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Банк кредит бирергә дип карар кылган 
икән, клиент килешү документларын бер-
ничә көнгә өенә алып торып та укый ала. 
Килешү, кредит шартлары турында бел-
гечләр белән киңәшләшсәң яхшы.

«КАРА ИСЕМЛЕК»ТӘН НИЧЕК  
ЧЫГАРГА? 

Кредитны тиешенчә түләп бармасаң,  
бу мәгълүматны банклар кешенең кредит 
тарихына терки. Бу исемлек кредит та-
рихлары бюросына җибәрелә. Нәтиҗәдә, 
кредитны түләмәүчеләр йә акчаны вакы-
тында исәп счетына күчермәүчеләр «кара 
исемлек»кә эләгә. Бу исемлек белән теләсә 
кайсы банк файдалана ала.

Шуңа да «кара исемлек»кә бер эләккән 
кеше кредитны вакытында кайтармаган 
банктан гына түгел, башкаларыннан да 
акча ала алмаска мөмкин. Бу «гомерлек 
келәймә» кебек тоелса да, аннан чыгарга 
мөмкин. Әгәр дә түләнеп бетмәгән креди-
тыгыз бар икән, рефинансирование яса- 
тырга, ягъни булган кредитны кулланучы 
өчен отышлырак шартлардагы икенче кре-
дит белән түләү мөмкинлегеннән файдала-
нырга була. Шулай ук кредитны түләү гра-
фигын озайтырга, ай саен бирәсе сумманы 
киметергә дә була. Бурычлардан котыл-
ганнан соң, «кара исемлек»тән чыгартуны 
банк җитәкчелеге белән хәл итәргә кирәк. 
Үзеңнең ышанычлы клиент икәнлегеңне 
раслауда торак-коммуналь хезмәтләргә бу-
рычларың булмау да йогынты ясый. Кредит 
алганда, залог буларак тәкъдим итәрлек 
милкең булу да булыша.



Еш кына кибетләрдә товарны йә 
кредитка, йә өлешләп түләү шарты 

белән тәкъдим итәләр. Өлешләп түләү-
нең өстенлекләре нәрсәдә, әллә кредит 

рәсмиләштерү отышлыракмы? 

АЕРМАСЫ

Кредиттан аермалы буларак, товар өчен 
өлешләп түләгәндә, гадәттә, беренчел 
кертем таләп ителә. Игътибарлы булырга 
кирәк, комиссия, өстәмә түләүләр дә булыр- 
га мөмкин. Кайбер кеше өлешләп түләү 
шарты белән товар сатып алганда, банкка 
катнашы юк дип уйлый, әмма бу алай тү-
гел. Алганда килешү төзелә, банк заемы 
бирелә. Кыскасы, кешенең кредит тарихы-
на бу хакта мәгълүмат теркәлә.

Кредит – акчаларны йә товарны процент-
ка бирү дигән сүз. Бу вакытта килешүдә то-
вар өчен өстәмә күпме түләнәчәге, кредит 
шартлары – барысы да аңлатыла. Озак 
вакытка кредит алганда, процентлар арка-
сында товар суммасының яртысын диярлек 
өстәмә түләргә туры килүе бар.

Кредит берничә төрле була:  
кулланучы кредиты, автокредит,  

кредит картасы, ипотека. 

ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ

Кредитны бары банк аша гына 
рәсмиләштереп була, өлешләп түләү ту-
рындагы килешүне товар сатыла торган 
кибетләрдә дә төзиләр. Өлешләп түләү 
турындагы килешү өчен паспорт кына да 
җитә, ул 15–20 минут эчендә әзер булса, 
кредит биргәндә банк керем, эш урыны ту-
рында документлар соратырга хаклы. Кли-
ентның кредит тарихы да җентекләп тикше-
релә. Кайбер җитди сәбәпләр аркасында, 
банк кредит бирмәскә дә мөмкин. Өлешләп 
түләү вакытында залог кирәк түгел, шуңа 
да сатып алучылар өчен бу төр килешү күп-
кә җайлырак. Дөрес, бөтен товар да өлеш- 
ләп түләү шарты белән бирелми. Аеруча 
кыйммәтле товарларны өлешләп түләү ни-
гезендә сәүдә итү сатучы өчен куркыныч 
булуы бар, сатып алучы акчаны түләмичә 
югалырга мөмкин.

Кредит алган кеше, хокуклары бозыла 
дип санаган очракта, судка мөрәҗәгать 
итә ала. Кредит алучының хокуклары 

«Кулланучылар хокукларын яклау  
турында»гы закон (№ 2300-1, 1992 ел-
ның 7 февраленнән гамәлдә), Россия 
Гражданнар кодексы, «Банк һәм банк 
эшчәнлеге турында»гы 395-1 нче но-

мерлы законга (1990 елның 2 декабрен-
нән гамәлдә) таянып яклана. 

КИҢӘШЛӘР

Кредитны бары ышанычлы, Үзәк банк 
реестрына кергән оешмалардан гына алы-
гыз. Теге яки бу килешүне төзер алдыннан 
барлык таләпләр, кагыйдәләр белән җен-
текләп танышып чыгыгыз. Еш кына, өлеш-
ләп түләү дигән булып, яшерен кредит 
тәкъдим итәргә мөмкиннәр.

Кредит алыр алдыннан, бурычны кай-
тара алу турында ныклап уйларга кирәк. 
Кредит, өлешләп түләү рәсмиләштергәнче, 
ул товарны чынлап та хәзер сатып алырга 
кирәкме икәненә инану мөһим. 

Әгәр нәрсәдер шик уята яки аңлашыл-
мый икән, килешүне төзүче кешедән кабат-
лап сорарга кыенсынмагыз.

Кредитны түләп бара алмыйсыз икән, 
аны каплау өчен икенче бер кредит алма-
гыз. Иң яхшысы: бу хакта банк хезмәткәр-
ләренә хәбәр итү. Кредит түләүне, киле-
шеп, кичектереп торып та була.

Шәхси мәгълүматларыгызны саклагыз. 
Документларның төп нөсхәләрен, күчер-
мәләрен бары ышанычлы банкларга гына 
тапшырыгыз.


