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Аннуитетлы түләү – кредит буенча бертигез 
күләмдә ай саен түләү, үз эченә кредит өчен исәплән-
гән процентларны һәм төп бурыч суммасын ала. 

МОНЫ БЕЛЕРГӘ КИРӘК! 

Кредит килешүенең кредитны аннуитетлы 
түләүләр белән түләп бетерү шартлары кредит про-
дуктының кыйммәтләнүенә китерә, ләкин түләнә 
торган сумма үзгәрми, заёмчы һәрвакыт билгелән-
гән вакытта нинди сумма түләргә тиешлеген белә. 
Дифференциацияләнгән түләүләрдә кредит продук-
ты заёмчыга очсызгарак төшә, ләкин киләсе вакытка 
нинди сумма түләргә икәнен һәрвакыт аныкларга 
кирәк.
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Кредит – бер як килешүдә күрсәтелгән аерым бер 
шартлар буенча икенче яктан бурычка акча ала тор-
ган икътисади мөнәсәбәтләр төре. Яклар физик зат-
лар да, юридик затлар да булырга мөмкин. 

Банк кредиты – банк тарафыннан заёмчыга ае-
рым бер вакытка һәм аерым бер шартларда бирелә 
торган акча. 

Кредит бәясе – бирелгән кредитны түләүнең ак-
чалата чагылышы. Ул процент ставкасының аны кул-
лану өчен кредитор билгеләгән зурлыгына бәйле. 
Кредит бәясе кредит мөнәсәбәтләренең түләүлелек 
яисә кире кайтару принцибына бәйле. 

МОНЫ БЕЛЕРГӘ КИРӘК! 

Физик затларга кредит түбәндәгечә бирелә:
• кредит алучы затның банктагы счётына күчерү 

юлы белән: 
• банк кассасы аша акча бирү юлы белән.

Игътибар! Чит ил валютасындагы кредитлар 
акча күчерү юлы белән генә бирелә. 

Кредитны рефинанслау (яңадан кредит-
лау) ул  – иске кредитны түләү өчен яңа кредитны 
рәсмиләштерү. Рефинанслау башка банклардагы 
килешүләрне дә, шул ук банктагы килешүләрне ябу 
өчен дә кулланыла. 

КУЛЛАНУЧЫЛАР КРЕДИТЛАВЫНЫҢ ТӨРЛӘРЕ 

Кредит максатлы яисә максатсыз булырга мөмкин. 
Максатсыз кредит ул – чыгымнарын банк белән ки-
лештермичә заёмчы үзе теләгәнчә тота торган ссуда. 
Максатлы кредит һәрвакыт билгеле бер максатлар 
өчен бирелә. Максатларга бәйле аларны берничә 
типка аерыла:

• ипотека кредиты; 
• автокредит;
• кулланучылар кредиты;
• белем алуга кредит; 
• ял итүгә кредит;
• рефинанслау.

КРЕДИТНЫ ӨЛЕШЛӘП ТҮЛӘҮ ЫСУЛЛАРЫ 

Кредит суммасына кредит буенча ставка гына тү-
гел, ә аларны исәпләү һәм түләү ысуллары да йогынты 
ясый. Кредитны өлешләп түләүнең ике ысулы бар: 

• дифференциацияләнгән түләү; 
• аннуитетлы түләү. 
Дифференциацияләнгән түләү – төп бурычның 

түләнә торган даими өлешеннән һәм түләнмәгән кре-
дитның калдыгы өчен процентлардан торган, кредит-
лау вакыты ахырына кими баручы кредит буенча ай 
саен түләү. 

Кредитны рефинанслау түбәндәге мөмкинлекләр-
не бирә: 

• процент ставкасын киметү яисә кредит вакытын 
арттыру юлы белән ай саен түләү күләмен киметү; 

• берничә кредит килешүен бер килешүгә бер-
ләштерү һәм шул рәвешле түләүне гадиләштерү;

• кредит суммасын арттыру аша теләсә нинди 
максатларда куллану өчен өстәмә акча алу .

БАНК КРЕДИТЛАВЫНЫҢ ТӨП ПРИНЦИПЛАРЫ 

Кире кайтучанлык – килешү 
белән билгеләнгән вакыт эчендә кре-
дитның бөтен суммасы тулысынча 
кайтарылыр га тиеш.

Вакытлылык – кредит аерым бер 
вакытка бирелә. 

Үзара файдалылык – килешү 
шартлары буенча ике якның да мән-
фәгатьләре һәм мөмкинлекләре исәп-
кә алына. 

Үзгәрмәүчәнлек – кредит шартла-
рының үзгәртелүе кредит килешүендә 
күрсәтелгән кагыйдәләр буенча тор-
мышка ашырылырга тиеш.

Түләүлелек – кредитны куллану 
хокукы өчен заёмчы банкка килешен-
гән процент суммасын түли.


