
Ақшалай  қаржымен қамтылған, ҚҚС салынбайды
Ең төменгі мөлшерлеме кепіл сомасынан - 0,3 %  (мин 6 000 теңге);                  

Ең жоғары мөлшерлеме - тараптардың келісімі бойынша

Өзге мүлікпен, оның ішінде Депозитпен қамтылған, ҚҚС салынбайды
Ең төменгі мөлшерлеме кепіл сомасынан 0,5 % (Мин 8 000 теңге);                   

Ең жоғары мөлшерлеме - тараптардың келісімі бойынша
 Тендерлік кепіл талаптарының өзгеруі:- тендерлік кепіл сомасы көбейтіледі, ҚҚС 
салынбайды Комиссия есептеу үшін кепіл берілуіне тарифтерге сай
 Басқа өзгерістер  (кепілдің қолданылу мерзімі арттырылады/ азайтылады, кепіл 
сомасының азайтылуы), ҚҚС салынады 7 500 теңге (әрбір өзгеріс үшін)

Ақшалай қаржылармен қамтылған, ҚҚС салынбайды

Ең төменгі мөлшерлеме: кепіл ауыртпалығы салынған ақшаға сыйақы 
есептеумен - жылдық 5%  (мин 7 000 теңге), кепіл ауыртпалығы 

салынған ақшаға сыйақы есептемей  - жылдық 2,5%  (мин. 5 000 теңге); 

Өзге мүлікпен қамтылған, ҚҚС салынбайды
Ең төменгі мөлшерлеме - жылдық 4%  (мин 10 000 тенге); Ең жоғары 

мөлшерлеме - тараптардың келісімі бойынша

Кепіл мерзімі мен сомасының өзгертілуі, ҚҚС салынбайды
Өзгеріс айырмашылығына комиссия есептеу үшін кепіл беру ретінде 

қарастырылады (әрбір өзгеріс үшін)
  Басқа өзгерістер (бенефициардың атауына, оның деректемелеріне, лоттардың 
нөмірлеріне/атауына өзгерістер, нөмірлерді, шарттардың/келісімшарттардың күнін және 
басқа  өзгерістер, сомасы мен кепіл мерзімін азайту, басқа өзгерістер), ҚҚС салынады 7 500 теңге (әрбір өзгеріс үшін)
 Кеден органдарының пайдасына кепіл беру, ҚҚС салынбайды кепіл сомасынан 2% 

 Кепіл және контркепіл бойынша бенефициардың талаптарына ақы төлеу, ҚҚС салынбай кепіл сомасынан 0,5% , мин 7 500 теңге 

 Банк орындауға қабылдаған кепілден бас тарту, ҚҚС салынады 7 500 теңге
 Клиентке қызмет көрсетпейтін филиалдың комиссиясы  (кепілдің техникалық 
шығарылымына), ҚҚС салынбайды 3 000 теңге
Басқа банктердің кепілдіктерін авизолау сомадан 0,1%  (мин.15 500 теңге, макс. 70 000 теңге) 
Басқа банктердің пайдасына кепілдіктерді авизолау 7 500 теңге
Кепілдіктерді растау тараптардың келісімі бойынша
 SWIFT/Telex кепілдіктерін  және  басқа банктердің пайдасына кепілдіктердің өзгерісін 
авизолау 5 000 теңге
SWIFT/TELEX кепілдіктері бойынша сұрату 3 000 теңге
Банкаралық кепілдіктер бойынша мәмілелерді құрылымдағаны үшін  комиссия  сомадан 0,75% (мин. 15 000 теңге, макс. 200 000 теңге)

КЕПІЛДІКТЕР  БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАР  

 Коммерциялық  (тендерлік емес/конкурстық емес) банктік кепіл беру:  

Тендерлік (конкурстық) банктік кепілдік беру: 
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