
 “Rysgal” PTB-da karzyň berilmegi bilen bagly soragyň seredilmegi üçin 

gerek resminamalaryň sanawy 

 

 

Ýuridiki şahslar üçin  

 

1. Arza. 

2. Esaslandyryş resminamalarynyň göçürme nusgalary (Tertipnama, 

Esaslandyryş şertnamasy, döwlet tarapyndan bellige alnandygy hakynda 

göçürme we şahadatnama).  

3. Eger-de kärhananyň işi Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda 

ygtyýarlandyrylmaly bolsa ygtyýarnamalaryň göçürme nusgalary.   

4. Şahsyň kärhananyň adyndan çykyşy etmäge hem-de Karz Şertnamasyna we 

beýleki resminamalara gol çekmäge bolan ygtyýarlyklaryny tassyklaýan 

resminama (buýruk).      

5. Kärhananyň işiniň netijeleri hem-de olaryň hasabatlylyk senesindäki we öňki 3 

ýylda ulanylyşy hakynda maliýe hasabatlarynyň göçürme nusgalary 

(möhletiniň we emele gelmeginiň sebäbiniň görkezilmegi bilen debitor hem-de 

karz bergililiginiň düşündirilişi bilen birlikde).          

6. Karz berilýän söwda taslamasynyň tehniki-ykdysady delillendirilmesi hem-de 

karzy üzmek boýunça tölegleriň hasaplanylyşy (işewürlik meýilnamasy, 

girdejiler we çykdajylar hakynda hasabat we ş.m.).    

7. Karz berilýän söwda taslamasy boýunça ýer böleginiň ýa-da önümçilik jaýynyň 

barlygyny tassyklaýan resminamalaryň göçürme nusgalary (eýelik etmek, 

ýerden peýdalanmak hukugy hakynda döwletnama, tükelleýiş işi, kärende 

şertnamasy we ş.m.).      

8. Şertnamalaryň we karzyň maksadyny tassyklaýan beýleki resminamalaryň 

göçürme nusgalary, olara laýyklykda karz serişdeleriniň hasabyna tölegler 

amal ediler.        

9. Karz üpjünçiliginiň (girew, zamunlyk we ş.m.) barlygyny tassyklaýan 

resminamalaryň, şeýle hem, girew emlägine bolan eýeçilik hukugyny 

tassyklaýan resminamalaryň göçürme nusgalary.      

10.  Girew beriji hökmünde üçünji şahs çykyş eden mahaly indiki resminamalar 

gerek:    

ýuridiki şahslar üçin:  

- esaslandyryş resminamalarynyň göçürme nusgalary (döwlet tarapyndan 

bellige alnandygy hakynda göçürme we şahadatnama);   

- şahsyň kärhananyň adyndan çykyşy etmäge hem-de Girew şertnamasyna we 

beýleki resminamalara gol çekmäge bolan ygtyýarlyklaryny tassyklaýan 

resminama (buýruk);  

- emläge bolan eýeçilik hukugyny tassyklaýan resminamalar;  

- esaslandyryjylaryň ýygnagynyň teswirnamasy ýa-da esaslandyryjynyň girew 

beriji hökmünde çykyş etmäge razylygy hakyndaky çözgüdi. 

 



fiziki şahslar üçin: 

- emläk eýesiniň pasportynyň göçürme nusgasy;   

- nika baglaşandygy hakynda şahadatnamanyň göçürme nusgasy;   

- emläge bolan eýeçilik hukugyny tassyklaýan resminamalar.  

 

11.  Eger-de zamunlyk karzyň yzyna gaýtarylmagynyň üpjünçiligi bolan 

ýagdaýynda zamunçydan resmi haty bermek gerekdir.      

 

Karzyň berilmegi boýunça çözgüdiň  kabul edilmegi üçin bank müşderiden 

başga-da wajyp maglumaty goşmaça talap edip biler.   

 

 
 

  


