
 - Алматы, Астана ққ. филиалдарында;

 - Алматы, Астана ққ. басқа өзге филиалдарда.

Ұлттық валютада:

 - Алматы, Астана ққ. қоспағанда басқа филиалдарда.

1.1.1-2. eGov.kz электронды үкіметінің порталы арқылы ағымдағы шотты ашу.

1.1.2. Жеке кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, 

адвокаттарға ағымдағы шот ашу.

1.1.2-1. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кредит беру аясында  жеке кәсіпкерлерге, шаруа 

қожалықтарына, жеке нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, адвокаттарға мемлекеттік 

бағдарламалар бойынша кредит беру аясында кредит беру бойынша ағымдағы шотты ашу.

1.1.3. «Еуразиялық банк» АҚ барлық жүйесі бойынша екінші және одан кейінгі ағымдағы шоттар ашу 

(оның ішінде транзиттік және лимиттелген режимде).

1.1.4. Жинақ шот ашу:

1.1.5. Эскроу-шот ашу және жүргізу.

1.1.6.1. Банктік шотты ұлттық валютада жүргізу:

 - ұлттық валютада.

1.1.6.2. Банктік шотты шетел валютасында жүргізу

 - айналымдардың бар болуында;

 - айналымдардың жоқ болуында.

 - Жою жағдайларынан басқа Клиенттің бастамасы бойынша транзиттік және лимиттелген 

режимдегіні жабу;

 - Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, Банктің бастамасы бойынша транзиттік және 

лимиттелген режимдегіні шотты жабу.

 - 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;

 - 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.

1.1.8. Ақпараттық анықтамалар мен хаттарды ( банктік шоттардың болуы туралы (оның ішінде 

Банктің деректемелері туралы), №2 картотека, ақша қозғалысы және шоттардағы қалдықтарды 

растау туралы), жедел тәртіпте (Банктің мүмкіндігі болуында бір күннің ішінде). 

1.1.9. Ақпараттық анықтамалар мен хаттарды ( банктік шоттардың болуы туралы (оның ішінде 

Банктің деректемелері туралы), №2 картотека, ақша қозғалысы және шоттардағы қалдықтарды 

растау туралы), 3 жұмыс күнінің ішінде беру.

 - Қолма-қол ақшаны қабылдау және қайта санау;

 - Қолма-қол ақшаны қабылдау және қайта санау, Астана қ. уақытымен 16-00-ден кейін;

 - Қолма-қол қаржы беру;

 - 3 млн теңгеден жоғары сомаға алдын ала өтінім бойынша қолма-қол қаржы беру (алдыңғы жұмыс 

күнінің Астана қ. уақытымен 13.00 сағатына дейін). 

1.2.2. Чек кітапшасын беру

1.2.3. Ірі номиналды банкноттар мен монеталарды ұсақ номиналды банкноттар мен монеталарға 

ұсату және керісінше, Банктің мүмкіндігі болуында:

 - Ірі номиналды банкноттарды ұсақ номиналды банкноттарға ұсату және керісінше

 - Ірі номиналды банкноттарды ұсақ номиналды банкноттарға ұсату және керісінше

1.2.4. Қолма-қол ақшаны қолма-қол ақшасыз баламаға сату

1.2.5. Инкассацияланатын түсімді қайта санау

1.2.6. Шетел валютасындағы операциялар

1.2.7. Банктік шотқа есептеумен қолма-қол ақшаны қайта санау  

1.2.8. Инкассоға төлемге жатпайтын шетел валютасын қабылдау

 - 50 купюраға дейін;

 - 50 купюрадан жоғары.

Тегін

1.1.6.1.1. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кредит беру аясында банктік шотты жүргізу:

Тегін

1.1.1-1. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кредит беру аясында кредит беру бойынша заңды тұлғаларға ағымдағы шотты ашу: 

Тегін

Тегін

Тегін

1.1.7.1. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша кредит беру аясында кредит беру бойынша ағымдағы шотты жабу, оның ішінде транзиттік және лимиттелген 

режимде:

Тегін

Тегін

сомадан 1,2 % 

сомадан 0,5 %

сомадан 10%

1.2.9. Шетел валютасының түпнұсқалығын тексеру:

әрбір купюра үшін 50 теңге*

әрбір купюра үшін 25 теңге*

сомадан 1% (мин. 200 теңге)

сомадан 1% (мин. 3 500 теңге)

сомадан мин 0,3% 

сомадан 0,3 % (мин. 5 000 теңге)

Шетел валютасындағы операциялар

1.2.1. Кассалық операцияларды жүргізу:

сомадан 0,2 % (мин. 250 теңге)

 сомадан 0,3 % (мин. 500 теңге)

сомадан 0,3 % (мин. 250 теңге)

сомадан 0,25 % 

500 теңге*

1.2. КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Ұлттық валютадағы операциялар

1.1.6.3. Ағымдағы шотты транзиттік режимде жүргізу:

4 200 теңге (ай сайын)

2 100 теңге (ай сайын)

1.1.7. Ағымдағы шотты, оның ішінде транзиттік және лимиттелген режимдегіні жабу:

5 000 теңге (әрбір жабылатын шот үшін)*

Тегін

Ұлттық және шетел валютасында:

(01.05.2018ж. жағдайы бойынша өзгертулермен және толықтырулармен)

А тарауы. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА,ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ, ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫНА, ЖЕКЕ НОТАРИУСТАРҒА, ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫ МЕН 

АДВОКАТТАРҒА БАНК КӨРСЕТЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР

Тегін

Тегін

18 000 теңге

1.1.6. Банктік шотты жүргізу:

1 000 теңге (ай сайын)

500 теңге (ай сайын) (шот валютасындағы баламасы)

1-бөлім. КРЕДИТТІК ЕМЕС ОПЕРАЦИЯЛАР

1.1. БАНКТІК ШОТТЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ 

1.1.1. Заңды тұлғаларға ағымдағы шот ашу:

5 000 теңге

3 000 теңге

2 500 теңге

3 000 теңге* анықтама мен хаттың әрбір данасы үшін 

1 500 теңге* анықтама мен хаттың әрбір данасы үшін 

1.1. т. ескерту:

* ҚҚС есебімен.

1 бет



"Еуразиялық  банк" АҚ көрсететін қызметтерге базалық тарифтер (01.05.2018ж. жағдайы бойынша өзгертулермен және толықтырулармен)

1.3.1. Ақшалай түсімді инкассациялау және қолма-қол ақшаны Алматы қаласы бойынша жеткізу

1.3.2. Қазақстан Республикасы бойынша қолма-қол ақшаны инкассациялау

1.3.3. 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 есебімен.

 - клиентке қаржыны күнбе-күн есепке алғанда

 - клиентке қаржыны екінші күні есепке алғанда

 - клиентке қаржыны күнбе-күн есепке алғанда

 - клиентке қаржыны екінші күні есепке алғанда

1.4.3. Шетел валютасында берілген қарыздарға қызмет көрсетуге арналған сомаларды айырбастау 

1.4.4. 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) 

1.4.5.1. Айырбастау сомасы АҚШ долларында 100 000 бастап 10 000 000 дейін болғанда өтінімді 

Астана қ. уақытымен сағат 9.00 бастап 10.15 дейін берген жағдайда қазақстандық теңгеге АҚШ 

долларын;

1.4.6. «Өтінім берген күні Клиент шетел валютасын сатып алудан/сатудан бас тартқаны үшін 

тұрықсыздық айыппұлы (біржолғы)» 

1.4.7. «Орташа алынған бағам» жеңілдік топтама шеңберінде шетелдік валюта қаражатын сатып 

алу/сатудан бас тартқаны үшін тұрақсыздық айыбы (біржолғы).

1.5.1.1. Банкішілік аударымдар;

 - клиенттің төлем тапсырмаларының негізінде;

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

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеден басталған сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  жедел қабылданғандар

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  қабылданғандарды жедел жүргізу

 - клиенттің төлем тапсырмаларының негізінде;

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

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеден басталған сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  жедел қабылданғандар

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  қабылданғандарды жедел жүргізу

 - клиенттің төлем тапсырмаларының негізінде;

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

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеден басталған сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  жедел қабылданғандар

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  қабылданғандарды жедел жүргізу

• міндетті және ерікті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдары және әлеуметтік медициналық 

сақтандырулар және басқа да бюджетке міндетті төлемдерден басқа, болашақ валюталандыру 

күнімен төлем тапсырмасын жүргізу;

• міндетті және ерікті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдары және әлеуметтік медициналық 

сақтандырулар және басқа да бюджетке міндетті төлемдерден басқа, "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі 

арқылы жүзеге асырылғандарды болашақ валюталандыру күнімен төлем тапсырмасын жүргізу;

• Банктің мүмкіндігі болғанда  жүйеде жүргізілген және  өңделген төлем тапсырмаларын ақы 

төлеушінің кері қайтарып алуы.

 - клиенттің төлем тапсырмаларының негізінде;

1.4. т. ескерту:

500 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

180 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

2 000 теңге

1.5.1.2.2. Жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары және адвокаттар үшін:

• төлем тапсырмаларын Астана қ. бойынша сағ.9:00-ден бастап 12:00-ге дейін жүргізу:

350 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

2 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

1 200 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

10 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

15 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

6 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

10 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

350 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

8 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

12 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

4 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

8 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

•  төлем тапсырмаларын Астана қ. бойынша сағ.15:00-ден бастап 17:00-ге дейін жүргізу:

4 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

8 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

3 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

6 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

• төлем тапсырмаларын Астана қ. бойынша сағ.12:00-ден бастап 15:00-ге дейін жүргізу:

1 000 тенге теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

Тегін

1.5.1.2. Төлемдерді клиенттің тапсырмасы бойынша жүргізу:

1.5.1.2.1. Жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, жеке нотариустар, жеке сот орындаушылары және адвокаттардан басқа заңды тұлғалар үшін:

• төлем тапсырмаларын Астана қ. бойынша сағ.9:00-ден бастап 12:00-ге дейін жүргізу:

750 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

250 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

сомадан 0,15 %

сомадан 1 %

сомадан 1 %

* Банк өтінімді қанағаттандырудан бас тартуға құқылы, соның ішінде оны қабылдағаннан кейін де.

1.5. ТӨЛЕМДЕР МЕН АУДАРЫМДАР

1.5.1. Ұлттық валютадағы операциялар

1.4.2. Бір шетел валютасын екіншісіне айырбастау:

Тегін

Тегін

Тегін

сомадан 0,5% (мин. 2 000 теңге)

1.4.5. Клиентке қаражатты күнбе-күн аударғанда «Орташа алынған бағам» жеңілдік топтамасы бойынша заңды тұлғаларға ұлттық валютаға шетелдік валютаны 

сату/сатып алу*:

1.3. т. ескерту:

1.4. АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

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

Тегін

Тегін

1.2. т. ескерту:

* ҚҚС есебімен.

1.3. ИНКАССАЦИЯЛАУ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ІЛЕСПЕЛІ ҚЫЗМЕТ

сомадан 0,05% (мин. 5 000 теңге) *

сомадан 0,05% (мин. 5 000 теңге) *

сомадан 0,05% (мин. 5 000 теңге) *

2 бет



"Еуразиялық  банк" АҚ көрсететін қызметтерге базалық тарифтер (01.05.2018ж. жағдайы бойынша өзгертулермен және толықтырулармен)

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

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеден басталған сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  жедел қабылданғандар

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  қабылданғандарды жедел жүргізу

 - клиенттің төлем тапсырмаларының негізінде;

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

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеден басталған сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  жедел қабылданғандар

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  қабылданғандарды жедел жүргізу

 - клиенттің төлем тапсырмаларының негізінде;

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

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеден басталған сомалар бойынша жедел жүргізу

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  жедел қабылданғандар

 - Банктің мүмкіндігі болғанда 5 миллион теңгеге дейінгі сомалар бойынша "Client's Bank" ҚБҚК 

жүйесі арқылы  қабылданғандарды жедел жүргізу

• салықтар төлеу үшін, міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және  басқа да 

бюджетке міндетті төлемдерден басқа, болашақ валюталандыру күнімен төлем тапсырмасын 

жүргізу.

• салықтар төлеу үшін, міндетті және ерікті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және 

басқа да бюджетке міндетті төлемдерден басқа, "Client's Bank" ҚБҚК жүйесі арқылы жүзеге 

асырылғандарға  болашақ валюталандыру күнімен төлем тапсырмасын жүргізу;

• Банктің мүмкіндігі болғанда  жүйеде жүргізілген және  өңделген төлем тапсырмаларын ақы 

төлеушінің кері қайтарып алуы.

 - Төлемдерді банктік шотты тікелей дебеттеу жолымен ұлттық валютада жүргізгені үшін комиссия:

 - Банктік шоттан тікелей дебеттеу қызметтеріне қызмет көрсету

· электрондық тасымалдаушыда; 

· қағаз тасымалдаушыда;

1.5.1.4.2. Клиентке міндетті және ерікті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және 

әлеуметтік  медициналық сақтандыру бойынша құжаттар беру:

· электрондық тасымалдаушыда; 

· қағаз тасымалдаушыда;

1.5.1.5. "Еуразиялық банк" АҚ-да және оның филиалдарында қызмет көрсететіндерге шарт бойынша 

ұйымдарға және өзге есептеулерге жеке тұлғалардың шотына ақша есептеу (зейнетақылық 

төлемдерден, акциялар бойынша төлемдерден, қарыздарды өтеуден басқа) 

1.5.2.1. Банкішілік аударымдар.

1.5.2.2.1. Жөнелтушінің қаржылары шотына шығындар (OUR):

 - клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 16.00-ге дейін беріледі; 

 - Клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 16.00-ден 18.00-ге дейін келесі операциялық күнге 

төлеммен беріледі;

 - клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 16.00-ге дейін беріледі; 

 - клиенттің өтінімі "Client's Bank" ҚХҚК жүйесі арқылы қабылданған Астана қ. 16:00 уақытына дейін 

беріледі ;

 - клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 16.00-ге дейін беріледі;

 - клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 16.00-ге дейін беріледі;

 - Клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 16.00-ден 18.00-ге дейін келесі операциялық күнге 

төлеммен беріледі;

1.5.1.4.1. Клиенттің қызметкерлерінің міндетті және ерікті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдары және әлеуметтік медициналық сақтандырулары үшін 

электрондық тізімді қалыптастырумен төлем тапсырмасын өңдеу:

1 500 теңге 

1.5.2.2.2. Жіберушінің қаражаттары есебінен ішінара шығындар (SHA) (Жіберуші банктің және корреспондент банктің комииссиясы Жіберушінің есебінен 

төленеді), басқа банктердің комиссияларын бенефициар төлейді (Ресей рубліндегі аударымдардан басқа):

0,25%

(мин 5 000 теңге; макс 90 000 теңге) 

0,5%

(мин 10 000 теңге; макс 180 000 теңге) 

0,25%

(мин 5 000 теңге; макс 90 000 теңге) 

1.5.2.2. Басқа банктің пайдасына немесе басқа банктің Клиентіне аударым:**

0,25%

(мин 5 500 теңге; макс 93 000 теңге) 

0,25%

(мин 5 500 теңге; макс 93 000 теңге) 

1.5.2.2.1.1. Шығындар «Еуразиялық Банк» КАҚ-қа (Мәскеу, РФ) қаражатты жөнелтушінің есебінен (OUR): 

3 000 теңге

1.5.1.4.3. Келесі төлемдер үшін АЖЗҚ жинақтық қорын аудару: 

Тегін + 1.5.1.2. тармаққа сәйкес аударым үшін қолданыстағы 

тариф*

10 теңге (бір жеке тұлға үшін) + 1.5.1.2. тармаққа сәйкес 

аударым үшін қолданыстағы тариф*

сомадан 1 %

1.5.2. Шетел валютасындағы операциялар:

Тегін

2 000 теңге (ай сайын)

1.5.1.4. Міндетті және ерікті зейнеткерлік жарналар және міндетті әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік медициналық сақтандыру бойынша төлемдер:

Тегін + 1.5.1.2. тармаққа сәйкес аударым үшін қолданыстағы 

тариф*

400 теңге (бір жеке тұлға үшін) + 1.5.1.2. тармаққа сәйкес 

аударым үшін қолданыстағы тариф*

50 теңге (бір құжат үшін) *

10 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

300 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

180 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

2 000 теңге

1.5.1.3. Төлемдерді банктік шотты тікелей дебеттеу жолымен ұлттық валютада жүргізу:

0,35%

(мин. 500 теңге, макс. 10 000 теңге)

•  төлем тапсырмаларын Астана қ. бойынша сағ.15:00-ден бастап 17:00-ге дейін жүргізу:

1 500 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

1 200 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

10 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

15 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

6 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

500 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

350 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

8 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

12 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

4 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

8 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

250 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

4 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

8 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

3 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

6 000 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

• төлем тапсырмаларын Астана қ. бойынша сағ.12:00-ден бастап 15:00-ге дейін жүргізу:

3 бет



"Еуразиялық  банк" АҚ көрсететін қызметтерге базалық тарифтер (01.05.2018ж. жағдайы бойынша өзгертулермен және толықтырулармен)

 - клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 16.00-ге дейін беріледі; 

 - клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 16.00-ден 17.00-ге дейін беріледі 

 - Клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 16.00-ден 18.00-ге дейін келесі операциялық күнге 

төлеммен беріледі;

1.5.2.2.5. Жөнелтушінің шотына кепілді төлем (OUR) (Ресей рубліндегі аударымдардан басқа). 

 - клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 16.00-ге дейін беріледі;

 - Клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 16.00-ден 18.00-ге дейін келесі операциялық күнге 

төлеммен беріледі;

1.5.2.4. Транзиттік аударымдар

1.5.2.5. Клиенттің өтініші бойынша шетел валютасында жөнелтілген аударымдарға өзгерістер мен 

қосымшалар енгі

1.5.2.6. Банк аударымды жібергеннен кейін төлемді қайтаруды сұрау 

 - операциялардың жасалуына қарай

 - кез келген уақыт аралығындағы мұрағат

1.5.3. Клиенттердің өтінімі бойынша төлемді іздеу туралы сұраным

1.5.4. Алынып тасталды 

1.6.1. ҚБҚ жүйесіне қосылу:

1.6.1.1. ЭЦҚ** (әр пайдаланушыға) жазумен E-Token PRO 72 K (Java) құрылғысын пайдаланумен;

1.6.1.2. Оtp-құрылғысын*** (әр пайдаланушыға) пайдаланумен;

1.6.2. Зауыттық ақаулары бар болған/ пайдалану мерзімі біткен (құрылғының/батарейканың)/ 

бұзылған (көзге көрінерлік физикалық әсерлер көрінбеген) жағдайда E-Token PRO құрылғысын 

және/немесе Оtp-құрылғысын*** ауыстыру

1.6.3. Клиенттің кінәсінен сынған кезде (айқын физикалық әсер ету орын алған кезде) E-Token PRO 

құрылғысын және/немесе Оtp-құрылғысын*** ауыстыру 

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

1.6.5.1. Банкпен қашықтықтан банктік қызмет көрсету қызметтерін көрсетуге қатысты мәселелер 

бойынша кеңестерді беру (банктің қызметкерінің баруымен)

1.6.5.2. ҚБҚ жүйесіне клиенттің қолжетімділігін оқшаулау/оқшаулаудан алу (себепке қарамастан)

 - 2 жұмыс күнінің ішінде тіркеу;

 - Астана қ. уақытымен 16-00-ге дейін жедел тіркеу;

 - Астана қ. уақытымен 16-00-ден кейін жедел тіркеу.

1.7.2. Клиенттің сұрауы бойынша есептік нөмірі бар келісімшарттар және/немесе сыртқы 

экономикалық келісімшарттар бойынша жүргізілген төлемдер туралы анықтамалар, хабарламалар 

бергені үшін комиссия 

1.7.3. Есептік нөмір алуды талап етпейтін келісімшартты валюталық бақылауға қабылдау үшін 

комиссия

1.7.4. Клиенттің өтініші бойынша поштамен оның мекенжайына валюталық бақылау құжаттарын 

жіберу

1.7.5. Келісімшарттың есептік тіркеуінің банкінің өзгеруімен байланысты келісімшарттың есептік 

тіркеуін алып тастау

1.8.1. Банктік-қаржылық құжаттардың телнұсқасын беру.* 

1.8.2. Тендерлік анықтамаларды келесі жұмыс күні беру.

1.8.2.1. Тендерлік анықтамаларды үш жұмыс күнінің ішінде беру.

1.8.3. Аудиторлық компаниялар үшін анықтамалар беру.*

1.8.3.1. Басқа банкте ашылған заңды тұлғаның шотынан Банктің комиссиясын есептен шығарған 

кезде, аудиторлық компаниялар үшін анықтама беру*

1.8.4. Алынып тасталды 

 - факспен, қала шегінде;

 - факспен, қаладан тыс шекте;

 - электрондық пошта бойынша жіберу;

 - курьерлік жеткізу арқылы Қазақстан Республикасының шегінен тыс. 

1.8.6. Клиенттің сұрауы бойынша хат жазысу.

Тегін

7 000 теңге*

200 теңге*

500 теңге*

500 теңге*

ақты шығындар бойынша + 160 теңге*

5 000 теңге*

1 500 теңге*

1 000 теңге*

10 000 теңге анықтаманың әрбір данасы үшін *

10 000 теңге анықтаманың әрбір данасы үшін *

1.8.5. Техникалық байланыс құралдарының көмегімен құжаттарды жөнелткені үшін комиссия:

1 000 теңге*

5 000 теңге*

1.7. т. ескерту:

* ҚҚС есебімен.

1.8. БАСҚА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

1 000 теңге*

1.7.1. Келісімшартты есептік тіркеу немесе есептік нөмірі бар келісімшартқа өзгеріс енгізу:

5 000 теңге*

7 500 теңге*

15 500 теңге*

500 теңге*

2 000 теңге*

1.6. т. ескерту:

* ҚҚС салынады

*** Otp-құрылғы (ағылш. Otp - one time password) – динамикалық сәйкестендіру үшін бір жолғы (бір реттік) құпия сөздерді түрлендіретін құрылғы.

1.7. ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

** ЭЦҚ – электронды цифрлы қолтаңба. ЭЦҚ үшін ақыны төлеу клиент есебінен жүзеге асырылады, ЭЦҚ құны Куәландырушы Орталықтың (КО) сайтында 

немесе клиент пен КО арасында жасалған Жария шартында көрсетілген (ЭЦҚ әрекет ету мерзімі– 1 жыл).

5 000 теңге*

Тегін

1.6.5. ҚБҚ жүйесін сүйемелдеу бойынша қосымша қызметтер:

7 000 теңге*

Тегін

7 000 теңге*

1 500 теңге*

1.5. т. ескерту:

* ҚҚС салынады;

** Оның ішінде шетел валютасындағы аударым, клиенттің ағымдағы шотының валютасынан ерекшеленетін;

*** Тариф заңды тұлғадан немесе жеке тұлғадан Банк пен заңды тұлға арасындағы шарт бойынша алынады.

1.6. «CLIENT’S BANK» ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРЫНА ҚАШЫҚТЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІ (ҚБҚ) АРҚЫЛЫ КЛИЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

10 000 теңге

10 000 теңге

1.5.2.7. Банк аударымды жібергеннен кейін төлемді қайтаруды сұрау 

500 теңге*

10 000 теңге*

10 000 теңге*

130 000 теңге 

1.5.2.3. Бенефициардың шотынан клиенттің басқа банкте ашылған шотына жеке қаржыларды аудару (BEN):

 16:00-ге дейін - 0,15%

(мин 2 900 теңге; макс 30 000 теңге) 

16:00-ден бастап 18:00-ге дейін - 0,15%

(мин 2 900 теңге; макс 30 000 теңге)

3 900 теңге

0,15%

(мин 2 900 теңге; макс 60 000 теңге) 

0,3%

(мин 5 800 теңге; макс 120 000 теңге) 

0,15%

(мин 2 900 теңге; макс 60 000 теңге) 

1.5.2.2.4. Алынып тасталды 

1.5.2.2.3. Бенефициардың шотынан шығындар (BEN) (жөнелтуші- банктің комиссиясы - жөнелтушінің есебінен төленеді, корреспондент банктің және 

басқа банктердің комиссиялары  бенефициардың есебінен төленеді) (Ресей рубліндегі аударымдардан басқалары):
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1.8.7. Банк корреспонденттерде "Еуразиялық банк" АҚ корреспонденттік шоттарының болуы туралы 

РФ кедендік органдарына ұсыну үшін анықтамалар беру.

1.8.8. Шоттар бойынша үзінді көшірмелерді операцияның жасалуына қарай беру.

1.8.9. Шоттар бойынша үзінді көшірмелерді операцияның жасалуына қарай беру.

1.8.10. Үзінді-көшірмелер және ҚРҰБ ҚБЕО " ФАСТИ" бойынша өзге құжаттамаларды жібергені үшін 

комиссия (әрбір құжат үшін) 

1.8.11. Кіріс және шығыс төлемдер бойынша бір ұялы нөмірге СМС-хабарландыру 

1.9.1. Депо шотын ашу

1.9.1.1. Депо шотын жабу

1.9.1.2. Депо шотына есепке қосу

1.9.2. Репо операцияларын жүргізу

1.9.3. Клиенттерге брокерлік қызметтер көрсету

1.9.4. Инвестор өтінімі бойынша шартты ресімдеу (сатып алу, сату, кепіл), ҚҚС есебімен

1.9.5. Депо шотынан Орталық депозитарийдің үзінді көшірмелерін беру, ҚҚС есебімен

1.9.5.1. Инвестордың өтінімі бойынша бір құжатты қалпына келтіру, ҚҚС есебімен

 - бір ай үшін 

 - үш ай үшін 

 - жарты жылға дейін 

 - бір жылға дейін 

1.9.6. Қазақстандық қор биржасының (ҚҚБ) қызметтері

1.9.6.1. Бағалы қағаздардың Орталық депозитарийінің (ОД) қызметтері

1.9.6.2. Сыртқы кастодиан қызметтері

1.10.1. Инкассоға құжаттарды қабылдау 

1.10.2. Инкассоны авизолау

1.10.3. Инкассоға өзгеріс енгізу 

1.10.4. Инкассомен байланысты сұраулар 

1.10.5. Нақты шығындарды қоса алғанда, инкассоға құжаттарды жіберу 

1.10.6. Инкассо бойынша төлемдер:

 - ұлттық валютада

 - шетел валютасында

 - наразылық білдірусіз

 - наразылық білдірумен

* ҚҚС есебімен

1.11.1.1. Ақша қаражатымен қамтамасыз етілген, ҚҚС салынбайды

1.11.1.2. Басқа мүлікпен, оның ішінде Депозитпен қамтамасыз етілген, ҚҚС салынбайды

1.11.1.3. Тендерлік кепілдік талаптарының өзгеруі:- тендерлік кепілдік сомасының жоғарылауы, ҚҚС 

салынбайды

1.11.1.4. Басқа өзгерістер (кепілдіктің қолданыс мерзімін жоғарылату/азайту, кепілдік сомасын 

азайту, басқа өзгерістер), ҚҚС салынады

1.11.2.1. Ақша қаражатымен қамтамасыз етілген, ҚҚС салынбайды

1.11.2.2. Басқа мүлікпен қамтамасыз етілген, ҚСС салынбайды 

1.11.3. Кепілдіктің мерзімі мен сомасының өзгеруі, ҚҚС салынбайды

1.11.4. Басқа өзгерістер (бенефициардың атауына, оның деректемелеріне енгізілетін өзгерістер, 

шарттағы/келісімшарттағы нөмірлердің, күнінің және басқаларының өзгеруі, кепілдіктің мерзімінің 

және сомасының азаюы, басқа өзгерістер), ҚҚС салынады

1.11.5. Кедендік органдардың пайдасына кепілдіктер беру, ҚҚС салынбайды

1.11.6. Кепілдіктер мен контркепілдіктер бойынша бенефициардың талаптарына ақы төлеу, ҚҚС 

салынбайды 

1.11.7. Банк қабылдаған кепілдіктен бас тарту, ҚҚС салынады

1.11.8. Клиентке қызмет көрсетпейтін филиалдың комиссиясы (кепілдікті техникалық шығарғаны 

үшін), ҚҚС салынбайды

1.12. КАСТОДИАНДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

1.12.1. Клиенттің бағалы қағаздарын сақтау 

кепілдік сомасынан 2%

кепілдік сомасынан 0,5% (мин 7 500 теңге)

7 500 теңге *

Ең төменгі мөлшерлеме - кепілдік сомасынан 0,3%

(мин 6 000 теңге); 

Ең жоғары мөлшерлеме - тараптардың келісімі бойынша 

3 000 теңге

1.11. т. ескерту:

* ҚҚС есебімен.

Шарт бойынша

Ең төменгі мөлшерлеме - жылдық 4% (мин 10 000 теңге); 

Ең жоғары мөлшерлеме - тараптардың келісімі бойынша)

Өзгеріс айырмасына комиссия есептеу үшін кепілдік беру 

ретінде қарастырылады (әрбір өзгеріс үшін)

7 500 теңге (әрбір өзгеріс үшін)*

Ең төменгі мөлшерлеме сомадан 0,5 % (мин 8 000 теңге);

Ең жоғары мөлшерлеме - тараптардың келісімі бойынша 

комиссия есептеу үшін кепілдік беру тарифтеріне сәйкес 

7 500 теңге (әрбір өзгеріс үшін)*

Ең төменгі мөлшерлеме: кепілмен ауыртпалық салынған 

ақшаға сыйақы есептеумен - жылдық 5% (мин 7 000 теңге), 

кепілмен ауыртпалық салынған ақшаға сыйақы есептеусіз - 

жылдық 2,5% (мин. 5 000 теңге); 

20 000 теңге*

20 000 теңге*

1.10. т. ескерту:

1.11. КЕПІЛДІКТЕР БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАР 

1.11.1. Тендерлік (конкурстық) банктік кепілдіктер беру: 

5 500 теңге*

15 000 теңге*

5 000 теңге

0,25% (мин. 7 000 теңге, макс. 100 000 теңге)

1.10.7. Инкассо бойынша құжаттарды (төленбеген) қайтару, нақты шығындарды қоса алғанда:

* ҚҚС есебімен.

** Мәміленің ең төменгі көлемі 100 000 000 теңге

1.10. ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ ИНКАССО

сомадан 0,1% (мин. 7 000 теңге, макс. 50 000 теңге)

сомадан 0,1% (мин. 10 000 теңге, макс. 100 000 теңге)*

7 000 теңге*

2 500 теңге*

5 000 теңге*

ҚҚБ тарифтеріне сәйкес 

 ОД тарифтеріне сәйкес 

Сыртқы кастоди тарифтеріне сәйкес 

1.9. т. ескерту:

2 000 теңге*

500 теңге *

500 теңге*

1.9.5.2. Портфельдің жағдайы бойынша анықтама беру, ҚҚС есебімен:

625 теңге*

1 250 теңге*

1.9. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАРМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР**

Тегін

Тегін

Тегін

500 теңге

мәміленің нақты сомасынан 2%* 

Тегін

Әрбір бет үшін 50 теңге (макс. 1 500 теңге)*

3 000 теңге* + ҚБЕО тарифтері бойынша жөнелтім құны**

1.8. т. ескерту:

* ҚҚС есебімен.

** ҚБЕО сайтында орналастырылған талаптар мен тарифтерге сәйкес

Абоненттік ақы – айына 1 000 теңге

1 000 теңге*

1.11.2. Коммерциялық банктік (тендерлік емес/ конкурстық емес) кепілдікті беру:   
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1.13.1. Алматы және астана ққ. үшін ағымдағы шот ашу (соның ішінде транзиттік режимде) 

1.13.2. Алматы және Астана ққ. қоспағанда, (соның ішінде транзиттік режимде) 

1.13.3. "Еуразиялық банк" АҚ барлық жүйесі бойынша екінші және одан кейінгі ағымдағы шоттарды 

ашу

1.13.4. Кассалық операциялар жүргізу (басқа мақсаттарға чек бойынша ақша беру)

1.13.5. Пластикалық карталарға аударуды санамағанда алушылардың банктік шоттарына жалақы 

мен басқа ақша төлемдерін аудару 

1.13.6. Пластикалық карталарға аударуды санамағанда банктік шоттарға шәкіртақы мен 

зейнетақыны аудару

 - Алматы, Астана ққ. филиалдарда;

 - Алматы, Астана ққ. қоспағанда басқа филиалдарда. 

1.14.2. Жеке  кәсіпкерлерге, шаруа/фермерлік қожалықтарына, жеке нотариустарға, жеке сот 

орындаушыларына, адвокаттарға, кәсиби медиаторларға ағымдағы шот ашу.

1.14.3.1. Банктік шотты ұлттық валютада жүргізу:

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

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

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

1.15.1. Ағымдағы шотта орташа қалдықтың төмендетілмейтін сомасы

KZT-те 

мөлшерлеме

лер, %

USD-де 

мөлшерлеме, 

%

EUR-де 

мөлшерлеме, 

%

RUB-де 

мөлшерлеме, 

%

500 млн.-нан астам 0.1

3 млн.-нан астам 0.01

2,5 млн.-нан астам 0.01

100 млн.-нан астам 0.25

100 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

Тегін

1.14.4. Төлемдерді клиенттің тапсырмасы бойынша жүргізу:

• төлем тапсырмаларын Астана қ. бойынша сағ.9:00-ден бастап 12:00-ге дейін жүргізу:

100 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

• төлем тапсырмаларын Астана қ. бойынша сағ.12:00-ден бастап 15:00-ге дейін жүргізу:

100 теңге (бір төлем тапсырмасы үшін)

•  төлем тапсырмаларын Астана қ. бойынша сағ.15:00-ден бастап 17:00-ге дейін жүргізу:

1.14. "ЖАЛАҚЫЛЫҚ ЖОБАҒА" ТАРТЫЛАТЫН ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР ҮШІН 22.02.2018 Ж. БАСТАП 31.12.2018Ж. ДЕЙІН (ҚОСА САНАҒАНДА) МЕРЗІММЕН 

УАҚЫТША ТАРИФТЕР:

1.14.1. Заңды тұлғаларға, оның ішінде бюджеттік ұйымдарға (мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар) ұлттық валютада ағымдағы шотты ашу:

Тегін

Тегін

Тегін

1.15. ТАБАЛДЫРЫҚТЫҚ СОМА ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРЫ БОЙЫНША ОРТАША АЙЛЫҚ ҚАЛДЫҚТАРҒА СЫЙАҚЫ 

МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ

сомадан 0,1% 

сомадан 0,3% 

сомадан 0,1% 

1 500 теңге

стандартты тарифтерге сәйкес (1.1.т-ша)

Тегін

1.13. БЮДЖЕТТІК ҰЙЫМДАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ (МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕЛЕР, МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРЫНДАР)

1.14.3. Банктік шотты жүргізу:
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Ұлттық және шетел валютасында: 10 000 теңге 

3.1.2. Авизолау сомадан 0,1% (мин. 20 000 теңге, макс. 150 000 теңге)

 - өтеуді ұсынумен сомадан 0,2% (мин. 20 000 теңге, макс. 200 000 теңге)

 - өтеуді ұсынусыз жылдық 3% мин 30 000 теңге) - жылдық 5%

 - "Экспортно-кредитная страховая корпорация "КазЭкспортГарант" АҚ сақтандыру өтелімі үшін жылдық 1% - жылдық 2% 

3.1.4. Рамбурстық міндеттеме бойынша өзгеріс пен күшін жоюды қосқанда, аккредитивті өзгертуді 

авизолау 
 10 000 теңге

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

3.1.6. Трансферабельді аккредитивті аудару сомадан 0,2% (мин. 20 000 теңге, макс. 150 000 теңге) 

3.1.7. Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру

құжаттар топтамасы сомасынан 0,2% (мин. 25 000 теңге, 

макс. 200 000 теңге) Ауыстырған жағдайда қайталап 

тексеру 5 000 теңге

Ұлттық валютада: 15 000 теңге (құжаттар топтамасы үшін)*

3.1.9. Аккредитив бойынша сұрату 5 000 теңге*

3.1.10. Келісімшарт негізінде аккредитивтің жобасын дайындау 15 500 теңге*

3.1.11. МТ700/710 қоспағанда (аккредитивті ұсыну туралы хабарлама) контрагент банктің 

тапсырмасы бойынша SWIFT жүйесімен хабарлама салып жіберу
10 000 теңге*

3.1.12. Банктің клиенттері болып табылмайтын тұлғалар үшін аккредитивтер бойынша төлем 

талаптарына қатысты келісімшарт бойынша кеңес беру қызметтері
30 000 теңге*

3.1.13. Саудалық қаржыландыру бойынша мәмілені құрылымдау үшін комиссия сомадан 0,75% (мин. 30 000 теңге, макс. 500 000 теңге)

3.1.14. Постқаржыландыруды мерзімінен бұрын өтеу сомадан 0,1% (мин. 60 000 теңге, макс. 300 000 теңге)

3.2.1. Аккредитивті алдын ала авизолау 10 000 теңге

3.2.2. Аккредитив ашу үшін комиссия (техникалық шығарылым) 0,2 % (мин 25 000 теңге, макс. 200 000 теңге)

3.2.3. Өтелмеген аккредитивті шығару кезіндегі тәуекел үшін комиссия мин. жылдық 3,5%- макс. жылдық 35%

3.2.4. Саудалық қаржыландыру бойынша мәмілені құрылымдау үшін комиссия сомадан 0,75% (мин. 50 000 теңге, макс. 1 000 000 теңге)

3.2.5. Өтелмеген аккредитивтің сомасын көбейту
ұлғайту сомасына өздігінен аккредитив ашу ретінде 

комиссия

3.2.6. Аккредитивтің талаптарын өзгертудің басқа түрлері 10 000 теңге

3.2.7. Орындаушы банктің аккредитив бойынша өтеу аударымы сомадан 0,5% (мин. 30 000 теңге, макс. 300 000 теңге)

3.2.8. Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру

құжаттар топтамасы сомасынан 0,2% (мин. 25 000 теңге, 

макс. 200 000 теңге) Ауыстырған жағдайда қайталап 

тексеру 5 000 теңге

3.2.9. Аккредитив бойынша төлемдер:

 - ұлттық валютада  5 000 теңге 

 - шетел валютасында сомадан 0,25% (мин. 7 000 теңге, макс. 100 000 теңге)

3.2.10. Аккредитивтің күшін жою  20 000 теңге*

3.2.11. Аккредитив бойынша сұрату 5 000 теңге*

3.2.12. Келісімшарт негізінде аккредитивтің жобасын дайындау 15 500 теңге*

3.2.13. Постқаржыландыруды мерзімінен бұрын өтеу сомадан 0,1% (мин. 60 000 теңге, макс. 300 000 теңге)

3.2.14. Банктің клиенттері болып табылмайтын тұлғалар үшін аккредитивтер бойынша төлем 

талаптарына қатысты келісімшарт бойынша кеңес беру қызметтері
30 000 теңге*

3.3.1. Басқа банктердің кепілдіктерін авизолау Сомадан 0,1% (мин. 30 000 теңге, макс. 200 000 теңге)*

3.3.2. Басқа Банктердің кепілдіктерінің талаптарындағы өзгерістерді авизолау 10 000 теңге *

3.3.3. Банк берген кепілдіктерді және оның өзгертулерін SWIFT/Telex/FASTI жүйелері арқылы 

авизолау
10 000 теңге 

3.3.4. SWIFT/TELEX кепілдіктер бойынша сұраным 5 000 теңге*

3.3.5. Банкаралық кепілдіктер бойынша мәмілені құрылымдау үшін комиссия Сомадан 0,75% (мин. 30 000 теңге, макс. 500 000 теңге)*

3.3.6. МТ700/760 қоспағанда (кепілдікті шығару туралы хабарлама) контрагент банктің тапсырмасы 

бойынша SWIFT жүйесімен хабарлама салып жіберу
10 000 теңге*

* ҚҚС есебімен.

Ескерту:

3-бөлім. ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ АККРЕДИТИВТЕР

3.1. Экспорт бойынша құжаттамалық аккредитивтер

3.1.3. Аккредитив бойынша рамбурстық міндеттемені беру, аккредитивті растау:

3.2. ИМПОРТ БОЙЫНША ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ АККРЕДИТИВТЕР

3.3. КЕПІЛДІКТЕР БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАР 
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5.1.1. Жинақ шот ашу: Тегін

5.1.2. Банктің барлық желісінде екінші және одан кейінгі жинақ шоттарды ашу Тегін

5.1.3. Жеке талаптар белгіленген кезде жинақ шот ашу Тегін

5.1.4. Жинақ шотты жүргізу Тегін

5.1.5. Банктік-қаржылық құжаттардың телнұсқасын беру. 200 теңге

5.1.6. 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 туралы және басқалары) жедел 

тәртіпте (бір күн ішінде және Банктің мүмкіндігі болған жағдайда қолданылады) беру

2 000 теңге

5.1.7. 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 туралы және басқалары) 3 жұмыс 

күні ішінде беру

Тегін

5.1.8. Жинақ шотты жабу (Шарттың талаптарына,ҚР заңнамаларына және т.б. сәйкес Шарттың 

тараптарының бірі таратылған жағдайда, клиенттің бастамасы бойынша мерзімінен бұрын)
Тегін

5.2.1. Банкішілік аударымдар Тегін

• Астана қ. уақытымен 9.00-ден 17.00-ге дейін төлем тапсырмаларын жүргізу (бір төлем тапсырмасы 

үшін)
Тегін

• "Client's Bank" жүйесі арқылы Астана қ. уақытымен 9.00-ден 17.00-ге дейін төлем тапсырмаларын 

жүргізу (бір төлем тапсырмасы үшін)
Тегін

• болашақ валюталандыру күнімен төлем тапсырмаларын жүргізу (бір төлем тапсырмасы үшін) Тегін

• "Client's Bank" жүйесі арқылы жүргізілгендерді болашақ валюталандыру күнімен төлем 

тапсырмаларын жүргізу
Тегін

• банк орындауға қабылдаған төлем тапсырмаларын Салымшының бастамасы бойынша қайтарып 

алу (бір төлем тапсырмасы үшін)
900 теңге

5.2.3. Банкішілік аударымдар Тегін

5.2.4. Салымшының басқа Банкте ашылған Шотына аударым:

• клиенттің өтінімі Астана 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. 

Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 14.00-ге дейін беріледі 
Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 14.00-ден 16.00-ге дейін беріледі 
Тегін

• клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Астана 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. 

Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Астана қ. уақытымен сағат 18.00-ге 

дейін беріледі 

Тегін

• клиенттің өтінімі Астана 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. 

Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 14.00-ге дейін беріледі 
Тегін

Шетел валютасында:

5.3. Шығыстар қаражат аударушының есебінен (OUR):

5.4. Шығыстар ішінара қаражат жөнелтушінің есебінен (SHA) (жөнелтуші банк пен корреспондент банктің комиссиялары жөнелтушінің есебінен 

төленеді), басқа банктердің комиссияларын бенефициар төлейді (Ресей рубліндегі аударымдарды санамағанда):

5.2.2. Салымшының басқа Банкте ашылған шотына аударым:

5-бөлім. ЖИНАҚ ШОТТАРЫ БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАР (корпоративтік бизнестің заңды тұлғаларына көрсетілетін қызметтер) *

5.1 Жинақ шотты ашу, жүргізу және жабу 

Ұлттық және шетел валютасында:

5.2. Корпоративтік бизнестің заңды тұлғаларының жинақ шоттары бойынша аударымдар:

Ұлттық валютада:
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• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 14.00-ден 16.00-ге дейін беріледі 
Тегін

• клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Астана 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. 

Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Астана қ. уақытымен сағат 18.00-ге 

дейін беріледі 

Тегін

• клиенттің өтінімі Астана 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. 

Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 14.00-ге дейін беріледі 
Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 14.00-ден 16.00-ге дейін беріледі 
Тегін

• клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Астана 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. 

Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Астана қ. уақытымен сағат 18.00-ге 

дейін беріледі 

Тегін

• клиенттің өтінімі Астана 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. 

Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 14.00-ге дейін беріледі 
Тегін 

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 14.00-ден 16.00-ге дейін беріледі 
Тегін

• клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Астана 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. 

Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Астана қ. уақытымен сағат 18.00-ге 

дейін беріледі 

Тегін 

5.5. Шығыстар бенефициардың есебінен (BEN) (жөнелтуші банктің комиссиясы жөнелтушінің есебінен төленеді, корреспондент банк пен басқа 

банктердің комиссиялары бенефициардың есебінен төленеді) (Ресей рубліндегі аударымдарды қоспағанда):

5.6. Кепілдендірілген төлем бенефициардың есебінен (GBEN) (жіберуші банктің комиссиясы жіберушінің есебінен төленеді, корреспондент-банктің 

белгіленген комиссиясы бенефициардың есебінен төленеді) (Ресей рубліндегі аударымдарды қоспағанда):

9 бет



"Еуразиялық  банк" АҚ көрсететін қызметтерге базалық тарифтер (01.05.2018ж. жағдайы бойынша өзгертулермен және толықтырулармен)

• 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 

Тегін

• клиенттің өтінімі Астана 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. 

Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 14.00-ге дейін беріледі 
Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі Астана қ. уақытымен 14.00-ден 16.00-ге дейін беріледі 
Тегін

• клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Астана 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. 

Тегін

• салым шартының/келісімінің талаптары шеңберінде "Әмбебап" салымының бөлігін ішінара алып 

алу туралы клиенттің өтінімі келесі операциялық күнгі төлеммен Астана қ. уақытымен сағат 18.00-ге 

дейін беріледі 

Тегін

5.8.1. Клиенттің өтініші бойынша шетел валютасында жөнелтілген аударымдарға өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу 
5 000 теңге

5.8.2. Банк аударымды жібергеннен кейін төлемді қайтаруды сұрату. 5 000 теңге

5.8.3. SWIFT пішімінде төлем тапсырмалары мен құжаттардың көшірмелерін беру:

• операциялардың жасалуына қарай; 500 теңге

• кез келген уақыт аралығындағы мұрағат; 10 000 теңге

5.8.4. Клиенттердің өтініші бойынша төлемді іздеу туралы сұраным 10 000 теңге

5.9.1. Аудиторлық компаниялар үшін анықтамалар беру 5 000 теңге

5.9.2. 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7. және 5.9.1-т. көрсетілген анықтамалар мен хаттардың әрбір келесі данасы 

үшін
300 теңге

5.9.3. Операциялардың жүргізілуіне қарай жинақ шот пен есептелген сыйақы шоттары бойынша 

үзінді-көшірмелер беру.
Тегін

5.9.4. Үзінді-көшірмелердің/қосымшалардың телнұсқаларын беру.
әр бет үшін 50 теңге 

(макс 5 000 теңге)

5.8. Клиенттің өз қаражатын басқа банкте ашылған шотқа бенефициардың есебінен аудару (BEN):

5.9. БАСҚА ДА ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

Ескерту:

* осы бөлімге енгізілмеген Банктің қызметтері бойынша Банкте стандартты қолданыстағы тарифтер қолданылады

5.7. Жөнелтушінің есебінен кепілді төлем (OUR) (ресей рубліндегі аударымдардан басқа):

10 бет
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5-1.1.1. Клиентке mPOS беру Тегін

5-1.1.2. Тауарлар мен қызметтерге mPOS арқылы төлеу кезінде транзакция сомасынан Банк 

комиссиясы 

2.2%

 - 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 Тегін

Ұлттық валютада:

5-1-БӨЛІМ. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА КӨРСЕТІЛЕТІН "ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК" АҚ-ҒЫ ЭКВАЙРИНГ БОЙЫНША ТАРИФТЕР

5-1.1. mPOS бойынша тарифтер

Ұлттық және шетел валютасында:

5-1.1.3. Клиентке берілген әрбір mPOS бойынша төлемдерге қызмет көрсеткені үшін комиссия: 

* осы бөлімге енгізілмеген Банктің қызметтері бойынша Банкте стандартты қолданыстағы тарифтер қолданылады

5-1.1. т. ескерту:
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5-2.1.1. Қолма-қол ақшаны АДМ арқылы қабылдау комиссиясына ҚҚҚ 

салынбайды
0.01% 0.05% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.70% 0.80% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00%

 - жаңа клиентті қосу және бір пайдаланушының  ЭСҚ* ашық кілтін E-Token 

pro 72 K (Java) қондырғысына жазу

 - қосымша жұмыс орнын қосу (оның ішінде қол қою құқығынсыз) және бір 

пайдаланушының ЭСҚ* ашық кілтін E-Token pro 72 K (Java) қондырғысына 

жазу

Ұлттық валютада:

5-2.2. "ДЕПОЗИТТІК СЕЙФ" АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ДЕПОЗИТТІК МАШИНА ӨНІМІНЕ ҚОСЫЛҒАН КЛИЕНТТЕРГЕ «CLIENT’S BANK» ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА 

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҮЙЕСІ (ҚБҚ) БОЙЫНША  ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

5-2.2.1. Келесілерді қосумен бағдарламалық жасақтаманы орнату:

Тегін

Тегін

5-2.2. т. ескерту:

* - комиссия бойынша тарифті қолдану туралы шешімді Нарықтық тәуекелдер мен өтімділікті басқару комитеті қабылдайды

5-2-БӨЛІМ. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА КӨРСЕТІЛЕТІН «ДЕПОЗИТТІК СЕЙФ» АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ДЕПОЗИТТІК МАШИНА» ӨНІМІ БОЙЫНША ТАРИФ

5-2.1. «ДЕПОЗИТТІК СЕЙФ» АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ДЕПОЗИТТІК МАШИНА БОЙЫНША ТАРИФТЕР 

Ұлттық және шетел валютасында:

Тарифтік кесте*

5-2.1. т. ескерту:

12 бет


