
Руководителю ТОО «МФО «Вивус»  

             г-ну Валавину Александру Сергеевичу  

от _____________________Ф.И.О. 

                                     ИИН ________________ 

           № моб. Телефона ____________ 

         адрес электронной почты __________    
 

 

 

Заявление на получение 

микрокредита 

 
Прошу Вас выдать микрокредит в сумме 

________ (________) тенге на потребительские 

цели, сроком на 21 (Двадцать один) календарных 

дней, без предоставления обеспечения. 
 
Подтверждаю, что суммы остатков на 

текущем счете и (или) депозите на дату подачи 

заявления на получение (оформление) 

микрокредита превышают двукратный размер 

среднемесячной заработной платы 

(среднемесячная заработная плата - размер 

последней опубликованной на интернет-ресурсе 

уполномоченного органа в области 

государственной статистики среднемесячной 

заработной платы), а также что не являюсь 

получателем адресной социальной помощи. 

 

Подписанием настоящего заявления 

подтверждаю отсутствие просроченной 

задолженности по беззалоговым банковским 

займам и микрокредитам свыше шестидесяти 

календарных дней, в размере, равном или 

превышающем пятикратный размер месячного 

расчетного показателя, установленного на 

соответствующий финансовый год законом о 

республиканском бюджете. 

 

Подтверждаю, что действую в собственных 

интересах. 

Дата заполнения ______________ г. 

(Ф.И.О. Заемщика)____________________(подпись 

Заемщика)   

 

Электронная подпись: Подписано простой 

электронной подписью с использованием номера 

мобильного телефона: ___________ Дата/Время 

дд.мм.гггг / чч:мм / (ФИО)/" Идентификатор эл. 

подписи: Договор предоставления Микрокредита 

утвержден решением единственного участника № 4 

от «17» октября 2022 года 
 

«Vivus» МҚҰ» ЖШС басшысына 

Александр Сергеевич Валавин мырзаға  

кімнен _____________________________Т.А.Ә 

                                        ЖСН ________________ 

  моб. телефон №. ____________ 

            электрондық пошта _________________ 

 
 

 

 

 

Микрокредит алуға 

өтініш 
 

Маған тұтынушылық мақсаттарға 

арналған, 21 (жиырма бір) күнтізбелік күн 

мерзімге, қамтамас етусіз, ________ (________) 

теңге мөлшерінде микрокредит беруіңізді 

сұраймын. 

 

Микрокредит алуға (келісім жасау) 

өтінішін берілген күнге, ағымдағы шотта және 

(немесе) депозиттегі қалдық сомасы орташа айлық 

жалақыдан екі есе асатынын растаймын (орташа 

айлық жалақы деген - мемлекеттік статистика 

саласындағы уәкілетті органның интернет-

ресурсында жарияланған соңғы орташа айлық 

жалақының сомасы болып табылады), сондай-ақ 

мен әлеуметтік көмек алушы емес екенімді 

растаймын. 

 

Осы өтінішке қол қоя отырып, 

республикалық бюджет туралы заңмен тиісті 

қаржы жылына белгіленген айлық есептік 

көрсеткіштің бес еселенген мөлшеріне тең немесе 

одан асатын мөлшерде күнтізбелік алпыс күннен 

астын қамтамасыз етілмеген банктік қарыздар мен 

микрокредиттер бойынша мерзімін кешітірген 

берешектердің жоқтығын растаймын. 

 

Мен өз мүддем үшін әрекет етіп 

жатқанымды растаймын. 

Толтыру күні ______________ ж. 

(Қарыз алушының Т.А.Ә.) ___________________ 

(Қарыз алушының қолы) 

 

 

 
Электрондық қолтаңба: Ұялы телефон нөмірін 

пайдалана отырып, қарапайым электрондық 

қолтаңбамен қол қойылған: ___________ 

Күні/Уақыты кк.аа.жжжж / с:мм / 

(Т.А.Ә.)/"Электрондық қолтаңба идентификаторы: 

2022 ж. «17»  қазандағы  №4 Микрокредит беру 

туралы шарты жалғыз қатысушының хаттамасымен    

Бекітілген 

 


