
№ ТАРИФТЕРДІҢ АТАУЫ
СТАНДАРТТЫ 

ТАРИФ

4 БЛОК. Приват-банкинг клиенттері үшін "Еуразиялық банк" АҚ 

тарифтер жинағы

ПРИВАТ БАНКИНГ КЛИЕНТТЕРІ - ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН[1]

1. ҰЛТТЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР  

1.1.
Банктік шотты ашу, жүргізу және жабу (ұлттық және шетел 

валютасында)

1.1.1.
Жинақ және ағымдағы шот ашу, қайта ресімдеу және жабу (ұлттық 

және шетел валютасында) (ҚҚС ескерумен жабу)
0 теңге

1.1.2.
"Уақытша жинақ шоты" (ұлттық және шетел валютасында) банктік 

салым ашу
3 000 теңге

1.1.3.
Салымды бір тұлғадан екінші тұлғаға қайта ресімдеу үшін комиссия 

(ҚҚС ескерумен)
5 000 теңге

1.2. Банктік шотты жүргізу (ұлттық және шетел валютасында)

1.2.1.
Жинақ және ағымдағы шоттарды жүргізу үшін комиссия  (ұлттық және 

шет ел валютасында)
0 теңге

1.2.2.

Клиенттің шот бойынша соңғы шығыс/кіріс операцияларды жасаған

күннен 1 жылдан аса уақыт өткен жеке тұлғалардың ағымдағы

шоттарын (ұлттық және шетел валютасында) жүргізу үшін ай сайынғы

комиссия [2]

шоттағы қалдық 

мөлшерінде, бірақ 1 000 

теңгеден аспайды 

(клиентте Банкте 

депозит болған 

жағдайда, сондай-ақ 

банктік қарыз беруге 

және оған қызмет 

көрсетуге байланысты 

ағымдағы шот бойынша 

(қарыздың қолданылу 

кезеңіне) алынбайды)

1.2.3.

Клиенттің шот бойынша соңғы шығыс/кіріс операцияларды жасаған

күннен 1 жылдан аса уақыт өткен, Талап етілгенге дейін жинақ шотын

(ұлттық және шетел валютасында) жүргізу үшін ай сайынғы комиссия

(ҚҚС бірге) [2]

шоттағы қалдық 

мөлшерінде, бірақ 1 000 

теңгеден аспайды 

(клиентте Банкте 

депозит болған 

жағдайда, сондай-ақ 

банктік қарыз беруге 

және оған қызмет 

көрсетуге байланысты 

ағымдағы шот бойынша 

(қарыздың қолданылу 

кезеңіне) алынбайды)

"Еуразиялық банк" АҚ тарифтер жинағы



1.3.
Приват-Банкингтегі кешенді қызметтер үшін комиссия (ҚҚС

есебімен)

1.3.1. Приват-банк клиенттері (оның ішінде отбасы мүшелері) [3] Тегін 

1.3.2.

Жеке тұлғалар - Visa Infinite банк картасының иелері (бұл талап тек

ғана 01.04.2022ж. дейін шығарылған карталар бойынша әрекет етеді)

[4]

Тегін 

1.3.3.
Жеке тұлғалар (клиенттің шоттарындағы орташа күнделікті

қалдықтарға қарамастан)

Жылдық - 180 000 

жылына  (15 000 теңге 

айына)

2. КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

2.1. Купюраларды ірілендіру (ұсату)
сомадан 1,2%

 (min. 500 тенге)

2.2. Банкноттың түпнұсқалығын тексеру

2.2.1.
Шетел валютасы банкнотының түпнұсқалығын детектор қолданумен 

тексеру (ҚҚС ескерумен)

1 банкнот үшін 100 

теңге  (min 500 теңге)

2.3.
Банктік шотқа есептеусіз/ есептаумен қолма-қол ақшаны қайта 

тексеру 

2.3.1. Банктік шотқа есептеусіз қолма-қол ақшаны қайта санау
сомадан  0,7 %

(min. 300 теңге)

2.3.2.
 Қолма-қол ақшаны ағымдағы немесе жинақ шотына аударумен қайта 

санау
0 теңге

2.4. Ақшаны банк шотына есепке алу

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

2.5. Ағымдағы шоттан ақша беру

2.5.1. Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру

2.5.1.1. Қолма-қол ақшамен түскен кезде 0 теңге

2.5.1.2. Ағымдағы шотқа салым бойынша сыйақы сомасы түскен кезде 0 теңге

2.5.2.3. Ұйымдармен шарттар бойынша жалақы түскен кезде 0 теңге

2.5.1.4. Қолма-қол ақшасыз түскен кезде:

 - ұлттық валютада, ақша ағымдағы  шотында 30 (отыз) күнтізбелік 

күннен аз болған кезде

сомадан 1%

(min. 300 тенге)

 - шетел  валютасында, ақша ағымдағы шотында 30 (отыз) күнтізбелік 

күннен аз болған кезде

сомадан 1,3%

(min. 300 тенге)

 - және валютаның түріне байланыссыз ақшаның шотта 30 (отыз) 

күнтізбелік күннен аса болуы
0 теңге

 - валютаның түріне қарамастан клиенттің ағымдағы шотына мерзімі 

өткен салымды қайтару кезінде
0 теңге

2.5.2. Жинақ  шоттан қолма-қол ақша беру

2.5.2.1. Қолма-қол ақшамен түскен кезде 0 теңге

2.5.2.2. Қолма-қол ақшасыз түскен кезде:

 - ұлттық валютада, ақша жинақ шотында 30 (отыз) күнтізбелік күннен 

аз болған кезде

сомадан 1%

(min. 300 тенге)

 -  шетел  валютасында, ақша жинақ шотында 30 (отыз) күнтізбелік 

күннен аз болған кезде

сомадан 1,3% 

(min. 300 тенге)



 - және валютаның түріне байланыссыз ақшаның шотта 30 (отыз) 

күнтізбелік күннен аса болуы
0 теңге

 - кредит бойынша ертеректе міндеттерді қамтамасыз ету болып 

табылатын салымның сомасын қайтарған кезде.
0 теңге

 - "Арнайы шот" салымы бойынша валюта түріне және ақшаның 

орналасқан мерзіміне қарамастан
0 теңге

2.5.3.
Салым сомасын айырбастау кезінде қолма-қол ақшасыз жолмен 

түскенде ағымдағы және жинақ шоттарынан қолма-қол ақша беру:

 - ақшаның Банкте валютаның түріне байланыссыз 30 (отыз) 

күнтізбелік күннен аса болуы талаптарында
0 теңге

 - ұлттық валютада, ақшаның Банкте 30 (отыз) күнтізбелік күннен аз 

болуы талаптарында

сомадан 1% 

(min. 300 теңге)

 - шетел  валютасында, ақшаның Банкте 30 (отыз) күнтізбелік күннен аз 

болуы талаптарында

сомадан 1,3%

 (min. 300 теңге) 

2.6.

512, 610 және 617 бөлімшелерінде жинақ шоттарын ашқан 

клиенттер үшін басқа филиалдағы жинақ және ағымдағы 

шоттардан қолма-қол ақша бергені үшін комиссия (Ақша 

қаражаты қолма-қол ақшасыз түсетін және толассыз 

операцияларға дейін шотта 30 (отыз) күнтізбелік күннен кем 

болатын ұқсас операциялар бойынша комиссия Банктің 

қолданыстағы тарифтеріне сәйкес қолданылады) 

 - ұлттық  валютада 0 теңге

 - шетел  валютасында 0 теңге

2.7. ҚР тыс жерлерге кетуіне байланысты зейнеткерлік жарнаны төлеу сомадан 0,3%

2.8.
Инкассоға төлемге жатпайтын шетел валютасын қабылдау (ҚҚС 

ескерумен)
сомадан 10%

3. АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

3.1.
Ұлттық валютаға шетел валютасын сату/сатып алу операциялары, 

салымшылардың шоттары бойынша айырбастау операциялары  

операцияларды жүргізу 

күнінде банк белгілеген 

бағам бойынша 

4. АУДАРЫМДАР 

4.1. Бір клиенттің шоттары арасындағы банкішілік аударымдар [5] 0 теңге

4.2. Банктің басқа клиентінің шотына банкішілік аударымдар

ұлттық валютада - басқа жеке тұлғаның пайдасына

сомадан 0,3%

 (min. 500 теңге; 

max. 6 000 теңге) 

ұлттық валютада - басқа клиент- заңды тұлғаның пайдасына

сомадан 0,3%

 (min. 500 теңге; 

max. 6 000 теңге) 

шетел  валютасында - басқа жеке немесе заңды тұлғаның  пайдасына[2]

сомадан 0,3% 

(min. 5 АҚШ  доллары;

 max. 50 АҚШ  доллары)

4.3.
Басқа банктің клиентінің пайдасына ұлттық валютада 

аударымдар.

 - клиенттің өтінімі сағ. 16.00-ге дейін беріледі

сомадан 0,5% 

(min. 1 000 теңге; 

max. 10 000 теңге)



 - клиенттің өтінімі сағ. 16.00-ден кейін беріледі

сомадан 0,5% 

(min. 1 000 теңге; 

max. 20 000 теңге)

4.4.
Басқа банктің клиентінің пайдасына шетел валютасында 

аударымдар:

4.4.1. Шығыстар қаражат аударушының есебінен (OUR):

 - клиенттің өтінімі сағ. 16.00-ге дейін беріледі

сомадан 0,3% 

(min. 7 000 теңге; 

max. 100 000 теңге)

4.4.2.

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. 16.00-ге дейін беріледі

 сомадан  0,2%

(min. 7 000 теңге; 

max. 80 000 теңге)

4.5.
Жіберілген аударымға өзгерістер мен толықтырулар енгізу, 

аудару, қайтару, жою, төлем тапсырмасын іздеудегі  (ҚҚС қоса)

4.5.1.

Клиенттің өтініші бойынша шетел валютасында жөнелтілген 

аударымдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу (ҚҚС ескере 

отырып)

18 000 теңге 

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

4.5.3.
Клиенттердің өтініштерімен төлемді іздеу туралы сұрату (ҚҚС ескере 

отырып)
15 000 теңге 

4.6.

Өз банктік шотына/үшінші тұлғаның банктік шотына ұзақ

мерзімді тапсырманы рәсімдеу үшін комиссия (жинақ шотты

санамағанда) (ҚҚС ескерумен)

3 000 теңге

5. БАСҚА ДА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

5.1.
Жоғалтқан кезде жинақ кітапшасын қалпына келтіру (ҚҚС 

ескерумен)
550 теңге 

5.2.

Клиенттің өтініші бойынша шот бойынша үзінді көшірмелерді, 

анықтамаларды, құжаттарды, хаттарды, олардың телнұсқаларын 

және басқа құжаттарды ұсыну (ҚҚС қоса)

5.2.1.
Клиенттің өтініші бойынша үзінді-көшірмелердің және басқа 

құжаттардың телнұсқасын ұсыну (ҚҚС ескерумен)
1500 теңге 

5.2.2.

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)

1 500 теңге

5.2.3.

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



5.2.4.
Шот бойынша үзінді көшірмелерді беру үшін комиссия (ҚҚС 

ескерумен)
200 теңге

5.5.
Қолма-қол ақшасы және басқа құндылықтары бар клиенттерді

сүйемелдеу және инкассациялау (ҚҚС ескерумен)

сомадан 0,025% 

(min. 30 000 теңге; 

max. 120 000 теңге)

5.4. Кеңес беру қызметтері (ҚҚС ескерумен):

5.4.1.

ҚР ішінде және одан тыс жерде шоттарды ашу мәселелері бойынша 

кеңес беру қызметтері (берілген кеңестер бойынша кеткен уақыттық 

шығындарға байланысты) (ҚҚС ескере)

500 000 теңге - 3 айға 

дейін (қоса алғанда); 

750 000 теңге - 3 айдан 

жоғары.

5.4.2.

Қаржы нарығында жеке инвестициялық стратегия қалыптастыру 

мәселелері бойынша кеңес беру қызметтері (кеңес беруге кеткен уақыт 

шығынына байланысты) (ҚҚС ескерумен)

1 минуты- 500 тг, 

1 сағ. - 20 000 теңге

6. СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР

6.1.

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

толық аптамен және аймен белгіленеді, толық емес ай толық 

аптаға теңестіріледі, толық емес ай толық айға теңестіріледі)

Шағын  сейф - S (7 000 тек. см.-ге дейін) (ҚҚС ескерумен) Тариф

 - 1 күн 500 теңге

 - 1 ай 6 500 теңге

 - 3 ай 17 700 теңге

 - 6 ай 31 700 теңге

 - 12 ай 57 200 теңге

Орташа  сейф - М (7 000 - 10 000 текше см.) (ҚҚС ескерумен)

 - 1 күн 650 теңге

 - 1 ай 7 900 теңге

 - 3 ай 21 700 теңге

 - 6 ай 39 200 теңге

 - 12 ай 70 500 теңге

Орташа  сейф - L (10 000 - 13 000 текше см.) (ҚҚС ескерумен)

 - 1 күн 1 000 теңге

 - 1 ай 13 700 теңге

 - 3 ай 34 800 теңге

 - 6 ай 62 350 теңге

 - 12 ай 116 000 теңге

Үлкен  сейф - G (13 000 - 15 000 текше см.) (ҚҚС ескерумен)

 - 1 күн 1 450 теңге

 - 1 ай 15 200 теңге

 - 3 ай 50 750 теңге

 - 6 ай 92 800 теңге

 - 12 ай 158 000 теңге

21 000 текш. см. (ҚҚС ескерумен)

 - 1 күн 1 700 теңге

 - 1 ай 19 500 теңге



 - 3 ай 55 000 теңге

 - 6 ай 103 000 теңге

 - 12 ай 187 000 теңге

36 000 текш. см. (ҚҚС ескерумен)

 - 1 күн 2 200 теңге

 - 1 ай 22 500 теңге

 - 3 ай 58 000 теңге

 - 6 ай 110 000 теңге

 - 12 ай 200 000 теңге

6.2.

Сату-сатып алу операциялары кезінде сейфке ерекше 

қолжетімділік талаптары үшін комиссия (23.7.1-т. сай сейфтік 

ұяшықтарды жалдаудың тарифтеріне қосымша түрде алынады) 

(ҚҚС ескерумен)

12 000 теңге

6.3.
Банктің мүлкін жоғалтқаны немесе зақымдағаны үшін (ҚҚС 

ескерумен)

Банктің мүлкін (кілт, кассета, құлып) жоғалтқаны немесе зақымдағаны 

үшін  (ҚҚС ескерумен)

1 000 теңге,  және ЖБШ 

қызмет көрсететін 

ұйымның ұсынған шоты 

бойынша

Банктің мүлкін (магниттік карта) жоғалтқаны немесе зақымдағаны 

үшін  (ҚҚС ескерумен)
1 500 теңге

6.4.

Қолма-қол ақшаны қайта санауға және банкноттың түпнұсқалығын 

детектор қолданумен анықтауға комиссия (ҚҚС-сыз қайта есептеу, 

ҚҚС ескерумен түпнұсқалыққа тексеру)

кассалық қызмет 

көрсету тарифтеріне 

сәйкес

6.5. Сейфтік ұяшықты пайдалану үшін кепіл сомасы (ҚҚС ескерумен) 60 000 теңге

6.6.

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

6.7.
Жеке сейфтік ұяшықты мәжбүрлі ашу кезінде Клиенттің мүлкінің 

Банктің қоймасында сақталуы (ҚҚС ескерумен)
Күніне 490 теңге

6.8.

Қолма-қол ақшаны қайта санауға және банкноттың түпнұсқалығын 

детектор қолданумен анықтауға комиссия 

(ҚҚС есебімен)

кассалық қызмет көрсету 

тарифтеріне сәйкес

ПРИВАТ БАНКИНГ КЛИЕНТТЕРІ - ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН 

(РЕЗИДЕНТ ЕМЕСТЕР)[1] 

АУДАРЫМДАР 

Шетел валютасындағы операциялар:

Басқа банктің немесе басқа банк клиентінің пайдасына аударым 

жасау [6]:



Қаражат жіберушісі есебінен шығындар (OUR/SHA) (Жіберуші 

Банктің және Корреспондент Банктің комиссиялық сыйақылары Ақша 

жіберушісі есебінен төленеді, ал Делдал банктің және Бенефициар 

банкінің, сондай-ақ төлемді бағыттауға қатысы бар үшінші Банктердің 

комиссиялық сыйақылары аударым сомасынан Бенефициар есебінен 

төленеді), ресейлік рубльдерді қоспағанда:

● Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағ. 16:00 дейін:

 - қағаз тасымалдағышта

 сомадан 1,5% 

(мин 40 000 теңге; 

макс 450 000 теңге)  

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандарды

 сомадан 0,4% 

(мин 15 000 теңге;

макс 150 000 теңге)  

● Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағ. 16:00 бастап сағ. 17:00 дейін:

 - қағаз тасымалдағышта

  сомадан 2,5% 

(мин 40 000 теңге; 

макс 490 000 теңге)  

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандарды

 сомадан 0,6%

 (мин 20 000 теңге; 

макс 250 000 теңге)  

Ресейлік рубльдегі қаражаттарды жіберушінің есебінен шығындар 

(OUR):

● Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағ. 16:00 дейін:

 - қағаз тасымалдағышта

  сомадан 0,1%

 (мин 20 000 теңге;

макс 200 000 теңге)  

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандарды

  сомадан 0,3%

 (мин 15 000 теңге; 

макс 100 000 теңге)  

  ● Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағ. 16:00 кейін:

 - қағаз тасымалдағышта

сомадан 1,5% 

(мин 25 000 теңге; 

макс 250 000 теңге)

 - "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы қабылданғандарды

сомадан 0,5% 

(мин 12 000 теңге; 

макс 150 000 теңге)

БАСҚА ДА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

5.4.1.

ҚР ішінде және одан тыс жерде шоттарды ашу мәселелері бойынша 

кеңес беру қызметтері (берілген кеңестер бойынша кеткен уақыттық 

шығындарға байланысты) (ҚҚС ескере)

500 000 теңге - 3 айға 

дейін (қоса алғанда); 

750 000 теңге - 3 айдан 

жоғары.

Ескерту: 

[1] Тариф қарастырылмаған қызметтердің түрлері бойынша заңды және жеке тұлғалардың 

тарифтерін басшылыққа алу қажет.



[3] 50 000 000 теңге немесе басқа валютадағы баламасы бар жинақ және / немесе ағымдағы 

шоттар бойынша орташа күнделікті қалдықтар болған кезде және / немесе уәкілетті тұлғаның 

шешімі бойынша

[4] 01.04.2022ж. бастап металл картасының ұстаушылары Приват-банкингтегі қызмет көрсету 

критерийлерінен алынып тасталды, өнім шарттары төлем карталары бойынша тарифтермен 

реттеледі.

[6] оның ішінде клиенттің ағымдағы шотының валютасынан айрықша шетел валютасындағы 

аударым.

[2] шетел валютасында ашылған шоттардан комиссияларды төлем күніндегі есептік бағам 

бойынша теңгеде есептен шығару

[4]жеке кәсіпкердің, шаруа қожалықтардың, жеке нотариустардың, жеке сот орындаушылардың, 

адвокаттың шотына аудару кезінде жіберуші мен бенефициардың  ЖСН сәйкес келгенде жеке 

тұлғаларға арналған тарифтерді басшылыққа алған жөн


