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Кардарларды тартуу боюнча «Алма Кредит» МФК 
агенти бол!

КААЛАГАН АДАМ агент боло алат
(каалаган жеке адам, же каалаган 
уюмдун кызматкери). 

Эгер Сиз кредит алууну каалаган 
кимдир бирөөнү билсеңиз – Сиз 
таанышыңызга керектүү кредитти 
алууга жардам гана бербестен, өзүңүз 
дагы акча иштеп табып жана ар бир 
тартылган кардар үчүн сыйлык ала 
аласыз. 

«Алма Кредит» МФК өзүнүн агенттер тармагын жигердүү кеңейтет жана агент болууну 
каалагандын баарын кубаттайт! 



Эмне үчүн кардарларды тартуу боюнча агент болуу керек? 

Бул өзүңүзгө алууну шарттай ала турган кошумча киреше:

- акчалай салымдарсыз

- каалаган билим деңгээли менен

- каалаган куракта

- так жумушчу графиги жок – Сиз бул иш 
менен Сизге ыңгайлуу болгондо алектенесиз

- чектөөлөрсүз – иштеп табуу үчүн жогорку лимит жок

- олуттуу аракеттер көрүлбөйт жана убакыт сарпталбайт – бул оор күч же акыл эмгеги
эмес, болгону Сиз өзүңүздүн байланыштарды пайдаланасыз



Кардарларды тартуу боюнча агенттин ишин эмнеден баштоо керек? 

1. Отуруп, өзүңүзгө чай куюп жана качандыр
бир кредит алуу тууралуу айткан
тааныштарыңызды эстеңиз.

2. Бул тааныштарыңыздын ичинен азыркы
учурда кредит алууга даяр болгонун тандаңыз.

3. Сиз алар менен качан жана кантип сүйлөшүп
жана «Алма Кредиттен» кредит алуунун
мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтып берүүнү
пландаңыз.

4. Сиз «Алма Кредиттен» кредит алуунун
пайдасын көрсөтө ала турган аргументтерди
ойлонуңуз.

5. Таанышыңыз менен бул темада сүйлөшүңүз.

6. Эгер Сиздин потенциалдуу кардар чечим
кабыл алууга даяр эмес болсо (ал маанилүү жана
ойлонууну талап кылат), ага «Алма Кредиттен» 
кредит алуунун мыкты мүмкүнчүлүктөрү
жөнүндө үзгүлтүксүз эскертип турууну унутпаңыз.



Жыйынтык көпкө күттүрбөйт! 

Статистика көрсөткөндөй, маалыматты өзүңүздүн тааныштарыңыз арасында таратканда 
(ал эми алар, өз кезегинде маалыматты достору менен бөлүшөт), тез арада кредит алууга 
кызыкдар болгон көп адам пайда болот жана Сиз өз сыйлыгыңызды алуу үчүн, аларды 
«Алма Кредит» адисине алып баруууңуз гана керек.



Бул кандай иштейт?

2. Сизге иштөө үчүн акысыз материалдар –
кардарларды тартуу үчүн «Алма Кредиттен» кредит 
алуу жөнүндө кооз жарнама материалдары берилет.

3. Сиз кредит керек болгон кардарды тапканда, Сиз 
филиалдын директору менен байланышасыз жана 
потенциалдуу кардарды «Алма Кредиттин» каалаган 
филиалына жөнөтөсүз.

4. Филиалдын директору Сиз жөнөткөн кардарды 
атайын журналына каттайт, алдын ала баалоо 
аңгемелешүүсүн өткөрөт жана эгер кардар талаптарга 
шайкеш келсе, директор бул кардар менен андан ары 
иштөө үчүн жооптуу адисти дайындайт, ал кредитти 
бергенге чейин кардардын кредитти тариздөөсүн 
коштойт.

5. Кредит берилери менен –
Сиз өз сыйлыгыңызды
аласыз!

1. Сиз бизге «Алма Кредитке» чаласыз жана биз Сизге кантип агент болуп иштей турганыңыз
жөнүндө пайда болгон суроолор боюнча кеңеш беребиз.  



«Алма Кредит» агенти болуп иштөөнүн жыйынтыктары
Биринчи жолу ийгиликтүү тартылган кардардан кийин
эле, Сиз айырманы жана Сиздин кирешенин көбөйгөнүн
сезесиз, ал эми убакыттын өтүшү менен биздин
компаниядагы кредиттерди сунуштоо адатка айланат
жана Сизге көп киреше алып келет.  

Сиз акчаны эмнеге сарптоону, өз жакындарыңыз үчүн
шоппинг кыласызбы, жайкы эс алууга барасызбы же  
заманбап смартфон, ноутбук жана планшет сатып аласызбы, 
ушул жөнүндө гана ойлонууга туура келет. 



“Алма Кредит” агенттеринин эң көп берген  суроолорунун жооптору

СУРОО ЖООП

Бул кандайдыр бир “пирамиданын” 

түрүбү?

Же тармактык маркетингби?

Жок, бул эч кандай финансылык пирамидаларга жана тармактык маркетингтерге 

тиешелүү эмес. ЭЧ КАНДАЙ акчалай каражат талап кылынбайт. Акы төлөө 

керектелбейт. “Алма Кредит” Сизге, кардарларды таркандыгыңыз үчүн акы төлөп 

берет.

Мен канча кардар чакырып келишим 

керек?

Сиздин канча кардар чакырып келишиңизге жана алардын кандай насыя 

суммасын ала тургандыгына милдеттенмеңиз жок, ошондой эле кардарларды 

тартууга убактыңыз чектеген эмес. Кааласаңыз чакырып келиңиз, каалабасаңыз   

чакырбайкойсоңуз болот. Бардыгы Сиздин катнаштарыңызга  жана жумшаган күч 

– аракеттериңизге байланыштуу.

Өз эмгек акымды качан алсам болот?

Кантип ала алам(карта же касса 

аркылуу)?

Кайсы валюта менен берилет?

Кардарларды чакырып келген соң, эмгек акыңызды 3 иш күндүн ичинде аласыз, 

Сиздин каалооңуз боюнча төмөнкүдөй үч түрдө ала аласыз:

1.Сиздин эсептик счетуңузга  которуу  аркылуу (эгер бар болсо) 

2.Сиздин карталык счетуңузга: ЭЛКАРТ, VISA ж.б. карталарга которуу аркылуу 

(эгер бар болсо)

3. “Алма Кредиттин” Банк – партнерлорунан накта акча алуу аркылуу (КИКБ, 

Росинбанк, Бакай Банк). Сиздин эмгек акыңыз алган учурдагы  КР Улуттук 

банкынын курсуна ылайык сом түрүндө аласыз (Сиз доллар түрүндө алган кардар 

менен келсеңиз, Сизге эмгек акыңыз доллар менен алынган насыянын жалпы 

суммасынан пайыздар эсептелет жана КР мыйзамына ылайык акыңыз улуттук 

валютада – сом менен болот).



“Алма Кредит” агенттеринин эң көп берген  суроолорунун жооптору

СУРОО ЖООП

Силер мен жөнүндө салык 

органдарына маалымат 

бербейсиңерби?

Биз Агенттерибиз тууралуу салык органдарына эч кандай маалыматтарды бербейбиз.

Менин азыркы иштеп жаткан жумуш 

берүүчүм, туугандарым, тааныштарым 

билип калсачы?

Агенттер менен иштөө Келишиминдеги шарттар  - конфиденциялдуу(купуя) болуп 

саналат, ошондуктан коммерциялык сырга теңелет, бул КР мызамдары жана “Алма 

Кредит” ЖАК МФКнын ички инструкцилары менен сакталат, ошол себептүү Агент 

болуп иштеп жатканыңыз тууралуу маалымат өтө  баалуу жана  сакталат. Кимдир 

бирөөлөргө айтуу же айтып бербөө бул сиздин өздүк ишиңиз.

Сиз мени алдап кетпейсиңерби? 

Алдап кетсеңер мен силерди кайдан 

табам?

“Алма Кредит” ЖАК МФК – бир күндүк-фирма эмес, биздин микрофинансылык 

компаниябыз көп жылдардан бери Кыргызстанда насыя берүү рыногунда ийгиликтүү 

иштеп келет, муну менен бирге мыйзамдарды  сактоо боюнча  текшерүүчү органдар 

тарабынан дайым текшерилип турат. “Алма Кредит” – Сиз ишене турган компания. 

Агент менен бардык шарттар эске алынып келишим түзүлөт, Агенттер бул келишим 

боюнча мыйзам менен корголот. Агенттерди алдоо компания үчүн өтө пайдасыз,  

анткени репутациясына (абийири) гана терс таасир тийбестен, компания, насыя алган 

кардарларды тартып келе турган Агенттерден ажырайт. Ар кандай суроолор же 

шектенүүлөр пайда болсо, Агент ар дайым бүткүл Кыргызстандагы  “Алма Кредит”ЖАК 

МФКнын филиалдарынын бирине жана борборубуз Бишкектеги башкы  офисибизге 

кайрылуу мүмкүнчүлүгү бар.



“Алма Кредит” агенттеринин эң көп берген  суроолорунун жооптору

СУРОО ЖООП

Мен Агент катары тартып келген 

кардарлардын насыялары боюнча кепилдик 

беришим керекпи?

Жок, Агенттен эч кандай залог керектелбейт. Агент залогду берген тарап болбойт 

жана тартып келген кардарлардын насыялары үчүн залог бербейт.

Мен тартып келген кардарларымдын  

насыяны алышына кепил болушум керекпи? 

Сиз тартып келген кардарлар үчүн эч кандай жоопкерчилик албайсыз. Агент –

насыя боюнча кепил эмес, булар эки башка түшүнүк.

Эгерде мен тартып келген кардарлардын 

акча төлөөсү боюнча кыйынчылыктары 

болсо – төлөө мөөнөтүнөн  өткөрүп жиберсе, 

төлөбөсө, мен буга жооп беремби? 

Төлөмдөрдү алып кел деп мени издешеби? 

Агент тартып келген кардарлар үчүн эч кандай жоопкерчилик албайт. Эгерде насыя 

боюнча маселелер пайда болсо, компаниянын кызматчыларына жүктөлөт. Агент, 

насыялардын төлөнүп – төлөнбөгөндүгү үчүн жооп бербейт, Агентти ЭЧ КИМ насыя 

төлөө тууралуу тынчын албайт. Агенттин башкы максаты – “Алма Кредитке” насыя 

алуу боюнча кардарларды тартуу. Агент эмгек акысын алган соң кардар жөнүндө 

эстебей койсо болот, кардардын суроо-талаптары ага эч тиешеси жок. 



Кардарларды тартуу үчүн агенттерге сыйлыктардын өлчөмү

Берилген кредиттин суммасы Сыйлыктын чени Сыйлыктын суммасы

1 000 баштап 10 000 долларга

чейин

берилген кредиттин суммасынан

0,5 %

50 доллар = 3 400 сом

10 001 баштап 20 000 долларга

чейин

берилген кредиттин суммасынан

0,4 %

80 доллар = 5 600 сом

20 001 баштап 40 000 долларга

чейин

берилген кредиттин суммасынан

0,3 % 

120 доллар = 8 400 сом

*-сыйлыктын бардык суммасы салыктарды жана жыйымдарды эсепке алуусуз көрсөтүлдү. Бардык салыктарды

жана жыйымдарды төлөө боюнча милдет Агентке жүктөлөт. Сыйлык АКШ доллары менен берилген кредиттер

үчүн гана каралган.



Бүгүн «Алма Кредиттин» агенти болуңуз жана киреше табыңыз

Сиздин адистер «Алма Кредит» МФК Агенттик тармагына кошулууга байланыштуу Сиздин
бардык суроолоруңузга жооп берет! Бизге чалыңыз, биз Сиздин телефон чалууңузду
күтөбүз!
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