
3.1.1. Аккредитивті алдын ала авизолау 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

3.1.8. Нақты шығыстарды қосқанда, құжаттар топтамасын дайындау және 
жөнелту 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.

3.2. ИМПОРТ БОЙЫНША ҚҰЖАТТАМАЛЫҚ АККРЕДИТИВТЕР

3.3. КЕПІЛДІКТЕР БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАР 

3.1. Экспорт бойынша құжаттамалық аккредитивтер

3.1.3. Аккредитив бойынша рамбурстық міндеттемені беру, аккредитивті растау:


	Тарифы планируемые

