
«КОМПАНЬОН БАНКЫ» ЖАК SVETOFOR ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТПЛЕЙСИ МЕНЕН «БӨЛҮП 

ТӨЛӨӨ МЕНЕН ТОВАРЛАР» ЖЕКЕ ӨНҮМҮНҮН ЧЕГИНДЕ ИШТӨӨ СХЕМАСЫ.  

 

ТОВАРДЫ ОНЛАЙН-ӨТҮНҮЧ ТОЛТУРУП, КРЕДИТКЕ АЛУУ КАДАМДАРЫ:  

1. svetofor.info сайтында товар тандаңыз.  

2. «Кредитке сатып алуу» баскычын басыңыз, Компаньон Банкын тандаңыз жана 

онлайнөтүнүчүн толтуруңуз.  

3. Өтүнүч боюнча Банктын алдын ала макулдугун алгандан кийин, Svetofor дүкөнүнө эсепти  

төлөө үчүн кайрылыңыз.  

4. Керектүү документтерди* Банктын эң жакын бөлүмүнө алып келип, келишим түзүңүз.  

5. Алынган техника үчүн баштапкы төлөмдү Банктын кассасына төлөп, чек алыңыз.  

6. Сатып алынган буюмуңузду интернет-дүкөнүнөн алып кетиңиз же товарды үйгө  

жеткирип берүүнү интернет-маркетплейстин телефондору боюнча буйрутма бериңиз.  

 

ТОВАРДЫ ОНЛАЙН-ӨТҮНҮЧҮН ТОЛТУРБАСТАН КРЕДИТКЕ АЛУУ КАДАМДАРЫ:  

1. Керектүү документтерди чогултуңуз*.  

2. Төмөнкү дарек бонча SVETOFOR интернет-маркетплейсинде товарга төлөө үчүн эсеп  

алыңыз: Үсөнбаев көчөсү, 106, ТЦ «Берен Голд» 3 кабат, 303, 301 (Иштөө графиги: 09.00- 

19.00 дем алышсыз).  

3. Эсепти жана документтерди алгандан кийин «Компаньон Банкы» ЖАК филиалына  

төмөнкү дарек боюнча кайрылыңыз: Бишкек ш., Токтогул көчөсү, 106 (Разаков көч.  

кесилишинде), телефон: 0 (312) 98 66 95.  

4. Өтүнүч боюнча алдын ала макулдук алгандан кийин, келишим түзүңүз.  

5. Сатып алынган товарды дүкөндөн алып кетиңиз.  

 

*КЕРЕКТҮҮ ДОКУМЕНТТЕР:  

 Кардардын жана жубайынын паспорттору, нике күбөлүгү (никеси бар болсо).  

 Кепилдин паспорту (никеси жоктор үчүн).  

 Кызматын, алынган кирешесин, КР Соцфондуна төлөмдөрүн жана акыркы 6 ай үчүн  

киреше салыгын көрсөткөн маалымкат.  

 Кирешени ырастаган документтер (жеке ишкерлер үчүн).  

 

 



SVETOFOR ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТПЛЕЙСИНЕН ТОВАРЛАРДЫ САТЫП АЛУУНУН  

АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:  

 Баасы 1500 сомдон жогору товарларды Бишкек шаарында сатып алуу күнү бекер  

жеткирип берүү.  

 Товарларга 3 айдан 5 жылга чейин гарантия.  

 Накталай жана нак эмес төлөөнүн 5 ден көп төлөө жолдору.  

 Үйдөн чыкпай туруп, алыстан товарды кайтарып берүү. 

 

  «БӨЛҮП ТӨЛӨӨ МЕНЕН ТОВАРЛАР» КЕРЕКТӨӨ КРЕДИТТИН ШАРТТАРЫ 

Кардарлар 18-68 жаштагы жеке жактар, жеке ишкерлер. 

Критерийлер Башка банктарда тейленген пенсионерлер үчүн кредит алууга 

арыз бергенде, Компаньон Банкында пенсиондук эсепти ачууга 

арыз жазуу керек.  

*Пенсионерлерге кредит берилгенде, кредит үчүн төлөмдөр 

кардардын арызы боюнча пенсиондук карт-эсептен чыгарылат.  

Максаты     Узак мөөнөттүү товарларды алуу:  

     Корпустук жана жумшак эмерек;  

     Компьютер, ноутбук; 

     Турмуш-тиричилик техникасы; 

     Уюлдук телефондор, планшеттер жана гаджеттер; 

     Спорт жана активдүү эс алуу үчүн товарлар (кийимден 

тышкары).  

     Ж.б. 

Кредиттин суммасы 2 000 сомдон 150 000 сомго чейин (кошо алганда). 

Пенсионерге 2000 сомдон 30 000 сомго чейин. 

Кредиттин мөөнөтү 3-24 ай 

Номиналдык жылдык 

пайыздык чен 

 

Жылына 28% 

Натыжайлуу пайыздык 

чен 

  32,4% башталат 

Камсыздоо Кредиттин суммасы Кепилдер Күрөө 

2 000 - 100 000 сом Керек эмес Сатып алынган мүлк 

100 001–150 000 сом Кирешеси 

ырасталган минимум 

бир кепил 

Сатып алынган мүлк 

  Кардардын  

минималдуу  

салымы 

  0% 


