
Коллекторлық қызмет туралы
заңнаманы жетілдіру жөніндегі

Ұсынымдар

(24 қазан 2019 жыл, Парламент үйі, Нұр-сұлтан Қ.)

Коллекторлық агенттіктер мерзімі өткен берешекті өндіріп алу 
жөніндегі мемлекеттік емес делдал бола отырып, шарттық 
міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ететін борыштық институттар 
жүйесінің толық құқылы қатысушылары деп танылған.

"Коллекторлық қызмет туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 
күшіне енген күннен бастап жинақталған практикалық тәжірибені ескере 
отырып, коллекторлық агенттіктердің қызметінде өзінің шешілуін талап 
ететін бірқатар мәселелер анықталды.

Осы мәселелер коллекторлық агенттіктер қызметкерлерінің 
борышкерлермен және үшінші тұлғалармен өзара іс-қимылына, 
коллекторлық агенттіктер мен олардың қызметкерлеріне қойылатын 
талаптарға, олардың қызметін оңтайландыру мен ізгілендіруге, сондай-
ақ басқа да бірқатар ережелерге қатысты.

Тақырыптың өзектілігін назарға ала отырып, дөңгелек үстелге 
қатысушылар коллекторлық қызмет саласына қатысты мәселелерді жан-
жақты қарап, талқылады.

Талқылау қорытындысы бойынша коллекторлық қызметтер 
нарығын одан әрі дамыту мақсатында дөңгелек үстелге қатысушылар 
ұсынайды:

I. Заңнамаға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуді 
талап ететін ұсынымдар

1. Коллекторлық агенттіктердің борышкерлермен және/немесе 
үшінші тұлғалармен өзара іс-қимылын регламенттеуге қатысты 
ұсынымдар:

1.1. Коллекторлық агенттікке борышкердің орналасқан жерін 
және/немесе байланыс деректерін анықтау мақсатында ғана үшінші 
тұлғалармен өзара іс-қимыл жасау құқығын беру. 

Борышкердің жақын туыстарымен өзара іс-қимыл жасаған кезде 
коллекторлық агенттік борышкердің берешегін өндіріп алуға байланысты 
барлық ақпаратты ашуға құқылы.

Үшінші тұлғалармен көрсетілген өзара іс-қимыл борышкер 
кредитормен жасасқан банктік қарыз шартында/микрокредит беру 
туралы шартта міндетті түрде көрсетілуге тиіс;

1.2 Коллекторлық агенттікті аудио-немесе бейнежазба 
құралдарының көмегімен телефон арқылы сөйлесуді қоса алғанда, 
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борышкермен және үшінші тұлғалармен өзара іс-қимыл жасаудың 
барлық процесін тіркеуге міндеттеу; 

1.3 Коллекторлық агенттік есептік тіркеуден өткен кезде 
коллекторлық агенттік мәлімдеген телефон нөмірлерімен ғана телефон 
қоңырауларын және тиісінше телефон арқылы сөйлесуді жасауға 
міндетті екенін анықтау.

Телефон нөмірлері өзгерген және/немесе толықтырылған кезде 
коллекторлық агенттік уәкілетті органға жаңартылған ақпаратты 
ұсынады;

1.4 "Бастапқы байланыс" ұғымын алып тастау»;
1.5 Борышқормен әрбір өзара іс-қимыл кезінде коллекторлық 

агенттік "коллекторлық қызмет туралы" ҚР Заңында белгіленген 
ақпаратты хабарлайды.»;

1.6 Коллекторлық агенттіктің борышкерге коллекторлық 
агенттіктердің тізіліміндегі есептік тіркеу нөмірін хабарлау міндеті;

1.7 Коллекторлық агенттік борышкердің жұмыс берушімен 
жазбаша пошта хабарламаларын жіберу арқылы ғана өзара іс-қимыл 
жасауға құқылы;

1.8 Борышкерге сотқа дейінгі өндіріп алу және берешекті реттеу 
бойынша қызмет көрсету туралы шарттың орнына берешектің мөлшері 
туралы анықтама-растама беру, оның шынайылығы мен шынайылығы 
үшін коллекторсоке агенттік жауапты;

1.9 Коллекторлық агенттіктің техникалық және кәсіптік, орта 
білімнен кейінгі немесе жоғары білімі жоқ қызметкерлерінің 
борышкермен және (немесе) оның өкілімен және (немесе) кредитормен 
банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 
міндеттемелермен байланысты үшінші тұлғамен телефон арқылы 
сөйлесулер арқылы өзара іс-қимыл жасауға тыйым салу жөніндегі 
талаптың күшін жою.

2. Коллекторлық агенттіктерді тіркеуге қойылатын жаңа 
талаптарды белгілеуді талап ететін ұсынымдар:

2.1 коллекторлық агенттіктер үшін оларды тізілімге енгізу кезінде 
10 000 000 (он миллион) теңге болуы туралы талап белгілеу;

2.2 коллекторлық агенттіктер тізілімінде міндетті түрде 
коллекторлардың телефон нөмірлерін орналастыруға.

ІІ. Заңнамаға өзгерістер және / немесе толықтырулар енгізуді 
талап етпейтін ұсынымдар

1. Коллекторлық агенттіктердің қызметін оңтайландыруға 
бағытталған ұсынымдар
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1.1. Коллекторлық агенттіктер бірлестіктеріне борышкерлермен 
жұмыс жөніндегі стандарттарды, оның ішінде заңнамамен реттелмеген 
мәселелер бойынша этикалық стандарттарды әзірлеуді тапсыру;

1.2 Коллекторлық агенттіктер бірлестіктеріне борышкерлер үшін 
олардың құқықтарын қорғау мақсатында Call-орталық немесе сенім 
телефоны құру;

1.3 Өзара қарым-қатынас процесін автоматтандыру арқылы 
коллекторлық агенттіктің борышкермен байланыс санын азайту 
мүмкіндігін қарастыру;

1.4. Соттардың тәжірибесі бойынша СМС-хабарламаларды 
жеткізу және растау тәжірибесін зерделеу.


