
 
Директору филиала  

АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» 

в г. _____________________ 

г-ну/г-же 

от _________________________________________ 

ИИН ______________________________________ 

физ. лица проживающего (-ей) по адресу: 

___________________________________________ 

тел.: ______________________________________ 

место работы: _____________________________ 

должность: ________________________________ 

семейное положение: _______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ   

БАНКОВСКОГО ЗАЙМА   

  

Прошу Вас реструктуризировать заем, полученный в рамках Договора банковского займа 

________________________ от «____» ___________20____г. путем: Нужное отметить:  

  

1. Увеличения действующего срока займа на __________ месяцев;  

2. Уменьшения ежемесячного платежа, при котором новый ежемесячный платеж 

будет равен ____% от базового платежа, составляющего __________________ тенге;  

3. Реструктуризации просроченных платежей;  

4. Снижения ставки вознаграждения по займу;  

5. Предоставления временной отсрочки по очередным платежам по займу (по 

основному долгу и/или вознаграждению);  

6. Списание вознаграждения  

7. Добавить иное __________________________  

 - единовременным погашением отсроченных/просроченных платежей после окончания 

льготного периода.  

Также прошу отменить имеющиеся штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки) по 

кредиту в размере ________________ тенге за период с «__»_________20___г. по  

«_____»________________20___г.  

  

Причину обращения мотивирую следующим образом:  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

  

Обязуюсь предоставить все необходимые документы, пролонгировать договора 

страхования, оплатить комиссии, возместить расходы банка и произвести оценку имущества. В 

случае принятия уполномоченным органом банка положительного решения по данной просьбе, 

обязуюсь по первому требованию банка явиться для подписания дополнительного соглашения и 

новых графиков погашения. Кроме того, обязуюсь впредь не допускать возникновения 

просроченной задолженности по займу и погашать кредит своевременно. В случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения мной данного обязательства, банк вправе вернуть кредит в 

первоначальное состояние, как до реструктуризации займа, а также досрочно взыскать 

задолженность по займу в полном объеме как в судебном, так и во внесудебном порядке.  
  

 Дата: «____»________________20___ г.            

  

Подпись Заемщика: ________________  

 

 

 

 



 

 
«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ 

______________________ қ. филиалының  

директоры_________________________ 

мырза/ханымға 

____________________________________ 

ЖСН ____________________________ 

_______________________________ 

мекенжайында тұратын ЖТ 

тел.: _________________________________ 

жұмыс орны: _____________________________ 

қызметі: _______________________________ 

отбасылық жағдайы:________________________ 

 

 

БАНКТІК ҚАРЫЗ БОЙЫНША  

ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫМДАУ ЖҮРГІЗУГЕ ӨТІНІШ  

  

Сізден 20____ ж. «____» ___________ ____ Банктік қарыз шарты аясында алынған қарыз 

бойынша төмендегідей жолмен қайта құрылымдау жүргізуді сұраймын: қажеттісін белгілеу:  

 1. Қарыздың қолданыстағы мерзімін ұлғайту__________ ай; 

 2. Жаңа ай сайынғы төлем базалық төлемнің _ _ _ % - на тең болатын ай  

сайынғы төлемді азайту __________________ теңге; 

     3. Мерзімі өткен төлемдерді қайта құрылымдау; 

     1. Қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесін төмендету; 

     2. Қарыз бойынша (негізгі борыш және/немесе сыйақы бойынша) кезекті  төлемдер 

бойынша уақытша кейінге қалдыруды ұсыну; 

    3. Сыйақыны есептен шығару 

    4. Басқасын қосу ____________________ 

- жеңілдікті кезең аяқталғаннан кейін мерзімі ұзартылған/мерзімі өткен төлемдерді 

біржолғы өтеумен. 

Сондай-ақ кредит бойынша 20___ж. "__"_________20___ж."_____"___________бойынша 

қолдағы айыппұл ықпалшараларын (айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыптары) 

________________ кезең үшін теңге. 

  

Мен өтініш себебін төмендегідей негіздеймін:  

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Барлық қажетті құжаттарды ұсынуға, сақтандыру шартын ұзартуға, комиссияларды төлеуге, 

банк шығындарын өтеуге және мүлікті бағалауға міндеттенемін. Банктің уәкілетті органы осы 

Өтініш бойынша оң шешім қабылдаған жағдайда Банктің бірінші талабы бойынша қосымша 

келісімге және жаңа өтеу кестелеріне қол қою үшін келуге міндеттенемін. 

Бұдан басқа, қарыз бойынша мерзімі өткен берешектің туындауына жол 

бермеуге және кредитті уақтылы өтеуге міндеттенемін. 

                Мен осы міндеттемені орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, банк 

қарызды қайта құрылымдағанға дейін кредитті бастапқы күйіне қайтаруға, сондай-ақ қарыз 

бойынша берешекті сот тәртібімен де, соттан тыс тәртіппен де толық көлемде мерзімінен бұрын 

өндіріп алуға құқылы. 

 

 

 

 Күні: 20___ ж. «____»____________            

  

Қарыз алушының қолы: ________________  


