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Әлеге эшчәнлекне алып бару хокукы түбәндәге 
оешмаларга бирелгән: 

• 2 июль 2010 ел № 151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» Фе-
дераль закон нигезендә микрофинанс оешмаларына; 

• 19 июль 2007 ел № 196-ФЗ «О ломбардах» Фе-
дераль закон нигезендә ломбардларга; 

• 08 декабрь 1995 ел № 193-ФЗ «О сельскохозяй-
ственной кооперации» Федераль закон нигезендә авыл 
хуҗалыгы кредит кулланучылар кооперативларына;

• 18 июль 2009 ел № 190-ФЗ «О кредитной коопе-
рации» Федераль закон нигезендә кредит кулланучы-
лар кооперативларына.

Игътибар! Башка төр юридик затлар һәм шәхси эш-
мәкәрләр кулланучылар кредитын (займын) бирү буенча 
профессиональ эшчәнлекне  алып барырга хокуклы түгел. 

Мәгълүмат чыганагы: Россия  Банкының рәсми сай-
ты (www.cbr.ru). 

Кредит оешмалары   булмаган финанс оешмалары 
исемлеге (реестры) белән кайда танышырга була? 

Микрофинанс оешмаларының дәүләт   реестры  Рос-
сия  Банкының рәсми сайтында   www.cbr.ru/registries/
microfinance/#a_14196 сылтамасы буенча урнашты-
рылган.  
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Бүген финанс хезмәт күрсәтүләр кеше тормышы-
ның барлык өлкәләренең аерылгысыз өлеше булып 
тора.  Финанс хезмәт күрсәтүләр базары – икътисад-
ның иң тиз үсүче секторларының берсе. Хәзерге за-
ман шартларында финанс хезмәт күрсәтүләрдән баш-
ка производство, транспорт, сәүдә, фән, сәламәтлекне 
саклау һәм социаль тәэмин итү системасының үсеше 
мөмкин түгел. Белешмәлектә Сез микрофинанслау 
өлкәсенә кагылышлы бирелгән сорауларга җавап та-
барсыз. 

Кредит оешмасы булмаган финанс оешмалары 
(МФО, КПК, СКПК, ломбардлар) килешү вакытын 
күрсәтмичә (вакытсыз) кулланучылар займы ки-
лешүе төзергә хокуклымы? 

 Хокуклы түгел. Килешүнең гамәлдә булу вакыты 
һәм кулланучылар займын кайтару вакыты килешү-
нең шәхси шартлары булып тора. Алар кредитор һәм 
заёмчы тарафыннан килешенә һәм кулланучылар 
кредитында (займында) күрсәтелә (21 декабрь 2013 
ел «О потребительском кредите (займе) (алга таба – 
Закон № 353-Ф3)» Федераль законның 5 маддәсе 9 
кисәгенең 2 пункты). 

Әгәр дә килешүдә әлеге шартлар күрсәтелмәсә, 
Россия Федерациясе  Гражданлык кодексының 168 
маддәсе нигезендә ул суд тарафыннан закон таләп-
ләрен бозучы буларак кире кагыла дип табыла. 

Кем кулланучылар кредитын (займын) бирергә 
хокуклы? 

Кулланучылар кредитын (займын) бирү буен-
ча профессиональ эшчәнлекне кредит оешмалары  
(банклар, шулай ук аларның эшчәнлеге закон белән 
(статья 4 Закон № 353-ФЗ. 4 маддә) билгеләнгән 
очракларда – кредит оешмалары булмаган оешма-
лар) тормышка ашыра. 

Кулланучылар кредитын (займын) алудан баш 
тартырга ярыймы? 

Әйе. Аны бирүгә килешүдә күрсәтелгән вакыт 
узганчы (Закон № 353-ФЗ. 11 маддәнең 1 кисә-
ге), кредиторга хәбәр итеп, заёмчы кулланучылар 
кредитын (займын) тулысынча яисә өлешчә алудан 
баш тарта ала. 

КУЛЛАНУЧЫЛАР  МИКРОЗАЙМЫ КИЛЕШҮЕ БУЕНЧА ПРОЦЕНТЛАР  
ИСӘПЛӘҮДӘ ЧИКЛӘҮЛӘР НИЧЕК КУЛЛАНЫЛА ?

Исәпләнә торган процентларның иң зур коэффициенты Башка төр мәҗбүри түләүләргә 
кагылышы 

Көн саен 
түләнә торган 

иң зур процент 
ставкасы(көнгә) 

Килешү 2020 елның 1 гыйнварында төзелгән. 1,5 (заем – 
5 000 сум, займ буенча % – 7 500 сум, кайтарырга – 12 500 
сумнан артык түгел)

 Неустойка (штраф, пени) һәм 
кулланучылар займы ки-

лешүендә билгеләнгән түләүле 
хезмәт күрсәтүләргә кагыла 

1,00 %

Килешү 2019 елның 1 июленнән 31 декабренә кадәр 
периодка төзелгән. 2,0 (заем – 5000 сум, займ буенча % – 
10 000 сум, кайтарырга – 15 000 сумнан артык түгел)

Неустойка (штраф, пени) һәм 
кулланучылар займы ки-

лешүендә билгеләнгән түләүле 
хезмәт күрсәтүләргә кагыла 

1,00 %

Килешү 2019 елның 28 гыйнварыннан 30 июненә кадәр 
периодка төзелгән. 2,5 (заем – 5 000 сум, займ буенча % – 
12 500 сум, кайтарырга – 17 500 сумнан артык түгел)

Неустойка (штраф, пени) һәм 
кулланучылар займы ки-

лешүендә билгеләнгән түләүле 
хезмәт күрсәтүләргә кагыла 

1,50 %

Килешү 2017елның 1 гыйнварыннан 2019 елның 27 гыйн
варына кадәр периодка төзелгән. 3.0 (заем – 5 000 сум, займ 
буенча %  – 15 000 сум, кайтарырга – 20 000 сумнан артык 
түгел). 2,0 – займның тулы өлеше суммасыннан процент 
буенча чикләү. Өлешчә займ суммасын һәм (яисә) исәпләнгән 
процентларны түләгәнгә кадәр гамәлдә була ( төп бурыч бу-
енча түләнергә тиешле сумма – 5 000 сум; вакытында түләмә-
гән өчен алына торган сумма – 15 000 сум (төп бурыч буенча 
вакытында түләмәгән өчен алына торган сумманы (5 000 сум) 
һәм исәпләнгән процентларны (10 000 сум) үз эченә ала

Неустойка (штраф, пени) һәм 
кулланучылар займы ки-

лешүендә билгеләнгән түләүле 
хезмәт күрсәтүләргә кагылмый

Билгеләнмәгән 

Килешү 2016 елның 29 мартыннан 2019 елның 27 гыйнва
рына кадәр периодка төзелгән. 4,0 (заем – 5 000 сум, займ 
буенча % – 20 000 сум, кайтарырга – 25 000 сумнан артык 
түгел)

Неустойка (штраф, пени) һәм 
кулланучылар займы ки-

лешүендә билгеләнгән түләүле 
хезмәт күрсәтүләргә кагылмый

Билгеләнмәгән 


