
1. Автоунаа алууга

2.
"Автоцентр Перекресток" ЖЧКдан (компаниянын ДКИБтеги кардарлык номери - 68545) жаңы

автоунаа сатып алуу

3. 350 000 сомдон 7 000 000 сомго чейин

4.
Кыргыз сому                                                                                                                                                                                          

АКШ доллары

5. 6 - 60 

6.
СОМ менен - 14% (36 айга чейин)/ 16%(60 айга чейин)                                                                                                           

АКШ доллар менен -11% (36 айга чейин)/ 12%(60 айга чейин)

7. насыянын суммасынан 1%/эң азы 3 500 сом

8. эң азы 30%

9. Ай сайын, тең төлөмдөр менен

Насыянын ар кандай суммасы үчүн

Сатып алынуучу автоунаа

жана

Банк үчүн алгылыктуу болгон 1 жеке кепилдик

11.

Алынуучу автоунааны камсыздандыруу баасы төмөнкү жолдор менен төлөнүүсү мүмкүн:

1. Ар жыл сайын же толук мөөнөт үчүн кардар тарабынан өздүк каражаттары менен;

2. Насыянынтолук мөөнөтүнө, насыянын суммасына кошулуп.

13. Колдонулбайт

14. Сом менен - 15%

15. Сом менен - 15%

Камдандыруу полиси

Мөөнөтүнөн кечиктирилип төлөнгөн насыялар үчун колдонулуучу 

жогорулатылган пайыздык чен, жылына

12. Күрөөнү камсыздандыруу

Насыяга алынуучу автоунаа үчүн милдеттүү түрдө. Биринчи жыл үчүн камсыздандыруу полиси насыя

берилгенге чейин таризделиши зарыл. Камсыздандыруу Банк тарабынан жактырылган жана

ыйгарым укуктуу компанияларда жүргүзүлүүсү зарыл, алардын камсыздандыруу полисинде

кийинки шарттар каралган болуусу зарыл: 

1) Эң азы – АВТОКАСКО. Камсызданлыруу автоунаанын толугу менен же өзүнчө тетиктеринин (эң

азы): жол кырсыктын, өрттүн, секирип келген же үстүнө түшкөн нерсенин, жаратылыш

кырсыктарынын, кара ниеттик аракеттердин, авто уурулуктун натыйжасында пайда болгон

бузулууларды кайра төлөп берүүнү камтуусу зарыл.;

2) Камсыздандыруу суммасы - (автоунаа камсыздандырылган суммасы) эң азы автоунаанын (базар)

наркына ылайык коюлуусу мүмкүн;

3) ШАРТСЫЗ ФРАНШИЗАНЫН (ШАРТСЫЗ ФРАНШИЗА - камсыздандыруучуну белгиленген өлчөмдөн

ашпаган зыянды төлөөп берүүдөн бошотуу) жол берилген колдонулуусу, эгерде насыяны тариздөө

убагына шартсыз франшизанын башка шарттары Банк тарабынан ички документтерге ылайык макул

табылбаган болсо: жалпы камсыздандыруу суммасынын 3% дан көп эмес; же зыяндын суммасынын

10% дан көп эмес; же франшизасыз

4) ЗЫЯНГА УЧУРАГАН АВТОУНААНЫ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ БИР ГАНА Тойота борборунда ишке

ашырылат;

5) КАМСЫЗДОО АЙМАГЫ – Кыргыз Республикасы жана Казахстан Республикасы, эгерде андан чоң

аймак полисте көрсөтүлбөсө.

Автоунаанын от алдыруусун бөгөттөө функциясы бар GPS-багыттоо системасын сөзсүз түрдө

орнотуу!

Мөөнөтүн узартуу

Жылына эсептелген пайыздарды төлөөнү кечиктирүү үчүн айып пул

Насыянын мөөнөтү (ай)

Жылдык пайыздык чен

Насыяны берүү үчүн комиссия

Өздүк каражаттар

Насыяны жоюу

10. Камсыздоо

"ДКИБ", ЖАКтын 2016-жылдын 18-июлунан тартып ЖЕКЕ ЖАКТАРГА КАРАТА КОЛДОНУЛУУЧУ №22 жалпы тарифтерине, 2018-жылдын 26-июнунан жарактуу 

эсептелген (К бөлүгүнө карата) №3 Тиркеме

Перекресток (Тойота) долбоору - насыя боюнча атайын шарттар

Насыянын түрү

Насыянын максаты

Насыянын суммасы

Насыянын валютасы



Мөнөөтүнөн мурда жоюу 

тууралуу банкка алдын ала 30 

күн мурун маалымдоосуз

- 5% (эң азы 2 000 сом)

- учурдагы насыя жоюлуп, жаңысына кайрылган учурда - Колдонулбайт

Мөнөөтүнөн мурда жоюу 

тууралуу банкка алдын ала 30 

күн мурун маалымдоо менен

Колдонулбайт

17.

- 7 000 сом

- 3 500 сом – кардардын эмгек акы берилген күнү өзгөргөн учурда (анын натыйжасында насыяны ай 

сайын төлөө күнү өзгөрөт; мында, күндөрдүн көбөйүшүндө насыя төлөө күнү да узарат, бирок 1 

айдан ашпайт)

18. 3 500 сом

19. Колдонулбайт

20. 500 сом

21. Алгач берилген насыя суммасынан 5% 

22.
Сатып алынуучу автоунаага - колдонулбайт

Башка күрөө бар болгон учурда - Банктын күрөнү баалоо шарттарына ылайык

23. Ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн мындай суммадан 0,2%

24. Колдонулбайт

Эскертүүлөр:

__________________________ _______________        ___________________                   

Sevki Sarilar / Сарылар Ш.           Anastasiya Trofimushkina/ Трофимушкина А.                     

__________________________ ___________________________

Omer Unver / Юнвер О.           Aigul Teleusheva / Телеушева А. 

__________________________

Saule Teleusheva / Телеушева С.   

2. Насыя боюнча айлык төлөмдүн өлчөмү кардардын айлык кирешесинин 50% ашпоосу зарыл. Кепилдин да насыя боюнча карызды төлөө үчүн жетиштүү деңгээлде төлөм 

жөндөмдүүлүгү болуусу зарыл

3. Берилүүчү насыя компаниянын "ДКИБ" ЖАКтагы эсебине түздөн-түз которулуусу зарыл. Акча которууну ишке ашыруу үчүн комиссия Банктын тарифтерине ылайык, Кардар 

тарабынан төлөнөт.

4. Бардык комиссиялар салыктарды эсепке алуусуз көрсөтүлгөн. Салыктар банк тарабынан Кыргыз Республикасынын учурдагы Салык кодексине ылайык кошумча алынат

5. "ДКИБ", ЖАКтын 2016-жылдын 18-июлунан тартып ЖЕКЕ ЖАКТАРГА КАРАТА КОЛДОНУЛУУЧУ №22 жалпы тарифтерине, "___" __________ 2018-жылдан жарактуу эсептелген (К 

бөлүгүнө карата) №3 тиркемеси ушул тиркеме күчүнө кирген күндөн баштап жараксыз эсептелет.

Банк Башкаруусунун Мүчөлөрү тарабынан ("ДКИБ" ЖАКтын Башкаруусунун отурумунун 26.06.2018-жылдагы №12/2 протоколуна ылайык) макул табылган:

Кардарга, жана/же кепилге жана/же күрөө коюучуга банк жактан 

расмий билдирүү даярдагандыгы үчүн айып, бир билдирүү үчүн

Насыяны максатынан сырткары пайдалануу үчүн айып

Күрөө камсыздоосун баалоо үчүн комиссия

Комиссиялык жана башка төлөмдөрдү, анын ичинде Банктын 

чыгымдарын төлөп берүүнү кечиктиргендиги үчүн айып

Эгерде насыя чет өлкө валютасында накталай эмес түрдө берилип, 

кийин насыя берилген валютада накталай түрдө төлөнсө, накталай 

төлөмдөн комиссия (ар бир 10 000 АКШ долларынан ашкан насыя 

төгүмдөрүнө карата колдонулат)

1. Тиешелүү макул табуучу орган насыя таржымалы, төлөө жөндөмдүүлүгү, кардардын эсеби жана башка факторлор боюнча операциялар көлөмүнө жараша насыя боюнча 

жекече шарттарды белгилөөгө укуктуу

16.

Мөөнөтүнөн мурда жоюу (толук же 

жарым-жартылай) үчүн айып, 

насыянын мөөнөтүнөн мурда жоюу 

суммасынан %

Насыяны реструктуризациялоо үчүн комиссия (мөөнөтүнөн мурда 

жарым-жартылай жоюу учурлардан айырмаланган башка учурларда, 

насыя боюнча төлөө графигин өзгөртүү)

Күрөөнү алмаштыруу үчүн комиссия

Күрөөнү бошотуу үчүн комиссия



__________________________ _______________        ___________________                   

Sevki Sarilar / Сарылар Ш.           Anastasiya Trofimushkina/ Трофимушкина А.                     

__________________________ ___________________________

Omer Unver / Юнвер О.           Aigul Teleusheva / Телеушева А. 

__________________________

Saule Teleusheva / Телеушева С.   

"Тойота борбору" үчүн негизги шарт: 

Ар бир берилген насыянын суммасынан жылдык 3% "Тойота борбору" тарабынан, насыя берилгенден мурда кардардын ордуна бир 

жолку төлөм менен төлөнөт


