
       ТӨЛЕМ ЖАСАУ ТУРАЛЫ ЖАДЫНАМА   

 
Құрметті  клиент! 

Қазіргі таңда ЦентрКредит Банкі  Сізге несие өтеудің бірнеше тәсілін ұсынады.  
Сіздің несие өтейтін есепшотыңыздың нөмірі: ________________________________________   
 
1. Банктің бөлімшесі арқылы  
 
Несиені өтеу Банктің несие  берілген қаладағы бөлімшесіндегі касса арқылы жүргізіледі. Бұл үшін Сізге:  
 Есепшоттың  нөмірін білу  және  жеке тұлғаңызды  куәландыратын құжатты көрсету;  
 Банктің бөлімшесіне келіп,  кассаға  жақындау;  
 Несие бойынша кезекті төлемді өтеу үшін  кассаға қолма-қол ақша төлеу;  
 Ақша қаражатын төлегеніңіз туралы түбіртекті алу  қажет.   

 

 

Назар аударыңыз! Бұл операцияны осы елді мекендегі Банктің кез келген бөлімшесінде жүргізу 
үшін Сізге есепшотыңызды «мобильді» ету қажет. Бұл үшін Сізге есепшот ашылған банктің 
бөлімшесіне барып, кассирден/менеджерден өз есепшотыңызды «мобильді» етуді өтіну қажет. 
 
Назар аударыңыз! Несиені үшінші тұлға өтеген кезде  оның жеке куәлігі мен СТН болуы қажет.  

 

2. Интернет арқылы  

 

ЦентрКредит Банкі Сізге  «Үйдегі  банкинг»  жүйесіне (ҮБЖ) қосылу қызметін ұсынады.  
Банкпен ҮБЖ-ға қосылу туралы шарт жасағаннан кейін Сіз  Интернетке қосылған кез келген 
компьютерден  өз бетіңізше есепшоттарыңызды  басқара аласыз.   

Яғни банкке келмей-ақ, Сіз ЦентрКредит Банкінде ашылған кез келген есепшоттан қарызыңызды өтеуге 
арналған есепшотқа ақша қаражатын аудара аласыз. Сонымен қатар ҮБЖ-ның көмегімен несиеңіздің жай-күйін 
тұрақты түрде бақылауға болады.  

3. Телефон арқылы  

 ЦентрКредит Банкі Сізге қашықтан қызмет көрсететін тағы бір қызметті – Телефондық  
банкинг жүйесін (ТБЖ) ұсынады.  

            ТБЖ-ға қосылып, Сіз банкке келмей-ақ өз есепшоттарыңыздан (ағымдағы, депозиттік) қарыз 
өтеуге арналған есепшотқа ақша қаражатын аудара аласыз, тек бұл кезде сізге Интернет емес, 
қарапайым телефон ғана қажет және жүйенің нұсқауларын орындай отырып, қажетті 
операцияларыңызды жүргізуге болады. 

 

      
Есепшоттар және карталар  бойынша ақпаратты,  сағат 23.30-дан сағат 01.00.-ге дейінгі  уақытты  қоспағанда, күн сайын   
алуға  болады.  

 

4. Банкомат арқылы 

 Егер Сізде біздің Банктің карточкасы болып,  осы карточкадан қарыз өтеуге арналған есепшотқа ақша қаражатын 
аудару қажет болса – Сізге жақын маңдағы банкоматқа келіп, карточканы салып, Карточкадан депозитке ақша 
аудару  қызметін таңдаған соң, нұсқауларды орындау қажет. 
 

 Банкомат арқылы сағат 18-00-ге дейін ағымдағы есепшотқа есепке алынған ақша осы күні 
жоспарлы төлемді өтеуге, ал сағат 18-00-ден кейін салынған ақша келесі жұмыс күні несие өтеуге 
жұмсалады. 
 
         Сізге ыңғайлы болу үшін ақшаны қабылдау бойынша «Cash in» қызметі бар банкоматтар жұмыс істейді, 
мұнда несиені өтеу үшін қолма-қол ақша сомасын карточкаңызға салып, қажетті есепшотқа ақша аудара аласыз. 
 
 



ПАМЯТКА ПО ОПЛАТЕ 

 
Уважаемый клиент! 

В настоящее время Банк ЦентрКредит предлагает Вам несколько способов погашения кредита.  
 
Ваш номер счета, по которому нужно производить погашение: ________________________________________   
 
1. Через отделения Банка.  
 
Погашение осуществляется через кассы в подразделениях Банка в городе, где данный кредит был получен. Для 
этого Вам нужно сделать следующее:  
 Знать номер счета и иметь при себе  документ, удостоверяющий личность;  
 придти в подразделение Банка и подойти в кассу;  
 внести в кассу наличные средства, предназначенные для погашения очередного платежа по кредиту;  
 получить квитанцию о зачислении денежных средств.  

 

 

Внимание! Для того, чтобы Вы могли произвести данную операцию в любом подразделении Банка 
в данном населенном пункте, Вам нужно сделать Ваш счет «мобильным». Для этого Вам нужно 
подойти в подразделение Банка, где был открыт счет, и у кассира/менеджера попросить сделать 
Ваш счет «мобильным». 
Внимание! При погашении кредита третьим лицом, ему необходимо иметь при себе удостоверение 
личности и РНН. 

 

2. По Интернету.  

 

Банк ЦентрКредит предлагает Вам услугу по подключению к Системе Домашний Банкинг 
(СДБ).  После заключения договора с Банком на подключение к СДБ, Вы можете 
самостоятельно управлять своими счетами с любого компьютера, подключенного к Интернету. 

Т.е., не приходя в Банк, Вы сможете с любых счетов, открытых в Банке ЦентрКредит, осуществить перевод 
денежных средств на счет, предназначенный для погашения займа. Кроме того, при помощи СДБ Вы можете 
регулярно отслеживать состояние Вашего кредита.  

3. По телефону.  

Банк ЦентрКредит предлагает Вам еще одну услугу по удаленному обслуживанию - Система 
Телефонный Банкинг (СТБ).  

Подключившись к СТБ, Вы сможете, не приходя в Банк, осуществить перевод денежных 
средств со своих счетов (текущий, депозитный) на счет, предназначенный для погашения займа, 
только в данном случае для этого Вам понадобится не Интернет, а простой кнопочный телефон, и, 
следуя инструкциям системы, вы сможете произвести необходимые операции. 

 

      
Информация по счетам и картам доступна ежедневно кроме периода с 23 30 до 01 00 Алматинского времени  
 Переводы доступны в период с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-00 Алматинского времени  

 

4. Через Банкомат.  

 Если у Вас есть карточка нашего Банка, и Вам нужно сделать перевод денежных средств с данной карточки на 
счет, предназначенный для погашения займа – Вам просто необходимо придти к ближайшему банкомату, 
вставить в него карточку и следовать инструкциям после выбора функции «Перевод с карточки на депозит».   

 Средства, зачисленные на текущий счёт через банкомат до 18-00 часов, идут на погашение 
планового платежа  в этот же день,  средства, зачисленные после 18-00, идут на погашение кредита на 
следующий рабочий день.  
Для вашего удобства имеются банкоматы с функцией «Cash in» по приёму денег, где вы можете зачислить 
наличными средствами сумму на погашение кредита на вашу карточку и перевести средства на нужный счет. 

 
  


