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«Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ)  
заңды тұлғаларға арналған тарифтері  

2020 жылдың 23-ші қарашасынан бастап күшіне енеді 
 

№ Қызметтер түрі Тарифтер 

1. БАНКТІК ШОТТАР 

1.1 Ағымдағы / корреспонденттік шотты ашу1 5 000 теңге 

1.2 Ағымдағы / корреспонденттік шоттарды жүргізу (ай сайынғы комиссия)2 5 000 теңге 

1.3 Ағымдағы/корреспонденттік шотты клиенттің өтініші бойынша жабу 5 000 теңге 

1.4 Ағымдағы/корреспонденттік шотты Банктің бастамасы бойынша жабу 0 теңге 

1.5 Жинақ шотты / банктік салым шотты ашу / жүргізу / жабу  0 теңге 

1.6 
Жарғылық капиталын қалыптастыру үшін уақытша жинақ шотты ашу / 
жүргізу / жабу 

0 теңге 

1.7 
Шетелдік қызметкерлер үшін кепілдік жарнасы ретінде шартты банктік 
шотты ашу (бір жолғы комиссия)  

30 000 теңге 

1.8 
Жер қойнауын пайдаланушылар үшін тарату қорын қалыптастыру 
мақсатында шартты банктік салымды ашу (бір жолғы комиссия) 

30 000 теңге 

1.9 Шартты басқаруы бар ағымдағы шотты ашу3 Келісім бойынша   

1.10 Шартты басқаруы бар ағымдағы шотты жүргізу3 Келісім бойынша   

1.11 Эскроу шотты ашу3 Келісім бойынша   

1.12 Эскроу шотты жүргізу3  Келісім бойынша 

1.13 
Клиенттің бастамасы бойынша 12 айдан артық шығыс операциялары 
болмаған ағымдағы / корреспонденттік шотты жүргізу (ай сайынғы 
комиссия)4 

Шоттағы қалдық 
сомасы, бірақ 15 000 
теңгеден артық емес 

2. 
КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР 

Қолма-қол ақшаны қабылдау және берудің операциялық уақыты: 09.00 - 17.00  
(Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) 

2.1 
Қолма-қол ақшаны ұлттық валютамен салу, соның ішінде үшінші 
тұлғалардан қабылдау5 

1%; мин. 500 теңге 

2.2 
Қолма-қол ақшаны ұлттық валютамен алу (қолма-қол ақша берілгенге 
дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей алдын ала өтінім бойынша) 

1%; мин. 500 теңге 

2.3 
Қолма-қол ақшаны шетелдік валютада салу, соның ішінде үшінші 
тұлғалардан қабылдау5 

0 теңге 

2.4 
Қолма-қол ақшаны шетелдік валютада алу(қолма-қол ақша берілгенге 
дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей алдын ала өтінім бойынша) 

2%; мин. 1500 теңге 

2.5 
Қолма-қол ақшаны сағат 17.00- 18.00 аралығында салу/алу (комиссия  
2.1- 2.4 тарифтеріне қосымша алынады)6 

0.2%, мин. 500 теңге – 
макс 150 000 теңге 

                                                        
1 Ағымдағы/корреспонденттік шотты ашу комиссиясы ашылатын шоттан автоматты түрде алынады. 
2 Ағымдағы / корреспонденттік шоттарды жүргізу үшін ай сайынғы төлем шот ашылған айдан бастап,толығымен 
айдың соңғы жұмыс күндері алынады. 
3 Талаптар мен қызметтердің көлеміне байланысты.  
4 Комиссия клиенттің бастамасы бойынша 12 айдан артық шығыс операциялары болмаған шоттан алынады.  
5 Үшінші тұлғаларға қызмет тек Банкпен келісім бойынша қол жетімді. 
6 Қызмет Банктің техникалық мүмкіндіктері болған жағдайда ұсынылады. 
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3. 

АУДАРЫМДАР / ТӨЛЕМДЕР7  

Төлемдер және ақша аударымдары қабылданатын операциялық уақыт: 

- «Altyn Online», «AltynHost»  жүйелері арқылы: 9.00 - 15.00 (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) 

- қағазда: 9.00 - 13.00 (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) 

3.1 Ұлттық валютамен  

 «Altyn Online», «AltynHost»  жүйелері арқылы 

3.1.1 Шығыс аударым / төлем 500 теңге 

3.1.2 Клиенттің (-тердің) Банк ішіндегі шоттары арасындағы аударым / төлем 0 теңге 

3.1.3 
Шығыс аударым / МТ102 форматында төлем (әлеуметтік, зейнетақылық 
аударымдар, еңбекақы, және басқа төлемдер) 

1 000 теңге 

 

3.1.4 
Шығыс аударым / төлем сағат 15.00-17.00 аралығында (тт. 3.1.1- 3.1.3 
тарифтеріне қосымша комиссия алынады)8 

1 500 теңге  

3.1.5 
Жедел аударым / төлем сағат 09.00- 17.00 аралығында (тт. 3.1.1- 3.1.4 
тарифтеріне қосымша комиссия алынады) 

 500 теңге 

 Қағазда 

3.1.6 Шығыс аударым / төлем 3 000 теңге 

3.1.7 Клиенттің (-тердің) Банк ішіндегі шоттары арасындағы аударым / төлем 3 000 теңге 

3.1.8 
Шығыс аударым / МТ102 форматында төлем (әлеуметтік, зейнетақылық 
аударымдар, еңбекақы, және басқа төлемдер) файлды электрондық 
тасығышта бере отырып  

1 000 теңге 
электрондық файл 
үшін (тізімдегі 500 

адамнан аспау керек) 

3.1.9 
Шығыс аударым / МТ102 форматында төлем (әлеуметтік, зейнетақылық 
аударымдар, еңбекақы және басқа төлемдер) электрондық файлсыз  

Бір адамға 500 теңге  

(тізімде 10 адамнан 
артық емес)  

Бір адамға 1 000 теңге   

(тізімде10 адамнан 
артық, бірақ 20дан 

артық емес) 

3.1.10 
Шығыс аударым / төлем сағ. 13.00-17.00 аралығында (тт. 3.1.6- 3.1.9 
тарифтеріне қосымша комиссия алынады)8 

3 000 теңге 

3.1.11 
Жедел аударым / төлем сағ. 09.00-17.00 аралығында (тт. 3.1.6- 3.1.10 
тарифтеріне қосымша комиссия алынады) 

 1 000 теңге 

 Өзгесі 

3.1.12 Кіріс аударым / төлем 0 теңге 

3.1.13 Шығыс аударым / төлем статусын тексеру  1 500 теңге + ҚҚС 

                                                                                                                                                                                                
 
7 Бұл тарауда Банктің шығыс / кіріс төлемдік тапсырмаларын қабылдау үшін түрлі уақыттық шектеулер көрсетілген. 
Валюталық реттеу бойынша заңнаманың қолданылуына түсетін төлемдер/аударымдарды жүргізу тек барлық 
растайтын құжаттардың болған жағдайында ғана мүмкін болады. Сонымен қатар, Ескертудегі 5-пунктті қарауды 
өтінеміз.  
Егер төлемдік нұсқаулықтарды ұсыну және Банктің комиссия алу сәтінде ағымдағы шотта қаражат жеткіліксіз болған 
жағдайда немесе клиент жоғарыда аталған қолдау құжаттардың толық пакетін ұсынбаған жағдайда, төлем 
тапсырмасын нақты орындаған кезде, яғни клиент жоғарыда айтылған шарттарды орындағаннан кейін 
Операциялық уақыт шеңберінде Банк аударымды/төлемді нақты орындау уақытына сәйкес келетін комиссияларды 
қолданатын болады. 
8 Қызмет Банктің техникалық мүмкіндіктері болған жағдайда ұсынылады. Банк осындай аударым/ 
төлемді жүргізуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады.  
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3.1.14 Шығыс аударым / төлемді қайтаруға көмектесу  1 500 теңге + ҚҚС 

3.1.15 Шығыс аударым / төлем бөліктерін түзету  1 500 теңге  

3.1.16 ҚБЕО өңдеуіне дейін шығыс аударым / төлемді тоқтату  1 000 теңге 

3.1.17 
Ақша аударушының банк ішіндегі аударымдарға тұрақты тапсырын 
тіркеу / өзгерту (бір жолғы комиссия) 

1 000 теңге + ҚҚС 

3.2 Шетелдік валютамен  

 «Altyn Online», «AltynHost»  жүйелері арқылы 

3.2.1 Шығыс аударым / төлем 

0,4%; 

мин 15 000 теңге –  

макс 100 000 теңге 

3.2.2 Клиенттің (-тердің) Банк ішіндегі шоттары арасындағы аударым/ төлем 0 теңге 

3.2.3 
Шығыс аударым / төлем сағ. 15.00-ден сағ.17.00-ге дейін (тт. 3.2.1- 3.2.2 
тарифтеріне қосымша комиссия алынады)8 

5 000 теңге 

 Қағазда 

3.2.4 Шығыс аударым / төлем 3.2.1 тарифі + 5 000 теңге 

3.2.5 Клиенттің (-тердің) Банк ішіндегі шоттары арасындағы аударым / төлем 3 000 теңге 

3.2.6 
Шығыс аударым / төлем сағ. 13.00-ден сағ.17.00-ге дейін (тт. 3.2.4- 3.2.5 
тарифтеріне қосымша комиссия алынады)8 5 000 теңге 

 Айырбастау9 

3.2.7 

Айырбастау алынған: 

 сағ. 9.00-ден сағ.15.00-ге дейін «Altyn Online», «AltynHost» 
жүйелері арқылы  

 сағ.9.00-ден сағ.13.00-ге дейін қағазда  

Айырбастауды жүргізу 
күніне Банктің 

коммерциалық 
бағамы бойынша 

3.2.8 

Айырбастау алынған: 

 сағ. 15.00-ден сағ.17.00-ге дейін «Altyn Online», «AltynHost» 
жүйелері арқылы8 

      -     сағ.13.00-ден сағ.17.00-ге дейін қағазда8 

(т. 3.2.7 тарифке қосымша комиссия алынады) 

5 000 теңге 

 Өзге10 

3.2.9 Кіріс аударым / төлем 0 теңге 

3.2.10 
Ақша жіберуші есебінен шығыс аударым / төлем - OUR опциясы (тт. 
3.2.1, 3.2.3-3.2.6 тарифтеріне қосымша комиссия алынады) 11 

8 000 теңге 

3.2.11 
Кіріс аударым / төлемді шетелдік валютамен жөнелтушіге қайтару (Кіріс 
аударым/төлем сомасы арқылы комиссия есептеледі) 

7 500 теңге 

3.2.12 Шығыс аударым / төлем статусын тексеру 5 000 теңге + ҚҚС 

3.2.13 Шығыс аударым / төлемді қайтаруға көмектесу  5 000 теңге + ҚҚС 

                                                        
9 Банк 50 000 АҚШ долларынан (немесе басқа валютадағы баламасы) артық шетел валютасын айырбастау / 
айырбастау бойынша алдын-ала келісілген мәміле бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін соманың 0,3%, 
мин 50 000 теңге - макс 500 000 теңге,  мөлшерінде ақы алуға құқылы. 
10 Банк аударым / төлем өңдеу, соның ішінде корреспондент-банктердің немесе үшінші банктердің шығындары / 
комиссияларының, нәтижесінде, тергеу / төлем, шығыс аударымдар / төлемдер қайтару жәрдемдесу, түзетулер, 
аудару деректемелері / төлеу, т.б. беру мәртебесін ретінде шығыстары нәтижесінде Банк көтерген барлық 
шығыстарды клиентке жүктеу құқығын өзіне қалдырады. 
11 Ақша жіберушінің есебінен шығыс аударым / төлем үшін OUR опциясы бар арнайы коды қолданылуы мүмкін 
(мысалы: OUROUR немесе FULLPAY төлем АҚШ долларымен және т. б.үшін) корреспондент-банктердің 
ұсыныстарына байланысты. 
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3.2.14 Каударым / төлем бөліктерін түзету  5 000 теңге 

3.2.15 SWIFT жүйесінде жіберуге дейін шығыс аударым / төлемді тоқтату  1 000 теңге 

4. 

БАНКІШІЛІК ТӨЛЕМДЕР (SWIFT арнасы бойынша, тек қаржылық институттар үшін) 12 

Банкаралық аударымдарға / төлемдерге және айырбастауға нұсқаулықтар қабылданатын 
операциялық уақыт: 09:00 - 15:00 (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша)   

4.1 Шығыс аударым / төлем ұлттық валютамен  3 000 теңге 

4.2 Шығыс аударым / төлем шетелдік валютамен 15 000 теңге 

4.3 
Шығыс аударым / төлем ұлттық валютамен сағ. 15.00-ден сағ.17.00-ге 
дейін (т. 4.1 тарифке қосымша комиссия алынады)13 

т. 3.1.10 тарифке сәйкес 

4.4 
Шығыс аударым / төлем шетелдік валютамен сағ. 15.00-ден сағ.17.00-ге 
дейін (т. 4.2 тарифке қосымша комиссия алынады)13 

т. 3.2.6 тарифке сәйкес 

4.5 Ішкі аударым / төлем  0 теңге 

4.6 Кіріс аударым / төлем  0 теңге 

5. 

ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ 

Келісімшартқа есептік нөмір беру үшін құжаттарды, берілген есептік нөмірі бар шартқа 
өзгертулерді қабылдау және аударымдар/төлемдерді жүргізу үшін операциялық уақыт: 09:00 
– 16:00 (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша)   

5.1 Келісімшартқа есептік нөмір беру (2 жұмыс күні ішінде)  4 000 теңге + ҚҚС 

5.2 
Келісімшартқа есептік нөмір беру бойынша жедел рәсімдеу үшін 
комиссия (1 жұмыс күні ішінде)  

8 000 теңге + ҚҚС 

5.3 
Келісімшартқа берілген есептік нөмірі бар шартқа өзгертулерді 
қабылдау (2 жұмыс күні ішінде)  

4 000 теңге + ҚҚС 

5.4 
Валюталық шарт бойынша ақша, тауарлар, жұмыстар мен қызмет-тердің 
қозғалуы туралы ақпаратты беру (әр хабарландыру үшін)14 

1 000 теңге + ҚҚС 

6. ДИСТАНЦИЯЛЫҚ БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

6.1 «Altyn Online» жүйесінде тіркелу 5 000 теңге+ ҚҚС 

6.2 
«Altyn Online» жүйесінде банктік шоттарға қызмет көрсету және жүргізу 
(ай сайынғы комиссия)15 

15 000 теңге 

6.3 «AltynHost» жүйесінде тіркелу 0 теңге 

6.4 
«AltynHost» жүйесінде банктік шоттарға қызмет көрсету және жүргізу 
(ай сайынғы комиссия) 

3 500 теңге 

6.5 Клиент кеңсесінде орнату және оқыту16 15 000 теңге+ ҚҚС 

6.6 
eToken pass құрылғысын беру үшін комиссия, жоғалған Token pass 
құрылғыларын ауыстыру  

7 000 теңге + ҚҚС 

(әр құрылғысы үшін)  

7. НЕСИЕЛЕУ/ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ 

7.1 Несие/Қаржыландыруды беру/ қайта қаржыландыру17 Келісім бойынша  

                                                        
12 Банкаралық аударымдар / төлемдер қызметтеріне өткізумен байланысты осы бөлім енгізілмеген 3-бөлімнің 
тарифтеріне сәйкес комиссия қолданылады. 
13  Қызмет Банктің техникалық мүмкіндіктері болған жағдайда ұсынылады. Банк осындай аударым/төлемді 
жүргізуден бас тарту құқығын өзіне қалдырады. 
14 Хабарлама жазбаша өтініші бойынша қол жетімді. Хабарлама дайындау 3 жұмыс күні ішінде қабылдайды. 
15 Ай сайынғы комиссия айдындың аяғына дейін 2 жұмыс күн қалғанда, жүйеге тіркелген айдан бастап толық 
мөлшерде алынады.  
16 Алматыдан тыс жерде қызметтер көрсету нәтижесінде Банк іссапар шығындарын клиентке жүктеуге құқығы бар. 
17 Мәміленің құрылымы мен қарыз алушының қаржылық жағдайына байланысты жеке келісім-шарт негізінде. 
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8. КОРПОРАТИВТІК ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ18 

8.1 
Карточкалық операциялар үшін ағымдағы шотты ашу, қызмет көрсету, жабу және 
корпоративтік төлем карточкасын шығару / қайта шығару, қызмет көрсету, жабу 

8.1.1 Карточкалық операциялар үшін ағымдағы шотты ашу19 0 теңге 

8.1.2 Корпоративтік төлем карточкасын шығару  0 теңге 

8.1.3 Корпоративтік төлем карточкасын қайта шығару:  

 
- Банк бастамасы бойынша 

- клиент бастамасы бойынша 

0 теңге 

3 000 теңге 

8.1.4 
Карточкалық операциялар үшін ағымдағы шотты/  

Корпоративтік төлем карточкасын жабу 
0 теңге 

8.1.5 
Корпоративтік төлем карточкаға қызмет көрсету (ай сайынғы комиссия):  

- Master Card Business 500 теңге 

 - Union Pay Corporate Platinum 1 000 теңге 

8.2 Кіріс / шығыс операциялары 

8.2.1 
Карточкалық операциялар үшін ағымдағы шотты колма-кол ақшасыз 
аудару арқылы толықтыру 

0 теңге 

8.2.2 

Қолма-қол ақшаны банкоматтардан және POS терминалдардан алу20:  

 ұлттық валютада 1%, мин. 400 теңге 

 шетелдік валютада 2%, мин. 1 000 теңге 

8.2.3 
Сауда кәсіпорындары және сервис желісінде қызмет көрсету (POS 
терминалдары арқылы төлеу) 

0 теңге 

8.2.4 

Корпоративтік төлем карточкаларыарқылы кеден төлемдерін жүргізу 
(POS терминалдары арқылы төлеу)21: 

 

 1 - 10 000 теңге 200 теңге 

 10 001 - 50 000 теңге 500 теңге 

 50 001 - 100 000 теңге 0.7%, мин. 500 теңге 

  100 001 - 1 000 000 теңге 0.3%, мин. 1 000 теңге 

  1 000 001 теңгеден артық  3 000 теңге 

8.3 Көшірмелер 

8.3.1 
Карточкалық операциялар үшін ағымдағы шоты бойынша үнемі 
көшірмесі (айына 1 рет артық емес) 

0 теңге 

8.3.2 
Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша карточкалық операциялар 
бойынша өтініш берілген күннен бастап 6 ай тарихи деректерді 
қамтитын ағымдағы шот бойынша қосымша үзінді көшірме / телнұсқа  

т. 10.2 тарифке сәйкес 

8.3.3 

Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша карточкалық операциялар 
бойынша өтініш берілген күннен бастап 6 айдан артық тарихи 
деректерді қамтитын ағымдағы шот бойынша қосымша үзінді көшірме / 
телнұсқа (т. 8.3.2 тарифтке қосымша комиссия алынады) 

т. 10.3 тарифке сәйкес 

                                                        
18 Қызмет көрсету бөлек келісіммен сәйкес беріледі. 
19 Карточкалық операция - тауарлар (жұмыстар, қызметтер) үшін төлеу, қолма-қол ақша алу, валютаны айырбастау, 
банкомат арқылы төлемдер және (немесе) аударымдар, банкомат арқылы Шот бойынша үзінді-көшірме алу, шотқа 
ақша салу және Банкпен белгіленген және оның шартымен карточканы пайдалана отырып жасалатын өзге 
операциялар. 
20 Карточкалық операцияларды жүргізу кезінде үшінші тарап банктер / халықаралық төлем жүйелері көрсеткен 
қызметі үшін қосымша алымдар алуы мүмкін. 
21 Көрсетілген комиссиялардан басқа, банк-эквайер төлем карточкасы ұстаушысынан өз комиссиясын өнділіп алады.  
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8.4 Бұғаттау 

8.4.1 
Корпоративтік төлем карточкасының жоғалуына байланысты, 
жоғалтумен, ұрлаумен, зақымдаумен оқшаулау, тоқтату тізіміне 
енгізумен (толық бұғаттау)  

10 000 теңге 

8.4.2 
Корпоративтік төлем карточкасының жоғалуына байланысты, 
жоғалтумен, ұрлаумен, зақымдаумен оқшаулау, тоқтату тізіміне 
енгізбестен (ішінара бұғаттау) 

0 теңге 

8.5 
Корпоративтік төлем карточкасы бойынша лимит (тер) / шектеулер 
өзгерту 

0 теңге 

9. 
АНЫҚТАМАЛАР22 

Анықтамаларды сұрау салуларды қабылдау үшін операциялық уақыт: 09.00 - 16.00 (Нұр-Сұлтан 
қ.  уақыты бойынша)23 

9.1 Шот бойынша айналымдар туралы  2 000 теңге + ҚҚС 

9.2 Шоттардың болуы туралы  1 000 теңге + ҚҚС 

9.3 
Тендерлік өтініш (Банк алдында мерзімі өткен берешектің жоқтығын 
растау) 

1 000 теңге + ҚҚС 

9.4 Баланстық қалдықтар туралы 1 000 теңге + ҚҚС 

9.5 
Есептелген сыйақы / мүддеден ұсталған қаржы көзінен салықты төлеу 
туралы   

1 000 теңге + ҚҚС 

9.6 Депозиттер бойынша есептелген сыйақы туралы анықтама 1 000 теңге + ҚҚС 

9.7 

Анықтама – кредиттік мәмілелермен байланысты растаулар, кредиттер, 
комиссиялар, негізгі борыш бойынша ақпарат, кредиттік берешек 
бойынша ақпарат және т.с.с. (айына 1 рет артық емес) (анықтаманы 
дайындау 3 жұмыс күнін алады) 

0 теңге  

9.8 

Қосымша анықтама – кредиттік мәмілелермен байланысты растаулар, 
кредиттер, комиссиялар, негізгі борыш бойынша ақпарат, кредиттік 
берешек бойынша ақпарат және т.с.с. (анықтаманы дайындау 5 жұмыс 
күнін алады) 

10 000 теңге + ҚҚС 

9.9 
Өзне мазмұндағы ақпараттық анықтама (анықтаманы дайындау 5 
жұмыс күнін алады) 24 

2 000 теңге + ҚҚС 

9.10 Шетелдік қызметкерлер үшін кепілдік жарналары туралы 

1 000 теңге + ҚҚС  

(10 адамға дейін) 

3 000 теңге + ҚҚС        

(10 адамнан астам) 

9.11 
Аудиторлық растауды жасау (анықтаманы дайындау 5 жұмыс күнін 
алады)  

10 000 теңге + ҚҚС 

9.12 
6 айдан асқан тарихи деректері бар анықтама (анықтаманы дайындау 5 
жұмыс күнін алады) (тт. 9.1-9.9 тарифтеріне қосымша комиссия 
алынады) 

 2 000 теңге + ҚҚС 

9.13 
Анықтаманы жедел шығару (1 жұмыс күні ішінде) (тт. 9.1-9.10 
тарифтеріне қосымша комиссия алынады) 

2 000 теңге + ҚҚС 

                                                        
22 Анықтамалар әр лауазымға жеке клиент жазбаша өтініші бойынша қол жетімді. Анықтаманы дайындау 3 жұмыс 
күні алады (егер өзгесі тарифте көрсетілмесе). 
23 Анықтама сұрау Банктің операциялық уақыты аяқталғаннан кейін түскен жағдайында, Банк анықтама шығаруды 
келесі операциялық күнге қалдыруға құқылы. 
24 Қызмет тек алдын-ала келісім бойынша және Банктің техникалық мүмкіндіктері болған жағдайда ұсынылады. 
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10. ЖАЛПЫ ҚЫЗМЕТТЕР 

10.1 
«Altyn Online», «AltynHost»  жүйелері арқылы шоттар бойынша үзінді 
көшірмелер  

0 теңге 

10.2 
Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша өтініш берілген күннен бастап 6 ай 
тарихи деректерді қамтитын шот бойынша үзінді көшірме / телнұсқа  

1 000 теңге + ҚҚС 

(50 параққа дейін) 

3 000 теңге + ҚҚС 

(50-ден астам парақ) 

10.3 
Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша өтініш берілген күннен бастап 6 
айдан астам тарихи деректерді қамтитын шот бойынша үзінді көшірме / 
телнұсқа (т. 10.2 тарифке қосымша комиссия алынады) 

1 000 теңге + ҚҚС 

10.4 
SWIFT жүйесі бойынша MT940 форматында шот бойынша үзінді 
көшірме (ай сайынғы комиссия) 

15 000 теңге 

10.5 
SWIFT жүйесі бойынша MT950 форматында шот бойынша үзінді 
көшірме (ай сайынғы комиссия) 

15 000 теңге 

10.6 
ФАСТИ жүйесі бойынша MT998/XML форматында шот бойынша үзінді 
көшірме (ай сайынғы комиссия)  

7 500 теңге 

10.7 
SWIFT-хабарламасы, МТ 900/ 910 форматында (тек қаржы институттары 
үшін)  

0 теңге 

10.8 

Курьерлік қызметтер: 

 Қазақстан бойынша 

 

1 000 теңге + ҚҚС  

 халықаралық 10 000 теңге + ҚҚС 

10.9 SWIFT арқылы сұраулар / жауаптар жасау  4 500 теңге + ҚҚС 

10.10 Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша төлем құжатын дайындау  2 000 теңге + ҚҚС 

10.11 

Мерзімі 6 айдан аспайтын банктік шоттардың клиенттік шарттары, 
төлем және өзге құжаттардан құжаттардың төлнұсқалары / 
телнұсқаларын ұсыну (сұралатын құжаттардың әрқайсысының бір беті 
үшін). 

200 теңге + ҚҚС 

10.12 

Мерзімі 6 айдан асатын, бірақ құжаттаманы сақтау мерзімдерінен артық 
емес банктік шоттардың клиенттік шарттары, төлем және өзге 
құжаттардан құжаттардың төлнұсқалары / телнұсқаларын ұсыну 
(сұралатын құжаттардың әрқайсысының бір беті үшін). 

500 теңге + ҚҚС 

10.13 Консультациялық қызметтер Келісім бойынша25 

10.14 Өзге де қызметтер Келісім бойынша25 

11. САУДАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР 

11.1 Импорттық аккредитивтер 

11.1.1 

Құжаттамалық/резервтік аккредитивті ашу:  

 100% ақшалай қамтамасыз етуге 

жылдық 1,5%, 

мин 30 000 теңге 

 қамтамасыз етудің басқа түрлеріне (кредиттік желі шеңберінде) 
Келісім бойынша25,  

мин 45 000 теңге 

11.1.2 
Құжаттамалық / резервтік аккредитив шарттарын өзгерту (әр өзгерту 
үшін)  

15 000 теңге 

                                                        
25 Шарттар мен қызметтердің көлеміне байланысты. 
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11.1.3 
Құжаттамалық / резервтік аккредитив шарттарын өзгерту (сомасын ұлғайту немесе қолдану 
мерзімін ұзарту): 

  100% ақшалай қамтамасыз етуге 
жылдық 1,5%, 

мин 30 000 теңге 

  қамтамасыз етудің басқа түрлеріне (кредиттік желі шеңберінде) 
Келісім бойынша25,  

мин 45 000 теңге 

11.1.4 
Құжаттарды тексеру (ұсынылған құжаттардың әр жеке пакеті үшін), 
аккредитив бойынша төлемді жүргізу үшін комиссияны қосқанда  

0,2%;  

мин 30 000 теңге –  

макс 200 000 теңге 

11.1.5 
Резервтік аккредитив бойынша төлемді жүргізу үшін комиссияны 
қосқанда, резервтік аккредитив бойынша талаптарды өңдеу 

0,1%;  

мин 30 000 теңге –  

макс 90 000 теңге 

11.1.6 
Аккредитив бойынша құжаттардағы айырмашылықтар (ұсынылған 
құжаттардың әр жеке пакеті үшін) 

10 500 теңге 

11.1.7 
Төлемді мерзімін кейінге қалдырумен құжаттамалық аккредитив 
бойынша құжаттарды дисконттау  

Келісім бойынша25,  

мин 45 000 теңге 

11.1.8 
Бенефициар келісімін сұраумен құжаттамалық / резервтік аккредитивтің 
қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтату  

15 000 теңге 

11.2 Экспорттық аккредитивтер 

11.2.1 

Авизалау: 

 экспорттық құжаттамалық аккредитивті 

 

22 500 теңге 

 экспорттық құжаттамалық аккредитивтің шарттарына 
өзгертулерді (әр өзгерту үшін) 

15 000 теңге 

11.2.2 Экспорттық аккредитивті растау  
Келісім бойынша25,  

мин 45 000 теңге 

11.2.3 
Негоциация / аккредитив бойынша экспорттық құжаттарды дисконттау 
(төлемді ұсыну бойынша немесе мерзімін кейінге қалдырумен)  

Келісім бойынша25,  

мин 45 000 теңге 

11.2.4 
Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру (ұсынылған құжаттардың әр 
жеке пакеті үшін) 

0,2%;  

мин 30 000 теңге –  

макс 200 000 теңге 

11.2.5 
Аккредитив бойынша құжаттардағы айырмашылықтар (ұсынылған 
құжаттардың әр жеке пакеті үшін) 

10 500 теңге 

11.2.6 Аккредитив бойынша құжаттарды тексерусіз инкассо негізінде жіберу  

0,1%;  

мин 15 000 теңге –  

макс 60 000 теңге 

11.2.7 Трансферабельді аккредитивті аудару 30 000 теңге 

11.2.8 Трансферабельді аккредитивтің шарттарына өзгертулерді аудару  15 000 теңге 

11.2.9 
Трансферабельді аккредитив бойынша екінші бенефициардың 
пайдасына төлем (әр төлем үшін)  

20 000 теңге 

11.3 Құжаттамалық инкассо 

11.3.1 

Авизалау:  

 импорттық құжаттамалық инкассоны 

0,15%;  

мин 15 000 теңге –  

макс 45 000 теңге 

 импорттық құжаттамалық инкассоға өзгертулерді 5 000 теңге 
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11.3.2 Құжаттамалық инкассо шеңберінде төлемді жүргізу үшін комиссия  
3 Бөлімдегі 

Тарифтерге сәйкес 

11.3.3 Құжаттамалық инкассо шеңберінде төленбеген құжаттарды қайтару  5 000 теңге 

11.4 Кепілдіктер 

11.4.1 

Шығару:  

 100% ақшалай қамтамасыздандырылған тендерлік кепілдікті 

0,2 %;  

мин 30 000 теңге –  

макс 75 000 теңге 

 100% ақшалай қамтамасыздандырылған банктік кепілдікті 
(тендерліктен басқа) 

0,2%,  

мин 30 000 теңге – 
150 000 теңге 

 Басқа қамтамасыздықтың түрімен қамсыздырылған банктік 
кепілдікті (кредиттік желі шеңберінде) 

Келісім бойынша25, 

мин 45 000 теңге 

11.4.2 
Сағ.16.00-ден сағ. 17.00-ге дейін алынған өтініштер бойынша кепілдікті 
шығару26 

15 000 теңге 

11.4.3 
Кепілдік бойынша төлемді жүргізу үшін комиссияны қосқанда, кепілдік 
бойынша талаптарды өңдеу  

0,1%;  

мин 30 000 теңге –  

макс 90 000 теңге 

11.4.4 Банктік кепілдік шарттарын өзгерту (әр өзгерту үшін)  15 000 теңге 

11.4.5 

Банктік кепілдік шарттарын өзгерту (соманы көбейту және қолдану мерзімін ұзарту): 

 100% ақшалай қамтамасыздандырылған тендерлік кепілдікті  

 100% ақшалай қамтамасыздандырылған банктік кепілдікті 
(тендерліктен басқа) 

 

 Басқа қамтамасыздықтың түрімен қамсыздырылған банктік 
кепілдікті (кредиттік желі шеңберінде) 

Келіім бойынша25,  

мин 45 000 теңге 

11.4.6 
Бенефициар келісімін сұраумен банктік кепілдіктің қолданылуын 
мерзімінен бұрын тоқтату   

15 000 теңге 

11.4.7 

Авизалау: 

 экспорттық кепілдікті 
22 500 теңге 

 экспорттық кепілдік шарттарына өзгертулерді 15 000 теңге 

11.5 Вексельдер 

11.5.1 Вексельді есепке алу  
Келісім бойынша25,  

мин 45 000 теңге 

11.5.2 Вексель бойынша наразылық  10 000 теңге + ҚҚС 

11.5.3 
Жай вексельдердің көшірмелерін түпнұсқалардан нотариаттық 
куәландыру (әр беті үшін) 

1 000 теңге + ҚҚС 

11.5.4 Жай вексельдің домицилиациялау Келісім бойынша25 

11.5.5 Вексельдер бойынша өзге комиссиялар  Келісім бойынша25 

11.6 Саудалық операциялар бойынша өзге қызметтер27 

11.6.1 Саудалық операциялар бойынша өзге қызметтер Келісім бойынша25 

                                                        
26  Қызмет тек алдын-ала келісім болған жағдайда және Банктің техникалық мүмкіндіктері болған жағдайда 
ұсынылады.  
27  Банк сауда операциялар бойынша қызмет көрсетуге байланысты үшінші банктердің шығындар / 
комиссияларының нәтижесінде Банк көтерген барлық шығыстарды клиентке жүктеу құқығын өзіне қалдырады. 
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12. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕР28 

12.1 Бағалы қағаздарды есепке алу бойынша дербес шотты ашу  5 АЕК29  

12.2 
Дербес шот бойынша операциялар туралы дербес шоттан үзінді 
көшірме (клиенттің сұрауы бойынша)  

5000 теңге  

12.3 
Бағалы қағаздарды және басқа қаржы құралдарын есепке алу бойынша 
клиенттің дербес шотын жүргізу   

0 теңге 

12.4 Бағалы қағаздар мен басқа қаржы құжаттарын аудару  5 АЕК  

12.5 Кепілдік операцияларды рәсімдеу  5 АЕК  

12.6 Мемлекеттік бағалы қағаздармен репо операциясы  

табыс/шығыс 
сомасының30 3%,  

мин 1 000 теңге  

12.7 Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу-сату операциясы 
Операция сомасының 

1%, мин 1 000 теңге  

 

Ескертпе: 

1. «Қаржылық операциялар» санатына жатпайтын қызметтер Қазақстан Республикасының салық 
заңнамасына сәйкес ҚҚС өндіріп алуға жатады.    
2. Осы Тарифтерде көрсетілген қызметтер Банктің көздеуі бойынша клиентпен банктік қызмет көрсету 
тиісті шарттардың және заңды тұлғаларға арналған операцияларды жүргізудің жалпы шарттардың 
негізінде ұсынылады. Тарифтер кезеңмен қайта қарауға жатады. Банк Жалпы Шарттары тәртіппен 
көзделген, нарық жағдайларының және/немесе Банктің жалпы стратегиясының өзгерген жағдайында 
Тарифтерге өзгертулерді енгізу құқығын өзіне қалдырады. 
3. Банктік қызметтер үшін комиссиялар осы Тарифтерге, жоғарыда көрсетілген уақытша шеңберімен және 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес өндіріп алынады. Өндіріп алу тәртібі 
Жалпы Шарттар және/немесе Банкпен жасалған өзге шарттарға сәйкес жүзеге асырылады.   
4. Банк үшінші тұлғалардың қызметтерін көрсетуге қатысты шығындарды клиентке беруге құқығы бар. 
5. Келісімшартқа есептік нөмірді беру, есептік нөмірі берілген шартқа өзгертулерді енгізу немесе 
валюталық реттеу бойынша заңнаманың қолданылуына түсетін аударымдар/төлемдерді жүзеге асыру 
үшін қажет растайтын құжаттар жоғарыда көрсетілген Операциялық уақыттан кейін ұсынылған болса, 
Банк аталған операцияларды/құжаттарды қабылдау және орындауды келесі операциялық күнге ауыстыру 
құқығын өзіне қалдырады.  
6. Банк клиентке қызметті ұсынуда Банктің комиссияларын төлеуге шотта қаражат жеткіліксіз болған 
кезде немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында қарастырылған өзге де 
жағдайларда бас тартуға құқылы. 
7. Банк, осы тарифтерде көрсетілген комиссияларды барлық заңды тұлғаларына, және жеке тұлғалар 
болып табылмайтын өзге субъектілеріне (оның ішінде қаржы институттары, шетелдік мемлекеттердің 
және халықаралық ұйымдардың дипломатиялық және консулдық өкілдіктері және өзгелер) қолданылуы 
мүмкін. 
8. Банк кіріс аударымдар/төлемдерді есепке алу бойынша өз шығыстарын шетелдік валютамен, «OUR» 
опциясымен бірге ақшаны жөнелтушіден келесі мөлшерде өтеуді талап ету құқығын өзіне қалдырады: 25 
АҚШ доллары/ 20 Еуро / 15 фунт стерлингі немесе әр кіріс аударым/төлем үшін 25 АҚШ долларына тең 
сома баламасы.   
9. Тарифтермен белгіленген комиссиялық сыйақы әр ұсынылған қызмет/төлем/аударым үшін өндіріп 
алынады. 
10. Банк Операциялық күнін сағат 9:00-ден 17:00-де белгілейді (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша). 

                                                        
28  Банк брокерлік операциялар бойынша қызмет көрсетуге байланысты үшінші ұйымдарының шығындар / 
комиссияларының нәтижесінде Банк көтерген барлық шығындарды клиентке жүктеу құқығын өзіне қалдырады 
("Қазақстан қор биржасы" АҚ, "Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ, кастодиан-банк және т. б.). 
29 АЕК- операцияны жүргізу күні белгіленген айлық есептік көрсеткіш. 
30 Әрбір операция сомасының жабу және ашу сомасы арасындағы айырмашылық. 


