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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



Бизнес идеяңызды жүзеге асыру үшін 
несие алғыңыз келеді? 

«Даму» қорының кепілдігін пайдаланыңыз  

Бірақ банк кепілдік 
талап ете ме?

ШЕШІМ БАР!



1 БАҒЫТ:   Моноқалалар, шағын қалалар және ауылдық жерлердегі кәсіпкерлердің 
                     жаңа бизнес бастамаларын қолдау
    

Салалық шектеу жоқ

 
Несие мерзімінен аспайды

 

- ББ кәсіпкер үшін 360 млн тг дейін
- ЖІБ/ІБ кәсіпкер үшін 180 млн тг дейін

КЕПІЛДІК МАҚСАТЫ 

НЕСИЕ МАҚСАТЫ 

САЛА

КЕПІЛДІК

НЕСИЕ СОМАСЫ 

2 БАҒЫТ:  Экономиканың басымдық берілген салаларында қызмет ететін кәсіпкерлерді қолдау
    

 
Несие мерзімінен аспайды 

НЕСИЕ МЕРЗІМІ 

НЕСИЕ МАҚСАТЫ 

САЛА 

КЕПІЛДІК

НЕСИЕ СОМАСЫ 

- ББ* кәсіпкер үшін несие сомасының 
  50%-ына дейін                      
- ІБ* кәсіпкер үшін несие сомасының 
  85%-ына дейін                             

 

- ББ* кәсіпкер үшін 1 млрд тг дейін                     
- ІБ* кәсіпкер үшін 360 млн тг дейін                

«Бизнестің жол картасы 2025» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы аясындағы 
кепілдіктер

КОМИССИЯЛАРКОМИССИЯЛАР

Комиссия жоқ Комиссиясыз

* ББ кәсіпкер – бизнесі бар кәсіпкер 
* ЖІБ/ІБ кәсіпкер – жас, іс бастаушы кәсіпкер/іс бастаушы кәсіпкер

-  ББ* кәсіпкер үшін несие сомасының 
  50%-на дейін
-  ЖІБ/ІБ* кәсіпкер үшін несие сомасының 
  85%-на дейін

- инвестициялар
- айналым қаражатын толықтыру
- аралас: инвестициялар және 
  айналым қаражатын толықтыру
- қайта қаржыландыру

- инвестициялар
- айналым қаражатын толықтыру
- аралас: инвестициялар және 
  айналым қаражатын толықтыру
- қайта қаржыландыру

Салалық шектеу жоқ

САЛА



Салалық шектеусіз

- ББ* кәсіпкер үшін несие сомасының 50%-на дейін 
- ІБ*кәсіпкер үшін несие сомасының 85%-на дейін 

 
Несие мерзімінен аспайды 

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ 

НЕСИЕ МАҚСАТЫ 

САЛА 

КЕПІЛДІК

НЕСИЕ СОМАСЫ 
 
- Нұр-Сұлтан, Алматы, Атырау, Ақтау, Шымкент 
  қалалары үшін - 8 000 АЕК дейін
- Басқа қалалар, моноқалалар үшін - 6 500 АЕК аспайды

 
Жылына 6%-дан аспайды

СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ 

КОМИССИЯ

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017–2021 жылдарға 
арналған бағдарламасы» аясындағы 
кепілдіктер

Комиссия жоқ

* ББ кәсіпкер – бизнесі бар кәсіпкер 
* ЖІБ/ІБ кәсіпкер – жас, іс бастаушы кәсіпкер/іс бастаушы кәсіпкер

- инвестициялар
- айналым қаражатын толықтыру
- аралас: инвестициялар және 
  айналым қаражатын толықтыру



- ББ* кәсіпкер үшін несие сомасының 50%-на дейін 
- ІБ*кәсіпкер үшін несие сомасының 85%-на дейін

Несие мерзімінен аспайды 

 
- ББ* кәсіпкер үшін 180 млн теңгеге дейін
- ІБ*кәсіпкер үшін 30 млн теңгеге дейін

Берілген кепілдік сомасының 2,5%, бір мезгілде
Берілген кепілдік сомасы қалдығының 2,5%-ы 

КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ КЕПІЛДІК

НЕСИЕ МАҚСАТЫ НЕСИЕ СОМАСЫ 

Мемлекеттік бағдарламалардың шарттарына сәйкес келетін несиелер мен тиісті қаржы және 
сақтандыру қызметіне сай келетін, damu.kz сайтында жарияланған барлық несиелерге рұқсат беріледі. 

ЕРЕКШЕ ТАЛАПТАР

Жоба құнына салынған өз қаржысы:    ББ кәсіпкер үшін 20 кем емес
                                                                     ІБ кәсіпкерден талап етілмейді

КОМИССИЯ 

«ДАМУ-ОПТИМА» 
 кепілдік беру бағдарламасы

* ББ кәсіпкер – бизнесі бар кәсіпкер 
* ЖІБ/ІБ кәсіпкер – жас, іс бастаушы кәсіпкер/іс бастаушы кәсіпкер

- инвестициялар
- айналым қаражатын толықтыру
- аралас: инвестициялар және 
  айналым қаражатын толықтыру
- қайта қаржыландыру



кәсіпкер Банкке 
бизнес-жобасын 

алып барады

Несие мақұлданғаннан 
кейін Банк жобалық 
құжаттарды Даму 
қорына жібереді

 Қор оң шешім қабылдап, 
Банкке алдын-ала 

кепілдеме хат жібереді

үш жақты 
кепілдік шарты 

жасалады 
1

2

3

4

КЕПІЛДІК 
 алу кестесі



Кәсіпкер несие 
алу үшін ЕДБ-ге 

барады 

Банк жобаны қарастырады 
және Қордың кепілдігімен 

несие беру туралы 
шешім қабылдайды    

Үш жақты 
кепілдік шарты 

жасалады

1

2

3

Портфель кепілдігі 
аясында КЕПІЛДІК  
алу кестесі 



«Электрондық үкіметтің» 
веб-порталы арқылы 
КЕПІЛДІК алу кестесі

кәсіпкер Банкке 
бизнес-жобасын 
алып барады*

*жоба «Бизнестің 
жол картасы 2025» 
мемлекеттік 
бағдарламасының 
талаптарына сәйкес 
келуі керек

Банк Даму 
Қорына 
құжатарды 
жолдайды

Даму Қоры 
кәсіпкердің 
«E GOV»-тағы жеке 
кабинетіне келесі 
ескертпелерді 
жібереді:

• «Сіздің жобаңыз 
қарауға түсті» / 
«Сіздің жобаңыз ЕДБ-
ға қайта толықтыруға 
жіберілді» / «Сіздің 
жобаңыз Қордаң бас 
кеңсесінде 
қарастырылуда»

• «Сіздің жобаңыз 
мақұлданды» / «Сіздің 
жобаңыз кері 
қайтарылды» 

Даму Қоры шешім 
қабылдап Банкке 
хабар береді Даму 
Қоры шешім 
қабылдап Банкке 
хабар береді

Банк, Даму 
Қоры және 
Кәсіпкер 
кепілдік 
жөніндегі үш 
жақты 
келісімге қол 
қояды 

1 2 3 4 5 6

Кәсіпкер «Даму» 
Қорына 
Электронды 
Үкімет порталы 
арқылы 
жолдайды 



Вы хотите получить кредит на реализацию 
Вашей бизнес идеи? 

Воспользуйтесь гарантиями Фонда «Даму»  

Но банк требует
залоговое обеспечение?

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!



*МНП/НП – молодые начинающие предприниматели/начинающие предприниматели
*ДП - действующие предприниматели

2 НАПРАВЛЕНИЕ: Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих     
                                  деятельность в приоритетных секторах экономики 
    

 
не более срока кредита

СРОК ГАРАНТИИ

ЦЕЛИ КРЕДИТА

ОТРАСЛЬ

     ГАРАНТИЯ

СУММА КРЕДИТА

- для ДП* не более 50% от суммы кредита
- для НП* не более 85% от суммы кредита 

 
- не более 1 млрд. тг. 
- для НП*- не более 360 млн. тг.

Гарантии в рамках Единой 
программы поддержки и развития 
предпринимательства  
«Дорожная карта бизнеса 202 »5

КОМИССИИ

без комиссии

1 НАПРАВЛЕНИЕ: Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов,  
                                  малых городов и сельских населенных пунктов
    

Без отраслевых ограничений

- для ДП  не более 50% от суммы кредита 
- для МНП/НП не более 85%от суммы кредита 

 
не более срока кредита

 
- для ДП* не более 360 млн. тг. 
- для МНП/НП* не более 180 млн. тг.

- инвестиции
- пополнение оборотных средств
- смешанные: инвестиции и 
  пополнение оборотных средств
- рефинансирование 

СРОК ГАРАНТИИ

ЦЕЛИ КРЕДИТА

ОТРАСЛЬ

     ГАРАНТИЯ

СУММА КРЕДИТА

КОМИССИИ

без комиссии

- инвестиции
- пополнение оборотных средств
- смешанные: инвестиции и 
  пополнение оборотных средств
- рефинансирование 

Без отраслевых ограничений

ОТРАСЛЬ



Без отраслевых ограничений

- для ДП* не более 50% от суммы кредита  
- для НП* не более 85% от суммы кредита 

 
не более срока кредита

СРОК ГАРАНТИИ

ЦЕЛИ КРЕДИТА

ОТРАСЛЬ

     ГАРАНТИЯ

СУММА КРЕДИТА

- для городов Нур-Султан, Алматы, Атырау, 
  Актау, Шымкент - не более 8 000 МРП
- для остальных городов, моногородов - 
  не более 6 500 МРП

 
не более 6% годовых

СТАВКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

*МНП/НП – молодые начинающие предприниматели/начинающие предприниматели
*ДП - действующие предприниматели

КОМИССИИ

Гарантии в рамках Программы 
развития продуктивной 
занятости и массового 
предпринимательства 
на 2017-2021 годы «Еңбек»

без комиссии

- инвестиции
- пополнение оборотных средств
- смешанные: инвестиции и 
  пополнение оборотных средств
 



*НП – начинающие предприниматели
*ДП - действующие предприниматели

- для ДП* не более 50% от суммы кредита 
- для НП* не более 85% от суммы кредита

не более срока кредита

 
- не более 180 млн. тг. для ДП*
- не более 30 млн. тг. для НП*

- 2,5% от суммы выдаваемой гарантии, единовременно 
- 2,5% от остатка суммы выданной гарантии 

СРОК ГАРАНТИИ     ГАРАНТИЯ

ЦЕЛИ КРЕДИТАСУММА КРЕДИТА

Допускаются все кредиты, за исключением  кредитов соответствующим условиям государственных 
программ, а так же  соответствующим финансовой и страховой деятельности, размещенных на сайте damu.kz 

     ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Собственное участие от стоимости проекта: для ДП* не менее 20 % 
                                                                               для НП* не требуется

КОМИССИИ

Программа гарантирования 
«ДАМУ-ОПТИМА»

- инвестиции
- пополнение оборотных средств
- смешанные: инвестиции и 
  пополнение оборотных средств
- рефинансирование 



Предприниматель 
обращается в 

Банк с 
бизнес-проектом

Банк после одобрения 
кредита направляет 

документы по проекту в 
Фонд «ДАМУ»

Фонд выносит 
положительное решение и 

направляет Банку 
Предварительное 

Гарантийное Письмо

Заключается 
трехсторонний 

договор гарантии 
1

2

3

4

Схема получения 
Гарантии



Предприниматель 
обращается в 

БВУ за  кредитом 

Банк  рассматривает 
проект и принимает 

решение о предоставлении 
кредита с гарантией 

Фонда 

Заключается 
трехсторонний 

договор гарантии

1

2

3

Схема получения ГАРАНТИИ 
в рамках портфельного 
гарантирования



Схема получения ГАРАНТИИ 
через веб-портал 
«электронного правительства»

Предприниматель 
обращается в Банк 
с бизнес-проектом*

*проект должен 
соответствовать 
условиям 
Государственной 
программы 
«Дорожная Карта 
Бизнеса 2025»

1

Банк направляет 
пакет документов 
в ФРП «ДАМУ»

2

• «Ваш проект 
поступил на 
рассмотрение» / «Ваш 
проект отправлен на 
доработку в БВУ» / 
«Ваш проект 
находиться на 
рассмотрении в ГО 
Фонда»

• «Ваш проект 
одобрен» / «Ваш 
проект отклонен»

ФРП «ДАМУ» в 
Личный кабинет 
Предпринимателя на 
ПЭП следующие 
уведомления:

3

ФРП «ДАМУ» 
принимает 
решение и 
информирует Банк

4

Банк, ФРП 
«ДАМУ» и 
Предпринимате
ль заключают 
трехсторонний 
договор 
гарантии

5

Предприниматель 
направляет в ФРП 
«ДАМУ» Через 
Портал 
Электронного 
Правительства

6



БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ! 

www.damu.kz
call center 1408 
 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 
РАХМЕТ 

DAMU.kZ DAMU.FUND @DAMUFUND @DAMUFUNDDAMU.kZ DAMU.FUND @DAMUFUND @DAMUFUND


