
Банк омбудсманының 2021 жылғы 

қызметінің қорытындылары туралы есеп. 

 

Есептік 2021 жылы менің өндірісіме қарыз алушылардан 950 өтініш келіп түсті, Банк 

омбудсманының кеңсесінде 65 қарыз алушымен жеке қабылдау жүргізілді, оның ішінде 42 

қабылдау «Нұр Отан» партиясымен бірлесіп өткізілді». 

Банк омбудсманына жолданған өтініштердің жалпы динамикасы ұлғайып келе 

жатқанын көруге болады. Негізінен өтініштердің жалпы динамикасы өткен жылмен 

салыстырғанда 28% -ға артты. 

Телефон арқылы 571 өтініш келіп түсті, онлайн режимде сайтқа 140 өтініш келіп түсті, 

жеке қабылдаулар барысында 65/42 қарыз алушы, WhatsApp мессенджері арқылы 67, 

электрондық пошта арқылы 83 өтініш, дәстүрлі пошта арқылы 24 өтініш, «Нұр Отан» 

партиясының қоғамдық қабылдау бөлмелері арқылы 42 өтініш келіп түсті. 

Қарыздың мақсатты  бөлінісінде статистика мынадай - 411 өтініш ипотекалық 

қарыздар бойынша келіп түсті. 

Кепілсіз тұтыну қарыздары бойынша өтініштер көлемі 195 айналымға дейін ұлғайды, 

бұл ретте микроқаржы ұйымдары берген қарыздар бойынша өтініштер өсуі байқалады. 

Коллекторлық қызмет пен өзге де мәселелер бойынша 285 өтініш келіп түсті. 

ЕДБ мен қалалар бөлінісінде 2021 жылғы өтініштер бойынша есеп. Бұл кестелер 

ешқандай экономикалық немесе саяси жүктеме көтермейді. Егер менің және менің 

қызметкерлерімнің жеке қабылдау жүргізу үшін өңірлерге шығуға мүмкіндігі болса, 

өтініштер саны әлдеқайда көп болар еді. Банк омбудсманы үшін қандай банкпен 

келіспеушілік туындағанына қарамастан, қарыз алушының - жеке тұлғаның өтініші басты 

фактор болып табылады. 

Бұдан әрі Сіз ипотекалық қарыздар бойынша статистиканы көре аласыз. Келіп 

түскен 411 өтініштің 288-і сот істеріне қатысты болды. Заң бойынша, менің мұндай 

өтініштерді қарауға құқығым жоқ, бірақ кез келген жағдайда менің білімім мен 

қызметкерлерімнің білімі шеңберінде мұндай қарыз алушылар кеңес алады, сот 

талқылауының заңдық салдары түсіндіріледі. Қалған 123 бойынша қарыз алушылармен 

консультациялар өткізіліп, банк іс-әрекеттерінің заңдылығына қатысты түсіндірмелер 

берілді, қалыптасқан жағдайдан шығу бойынша қандай да бір ұсыныстар берілді. Қарыз 

алушылардан басқа бізге басқа инстанциялар да жүгінді. Адам құқықтары жөніндегі 

орталықтан 14 өтініш келіп түсті, олар жан-жақты қаралып, толыққанды жауап берілді, 

қалған өтініштер бойынша 9 іс ашылды, олар бойынша жабылды: келіспеушіліктерді 

реттеу туралы хаттамамен 4 іс аяқталды, реттеудің мүмкін еместігі туралы 1 іс, 1 іс 

қысқартылды, 3 өтініш жұмыста. 

Қашықтықтан жасалған форматта мен Қазақстан Республикасы мүшесі болып 

табылатын халықаралық қаржы омбудсмандары ұйымы өткізетін жыл сайынғы «INFO Net 

2021» конференциясына қатыстым. Сондай-ақ, Еуразиялық экономикалық одақ пен 

Салымшылардың құқықтарын қорғау қорының қолдауымен «Қаржылық қауіпсіздік 

аумағы» халықаралық конференциясы өткізілді. 

Банк омбудсманының FaceBook әлеуметтік желісіндегі парақшасы белсенді 

дамуда. Мен қатысқан сапарлар туралы есептер мен іс-шаралар, жарияланымдар мен 

сұхбаттар сайтта орналастырылған www.bank-ombudsman.kz.  Банк омбудсманының 

сайтының функционалы пысықталып, кеңейтілуде. 

http://www.bank-ombudsman.kz/

