
 

РТ 1-1 бет 3 

Операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы Ереже 

 

 

№2 қосымша 

 

ҚАРЖЫЛЫҚ  ИНСТИТУТТАР КӨРСЕТЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕР МЕН 

ТАРИФТЕРДІҢ ШЕКТІ МӨЛШЕРЛЕРІ  
 

1. Корреспонденттік шоттарды енгізу 

 

Операциялардың 

түрлері 

Шекті  тарифтер 

Тарифтің төменгі мөлшері Тарифтің  жоғары  мөлшері 

 ұлттық 

валютадағы 

операциялар 

шетел 

валютасындағы 

операциялар 

ұлттық 

валютадағы 

операциялар 

шетел валютасындағы 

операциялар 

 

1.1. Корреспонденттік шот 

ашу 

 

Тегін 
5 000 теңге 

1.2. Корреспонденттік 

шотты енгізу 

 

5 000 теңге 
15 000 теңге 

1.3. Шотта нөлдік 

кредиттік қалдық болған 

кезде шотты жабу 

 

Тегін Тегін 

1.4. шотта нөлдік 

кредиттік қалдық болған 

кезде шотты жабу 

нақты қалдықтық сомасында, бірақ 2 

000 теңгеден асырмай* 

нақты қалдықтық сомасында, бірақ 5 000 

теңгеден асырмай* 

1.5. Корреспонденттік шот бойынша үзінді көшірмелерді беру: 

- операциялардың 

жасалуына қарай 

 

Тегін 

 

2 000 теңге 

- қайталап  

респонденттің өтініші 

бойынша  (SWIFT 

бойынша) 

 

2 000 теңге ( әрбір үзінді көшірме 

үшін)* 
 5 000 теңге ( әрбір үзінді көшірме үшін)* 

 2. Төлемдер  

2.1. Кіріс төлемдер 
Тегін Тегін 

2.2. Шығыс төлемдер: 

2.2.1. Басқа банктердің  

клиенттерінің пайдасына: 

сомадан 0,2%  

(мин. 1 000 теңге, 

макс. 3 000 теңге) 

 сомадан 0,3%  

(мин. 2 000 теңге, макс. 

5 000 теңге) 

 

Қаражатты жіберушінің 

есебінен шығындар (OUR) 

Ресей  рубліндегі 

аударымдар бойынша 

 5 000 теңге  10 000 теңге 

Ресей  рубліндегі 

аударымдардан басқа  

қаражатты жіберушінің 

есебінен шығындар (OUR) 

 25 000 теңге  50 000 теңге 

Жіберушінің қаражаттары 

есебінен ішінара 

шығындар (SHA) 

(Жіберуші банктің және 

корреспондент банктің 

комиссиясы Жіберушінің 

есебінен төленеді, басқа 

банктердің комиссияларын 

бенефициар төлейді) 

 10 000 теңге  20 000 теңге 
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Бенефициардың шотынан 

шығындар (BEN) 

(жөнелтуші- банктің 

комиссиясы - 

жөнелтушінің есебінен 

төленеді, корреспондент 

банктің және басқа 

банктердің комиссиялары  

бенефициардың есебінен 

төленеді) 

 10 000 теңге  20 000 теңге 

2.2.2. Басқа банктердің  

клиенттерінің пайдасына: 

 

10 000 теңге 
20 000 теңге 

2.2.3. Банкішілік  төлемдер 
 

тегін 
5 000 теңге 

2.3. Банк орындағаннан кейін төлем құралдарын өзгерту 

- банкішілік төлемдер 
1 000 теңге* 

5 000 теңге* 

- сыртқы төлемдер 3 000 теңге* 25 000 теңге* 5 000 теңге* 35 000 теңге* 

2.4. Банк орындағаннан кейін төлемді қайтару, күшін жою 

- банкішілік төлемдер 
1 000 теңге* 5 000 теңге 

- сыртқы төлемдер 
3 000 теңге* 

25 000 теңге* 
5 000 теңге* 

35 000 теңге* 

2.5. Бенефициардың есебінен кредит беруді растау 

- банкішілік төлемдер 
Тегін 

1 000 теңге* 

- сыртқы төлемдер 
3 000 теңге 

25 000 теңге 
5 000 теңге 

35 000 теңге 

2.6. Аудиторлық  

фирмалардың сұрауы 

бойынша растау беру 

 

10 000 теңге* 15 000 теңге* 

2.7. SWIFT пішімінде 

төлем тапсырмалары 

мен құжаттардың 

көшірмелерін беру 

 

1 000 теңге* 
 2 000 теңге* 

2.8. Клиенттің өтінімі 

бойынша төлемді іздеу 

туралы сұраным 

 

20 000 теңге* 50 000 теңге* 

3. Құжаттамалық операциялар (банктік кепілдіктерді қоса алғанда) 

Тараптардың келісімі бойынша 

4. Кассалық  операциялар 

4.1. Қолма-қол ақшаны 

қабылдау және қайта 

санау  

Заңды тұлғалар үшін  тарифтерге сәйкес 

4.2. Ішкі төлем  (Back 

value) 

2 000 теңге 
7 000 теңге 

5 000 теңге 
15 000 теңге 

* ҚҚС есебімен бірге  

Ескерту 

 

1. Басқа банктердің комиссияларының орны нақты құны бойынша толтырылады және акцептісіз 

тәртіпте корреспонденттік шоттан есептен шығарылады. 

2. Банк  алдын ала банк-корреспондентке, банктік операциялардың жекеленген түрлерін 

жүргізетін ұйымдарға өзгерістер қолданысқа енгенге дейін  14 күнтізбелік күннен бұрын  

хабарлаумен осы тарифтерді  қолдануды өзгерту немесе алып тастау құқығын өзіне қалдырады.  
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3. Осы  тарифтер тек қана банктік практикада бекітілгендерге сәйкес жүргізілетін стандарттық 

операцияларға ғана қолданылады. Банк стандарттық емес  операциялар үшін қосымша  

комиссия өндіру құқығын өзіне қалдырады.  

4. Банк-корреспонденттің, банктік операциялардың жекеленген түрлерін жүргізетін ұйымдардың 

тапсырмаларына сәйкес үшінші тұлғалардан өндірілетін комиссиялар мен Банктің шығындары, 

егер олар көрсетілген үшінші тұлғалардан өндірілуі мүмкін емес болған жағдайда оның 

шотынан акцептісіз тәртіпте есептен шығарылады.  

5. Комиссиялық сыйақы шоттың валютасында алынады.  Шетел  валютасында ашылған шоттан 

комиссиялар өндірген жағдайда, қайта есептеу Қазақстан Республикасының Қор биржасында 

бекітілген орташа сараланған валюталық бағам бойынша жүргізіледі. 

6. Көрсеткен қызметтері үшін Банк өндірген ақысы төленген тарифтер қайтарылмайды.  

7. Тарифтердің мөлшерлемелері (*) қосылған құн салығының  (ҚҚС), басқа салықтардың, 

алымдардың, баждардың есебімен бекітілген.  

8. Телекоммуникациялық және басқа пошта шығындары, сондай-ақ басқа да болжанбаған 

шығындар, осындайлары болған кезде қосымша өндіріледі. 


