
ТАРИФТЕРДІҢ АТАУЫ СТАНДАРТТЫ ТАРИФ

7. КРЕДИТТІК ЕМЕС ОПЕРАЦИЯЛАР

7.1. БАНКТІК ШОТТЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ 

7.1.1. Банктік шоттарды ашу:

 - Алматы, Нұр-Сұлтан қ. филиалдарында; 5 000 теңге

 - Алматы, Нұр-Сұлтан қ. қоспағанда басқа филиалдарда. 3 000 теңге

7.1.2.
Банкте техникалық мүмкіндік бар болған кезде заңды тұлғаға 

шотты шұғыл ашу (2 сағат ішінде):

 - Алматы, Нұр-Сұлтан қ. филиалдарында; 7 000  теңге

 - Алматы, Нұр-Сұлтан қ. қоспағанда басқа филиалдарда. 5 000 теңге

7.1.3.

Жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке нотариустарға, 

жеке от орындаушыларына, адвокаттарға ағымдағы шотты 

шұғыл ашу (2 сағат ішінде)

4  500 теңге

7.1.4.
Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кредит беру аясында 

кредит беру бойыншазаңды тұлғаларға ағымдағы шотты ашу: 

 - Алматы, Нұр-Сұлтан қ. филиалдарында; 0 теңге

 - Алматы, Нұр-Сұлтан қ. қоспағанда басқа филиалдарда. 0 теңге

7.1.5. EGov.kz электронды үкімет порталы арқылы ағымдағы шотты 0 теңге

7.1.6.
Жеке  кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке 

нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға 
2 500 теңге

7.1.7.

«Еуразиялық  банк» АҚ барлық жүйесі бойынша екінші және 

одан кейінгі ағымдағы шоттар ашу (оның ішінде транзиттік және 

лимиттелген режимде).

0 теңге

7.1.8. Жинақ шот ашу: 0 теңге

7.1.9. Эскроу-шот ашу және жүргізу 18 000 теңге

7.1.10. Банктік шотты жүргізу:

7.1.10.1 Банктік шотты ұлттық валютада жүргізу: 1 200 теңге (ай сайын)

7.1.10.1.1.
Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кредит беру аясында банктік 

шотты жүргізу.
0 теңге

7.1.10.2. Банктік шотты шетел валютасында жүргізу
1 200 теңге (ай сайын) (шот 

валютасындағы баламасы)

7.1.10.3. Ағымдағы шотты транзиттік режимде жүргізу:

 - айналымдардың бар болған кезде; 4 200 теңге (ай сайын)

 - айналымдар жоқ болған кезде; 2 100 теңге (ай сайын)

7.1.11. Шоттарды жабу:

7.1.11.1.
Ағымдағы шотты, оның ішінде транзиттік және лимиттелген  

режимдегі шотты жабу:

 - Жою жағдайларын қоспағанда, ағымдағы шотты, оның ішінде 

транзиттік және  лимиттелген режимдегі шотты клиенттің бастамасы 

бойынша жабу;

5 000 теңге (әрбір 

жабылатын шот үшін)*

 - Ағымдағы шотты, оның ішінде транзиттік және  лимиттелген 

режимдегі шотты Банктің бастамасы бойынша Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес жабу.

0 теңге *

7.1.11.2.

1.1.7.1. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кредит беру аясында 

кредит беру бойынша ағымдағы шотты жабу, оның ішінде транзиттік 

және лимиттелген режимде:

 - Жою жағдайларын қоспағанда, мемлекеттік бағдарламалар бойынша 

кредит беру аясында кредит беру бойынша ағымдағы шотты, оның 

ішінде транзиттік және  лимиттелген режимдегі шотты клиенттің 

бастамасы бойынша жабу;

0 теңге *

 - Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кредит беру аясында кредит 

беру бойынша ағымдағы шотты, оның ішінде транзиттік және  

лимиттелген режимдегі шотты Банктің бастамасы бойынша Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес жабу.

0 теңге *

7.1-тармағына ескерту:

(ҚҚС ескерумен)*.

Қосымша құн салығының (бұдан әрі - ҚҚС) бақылау шоттары үшін де 

тарифтер әрекет етеді, бұл ретте тариф клиенттің ағымдағы шоттан 

есептен шығарылады.

"Еуразиялық банк" АҚ-тың заңды тұлғалар үшін тарифтер 



7.2. КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

7.2.1. Ұлттық  валютадағы операциялар

7.2.1.1.
Кассалық операцияларды, оның ішінде электронды-техникалық 

құрылғылар арқылы өткізу:

 Астана қ. уақытымен сағат 16:00-ден кейін қолма-қол ақшаны 

қабылдау және қайта санау

сомадан 0,2% 

(мин. 500 теңге)

 - Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 16:00-ден бастап 17:00-ге дейін 

қолма-қол ақшаны қабылдау және қайта есептеу;

сомадан 0,3% 

(мин. 750 теңге)

 - Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 17:00-ден бастап 18:00-ге дейін 

операциядан кейінгі уақытта қолма-қол ақшаны қабылдау және қайта 

есептеу

сомадан 0,6%

 (мин. 1 000 теңге)

 - Инкассоланатын түсімді шұғыл қайта есептеу және есепке алу (3 

сағат ішінде)

сомадан 0,5%

 (мин. 7 000 теңге)

 - Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 17:00-ге дейін қолма-қол ақшаны 

беру;

сомадан 0,4% 

(мин. 250 теңге)

 - Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша 17:00-ден бастап 18:00-ге дейін 

операциядан кейінгі уақытта қолма-қол ақшаны беру

сомадан 0,6% 

(мин. 1 000 теңге)

 - 3 млн. теңгеден жоғары сомаға қолма-қол қаражатты алдын ала 

өтінім бойынша беру (алдыңғы жұмыс күні Астана қ. уақытымен сағат 

13.00-ге дейін) 

сомадан 0,30%

7.2.1.2. Чек кітапшасын беру (ҚҚС ескерумен) 500 теңге *

7.2.1.3.

Ірі номиналды банкноттар мен монеталарды ұсақ номиналды 

банкноттар мен монеталарға ұсату және керісінше, Банктің 

мүмкіндігі болса:

 -  Ірі номиналды банкноттарды ұсақ номиналды банкноттарға ұсату  

және керісінше;

сомадан 1%  

(мин. 1 000 теңге)

 - Ірі номиналды монеталарды ұсақ номиналды монеталарға ұсату 

және керісінше.

сомадан 1%  

(мин. 3 500 теңге)

7.2.1.4. Қолма-қол ақшаны қолма-қол ақшасыз баламаға сату сомадан  мин 0,3%

7.2.1.5. Инкассаланатын түсімді қайта санау
сомадан 0,2% 

(мин. 2 000 теңге)

7.2.1.6.
Артық шығу/кем шығу анықталған кезде инкассоланатын 

түсімді қайталап қайта есептеу

сомадан 0,3% 

(мин. 250 теңге, 

макс. 7 000 теңге)

7.2.1.7.
Электронды-техникалық құрылғылар арқылы қолма-қол 

ақшаны қабылдау және қайта есептеу
сомадан 0,2%

7.2.2. Шетел  валютасындағы операциялар

7.2.1. Қолма-қол ақшаны банктік шоттан беру сомадан 1,2% 

7.2.2. Қолма-қол ақшаны банктік шотқа есепке алумен қайта санау сомадан  0,5%

7.2.3. Төлемге жатпайтын шетел валютасын  инкассоға қабылдау сомадан 10%

7.2.4. Шетел валютасының түпнұсқалығын тексеру:

 - 50 купюраға дейін; әр купюра үшін 50 теңге*

 - 50 купюрадан артық. әр купюра үшін 25 теңге*

7.2-тармағына ескерту:

(ҚҚС ескерумен)*.

7.3. ТӨЛЕМДЕР МЕН АУДАРЫМДАР

7.3.1. Ұлттық  валютадағы операциялар:

7.3.1.1. Банкішілік аударымдар

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы; 0 теңге

 - төлем тапсырмаларының негізінде;
100 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

7.3.1.2. Басқа банктің немесе басқа банктің клиентінің пайдасына аудару:

7.3.1.2.1. Клиенттің тапсырмасы бойынша төлемдер жүргізу:

7.3.1.2.1.1.

Жеке  кәсіпкерлерді, шаруа қожалықтарын, жеке нотариустарды, 

жеке сот орындаушылары мен адвокаттарды қоспағанда заңды 

тұлғалар үшін:

• төлем тапсырмаларды Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 9.00-ден 

бастап 12.00-ге дейін жүргізу:

 - клиенттің төлем тапсырмасының негізінде;
1200 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)



 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

сомадан 0,1%, 

мин. 250, 

макс. 450 

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеге дейін 

сомалар бойынша жедел жүргізу;

2 500 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеден артық 

сомалар бойынша жедел жүргізу

8 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

2 500 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

6 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

• төлем тапсырмаларды Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 12.00-ден 

бастап 15.00-ге дейін жүргізу:

 - клиенттің төлем тапсырмасының негізінде;
2 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

сомадан 0,1%, 

мин. 350 теңге,

макс. 600 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеге дейін 

сомалар бойынша жедел жүргізу;

8 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеден артық 

сомалар бойынша жедел жүргізу

12 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

4 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

8 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

• төлем тапсырмаларды Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 15.00-ден 

бастап 17.00-ге дейін жүргізу:

 - клиенттің төлем тапсырмасының негізінде;

сомадан 0,2%, 

мин.2 000 теңге, 

макс. 5 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

сомадан 0,2%,

мин.1 200,

макс. 4 000 (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеге дейін 

сомалар бойынша жедел жүргізу;

10 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеден артық 

сомалар бойынша жедел жүргізу

15 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

6 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

10 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

• салықтарды, міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік аударымдар 

мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді қоспағанда, төлем 

тапсырмаларды болашақ валюталау күнімен жүргізу;

500 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

• салықтар төлеу  үшін, міндетті зейнетақылық жарналар, әлеуметтік 

аударымдар және бюджетке басқа да міндетті төлемдерді қоспағанда 

"Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы жүзеге асырылған болашақ 

валюталандыру күнімен төлем тапсырмаларын жүргізу;

180 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

• Банктің мүмкіндігі болған жағдайда өңделген және жүйеде 

жүргізілген төлем тапсырмаларды төлеушінің кері қайтаруы.
2 000 теңге

7.3.1.2.1.2.
Жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке нотариустар, жеке 

сот орындаушылары және адвокаттар үшін:



• төлем тапсырмаларды Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 9.00-ден 

бастап 12.00-ге дейін жүргізу:

 - клиенттің төлем тапсырмасының негізінде;
1200 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

сомадан 0,1%, 

мин. 250 теңге,

 макс. 450 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеге дейін 

сомалар бойынша жедел жүргізу;

2 500 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеден артық 

сомалар бойынша жедел жүргізу

8 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

2 500 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

6 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

• төлем тапсырмаларды Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 12.00-ден 

бастап 15.00-ге дейін жүргізу:

 - клиенттің төлем тапсырмасының негізінде;
2 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

сомадан 0,1%,  

мин. 350 теңге,

 макс. 600 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеге дейін 

сомалар бойынша жедел жүргізу;

8 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеден артық 

сомалар бойынша жедел жүргізу

12 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

4 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

8 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

• төлем тапсырмаларды Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 15.00-ден 

бастап 17.00-ге дейін жүргізу:

 - клиенттің төлем тапсырмасының негізінде;

сомадан 0,2%,

мин.2 000 теңге,

макс. 5 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

сомадан 0,2%, 

мин.1 200 макс.,

4 000 (бір төлем тапсырмасы 

үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеге дейін 

сомалар бойынша жедел жүргізу;

10 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда 5 миллион теңгеден артық 

сомалар бойынша жедел жүргізу

15 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

6 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

 - Банктің мүмкіндігі болған жағдайда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы қабылданған 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша  

жедел жүргізу

10 000 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

• салықтарды, міндетті зейнетақы жарналарын, әлеуметтік 

аударымдар мен бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдерді 

қоспағанда, төлем тапсырмаларды болашақ валюталау күнімен 

жүргізу;

500 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)



• салықтар төлеу  үшін, міндетті зейнетақылық жарналар, 

әлеуметтік аударымдар және бюджетке басқа да міндетті 

төлемдерді қоспағанда "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы 

жүзеге асырылған болашақ валюталандыру күнімен төлем 

180 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

• Банктің мүмкіндігі болған жағдайда өңделген және жүйеде 

жүргізілген төлем тапсырмаларды төлеушінің кері қайтаруы.
2 000 теңге

7.3.1.2.2.
Төлемдерді банктік шотты тікелей дебеттеу жолымен ұлттық 

валютада жүргізу:

 - Төлемдерді банктік шотты тікелей дебеттеу жолымен ұлттық 

валютада жүргізгені үшін комиссия;

сомадан 0,35%

(мин. 500 теңге;

макс. 10 000 теңге)

 - Банктік шотты тікелей дебеттеу қызметтеріне қызмет көрсету. 2 000 теңге (ай сайын)

7.3.1.2.3.

Міндетті және ерікті зейнеткерлік жарналар және міндетті 

әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік медициналық сақтандыру 

бойынша төлемдер:

7.3.1.2.3.1.

Міндетті және ерікті зейнеткерлік жарналар, әлеуметтік аударымдар, 

әлеуметтік медициналық сақтандыру үшін клиенттің қызметкерлерінің 

электрондық тізімін қалыптастырумен төлем тапсырмасын өңдеу:

 - электронды тасымалдағышта; 
0 теңге + аударым үшін 

қолданыстағы тариф

 - қағаз тасымалдағышта; 

500 теңге (бір жеке тұлға 

үшін) + аударым үшін 

қолданыстағы тариф

7.3.1.2.3.2.

Міндетті және ерікті зейнеткерлік жарналар, әлеуметтік аударымдар, 

әлеуметтік медициналық сақтандыру  бойынша клиентке құжаттарды 

беру (клиентке құжаттарды беру)

50 теңге (бір құжат үшін) *

7.3.1.2.3.3. Келесі төлемдер үшін БЖЗҚ зейнетақы жинақтарын аудару: 

 - электронды тасымалдағышта; 
0 теңге + аударым үшін 

қолданыстағы тариф

 - қағаз тасымалдағышта. 

10 теңге (бір жеке тұлға 

үшін) + аударым үшін 

қолданыстағы тариф

7.3.1.2.3.4.

"Еуразиялық банк" АҚ-та және оның филиалдарында қызмет 

көрсетілетін жеке тұлғалардың шотына ұйымдармен жасалған шарт 

бойынша  ақшаны есептеу және өзге есепке алулар (зейнетақылық 

төлемдерден, акциялар бойынша төлемдерден, қарыздарды өтеуден 

қоспағанда).

сомадан 1%

7.3.1.2.3.5.
Қағаз тасымалдағышта 2-картотекаға төлем құжаттарды 

қабылдау

0 (нөл) теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

7.3.1.2.4.
 Үшінші тұлғалардың нұсқауы бойынша аударымды ресімдеу 

(Инкассалық тапсырыстар және төлем талаптары)

• Нұр-Сұлтан уақыты бойынша 9.00-ден 12.00-ге дейін төлем 

тапсырмаларын орындау (бір төлем құжаты үшін):

1200 теңге (бір төлем 

құжаты үшін)

• Нұр-Сұлтан уақыты бойынша 12.00-ден 15.00-ге дейін төлем 

тапсырмаларын орындау (бір төлем құжаты үшін):

2 000 теңге (бір төлем 

құжаты үшін)

• Нұр-Сұлтан уақыты бойынша 15.00-ден 17.00-ге дейін төлем 

тапсырмаларын орындау (бір төлем құжаты үшін):

0,2% мин.2 000 теңге макс. 5 

000 теңге (бір төлем құжаты 

үшін)

7.3.2.  Шетел валютасындағы операциялар:

7.3.2.1. Банкішілік аударымдар.

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы;

 - төлем тапсырмаларының негізінде;
100 теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

7.3.2.2. Басқа банктің немесе басқа банктің клиентінің пайдасына 

7.3.2.2.1.

Қаражаттты жіберуші есебінен шығындар (OUR/SHA) (Жіберуші 

банктің және Корреспондент банктің комиссиялық сыйақылары Ақша 

жіберуші есебінен төленеді, төлемді бағдарлауға қатысантын Делдал 

банктің, Бенефициар банктің, сондай-ақ үшінші Банктердің  

комиссиялық сыйақылары аударымның сомасынан Бенефициардың 

есебінен төленеді), ресейлік рубльді қоспағанда:

● Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 16:00-ге дейін:



 - қағаз тасымалдағышта 

 сомадан 0,1%  

(мин. 30 000 теңге; 

макс. 200 000 теңге) 

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

 сомадан 0,3% 

(мин. 10 000 теңге; 

макс. 93 000 теңге) 

● Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 16:00-ден бастап 17:00-ге дейін:

 - қағаз тасымалдағышта 

 сомадан 1,50%

(мин. 30 000 теңге; 

макс. 250 000 теңге) 

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

 сомадан 0,50% 

(мин. 15 000 теңге; 

макс. 186 000 теңге) 

7.3.2.2.2. Қаражат жіберушісі есебінен ресейлік рубльдегі шығындар 

● Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 16:00-ге дейін:

 - қағаз тасымалдағышта 

 сомадан 0,20%

(мин. 5 500 теңге; 

макс. 93 000 теңге) 

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

 сомадан 0,20% 

(мин. 3 000 теңге; 

макс. 50 000 теңге) 

 ● Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 16:00-ден кейін:

 - қағаз тасымалдағышта 

сомадан 0,4%

(мин. 11 000 теңге; 

макс. 186 000 теңге)

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

сомадан 0,4% 

(мин. 6 000 теңге; 

макс. 100 000 теңге)

7.3.2.2.3.
Жіберушінің шотынан кепілді төлем (OUR) (Ресей рубліндегі 

аударымдардан басқа).
130 000 теңге 

7.3.2.2.4.
Шығыстар «Еуразиялық банк» ЖАҚ-қа (Мәскеу, РФ) қаражат 

жіберушісінің есебінен (OUR):

 - клиенттің өтінімі Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 16.00-ге дейін 

беріледі;
3 000 теңге

 - клиенттің "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданған өтінімі 

Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 16:00-ге дейін беріледі;
1 500 теңге 

7.3.2.2.5.

Шығыстар бенефициардың есебінен (BEN) (Жіберуші банктің 

комиссиясы жіберушінің есебінен төленеді, корреспондент банк 

пен басқа банктердің комиссиялары бенефициардың есебінен 

төленеді) (Ресей рубліндегі аударымдарды санамағанда): 

 ● Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 16:00-ге дейін

 - қағаз тасымалдағышта 

 сомадан 0,15% 

(мин. 5 500 теңге; 

макс. 80 000 теңге)

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

сомадан 0,15% 

(мин. 2 900 теңге; 

макс. 60 000 теңге)

 ● Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 16:00-ден бастап 17:00-ге дейін:

 - қағаз тасымалдағышта 

сомадан 0,30% 

(мин. 11 000 теңге; 

макс. 160 000 теңге)

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар;

сомадан 0,30% 

(мин. 5 800 теңге; 

макс. 120 000 теңге)

7.3.2.2.6.
Клиенттің өз қаражатын басқа банкте ашылған шотқа 

бенефициардың есебінен аудару (BEN):

 - қағаз тасымалдағышта 

сомадан 0,15% 

(мин. 5 500 теңге;

макс. 60 000 теңге)

 ● Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 16:00-ге дейін



"Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар

 сомадан 0,15%

(мин. 2 900 теңге; 

макс. 30 000 теңге) 

 ● Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 16:00-ден бастап 18:00-ге дейін келесі 

операциялық күнгі төлеммен:

 - қағаз тасымалдағышта 

сомадан 0,15% 

(мин. 5 500 теңге; 

макс. 60 000 теңге)

"Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандар

сомадан 0,15%

(мин. 2 900 теңге; 

макс. 30 000 теңге) 

7.3.2.2.7. Транзиттік аударымдар. 3 900 теңге

7.3.2.3.

 Клиенттің өтініші бойынша шетел валютасында жөнелтілген 

аударымдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу (ҚҚС 

ескеруcіз)

10 000 теңге *

7.3.2.4.
Банк аударымды жібергеннен кейін төлемді қайтаруды сұрату 

(ҚҚС ескерумен)
10 000 теңге *

7.3.2.5.
SWIFT пішімінде төлем тапсырмаларының көшірмелері мен 

құжаттарды беру: 

 - операциялардың жасалуына қарай (ҚҚС ескерумен); 500 теңге *

 - уақыттың кез келген аралығы үшін мұрағат (ҚҚС ескерумен); 10 000 теңге *

7.3.2.6.
Клиенттердің өтініштерімен төлемді іздеу туралы сұрату (ҚҚС 

ескерумен)
10 000 теңге *

7.3.2.7. Екінші деңгейлі банктер тапсырмасы бойынша төлемдерді өткізу
0 (нөл) теңге (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

7.3-тармағына ескерту:

* ҚҚС салынады;

** Оның ішінде клиенттің ағымдағы шотының валютасынан 

ерекшеленетін шетел валютасындағы аударым;

***Тариф заңды тұлғадан немесе жеке тұлғадан Банк пен заңды тұлға 

арасындағы шарт бойынша алынады.

7.4. БАСҚА ДА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

7.4.1.

Ақпараттық анықтамалар мен хаттарды беру (банктік шоттардың 

болуы туралы (оның ішінде Банктің деректемелері туралы),  №2 

картотека, ақша қозғалысы мен шоттардағы қалдықтарды растау 

туралы және басқалары), жедел тәртіпте (бір күн ішінде Банктің 

мүмкіндігі болған жағдайда қолданылады) (ҚҚС ескерумен).

3 000 теңге* 

анықтамалардың және 

хаттардың әр данасы үшін 

7.4.2.

Ақпараттық анықтамалар мен хаттарды беру (банктік шоттардың 

болуы туралы (оның ішінде Банктің деректемелері туралы),  №2 

картотека, ақша қозғалысы мен шоттардағы қалдықтарды растау 

туралы және басқалары), 3 жұмыс күні ішінде (ҚҚС ескерумен)

1 500 теңге* 

анықтамалардың және 

хаттардың әр данасы үшін 

7.4.3. Тендерлік анықтамаларды келесі жұмыс күні беру (ҚҚС ескерумен) 1 500 теңге*

7.4.4.
Тендерлік анықтамаларды үш жұмыс күнінің ішінде беру (ҚҚС 

ескерумен)
1 000 теңге*

7.4.5. Аудиторлық компаниялар үшін анықтамалар беру (ҚҚС ескерумен)

10 000 теңге* 

анықтамалардың және 

хаттардың әр данасы үшін

7.4.6.

Басқа банкте ашылған заңды тұлғаның шотынан Банктің комиссиясын 

есептен шығарған кезде, аудиторлық компаниялар үшін анықтама беру 

(ҚҚС ескерумен)

10 000 теңге* 

анықтамалардың және 

хаттардың әр данасы үшін

7.4.7.

Банк корреспонденттерде "Еуразиялық банк" АҚ корреспонденттік 

шоттарының болуы туралы РФ кедендік органдарына ұсыну үшін 

анықтамалар беру (ҚҚС ескерумен)

1 000 теңге*

7.4.8.
Шоттар бойынша үзінді-көшірмелерді операцияның жасалуына қарай 

беру.
0 теңге

7.4.9.
Банктік-қаржылық құжаттардың телнұсқаларын беру (ҚҚС ескере 

отырып)

әр парақ үшін 100 теңге 

(макс. 20 000 теңге)*

7.4.10.
Үзінді-көшірмелердің/қосымшалардың, сондай-ақ шот бойынша 

айналым тізімдемесінің телнұсқаларын беру (ҚҚС ескерумен)

әр парақ үшін 50 теңге 

(макс. 1 500 теңге)*

7.4.11.
Техникалық байланыс құралдарының көмегімен құжаттарды 

жөнелткені үшін комиссия:



 - қала шеңберінде факсты жіберу (ҚҚС ескерумен); 200 теңге *

 - қала шеңберінен тыс жерге факсты жіберу (ҚҚС ескерумен); 500 теңге *

 - электронды пошта бойынша жіберу (ҚҚС ескерумен); 500 теңге *

 - шабарманмен жеткізу арқылы Қазақстан Республикасының шегінен 

тыс жерге жолдау (ҚҚС ескерумен). 

Нақты шығындар бойынша 

+ 160 теңге*

7.4.12.

ҚР заңнамасы нормаларын өзгерту салдарынан және Банктің кесірінен 

орын алған жағдайларды қоспағанда, Клиенттің досьесіне өзгерістерді 

енгізу (деректемелерді ауыстыру, құжаттарды қайта ресімдеу және 

т.б.) (ҚҚС ескерумен)

500 теңге *

7.4.13. Клиенттің сұратуы бойынша хат алысуды жүргізу (ҚҚС ескерумен) 5 000 теңге*

7.4.14.

Үзінді-көшірмелер және "ФАСТИ" ҚР ҰБ ҚБЕО көлік арнасы 

бойынша өзге құжаттамаларды жібергені үшін комиссия (әрбір құжат 

үшін) (ҚҚС ескерумен)

3 000 теңге* +ҚБЕО 

тарифтері бойынша жолдау 

құны**

7.4.15.
Бір ұялы нөмірден шығатын және оған кіретін төлемдер бойынша 

СМС-хабарлама

Абоненттік ақы айына 1 000 

теңге

7.4-тармағына ескерту:

*(ҚҚС ескерумен);

** - ҚБЕО сайтында жарияланған талаптар мен тарифтерге сәйкес.

7.5.

БЮДЖЕТТІК ҰЙЫМДАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

(МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР, МЕМЛЕКЕТТІК 

КӘСІПОРЫНДАР)

7.5.1.
Алматы және Нұр-Сұлтан қ. үшін ағымдағы шот ашу (оның ішінде 

транзиттік режимде)  

шотты ашу үшін стандартты 

тарифтерге сәйкес

7.5.2.
Алматы және Нұр-Сұлтан қ. тыс жерлерде ағымдағы шот ашу (оның 

ішінде транзиттік режимде)  
1 500 теңге

7.5.3.
"Еуразиялық банк" АҚ барлық жүйесі бойынша екінші және одан 

кейінгі ағымдағы шоттарды ашу
0 теңге

7.5.4. Кассалық операциялар жүргізу (чек бойынша ақша беру) сомадан 0,1%

7.5.5.
Пластикалық карталарға аударуды санамағанда алушылардың банктік 

шоттарына жалақы мен басқа ақша төлемдерін аудару
сомадан  0,3%

7.5.6.
Пластикалық карталарға аударуды санамағанда банктік шоттарға 

шәкіртақы мен зейнетақыны аудару
сомадан 0,1%

7.6.

«CLIENT’S BANK» ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНА ҚАШЫҚТЫҚТАН 

БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША 

КЛИЕНТКЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ (ҚБҚ)

7.6.1. ҚБҚ жүйесіне қосылу (ҚҚС ескерумен):

7.6.1.1.
ЭСҚ жазумен E-Token PRO 72 K (Java) құрылғысын** пайдаланумен 

(әр пайдаланушыға) (ҚҚС ескерумен)
7 000  теңге*

7.6.1.2.
Оtp-құрылғысын** пайдаланумен (әр пайдаланушыға) (ҚҚС 

ескерумен)
7 000  теңге*

7.6.1.3. Mobil Pass пайдаланумен**** (әр пайдаланушыға) (ҚҚС ескерумен) 0 теңге*

7.6.2.

зауыттық ақау / пайдалану мерзімі біткеннен кейін (құрылғының / 

батарейканың) / сынық бар болған жағдайларда (көзге көрінетін 

физикалық әсерсіз) E-Token PRO және/немесе Оtp-құрылғысын** 

ауыстыру (ҚҚС ескерумен)

0 теңге *

7.6.3.

сынық бар болған жағдайларда (көзге көрінетін физикалық әсер 

болған кезде) E-Token PRO және/немесе Оtp-құрылғысын** ауыстыру 

(ҚҚС ескерумен)

7 000  теңге*

7.6.4.
ҚБҚ жүйесінде қызмет көрсету үшін абоненттік ақы (ай сайын) (ҚҚС 

ескерумен)
1 500 теңге*

7.6.5.
ҚБҚ жүйесін сүйемелдеу бойынша қосымша қызметтер (ҚҚС 

ескерумен):

7.6.5.1.

Банкпен қашықтықтан банктік қызмет көрсету қызметтерін көрсетуге 

қатысты мәселелер бойынша кеңес беру (банктің қызметкерінің 

келуімен) (ҚҚС ескерумен)

5 000 теңге*

7.6.5.2.
ҚБҚ жүйесіне клиенттің қолжетімділігін оқшаулау/оқшаулаудан 

шығару (себепке қарамастан) (ҚҚС ескерумен)
0 теңге *

7.6-тармағына ескерту:

(ҚҚС ескерумен)*.



** ЭСҚ – электронды-сандық қолтаңба. ЭСҚ үшін төлеу клиенттің 

есебінен жасалады, ЭСҚ құны Куәландырушы Орталықтың (КО) 

сайтында немесе клиент пен КО арасында жасалған Көпшілік шартта 

көрсетілген (ЭСҚ әрекет ету мерзімі – 1 жыл).

*** Otp-құрылғы (ағылш. Otp - one time password) – динамикалық 

сәйкестендіру үшін бір жолғы (бірреттік) құпиясөздерді тудырушы 

құрылғы.

****Mobil Pass-ұялы телефонда орнатылған біржолғы (бір реттік) 

құпия сөздерді қалыптастыруға  арналған бағдарламалық жасақтама

8. ИНКАССАЦИЯЛАУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ІЛЕСПЕЛІ ҚЫЗМЕТ

8.1.
Алматы қ. бойынша ақшалай түсімді инкассациялау және қолма-қол 

ақшаны жеткізу (ҚҚС ескерумен)
1 500 теңге*

8.2.
Қазақстан Республикасы бойынша ақшалай түсімді инкассациялау 

(ҚҚС ескерумен)
1 000 теңге*

8.3.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының  2012 

жылғы 24 тамыздағы №254 банкноттарды, монеталар мен 

құндылықтардың есебі, сақтау, тасымалдау және инкассациялау 

ережесін бекіту туралы Қаулысы қолма-қол ақшасы бар шаруашылық 

органдарының материалдық-жауапты тұлғаларына ілеспелі қызмет 

(ҚҚС ескерумен)

сомадан 0,05% 

(мин. 5 000 теңге)

8-бөліміне ескерту:

(ҚҚС ескерумен)*.

9. АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

9.1. Заңды тұлғаларға ұлттық валютаға шетел валютасын сату/сатып алу:

 - клиентке қаржыны күнбе-күн есепке алғанда; 0 теңге

 - клиентке қаржыны екінші күні есепке алғанда. 0 теңге

9.2. Бір шетел валютасын екіншісіне айырбастау:

 - клиентке қаржыны күнбе-күн есепке алғанда; 0 теңге

 - клиентке қаржыны екінші күні есепке алғанда. 0 теңге

9.3.
Шетел валютасында берілген қарыздарға қызмет көрсетуге арналған 

сомаларды айырбастау
0 теңге

9.4.

Клиенттің банктік шотының валютасы төлем валютасына сәйкессіздігі 

жағдайында төлем сомасын есепке алу кезінде айырбастау (операция 

Қазақстан Ұлттық Банкінің операция жүргізілген күнгі бекітілген 

ресми бағамы бойынша жүргізіледі)

сомадан 0,5% 

(мин. 2 000 теңге) 

9.5.
Өтінімді берген күні Клиенттің шетелдік валюта қаражатын сатып 

алу/сатудан бас тартқаны үшін тұрақсыздық айыбы (біржолғы) 
сомадан 1%

9-бөліміне ескерту:

* Банк өтінімді қанағаттандырудан бас тартуға құқылы, соның ішінде 

оны қабылдағаннан кейін де.

10. ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ 

10.1.
Келісімшартты есептік тіркеу немесе есептік нөмірі бар келісімшартқа 

өзгерістер енгізу (ҚҚС ескерумен):

 - 2 жұмыс күні ішінде тіркеу (ҚҚС ескерумен); 5 000 теңге*

 - Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 16:00-ден дейін шұғыл тіркеу (ҚҚС 

ескерумен);
7 500 теңге*

 - Нұр-Сұлтан қ. уақытымен 16:00-ден кейін шұғыл тіркеу (ҚҚС 

ескерумен);
15 500 теңге*

10.2.

Клиенттің сұратуы бойынша есептік нөмірі бар келісімшарттар 

және/немесе сыртқы экономикалық келісімшарттар бойынша 

жүргізілген төлемдер туралы анықтамалар, хабарламалар бергені үшін 

комиссия (ҚҚС ескерумен)

500 теңге *

10.3.

Есептік нөмірді алуды қажет етпейтін келісімшартты/инвойсты және 

валюталық бақылаудың басқа құжаттарын валюталық бақылауға 

қабылдау үшін комиссия (резиденттің/бейрезиденттің) (ҚҚС 

ескерумен) 

2 000 теңге *

10.4.
Клиенттің өтініші бойынша поштамен оның мекенжайына валюталық 

бақылау құжаттарын жіберу (ҚҚС ескерумен)
1 000 теңге*

10.5.
Келісімшарттың есептік тіркеу банкі өзгеруіне байланысты 

келісімшартты есептік тіркеуден алу (ҚҚС ескерумен)
5 000 теңге*



10.6.
Келісімшарттың есептік нөмірі берілген келісімшарттың телнұсқасын 

рәсімдеу (ҚҚС ескерумен)
1 000 теңге*

10.7.
Келісімшарттың есептік нөмірін алуға өтінішті рәсімдеу (ҚҚС 

ескерумен)
500 теңге *

10-бөліміне ескерту:

* (ҚҚС ескерумен)

11.
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР 

(жеке және заңды тұлғалар үшін)*

11.1. Депо шотын ашу 0 теңге

11.2. Депо шотын жабу (ҚҚС ескерумен) 0 теңге

11.3. Депо шотына есепке алу 0 теңге

11.4. Репо операцияларын жүргізу 
0,1% (мәміленің нақты 

сомасынан)

11.5.
Клиенттерге брокерлік қызметтерді көрсету (клиенттің тапсырмасы 

бойынша сатып алу/сату)  

2% (мәміленің нақты 

сомасынан)

11.6.
Депо шотынан "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-тан үзінді 

көшірмені ұсыну (ҚҚС ескерумен)
2 000 теңге*

11.7.
Клиенттің өтінімі бойынша бір құжатты қалпына келтіру (ҚҚС 

ескерумен)
1 000 теңге*

11.9.
Сұрату бойынша анықтамаларды, есептерді, үзінді көшірмелерді 

ұсыну (ҚҚС ескерумен):
5 000*

11.10. "Қазақстан қор биржасы" АҚ қызметтері (бұдан әрі - ҚҚБ) ҚҚБ тарифтеріне сәйкес

11.11
"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - ОД) 

қызметтері
ОД тарифтеріне сәйкес

11.12. Сыртқы кастодиан қызметтері
Сыртқы кастодианның 

тарифтеріне сәйкес

11-бөліміне ескерту:

* Мәміленің ең төменгі көлемі 100 000 000 теңге.

12. КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

12.1. Алғашқы инвестициялық шотты ашу 5 000 теңге

12.2. Номиналды ұстау жүйесінде жеке шотты/қосалқы шотты ашу 0 теңге

12.3.
Номиналды ұстау жйүесінде жеке шотты/қосалқы шотты жабу (ҚҚС 

ескерумен)
0 теңге *

12.4. Қаржы құралдарды, басқа мүлікті есепке алу/есептен шығару*

 - ішкі нарық 1 000 теңге 

 халықаралық нарық 1 500 теңге

12.5.

Көлемі бар активтерді есепке алу:

(нарықтық (әділ)/номиналдық құны бойынша активтердің (қаржылық 

құралдар) орташа айлық қалдығынан %) 

жеке тұлғаның инвест. 

портфелі үшін 20 000 

теңгеден кем емес;

заңды тұлғаның инвест. 

портфелі үшін 40 000 

теңгеден кем емес;

 - 1 млрд. теңгеге дейін 0,015%

 - 1 млрд. бастап 5 млрд. теңгеге дейін 0,0125%

 - 5 млрд. бастап 10 млрд. теңгеге дейін 0,010%

 - 10 млрд. бастап 50 млрд. теңгеге дейін 0,005%

 - 50 млрд. бастап 100 млрд. теңгеге дейін 0,0035%

 - 100 млрд. теңгеден артық 0,0017%

12.6. Инвестициялық шот бойынша аударым операциялары 

ағымдағы шоттан аударым 

операцияларының 

тарифтеріне сәйкес

12.7.
Клиенттің сенімхаты негізінде ұйымдастырылған нарықтағы 

мәмілелер бойынша теңгедегі ақша аударым

клиенттің тапсырмасымен 

ағымдағы шоттан аударым 

операцияларының 

тарифтеріне сәйкес

12.8.
Халықаралық нарықта бағалы қағаздарды сатып алуға арналған 

ақшаны аудару
0 теңге

12.9.

Кастодиандық қызмет көрсетудегі клиенттердің активтерімен 

мәмілелер бойынша келісімшартты есептік тіркеу немесе есептік 

нөмірімен келісімшартқа өзгерістерді енгізу

0 теңге

12.10. Төлеусіз бағалы қағаздар аударымдары (сақтау орнын ауыстыру) 1 000 теңге



12.11.

Бағалы қағаздардың халықаралық нарықтағы мәмілелердің 

деректемелеріне өзгерістерді және толықтыруларды енгізу/бұйрықтың 

күшін жою 

1 000 теңге

12.12. Бағалы қағаздар бойынша табысты, БҚ өтеуден ақшаны есепке алу 0 теңге

12.13. Корпоративтік әрекеттер (сплит, консолидация, айырбастау) 1 000 теңге

12.14. Есеп беру құжаттарын беру:

12.14.1.
номиналды ұстау жүйесінде шоттан (қосалқы шоттан) үзінді 

көшірмені, өткізілген операциялар туралы есепті  жоспарлы ұсыну
0 теңге

12.14.2.

номиналды ұстау жүйесінде шоттан (қосалқы шоттан) үзінді 

көшірмені, өткізілген операциялар туралы есепті  жоспардан тыс 

ұсыну

500 теңге

12.15. Басқалар Банктің тарифтеріне сәйкес

12.16.
Кастодиандармен клиенттердің тапсырмаларын орындау кезінде 

ұйымдардың қызметтерін төлеу: 

12.16.1. Орталық депозитарий факті бойынша

12.16.2. Халықаралық кастодиан факті бойынша

12.16.3. Басқа ұйымдар (ҚҚС ескерумен) факті бойынша*

12-бөліміне ескерту:

*ҚҚС ескерумен

** кастодиандық қызмет көрсетуге активтерді қабылдау кезінде 

номиналды ұстауға енгізу кезінде - 0 теңге.

13. ЖИНАҚ ШОТТАР

13.1. Жинақ шотты ашу, жүргізу және жабу 

13.1.1. Ұлттық және шетел валютасында:

13.1.1.1. Жинақ шот ашу 0 теңге

13.1.1.2.
Банктің барлық желісінде екінші және одан кейінгі жинақ шоттарды 

ашу
0 теңге

13.1.1.3. Жеке талаптар белгіленген кезде жинақ шот ашу 0 теңге

13.1.1.4. Жинақ шотты жүргізу 0 теңге

13.1.1.5.

Жинақ шотты жабу (Шарттың талаптарына,ҚР заңнамаларына және 

т.б. сәйкес Шарттың тараптарының бірі таратылған жағдайда, 

клиенттің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын) (ҚҚС ескере 

отырып)

0 теңге *

13.2.
Заңды тұлғалардың, ЖК, ДК, ШҚ, жеке нотариустардың жинақ 

шоттары бойынша аударымдар

13.2.1. Ұлттық  валютада:

13.2.1.1. Банкішілік аударымдар 0 теңге

13.2.1.2. Салымшының басқа Банкте ашылған шотына аударым:

• Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін төлем 

тапсырмаларын жүргізу (бір төлем тапсырмасы үшін)
0 теңге

• "Client's Bank" жүйесі арқылы Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 9.00-

ден 17.00-ге дейін төлем тапсырмаларын жүргізу (бір төлем 

тапсырмасы үшін)

0 теңге

• болашақ валюталандыру күнімен төлем тапсырмаларын жүргізу (бір 

төлем тапсырмасы үшін)
0 теңге

• "Client's Bank" жүйесі арқылы жүргізілгендерді болашақ 

валюталандыру күнімен төлем тапсырмаларын жүргізу 
0 теңге

• банк орындауға қабылдаған төлем тапсырмаларын Салымшының 

бастамасы бойынша қайтарып алу (бір төлем тапсырмасы үшін) (ҚҚС 

ескере отырып)

900 теңге

13.2.2.
Шетел валютасында (5.2.3, 5.2.4, 5.3., 5.4., 5.5., 5.6.,5.7., 5.8-

тармақтарына қатысты):

13.2.2.1. Банкішілік аударымдар 0 теңге

13.2.2.2. Салымшының басқа Банкте ашылған шотына аударым:

13.2.2.3. Шығыстар қаражат жіберушінің есебінен (OUR):



• клиенттің өтінімі Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 16.00-ге дейін 

беріледі: 

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақымен бірге салымның сомасын  келісім/шарттың 

әрекетінің мерзімінің аяғында төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақыны кезеңдік төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

салымның бөлігін мерзімінен бұрын талап ету туралы; 

- "Әмбебап" салымынан басқа заңды тұлғалардың салымдарының 

барлық түрлері бойынша шарттың талаптарына сәйкес салым бөлігін 

ішінара алып алу.

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі Нұр-

Сұлтан қ. уақытымен сағат 14.00-ге дейін беріледі                                                                                                   

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі Нұр-

Сұлтан қ. уақытымен сағат 14.00-ден 16.00-ге дейін беріледі                                                                                                                                    

0 теңге

• клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Нұр-Сұлтан қ. 

уақытымен сағат 18.00-ге дейін беріледі:

 - заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақымен бірге салымның сомасын  келісім/шарттың 

әрекетінің мерзімінің аяғында төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақыны кезеңдік төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

салымның бөлігін мерзімінен бұрын талап ету туралы; 

- "Әмбебап" салымынан басқа заңды тұлғалардың салымдарының 

барлық түрлері бойынша шарттың талаптарына сәйкес салым бөлігін 

ішінара алып алу.

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі келесі 

операциялық күнгі төлеммен Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 18.00-ге 

дейін беріледі                            

0 теңге

13.2.2.4.

Шығыстар ішінара қаражат жіберушінің есебінен (SHA) 

(жіберуші банк пен корреспондент банктің комиссиялары 

жіберушінің есебінен төленеді), басқа банктердің комиссияларын 

бенефициар төлейді (Ресей рубліндегі аударымдарды 

• клиенттің өтінімі Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 16.00-ге дейін 

беріледі: 

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақымен бірге салымның сомасын  келісім/шарттың 

әрекетінің мерзімінің аяғында төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақыны кезеңдік төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

салымның бөлігін мерзімінен бұрын талап ету туралы; 

- "Әмбебап" салымынан басқа заңды тұлғалардың салымдарының 

барлық түрлері бойынша шарттың талаптарына сәйкес салым бөлігін 

ішінара алып алу.

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі Нұр-

Сұлтан қ. уақытымен сағат 14.00-ге дейін беріледі                                                                                                   

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі Нұр-

Сұлтан қ. уақытымен сағат 14.00-ден 16.00-ге дейін беріледі                                                                                                                                    

0 теңге



• клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Нұр-Сұлтан қ. 

уақытымен сағат 18.00-ге дейін беріледі:

 - заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақымен бірге салымның сомасын  келісім/шарттың 

әрекетінің мерзімінің аяғында төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақыны кезеңдік төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

салымның бөлігін мерзімінен бұрын талап ету туралы; 

- "Әмбебап" салымынан басқа заңды тұлғалардың салымдарының 

барлық түрлері бойынша шарттың талаптарына сәйкес салым бөлігін 

ішінара алып алу.

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі келесі 

операциялық күнгі төлеммен Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 18.00-ге 

дейін беріледі                            

0 теңге

13.2.2.5.

Шығыстар бенефициардың есебінен (BEN) (жіберуші банктің 

комиссиясы жіберушінің есебінен төленеді, корреспондент банк 

пен басқа банктердің комиссиялары бенефициардың есебінен 

төленеді) (Ресей рубліндегі аударымдарды қоспағанда):

• клиенттің өтінімі Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 16.00-ге дейін 

беріледі: 

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақымен бірге салымның сомасын  келісім/шарттың 

әрекетінің мерзімінің аяғында төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақыны кезеңдік төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

салымның бөлігін мерзімінен бұрын талап ету туралы; 

- "Әмбебап" салымынан басқа заңды тұлғалардың салымдарының 

барлық түрлері бойынша шарттың талаптарына сәйкес салым бөлігін 

ішінара алып алу.

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі Нұр-

Сұлтан қ. уақытымен сағат 14.00-ге дейін беріледі                                                                                                   

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі Нұр-

Сұлтан қ. уақытымен сағат 14.00-ден 16.00-ге дейін беріледі                                                                                                                                    

0 теңге

• клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Нұр-Сұлтан қ. 

уақытымен сағат 18.00-ге дейін беріледі:

 - заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақымен бірге салымның сомасын  келісім/шарттың 

әрекетінің мерзімінің аяғында төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақыны кезеңдік төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

салымның бөлігін мерзімінен бұрын талап ету туралы; 

- "Әмбебап" салымынан басқа заңды тұлғалардың салымдарының 

барлық түрлері бойынша шарттың талаптарына сәйкес салым бөлігін 

ішінара алып алу.

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі келесі 

операциялық күнгі төлеммен Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 18.00-ге 

дейін беріледі                            

0 теңге

13.2.2.6.

Кепілдендірілген төлем бенефициардың есебінен (GBEN) 

(жіберуші банктің комиссиясы жіберушінің есебінен төленеді, 

корреспондент банктің белгіленген комиссиясы бенефициардың 

есебінен төленеді) (Ресей рубліндегі аударымдарды қоспағанда):



• клиенттің өтінімі Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 16.00-ге дейін 

беріледі: 

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақымен бірге салымның сомасын  келісім/шарттың 

әрекетінің мерзімінің аяғында төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақыны кезеңдік төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

салымның бөлігін мерзімінен бұрын талап ету туралы; 

- "Әмбебап" салымынан басқа заңды тұлғалардың салымдарының 

барлық түрлері бойынша шарттың талаптарына сәйкес салым бөлігін 

ішінара алып алу.                                                                                                

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі Нұр-

Сұлтан қ. уақытымен сағат 14.00-ге дейін беріледі                                                                                                   

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі Нұр-

Сұлтан қ. уақытымен сағат 14.00-ден 16.00-ге дейін беріледі                                                                                                                                    

0 теңге

• клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Нұр-Сұлтан қ. 

уақытымен сағат 18.00-ге дейін беріледі:

 - заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақымен бірге салымның сомасын  келісім/шарттың 

әрекетінің мерзімінің аяғында төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақыны кезеңдік төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

салымның бөлігін мерзімінен бұрын талап ету туралы; 

- "Әмбебап" салымынан басқа заңды тұлғалардың салымдарының 

барлық түрлері бойынша шарттың талаптарына сәйкес салым бөлігін 

ішінара алып алу.                                                                 

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі келесі 

операциялық күнгі төлеммен Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 18.00-ге 

дейін беріледі

0 теңге

13.2.2.7.
Жіберушінің есебінен кепілді төлем (OUR) (Ресей рубліндегі 

аударымдардан басқа):

• клиенттің өтінімі: 

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақымен бірге салымның сомасын  келісім/шарттың 

әрекетінің мерзімінің аяғында төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақыны кезеңдік төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

салымның бөлігін мерзімінен бұрын талап ету туралы; 

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

шарттың талаптарына сәйкес салым бөлігін ішінара алып алу

0 теңге

13.2.2.8.
Клиенттің өз қаражатын басқа банкте ашылған шотқа 

бенефициардың есебінен аудару (BEN):

• клиенттің өтінімі Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 16.00-ге дейін 

беріледі: 

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақымен бірге салымның сомасын  келісім/шарттың 

әрекетінің мерзімінің аяғында төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақыны кезеңдік төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

салымның бөлігін мерзімінен бұрын талап ету туралы; 

- "Әмбебап" салымынан басқа заңды тұлғалардың салымдарының 

барлық түрлері бойынша шарттың талаптарына сәйкес салым бөлігін 

ішінара алып алу.

0 теңге



• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі Нұр-

Сұлтан қ. уақытымен сағат 14.00-ге дейін беріледі                                                                                                   

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі Нұр-

Сұлтан қ. уақытымен сағат 14.00-ден 16.00-ге дейін беріледі                                                                                                                                    

0 теңге

• клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Нұр-Сұлтан қ. 

уақытымен сағат 18.00-ге дейін беріледі:

 - заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақымен бірге салымның сомасын  келісім/шарттың 

әрекетінің мерзімінің аяғында төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

есептелген сыйақыны кезеңдік төлеу туралы;  

- заңды тұлғалардың салымдарының барлық түрлері бойынша 

салымның бөлігін мерзімінен бұрын талап ету туралы; 

- "Әмбебап" салымынан басқа заңды тұлғалардың салымдарының 

барлық түрлері бойынша шарттың талаптарына сәйкес салым бөлігін 

ішінара алып алу.                                                                 

0 теңге

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" 

салымының бөлігін ішінара алып алу туралы клиенттің өтінімі келесі 

операциялық күнгі төлеммен Нұр-Сұлтан қ. уақытымен сағат 18.00-ге 

дейін беріледі                            

0 теңге

13.2.2.8.1.

Клиенттің өтініші бойынша шетел валютасында жөнелтілген 

аударымдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу (ҚҚС ескере 

отырып)

5 000 теңге*

13.2.2.8.2.
Банк аударымды жібергеннен кейін төлемді қайтаруды сұрату (ҚҚС 

ескере отырып)
5 000 теңге*

13.2.2.8.3.
SWIFT пішімінде төлем тапсырмалары мен құжаттардың 

көшірмелерін беру (ҚҚС ескере отырып):

• операциялардың жасалуына қарай (ҚҚС ескерумен) 500 теңге *

• уақыттың кез келген аралығы үшін мұрағат (ҚҚС ескерумен); 10 000 теңге *

13.2.2.8.4.
Клиенттердің өтініштерімен төлемді іздеу туралы сұрату (ҚҚС 

ескерумен)
10 000 теңге *

13.2.2.9. БАСҚА ДА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

13.2.2.9.1. Аудиторлық компаниялар үшін анықтамалар беру (ҚҚС ескерумен) 5 000 теңге*

13.2.2.9.2.
13.2.2.9.1., 13.2.2.9.5., 13.2.2.9.6., 13.2.2.9.7-т. көрсетілген анықтамалар 

мен хаттардың әрбір келесі данасы үшін (ҚҚС ескерумен).
300 теңге *

13.2.2.9.3.
Операциялардың жүргізілуіне қарай жинақ шот пен есептелген 

сыйақы шоттары бойынша үзінді-көшірмелер беру.
0 теңге

13.2.2.9.4.
Үзінді-көшірменің/қосымшаның телнұсқасын беру (ҚҚС ескере 

отырып)

әр парақ үшін 50 теңге 

(макс 5 000 теңге)*

13.2.2.9.5.
Банктік-қаржылық құжаттардың телнұсқаларын беру (ҚҚС ескере 

отырып)
200 теңге *

13.2.2.9.6.

Ашық қолданыстағы шоттар немесе жабық шоттар бойынша 

ақпараттық анықтамалар мен хаттарды (банктік шоттардың болуы 

туралы (оның ішінде Банктің деректемелері туралы), №2 

картотека, ақша қозғалысы мен шоттардағы қалдықтарды растау, 

салықтарды ұстау туралы және басқалары) жедел тәртіпте (бір күн 

ішінде және Банктің мүмкіндігі болған жағдайда қолданылады) беру 

(ҚҚС ескере отырып)

2 000 теңге*

13.2.2.9.7.

Ашық қолданыстағы шоттар немесе жабық шоттар бойынша 

ақпараттық анықтамалар мен хаттарды (банктік шоттардың болуы 

туралы (оның ішінде Банктің деректемелері туралы), №2 

картотека, ақша қозғалысы мен шоттардағы қалдықтарды растау, 

салықтарды ұстау туралы және басқалары) 3 жұмыс күні ішінде беру 

(ҚҚС ескере отырып)

Тегін*

13-бөліміне ескерту:

*ҚҚС ескерумен

осы бөлімге енгізілмеген Банктің қызметтері бойынша Банкте 

стандартты қолданыстағы тарифтер қолданылады

14. КЕПІЛДІКТЕР

14.1. Тендерлік кепілдіктер



14.1.1.
Ақшалай қаражаттармен қамтамасыз етілген кепілдіктерді шығару 

(өтелген кепілдік)

кепілдік сомасынан 0,2%,

мин. 6 000 теңге, 

макс. 100 000 теңге

14.1.2.
Басқа мүлікпен, оның ішінде депозитпен қамтамасыз етілген кепілдікті 

шығару

кепілдік сомасынан 0,2%, 

мин. 12 000 теңге, 

макс. 120 000 теңге

14.1.3.
Бланкілік кепілдіктерді шығару (айналымға)/"Овердрафт" лимиті 

аясында

кепілдік сомасынан 2%, 

мин. 10 000 теңге,

макс. 150 000 теңге

14.2. Басқа кепілдіктер (тендерлік кепілдіктерден басқа)

14.2.1.
Ақшалай қаражаттармен қамтамасыз етілген кепілдіктерді шығару 

(өтелген кепілдік)

кепілдік сомасынан 0,2%,

 мин. 10 000 теңге, 

макс. 150 000 теңге

14.2.2.
Басқа мүлікпен, оның ішінде депозитпен қамтамасыз етілген кепілдікті 

шығару

кепілдік сомасынан 0,2%, 

мин. 13 000 теңге, 

макс. 160 000 теңге

14.2.3.
Кепілдіктің талаптарын өзгерту (кепілдіктің сомасын ұлғайтудан 

басқа*)
9 000 теңге (әр өзгеріс үшін)

14.2.4. Бенефициардың келісімдерін сұрату арқылы кепілдіктердің күшін жою 13 000 теңге

14.2.5. Кепілдік бойынша төлеу талабын тексеру 

сомадан 0,15%, 

мин. 10 000 теңге, 

макс. 100 000 теңге

14.2.6. Кепілдік/контркепілдік бойынша талапты төлеу (төлемді өткізу)
Төлемдер мен аударымдар 

үшін тарифтерге сәйкес

14.2.7. Клиентке қызмет көрсетпейтін филиалда кепілдікті алу 0 теңге

14.2.8. Кепілдіктер бойынша тәуекелдер үшін комиссия
жеке-жеке, банктің уәкілетті 

органының шешіміне сәйкес

14.2.9. Кепілдік бойынша сұрату (ҚҚС ескертумен) 5000 теңге

14-тармағына ескерту:

* Кепілдік сомасын ұлғайту үшін комиссия: кепілдікті шығару үшін 

тарифтерге сәйкес

15. САУДАНЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

15.1. ЭКСПОРТ БОЙЫНША ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ АККРЕДИТИВТЕР

15.1.1. Экспорт бойынша аккредитивті алдын ала авизолау: 10 000 теңге 

15.1.2. Авизолау

сомадан 0,1% 

(мин. 20 000 теңге, 

макс. 150 000 теңге)

15.1.3.
Аккредитив бойынша рамбурстық міндеттемені беру, аккредитивті 

растау:

 ·өтеуді ұсынумен

сомадан 0,2% 

(мин. 20 000 теңге, 

макс.  200 000 теңге)

 · өтеуді ұсынусыз
жылдық 3% - жылдық 5%

(мин. 30 000 теңге)  

 - "КазЭкспортГарант" экспорттық-кредиттік сақтандыру 

корпорациясы" АҚ-тың сақтандыру өтелімі
жылдық 1% - жылдық 2% 

15.1.4.
Рамбурстық міндеттеме бойынша өзгеріс пен күшін жоюды қосқанда, 

аккредитивті өзгертуді авизолау 
 10 000 теңге

15.1.5. Аккредитив бойынша негоциация немесе акцепт жылдық 10% - жылдық 30%

15.1.6. Трансферабельді аккредитивті аудару

сомадан 0,2% 

(мин. 20 000 теңге, 

макс. 150 000 теңге)  

15.1.7. Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру

құжаттар топтамасы 

сомасынан 0,2% 

(мин. 25 000 теңге,

макс. 200 000 теңге) 

Ауыстыру жағдайында қайталап тексеру 5 000 теңге

15.1.8.
Нақты шығыстарды қосқанда, құжаттар топтамасын дайындау және 

жөнелту (ҚҚС ескерумен)

15 000 теңге (құжаттар 

топтамасы үшін)*

15.1.9. Аккредитив бойынша сұрату (ҚҚС ескерумен) 5 000 теңге*



15.1.10.
Келісімшарт негізінде аккредитивтің жобасын дайындау (ҚҚС 

ескерумен)
15 500 теңге*

15.1.11.

МТ700/710 қоспағанда (аккредитивті ұсыну туралы хабарлама) 

контрагент банктің тапсырмасы бойынша SWIFT жүйесімен 

хабарлама салып жіберу (ҚҚС ескерумен)  

10 000 теңге *

15.1.12.

Банктің клиенттері болып табылмайтын тұғалар үшін аккредитивтер 

бойынша төлем талаптарына қатысты келісімшарт бойынша кеңес 

беру қызметтері

30 000 теңге*

15.1.13.
Саудалық қаржыландыру бойынша мәмілені құрылымдау үшін 

комиссия

сомадан 0,75% 

(мин. 30 000 теңге, 

макс. 500 000 теңге)

15.1.14. Постқаржыландыруды мерзімінен бұрын өтеу

сомадан 0,1% 

(мин. 60 000 теңге, 

макс. 300 000 теңге)

15.2. ИМПОРТ БОЙЫНША ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ АККРЕДИТИВТЕР

15.2.1. Импорт бойынша аккредитивті алдын ала авизолау: 10 000 теңге *

15.2.2. Аккредитив ашу үшін комиссия (техникалық шығарылым)

сомадан 0,2 %  

(мин 25 000 теңге, 

макс. 200 000 теңге)

15.2.3. Өтелмеген аккредитивті шығару кезіндегі тәуекел үшін комиссия
мин. жылдық 3,5%,

 макс. жылдық 35%

15.2.4.
Саудалық қаржыландыру бойынша мәмілені құрылымдау үшін 

комиссия

сомадан 0,75% 

(мин. 50 000 теңге, 

макс.  1 000 000 теңге)

15.2.5. Өтелмеген аккредитивтің сомасын көбейту

ұлғайту сомасына өздігінен 

аккредитив ашу ретінде 

комиссия 

15.2.6. Аккредитивтің талаптарын өзгертудің басқа түрлері 10 000 теңге

15.2.7. Орындаушы банктің аккредитив бойынша өтеу аударымы

сомадан 0,5% 

(мин. 30 000 теңге, 

макс. 300 000 теңге)

15.2.8. Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру

құжаттар топтамасы 

сомасынан 0,2%

 (мин. 25 000 теңге, 

макс. 200 000 теңге) 

Ауыстыру жағдайында қайталап тексеру 5 000 теңге

15.2.9. Аккредитив бойынша төлемдер:

- ұлттық  валютада  5 000 теңге 

- шетел  валютасында

сомадан 0,25% 

(мин. 7 000 теңге, 

макс. 100 000 теңге)

15.2.10. Аккредитивтің күшін жою (ҚҚС ескерумен)  20 000 теңге*

15.2.11. Аккредитив бойынша сұрату (ҚҚС ескерумен) 5 000 теңге*

15.2.12.
Келісімшарт негізінде аккредитивтің жобасын дайындау (ҚҚС 

ескерумен)
15 500 теңге*

15.2.13. Постқаржыландыруды мерзімінен бұрын өтеу

сомадан 0,1% 

(мин. 60 000 теңге, 

макс. 300 000 теңге)

15.2.14.

Банктің клиенттері болып табылмайтын тұғалар үшін аккредитивтер 

бойынша төлем талаптарына қатысты келісімшарт бойынша кеңес 

беру қызметтері

30 000 теңге*

15.3. КЕПІЛДІКТЕР БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАР 

15.3.1. Басқа банктердің кепілдіктерін авизолау (ҚҚС ескерумен)

сомадан 0,1% 

(мин. 30 000 теңге, 

макс.  200 000 теңге)*

15.3.2.
Басқа Банктердің кепілдіктерінің талаптарындағы өзгерістерді 

авизолау (ҚҚС ескерумен)
10 000 теңге *

15.3.3.
Банк берген кепілдіктерді және оның өзгертулерін SWIFT/Telex/FASTI 

жүйелері арқылы авизолау
10 000 теңге 

15.3.4. SWIFT/TELEX кепілдігі бойынша сұрату (ҚҚС ескертумен) 5 000 теңге*



15.3.5.
Банкаралық кепілдіктер бойынша мәмілені құрылымдау үшін 

комиссия (ҚҚС ескерумен)

сомадан 0,75% 

(мин. 30 000 теңге, 

макс. 500 000 теңге)*

15.3.6.

МТ760 қоспағанда (кепілдікті шығару туралы хабарлама) контрагент 

банктің тапсырмасы бойынша SWIFT жүйесімен хабарлама салып 

жіберу (ҚҚС ескерумен)  

10 000 теңге *

Ескерту: 

*ҚҚС ескерумен.

16. ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ ИНКАССО

16.1. Инкассоға құжаттарды қабылдау 

 сомадан 0,1% 

(мин. 7 000 теңге, 

макс. 50 000 теңге)

16.2. Инкассоны авизолау (ҚҚС ескерумен)

 сомадан 0,1% 

(мин. 10 000 теңге, 

макс. 100 000 теңге)*

16.3. Инкассоға өзгерістерді енгізу (ҚҚС ескерумен)  7 000  теңге*

16.4. Инкассоға қатысы бар сұратулар (ҚҚС ескерумен) 5 500 теңге*

16.5.
Нақты шығындарды қоса алғанда, инкассоға құжаттарды жіберу (ҚҚС 

ескерумен)
 15 000 теңге* 

16.6. Инкассо бойынша төлемдер:

 - ұлттық  валютада; 5 000 теңге

 - шетел  валютасында.

 сомадан 0,25% 

(мин. 7 000 теңге, 

макс. 100 000 теңге)

16.7.
Инкассо бойынша құжаттарды (төленбеген) қайтару, нақты 

шығыстарды қоса алғанда:

 - наразылық білдірусіз (ҚҚС ескерумен);  20 000 теңге*

 - наразылық білдірумен (ҚҚС ескерумен).  20 000 теңге*

16-тармағына ескерту:

* (ҚҚС ескерумен)

17.
ҚАРЖЫЛЫҚ ИНСТИТУТТАРҒА КӨРСЕТІЛЕТІН 

ҚЫЗМЕТТЕРГЕ ТАРИФТЕР

17.1. Корреспонденттік шоттарды жүргізу

17.1.1. Корреспонденттік шотты ашу 0 теңге

17.1.2. Корреспонденттік шотты жүргізу 5 000 теңге

17.1.3.
Шоттағы нөлдік кредиттік қалдық кезінде шотты жабу (ҚҚС 

ескерумен)
0 теңге *

17.1.4.
Шоттағы нөлдік емес кредиттік қалдық кезінде шотты жабу 

(ҚҚС ескерумен)

нақты қалдық сомасында, 

бірақ 2 000 теңгеден артық 

емес*

17.1.5. Корреспонденттік шот бойынша үзінді көшірмелерді ұсыну:

 - операциялардың жасалуына қарай 0 теңге

 - респондент өтініші бойынша тағыда бір рет (SWIFT бойынша) 
2 000 теңге (әр үзінді 

көшірме үшін)

17.2. Төлемдер

17.2.1. Кіріс төлемдер

17.2.2. Шығыс төлемдер:

17.2.2.1. Басқа банктердің клиенттерінің пайдасына:

Ұлттық валютада - 

сомадан 0,2%

(мин. 1 000 теңге, 

макс. 3 000 теңге)

Қаражат жіберушісі есебінен ресейлік рубльдегі аударымдар бойынша 

шығындар (OUR):

Шетел валютасында - 

5 000 теңге

Қаражат жіберушісі есебінен ресейлік рубльдегі

 аударымдарды қоспағандағы шығындар (OUR):

Шетел валютасында - 

25 000 теңге

Шығындар ішінара қаражат жіберушісі есебінен (SHA) (жіберуші 

банктің және 

корреспондент банктің комиссиялар жіберуші есебінен төленеді, басқа 

банктердің 

комиссиялары бенефициармен төленеді) 

Шетел валютасында - 

10 000 теңге



Шығындар бенефициар есебінен (BEN) (жіберуші банктің 

комиссиялары 

 жіберуші есебінен төленеді, корреспондент банктің және басқа 

банктердің 

комиссиялары бенефициармен төленеді) 

Шетел валютасында - 

10 000 теңге

17.2.2.2.  Басқа банктердің пайдасына: 10 000 теңге

17.2.2.3.  Банкішілік төлемдер 0 теңге

17.2.3. Банк орындағаннан кейін төлем нұсқаулықтарын өзгерту

- банкішілік төлемдер (ҚҚС ескерумен) 1 000 теңге*

- сыртқы төлемдер (ҚҚС ескерумен) 

Теңгеде (ҚҚС ескерумен) 3 000 теңге*

Шетел валютасында (ҚҚС ескерумен) 25 000 теңге*

17.2.4. Күшін жою, Банк орындағаннан кейін төлемді қайтару

 - банкішілік төлемдер (ҚҚС ескерумен) 1 000 теңге*

 - сыртқы төлемдер (ҚҚС ескерумен) 

Теңгеде (ҚҚС ескерумен) 3 000 теңге*

Шетел валютасында (ҚҚС ескерумен) 25 000 теңге*

17.2.5. Бенефициардың шотын кредиттеуді растау

банкішілік төлемдер 0 теңге

сыртқы төлемдер

Теңгеде (ҚҚС ескерумен) 3 000 теңге*

Шетел валютасында (ҚҚС ескерумен) 25 000 теңге*

17.2.6.
Аудиторлық фирмалардың сұратулары бойынша растауларды 

беру (ҚҚС ескерумен)
10 000 теңге *

17.2.7.
SWIFT пішімінде төлем тапсырмалары мен құжаттардың 

көшірмелерін беру (ҚҚС ескере отырып)
1 000 теңге*

17.2.8.
Клиенттің өтініштерімен төлемді іздеу туралы сұрату (ҚҚС 

ескерумен)
20 000 теңге*

17.3. Құжаттамалық операциялар (банктік кепілдіктерді қосқанда)
Тараптардың келісімі 

бойынша

17.3.1. Қолма-қол ақшаны қабылдау және қайта санау
Заңды тұлғалар үшін 

тарифтерге сәйкес

17.3.2. Ішкі төлем (Back value)

Теңгеде 2 000 теңге

Шетел  валютасында 7 000  теңге

17-бөліміне ескерту:

*ҚҚС ескерумен

1. Басқа банктердің комиссиялары нақты құны бойынша өтеледі және 

акцептісіз тәртіпте корреспонденттік шоттан есептен шығарылады.

2. Комиссиялық сыйақы шоттың валютасында алынады. Шетел 

валютасында ашылған шоттан  комиссия алынған жағдайда қайта 

есептеу "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда-саттығында 

операцияларды жасау күнінің алдындағы күні қалыптасқан нарықтық 

бағам бойынша жүзеге асырылады.

3. Банктің көрсетілген қызметтер үшін өндірген, төленген тарифтер 

қайтарылмайды.

4. Тарифтердің мөлшерлемелері (*) қосылған құн салығы (ҚҚС), басқа 

салықтар, алымдар, баж салығы есебімен белгіленген.

5. Телекоммуникациялық және пошталық шығындар, сондай-ақ басқа 

күтпеген шығындар, ондайлар бар болса, Банкпен заңды тұлғаларға 

көрсетілетін қызметтер бойынша тарифтерге сәйкес қосымша 

алынады.

18. АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ДЕПОЗИТТІК МАШИНА

18.1. Ұлттық  валютада:

18.1.1.
Қолма-қол ақшаны АДМ арқылы қабылдау комиссиясына ҚҚҚ 

салынбайды

Тарифтер матрицасынан 

қараңыз

18-бөліміне ескерту:

* Комиссия бойынша тарифті қолдану туралы шешімді Нарықтық 

тәуекелдер мен өтімділікті басқару комитеті қабылдайды

19. mPOS БОЙЫНША ТАРИФТЕР

19.1. Ұлттық және шетел валютасында:



19.1.1. Клиентке mPOS ұсыну (ҚҚС ескерумен) 0 теңге *

19.1.2.
Тауарлар мен қызметтерге mPOS арқылы төлеу кезінде транзакция 

сомасынан Банк комиссиясы 
2,20%

19.1.3.
Клиентке берілген әрбір mPOS бойынша төлемдерге қызмет 

көрсеткені үшін комиссия: 

 - mPOS байланысты Банктегі шот бойынша ай сайынғы айналым 

айына 100 000 теңгеден кем

кез келген реттегі 6 ай 

ішінде әр жарты жыл сайын 

6 000 теңге (алдыңғы 6 

айдағы нәтиже бойынша 

есепті күнге есептеледі)

 - mPOS байланысты Банктегі шот бойынша ай сайынғы айналым 

айына 100 000 теңгеден асады 
0 теңге

19-бөліміне ескерту:

* осы бөлімге енгізілмеген Банктің қызметтері бойынша Банкте 

стандартты қолданыстағы тарифтер қолданылады

20.
Жасалған серіктестік шарттар бойынша заңды 

тұлғаның шотына төлемдер мен аударымдар

"Просто кредит" (POS), "Просто Авто", "Эксклюзив авто", 

"Бөліп төлейтін кредит лимиті 2"  өнімдері бойынша 

жасалған серіктестік шарттары бойынша заңды тұлғаның 

шотына ұлттық валютада аударым үшін комиссия

сомадан 30%


