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ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА, ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ, ФИЛИАЛДАР МЕН ӨКІЛДІКТЕРГЕ, 

ШАРУА  ҚОЖАЛЫҚТАРҒА, НОТАРИУСТАРҒА, АДВОКАТТАРҒА,  ЖЕКЕ СОТ 

ОРЫНДАУШЫЛАР ЖӘНЕ КӘСІБИ МЕДИАТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН БАНКТІК 
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ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1. Егер тиісті тарифтерде не/немесе банктік қызмет көрсету шарттарында өзгеше көрсетілмеген 

болса, Клиент банктік қызмет төлемін банктік және басқа операцияларды жүргізу кезінде 

әрекеттегі тарифтер бойынша төлейді.  

2. Пошталық және телекоммуникациялық қызметтер (телефон, факс) іс жүзіндегі құны бойынша 

қосымша төленеді. 

3. Көрсетілген банктік қызметтері үшін Банктің алған комиссиясы қайтарылмайды.  

4. Клиент тарапынан дұрыс толтырылмаған төлем документтеріне және осы документтерді 

орындау барысында мүмкін болатын клиенттің есеп-шотындан уакытында емес немесе дұрыс 

емес ақша алынуы, немесе құжаттарды өндеу мерзімі көрсетілген мерзімінен асып кетуі 

сияқты жағдайларға Банк жауапты емес.  

5. Банктің стратегиялық мақсатын және жоспарын анықтау, іс қызметінің басымдығын айқындау 

барысында, оның ішінде жаңа банктік өнімді және технологияны енгізуге де байланысты, 

сонымен қатар банктік (қаржылык) нарықтағы қызмет көрсетудің сұраныспен ұсыным 

деңгейлерінің ауытқулары орын алған жағдайда Банк Директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес 

тарифтерге, коммиссиялық сыйакыға және банктік қызмет көрсетудің басқалай шарттарына 

өзгеріс енгізе алады.  

6. Осы Тарифтермен белгіленген көрсетілген банк қызметтері үшін алынатын комиссиялар  

теңге және/немесе шет елдік валюта есебіндегі шоттардан ҚР Ұлттық Банкінің бағасы 

бойынша операцияларды жасау күні бойынша ұсталады. 

7. Банк көрсететін, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес банктік 

операцияларға қатыстырылмаған  қызметтердің тарифтері ҚҚС есебімен көрсетілген.   

8. Осы Тарифтерде көрсетілмеген банктік қызметтерге арналған комиссиялар мен 

мөлшерлемелер  келісім бойынша ұсталады.  

9. Осы Тарифтер  «11» қараша 2020 ж. бастап күшіне енеді.   
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«ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ Директорлар Кеңесінің  

11.11.2020 ж. № 782 Хаттамасымен  

Бекітілді  

 
 

 

 

KZI BANK 
 «ҚАЗАҚСТАН – ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК» ЕНШІЛЕС БАНКІ»  

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ  

 
 
 

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА, ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ, ФИЛИАЛДАР МЕН ӨКІЛДІКТЕРГЕ, 

ШАРУА  ҚОЖАЛЫҚТАРҒА, НОТАРИУСТАРҒА, АДВОКАТТАРҒА,  ЖЕКЕ СОТ 

ОРЫНДАУШЫЛАР ЖӘНЕ КӘСІБИ МЕДИАТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН БАНКТІК 

ҚЫЗМЕТТЕР ТАРИФТЕРІ 

 

 

ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТҮРЛЕРІ 

ТАРИФ 

СТАНДАРТ 

 

I. БАНК ШОТЫ ЗТ, филиал мен өкілдіктер 
ЖК, ШҚ,  нотариустар, 

адвокаттар, ЖСО, КМ 

1.1. Ағымдағы банк шотын ашу (әрқайсысы үшін) 2000 теңге 500 теңге 

1.2. Ағымдағы банк шоттарын жабу 2000 теңге 1000 теңге 

1.3. Бір ағымдағы банк шотын жүргізу (ай сайын) 300 теңге 200 теңге 

1.4. Жинақтау шотын ашу/жабу 0 теңге 0 теңге 

1.5. Жинақтау шотын жүргізу 0 теңге 0 теңге 

1.6. Эскроу-шотын ашу  15000 теңге 

1.7. Эскроу-шотын жүргізу (ай сайын) 1000 теңге 

II. ТЕҢГЕ ЕСЕБІНДЕГІ АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ  

2.1. Теңге есебіндегі банкішілік аударулар  

 бір клиенттерінің шоттарының арасында 0 теңге 

 Банктің басқа клиенттерінің пайдасына 150 теңге 

2.2. Қазақстан бойынша теңгемен аударымдар  

 9-00- 13-00 аралығында 

Сомадан 0,20%; 

ең төменгісі - 250 теңге; 

ең жоғарғысы -  1200 теңге 

 13-01 -15-00 аралығында 

Сомадан 0,20%; 

ең төменгісі- 350 теңге; 

ең жоғарғысы- 1300 теңге 

 15-00- 16-00 аралығында Сомасына қарамастан - 1800 теңге 

 Банкте техникалық мүмкіндік болған жағдайда 16-01-

ден кейін 
Сомасына қарамастан - 2500 теңге 

2.3. Жедел режимдегі Қазақстан бойынша теңгемен 

аударымдар (ГРОСС) 
2.2.т.тарифі + 1500 теңге 

2.4. Клиент қағаз тасымалдауышта тізімін ұсынған жағдайда, 

зейнетақылық және әлеуметтік аударымдар бойынша тізімді 

қалыптастыру, ҚҚС есебімен. 

500 теңге (бір адам үшін) 

2.5. Төлемді анықтау, өзгерту, ҚҚС есебімен. 3 000 теңге 

2.6. Теңгені шетелге аудару операциялары 

Сомадан 0,25%; 

ең төменгісі - 3 000 теңге; 

ең жоғарғысы - 10 000 теңге; 

2.7. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’іне теңге арқылы  аударылған 

төлемдер 
2.6. тармағында көрсетілген тарифтерге 20% жеңілдік 

2.8. Ziraat Bank Uzbekistan АҚ-на теңге арқылы  аударылған 

төлемдер 
2000 тенге 



III. ШЕТЕЛДІК ВАЛЮТАДАҒЫ АУДАРУ 

ОПЕРАЦИЯЛАРЫ 
 

3.1.Шет елдік валютадағы банкішілік аудару 0 теңге 

3.2. Шетел валютасындағы халықаралық аударымдар:  

3.2.1. ЕАВ-да шетел валютаның төлемдері корреспондент-банк 

және делдал-банктердің комиссиясын қаражат алушысы төлеген 

кезде, BEN 

Сомадан 0,40%; 

ең төменгісі - 50 USD; 

ең жоғарғысы - 500 USD 

3.2.2. БВТ-де шетел валютаның төлемдері корреспондент-банк 

және делдал-банктердің комиссиясын қаражат алушысы төлеген 

кезде, BEN 

Сомадан 0,30%; 

ең төменгісі – 5 000 теңге 

ең жоғарғысы – 50 000 теңге 

3.2.3. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’іне аударылған төлемдер 3.2.1. тармағында көрсетілген тарифтерге 20% жеңілдік 

3.2.4 Ziraat Bank Uzbekistan АҚ-іне USD  арқылы аударылған 

төлемдер 
5 USD 

3.2.5. Корреспондент-банк және делдал-банктердің комиссиясын 

қаражат жіберушісі төлеген кезде, OUR 
3.2.т.тарифтеріне қосымша 

 АҚШ доллары есебінде 30 USD 

 евро  есебінде 32 EUR 

 ресей рубльдері есебінде: 

 

- «Сбербанк России»  арқылы 

 

- «Халык Банкы » АҚ арқылы . 

 

 

10 RUB 

 

50 RUB 

 ағылшын фунты мен стерлингтері есебінде 10 GBP 

3.3. Түзетулер, қайтару және ресей рублінен басқа,  шет елдік 

валютадағы шығыстық аударулар бойынша тергеу жүргізу, ҚҚС 

есебімен. 

 

50 USD 

3.3.1. Ресей рублі есебіндегі  шығыс/кірістік аударулар бойынша 

түзетулер, қайтару, ҚҚС есебімен. 
75 USD 

3.3.2. Ресей рублі есебінде шығыс аударулар бойынша тергеулер 

жүргізу. 
50 USD 

3.4 Шет елдік валютадағы кіріс аударуларын клиент шотына 

түсіру. 
0 теңге 

Ескерту: Сомасы бөлшек сандарды қамтитын шотты ашпастан, сыртқы аудару үшін банк комиссияларын төлеу кезінде  

бүтін қаражат бірлігіне дөңгелектеп алу ережесі пайдаланылады (1 АҚШ доллары, 1 евро және т.б.) 

IV БАСҚА КОМИССИЯЛАР  

4.1. Қағаздық тасымалдауышта шетелдік валютадағы шығыс/кіріс 

аударулар бойынша SWIFT хабарламаларының көшірмесін 

ұсыну, ҚҚС есебімен. 

 

 Аудару/қаражаттың түсу күнінде 

600 теңге  1 айдан бастап 1 жылға дейін 

 1 жылдан жоғары 

4.2. Клиент шоты бойынша деректер (үзінді көшірме немесе 

айналым тізілімдемесі), ҚҚС есебімен 
 

 күн сайын 0 теңге 

 1 айға 0 теңге 
 Клиенттің сұранысы бойынша үзінді көшірмеге 

Қосымша ұсынумен бір айдан жоғары 
1 бетіне 60 теңге 

4.3. Банктік шоттарының бар-жоғы туралы ақпарат, банктің 

деректемелері туралы және банк шоты бойынша басқа да 

анықтамалар ұсыну, ҚҚС есебімен 

500 теңге 

4.4. Ақша қозғалысы және ақша қалдығын растау 

туралы анықтамалар ұсыну, (айналым тізімдемесі) ҚҚС есебімен 
1000 теңге 

4.5. Шотының 1 жылдық айналымын айлық бөліп көрсеткен 

анықтама. ҚҚС есебімен 
1000 теңге 

4.6. Шотының 1 жылдан жоғары айналымын айлық бөліп 

көрсеткен анықтама. ҚҚС есебімен 
1500 теңге 

4.7. Клиенттердің талабы бойынша, тендерге қатысу туралы 

анықтамалар ұсыну, ҚҚС есебімен 
1500 теңге 

4.8. Әрбір анықтаманың қосымша нұсқасын беру. ҚҚС есебімен 500 теңге 

4.9. Аудиторлық компаниялар үшін деректер ұсыну, ҚҚС 

есебімен. 
8000 теңге 

4.10. Клиенттің өтініші бойынша төлем құжаттарын рәсімдеу, 

ҚҚС есебімен. 
500 теңге 



4.11. Мұрағаттағы құжаттар көшірмелерін ұсыну, ҚҚС есебімен 
 

1 бетіне 500 теңге 

4.12. Клиенттің ісінен құжаттардың көшірмелерін беру. ҚҚС 

есебімен. 

 

1 бетіне 300 теңге 

V. КОНВЕРCИЯЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР  

5.1. Шет елдік валютаны  айырбастау 
Операция жүргізу күнінде Банкпен белгіленген бағам 

бойынша 

VI. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР  

6.1. Қолма-қол қаражат беру  

 Банк филиалдарынан түскен қолма-қол қаражатты беру 

Теңге есебінде: сомадан 0,20% ; 

ең төменгісі - 250 теңге 

 

Валюта есебінде: сомадан 0,50%; 

ең төменгісі - 20 USD 

 Басқа банктерден түскен қолма-қол қаражатты беру 

Теңге есебінде: сомадан 0,35%; 

ең төменгісі - 350 теңге 

 

Валюта есебінде: сомадан 1% ; 

ең төменгісі- 20 USD 

 Алдын-ала сұраныссыз 1 млн.теңгеден асатын қолма-

қол қаражатты беру 

сомадан 0,5% 

 

6.2. Банкноттар мен тиындарды қабылдау және қайта есептеу  

 теңге есебінде 

сомадан 0,15%; 

ең төменгісі- 200 теңге 

 

 шет елдік валюта есебінде 

 

ЗТ, Филиалдар мен өкілдіктер 

ЖК, ШҚ,  нотариустар, 

адвокаттар, ЖСО, КМ 

0 теңге 
сомадан 0.30%; 

ең төменгісі- 5 USD 

6.3. Банкте мүмкіндік болған жағдайда, ұлттық банкноттар мен 

ірі номиналды тиындарды майдасына немесе  керісінше 

ауыстыру. 

 

Сомадан 0,5%; 

ең төменгісі - 500 теңге 

6.4. 25 чектік кітапшаны сату, ҚҚС есебімен 
1500 теңге 

 

VII. САЛЫМДАР  

7.1. Қолма-қол қаражатты қабылдау 0 теңге 

7.2. Кепілдік салым шотын  (қарызға, кепілдемелік хат, 

аккредитив бойынша қамсыздандыру) ашқаны үшін ұсталатын 

комиссия 

0 теңге 

7.3. Шартты салымдар  

7.3.1.Шет елдік маманды тартуға шартты салым ашу. 3000 теңге 

7.3.2. Шет елдік маманды тартуға арналған шартты салым 

келісімшартына өзгерістер енгізу, ҚҚС есебімен. 
2000 теңге 

7.3.3. Шартты салымдар бойынша анықтама ұсыну, ҚҚС 

есебімен 
2000 теңге 

7.3.4.Жер қойнауын пайдаланушының тарату қорына арналған 

шот ашу 
1000 теңге 

7.3.5. Жер қойнауын пайдаланушының тарату қоры 

келісімшартына өзгерістер енгізу, ҚҚС есебімен 
1000 теңге 

VIII. ҚАРЫЗДАР 

 

Жеделдік үшін (24 сағат ішінде) екі еселі тариф 

 

8.1. Банк қарызын ұсыну  

8.1.1. Теңгеде қарыз ұсыну: Банк есебінен ДАМУ есебінен 

 1 жылға дейінгі мерзіммен 
сомадан 0,3%; 

ең төменгісі- 10 000  теңге 

сомадан 0,3%; 

ең төменгісі- 10 000  теңге 

 1-3 жыл аралығында мерзіммен 
сомадан 0,5%; 

ең төменгісі- 10 000  теңге 

сомадан 0,5%; 

ең төменгісі- 10 000  теңге 

 3 жылдан жоғары мерзіммен 
сомадан 1%; 

ең төменгісі- 10 000  теңге 

сомадан 1%; 

ең төменгісі- 10 000  теңге 

8.1.2. ЕАВ-да қарыз ұсыну:1  

 1 жылға дейінгі мерзіммен 
сомадан 0,2%; 

ең төменгісі- 30 EUR/USD 
Қарастырылмаған 



 1-3 жыл аралығында мерзіммен 
сомадан 0,4%; 

ең төменгісі- 30 EUR/USD 
Қарастырылмаған 

 3 жылдан жоғары мерзіммен 
сомадан 0,7%; 

ең төменгісі- 30 EUR/USD 
Қарастырылмаған 

8.1.3. Қарыз алушының бастамасы бойынша несие шарттарын 

өзгерту 
10 000  теңге сомадан 0,25% 

8.1.4. Банк талап ететін ақпаратты және / немесе құжаттарды 

уақтылы ұсынбағаны үшін айыппұл (әр жағдай үшін) 
 10 АЕК 

8.1.5. Несиені мақсатсыз пайдаланғаны үшін айыппұл 10% 5% 

8.1.6. Несие желісі лимитінің уақытылы игерілмегені үшін 

айппұл (қарыздың игерілмеген бөлігінен) 
 5% 

8.1.7. Негізгі қарызды және сыйақыны уақтылы төленбегені үшін 

айыппұл 

 30 күнге дейін –1.25 

пайыздық мөлшерлеме, 

 60 күнге дейін – 1.50 

пайыздық мөлшерлеме 

 90 күнге дейін – 1.75 

пайыздық мөлшерлеме 

 91 күннен бастап – 2.00 

пайыздық мөлшерлеме 

 30 күнге дейін –1.25 

пайыздық 

мөлшерлеме 

 60 күнге дейін – 1.50 

пайыздық 

мөлшерлеме 

 90 күнге дейін – 1.75 

пайыздық 

мөлшерлеме 

 91 күннен бастап – 

2.00 пайыздық 

мөлшерлеме 

8.1.8. Шарттарды бұзғаны үшін айыппұл:  

- кепілдікті тіркеу; 

- кепілзаттың уақтылы ұсынылмауы; 

- кепілге қойылған затты ауыстыру мерзімін бұзу; 

- сақтандыру; 

- кепілдікті жыл сайынғы бағалау. 

Әрбір бұзушылық күні үшін 

несие сомасынан 0,1%, бірақ 

несие сомасынан 5% -дан 

аспайды 

Әрбір бұзушылық күні үшін 

несие сомасынан 0,1%, бірақ 

несие сомасынан 5% -дан 

аспайды 

8.1.9. Кепілге салынған мүліктің қауіпсіздігін қамтамасыз 

етпегені үшін айыппұл / меншік құқығының тоқтатылуы, Кепіл 

шартын бұза отырып, кепіл затымен жасалған мәмілелер 

Кепілзат құнынан 10% Кепілзат құнынан 10% 

8.1.10. Қарыз қаражаты есебінен сатып алынған активтерді 

мақсатсыз пайдаланғаны үшін айыппұл 
 

Қарыз қаражатын мақсатсыз 

пайдалану мөлшерінің 5% 

8.1.11. Кепілгерді өзгертуге келісім берген жағдайда, ҚҚС 

есебімен. 
100 000 теңге 

8.2.1. Клиент көрсеткен мекенжай бойынша анықтамалар мен 

басқа құжаттарды ұсыну, ҚҚС есебімен. 
10 000 теңге 

8.2.2. Несиелік қарыздың бар (жоқтығы) туралы анықтама ұсыну, 

ҚҚС есебімен. 

3000 теңге 

 

8.2.3. Несиелік іс ішіндегі құжаттардан көшірмелер беру, ҚҚС 

есебімен 
Бетіне 400 теңге 

8.3.  Талап-хат ұсыну. ҚҚС есебімен. 
Сомадан 0,01%; 

ең жоғарғысы– 35 000 теңге 

8.4. Несиелік есептер алу үшін «Бірінші Несиелік Бюро» ЖШС-

не сұраныстарды жүзеге асыру үшін алынатын комиссия, ҚҚС 

есебімен. 

5 000 теңге 

8.5. Нотариалды куәландыру үшін клиентті түпнұсқа 

құжаттарымен сүйемелдеу, ҚҚС есебімен. 
10 000 теңге 

8.6. Несиелеу шарттарын өзгерту, ҚҚС есебімен. 5 000 теңге 

8.7. Кепіл өзгерту, ҚҚС есебімен. (данасы) 20 000 теңге 

8.8. Қарызды қайта құрылымдау сұранысын қарастыру, ҚҚС 

есебімен. 
5 000 теңге 

8.9. Клиенттерге қайталама құжаттар мен шарттардың 

көшірмелерін беру, ҚҚС есебімен. 
40 000 теңге 

8.10. Клиенттің сұрауы бойынша шарттар мен басқа құжаттарға 

қол қою үшін Банк (Несиелік Департамент) қызметкерінің 

Банктің автокөлігімен қажетті орынға баруы, ҚҚС есебімен. 

 

 

қала ішінде - 20 000  теңге; 

қаладан тыс -30 000  теңге 

 

 

8.11 Бизнес-жоспарды, жобаны және басқа есептерді қарау және 

талдау қызметтерін төлеу, ҚҚС-ты қоса 

Несие / лимит мөлшерімен 1%-ға дейін 

ең төменгісі - 5 000 теңге; 

8.12 

Пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға «ДАМУ» АҚ 

мақұлдаған несиелер үшін комиссия және оларды қайтару тиісті 

ДАМУ бағдарламасының талаптары бойынша жүзеге 

асырылады. 

IX. Банктік кепілдемелер  



9.1. Банк кепілдемесін ұсыну Бір тоқсан тарифі, тоқсан бөлінбейді 

9.1.1. Қаражатпен кепілдеме немесе банктің қарсы кепілдемесін 

беру 

Тараптардың келісімі бойынша: 

Сомадан 0.3% - 1,0% аралығында; 

ең төменгісі – 10 000  теңге 

 

9.1.2. Басқа мүлікпен және қамсыздандырусыз кепілдеме беру 

Тараптардың келісімі бойынша: 

Сомадан 1.0% - 1,5% аралығында; 

ең төменгісі – 10 000  теңге 

 

9.2.Үшінші тұлғалардың кепілдемесі туралы ақпарат, ҚҚС 

есебімен 

сомадан 0,20%; 

ең төменгісі – 40 000 теңге 

9.3. Кепілдеме шарттарын өзгерту, ҚҚС есебімен 
20 000 теңге 

 

9.4. Клиенттің өтініші бойынша қайталама сұраныстар жасау, 

ҚҚС есебімен 

12 000 теңге 

 

 

9.5. Кепілдеме бойынша клиенттерге қайталама көшірмелер беру, 

ҚҚС есебімен 

80 000 теңге 

 

 

9.6. Банк кепілдемесін жедел шығарғаны үшін ұсталатын 

қосымша комиссия (24 сағат ішінде), ҚҚС есебімен 

20 000 теңге 

 

 

9.7. Кепілді өзгерту , ҚҚС есебімен 20 000 теңге 

9.8. Кепілдік күшін жою, ҚҚС есебімен 
сомадан 0,1%; 

ең төменгісі – 30 000 теңге 

9.9. Кепілдік сомасын өтеу. 30 000 теңге 

X. ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ЗТ, филиал мен өкілдіктер 
ЖК, ШҚ,  нотариустар, 

адвокаттар, ЖСО, КМ 

10.1. Клиенттердің импорттық және экспорттық келісім-

шарттарын сараптама жасап және тіркеу нөмірі беру, ҚҚС 

есебімен 

5 000 теңге 3 500 теңге 

10.2. Клиенттердің талабы бойынша тіркеу нөмірі берілген 

келісім-шарттарының төлемдеріне байланысты құжат 

беру, ҚҚС есебімен. 

 

- қолданыстағы істер бойынша 800 теңге 600 теңге 

- жабылған істер бойынша 950 теңге 800 теңге 

XI. АККРЕДИТИВТЕР  

Импорт  

11.1. Ашу Бір тоқсан тарифі, тоқсан  бөлінбейді 

- Өтеумен 

сомадан  0,25%; 

ең төменгісі - 35 000 теңге; 

ең жоғарғысы- 350 000 теңге 

- Өтеусіз сомадан  1,5% 

- Төлем мерзімін ұзарту тараптардың келісімі бойынша 

11.2. Аккредитив шарттарын өзгерту 20 000 теңге 

11.3. Аккредитив бойынша операциялармен байланысты 

сұраныстар, ҚҚС есебімен 
20 000 теңге 

11.4. Аккредитив мерзімін ұзарту 20 000 теңге 

11.5. Аккредитивтің күшін жою, ҚҚС есебімен 30 000 теңге 

Экспорт  

11.6. Растау 
Сомадан 0,20%; 

ең төменгісі - 40 000 теңге 

11.7. Құжаттарды тексеру 
сомадан 0,15%; 

ең төменгісі - 15 400  теңге 

11.8. Транферабельді аккредитивті аудару 
сомадан  0,10% ; 

ең төменгісі - 15 400 теңге 

11.9. Аккредитивті растау (1 тоқсан үшін)  

 100% өтеумен 

 

Сомадан 0,25%; 

ең төменгісі - 35 000 теңге 

ең жоғарғысы- 350 000 теңге 

 Өтеусіз шарт бойынша % 

XII. ИНКАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР  



12.1. Инкассалық тапсырыстарды шығару (қабылдау, өңдеу және 

құжаттарды инкассоға жөнелту) 

сомадан  0,20%; 

ең төменгісі - 7 700 теңге; 

ең жоғарғысы - 46 300 теңге 

12.1.1. Расталған инкассо. 

сомадан 0,10% ; 

ең төменгісі – 7 000  теңге; 

ең жоғарғысы- 77 300 теңге 

12.2. Инкассоға шығарылған алайда клиент төлемеген инкассо 

үшін берілген құжаттарды тарату немесе қайтару, ҚҚС есебімен 
Пошталық шығындарды өтеу 

12.3. Инкассомен байланысты сұраныс, ҚҚС есебімен 2 300 теңге 

XIII. POS- ТЕРМИНАЛ ҚЫЗМЕТТЕРІ  

13.1. Қолма-қол ақша алу  

 теңге есебінде 1% 

 шет елдік валютада 2% 

XIV. «ИНТЕРНЕТ БАНК» ҚЫЗМЕТТЕРІ  

14.1. Token тіркеу және алу , ҚҚС есебімен 
10 000 теңге 

 

14.2. Әрбір «Интернет Банк» пайдаланушысына арналған бір 

реттік кілтпен SMS-хабарламаларды алу үшін ұялы телефон 

нөмірін тіркеу. ҚҚС есебімен. 

2 000 теңге 

 

14.3.  Ай сайынғы абоненттік төлем. ҚҚС есебімен. 
0 теңге 

 

14.4. Маманды шақырту. ҚҚС есебімен. 
5 000 теңге 

 

XV. СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР  

15.1. Ұяшық –шағын. ҚҚС есебімен.  

 1 айға 3 ең төмені2. 3 000  теңге 

 1 жылға 
30 000 теңге 

 

15.2. Ұяшық –орташа. ҚҚС есебімен.  

 1 айға 3 ең төмені2. 4 600  теңге 

 1 жылға 48 000  теңге 

15.3. Ұяшық  – үлкен. ҚҚС есебімен.  

 1 айға 3 ең төмені2. 6 200  теңге 

 1 жылға 72 000  теңге 

15.4. Клиенттің кінәсінен кілттің жоғалуына немесе оны 

ауыстыруға байланысты алынатын комиссия. ҚҚС есебімен. 
15 000  теңге 

 

Ескертулер: 

 
1. Несие ЕАВ-да берілетін болса, комиссия сомасы да сол несие валютасында төленетін болады. 
2 1 айдан асатын мерзімге жалға алу үшін алынатын комиссия жалға алынатын айларға көбейтілген бір айлық жалға алу тарифі 

ретінде есептеледі  (1,3, 6, 9, 12). Мысалы, шағын сейфті 6 ай мерзімге жалға алған кезде есепке 1 ай тарифі (3000теңге) алынады   

(3 000*6=18  000 теңге). Барлығы: 18 000 теңге 

 
 


