
 

 

«Bank RBK» 

АҚ Жалпы операцияларды жүргізу 

шарттары туралы ережелердің  

№4 қосымшасы 

«Bank RBK» АҚ 

Директорлар кеңесімен 

бекітілген 

2014 жылғы 12 

наурыздағы хаттама 

 

2014 жылғы 01 сәуірде күшіне енген  «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгеріспен қоса (2014 жылғы 26 наурыздағы 

хаттама) 

2014 жылғы 21 сәуірде күшіне енген «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгерістермен және толықтырулармен қоса (2014 

жылғы 16 сәуірдегі хаттама) 

2014 жылғы 05 мамырда күшіне енген «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгеріспен қоса (2014 жылғы 30 сәуірдегі хаттама) 

2014 жылғы 09 маусымда күшіне енген «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгеріспен қоса (2014 жылғы 28 мамырдағы 

хаттама) 

2014 жылғы 04 маусымда күшіне енген «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгеріспен қоса (2014 жылғы 04 маусымдағы 

хаттама) 

2014 жылғы 30 маусымда күшіне енген «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгеріспен қоса (2014 жылғы 20 маусымдағы 

хаттама) 

2015 жылғы 01 ақпанда күшіне енген «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгеріспен қоса (2015 жылғы 28 ақпандағы 

хаттама) 

2015 жылғы 10 сәуірде күшіне енген «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгеріспен қоса (2015 жылғы 27 наурыздағы 

хаттама) 

2015 жылғы 03 маусымда күшіне енген «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгеріспен қоса (2015 жылғы 21 мамырдағы 

хаттама) 

2015 жылғы 01 шілдеде күшіне енген «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгеріспен қоса (2015 жылғы 10 маусымдағы 

хаттама) 



 

 

2015 жылғы 28 қазанда  күшіне енген «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгеріспен қоса (2015 жылғы «21»  қазандағы 

хаттама) 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (2015ж. "21" қазандағы 

 хаттама), 2015ж. "21" қазаннан бастап  

күшіне енген өзгерістермен және толықтырулармен қоса 

 

2015 жылғы 23 желтоқсанда  күшіне енген «Bank RBK» АҚ Директорлар 

кеңесімен бекітілген өзгеріспен қоса (2015 жылғы «23»  желтоқсандағы 

хаттама) 

«Bank RBK» АҚ (30.12.2015ж. хаттама) диекторлар Кеңесімен бекітілген, 

2016 ж. 1 қаңтарынан күшіне енген  өзгерістер және толықтырулармен, 

2016 ж. 1 шілдесінен күшіне енетін 47 т. 9 тш., 51 т. соңғы абзацы, 60 т. 

бөлігі,  66 т. екінші және үшінші абзацтарынан өзге. 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (06.01.2016ж. 

хаттама), 06.01.2016ж. бастап күшіне енген толықтырулармен қоса 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (2016 жылғы «10» 

ақпандағы хаттама 2016 жылғы «19» ақпаннан бастап күшіне енген 

толықтырулармен қоса. 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (2016 жылғы «01» 

маусымдағы хаттама 2016 жылғы «13» маусымынан бастап күшіне енген 

толықтырулармен қоса. 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (2016ж. "22" 

маусымдағы хаттама), 2016ж. "01" шілдеде бастап күшіне енген 

өзгерістермен және толықтырулармен қоса 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (2016ж. "03" тамыздағы 

 хаттама), 2016ж. "10" тамыздан бастап  

күшіне енген өзгерістермен және толықтырулармен қоса 

 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (2016 жылғы «10» 

тамыздағы хаттама 2016 жылғы «22» тамызынан бастап күшіне енген 

өзгертулермен және толықтырулармен қоса. 

 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (2016 жылғы «31» 

тамыздағы хаттама 2016 жылғы «01» қыркүйекген бастап күшіне енген 

өзгертулермен және толықтырулармен қоса. 

 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (2016 жылғы 29 қыркүйектегі  

хаттама), 2016 жылдан  «03» қазаннан бастап күшіне енген толықтырулармен қоса. 

 

     «Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (2016ж. "28"қыркүйегіндегі  

хаттама), 2016ж. "12" қазанынан бастап күшіне енген өзгерістермен қоса. 

 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (26.10.2016ж. 

хаттама), 26.10.2016ж. бастап күшіне енген толықтырулармен қоса 

 

 



 

 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп  

(2017ж. "15" наурыздағы хаттама), 2017ж. "28" наурызынан бастап  

күшіне енген өзгерістермен қоса. 

 

«Bank  RBK» АҚ директорлар кеңесімен бекітіліп (2017ж. «19» сәуірінің хаттамасы),  

2017ж. 28 сәуірінен бастап күшіне енген өзгерістермен қоса  

 

«Bank  RBK» АҚ Директорлар кеңесімен бекітіліп (2017 ж. «07» маусымдағы хаттама), 2017 жылғы 04 

шілдеден бастап күшіне енген өзгерістермен және толықтырулармен қоса. 

 

ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ  

«Bank RBK» АҚ ТАРИФТЕРІ  */**** 

1-БӨЛІМ. БАНКТІК ШОТТАР АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ 

р/б 

№ 
Қызмет түрі Тарифте

р 
Ескерту 

ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДА ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДА 

1.1. Банктік шоттар ашу 0 теңге  

1.2. Банктік шотқа жылдық қызмет көрсету 0 теңге  

1.3. Банктік шоттарды жабу ** 0 теңге  

2-БӨЛІМ. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР 

р/б 

№ 
Қызмет түрі Тарифте

р 
Ескерту 

ҰЛТТЫҚ  ВАЛЮТАДА 

2.1. Банктік шотқа қолма-қол ақша қабылдау және қайта 

есептеу 

0 теңге  

2.2. Басқа филиалдағы банктік шотқа үшінші тұлғадан қолма-

қол ақша қабылдау 

0,2%  

2.3. Жеке тұлғалардың жинақ шоттарынан қолма-қол ақша 

беру: 

  

2.3.1. Қолма-қол ақшалай келіп түскенде  0 теңге  

2.3.2. Қолма-қол ақшалай емес келіп түскенде   
2.3.2.1. ақша жинақ шотта 7 (жеті) күнтізбелік күннен аз сақталса  0,2% Қазақстан 

Республикасының 

Ұлттық Банк 

Басқармасының 2015 

жылғы «09» 

қыркүйегіндегі №157 

қаулысымен 

бекітілген тәртіпке 

сәйкес еркін 

айырбастау бағамы 

режиміне көшуіне 

байланысты, тариф 

теңгеде ашылған 

депозиттер бойынша 

өтемақы ретінде келіп 

түскен ақшаны алу 

(беру) кезінде 

қолданылмайды. 

 

2.3.2.2. ақша жинақ шотта 7 (жеті) және одан көп күнтізбелік күн бойы 

сақталса 

0 теңге  



 

 

2.4. Ағымдағы шоттан немесе талап еткенге дейінгі шоттан 

қолма-қол ақша беру: 

  

2.4.1. Қолма-қол ақшалай келіп түскенде 0 теңге  
2.4.2. Қолма-қол ақшалай емес келіп түскенде 0,2%  
2.4.3. МЗТО есепке қосқан зейнетақы, жәрдемақы түрінде  0 теңге  

2.4.4. Банктің кез келген филиалында қарыздар және/немесе қарыз 
бойынша алғашқы жарна ретінде енгізілген сомалар бергенде  

0 теңге  

2.4.5. Банк ағымдағы шоттағы депозит бойынша сыйақыны берген 
кезде  

0 теңге  

2.4.6. Депозитті оның қолданылу мерзімі аяқталған кезде жапқан 
және ағымдағы шоттағы депозиттен ақшаны аударған 

жағдайда қолма-қол ақшасыз жолмен түскен кезде (банктік 

салым шартының талаптарына сәйкес) 

0 теңге  

2.4.7. "Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға 

және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар 

адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты 

рақымшылық жасау туралы" Қазақстан Республикасының 

2014 жылғы 30 маусымындағы  №213-V Заңына сәйкес 

ақшаны жария ету мақсатында ашылған ағымдағы шоттан 

ақшаны беру (шотқа ақшаның түсу түріне және оларды 

сақтау мерзіміне тәуелсіз) 

 

0 теңге  

2.5. Банктік шот ашпай төлемдер және аударымдар бойынша 

транзиттік шоттан қолма-қол ақша беру  

0,2%  

2.6. Осы бөлімнің 2.4.6 т. есептемегенде Банктің басқа 

филиалындағы ағымдағы/жинақ шоттардан қолма-қол 

ақша беру (шотқа ақшаның келіп түсу түріне және сақталу 

мерзіміне қарамастан) 

0,5%  

2.7. Банкноталар мен монеталарды ұсақтау 0,5%  
2.8. Банктік шотқа енгізбей қолма-қол ақшаны қайта есептеу  350 теңге 100 банкнота үшін 

Шетел валютасында 

2.9. Банктік шотқа қолма-қол ақша қабылдау және қайта 

есептеу  

0 теңге  

2.10. Басқа филиалдағы банктік шотқа үшінші тұлғадан қолма-

қол ақша қабылдау 

1%*****  

2.11. Жеке тұлғалардың жинақ шоттарынан қолма-қол ақша 

беру: 

  

2.11.1. Қолма-қол ақшалай келіп түскенде 0 теңге  

2.11.2. Қолма-қол ақшалай емес келіп түскенде   

2.11.2.1. ақша жинақ шотта 7 (жеті) күнтізбелік күннен аз сақталса 1%*****  

2.11.2.2. ақша жинақ шотта 7 (жеті) және одан көп күнтізбелік күн бойы 

сақталса 

0 теңге  

2.12. Депозиттер бойынша есептелген сыйақыны, қарыздарды 

беру бойынша операцияларды есептемегенде ағымдағы 

шоттан немесе талап еткенге дейінгі шоттан қолма-қол 

ақша беру: 

  

2.12.1. Қолма-қол ақшалай келіп түскенде 0 теңге  

2.12.2. Қолма-қол ақшалай емес келіп түскенде 1,0%*****  



 

 

2.12.3. Банктің кез келген филиалында қарыз бойынша алғашқы 
жарна ретінде салынған қарызды және/немесе сомаларды 
берген кезде 

0 теңге  

2.12.4. Банк ағымдағы шоттағы депозит бойынша сыйақыны берген 
кезде  

0 теңге  

2.15.5. Депозитті оның қолданылу мерзімі аяқталған кезде жапқан 
және ағымдағы шоттағы депозиттен ақшаны аударған 
жағдайда қолма-қол ақшасыз жолмен түскен кезде (банктік 
салым шартының талаптарына сәйкес) 

0 теңге  

2.13. Банктік шот ашпай төлемдер мен аударымдар бойынша 

транзиттік шоттан қолма-қол ақша беру  

1,0%*****  

2.14. Осы бөлімнің 2.12.3-2.12.15 тш. есептемегенде Банктің 

басқа филиалында  ағымдағы/жинақ шоттардан қолма-

қол ақша беру (ақшаның шотқа келіп түсу түріне және 

сақталу мерзіміне қарамастан) 

1%*****  

2.15. "Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға 

және Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты бар 

адамдарға олардың мүлікті жария етуіне байланысты 

рақымшылық жасау туралы" Қазақстан Республикасының 

2014 жылғы 30 маусымындағы  №213-V Заңына сәйкес 

ақшаны жария ету мақсатында ашылған ағымдағы шоттан 

ақшаны беру (шотқа ақшаның түсу түріне және оларды 

сақтау мерзіміне тәуелсіз) 

 

0 теңге  

Филиалдың /Банк филиалы бөлімшесінің жұмыс кестесіне қарай Банк кассасынан қолма-қол ақша беріледі және 

қабылданады. 

3-БӨЛІМ. АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ 

БАНК ШОТТАРЫ БОЙЫНША АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ 

р/б № Қызмет түрі Тарифтер Ескерту 

        ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДА, ОНЫҢ ІШІНДЕ ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ ҚБҚ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША 

3.1. Астана қаласы уақыты бойынша ағымдағы валюталау 

күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару  

  

3.1.1. сағат 9-00 бастап сағат 12-00 дейін 300 теңге  
3.1.2. сағат 12-00 бастап сағат 16-00 дейін 500 теңге  

3.1.3. сағат 16-00 бастап сағат 18-00 дейін 700 теңге Банктің мүмкіндігі 

болса  

3.2. «Интернет-Клиент» ҚББҚ жүйесі бойынша аударымдарды 

қоспағанда, валюталаудың келесі күнімен басқа 

банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар 

200 теңге  

3.3. «Интернет-Клиент» ҚБҚ жүйесі арқылы 

аударуды есептемегенде 1 сағаттың ішінде басқа банк 

клиентінің пайдасына Банктің шұғыл аударуы 

1 000 теңге  

3.4. Банк клиенттерінің пайдасына ішкі банктік аударымдар: 

- қағаз тасушыда  

- электронды түрде***  

 

 
 
0 теңге 
50 теңге 

 

3.4.1. Бір клиенттің шоттары арасында 0 теңге 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
3.5. 

Жеке тұлғалардың төлем жүргізуі: 
 

  

- салықтарды, айыппұлдарды және өсімақыларды төлеу 

бойынша бюджетке төлемдерді қоспағанда, коммуналдық және 

өзге қызметтер үшін, сонымен қатар «Қазақтелеком» АҚ 

пайдасына қызметтер;; 

ең аз  - 0 теңге 

ең көп  - 100 теңге 

Төлем жүргізу 

үшін тарифтер 

төлем жүйесімен 

жасалған шарттарға 

байланысты 

бекітіледі 

 

- салықтарды, айыппұлдарды және өсімақыларды төлеу бойынша 
бюджетке төлемдерді жүргізу; 

төлем сомасынан 

1% минималды - 

100 теңге 

 

- «Қазақтелеком» АҚ пайдасына қызметтер үшін. төлем сомасынан 

3% 

 

 
 
 
 
 

3.5.1. 

«Экспресс-касса» жүйесі бойынша заңды тұлғалар мен жеке 

кәсіпкерлер пайдасына: 

 Комиссияны есептен 

шығару 

бенефициармен 

шартта көрсетілген 

тәртіпте және 

жағдайда жүзеге 

асырылады.  

 

Ұлы Отан соғысының қатысушылары үшін: 0 теңге  

Қалған клиенттер үшін:  

 

Минималды 0,2% - 

100 теңге 

 

 

3.6. Астана қаласы уақыты бойынша операциялық күн ішінде 

төлемді (аударымды) қайтып алу: ** 

 Банк мүмкіндігі болған 

жағдайда, қайтарылатын 

төлемнің (аударым) 

аударымы үшін Банк 

комиссиясы 

қайтарылмайды. 

Қайтарылатын төлем 

(аударым) қайтарылмаған 

жағдайда қайтарылым үшін 

комиссия қайта берілмейді.  

 
3.6.1. банкішілік  500 теңге  

3.6.2. Банк аралық 1000 теңге  
3.7. Басқа банктерден келіп түскен теңгедегі ақшаны есепке 

қосу 

0 теңге  

3.8. Аударым (төлем) бойынша іздеу жүргізу *** 1000 теңге  
Коммуналдық және басқа қызметтер үшін жеке тұлғалардың төлемдерін, өз шоттарының арасындағы 

ішкі банктік аударымдарды, сондай-ақ «Интернет-Клиент» ҚБҚ жүйесі арқылы 24/7 режимінде 

жүргізілетін жеке тұлғалардың басқа клиенттерінің пайдасына жасалатын төлемдерді есептемегенде 

ұлттық валютадағы төлем тапсырмалары ағымдағы операциялық күні Астана қаласы уақыты бойынша сағат 09.00 

бастап сағат 18.00 дейін қабылданады. 

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДА 

3.9. Банк клиенттерінің пайдасына ішкі банктік 

аударымдар, соның ішінде «Интернет-Клиент» ҚБҚ 

жүйесі арқылы: 

- қағаз тасушыда 

- электронды түрде *** 

 
 
 
0 теңге 
50 теңге 

 

3.9.1. Бір клиенттің шоттары арасында 0 теңге  



 

 

3.10. Басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару: 

 

 

 

  

3.10.1. Комиссия түрі «OUR» (Ақша жіберушінің есебінен):   

3.10.1.1. АҚШ долларында / Еурода / фунт стерлингте / швейцария 

франкінде  

0,2% 
ең аз -  4 000 

теңге 

ең көп -  50 000 

теңге 

 

3.10.1.2. ресей рублінде  0,15%***** 
ең аз -  2 000 

теңге ең көп – 

20 000 теңге 

 

3.10.1.3. қытай юанінде 0,2% 
ең аз -  7 000 

теңге ең көп -  -

50 000 теңге 

 

3.10.1.4. басқа валюталар (АҚШ долларын, Еуроны, фунт стерлингті, 

швейцария франкін, қытай юанін және Ресей рублін 

есептемегенде) 

0,3% 

ең аз - 4 000 

теңге ең көп – 

50 000 теңге 

 

3.10.2. Комиссия түрі «GOUR» (Кепілдікті төлем):   

3.10.2.1. АҚШ долларында  0,28% 

ең аз - 11 000 

теңге 

ең көп  - 60 000 

теңге 

 

3.10.3. Комиссия түрі «BEN»/ «SHARE» (толығымен немесе бір бөлігі 

бенефициар есебінен): 

  

3.10.3.1. АҚШ долларында  / Еурода / фунт стерлингте / швейцария 
франкінде  

0,15% 
ең аз - 2 500 

теңге ең көп – 

40 000 теңге 

 

3.10.3.2. қытай юанінде 0,15% 
ең аз -5 500 

теңге ең көп  - 

40 000 теңге 

 

3.10.3.3. ресей рублінде 0,10%***** 
ең аз -1 200 
теңге ең көп  - 
20 000 теңге 
 

 

3.11. Басқа банктерден келіп түскен клиенттердің шоттарына 

ақшаны есепке қосу  

0 теңге  

3.12. Клиенттің тапсыруы бойынша аудару деректерін өзгерту 

** 

10 000 теңге  

3.13. Клиенттің кінәсінен қате аударылған сомаларды 

қайтаруға көмектесу** 

10 000 теңге  



 

 

3.14. Астана қаласы уақыты бойынша операциялық күн ішінде 

аударымды қайтарып алу **  

 

10 000 теңге Ағымдағы 
операциялық күнгі 
Астана қаласы 
уақыты бойынша 
сағат 16.00 дейін 
Банк мүмкіндігі 
болған  жағдайда. 
Қайтарылатын 
аударым үшін 
Банк комиссиясы 
қайтарылмайды. 
Қайтарылатын 
аударым 
қайтарылмаған 
жағдайда 
қайтарылым үшін 
комиссия қайта 
берілмейді. 

3.15. Аударым бойынша іздеу жүргізу * * 7 000 теңге  

3.16. Ресей рублінен басқа барлық валюталарда SWIFT кодын 

көрсетпей басқа банктердің клиенттерінің пайдасына 

аудару 

4 000 теңге Негізгі тарифке 

қосымша  

ШОТ АШУСЫЗ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ 

 

 3.17. Зейнетақы аударымдарын қабылдау  

 

200 теңге  

 

Астана қаласы уақыты 

бойынша сағат 14.00 кейін  

Қабылданған төлем келесі 

операциялық күні төленеді.  

 3.18. Бюджетке төлемдерді қабылдау  

 

200 теңге  

 

Астана қаласы уақыты 

бойынша сағат 14.00 кейін 

Қабылданған төлем келесі 

операциялық күні төленеді. 

 3.19. Коммуналдық және өзге қызметтер үшін төлемдерді 

қабылдау, төлем жүйелері бойынша қабылданған 

төлемдерден өзге  

 

100 теңге  

 

 

 3.20. Қолма қол ақшалай тәртіпте Авангард Plat төлем жүйесі бойынша қабылданатын төлемдер:  

«Қазақтелеком» АҚ және Egov пайдасына төлемдерді 
есептемегенде, Коммуналдық және басқа қызметтер үшін  

 ең аз  - 0 теңге 
ең көп  - 100 
теңге*** 

Төлем жүргізу 

үшін тарифтер 

төлем жүйесімен 

жасалған шарттарға 

байланысты 

бекітіледі 

«Қазақтелеком» АҚ қызметі үшін Төлем сомасының 
3%-ы 

 

 Egov қызметін төлеу үшін ең аз  - 99 теңге 
ең көп  - 100 теңге 

 

 3.21. «Золотая Корона» төлем жүйесі бойынша ақша аударымдары  

 

 

 

 

 

 

  

 АҚШ долларында  ең аз – 0,01 АҚШ 

доллары  

ең көп – 300 АҚШ 

доллары  

Төлем жүргізу үшін 

тарифтер  

төлем жүйесімен 

жасалған шарттарға 

байланысты бекітіледі  
 еурода  

 

ең аз – 0,01 Еуро  

ең көп – 225 Еуро  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timwe.kazakhstan.egov
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.timwe.kazakhstan.egov


 

 

 ресей рублінде  ең аз – 0,01 ресей 

рублі  

ең көп – 6000 ресей 

рублі   Ұлттық валютада  

 

ең аз – 0,01 теңге  

ең көп – 10000 теңге  

 3.22. «Western Union» төлем жүйесі бойынша ақшау аударымдары  

 

  

 АҚШ долларында  

 

ең аз – 2 АҚШ 

доллары  

ең көп – 301 АҚШ 

доллары  

Төлем жүргізу үшін 

тарифтер  

төлем жүйесімен 

жасалған шарттарға 

байланысты бекітіледі  
 Ұлттық валютада  ең аз – 225 теңге  

ең көп – 32 145 теңге  
 3.23. Астана қаласы уақыты бойынша ағымдағы валюталау 

күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару  

  

3.23.1. сағат 9-00 бастап сағат 12-00 дейін 500 теңге  

3.23.2. сағат 12-00 бастап сағат 16-00 дейін 700 теңге  

3.23.3. сағат 16-00 бастап сағат 18-00 дейін 1000 теңге Банктің мүмкіндігі болса 

Келесі валютаны есептемегенде Банк шетел валютасында аудару туралы өтініштерді ағымдағы операциялыұ күні 

Астана қаласы уақыты бойынша сағат 16.00 дейін қабылдайды: қытай юані – сағат 12.00 дейін  

 

4-БӨЛІМ. «ИНТЕРНЕТ- КЛИЕНТ» ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

р/б № Қызмет түрі Тарифтер Ескерту 

4.1. «Интернет- клиент» ҚБҚК жүйесіне қосылу 0 теңге  

4.2. Абоненттік төлем 0 теңге  

4.3. «Интернет- клиент» ҚБҚК жүйесіне қосылуды блоктау 

(соның ішінде, телефон, Contact сentre арқылы) 

0 теңге  

4.4. «Интернет-клиент» ҚБҚК жүйесіне қосылуды блоктан 

шығару 

0 теңге  

4.5. «Интернет-клиент» ҚБҚК жүйесін ажырату 0 теңге  
 

 

5-БӨЛІМ. ҚАРЫЗ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ 

р/б № Қызмет түрі  Тарифтер Ескерту 

5.1. Қарызды алуға өтінішті және құжаттарды қарастырғаны үшін комиссия** ең аз -  0 теңге 

ең көп  - 10 000 

теңге 

Өнім / акция 

талаптарына сәйкес 

5.2. Қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия ең аз -  0 теңге 

ең көп  - қарыз/ 

сомасының несие 

лимитының 10% 

Өнім / акция 

талаптарына сәйкес 

5.3. Қарызды бергені үшін комиссия ең аз -  0 теңге 

ең көп  - 10 000 теңге 

Өнім / акция 

талаптарына сәйкес 

5.4. Қарызға қызмет көрсетумен байланысты ағымдағы шоттарды ашу және 

жүргізу үшін комиссия 

 ең аз -  0 теңге 

ең көп  - 10 000 теңге 

Өнім / акция 

талаптарына сәйкес 



 

 

5.5. Ұсынылған қарыз шарттарын өзгерткені үшін комиссия: 

1.өтеу кестесі; 

2. қарыз валютасы; 

3. сыйақы мөлшерлемесі; 

4. өтеу тәртібі 

ең аз -  0 теңге 

ең көп  - несиелік 

берешек қалдығының 

1%-ы 

 

Өнім / акция 

талаптарына сәйкес 

5.6. Келесі сұрақтарды қарастырғаны үшін комиссия **: 

1) қарызгердің (тең қарызгердің), гаранттың (кепілгердің) бастамасы 

бойынша қарызгермен (тең қарызгермен), гарантпен (кепілгермен) 

байланысты шарттарды өзгерту; 

2) қарыз бойынша кепіл затына ауыртпалық салу, сонымен қатар кепіл 

затын ауыстыру кезіндегі шарттарды өзгерту; 

3) кепіл берушіні ауыстыру; 

4) клиенттің несиелік құжаттар жинағындағы кепіл затына құқық 

белгілеуші құжаттарды клиенттің өтініші бойынша беру; 

5) жеке тұлғаның тұрғылықты орны бойынша тіркеуге (тіркеуден 

шығаруға), кепілдік қамсыздандыру аумағында жүргізілген қайта 

құрылымдауды, құрылымдарды, жапсармаларды заңдастыруға келісім 

туралы анықтаманы клиенттің өтініші бойынша беру; 

6) кепіл беруші ауысқан кезде қолданысқа енгізілген мүліктің меншік 

құқығын және (немесе) кепіл құқығын ресімдеу бойынша қызмет көрсету;  

7) жылжымайтын мүліктің мақсатты тағайындалуын өзгерту бойынша, 

жер телімдерін үлеске бөлу бойынша қызмет көрсету;  

8) Кепілдік қамсыздандыру болып табылатын көлік құралының тіркеу 

нөмірін ауыстыруға, көлік құралының тіркеу куәлігін қайта ресімдеуге, 

көлік құралы бойынша жоғалған құжаттарды қалпына келтіруге рұқсат 

туралы анықтаманы клиенттің өтініші бойынша беру 

 

ең аз -  0 теңге 

ең көп  - несиелік 

берешек қалдығының 

1%-ы 

 

Өнім / акция 

талаптарына сәйкес 

5.7. Қарыз бойынша несиелік берешек туралы анықтаманы клиенттің өтініші 

бойынша бергені үшін комиссия** 

ең аз -  0 теңге 

ең көп  - 2 000 

теңге 

Тариф Қазақстан 

Республикасының 

заңнамасымен 

көзделген жағдайларда 

қолданылады 

5.8. Қарызды мерзімнен бұрын бөліктеп (толықтай) өтегені үшін комиссия 

 

 

ең аз -  0 теңге 

ең көп  - мерзімнен 

бұрын 

толықтай/бөліктеп 

өтеу сомасының 

(заңнама шектеуін 

ескергенде) 2%-ы 

 

Өнім / акция 

талаптарына сәйкес 

6.-БӨЛІМ. АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ 

р/б № Қызмет түрі  Тарифтер Ескерту 

6.1. Өтінім бойынша шетел валютасын қолма қолсыз тәртіпте 

айырбастау: 

   

6.1.1. Күнбе-күн (оның ішінде, «Depositum» мультивалюталық салымы 

бойынша, «Интернет-Клиент» ҚБҚ жүйесі бойынша) 
0 теңге Банктің белгіленген 

бағамына сәйкес 

6.1.2. Келесі жұмыс күні  0 теңге Банктің белгіленген 

бағамына сәйкес 

Банк шетел валютасын айырбастауға өтінімдерді келесі операцияларды есептемегенде жұмыс күндері ағымдағы операциялық 

күні Астана қаласы уақыты бойынша сағат 15.00 дейін қабылдайды: 

қытай юанімен сағат  -  12.00 дейін;  

Сағат 09.00 бастап 17.00 дейін жүргізілетін «Depositum» мультивалюталық салымы  және «Интернет-Клиент» ҚБҚ жүйесі 

бойынша операциялар шеңберінде. 

Банк айырбастауға өтінімдерді ағымдағы операциялық күні Астана қаласы уақыты бойынша сағат 15.00 бастап 18.00 дейін, 

Банктің мүмкіндігі болған кезде қабылдайды. 



 

 

6.2. Қолма қол шетел валютасын сатып алу/сату бойынша валюталық-

айырбастау операциялары 

Операция жүргізу 

күнінде Банкпен 

бектіліген бағам 

бойынша 

 

 

7-БӨЛІМ. СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР 

р/б №   Қызмет түрі Тарифтер Ескерту 

7.1. Алматы, Астана, Атырау, Ақтау, Шымкент, Өскемен, Қарағанды қ. филиалдар үшін тарифтер** 

7.1.1. Шағын сейф (450мм*246мм*80мм):   

7.1.1.1
. 

1 күн   250 теңге  

7.1.1.2
. 

1 ай  2 500 теңге  

7.1.1.3
. 

3 ай  7 000 теңге  

7.1.1.4
. 

6 ай  13 000 теңге  

7.1.1.5
. 

12 ай  25 000 теңге  

7.1.2. Орташа сейф (450 мм*246мм*144мм):   

7.1.2.1
. 

1 күн   350 теңге  

7.1.2.2
. 

1 ай  4 500 теңге  

7.1.2.3
. 

3 ай  11 000 теңге  

7.1.2.4
. 

6 ай  20 000 теңге  

7.1.2.5
. 

12 ай  38 000 теңге  

7.1.3. Үлкен сейф (450мм*246мм*450мм), (450мм*246мм*413мм):   

7.1.3.1
. 

1 күн   500 теңге  

7.1.3.2
. 

1 ай  6 000 теңге  

7.1.3.3
. 

3 ай  17 000 теңге  

7.1.3.4
. 

6 ай  32 000 теңге  

7.1.3.5
. 

12 ай  59 000 теңге  

7.1.4. Гранд сейф (450мм*450мм*413мм):  Тек Алматы қ.  

7.1.4.1
. 

1 күн   800 теңге  

7.1.4.2
. 

1 ай  9 000 теңге  

7.1.4.3
. 

3 ай  26 000 теңге  
 

7.1.4.4
. 

6 ай   49 000 теңге  

7.1.4.5
. 

12 ай   97 000 теңге  

7.2.   VIP Орталық үшін тарифтер**  

7.2.1. Шағын сейф (435мм*310мм*75мм):   

7.2.1.1
. 

1 күн   300 теңге  

7.2.1.2
. 

1 ай   3000 теңге  

7.2.1.3
. 

3 ай   8 600 теңге  

7.2.1.4
. 

6 ай   16 800 теңге  

7.2.1.5
. 

12 ай   28 000 теңге  

7.2.2. Орташа сейф (435мм*310мм*175мм):   

7.2.2.1
. 

1 күн   525 теңге  

7.2.2.2
. 

1 ай   6750 теңге  

7.2.2.3
. 

3 ай   16500 теңге  



 

 

7.2.2.4
. 

6 ай   31 000 теңге  

7.2.2.5
. 

12 ай   59 000 теңге  

7.2.3. Үлкен сейф (435мм*310мм*300мм):   

7.2.3.1
. 

1 күн   600 теңге  

7.2.3.2
. 

1 ай   7 200 теңге  

7.2.3.3
. 

3 ай   20 400 теңге  

7.2.3.4
. 

6 ай   36 000 теңге  

7.2.3.5
. 

12 ай   68 000 теңге  

7.2.4. Гранд сейф (435мм*620мм*525мм):   

7.2.4.1
. 

1 күн   1 000 теңге  

7.2.4.2
. 

1 ай   11 500 теңге  

7.2.4.3
. 

3 ай   36 000 теңге  

7.2.4.4
. 

6 ай   68 000 теңге  

7.2.4.5
. 

12 ай   125 000 теңге  

7.2.5. Гранд плюс сейфі (435мм*620мм*650мм):   

7.2.5.1
. 

1 күн   1 200 теңге  

7.2.5.2
. 

1 ай   14 000 теңге  

7.2.5.3
. 

3 ай   41 000 теңге  

7.2.5.4
. 

6 ай   79 000 теңге  

7.2.5.5
. 

12 ай   148 000 теңге  

7.3. Сейфтік операциялар бойынша басқа қызметтер үшін тарифтер** 

7.3.1. Филиалдарда клиенттің кінәсінен кілт сынғанда немесе жоғалғанда 

сейфтік ұяшықтың құлпын ауыстыру үшін комиссия  

15 000 теңге  

7.3.2. VIP Орталықта клиенттің кінәсінен кілт сынғанда немесе 

жоғалғанда сейфтік ұяшықтың құлпын ауыстыру үшін комиссия 

30 000 теңге  

7.3.3. Мерзімі аяқталғанда сейфті босатпағаны үшін  әр күн үшін тариф 

бойынша 

 

 

 

8-БӨЛІМ. БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР 

р/б №  Қызмет түрі  Тарифтер Ескерту 

8.1. Банктік шотқа, банктік салымға және қарызға қатысты 

кез келген сипаттағы ақпараттық анықтамалар /хаттар, 

шарттар (соның ішінде телнұсқаларын) және үшінші 

тұлғалардың пайдасына басқа анықтамалар беру: 

 Тариф Қазақстан 
Республикасының 

заңнамасымен 
қарастырылған 

жағдайларда 

қолданылады. 

8.1.1. 2 (екі) банк күні ішінде** 500 теңге  
8.1.2. Банк күні ішінде** 1 000 теңге  

8.2. Банктік шоттар бойынша үзінді жазбалар беру 0 теңге  

8.3. Төлем құжатының телнұсқасын беру (әр құжат үшін)** 200 теңге  

8.4. VIP клиентке қолма-қол ақша жеткізу (қызметтік 

инкассация кассирінің бірге ілесуі): 

  



 

 

8.4.1. Бір күн ішінде жеткізу (1 сағат жол үшін + 1 сағат ақшаны 
қайта санау үшін деген есеппен)** 

30 000 теңге  

8.4.2. Екі сағаттың ішінде жеткізу (1 сағат жол үшін + 1 сағат 

ақшаны қайта санау үшін деген есеппен)** 

36 000 теңге  

8.4.3. Жеткізуге кететін қосымша уақытты төлеу (әр сағатты)** 12 000 теңге  

8.5. Несие берешегі туралы анықтама беру ** 2 000 теңге Тариф Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасымен 
қарастырылған 
жағдайларда 
қолданылмайды.  

8.6. Нотариалдық куәландыру мақсатында көшірмесін түсіру үшін 

Банкте сақтаулы кепілге құқық белгілеуші, сәйкестендіруші 

және басқа құжаттардың түпнұсқаларын беру ** 

3 000 теңге  

* - Бұл тарифтер «3-бөлім. Аудару операциялары» және «8-бөлім. Басқа қызметтер» 8.1.1 және 8.1.2 тармақтарын 

есептемегенде төлем карточкасы қолданылатын банктік шоттарға қолданылмайды. 

** - Тариф ҚҚС есепке алына отырып көрсетілген 

*** - басқа банктердің клиенттерінің пайдасына жалпы аударымдар сомасы / «Интернет-Клиент» ҚБҚ жүйесі 

арқылы Банк клиенттерінің пайдасына ішкі банктік аударымдар 500 000 теңгеден / Астана қаласы уақыты бойынша 

операциялық күні төлем төлеу (аудару) жүргізу кезіндегі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша АҚШ 

долларындағы / Еуродағы баламасынан аспау керек. 

****аталған тарифтер сондай-ақ Банкпен ерекше қатынаста байланысты тұлғалармен жасалатын мәмілелерге те 

қолданылады. Банкпен ерекше қатынаста байланысты тұлғалармен мәмілелер Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен және Банктің ішкі нормативті құжаттарымен бекітілген тәртіпте жасалады 

    ***** - комиссияны алу операция жүргізу күнгі валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша теңгеде   
жүзеге асырылады. 

 

 


