бергенине байланыштуу маалыматтарын текшерү
максатында башка аракеттерди жасоосу менен макулмун жана бул тууралуу малымдалганмын;
- Банк тарабынан, Насыялык-Маалыматтык бюродон, ошондой эле зарыл учурларда башка насыялык айгактамалар
бюролорунан мен тууралуу насыялык маалыматтын/насыя таржымалынын/насыялык отчеттун суралуусуна,
ошондой эле, Насыялык-Маалыматтык бюрого, ошондой эле зарыл учурларда башка насыялык айгактамалар бюролоруна, каржы-насыялык мекемелер тарабынан кийин пайдалануу максатында мен тууралуу насыялык маалыматтын/насыя таржымалынын/насыялык отчеттун, ушул арыз боюнча маалыматтын, анын катарында ушул арызда
көрсөтүлгөн мен жөнүндөгү жеке маалыматтын, милдеттенмелердин суммалары, мөөнөттөрү, жана ар кандай
башка маалыматтардын берилүүсүнө, ошондой эле Насыялык-Маалыматтык бюродо (ошондой эле башка насыялык
айгактамалар бюролорунда) көрсөтүлгөн маалыматтардын бардыгын же бөлүгүн каржы-насыялык мекемелерге
жана үчүнчү жактарга берилүүсүнө макулдугумду беремин.
- Төмөнкү маалымат тууралуу оозеки түрдө маалымдалганымды тастыктаймын:
насыя берүү мөөнөтү
насыянын суммасы жана валютасы, ошондой эле мүмкүн болгон валюталык тобокелдер
жылдык номиналдык түшүнүктө пайыздык чен өлчөмү, ошондой эле, маалымат берилген күнгө карата жылдык
натыйжалуу пайыздык чен өлчөмү
насыяны алуу жана тейлөө менен байланыштуу тарифтердин комиссияларынын жана башка төлөмдөрдүн
түрлөрү жана өлчөмдөрү
насыя Келишими боюнча милдеттенмелердин аткарылбаган учурдагы жоопкерчилик жана тобокелдер
насыя Келишиминин тарабы болуп саналган, күрөө коюучунун, кепилдин (гаранттын) жана башка адамдын
жоопкерчиликтери
насыя боюнча ай сайын төлөнүүчү бир жолку төлөмдүн өлчөмү
насыянын маалымат берилген күнгө карата толук наркы, анын ичинде, негизги сумма, пайыздар, комиссиялар
жана башка насыяны алуу жана тейлөө менен байланыштуу төлөмдөр
кардардын укуктары

Арыз ээсинин кол тамгасы

Аты-жөнү (басылма тамгалар менен)
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IV. Банк адиси тарабынан толук документтер пакети берилгенден жана толуктугу
текшерилгенден кийин толтурулат
2-тараптуу насыя макулдашуу
3-тараптуу насыя макулдашуу
Насыя арыздын башка өзгөчөлүктөрү

Ушуну менен, арыз ээсинин насыя берүүгө арызды карап чыгуу натыйжалары тууралуу маалымдалгандыгын тастыктаймын.
(Адистин аты-жөнү, ээлеген кызматы)

Күнү

Кол тамгасы

