2018 жылдың 16 қазандағы №16102018 хаттама
Басқарманың шешімімен
БЕКІТКЕН

Заңды тұлғалар, Жеке кәсіпкерлер –
клиенттеріне арналған банк қызметтерінің тарифтері
(2018 жылдың 29 қазаннан бастап іске қосылады)
Қызмет түрі

тариф мөлшері (теңге/%)

шетел/ ұлттық валютада ШОТТЫРДЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ, ЖАБУ
Ағымдағы/ жинақ ақша шотын ашу
Қызмет көрсеткені үшін/ әрбір ағымдағы шотты/ шартты басқару шоттарын
(Эскроу-шот) жүргізу үшін тиянақталған ай сайынғы комиссия
Әрбір жинақ ақша шоттын жүргізу/ қызмет көрсету үшін тиянақталған ай
сайынғы комиссия
Ағымдағы шотты жабу (ҚҚС қоспағанда)
Шартты банк салымын ашу (жер қойнауын пайдаланушыларға арналған
таратушы қорды қалыптастыру (бiржолғы комиссия))
Шартты басқару шотын ашу (Эскроу-счет)

Қағаз нұсқасында шот бойынша үзінді көшірме үшін комиссия
MT 998/XML форматында ФАСТИ жүйесі арқылы (ай сайын)
MT 940 форматында SWIFT үзінді көшірмесі (ай сайын)
АҚША АУДАРУ/ТӨЛЕУ1
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДА
Клиенттің (-тердің) шоттары арасында Банк ішіндегі ақша аударым/төлем
Кіріс аударым/төлем
Клиенттің шотынан шығыс аударым/төлем:

0
500.00
0
6 200.00
31 000.00
Келісім бойынша (ең аз
дегенде 155 000.00 – ең
көп дегенде 3 100 000.00)
500.00
0
15 500.00

0
0

- «Internet Banking» жүйесі арқылы Банк алған төлем құжатының негізінде;
- алған және электронды түрде жіберілген инкассалық өкім, төлем өтініші
негізінде;
1

Бұл бөлімде Банктің төлем тапсырмаларын қабылдауға арналған түрлі уақыт шектеулері көрсетілген. Валюталық реттеу
жөніндегі заңнаманың күші таралатын аудармаларды/төлемдерді жүзеге асыру үшін қажетті растама құжаттарының Банкке
төлем тапсырмаларымен бірге ұсынылуы тиіс екендігін назарыңызға алуыңызды өтінеміз. Егер құжаттар кеш тапсырылған
болса немесе Банктің ұсынылған құжаттар бойынша ескертулері болса, Банк аталған аударымдарды /төлемдерді орындаудан
бас тартуға мәжбүр болады. Сонымен қатар, «Internet Banking» жүйесі арқылы Банк алған белгілі валюталау күні бар төлем
құжаттарына қатысты Банк кешіктірілген төлемдер үшін комиссияларды қоса алғанда, осы бөлімде көрсетілген
комиссияларды қолдану немесе Банктің операциялық сағаттарынан тыс немесе жоғарыда көрсетілген шарттардың негізінде
алынған ондай төлем құжаттарын акцепттеуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

1

- CDR дискіде/ USB дискісінде арқылы (әлеуметтік аударымдарды,
зейнетақы қорына аударымдарды, міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру аударымдарын аударған/төлеген кезде)
09:00-ден 13:00-ге дейін
13:00-ден 16:45-ге дейін
16.45-ден кейін Банктің Қазынашылығымен келісу арқылы және Банктің
техникалық мүмкіндіктері мен қажетті құжаттары болған жағдайда
Зейнетақы қорына аударымдарды аудару және қағаз нұсқасындағы төлем
құжатының негізінде басқа банктерде ашылған шоттарға ақша аудару (бір
адам үшін, ең көбі 10 адам)
Банк алған қағаз нұсқасындағы төлем құжаты негізінде клиенттің шотынан
шығыс аударым/төлем
09:00-ден 13:00-ге дейін:
5 миллион теңгеге дейін
5 миллион теңгеден астам
13:00-ден до 15:00-ге дейін (сомаға қарамастан)
Төлем құжатының тағдыры туралы сұрауларды орындау
аударымды/төлемді қайтаруға жәрдем беру2 (ҚҚС қоспағанда)

немесе

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДА
Клиенттің (-тердің) шоттары арасында Банк ішіндегі ақша аударым/төлем.
15:00-ден бастап 17:00-ге дейін аударым/төлем Банкпен келісу арқылы жүзеге
асырылады
SWIFT жүйесі бойынша кіріс аударымдарын есептеу
Шетел валютасындағы аударымға/төлемге және ауыстыруға өтініштер 09:00ден 15:00-ге дейін қабылданады
SWIFT жүйесі бойынша шығыс аударым / төлем
Комиссияның ең аз мөлшері
Комиссияның ең көп мөлшері
Корреспондент-банктердің аударым қызметтері үшін қосымша комиссия3
Төлем құжатының тағдыры туралы сұрауларды орындау
аударымды/төлемді қайтаруға жәрдем беру4 (ҚҚС қоспағанда)
Ауыстыру5

немесе

15:00-ден 17:00-ге дейін аударым/төлем/ауыстыруға арналған қосымша
комиссия (Банктің Қазынашылығымен келісу арқылы және Банктің
техникалық мүмкіндіктері мен қажетті құжаттары болған жағдайда)

2

130.00
210.00
1550.00
775.00

775.00
1 240.00
1 550.00
775.00

0

0

0.30%
2 000.00
50 000.00
Факт бойынша өтеу
3 875.00
Банктің коммерциялық
бағамы бойынша
4 650.00

Банк әрбір қызмет үшін комиссия ұстайды.
Комиссияларға қатысты нұсқаулардың сипаты төменде көрсетілген үш кодтың бірі түрінде төлем құжатында ұсынылуы тиіс
екендігін назарға алуыңызды сұраймыз:
«OUR» - жіберуші банк төлемінің орындалғаны үшін комиссия, корреспондент банктердің комиссиясы және алушы банктің
комиссиясы ақша жіберушінің есебінен өтелуі тиіс.
«BEN» - жіберуші банк төлемінің орындалғаны үшін комиссия, корреспондент банктердің комиссиясы және алушы банктің
комиссиясы ақша алушының есебінен өтелуі тиіс.
«SHA» - жіберуші банк төлемінің орындалғаны үшін комиссия ақша жіберушінің есебінен, ал корреспондент банктердің
комиссиясы және алушы банктің комиссиясы ақша алушының есебінен өтелуі тиіс.
4
Банк әрбір көрсеткен қызмет үшін комиссия ұстайды.
5
Егер клиент бағамды тиянақтауды ауыстыруды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды ұсынбаса, ауыстыру бағамын барлық
қажетті құжаттар ұсынылған күні қайта тиянақтау қажет.
3

2

Заңды тұлғаның нұсқауы бойынша төлемдер мен ақша аударымдары
бойынша төлем құжатын қалыптастыру (оның ішінде ауыстыру өтiнiші),
әрбір төлем құжаты үшін (ҚҚС қоспағанда)
Операциялық күні ішінде төлем құжатының (оның ішінде ауыстыру өтiнiші)
күшiн жою, (Банктің техникалық мүмкiндiктері болған жағдайда)

ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ
Келісімшарттың есептік нөмірін беру ушін комиссия, есептік нөмiрін алу үшін
қажетті стандартты уақыт – 2 жұмыс күн6 (ҚҚС қоспағанда)
Келісімшарттың есептік нөмірін жедел түрде беру үшін комиссия, есептік
нөмiрін алу үшін қажетті уақыт – 1 жұмыс күні ішінде (ҚҚС қоспағанда)
Ағымдағы валюталық шарт бойынша жасалған төлемдер туралы
хабарламаны ұсыну (ҚҚС қоспағанда)
Жабық валюталық шарт бойынша төлемдер туралы хабарламаны ұсыну (ҚҚС
қоспағанда)

1 550.00

310.00

1 000.00
2 500.00
775.00
2 500.00

ҚОЛМА–ҚОЛ АҚША ОПЕРАЦИЯЛАРЫ7
Қолма-қол ақшаны ұлттық/ шетелдік валютада қабылдау және беру 9:00-ден 16:00-ге дейiн жүзеге асырылады.

ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАНЫ ШОТТАН АЛУ
қолма-қол ақшаны ұлттық валютада алу
0,12%
қолма-қол ақшаны шетелдік валютада алу
1,40%
16:00-ден кейiн қолма-қол ақшаны ұлттық және шетел валютасында алғаны
0,10%
үшін қосымша комиссия (Банктің техникалық мүмкiндiктері болған жағдайда)
Ақшалай чек кiтапшасының берілгендігі үшін комиссия (ҚҚС қоспағанда)
775.00
ШОТҚА ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША САЛУ
қолма-қол ақшаны ұлттық валютада салу
0,10%, ең аз дегенде 400.00
Клиенттердiң ағымдағы шоттарына үшiншi тұлғалардың атынан ұлттық
0,15%
валютада қолма-қол ақша салу:
комиссияның минималды мөлшері:
жеке тұлғалар үшін
250.00
заңды тұлғалар үшін
15 500.00
қолма-қол ақшаны шетелдік валютада салу
0
16:00-ден кейiн қолма-қол ақшаны ұлттық және шетел валютасында салғаны
0,10%
үшін қосымша комиссия (Банктің техникалық мүмкiндiктері болған
жағдайда)
«INTERNET BANKING» ЖҮЙЕСІ, немесе басқа жүйесі
Орнатылым және енгізілім үшін комиссия, қол қоюшыларға арналған 2
кілттік тасымалдаушыны қоса алғанда (ҚҚС қоспағанда)
Әрбір қосымша кілттік тасымалдаушы үшін немесе кілттік
тасымалдаушының зақымданған немесе жоғалған жағдайда оны ауыстыру
үшін комиссия, әрбір кілттік тасымалдаушы үшін (ҚҚС қоспағанда)
«Internet Banking» жүйесі арқылы пайдаланушыларға қызмет көрсету үшін ай
сайынғы комиссия, әрбір кілттік тасымалдаушы үшін (ҚҚС қоспағанда)

6

0
10 000.00

950.00

Аударымдар/төлемдер жүргізу үшін келісімшартқа есептік нөмір беру үшін құжаттарды қабылдаудың операциялық уақыты
9:00 ден 15:00-ге дейін.
7
Біз, сондай-ақ, 2 миллион қазақстандық теңгеден, 20 мың АҚШ доллардан және 15 мың еуродан астам ақшаны қолма-қол алу
үшін бір күн бұрын алдын-ала өтінім беру қажеттілігіне назар аударамыз. Өтінім болмаған жағдайда, берілетін соманың 0,10%
мөлшерінде қосымша комиссия алынады.
3

Клиенттің кеңсесінде оқыту8 (ҚҚС қоспағанда)
Клиенттердің өтініші бойынша ақауларды жою9 (ҚҚС қоспағанда)

15 500.00
11 625.00

БАНКТІК АНЫҚТАЛАМАЛАР
Анықтама үшін комиссия10 (ҚҚС қоспағанда)
Аудиторлық фирмаға арналған есептеме; кредит мәмілелеріне байланысты
растама-анықтамалары (есептелген/төленген сыйақы, комиссиялар, негізгі
борыш, кредит берешегі және т.б. жөніндегі ақпарат). Анықтаманы
дайындауға арналған қажетті стандартты уақыт - 5 жұмыс күн (ҚҚС
қоспағанда)
Клиенттің заңгерлік iсiнен немесе экспорт пен импорт бойынша ісінен
алынған құжаттардың фотокөшiрмелері және клиенттің банк салымы
шарттарының, төлем құжаттарының фотокөшiрмелері (сұрау салынған
құжаттардың әрбiр беті үшін) (ҚҚС қоспағанда), белгіленген уақыты:
- 6 айдан аспайтын
- 6 айдан асатын
КРЕДИТТЕР/ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
Кредит беру/Қаржыландыру11
Қандай да бір өкілдер және/немесе растамалар күмәнді болған жағдайда,
шарттың қандай да бір талаптары бұзылған жағдайда, беймезгiл және/немесе
толық емес өтемді, 1 жыл өткенге дейін мезгiлiнен бұрын толық немесе
ішінара өтемді, ақпараттың ұсынылмағанын, қаржыландыруды мақсатқа сай
пайдаланбағанын қоса алғандағы, бірақ олармен шектелмейтін тұрақсыздық
айыптары.12
ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ13
ИМПОРТТЫҚ АККРЕДИТИВТЕР
Аккредитив ашу 11
Ақша қақпағысыз аккредитивті пайдалану
Аккредитив шарттарын өзгерту
Бенефициардың келісімімен аккредитивті мерзімінен бұрын тоқтату
Тасымалдау құжаттарын тексеру, әрбір пакет бойынша (ҚҚС қоспағанда)
Аккредитив бойынша құжаттардағы сәйкессiздiк
құжаттардың әр пакеті үшін (ҚҚС қоспағанда)

үшін

ЭКСПОРТТЫҚ АККРЕДИТИВТЕР
Аккредитивтi авизолау үшін комиссия

комиссия,

500.00
7 750.00

155.00
775.00

Келісім бойынша
Келісім бойынша

0.1%, 21 700.00 кем емес,
100 000.00 артық емес
Келісім бойынша
21 700.00
15 000.00
0,2%, 15 000.00 кем емес,
150 000.00 артық емес
7 000.00

0,1%, 20 000.00 кем емес,
70 000.00 артық емес

8

Алматыдан тысқары жерде жүйені орнатқан және/немесе қосымша оқытқан жағдайда, клиент орнату үшін комиссиядан
басқа, Банк қызметкерлерінің іссапар шығындарын төлейтінін назарыңызға алуыңызды сұраймыз.
9
Осы қызмет аясында Банк қызметкерлері клиенттердің өтініші бойынша техникалық көмек көрсететініне назарыңызға
алуыңызды сұраймыз.
10
Анықтамаларды рәсімдеудің стандартты уақыты – 1 жұмыс күн, Банк 775,00 теңге көлемінде жедел әрекет ету үшін (сол күні)
қосымша комиссияны ұстайды (ҚҚС қоспағанда).
11
Қарыз алушының қаржылық жай-күйіне және мәміленің құрылымына байланысты жекеленген шарт бойынша (мәміленің
құрылымына байланысты ҚҚС салығы салынуы мүмкін).
12
Қарыз алушының қаржылық жай-күйіне және мәміленің құрылымына байланысты жекеленген шарт бойынша.
13
Құжаттамалық операциялар бойынша төлемдер мен аударым операциялары бойынша комиссиялар «Ақша аудару/Төлеу»
бөліміне сәйкес есептен шығарылады.
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Аккредитивке өзгерістерді авизолау үшін комиссия
Аккредитивті растау
Тасымалдау құжаттарын тексеру, әрбір пакет бойынша (ҚҚС қоспағанда)
Аккредитив бойынша құжаттардағы сәйкессiздiк үшін комиссия,
құжаттардың әр пакеті үшін (ҚҚС қоспағанда)
КЕПIЛДIКТЕР
Кепілдік шығару

10 000.00
Келісім бойынша, ең аз
дегенде 110 000.00
0,2%, 15 00.00 кем емес,
150 000.00 артық емес
7 000.00

0,1%, 21 700.00 кем емес,
100 000.00 артық емес
Келісім бойынша
21 700.00
0,1%, 15 000.00 кем емес,
70 000.00 артық емес
0,1%, 15 000.00 кем емес,
50 000.00 артық емес
10 000.00

Ақша қақпағысыз кепілдеме пайдалану
Кепілдік шарттарын өзгерту
Кепілдік бойынша төлем талаптарын тексеру
Кепілдік авизолау 14 (ҚҚС қоспағанда)
Кепілдікке өзгерістерді авизолау 15 (ҚҚС қоспағанда)
ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША СҰРАУЛАР
Құжаттамалық операцияларға сұрау салу (ҚҚС қоспағанда)
ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ ИНКАССО
Төлем құжаттарын инкассоға қабылдау

3 000.00

0,2%, 15 000.00 кем емес,
110 000.00 артық емес
5 000.00
0,15%, 15 000.00 кем емес,
70 000.00 артық емес
5 000.00

Инкассоға өзгерістерді енгізу
Авизолау (ҚҚС қоспағанда)
Инкассоға өзгерістерді авизолау (ҚҚС қоспағанда)
БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР
Курьерлік қызметтер үшін комиссия (ҚҚС қоспағанда)

Факт бойынша

ЕСКЕРТУЛЕР:
1. Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес, "қаржылық қызметтер" санатына жатпайтын қызметтер ҚҚС
өндiрiп алуға жатады.
2. Қызметтер Банктiң қалауы бойынша көрсетіледі және мерзімді қайта қарауға жатады. Нарық жағдайлары және/немесе
клиенттің сауалнамалық деректері өзгерген жағдайда, Банк осы Тарифтердің шарттарын өзгерту құқығын өзiне қалдырады.
3. Банк қызметтері үшін комиссиялар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өндіріледі. Комиссия
өндіру тәртiбi банк шоты шартының Банктің қызмет көрсету талаптарына және/немесе Тарифтерден басқа, қосымша
комиссиялар белгілей алатын, Банкпен жасасқан басқа да шарттар бойынша сәйкес жүзеге асырылады.
4. Осы Тарифтерде көрсетiлген уақыт кезеңдері, тиісті операциялар түрлерін жүзеге асыру үшiн операциялық сағаттары болып
табылады. Тарифтерде Алматы уақыты көрсетiлген.

14

Банк меншікті шығарған кепілдікті авизолау кезде, ҚҚС қолданылмайды.

15

Банк меншікті кепілдікке өзгерістерді авизолау кезде, ҚҚС қолданылмайды.
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