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Бағдарлама
мақсаттары

Мақсат

џ Қазақстан Республикасы экономикасының басым салаларындағы шағын және
орта бизнесті дамытуға жәрдемдесу

Міндет

џ Борышкерлер үшін несие ресурстарының құнын азайтуды қамтамасыз ету

џ Түпкілікті тұтынушыларға қаржылык қолдау көрсету арқылы Қордың және / немесе ЖАО меншікті 
қаражатын тиімді пайдалану

џ Қарыз алушыларға Қазақстан Республикасының өңірлері үшін басым секторларда, БЖҚ 2020 
бағдарламасы боцынша субсидия алу және / немесе кепілдіктерді алу мүмкіндігімен жеңілдікті 
шартта қаржылық қолдау көрсету

џ Қарыз алушыларды қаржыландыру үшін серіктес банктердің ұйымдастырушылық және техникалық 
мүмкіндіктерін тарту



Несиелендіру
талаптары

Несие 
сомасы  750 млн T
Пайыздық
мөлшерлеме  14%

Кепілдеме талаптары

Несие 
сомасы  60 млн T

Ісін бастаушы кәсіпкер Бизнесі бар кәсіпкер

Кепілдік 
мөлшері  85% 50%

360 млн T

Қордың жобаны
қарау мерзімі 10 кyн 10 кyн



Несие алу
кестесі

Кәсіпкер 
«Даму» Қорының 

филиалына 
барады

 

Банкке 
несие алу

үшін барады
1  

2  

БАНК  

Кепілдеме 
алу кестесі

БАНК несиені
мақұлдаған соң құжаттар

жиынтығын «Даму»
Қорына жолдайды

 

 

«Даму» Қоры
оң шешім

қабылдайды
1  

2  
Хатты алған соң

кепілдеме
шарты

жасалады

 

3  

ДОК УМЕНТЫ



Цели 
программы

Цель

џ Оказание финансовой поддержки Конечным заемщикам на льготных условиях, в том числе в 
приоритетных отраслях для регионов Республики Казахстан, с возможностью дальнейшего 
получения субсидирования и/или гарантирования в рамках программы ДКБ - 2020

џ Обеспечение снижения стоимости кредитных ресурсов для Конечных заемщиков

џ содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе в приоритетных для 
регионов Республики Казахстан отраслях экономики

Задача

џ Эффективное использование собственных средств Фонда путем оказания финансовой поддержки 
Конечным заемщиком

џ Привлечение организационно - технических возможностей Банков - партнеров к финансированию 
Конечных заемщиков



Условия
кредитования

Сумма
кредита  750 млн T
Процентная 
ставк  14%

Условия гарантирования

Сумма
кредита  60 млн T

для начинающих для действующих

Размер 
гарантии  85% 50%

360 млн T

Срок 
рассмотрения
Фондом проекта

10 Дней 10 Дней



СХЕМА 
получения
кредита

Предприниматель 
обращается

в филиал Ф нда о
«Даму»

 

Предприниматель 
обращается

в Банк за 
кредитом

1  

2  

БАНК  

Схема 
получения
гарантии

Фонд « »Даму  
принимает

положительное 
решение

1  

2  
После получения 

письма заключается 
договор гарантии
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.damu.kz
call center 1408 
 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 
РАХМЕТ! 
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