2017 жылдың 24 ақпанындығы №85 хаттама
Басқарманың шешімімен
БЕКІТКЕН

«Tail Management» мәртебесі бар жеке тұлғаларға арналған
банк қызметтерін көрсету
ТАРИФТЕРІ
(2017 ж. 1 наурыздан бастап жарамды)

ШОТТАРДЫ ЖҮРГІЗУ (шетелдік/ ұлттық валютада)
Әр ағымдағы шотты жүргізу/ қызмет көрсету үшін тиянақталған ай сайынғы
комиссия
Шотты жабу

2000 теңге
Қолданылмайды

Ескерту: Орындау мерзімі 3 жұмыс күнде.

БАНК ҮЗІНДІ КӨШІРМЕЛЕРІ
Банктік шоттан стандарттық үзінді көшірме
(по запросу клиента за каждый месяц периода)

500 теңге

Ескерту: Орындау мерзімі 5 жұмыс күнде.

БАНК ҮЗІНДІ КӨШІРМЕСІН ТҮСІНДІРУ
Шоттың болуы туралы (ҚҚС қоспағанда)
Шоттағы баланстық қалдықтар туралы (ҚҚС қоспағанда)
Несиелік/ мерзімі өткен берешек жоқ туралы (ҚҚС қоспағанда)

1000 теңге
2000 теңге
5000 теңге

Ескерту: Орындау мерзімі 5 жұмыс күнде.

ҚОЛМА ҚОЛ АҚШАМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ОПЕРАЦИЯЛАР
Қолма қол ақшаны шетел валютасында алу
Қолма қол ақшаны ұлттық валютада алу

1,4%, төм. 5 USD/ EUR
1%, төм. 1500 теңге

Ескерту:
1. Шотты жабу кезінде қолма қол ақшаны ұлттық және шетел валютасында беру Астана қаласының
уақыты бойынша сағат 9:00-ден 15:00-ге дейін жүзеге асырылады.
2. 2 миллион қазақстандық теңгесінен асатын немесе 20 мың АҚШ долларынан асатын немесе 15 мың
евронан асатын қолма қол ақшаны алу үшін Банкке алдына ала өтінім ұсыну қажет. Өтінім болмаған
жағдайда берілетін сомадан 0.10% мөлшерінде қосымша комиссия алынады.

АҚША АУДАРЫМДАРЫ/ ТӨЛЕМДЕРІ
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДА:
Банк қағаз түрінде алған төлем құжаты негізінде шотты клиенттің шотынан шығыс
аудару/ төлеу
Төлем құжаттарының тағдыры туралы сұрауларды орындау

3000 теңге
1775 теңге

Төлем құжатының күшін жою

3000 теңге

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДА:
SWIFT жүйесі бойынша шығыс аударым/ төлем :
- комиссияның ең төменгі мөлшері
- комиссияның ең жоғарғы мөлшері
Үшінші банктер желілерінің корреспонденттік қызмет көрсетулер үшін комиссиясы

0.30%
4 650
77 500
5000 теңге
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Төлем құжаттарының тағдыры туралы сұрауларды орындау

3875теңге

Төлем құжатының күшін жою

3000 теңге

Ескерту:
1. Валюталық реттеу заңнамасының ықпалына түскен аудару/ төлемдерді жүзеге асыру үшін қажетті
растайтын құжаттар Банкке төлем тапсырмаларымен бірге ұсынылуы тиіс.
2. Ұлттық және шетел валютасына аудару өтінімдер, сондай-ақ айырбастау өтінімдер Астана
қаласының уақыты бойынша сағат 09:00-ден 13:00-ге дейін қабылданады.
ЖАЛПЫ ЕСКЕРТУЛЕР:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес «банк қызметтерін көрсету» санаттарына жатпайтын
қызметтерден ҚҚС алынады.
Банк қызметтері комиссиясы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өндіріліп
алынады.
Осы Тарифтерде көрсетілген уақыт кезеңдері операциялардың тиісілі түрлерін жүзеге асыру үшін операциялық
сағаттар болып табылады .
Қызметтерді көрсету комиссиялары алдына ала хабарламасыз Клиенттің есебінен алынады.
Ағымдағы шоттар бойынша теңгерімге сыйақылар берілмейді.
Осы Тарифтер банктік шоттар Шартының жағдайларын, операцияларын жүргізу жалпы шарттарын және
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын ескере отырып өзгерілуі мүмкін.
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