
 

РТ 2-бет 

Операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелер 

 

 № 2 қосымша 

 

 

ҚАРЖЫЛЫҚ ИНСТИТУТТАРҒА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ  

ТАРИФТЕРІ 
 

1. Корреспонденттік шоттарды жүргізу  

  ұлттық  валютадағы 

операциялар 
шетел  валютасындағы операциялар 

1.1. Корреспонденттік шотты ашу Тегін 

1.2. Корреспонденттік шотты жүргізу 5 000 теңге 

1.3. Шоттағы нөлдік кредиттік 

қалдық кезінде шотты жабу 
Тегін 

1.4. Шоттағы нөлдік емес кредиттік 

қалдық кезінде шотты жабу 
нақты қалдық сомасында, бірақ 2000 теңгеден артық емес* 

1.5. Корреспонденттік шот бойынша үзінді-көшірмелерді беру: 

- операциялардың жасалуына 

қарай 
Тегін 

- респонденттің өтініш 

бойынша қайталап (SWIFT 

арқылы) 
2 000 теңге (әр үзінді-көшірме үшін)* 

2. Төлемдер 

2.1. Кіріс төлемдер Тегін 

2.2. Шығыс төлемдер: 

2.2.1. Басқа банктердің клиенттерінің 

пайдасына:  

сомадан 0,2%  

(мин.1 000 теңге, макс.  3 000 

теңге) 

 

Ресей рубліндегі аударымдар 

бойынша жіберушінің қаражаты 

есебінен шығыстар(OUR) 

 5 000 теңге 

Ресей рубліндегі аударымдардан 

басқа жіберушінің қаражаты есебінен 

шығыстар (OUR) 

 25 000 теңге 

Жіберушінің қаражаты есебінен 

ішінара шығыстар (SHA) (Жіберуші 

банктің және корреспондент банктің 

комиссиясы жіберушінің есебінен 

төленеді, басқа банктердің 

комиссияларын бенефициар төлейді) 

 10 000 тенге 

Бенефициардың (BEN) шоты үшін 

шығыстар (жіберуші банктің 

комиссиясы жіберушінің есебінен 

төленеді, корреспондент банктің 

және басқа банктердің комиссиясы 

бенефициардың есебінен төленеді) 

 10 000 тенге 

2.2.2. Басқа банктердің пайдасына: 10 000 тенге 

2.2.3. Банкішілік төлемдер тегін 

2.3. Банк орындағаннан кейін төлем нұсқаулықтарын өзгерту 

- банкішілік төлемдер 1 000 теңге* 

- сыртқы төлемдер 3 000 теңге* 25 000 теңге*  

2.4. Банк орындағаннан кейін төлемді қайтару, жою 

- банкішілік төлемдер 1 000 теңге* 
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- сыртқы төлемдер 3 000 теңге* 25 000 теңге* 

2.5. Бенефициар шотына кредит беруді растау 

- банкішілік төлемдер Тегін 

- сыртқы төлемдер 3 000 теңге 25 000 теңге* 

2.6. Аудиторлық фирмалардың 

сұрауы бойынша растау беру  
10 000 теңге* 

2.7. SWIFT пішімінде төлем 

тапсырмаларының көшірмелері мен 

құжаттарды беру 

1 000 теңге* 

2.8. Клиенттің өтініші бойынша 

төлемді іздеу туралы сұраным 
20 000 теңге* 

3. Құжаттамалық операциялар (кепілдік беруді қоса алғанда) 

Тараптардың келісімі бойынша 

4. Кассалық операциялар 

4.1. Қолма-қол ақшаны қабылдау 

және қайта санау 
Заңды тұлғаларға арналған тарифтерге сәйкес 

4.2. Ішкі төлем (Back value) 2 000 теңге 7 000 теңге 

* ҚҚС есебімен.  

Ескерту 

 

1. Басқа банктердің комиссиялары нақты құны бойынша өтеледі және корреспонденттік шоттан акцептісіз 

тәртіпте есептен шығарылады.  

 

2. Комиссиялық сыйақы шот валютасында өндіріледі. Шетел валютасында ашылған шоттан комиссия 

өндірілген жағдайда, қайта есептеу операция алдыңдағы күні «Қазақстан Қор биржасы» АҚ-да бекітілген 

нарықтық бағам бойынша жүргізіледі.  

 

3. Көрсеткен қызметтері үшін Банк өндірген, ақы төленген тарифтер қайтарылмайды.  

 

4. Тарифтердің мөлшерлемелері (*) қосылған құн салығы (ҚҚС), басқа салықтар, алымдар, баж салықтарының 

есебімен бірге бекітілген.    

 

5. Телекоммуникациялық және басқа пошта шығыстары, сондай-ақ басқа да болжанбаған шығындар, 

осындайлар болған кезде, Банктің заңды тұлғаларға көрсететін қызметтерінің тарифтеріне сәйкес қосымша 

өндіріледі   


