
6.1.1. Жинақ және ағымдағы шот ашу, жүргізу, қайта ресімдеу және жабу (ұлттық және шетел 

валютасында)
Тегін  

6.1.2. Ағымдағы және жинақ шотына (депозиттер) ақша аудару Тегін

6.1.3. Клиенттің шоты бойынша соңғы шығыс/кіріс операцияларын жасаған күннен 1 

жылдан аса уақыт өткен ағымдағы шотты (ұлттық және шетел валютасында) жүргізу үшін 

ай сайынғы комиссия**

шоттағы қалдық мөлшерінде, бірақ 1000 теңгеден 

асырмай (клиенттің Банкте депозиті болған кезде 

өндірілмейді)

6.1.3.1. Клиенттің шоты бойынша соңғы шығыс/кіріс операцияларын жасаған күннен 1 жылдан аса 

уақыт өткен Талап етілгенге дейін жинақ шотын (ұлттық және шет ел валютасында) жүргізу үшін 

ай сайынғы комиссия**

Талап етілгенге дейін жинақ шотындағы 

қалдықтың мөлшерінде, бірақ 1 000 теңгеден 

асырмай 

6.1.4. "Уақытша жинақ шоты" (ұлттық және шетел валютасында) банктік салым ашу 2000 теңге

6.1.5. Ақша қозғалысы мен шоттардағы қалдықтарды растау туралы анықтамалар мен хаттарды

(банктік шоттардың болуы туралы (оның ішінде Банктің деректемелері туралы) 3 жұмыс күні

ішінде беру.

1200 теңге*

6.1.5.1. Ақша қозғалысы мен шоттардағы қалдықтарды растау туралы анықтамалар мен хаттарды 

(банктік шоттардың болуы туралы (оның ішінде Банктің деректемелері туралы) күнбе-күн беру 

(мерзімді).

2500 теңге*

6.1.6. Жинақ/ағымдағы шот бойынша 10 000 теңге және жоғары (шетел валютасындағы баламасы)

сомасына шығыс операцияларын жүргізу туралы СМС-хабарлама жіберу арқылы үзінді-көшірме

беру

Тегін

6.1.7. Салымды бір тұлғадан екінші тұлғаға қайта ресімдеу үшін комиссия (мұрагерлік және

сертификат бойынша қайта ресімдейтін жағдайларды қоспағанда) 
2000 теңге*

6.1.8. Өз банктік шотыңа/үшінші тұлғаның банктік шотына (жинақ шотын қоспағанда) ұзақ

мерзімді тапсырма ресімдеу үшін комиссия 
2000 теңге*

6.1.9. Шот бойынша үзінді көшірмені ұсыну үшін комиссия 100 теңге (1 парақ үшін)

6.1.10 2-картотеканың құжаттарын акцептісіз орындау үшін комиссия (шетел валютасындағы

баламасы)
250 теңге

20 000 теңгеге дейін Тегін

20 000 теңгеден жоғары сомадан 1%

- Банктік шотқа есептеусіз қолма-қол ақшаны қайта санау сомадан 0,65 % (min 250 теңге)

- шетел валютасы банкнотының түпнұсқалығын детектор қолданумен тексеру 1 банкнот үшін 50 теңге (min 200 теңге)

6.2.3.1.Қолма-қол ақшамен түскен кезде Тегін

6.2.3.2.Ағымдағы шотқа салым бойынша сыйақы сомасы түскен кезде Тегін

6.2.3.3. Ұйымдармен шарттар бойынша жалақы түскен кезде Тегін

6.2.3.3.1. "Еуразиялық банк" АҚ-тан алынған кредиттік қаражаттар ретінде қолма-қол ақшасыз 

түрде түскен, валюта түрі мен сақталу мерзіміне қарамастан

Тегін

6.2.3.3.2. Кепілді қарыз бойынша бастапқы жарна ретінде қолма-қол ақшасыз түрде түскен, валюта 

түрі мен сақталу мерзіміне қарамастан

Тегін

ақша ағымдағы шотта  30 (отыз) күнтізбелік күннен кем орналасқан кезде шетел валютасының сомасынан 0,9%, 

ұлттық валютада кепілдендірілген өтеу*******, ақша ағымдағы шотта 30 (отыз) күнтізбелік күннен 

аз уақыт ішінде орналасса
кепілдендірілген өтеуді төлеу сомасынан 0%

ақша ағымдағы шотта  30 (отыз) күнтізбелік күннен кем орналасқан кезде сомадан 1,2% 

 - және валютаның түріне байланыссыз ақшаның шотта 30 (отыз) күнтізбелік күннен аса болуы Тегін

6.2.3.5. Шетел валютасында енгізілетін соманың баламасын одан әрі қарай ағымдағы шоттан алып 

алумен ағымдағы шотқа қолма-қол ақша салу (бір операциялық күннің ішінде)***
Тегін

6.2.4.1. Бір филиалдың/бөлімшенің шеңберінде қолма-қол ақша түскен кезде Тегін

 - ұлттық валютада, ақша жинақ шотында 30 (отыз) күнтізбелік күннен аз болған кезде  сомадан 0,9%

ұлттық валютада кепілдендірілген өтеу*******, ақша жинақ шотта 30 (отыз) күнтізбелік күннен аз 

уақыт ішінде орналасса
кепілдендірілген өтеуді төлеу сомасынан 0%

 -  шетел  валютасында, ақша жинақ шотында 30 (отыз) күнтізбелік күннен аз болған кезде сомадан  1,2% 

 - және валютаның түріне байланыссыз ақшаның шотта 30 (отыз) күнтізбелік күннен аса болуы Тегін

 - кредит бойынша ертеректе міндеттерді қамтамасыз ету болып табылатын салымның сомасын 

қайтарған кезде.
Тегін

- клиенттер  –  Жалақылық жоба ұйымдарының қызметкерлері үшін валютаның түрі мен ақшаның 

"Қазына Премиум" салымы бойынша болу мерзіміне байланыссыз
Тегін

 - клиенттер  – Банкте ынтымақтастық туралы шарт жасалған "Қазына Премиум" салымы бойынша 

зейнетақы қорының салымшылары үшін, ақша жинақ шотта 7 (жеті)  күнтізбелік күннен аз 

болғанда

0,5%

 - клиенттер – Банкте ынтымақтастық туралы шарт жасалған "Қазына Премиум" салымы бойынша 

зейнетақы қорының салымшылары үшін, ақша жинақ шотта 7 (жеті) күнтізбелік күннен аса 

болғанда

Тегін

 - "Арнайы шот" салымы бойынша, валюта түріне және ақшаның қанша уақыт жатқанына 

байланыссыз
Тегін

 - ақшаның Банкте валютаның түріне байланыссыз 30 күннен аса болуы талаптарында Тегін

 - ұлттық валютада, ақшаның Банкте 30 күннен аз болуы талаптарында  сомадан 0,9%

 - шетел  валютасында, ақшаның Банкте 30 күннен аз болуы талаптарында сомадан  1,2% 

6.2.6. ҚР тыс жерлерге кетуіне байланысты зейнеткерлік жарнаны төлеу сомадан 0,2%

6.2.6.1.  Алушының ағымдағы шотына зейнетақы, арнайы мемлекеттік жәрдемақылар, Семей 

сынақ ядролық полигонында ядролық сынақ салдарынан зардап шеккен азаматтардың 

зейнетақысына үстемелер, жерлеуге жәрдемақылар, инфляция деңгейі есебімен міндетті 

зейнеткерлік жарнаға нақтылы енгізілген сома мен зейнетақылық төлемдерге құқық алу сәтінде 

жинақтық зейнетақы қорында жинақталған зейнетақы сомасы арасындағы айырмашылық ретінде 

анықталған мемлекеттік бюджет қаржылары есебінен бір жолғы төлемдер және басқа төлемдер 

(бұдан әрі зейнетақы мен жәрдемақылар) төлеу, сондай-ақ «ҚР Халықты әлеуметтік қорғау мен 

еңбек министрлігінің Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» РМКМ есептеген 

зейнетақылар мен жәрдемақылардан ұстап қалу.

Тегін

6.2.7. Қолма-қол ақшаны ағымдағы немесе жинақ шотына аударумен қайта санау Тегін

ұлттық  валютада сомадан  0,8%

шетел  валютасында сомадан 1,3%

6.2.9. Алынып тасталды

6.2.10. Банктің кассасы арқылы кредиті өтеу кезінде «CrediLogic» АБАЖ-да берілген өнімдер 

бойынша қолма-қол ақшаны қайта есептеу
350 теңге

6.2.11.  Төлемге жатпайтын, сондай-ақ айналымға жарамсыз шетел валютасындағы банкноттарды 

инкассоға қабылдау

банкнотаның (-лардың) номиналды құнынан 10 

%****

6.3.1. Ұлттық валютаға шетел валютасын сату/сатып алу операциялары, салымшылардың шоттары 

бойынша айырбастау операциялары  

операцияларды жүргізу күнінде банк белгілеген 

бағам бойынша 

6.4.1. Бір клиенттің шоттары арасындағы банкішілік аударымдар****** 150 теңге

6.4.1.1. ******Бір клиенттің шоттары арасында*******кепілендірілген өтеудің банкішілік 

аударымы
тегін

6.4.2. Банктің басқа клиентінің шотына банкішілік аударымдар 0,3%

(min  - 650 теңге,

max - 5000 теңге)

6.4.2.1. Алынып тасталды

Банк ұлттық және шетел валютасында көрсететін қызметтердің тарифтері

Б-тарауы. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА  КӨРСЕТІЛЕТІН  ҚЫЗМЕТТЕРГЕ ТАРИФТЕР*

6-бөлім.  КРЕДИТТІК  ЕМЕС ОПЕРАЦИЯЛАР (ұлттық  және шетел валютасында)

6.2. КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

6.1  Жинақ шотты ашу, жүргізу және  жабу 

6.2.1. Купюраларды ірілендіру/ұсату:

6.2.2. Банктік шотқа есептеусіз қолма-қол ақшаны қайта тексеру және түпнұсқалығын тексеру

6.2.3. Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру

6.2.3.4 Ұлттық валютада қолма-қол ақшасыз жолмен түскен кезде,

6.2.4. Жинақ  шоттан қолма-қол ақша беру

6.2.4.2. Қолма-қол ақшасыз түскен кезде:

6.2.5. Салым сомасын айырбастау кезінде қолма-қол ақшасыз жолмен түскенде ағымдағы және жинақ шоттарынан қолма-қол ақша беру:

6.2.8. Басқа филиалдағы жинақ және ағымдағы шоттардан, оның ішіндегі басқа филиалдан / бөлімшеден түскен қолма-қол ақша беру үшін 

комиссия (Алматы қ. филиалы мен оның өңірлеріндегі (Талғар қ., Қаскелең қ., Есік қ., Өтеген батыр к., Ұзынағаш к.), операцияларды 

қоспағанда). Басқа филиалда шоттан алып алу және толықтыру бойынша қызметтер Астана уақытымен 18:00-ге дейін демалыс күндерден 

басқа күндері беріледі.

6.3. АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

6.4. АУДАРЫМДАР 



6.4.3.Алынып тасталды

6.4.5. Басқа банктерге ұлттық валютада аударымдар. сомадан 0,35 %  min. 700 теңге, max. 7500 теңге

6.4.5.1. Болашақ валюталандыру күнімен басқа банктерге ұлттық валютада аударымдар сомадан 0,15 %  min. 300 теңге, max. 5 000 теңге

6.4.6.1. "Экспресс-аударымдар" жүйесі бойынша банкішілік аударымды жөнелту сомадан 2%  (мин. 240 теңге, макс. 25000 теңге); 

аударымның ең  жоғары  сомасы 10 000 000 теңге

6.4.6.1.1. Алынып тасталды 

6.4.6.2. "Экспресс-аударымдар" жүйесі бойынша түскен банкішілік аударымдарды төлеу тегін

 клиенттің өтінімі сағ. 09.00-дан 17.00-ге дейін беріледі сомадан 0,5% (мин 6000 теңге; макс 77500 теңге)

Алынып тасталды

 клиенттің өтінімі сағ. 09.00-дан 17.00-ге дейін беріледі сомадан 0,4% (мин 6000 теңге; макс 77500 теңге)

Алынып тасталды

Алынып тасталды

6.4.10. Клиенттің өтініші бойынша шетел валютасында жөнелтілген аударымдарға өзгерістер

мен толықтырулар енгізу (ҚҚС ескере отырып) 
15 000 теңге *

6.4.10.1.Төлемнің күшін жоюға сұранымдар 15 000 теңге *

6.4.10.2.  Клиенттердің өтініші бойынша төлемді іздеу туралы сұраным 15 000 теңге *

6.4.10.3. Басқа банктің клиенті пайдасына шетел валютасындағы аударым бойынша растауды 

сұрату (ҚҚС-ты қосқанда) 
500 теңге *

6.4.11. "Золотая Корона" ақша аударымдары жүйесі бойынша аударымдар

Ресей Федерациясына  аударымдар Ресей Федерациясына аударым жіберу үшін тариф

USD (АҚШ доллары)-  20 000-ға дейін аударым сомасынан 1% (25 USD-дан асырмай)

RUR (Ресей рублі) -  600 000-ға дейін аударым сомасынан 1% (1000 RUB-ден асырмай)

EUR (еуро)-  15 000-ға дейін аударым сомасынан  1% (20 EUR-дан асырмай)

ТМД елдеріне, Грецияға, Чехияға, Моңғолияға, Израильге, Латвияға, Литваға аударымдар

ТМД елдеріне, Грецияға, Чехияға, Моңғолияға,

Израильге, Латвияға, Литваға аударымдар жіберу

үшін тариф

USD (АҚШ доллары)- 20 000-ға дейін (Абхазияға 3 000 USD-дан асырмай; Моңғолияға 15 000

USD-дан асырмай; Грецияға USD-да аударым жүргізілмейді)
Аударым сомасынан  1.5%

RUR (Ресей рублі)- 600 000-ға дейін (Абхазияға 100 000 RUR-ден асырмай; Моңғолия мен

Грецияға RUR-де  аударым жүргізілмейді)
Аударым сомасынан  1.5%

EUR (еуро) - 15 000-ға дейін (Абхазияға 3 000 EUR-ден асырмай; Моңғолияға 10 000 EUR-ден

асырмай)
Аударым сомасынан  1.5%

Түрік Республикасына аударым Түрік Республикасына аударым жіберу үшін тариф

200 USD-ге дейін  (АҚШ доллары) 3 USD

200 EUR-ге дейін  (еуро) 3 EUR

201 USD-тен бастап  (10 000 USD-ден асырмай) Аударым сомасынан  1.5%

201 EUR-ден бастап  (10 000 EUR-ден асырмай) Аударым сомасынан  1.5%

Қытайға аударымдар Қытайға аударым жіберу үшін тариф

USD (АҚШ доллары)-  20 000-ға дейін 25 USD

Вьетнамға аударымдар Вьетнамға аударым жіберу үшін тариф

USD (АҚШ доллары) - 1999-ға дейін 10 USD

USD (АҚШ доллары) -  2000-нан бастап  4999-ға дейін 15 USD

USD (АҚШ доллары) -  5000-нан бастап 10 000-ға дейін 20 USD

Непал Республикасына аударымдар Непал Республикасына аударым жіберу үшін тариф

500 USD-қа дейін  (АҚШ доллары) 5 USD

501 USD-дан бастап  (АҚШ доллары) Аударым сомасынан  1.5%

6.4.11. Қаражаттардың қалдығын өтініште көрсетілген клиенттің шотына аудару (қарызды өтегеннен кейін қалған қаражат)

- «NEW CAR LOAN» (NCL); «USED CAR LOAN» (UCL); «PSL»; «PСL»; «KAZPOST»;

«LOYALTY» топтамалары, Кепілсіз мақсатты кредит өнімі бойынша

300 теңге немесе қаражат қалдығы дебеттік

картаға автоматты режимде аударылған жағдайда

тегін
- "Просто Авто", "Эксклюзив авто", "Персонал авто", "Просто Кредит" топтамалары бойынша

(«Еуразиялық банк» АҚ қызметкерлері", "Жалақылық жобаға қатысушының қызметкерлері",

"ENRC қызметкерлері" топтарынан басқа)

300 теңге немесе қаражат қалдығы дебеттік

картаға автоматты режимде аударылған жағдайда

тегін

- бөлшек кредит беру өнімдерінің шеңберінде сыртқы және ішкі қайта қаржыландырылатын

қарыздар бойынша:

 "Просто Авто", "Эксклюзив авто", "Персонал авто", "Бипэк Авто", "Просто Кредит" 

300 теңге немесе қаражат қалдығы дебеттік

картаға автоматты режимде аударылған жағдайда

тегін

6.5.1. Жаңа клиентті қосу Тегін

6.5.2. Алынып тасталды

6.5.3. Сеанстық кілттерді  sms-хабарлама арқылы ұсыну Тегін

6.5.4. SMARTBANK бойынша қызмет көрсетілгені үшін абоненттік ақы Тегін

6.5.5. Шоттан үзінді-көшірме, карт-шоттан шағын үзінді-көшірме, өтеу кестесін

қалыптастыру
Тегін

6.5.6. Қызметтерді төлеу

 - "Қазақтелеком" АҚ мекенжайына төлемдер аудару тегін (комиссия 07.05.2019 ж. дейін жарамды)

 - «Kcell», «Activ» ұялы байланыс операторлары пайдасына төлемдер аудару тегін (комиссия 07.05.2019 ж. дейін жарамды)

 - басқа қызметтерді жеткізушілердің мекенжайына төлемдерді аудару Тегін

6.5.7. Банкішілік аударымдар*****:

 - бір клиенттің  шоттарының арасында Тегін

 - басқа  клиенттің шотына Тегін

 - Diamond төлем картасын пайдаланумен банктік шоттан аударымдар Тегін

6.5.8. Қазақстан бойынша  ұлттық валютадағы банкаралық аударымдар Аударым сомасынан  0,2%, 

min  250 теңге.

6.5.9. Қазақстаннан тыс жерлерге шетел валютасында халықаралық аударымдар

Шығыстар қаражат аударушының есебінен (OUR):

АҚШ  долларында
Аударым сомасынан  0.3%, 

min 5000 теңге; max 45000 теңге 

Еурода
Аударым сомасынан  0.3%, 

min 5000 теңге; max 45000 теңге 

Ресей  рублінде
Аударым сомасынан  0.3%, 

min 2000 теңге max 30000 теңге

Ағылшын  фунт стерлингтерінде
Аударым сомасынан 0,3%,                                 min  

5000 теңге; max 45000 теңге

6.5.10. Бюджетке төлемдер, Жол қозғалысы ережесін бұзғаны үшін айыппұл төлеу 200 теңге

6.6.1.  Жинақ кітапшасын жоғалтқан кезде қалпына келтіру 400 теңге *

6.6.2. Клиенттің өтініші бойынша үзінді-көшірмелердің және басқа құжаттардың телнұсқасын 

ұсыну
Тегін

6.6.3. Берген күннен бастап 5 жылдан аспайтын мерзімге клиенттің өтініші бойынша түбіртек пен

басқа да кассалық құжаттардың телнұсқасын ұсыну 
1 000 теңге

6.7.1. Алынып тасталды

6.7.2.  Алынып тасталды

6.7. ХАЛЫҚТАН ТӨЛЕМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ

6.5. "SMARTBANK"(ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ) ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА ҚАШЫҚТЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША 

КЛИЕНТКЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

6.7.3.Алынып тасталды

6.6. БАСҚА ДА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

 - Шығыстар қаражат аударушының есебінен (OUR):

 - Шығыстар бенефициардың есебінен (BEN) (Жіберуші банктің комиссиясы жіберушінің есебінен төленеді, корреспондент банк пен басқа банктердің 

1) Қытайға ақша аударымын жіберген кезде аударымды алушыға қаражатты есепке  алу 3 (үш) жұмыс күнін құрайды.

2) жіберушінің өтінімі бойынша Қытайға аударымды қайтару немесе жою үшін (аударым жіберілгеннен кейін), талап етілетін уақыт 60 жұмыс күніне

дейінгі мерзімді құрайды + жіберушіден аударымды қайтарғаны/жойғаны үшін  100  АҚШ доллары мөлшерінде комиссия ұсталады.   

3) жіберушінің өтінімі бойынша Қытайға аударымның деректемелеріне өзгеріс енгізу және/немесе қателерді түзету үшін (аударым жіберілгеннен кейін),

талап етілетін уақыт 60 жұмыс күніне дейінгі мерзімді құрайды + жіберушіден аударымды қайтарғаны/жойғаны үшін 100 АҚШ доллары мөлшерінде

комиссия ұсталады.

6.4.7. Алынып тасталды 

6.4.8. Алынып тасталды 

6.4.9. Басқа банктің клиентінің пайдасына шетел валютасында аударым:

6.4.6. "Еуразиялық банк" АҚ желісі бойынша "Экспресс-аударымдар"

Шотты ашусыз ақша аударымдарының жүйесі



6.7.3.2.1 Алынып тасталды

6.7.3.2.2 Алынып тасталды

6.7.3.2.3 Алынып тасталды

  -  1-ден 5-күнге дейін Күніне 300 теңге *

  - 1-ден 4 аптаға дейін Аптасына  1 500  теңге *

  - 1-ден 3 айға дейін Айына 3 000 теңге *

  - 4-тен 6 айға дейін Айына 2 850 теңге *

   - 7-ден 12 айға дейін Айына 2 700 теңге  *

  - 13 айдан бастап және одан жоғары Айына 2 550 теңге *

  -  1-ден 5-күнге дейін Күніне 350 теңге *

   - 1-ден 4 аптаға дейін Аптасына 1 750 теңге *

    - 1-ден 3 айға дейін Айына 3 500 теңге *

    - 4-тен 6 айға дейін Айына  3 325 теңге  *

    - 7-ден 12 айға дейін Айына 3 150 теңге *

    -  13 айдан бастап және одан жоғары Айына  2 975 теңге *

  -  1-ден 5-күнге дейін Күніне 400 теңге *

    - 1-ден 4 аптаға дейін Аптасына  2 000 теңге *

    - 1-ден 3 айға дейін Айына  4 000 теңге *

    - 4-тен 6 айға дейін Айына  3 800 теңге  *

    - 7-ден 12 айға дейін Айына  3 600 теңге *

    - 13 айдан бастап және одан жоғары айына 3 400 теңге  *

  -  1-ден 5-күнге дейін Күніне  500 теңге *

    - 1-ден 4 аптаға дейін Аптасына  2 500 теңге *

    - 1-ден 3 айға дейін Айына  5 000 теңге *

    - 4-тен  6 айға дейін Айына 4 750 теңге *

    - 7-ден 12 айға дейін Айына  4 500 теңге *

    - 13 айдан бастап және одан жоғары Айына  4 250 теңге *

  -  1-ден 5-күнге дейін Күніне 700 теңге *

   - 1-ден 4 аптаға дейін Аптасына  3 500 теңге *

   - 1-ден 3 айға дейін айына  7 000 теңге *

   - 4-тен  6 айға дейін айына 6 650 теңге *

   - 7-ден 12 айға дейін Айына  6 300 теңге *

  - 13 айдан бастап және одан жоғары Айына  5 950 теңге *

Жеке банктік сейфті (ұяшықты) жалдау 

(жалдау мерзімі аймен белгіленеді)

1/2/3 ай

Шағын  сейф - S (10 000 тек. см.-ге дейін) 1 теңге

Орташа  сейф - М1 (10 000 - 15 000 тек. см.) 1 теңге

Орташа  сейф - М2 (15 000 - 20 000 тек. см.) 1 теңге

Үлкен сейф - L (20 000 - 50 000 тек. см.) 1 теңге

Үлкен  сейф - G (50 000 тек. см.-ден бастап) 1 теңге

6.8.2. Сату-сатып алу операциялары кезінде сейфке ерекше қолжетімділік талаптары үшін 

комиссия (6.8.1-т. сай сейфтік ұяшықтарды жалдаудың тарифтеріне қосымша түрде 

алынады)

3 000 теңге*

6.8.3. Қолма-қол ақшаны қайта санауға және банкноттың түпнұсқалығын детектор 

қолданумен анықтауға комиссия

Кассалық қызмет көрсету тарифтеріне сәйкес 

(6.2.2-т. қараңыз)

6.8.4. Банктің мүліктерін жоғалтқаны немесе бүлдіргені үшін (кілт, кассета, құлып) 

шығындардың орнын толтыру өндіріледі (ҚҚС есебімен)

ЖБШ қызмет көрсететін ұйымның ұсынған шоты 

бойынша.

6.8.5. Сейфті жалдау кезінде клиентке құлып пен екі кілт берілген жағдайдағы комиссия (6.8.1-т. 

сәйкес сейфтік ұяшықтарды жалдаудың тарифтеріне қосымша түрде алынады)
15 000 теңге *

6.8.6. Сейфтік ұяшықты пайдаланғаны үшін кепіл сомасы 40 000 теңге

6.8.7. Сейфтік ұяшықты уақтылы босатпағаны үшін әрбір мерзімі кешіктірілген күн үшін 

тұрақсыздық айыппұлы (клиент мүлкі Банктің қоймасына тапсырылғанға дейін 

қолданылады)

сейфтік ұяшықтарды жалдағаны үшін тарифтерге 

сәйкес бір күнге, ұяшықтың мөлшеріне 

байланысты  ( 6.8.1-т. қараңыз)

6.8.8. Жеке сейфтік ұяшықты мәжбүрлі ашу кезінде клиент мүлкінің Банктің қоймасында 

сақталуы үшін комиссия
Күніне 300 теңге *

6.8.9. Қолма-қол ақшаны қайта санауға және банкноттың түпнұсқалығын детектор 

қолданумен анықтауға комиссия (ҚҚС есебімен)

Кассалық қызмет көрсету тарифтеріне сәйкес 

(6.2.2-т. қараңыз)

6.9.1. Электрондық кассир-рецикулятор және ақпараттық-төлем терминалы арқылы операциялар

жүргізген кезде ұялы байланыс үшін шотқа немесе банктік шотқа (бір клиенттің шоттарының

арасында) немесе "Еуразиялық банк" АҚ-тың төлем картасына қалдық ақшаны аудару

Тегін 

6.9.2. Банктік шотты немесе "Еуразиялық банк" АҚ-тың төлем картасын толықтыру Тегін

ақпараттық-төлем терминалдары 

арқылы, теңгеде*

банкоматтар арқылы, 

теңгеде

6.9.3.1. "Қазақтелеком" АҚ пайдасына төлемдерді қабылдау кез келген 2,5%+50 теңге қызмет жоқ

6.9.3.2. Ұялы байланыс кез келген 0-ден 100-ге дейін, қадамы - 10 40

1-ден бастап 50-ге дейін 100; 120; 150; 200; 250; 300

50-ден бастап 100-ге дейін 50; 70; 100; 120; 150; 200; 250; 300

101-ден бастап 200-ге дейін 30; 50; 70; 100; 120; 150; 200; 250; 300

201-ден артық 0; 30; 50; 70; 100; 120; 150; 200; 250; 300

6.9.3.4. "Еуразиялық банк" АҚ банктік шотын толықтыру кез келген 0 0

7.5.10. Шетел валютасын сатып алудың/сатудың жеке бағамына "Smartbank" ҚБҚ жүйесі 

арқылы сұрату (ҚҚС ескерумен)
500 теңге*

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі айналысқа шығарған жаңа үлгідегі аффинирленген 

инвестициялық алтынның сертификатталған өлшеуіш құймасының сараптамасын жүргізу (ҚҚС 

ескерумен)   

3%*

**** Ауыстырылған валютаны клиентке беру 180 жұмыс күні өткен соң, бірақ клиенттің банкнотын (-тарын) қабылдаған сәттен бастап 270 жұмыс 

күнінен кешіктірмей жүргізіледі. Эмитент банктен қабылданған банкноттарды айырбастаудан бас тарту алған кезде бұрын инкассоға қабылданған 

банкноттар мен банктің комиссиясы клиентке қайтарылмайды.

Үлкен сейф - L (20 000 - 50 000 тек. см.)

Үлкен  сейф - G (50 000 тек. см.-ден бастап)

6.8.1.1. Жеке банктік сейфті (ұяшықты) жалдау (осы жеңілдікті тарифтік кесте "Жеңілдікті сейф" акциясы үшін қолданылады) - 1 теңге 

Сейфтің санаты (стандарттық)

* ҚҚС салынады

*** тариф тек бір клиенттің шоттары бойынша мәміле жасау сәтінде нарықтық бағам бойынша (Банктің маржасының есебімен) енгізілген соманы 

6.9. ЭЛЕКТРОНДЫҚ  КАССИР-РЕЦИРКУЛЯТОР ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ-ТӨЛЕМ  ТЕРМИНАЛЫ АРҚЫЛЫ ОПЕРАЦИЯЛАР 

** Шетел валютасында ашылған шоттардан комиссияны есептен шығару ақы төлеген күнгі есептік бағам бойынша теңгеде  жүргізіледі

6.9.3. Қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйелері арқылы төлемдерді қабылдау

Қызметтер тізімі
Қызметті жеткізуші пайдасына жасалатын 

төлемдер саны

Жеке тұлғадан алынатын комиссия

6.9.3.3. Басқа тауарлар/қызметтер жеткізушілері 30;40

16 бөлім. АФФИНИРЛЕНГЕН БАҒАЛЫ МЕТАЛДАРМЕН (ҚҰЙМАЛАРМЕН) ОПЕРАЦИЯЛАР

Шағын  сейф - S (10 000 тек. см.-ге дейін)

Орташа  сейф - М1 (10 000 - 15 000 тек. см.)

Орташа  сейф - М2 (15 000 - 20 000 тек. см.)

6.7.3.2 Коммуналдық төлемдерді аудару:

6.7.3.1 Алынып тасталды

6.8. СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР

6.8.1. Жеке банктік сейфті (ұяшықты) жалдау (жалдау мерзімі күнмен, толық аптамен және аймен белгіленеді, толық емес апта толық аптаға 

6.7.11. Алынып тасталды

*******кепілдендірілген өтеу - Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес кепілдендірілген депозит бойынша депозиторға төленуі тиіс ақша сомасы

****** Төлем карталарын пайдаланумен ішкі аударымдарды қоспағанда, сондай-ақ жеке кәсіпкердің, шаруа қожалығының, жеке нотариустың, жеке сот 

орындаушысының, адвокаттың шотына аудару кезінде жөнелтуші мен бенефициардың ЖСН-дары бірдей болған жағдайда жеке тұлғалар үшін 

тарифтердің 6.4.2. тармақшасын басшылыққа алған жөн.

*ҚҚС ескерумен

***** Жеке кәсіпкердің, шаруа қожалығының, жеке  нотариустың, жеке сот орындаушының, адвокаттың шотына ақша аударған кезде жіберуші мен  


