
№ Тарифтердің атауы Стандартты тарифтер

1. 
КРЕДИТТІК ЕМЕС ОПЕРАЦИЯЛАР (ұлттық және шетел

валютасында)

1.1. Банктік шотты ашу, жүргізу және жабу

1.1.1.

Жинақ және 

ағымдағы шот ашу, жүргізу және жабу (ұлттық және шетел валютасында) 

(ҚҚС ескерумен жабу)

0 теңге

1.1.2.
"Уақытша жинақ шоты" (ұлттық және 

шетел валютасында) банктік салым ашу
2 000 теңге

1.1.3.

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 1 000 

теңгеден артық емес (клиентте Банкте 

ашылған депозиті бар болса, сондай-ақ 

банктік қарызды беруге және оған қызмет 

көрсетуге қатысты ағымдағы шот бойынша 

(қарыздың әрекет ету кезеңі ішінде) 

алынбайды) 

1.1.4.

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

1.1.5. Ағымдағы және жинақ шотына (депозиттер) ақша аудару 0 теңге

1.1.6.

Салымды бір тұлғадан екінші тұлғаға қайта рәсімдеу үшін комиссия (мұра 

және сертификат бойынша қайта рәсімдеуді 

қоспағанда) (ҚҚС ескерумен)

2 000 теңге*

1.1.7.
2-картотеканың құжаттарын акцептісіз орындау үшін комиссия (шетел 

валютасындағы баламасы)
250 теңге

1.1-тармағына ескерту:

(ҚҚС ескерумен)*

** Шетел валютасында ашылған шоттардан комиссияны есептен шығару 

ақы төлеген күнгі есептік бағам бойынша теңгеде  жүргізіледі

1.2. КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1.2.1. Купюраларды/монеталарды ірілендіру/ұсату/ауыстыру:

1.2.1.1. 20 000 теңге дейін купюраларды ірілендіру/ұсақтау 0 теңге

1.2.1.2. 20 000 теңгеден артық купюраларды ірілендіру/ұсақтау сомадан 1%

1.2.1.3. Мәнеттерді купюраларға айырбастау 0 теңге

1.2.2.
Банктік шотқа есептеусіз қолма-қол ақшаны қайта тексеру және 

түпнұсқалығын тексеру

- Банктік шотқа есептеусіз қолма-қол ақшаны қайта санау
сомадан 0,65% 

(min 250 теңге)

 - Шетел валютасы банкнотының түпнұсқалығын детектор қолданумен 

тексеру (ҚҚС ескерумен)

1 банкнот үшін 50 теңге

(min 200 теңге)*

1.2.3. Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру

1.2.3.1.
Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру,  ақша ағымдағы шотында 15 (он 

бес) күнтізбелік күн және одан аз болған кезде

 - ұлттық валютада сомадан 0,9% 

 - шетел валютасында сомадан 1,2% 

1.2.3.2.
Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру,  ақшаның шотта 15 (он бес) 

күнтізбелік күннен аса болу шартымен, валютаның түріне қарамастан
0 теңге

1.2.3.3. Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру қолма-қол ақшасыз түскен кезде:

 - ағымдағы шотқа салым бойынша сыйақы сомасы түскен кезде 0 теңге

 - ұйымдармен шарттар бойынша жалақы түскен кезде 0 теңге

 - кепілдікті өтеу*******ұлттық валютада, ақша ағымдағы шотында 30 

(отыз) күнтізбелік күннен аз болған кезде
кепілдікті өтеу төлемі сомасынан 0%

"Еуразиялық банк" АҚ-тың жеке тұлғалар үшін тарифтер жинағы



 - "Еуразиялық банк" АҚ-тан алынған кредиттік қаражаттар ретінде, 

валюта түрі мен сақталу мерзіміне қарамастан
0 теңге

 - кепілді қарыз бойынша бастапқы жарна ретінде, валюта түрі мен 

сақталу мерзіміне қарамастан
0 теңге

 - "Орда" ипотека бағдарламасы бойынша "Қазақстандық Ипотекалық 

Компания" ИҰ" АҚ-тан алынған кредиттік қаражаттар ретінде, валюта 

түріне және сақтау мерзіміне қарамастан

0 теңге

 - ипотека өнімі бойынша тұрғын үйді сатушының шотына кредиттік 

қаражат ретінде (ҚҚС ескерумен) 
0 теңге

1.2.3.4. 

Шетел валютасында енгізілетін соманың баламасын одан әрі қарай 

ағымдағы шоттан алып алумен ағымдағы

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

0 теңге

1.2.4. Жинақ  шоттан қолма-қол ақша беру

1.2.4.1.
Жинақ  шоттан қолма-қол ақша беру,  ақша ағымдағы шотында 15 (он 

бес) күнтізбелік күн және одан аз болған кезде

 - ұлттық валютада сомадан 0,9% 

 - шетел валютасында сомадан 1,2% 

1.2.4.2.
Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру,  ақшаның шотта 15 (он бес) 

күнтізбелік күннен аса болу шартымен, валютаның түріне қарамастан
0 теңге

1.2.4.3. Қолма-қол ақшасыз түскен кезде:

 - кредит бойынша ертеректе міндеттерді қамтамасыз ету болып 

табылатын салымның сомасын қайтарған кезде.
0 теңге

 - клиенттер  –  Жалақылық жоба ұйымдарының қызметкерлері үшін 

валютаның түрі мен ақшаның "Қазына Премиум" салымы бойынша болу 

мерзіміне байланыссыз

0 теңге

 - 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

0 теңге

- "Арнайы шот" салымы бойынша валюта түріне және ақшаның 

орналасқан 

мерзіміне қарамастан

0 теңге

 - кепілдікті өтеу*******ұлттық валютада, ақша жинақ шотында 30 (отыз) 

күнтізбелік күннен аз болған кезде
кепілдікті өтеу төлемі сомасынан 0%

1.2.5.
Салым сомасын айырбастау кезінде қолма-қол ақшасыз жолмен 

түскенде ағымдағы және жинақ шоттарынан қолма-қол ақша беру:

 - ақшаның Банкте валютаның түріне байланыссыз 15 (он бес) күнтізбелік 

күннен аса болуы талаптарында
0 теңге

 ұлттық валютада, ақша Банкте 15 (он бес) күнтізбелік күн және одан аз 

болу шартымен
сомадан 0,9%

 - шетел валютада, ақша Банкте 15 (он бес) күнтізбелік күн және одан аз 

болу шартымен
сомадан 1,2%

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

1.2.6.1.

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.

0 теңге

1.2.7. 
Қолма-қол ақшаны ағымдағы немесе жинақ шотына аударумен 

қайта санау
0 теңге



1.2.8.

Банктің кассасы арқылы кредиті өтеу кезінде «CrediLogic» АБАЖ-да 

берілген өнімдер 

бойынша қолма-қол ақшаны қайта есептеу

350 теңге

Өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары арқылы кредиттерді төлеу 

немесе өтеу бойынша жаппай, техникалық іркілістер Ақпараттық 

технологиялар департаментімен расталған кезде олар шешілген сәтке 

дейін «CrediLogic» АБАЖ-да берілген өнімдер бойынша Банктің 

кассасы арқылы кредитті өтеу кезінде қолма-қол ақшаны қайта 

есептеу

0 теңге

1.2.9.
Төлемге жатпайтын, сондай-ақ айналымға жарамсыз шетел 

валютасындағы банкноттарды инкассоға қабылдау

банкнотаның (-лардың) номиналды 

құнынан 10%****

1.2-тармағына ескерту:

* (ҚҚС ескерумен)

1.3. АУДАРЫМДАР

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

1.3.2.
Кепілдікті өтемнің банкішілік аударымы *******бір клиенттің шоттары 

арасында******
тегін

1.3.3. Банктің басқа клиентінің шотына банкішілік аударымдар

 сомадан 0,3%

 (min  - 650 теңге; 

max - 5 000 теңге)

1.3.3.1. ТОО "СарыарқаАвтПром" пайдасына банкішілік аударымдар 0 теңге

1.3.4. Басқа банктерге ұлттық валютада аударымдар.

сомадан 0,35 %  

(min. 700 теңге; 

max. 7500 теңге)

1.3.5.
Болашақ валюталандыру 

күнімен басқа банктерге ұлттық валютада аударымдар

сомадан 0,25 %  

(min. 300 теңге;

max. 5 000 теңге)

1.3.6. Шотты ашусыз ақша аударымдарының жүйесі:

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

1.3.6.2. "Экспресс-аударымдар" жүйесі бойынша банкішілік аударымды жөнелту

сомадан 3% 

(мин. 1 000 теңге; 

макс.  75 000 теңге)

1.3.6.3.
"Экспресс-аударымдар" жүйесі бойынша түскен банкішілік 

аударымдарды төлеу
0 теңге

1.3.6.4. Басқа банктің клиентінің пайдасына шетел валютасында аударым:

- Шығыстар қаражат аударушының есебінен (OUR):

клиенттің өтінімі сағ. 09.00-ден 17.00-ге дейін беріледі

сомадан 0,5% 

(мин. 6 000 теңге;

макс.  77 500 теңге)

- Шығыстар бенефициардың есебінен (BEN) (Жіберуші банктің 

комиссиясы жіберушінің есебінен төленеді, корреспондент банк пен басқа 

банктердің комиссиялары бенефициардың есебінен төленеді) (Ресей 

рубліндегі аударымдарды санамағанда):

клиенттің өтінімі сағ. 09.00-ден 17.00-ге дейін беріледі

сомадан 0,4% 

(мин. 6 000 теңге; 

макс.  77 500 теңге)

1.3.6.5.

Клиенттің өтініші бойынша шетел 

валютасында жөнелтілген аударымдарға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу (ҚҚС ескерумен)

15 000 теңге *

1.3.6.5.1. Төлемнің күшін жоюға сұратулар (ҚҚС ескерумен) 15 000 теңге *

1.3.6.5.2. Клиенттердің өтініштерімен төлемді іздеу туралы сұрату (ҚҚС ескерумен) 15 000 теңге *

1.3.6.5.3.

Басқа банктің

 клиенті пайдасына шетел валютасында аударым бойынша растауды 

сұрату (ҚҚС ескерумен)

500 теңге *

*** тариф тек бір клиенттің шоттары бойынша мәміле жасау сәтінде нарықтық бағам бойынша (Банктің маржасының 

есебімен) енгізілген соманы қолма-қол ақшасыз  айырбастау жүргізілген жағдайда ғана қолданылады.

*******кепілдікті өтем - Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес кепілдікті депозит бойынша депозиторға төленуі тиіс 

ақша сомасы

****Клиентке ауыстырылған валюта клиенттен банкнота (-лар) қабылданған мезеттен бастап 180 жұмыс күні өткеннен 

кейін, бірақ 270 жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі. Эмитент-банк қабылданған банкноталарды ауыстырудан бас 

тартқан кезде бұрынырақ инкассоға қабылданған банкноталар мен банк комиссиялары клиентке қайтарылмайды.



Өз банктік шотына/үшінші тұлғаның 

банктік шотына ұзақ мерзімді тапсырманы рәсімдеу үшін комиссия 

(жинақ шотты санамағанда) (ҚҚС ескерумен)

2 000 теңге*

1.3.6.6. "Золотая Корона" ақша аударымдары жүйесі бойынша аударымдар

Ресей Федерациясына аударым (ҚҚС ескерумен)
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% 

(1 000 RUB-ден артық емес)

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

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.

Вьетнамға аударым (ҚҚС ескерумен) Вьетнамға аударым жіберу үшін тариф

USD (АҚШ доллары) -  1999-ға дейін (ҚҚС ескерумен) 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-ге дейін  (АҚШ доллары) 5 USD

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

1.3.7.
Қаражаттардың қалдығын өтініште көрсетілген клиенттің шотына 

аудару (қарызды өтегеннен кейін қалған қаражат)

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

топтамалары бойынша;

«KAZPOST»; «LOYALTY», Кепілсіз мақсатты кредит өнімі бойынша

300 теңге немесе қаражат қалдығы дебеттік 

картаға автоматты режимде аударылған 

жағдайда 0 теңге

- "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 0 теңге

 - 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 0 теңге



1.3.8.
№627 бөлімшеде бюджетке төлемдерді аудару, Жол қозғалысы

ережесін бұзғаны үшін айыппұлдарды төлеу 

 - 1 000 теңгеге дейін 100 теңге (бір төлем құжатына)

 -  1 001 теңгеден 5 000 теңгеге дейін 150 теңге (бір төлем құжатына)

 - 5 001 теңгеден 10 000 теңгеге дейін 300 теңге (бір төлем құжатына)

 - 10 001 теңгеден жоғары

сомадан 1%,

min. 400 теңге

(бір төлем құжатына)

1.3-тармағына ескерту:

(ҚҚС ескерумен)*.

1.4.

"SMARTBANK"(ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ) ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА 

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІ 

БОЙЫНША КЛИЕНТКЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

1.4.1. Жаңа клиентті қосу (ҚҚС ескерумен) 0 теңге *

1.4.2. SMS-хабарлама арқылы сеанстық кілттерді ұсыну (ҚҚС ескерумен) 0 теңге *

1.4.3.
SMARTBANK бойынша қызмет көрсету үшін абоненттік ақы (ҚҚС 

ескерумен)
0 теңге *

1.4.4.
Шоттан үзінді-көшірме, карт-шоттан шағын үзінді-көшірме, өтеу

 кестесін қалыптастыру (ҚҚС ескерумен)
0 теңге *

1.4.5. Қызметтерді төлеу

- "Қазақтелеком" АҚ мекенжайына төлемдер аудару 0 теңге

- "Кcell", "Activ" ұялы операторлардың пайдасына төлемдерді аудару 0 теңге

- басқа қызметтерді жеткізушілердің мекенжайына төлемдерді аудару 0 теңге

1.4.6. Банкішілік аударымдар*****:

- бір клиенттің  шоттарының арасында 0 теңге

- басқа  клиенттің шотына 0 теңге

- Diamond төлем картасын пайдаланумен банктік шоттан аударымдар 0 теңге

1.4.7. Қазақстан бойынша  ұлттық валютадағы банкаралық аударымдар

аударым сомасынан 0,2%, 

min 150 теңге,

max 500 теңге

1.4.8.
Қазақстаннан тыс жерлерге шетел валютасында халықаралық 

аударымдар

Шығыстар қаражат жіберушінің есебінен (OUR):

Ағылшын фунт стерлингінде

аударым сомасынан 0,3%, 

min 5 000 теңге,

max 45 000 теңге

1.4.9.
Бюджетке төлемдерді аудару, Жол қозғалысы  ережесін бұзғаны үшін 

айыппұлдарды төлеу
200 теңге

1.4-тармағына ескерту:

*ҚҚС ескерумен

1.5. БАСҚА ДА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

1.5.1. Жоғалтқан кезде жинақ кітапшасын қалпына келтіру (ҚҚС ескерумен) 400 теңге *

1.5.2.
Клиенттің өтініші бойынша үзінді-көшірмелердің және басқа 

құжаттардың телнұсқасын ұсыну
0 теңге

аударым сомасынан 0,3%, 

min 5 000 теңге,

max 45 000 теңге

Ресей  рублінде

АҚШ  долларында

аударым сомасынан 0,3%, 

min 2 000 теңге,

max 30 000 теңге

***** кредит карталарды қолданумен аударымдар үшін комиссия төлем карталарын пайдалану үшін тарифтарына 

сәйкес ұсталады 

Еурода

аударым сомасынан 0,3%, 

min 5 000 теңге, 

max 45 000 теңге

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

қожалықтардың, жеке нотариустардың, жеке сот орындаушылардың, адвокаттың шотына аудару кезінде жіберуші мен 

бенефициардың ЖСН сәйкес келгенде жеке тұлғаларға арналған тарифтердің  6.4.2-тармағын басшылыққа алған жөн.

*******кепілдікті өтем - Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес кепілдікті депозит бойынша депозиторға төленуі тиіс 

ақша сомасы.



1.5.3.

Берілген күннен бастап 5 жылдан аспайтын мерзіммен клиенттің өтініші 

бойынша түбіртектердің және басқа кассалық құжаттардың 

телнұсқаларын ұсыну (ҚҚС ескерумен)

1 000 теңге*

1.5.4.

Ақша қозғалысы мен шоттардағы қалдықтарды растау туралы 

анықтамалар мен хаттарды (банктік шоттардың болуы туралы (оның

 ішінде Банктің деректемелері туралы) 3 жұмыс күні ішінде беру. (ҚҚС 

ескерумен)

1 200 теңге*

1.5.5.

Ақша қозғалысы мен шоттардағы қалдықтарды растау туралы 

анықтамалар мен хаттарды (банктік шоттардың болуы туралы (оның 

ішінде Банктің деректемелері туралы) күнбе-күн беру (шұғыл) (ҚҚС 

ескерумен)

2 500 теңге*

1.5.6.   СМС жіберу - Клиентке хабарлау (ҚҚС ескерумен)

 - 10 000 теңге және одан жоғары сомаға жинақ/ағымдағы шот бойынша 

шығыс операцияларын жүргізу кезінде (шетел валютасындағы баламасы)
0 теңге *

 -  АБЖ-де телефон нөмірі ауыстырылған кезде 0 теңге *

1.5.7.  Шот бойынша үзінді көшірмелерді беру үшін комиссия 100 теңге (1 парақ үшін)

1.5-тармағына ескерту:

(ҚҚС ескерумен)*.

1.6. СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР

1.6.1.

Жеке банктік сейфті (ұяшықты) жалдау (жалдау мерзімі күнмен, 

толық аптамен және аймен белгіленеді, толық емес апта толық аптаға 

теңестіріледі) (ҚҚС есебімен)

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

 - 1 күннен бастап 5 күнге дейін Күніне 300 теңге 

 - 1 аптадан бастап 4 аптаға дейін Аптасына  1 500  теңге 

 - 1 айдан бастап 3 айға дейін Айына 3 000 теңге 

 - 4 айдан бастап 6 айға дейін Айына 2 850 теңге 

 - 7 айдан бастап 12 айға дейін Айына 2 700 теңге  

 - 13 айдан бастап және одан да ұзақ мерзімге Айына 2 550 теңге 

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

 - 1 күннен бастап 5 күнге дейін Күніне 350 теңге 

 - 1 аптадан бастап 4 аптаға дейін Аптасына 1 750 теңге 

 - 1 айдан бастап 3 айға дейін Айына 3 500 теңге 

 - 4 айдан бастап 6 айға дейін Айына  3 325 теңге  

 - 7 айдан бастап 12 айға дейін Айына 3 150 теңге 

 - 13 айдан бастап және одан да ұзақ мерзімге Айына  2 975 теңге 

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

 - 1 күннен бастап 5 күнге дейін Күніне 400 теңге 

 - 1 аптадан бастап 4 аптаға дейін Аптасына  2 000 теңге 

 - 1 айдан бастап 3 айға дейін Айына  4 000 теңге 

 - 4 айдан бастап 6 айға дейін Айына  3 800 теңге  

 - 7 айдан бастап 12 айға дейін Айына  3 600 теңге 

 - 13 айдан бастап және одан да ұзақ мерзімге айына 3 400 теңге  

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

 - 1 күннен бастап 5 күнге дейін Күніне 500 теңге 

 - 1 аптадан бастап 4 аптаға дейін Аптасына  2 500 теңге 

 - 1 айдан бастап 3 айға дейін Айына  5 000 теңге 

 - 4 айдан бастап 6 айға дейін Айына 4 750 теңге 

 - 7 айдан бастап 12 айға дейін Айына  4 500 теңге 

 - 13 айдан бастап және одан да ұзақ мерзімге Айына  4 250 теңге 

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

 - 1 күннен бастап 5 күнге дейін Күніне 700 теңге 

 - 1 аптадан бастап 4 аптаға дейін Аптасына  3 500 теңге 

 - 1 айдан бастап 3 айға дейін айына  7 000 теңге 

 - 4 айдан бастап 6 айға дейін айына 6 650 теңге 

 - 7 айдан бастап 12 айға дейін Айына  6 300 теңге 

 - 13 айдан бастап және одан да ұзақ мерзімге Айына  5 950 теңге 

1.6.2.

Жеке банктік сейфті (ұяшықты) жалдау (осы жеңілдікті тарифтік 

кесте "Жеңілдікті сейф" акциясы үшін қолданылады) - 1 теңге 

(жалдау мерзімі мен ұяшықтың мөлшеріне байланыссыз) (ҚҚС 

ескерумен)



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 

1.6.3.

Сату-сатып алу операциялары кезінде сейфке ерекше қолжетімділік 

талаптары үшін комиссия (6.8.1-т. сай сейфтік ұяшықтарды 

жалдаудың тарифтеріне қосымша түрде алынады) (ҚҚС ескерумен)

3 000 теңге

1.6.4.

Қолма-қол ақшаны қайта санауға және банкноттың түпнұсқалығын 

детектор қолданумен анықтауға комиссия 

(ҚҚС есебімен)

кассалық қызмет көрсету тарифтеріне сәйкес

1.6.5.

Банктің мүліктерін жоғалтқаны немесе бүлдіргені үшін (кілт,

 кассета, құлып) шығындардың орнын толтыру өндіріледі (ҚҚС 

есебімен)

ЖБШ қызмет көрсететін ұйымның ұсынған 

шоты бойынша.

1.6.6.

Сейфті жалдау кезінде клиентке құлып пен екі кілт берілген жағдайдағы 

комиссия (6.8.1-т. сәйкес сейфтік ұяшықтарды жалдаудың тарифтеріне 

қосымша түрде алынады) (ҚҚС ескерумен)

15 000 теңге *

1.6.7. Сейфтік ұяшықты пайдалану үшін кепіл сомасы (ҚҚС ескерумен) 40 000 теңге

1.6.8.

Сейфтік ұяшықты уақтылы босатпағаны үшін әрбір мерзімі 

кешіктірілген күн үшін тұрақсыздық айыппұлы (клиент мүлкі 

Банктің қоймасына тапсырылғанға дейін қолданылады) (ҚҚС 

ескерумен)

сейфтік ұяшықтарды жалдағаны үшін 

тарифтерге сәйкес бір күнге, ұяшықтың 

мөлшеріне байланысты

1.6.9.

Жеке сейфтік ұяшықты мәжбүрлі ашу кезінде 

клиент мүлкінің Банктің қоймасында сақталуы үшін комиссия (ҚҚС 

ескерумен)

Күніне 300 теңге *

1.6-тармағына ескерту:

* (ҚҚС ескерумен)

1.7.
ТАЗАРТЫЛҒАН АСЫЛ МЕТАЛДАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР 

(ҚҰЙМАЛАР)

1.7.1.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен шығарылған жаңа үлгідегі 

тазартылған инвестициялық алтынның сертификатталған мөлшерлі 

құймаға сараптаманы өткізу (ҚҚС ескерумен)

3%**

1.7-тармағына ескерту:

* (ҚҚС ескерумен)

2. КРЕДИТТЕУ

2.1.

Өтініш пен қарызды алуға арналған құжаттарды қарастырғаны үшін 

комиссия (біржолғы) (қарыз беруден бас тартқан жағдайда ҚҚС 

ескерумен)
7

 Бөлшек кредиттік өнімдер, оның ішінде ішкі және сыртқы қайта 

қаржыландыру аясында берілген жаңа қарыздар бойынша 
 0 теңге

2.2.
Қарызды ұйымдастыру үшін комиссия (бір жолғы) (ҚҚС-пен/ҚҚС-

сыз)
1 

2.2.1. Банктің жеке бөлшек кредиттік өнімдері бойынша (ҚҚС ескерумен):

"Просто Авто" өнімі бойынша, "New car loan" (NCL), "Exclusive Auto" 

(EXC) и "Used car loan" ( UCL) топтамалары бойынша (серіктеспен 

клиентке сатып алынатын авттокөлікке жеңілдікті беру кезінде) 

4%

2.2.2.
Шарт/келісім/меморандум талаптарында ынтымақтастықтың 

аясында серіктестің бағдарламасы бойынша

"Қазақстандық Ипотекалық Компания" ИҰ" АҚ ипотека бағдарламасы 

бойынша ынтымақттастық аясында келісімнің талаптарында:
1%

2.3.
Қарызды мерзімінен бұрын ішінара (толық) өтегені үшін комиссия 

(ҚҚС ескерусіз)
6

Сейфтің санаты (стандарттық)

** Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен шығарылған жаңа үлгідегі тазартылған инвестициялық алтынның 

сертификатталған мөлшерлі құйма құнынан клиенттен 3% (бұдан әрі - құймадағы АДМ) (қабылдау күнінде, құймадағы 

АДМ бойынша Банктің сатып алу бағамы бойынша), ашылған арнайы тоғанақтағы немесе тоғанақсыз құймадағы АДМ-

ды Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалына (Кассалық операциялар және құндылықтарды сақтау 

орталығына) сараптамаға жіберу үшін  Клиенттен Банкпен қабылдау кезінде.



 Бөлшек кредиттік өнімдер бойынша
қарызды мерзімінен бұрын өтеу сомасынан 

0%

2.4.
Клиенттердің өтініштері бойынша анықтамаларды беру (ҚҚС 

ескерумен)
4,5,6,7

2.4.1.

Кепілді қамтамасыз ету аумағында жасалған қайта жоспарлауды, 

құрылыстарды, жапсарлас құрылыстарды заңдастыруға жеке 

тұлғаның тұрғылықты орны бойынша тіркеуге (тіркеуден алуға) 

келісім туралы анықтама.

 Жылжымайтын мүлік кепілімен қамтамасыз етілген бөлшек кредиттік 

өнімдер бойынша

"Стандартты тариф" - 5 000 теңге (5 жұмыс 

күн ішінде орындалады)

2.4.2. Қарыз бойынша несиелік берешек туралы анықтама

Бөлшек кредиттік өнімдер бойынша

"Стандартты тариф" - 3 000 теңге (3 жұмыс 

күн ішінде орындалады)

"Шұғыл тариф" - 5 000 теңге (1 жұмыс күн 

ішінде орындалады)

2.4.3.

Кепілді қамтамасыз ету болып табылатын көлік құралының тіркеу 

нөмірін ауыстыруға, көлік құралын тіркеу туралы куәлікті қайта 

рәсімдеуге, көлік құралы бойынша жоғалған құжаттардың қалпына 

келтіруге рұқсат туралы анықтама.
6

Көлік құралы кепілімен қамтамасыз етілген бөлшек кредиттік өнімдер 

бойынша (ҚҚС ескерумен)

"Стандартты тариф" - 5 000 теңге (5 жұмыс 

күн ішінде орындалады)*

2.5.

Берілген қарызды талаптарын өзгерту үшін комиссия, атап айтқанда: 

(ҚҚС ескертумен)
4 
 

- өтеу кестесі;

- қарыз валютасы;

- сыйақы мөлшерлемесі;

- қарызды өтеу әдістері.

2.6.

Келесілер бойынша мәселелерді қарастыру үшін комиссия: (ҚҚС 

ескерумен)
2,4,5,7

- қарыз алушының (қосарлас қарыз алушының), кепілдік берушінің 

(кепілгердің) бастамасымен қарыз алушыға (қосарлас қарыз 

алушыға), кепілдік берушіге (кепілгерге) қатысты талаптарды 

өзгерту;

- қарыз бойынша кепіл мәніне ауыртпалықтың талаптарын өзгерту, 

сондай-ақ кепіл мәнін ауыстыру кезінде;

- кепіл берушіні ауыстыру;

- клиенттің кредиттік досьесіндегі кепіл мәніне құқық белгілеуші 

құжаттарды клиенттің өтініші бойынша беру.

Бөлшек кредиттік өнімдер бойынша 0 теңге

Жылжымайтын мүлік кепілімен қамтамасыз етілген бөлшек кредиттік 

өнімдер бойынша
10 000 теңге

2.7.

CrediLogic/RS-Банк жүйесінде жасалған құжаттардың телнұсқаларын 

ұсыну қызметі үшін комиссия (ҚҚС ескерумен):

- Банктік қарыз шарты/өтеу кестесі;

- Қосымша келісім;

- Сақтандыру шарты

Бөлшек кредиттік өнімдер бойынша (ҚҚС ескерумен)  телнұсқаның бір парағы үшін 1000 теңге

2-бөліміне ескерту

1
Комиссия пайыздық мәнде көрсетілген жағдайда, ол қарыздың бастапқы сомасынан % ретінде есептеледі (Клиенттің 

қаржыландырылатын банктік комиссиялар, шығыстар мен сақтандыру сыйлықақысы ескерусіз)

2
Аталмыш комиссия аясында бірнеше талаптар бір мезгілде өзгертілген жағдайда комиссияның тек бір мөлшері 

алынады (талаптарды өзгертумен бірге кепіл мәніне құқық белгілеуші құжаттарды беруді қоспағанда).
3
Банк ипотекалық тұрғын үй қарызы шарты бойынша негізгі борыш пен (немесе) сыйақы сомаларының кез келген 

төлемдерін өтеу бойынша міндеттемелерді орындау ретімен бір жүз сексен күнтізбелік күнге кешіктірілгеннен кейін 

есептелген тұрақсыздық айыбын (айыппұлдар, өсімпұлдар) талап етуге құқығы жоқ. 

4
ҚР ҰБ белгілеген ЖТСМ шекті мөлшерінен асқан жағдайда комиссия алынбайды (банктік өарыз шарттарында 

комиссия қарастырылған болса).

Бөлшек кредиттік өнімдер бойынша 0 теңге



2.1.

Кредиттеу. Банктің 15.04.2019ж. бастап ай сайынғы комиссияларды 

жоюға қатысты шарттың талаптарын жақсарту бойынша 

ұсынысынан жазбаша бас тартқан қарыз алушылар үшін 

2.1.1.
Берілген қарызға қызмет көрсеткені үшін комиссия (ай сайын) (ҚҚС 

ескерусіз)
1

2012 жылғы "08" ақпаннан бастап 20161 жылғы "30" маусымға дейн 

(қоса алғанда) жасалған шарттар бойынша
2

Көлік құралы кепілімен қамтамасыз етілген бөлшек кредиттік өнімдер, 

оның ішінде ішкі және сыртқы қайта қаржыландыру аясында берілген 

жаңа қарыздар бойынша

0%-дан бастап 2%-ға дейін (қадам - 0,001%)

2012 жылғы "07" ақпанға дейін (қоса санағанда) жасалған шарттар 

бойынша

«Ипотекалық экспресс» бағдарламасы бойынша 0,15% 

«Еуразиялық ипотека» бағдарламасы бойынша (№1 топтама) 0,15% 

бөлшек кредит берудің кепілсіз өнімі бойынша (сыйақы есептеу, 

сыйақыны өтеу, негізгі борышты өтеу)
0,4% 

«Еуразиялық авто» бөлшек кредит беру өнімі бойынша (бастапқы жарна 

ұсынумен)
0,1% 

«Еуразиялық авто» бөлшек кредит беру өнімі бойынша (кепілге салумен) 0,05% 

"Дөңгелектер әміршісі/Экспресс авто» бөлшек кредит беру өнімі бойынша 

01.06.2007 жылдан 21.09.2007 жылдар аралығында берілген кредиттер 

бойынша келесі мөлшерде: 

   - жаңа авто сатып алуға 20%-дан және одан жоғары бастапқы 

жарнасымен табысын растаған клиенттер үшін
0,3% 

   - жаңа немесе ұсталған авто сатып алуға ақшаның кез келген мөлшерін 

кепілге салумен табысын растамаған клиенттер үшін және табысын 

растаған клиенттер үшін

0,2% 

"Дөңгелектер әміршісі/Экспресс авто» бөлшек кредит беру өнімі бойынша 

21.09.2007 жылдан 17.06.2009 жылдар аралығында берілген кредиттер 

бойынша келесі мөлшерде:

  - жаңа авто сатып алуға 20%-дан және одан жоғары бастапқы 

жарнасымен табысын растаған клиенттер үшін
0,5% 

   - жаңа немесе ұсталған авто сатып алуға ақшаның кез келген мөлшерін 

кепілге салумен табысын растамаған клиенттер үшін және табысын 

растаған клиенттер үшін

0,4% 

"Еуразиялық авто» бөлшек кредит беру өнімі бойынша 28.11.2008 жылдан 

22.10.2010 жылдар аралығында берілген кредиттер бойынша келесі 

мөлшерде:

   - табысын растаған клиенттер үшін 0,2% 

  - табысын растамаған клиенттер үшін 0,35% 

Mitsubishi Motors дистрибьютерлік компаниясы "Риком-Каз" ЖШС-пен 

ынтымақтастық аясында "Дистрибьютор" топтамасы бойынша
6,66 АҚШ доллары

2.1.2. Қарызды ұйымдастыру үшін комиссия (ай сайын) (ҚҚС ескерусіз)
1,2

2016 жылғы "01" шілдеден бастап 2019 жылғы "01" ақпанға дейін 

жасалған шарттар бойынша 

Көлік құралы кепілімен қамтамасыз етілген бөлшек кредиттік өнімдер, 

оның ішінде ішкі және сыртқы қайта қаржыландыру аясында берілген 

жаңа қарыздар бойынша  

0%-дан бастап 3%-ға дейін (қадам - 

0,001%)/Банктік қарыз шарты талаптарына 

сәйкес

4. АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

1 Қарыз сомасынан % ретінде есептеледі (Клиенттің қаржыландырылатын банктік комиссияларын, шығындарын және 

сақтандыру сыйлықақысын ескере). Ішінара мерзімінен бұрын өтеген кезде қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия 

ішінара мерзімінен бұрын өтеу күніндегі негізгі борыштың қалдығынан есептелінеді.

2 Өнімдер/топтамалар бойынша сыйақы мөлшерлемелерін бекіту кезінде Уәкілетті органмен бекітілетін комиссия

6
2019 жылғы "01" ақпанға дейін жасалған шарттар бойынша: Банктік қарыз шартында Банкпен алынатын комиссия 

мөлшері көрсетілген жағдайларды қоспағанда
7
«7-20-25. Әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру» мемлекеттік бағдарламасы бойынша комиссия 

қарастырылмаған

5
Банктік қарыз шартының талаптарымен және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен 

қарастырылған жағдайларды қоспағанда

2.1-бөліміне ескерту



4.1.
Ұлттық валютаға шетел валютасын сату/сатып алу операциялары, 

салымшылардың шоттары бойынша айырбастау операциялары
Тегін

4.2.
"Smartbank" ҚБҚ жүйесі арқылы шетел валютасын сатып алу/сату 

бойынша жеке бағамға сұрату жасау 
500 теңге

4.2-тармағына ескерту:

(ҚҚС ескерумен)*.

5.
5-бөлім. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРМЕН 

ОПЕРАЦИЯЛАР (жеке және заңды тұлғалар үшін)

5.1. Депо шотын ашу 0 теңге*

5.1.1. Депо шотын жабу (ҚҚС ескерумен) 0 теңге*

5.1.2. Депо шотына есепке алу 0 теңге*

5.2. Репо операцияларын жүргізу 0,1% (мәміленің нақты сомасынан)

5.3. Клиенттерге брокерлік қызметтер көрсету 2% (мәміленің нақты сомасынан)

5.4.
 Депо шотынан "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ-тан 

үзінді көшірмені ұсыну (ҚҚС ескерумен)
2 000 теңге*

5.4.1. Клиенттің өтінімі бойынша бір құжатты қалпына келтіру (ҚҚС ескерумен) 1 000 теңге*

5.4.2.
Сұрату бойынша анықтамаларды, есептерді, үзінді көшірмелерді ұсыну 

(ҚҚС ескерумен):
5 000 теңге*

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

5.5.1. "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі - ОД) қызметтері ОД тарифтеріне сәйкес

5.5.2. Сыртқы кастодиан қызметтері сыртқы кастодиан тарифтеріне сәйкес

5-бөліміне ескерту:

*ҚҚС ескерумен

Мәміленің ең төменгі көлемі 100 000 000 теңге.



6.1. 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

0 теңге

6.2. Банктік шотты немесе "Еуразиялық банк" АҚ-тың төлем картасын 

толықтыру
0 теңге

6.3. Қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесі арқылы төлемдерін 

қабылдау

Жеке тұлғадан 

комиссия

ақпараттық-

төлем 

терминалдары 

арқылы, теңгеде*

банкоматтар 

арқылы, теңгеде

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

6.3.2. Ұялы байланыс кез келген 40 40

6.3.3. Коммуналды қызметтер кез келген 100 қызмет жоқ

6.3.4. Медициналық қызметтер кез келген 100 қызмет жоқ

6.3.5. Білім беру қызметтері - білім беру мекемесі кез келген 100 қызмет жоқ

6.3.6. Білім беру қызметтері - мектепке дейінгі мекеме кез келген 100 қызмет жоқ

6.3.7. Сақтандыру қызметтері кез келген 100 қызмет жоқ

6.3.8. Басқа төлемдер кез келген 150 қызмет жоқ

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

6-бөлім. ЭЛЕКТРОНДЫҚ  КАССИР-РЕЦИРКУЛЯТОР ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ-ТӨЛЕМ  

ТЕРМИНАЛЫ АРҚЫЛЫ ОПЕРАЦИЯЛАР 

Қызметтердің қызметі

Қызметтердің 

жеткізушісінің 

пайдасына 

төлемдердің саны 

(+ жеке 

тұлғалардан 

алынатын 

комиссиялар бар, 

Банктің тарифтерін 

қараңыз)


