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1 тарау. Жалпы ережелер 

________________________________________________________________________ 

 
1. Осы «Заңды тұлғалардың операцияларын жүргізудің жалпы талаптары туралы қағидалар» 
(бұдан әрі– Қағидалар) Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы N 2444 «Қазақстан 
Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңын қосқанда, Қазақстан Республикасының 
заңнамасына және Банктің Жарғысына, Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес және негізінде 
заңды тұлғалардың операцияларын жүргізуді регламенттеу мақсатында әзірленген.  

2. Осы Қағидалар Банкпен банктік және өзге операцияларды жүргізудің жалпы талаптары мен 
тәртібін белгілейді, және келесі мәліметтер мен рәсімдерді қамтиды: 

1) қабылданатын депозиттер мен ұсынылатын несиелердің шекті сомалары мен мерзімдері; 

2) депозиттер мен несиелер бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің шекті шамалары (төменгі және 
жоғарғы шекаралары; 

3) депозиттер мен несиелер бойынша сыйақы төлеу шарттары; 

4) Банк қабылдайтын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар; 

5) банктік операциялар жүргізу мөлшерлемелері мен тарифтердің шекті шамалары (төменгі және 
жоғарғы шекаралары); 

6) банктік қызметтер ұсыну туралы шеші қабылдаудың шекті мерзімдері; 

7) банктік қызмет ұсыну барысында туындайтын, клиенттердің өтініштерін қарау тәртібі; 

8) Банк пен оның клиенттерінің (заңды тұлғалардың) құқықтары және міндеттері, сонымен қатар 
олардың жауапкершілігі; 

9) клиенттермен жұмыс істеу тәртібі туралы ереже; 

10) Банктің Директорлар кеңесі осы Қағидаларға енгізу қажет деп санайтын банктік операцияларды 
жүргізудің өзге шарттары, талаптары мен шектеулері. 

3. Ережелермен Банктің заңды тұлғаларға арналған операцияларын жүргізудің жалпы (стандартты) 
шарттары белгіленеді. Банктің банк операциялары мен банк өнімдерінің әртүрлі түрлері бойынша 
операциялар жүргізудің өзге шарттары Банктің ішкі нормативтік құжаттарында, сонымен қатар 
Клиенттермен жасалатын шарттарда белгіленеді. 

4. Осы Ережелер ашық ақпарат болып табылады, Банктік ресми веб-сайтында орналастырылады 
және Клиенттің алғашқы талабы бойынша ұсынылады. 

5. Банктер операция жүргізуге байланысты, ықтимал қауіп-қатерлер туралы ақпаратты клиентке 
ұсынудан бас тартуға құқылы емес. 

6. Егер бас тарту немесе тоқтату келесі жайттардың біреуімен (немесе бірнешеуімен) шартталса, 
Банк кез-келген жеке және заңды тұлғамен іскерлік қатынастарды орнатуға, Клиентке операция 
жүргізуден бас тартуға немесе тоқтатуға құқылы:  

1) OFAC (Office of Foreign Assets Control),  БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тізімінде көрсетілген елдер, жеке 
және заңды тұлғаларға,  лаңкестік және экстремизмді қаржыландыруымен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалар Тізіміне, Жаппай жою қаруын таратуды қаржыландыруымен байланысты ұйымдар мен 
тұлғалар Тізіміне, лаңкестік қызметке қатысты тұлғалар Тізіміне қатысты халықаралық экономикалық 
санкциялырдың, сондай-ақ Еуропа Одағымен және FATF (Financial Action Task Force) үкіметаралық 
ұйымымен белгіленген санкциялардың әрекетімен;  

2) Қазақстан Республикасы Заңнамасының талаптарымен, соның ішінде Қазақстан Республикасының 
Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарымен, Клиенттің немесе оның 
контрагентінің резиденттік/азаматтық/орналасу елінің; 

3) КЗ/ТҚҚ мақсатында және/немесе салық мәліметтерімен алмасу туралы халықаралық келісімдердің 
талаптарын сақтау мақсатында тиісті түрде тексеру мақсатында Клиенттің құжаттарды ұсынудан бас 
тартуымен, немесе Клиентпен (оның өкілімен) ұсынылған клиентті (оның өкілін) сәйкестендіру, 
бенефициарлы меншік иесін айқындау үшін, сондай-ақ салықтық резиденттік, қызмет түрі және 
жүргізілетін операциялардың қыржыландыру көзі туралы мәліметтерді ұсыну үшін жеткілікті емес; 

4) Банктің ішкі нормативтік құжаттарының талаптары. 

7. Бұл ретте Банк қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 
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терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы мен 
халықаралық нормалардың орындалуына байланысты, Клиенттің төлем нұсқаулықтарын орындау 
немесе орындалуын тоқтату операциясына қатысатын Банктің, Банктің корреспондент-банкінің бас 
тартуымен келтірілген, Клиенттің шығындары үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді. 

8. ҚМА-ға (Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігіне) Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасыны сәйкес ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды 
ұсынған жағдайда, Банк және оның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңдарымен, 
сондай-ақ азаматтық-құқықтық шартпен көзделген жауаптылыққа тартылмайды.  

2 тарау. Негізгі ұғымдар мен терминдер 

________________________________________________________________________ 

 
9. Ережелер мақсаты үшін келесі негізгі ұғымдар мен терминдер пайдаланылады: 

1) Банк – «Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ); 

2) Салым (депозит) – Банк пен Клиент арасында жасалған, Банктік салым шартымен көзделген көлемде 
және тәртіппен олар бойынша сыйақы төлемін және заң актілерімен және Шартпен осы салым түрі 
үшін көзделген, шарттар мен тәртіпте салымды қайтаруды көздейтін, Банктік салым шартының 
негізінде Банк Клиенттен қабылдайтын ақша; 

3) Ішкі нормативтік құжат (бұдан әрі - ІНҚ) – Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банктік 
Жарғысына және белгіленген тәртіпте Банктің Уәкілетті органымен бекітілген, Банктің өзге ІНҚ сәйкес 
жасап шығарылған, қатысушылар өз қызметтерін және лауазымдық міндеттерін орындау кезінде 
банкішілік қатынастарды қадағалау және қолдану үшін міндетті, белгілейтін, өзгертетін немесе 
тоқтататын жалпыға бірдей міндетті нормалар мен тәртіп ережелері; 

4) Ақша – кез-келген валютадағы қолма-қол ақша және қолда жоқ ақша; 

5) Банктік салым шарты - Жалпы Шарттар негізінде Банк пен Клиент арасында жасалған, олардың 
ажырамас бөлігі болып табылатын, Салым енгізуге және Жинақтаушы шотты ашуға, жүргізуге және 
жабуға байланысты Клиент пен Банк құқықтарын және міндеттерін реттейтін шарт. Банктік салым 
шарты Банк пен Клиенттің тиісті жазбаша келісімге қол қою және/немесе Клиенттің Банкке салымды 
және оның акцептін орналастыруға тиісті Өтініш беруі арқылы жасалуы мүмкін; 

6) Қарызды қамтамасыз ету шарты – Кепілзат беруші Несие ұсыну туралы шарт бойынша Банк алдында 
Қарыз алушының міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Банкке мүлік немесе 
мүліктік құқықтар ұсынатын шарт; 

7) Шағым - тұлғаның өз немесе басқа тұлғалардың бұзылған құқықтарын, еркін немесе заңды 
мүдделерін қалпына келтіру немесе қорғау туралы, Тауар (жұмыс, қызметтер) жеткізуге (орындауға, 
көрсетуге) шарт жасалған, жеке және заңды тұлғалардың, олардың лауазымдық тұлғаларының 
өтініштері бойынша Банкінің заңсыз әрекеттерін немесе әрекетсіздігін жою туралы, сонымен қатар 
олардың заңсыз шешімдерінің күшін жою туралы талабы; 

8) Қарыз алушы – қарыз шартын жасасқан/жасасу ниеті бар және өзіне несие өнімін, соның ішінде 
сыйақыны және несие өнімі бойынша өзге төлемдерді қайтару бойынша міндеттемелерді 
қабылдайтын заңды тұлға; 

9) Кепілзат беруші – Несие ұсыну шарты бойынша Қарыз алушының міндеттемелерінің орындалуын 
қамтамасыз ету ретінде кепілге мүлік беретін заңды тұлға; 

10) Заңнама – белгіленген тәртіпте қабылданған, нормативтік құқық актілерінің жиынтығынан тұратын, 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы; 

11) Сұрату–тұлғаның жеке немесе қоғамдық сипаттағы қызықтыратын мәселелері бойынша ақпарат 
ұсыну туралы өтініші; 

12) Өтініш - тұлғаның өз құқықтары мен еркін немесе басқа тұлғалардың құқықтары мен еркін іске асыруға 
жәрдемдесу туралы өтінішхаты немесе заң мен өзге нормативтік құқық актілерінің бұзылғаны туралы, 
олардың өтініштерді қарайтын Банкінің, лауазымды тұлғалардың жұмысындағы кемшіліктер туралы 
хабарлама немесе олардың қызметін сынға алу; 

13) Клиент – осы ереженің көлемінде, жеке кәсіпкер болып табылмайтын және осы Ереженің, Жалпы 
шарттардың талаптарына және Заңды тұлғаға банктік қызмет көрсету шартына сәйкес Банктегі 
банктік шотты немесе банктік шоттарды ұстаушы болып табылатын заңды тұлға; 
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14) Несие – Несие келісімінің шарттарына сәйкес, Банкпен Клиентке сомасы шегінде жеделдік, төлемдік, 
қайтарымдылық және қамтамасыз етілгендік (қажет болған жағдайда) шарттарында ұсынылатын, 
ақшалай үлгідегі банктік қарыз;  

15) Несие келісімі – Қарыз алушы мен Банк арасындағы өзара қатынастарды және жалпы қаржыландыру 
шарттарын реттейтін, барлық қосымша келісімдер, өзгерістер, толықтырулар және оған қосымшалар 
жиынтығымен қаржыландыру туралы келісім; 

16) Несие өнімі – несие қауіп-қатерлерін көтеретін, банк өнімі. Корпоративтік несиелеу саласындағы 
несие өнімдері овердрафттар және сауданы қаржыландыру өнімдерін қоса алғанда, бірақ 
шектелмей, несие өнімдерінің кез-келген түрлері болып табылады (кепілдіктер, аккредитивтер, 
вексельдер және басқалары);  

17) Жүгіну–Банкке немесе Банктің лауазымдық тұлғасына жолданған жеке-дара немесе ұжымдық 
жазбаша, ауызша немесе электрондық құжат үлгісіндегі Клиенттің ұсынысы, өтініші, Шағымы, 
Сұратуы немесе пікірі; 

18) Заңды тұлғаларға банктік қызмет көрсетудің жалпы шарттары (бұдан әрі–Жалпы шарттар) – 
Заңнамаға, Банктің ішкі саясаттарына, стандарттары мен рәсімдеріне, сонымен қатар тиісті төлем 
жүйесінің ережелеріне сәйкес жасалған, Банктің Клиенттеріне банктік қызмет көрсетудің жалпы 
шарттары; 

19) Овернайт – банктерден алынған қарыздар және банктермен бір түнге алынған салымдар; 

20) Операциялық уақыт – Банк нұсқауларды, нұсқауларды орындауды тоқтату немесе осындай 
нұсқауларды қайтарып алу туралы өкімдерді, сонымен қатар Банктің өзге де операциялары бойынша 
нұсқаулықтарды және/немесе құжаттарды қабылдауды жүзеге асыратын Операциялық күннің 
уақытының нақты кезеңі. Банк жүзеге асыратын операциялардың/ұсынатын қызметтердің әртүрлі 
түрлері үшін операциялық уақыт әртүрлі болуы мүмкін. Операциялық уақыт туралы ақпарат Банктің 
Тарифтерінде көрсетіліп, Банктің WEB-сайтында тиісті ақпаратты орналастыру немесе осы Жалпы 
ережелерге және/немесе Қолданыстағы заңнамаға сәйкес орналастыру арқылы Клиенттің назарына 
жеткізіледі; 

21) Операциялық күн – Банк нұсқауларды, нұсқауларды орындауды тоқтату немесе осындай 
нұсқауларды қайтарып алу туралы өкімдерді, сонымен қатар Банктің өзге де операциялары бойынша 
нұсқаулықтарды және/немесе құжаттарды (Операциялық уақыт шегінде) қабылдауды және өңдеуді 
жүзеге асыратын Жұмыс күнінің Банк белгілеген кезеңі (уақыт өте келе Банк бір жақты тәртіпте 
өзгерте алады). Банк Операциялық күннің өзгертуі туралы Клиентке хабарлауға құқылы, бірақ 
міндетті емес; 

22) ЭЫДҰ –2014 жылғы 29 қазандағы Экономикалық Ынтымақтастық және Даму Ұйымына мүше елдердің 
құзыретті органдарының қаржылық шоттар туралы ақпаратпен автоматты алмасу туралы 
халықаралық көпжақты келісімі; 

23) КЖІ/ТҚ – қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл; 

24) Мөлшерлемелер мен тарифтердің шекті шамасы–  
а) осы Қағидалармен көзделген банк операцияларын жүргiзуге арналған мөлшерлемелер мен 
тарифтердің шекті шамасы;   

б) Банктің Уәкілетті органы олардың аясында стандартты және арнайы тарифтердің мөлшерін бекіту, 
жеке шарттардың қолдану туралы шешім қабылдайтын, осы Қағиадаларда көзделген Банк үшін қолайлы 
болып табылатын банк операцияларын жүргізуге/ұсынылатын қызметтерге арналған мөлшерлемелер 
мен тарифтердің ең жоғары және ең төмен шамалар (соның ішінде жеңілдік мөлшерін ескере отырып); 

25) Жинақтаушы шот–тиісті Банктік салым шартының негізінде Банк Клиентке кез-келген валютада 
ашатын, Банкпен келісілген банктік шот; 

26) Мөлшерлемелер – Банктің активті, пассивті және құжат операциялары бойынша сыйақы 
мөлшерлемелері; 

27) Тарап/Тараптар – Банк және/немесе Клиент; 

28) Тарифтер – Заңнамамен белгіленген тәртіппен анықталған және бекітілген Клиентке ұсынылатын 
банктік қызметтер үшін төлем сомасын анықтайтын тарифтер мен тарифтер жүйесі; 

29) Ағымдағы шот–Заңнамамен, осы Ережелермен және Заңды тұлғаның банктік шот шартымен 
көзделген, қызмет көрсетуге арналған Ағымдағы шот шарты негізінде Банк Клиентке ашатын, кез-
келген валютадағы банктік шот; 
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30) Уәкілетті мемлекеттік орган – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарды реттеу мен қадағалау 
бойынша мемлекеттік орган; 

31) Банктің Уәкілетті органы – құрамы, функциялары мен өкілеттіктері Банктің ішкі құжаттарымен 
бекітілген, банк операцияларының белгелі бір түрін реттеу бойынша ұсынылған өкілеттіктерін 
иеленетін, Банктің тұрақты қызмет ететін алқалы жұмыс органы; 

32) Foreign Account Tax Compliance Act (бұдан әрі – FATCA) – АҚШ шекарасынан тыс тұратын, белгілі бір 
критерийлерге ие тұлғаларды қоса алғанда, АҚШ субъекттерін өзінің шетел қаржы шоттары туралы 
есеп беруге міндеттейтін, сонымен қатар шетел қаржы институттарын АҚШ-тың Ішкі табыстар 
қызметіне АҚШ субъекттері болып табылатын, өз Клиенттері туралы есеп беруге міндеттейтін, АҚШ-
тың федералды заңы; 

 
Осы Ережелерде пайдаланылатын өзге терминдер мен ұғымдар Заңнамада бекітілген, мағынада 
қолданылады.  

3 тарау. Банктік кредиттер (қарыздар) берудің жалпы шарттары 

 ________________________________________________________________________ 

 
10. Банк заңды тұлғаларға кредит беру бойынша операцияларды Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілеріне, ішкі кредит саясатына және банкте кредит беру тәртібі мен шарттарын 
реттейтін Банктің өзге де ішкі құжаттарына сәйкес жүргізеді.  

11. Банк банк қарызы (несие) бойынша келесі шекті шарттарды белгілейді:  

1) берілетін қарыздың минималды сомасы: 

a) ұлттық валютада – 1 000 (бір мың) теңге;  

b) АҚШ долларымен – 100 (жүз) АҚШ доллары;  

c) ЕУРОМЕН – 100 (жүз) еуро;  

d) фунтах стерлингпен – 100 (жүз) фунт стерлинг; 

e) ресей рублімен – 1 000 (бір мың) ресей рублі; 

f) қытай юанінде – 1 000 (бір мың) Қытай юаны. 

2) максималды сома – Уәкілетті орган белгілеген бір қарыз алушыға арналған ең жоғары тәуекел 
мөлшерінің шекті мәнінен аспайды;  

3) минималды мерзім – овернайт;  

4) несиені мақсатты белгіленімінен қарызды (несиені) берудің максималды мерзімі – 20 (жиырма) 
жылдан астам емес. 

12. Бір Қарыз алушыға кредит берудің лимиті Банкпен Уәкілетті мемлекеттік органның нормативтік 
құқықтық актісінің талаптарына сәйкес белгіленеді. 

13. Клиенттің кредит (қарыз) беру туралы өтінімін қараған кезде Банк Клиенттен Қазақстан 
Республикасының заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында көзделген құжаттар пакетін ұсынуды 
талап етеді.Клиент құжаттар топтамасын ұсынбаған не дұрыс емес/жарамсыз құжаттарды ұсынған кезде 
банк Клиентке кредит (қарыз) беру туралы өтінімді қабылдаудан бас тартуға құқылы.   
Банктің уәкілетті органы банктің құрылымдық бөлімшелерінің қорытындылары (сараптамалары) негізінде 
кредит (қарыз) беру туралы шешім қабылдайды, не кредит (қарыз) беруден бас тартады. 

14. Банк заңды тұлғаларға кредит беруді Банктің Уәкілетті органының шешімдері негізінде оның 
Кредиттер беру бойынша өкілеттіктері аясында, сондай-ақ Заңнамамен белгіленген жағдайларда 
Директорлар кеңесінің шешімдері негізінде ақылылық, мерзімділік және қайтарымдылық және Кредитті 
нысаналы мақсаты бойынша пайдалану шарттарымен шартты негізде жүзеге асырады. 

15. Ұсынылатын Несиелер бойынша сыйақы төлеу шарттары әрбір жоба бойынша жекелеп 
қаралады және оның қызметін регламенттейтін, ІНҚ-мен белгіленген уәкілеттіктер шеңберінде Банктің 
Уәкілеттік органымен қорытынды белгіленеді. 

§1. Несиелер бойынша сыйақы есептеу және төлеу шарттары 

16. Қарыз (несие) бойынша сыйақы мөлшерлемесінің шекті шамалары (төменгі және жоғарғы 
шекаралары) жылына 0,1% мөлшерінде Банкпен белгіленеді, бұл ретте  максималды мөлшер Қазақстан 
Республикасының Ұлттық банкісі белгілеген несиелер бойынша сыйақының жылдық тиімді 
мөлшерлемесінің шекті мөлшеріне сүйене отырып, анықталады. 
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17. Несие бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі жеке Несие келісімінде Қазақстан 
Республикасындағы несиелер бойынша теңгеде және шетел валютасында нарықтық мөлшерлемелердің 
орташа деңгейі негізінде, сонымен қатар болжалды несиелеу мерзімдері, Несие валютасы, Қарыз 
алушының қаржылық жағдайын бағалау және секторына сүйене отырып, белгіленеді. Бұл ретте 
ұсынылатын Несиелер және Несие өнімдері бойынша сыйақының жылдық пайыздық мөлшерлемесінің 
шекті шамасы (төменгі шекарасы) осы Ережелердің 16-тармағында көрсетілген ең төменгі көлемнен 
төмен болуы мүмкін емес, ал шекті шама (жоғарғы шекара) осы Ережелердің 16-тармағында белгіленген, 
сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінен жоғары бола алмайды.  

18. Банк Кредиттік келісімде сыйақының тіркелген не өзгермелі мөлшерлемесін белгілейді. 

19. Банк Несиелер бойынша сыйақы мөлшерлемелерін белгілеу кезінде тартылған ресурстар 
бағасын, құнсыздану деңгейін, несие нарығындағы мөлшерлемелер деңгейін, ҚР ҰБ қайта 
қаржыландыру мөлшерлемесінің көлемін, қаралатын несие жобасының мазмұнын және ол бойынша 
қабылданатын несие қауіп-қатерінің көлемін, қаржы нарығының конъюнктурасын және баға белгілеудің 
өзге маңызды факторларын басшылыққа алады. 

20. Несиелер бойынша шетел/ұлттық валютада сыйақыны (мүддені) есептеу жылына 360 (үш жүз 
алпыс) күн, айына 28-31 күн жүзеге асырылады (бір айдағы нақты күн саны) егер Кредит келісімінде өзгесі 
көзделмесе. 

21. Несие бойынша негізгі қарыз бен сыйақыны өтеу қолма-қол ақша және қолда жоқ ақша үлгісінде 
есептесу түрінде жүргізіледі және Несие келісімінің ажырамас бөлігі болып табылатын, өтеу кестесіне 
сәйкес Несие өнімін ұсынуға өтінішінде белгіленеді.  

22. Негізгі қарыз бен сыйақы келесі түрде өтелуі мүмкін:  

1) негізгі қарызды тең үлеспен өтеу төлемдері; 
2) Клиент пен Банктің келісімі бойынша өзге тәсілдер.  

23. Сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары жеке шарттарда, сонымен қатар Банк ұсынатын стандартты 
емес өнімдер шеңберінде белгіленуі мүмкін. Мұндай жағдайларда сыйақы төлеу тәртібі мен шарттары 
жасалатын Несие келісімдерімен, сонымен қатар Банктің Уәкілетті органдарының мақұлдауымен 
белгіленеді. 
 

4 тарау. Салымдар (депозиттер) және Несиелер бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің шекті 

шамалары (төменгі және жоғарғы шекаралары) 

________________________________________________________________________ 

 

24. Банк банк салымы (депозит) бойынша келесі шекті шарттарды белгілейді: 

1) орналастырылған салымның (депозиттің) минималды сомасы:  

а) ұлттық валютада – 1 000 (бір мың) теңге;  

б) АҚШ долларымен – 100 (жүз) АҚШ доллары;  

в) ЕУРОМЕН – 100 (жүз) еуро;  

г) фунтах стерлингпен – 100 (жүз) фунт стерлинг; 

д) ресей рублімен – 100 (жүз) ресей рублі.  

2) салымға (депозитке) орналастырылатын ақшаның максималды сомасы – Банктің меншікті 
капиталының 10 (он) еселенген мөлшерінен аспайды.Банктің меншікті капиталы мөлшерінің 10 (он) 
пайызынан астам мөлшерде салым (депозит) ашу туралы шешімді, сондай-ақ нәтижесінде салым 
(депозит) сомасы көрсетілген мөлшерін құрайтын (асатын) қосымша жарна сомасын енгізуді Банктің 
Директорлар кеңесі қабылдайды; 

3) салымды (депозитті) орналастырудың минималды сомасы – овернайт;  

4) максималды мерзім – 20 (жиырма) жылдан астам емес.  

25. Салымды (депозитті) қабылдау кезінде Банк пен Клиент арасында Салымды (депозитті) 
қабылдау және берудің барлық талаптары көрсетілетін банктік салым шарты жасалады. 

26. Банк пен Клиент арасында жасалған Банктік салым шартының негізінде Банк Клиенттің атына 
Жинақтаушы шот ашуға және Клиенттен Салым (депозит) сомасын қабылдауға, Банктік салым 
шартымен көзделген көлемде және тәртіпте Салым (депозит) бойынша сыйақы төлеуге және Банктік 
салым шартының ережелеріне сәйкес Салымды (депозитті) қайтаруға (толық немесе бөлікпен) келіседі. 
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27. Салым (депозит) Клиенттің Жинақтаушы шотына ақшасыз тәртіпте енгізіледі. Банк пен Клиент 
арасында өзгесі келісілмесе, Банктік салым шартына сәйкес Клиент Банкке Салым (депозит) сомасын 
Клиенттің Банктегі Ағымдағы шоттарынан Клиенттің Жинақтаушы шотына Клиенттің Ағымдағы шоттарын 
Салым (депозит) сомасына дебеттеу арқылы өз бетімен аудару құқығын ұсынады. 

28. Салымға(-нан) қосымша жарналар/алып алулар ықтималдығы тиісті Банктік салым шартымен 
белгіленеді. 

29. Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі Заңнамамен белгіленген талаптарға сәйкес 
есептеледі. 

30. Сыйақының жылдың тиімді мөлшерлемесі Банктік салым шартын жасасу кезінде орнатылады. 
Егер Банктік салым шартымен өзгесі көзделмесе, салымдар (депозиттер) бойынша капиталдандыру 
(банктік салым сомасына сыйақы есептеу) көзделмеген. Егер Банктік салым шартымен өзгесі 
көзделмесе, сыйақы Клиенттерге банктік салым мерзімі аяқталғаннан кейін төленеді. 

31. Мерзімді салым банктік салым шартының әрекет мерзімі ішінде, (егер ішінара алу мерзімді 
банктік салым шартының талаптарымен көзделген болса), белгіленген мерзім аяқталғанға дейін талап 
етілуі мүмкін, сонымен қатар салым бойынша сыйақы банктік салым шартымен көзделген мөлшерде 
төленеді.  Банк мерзімді Салымды (депозитті) немесе оның бір бөлігін салымшының талабы келіп түскен 
сәттен бастап 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті. 

32. Шартты салым салымшымен Банктік салым шартының талаптарына сәйкес және (немесе) 
Банктік салым шартымен көзделген талаптар/жағдайлар орындалған кезде талап етілуі мүмкін, салым 
бойынша сыйақы, салымшы Қазақстан Республикасының заңнамасымен және/немесе Банкпен 
белгіленген талаптарды орындаған жағдайда, егер өзгесі банктік салым шартымен көзделмеген болса, 
0 (ноль)% мөлшерде төленеді.  Банк, кепіл заты болып табылатын шартты салымды қоспағанда,  шартты 
Салымды (депозитті)  немесе оның бір бөлігін салымшының талабы келіп түскен сәттен бастап 7 (жеті) 
күнтізбелік күннен кешіктірмей беруге міндетті. 

33. Жинақтаушы салым салымшымен, белгіленген мерзім аяқталғанға дейін талап етілуі мүмкін, 
салым бойынша сыйақы шарттары белгіленген мерзімді салым бойынша көзделген мөлшерде төленеді. 
Банк жинақтаушы салымды салымшының талабы келіп түскен сәттен бастап отыз күнтізбелік күннен 
кейін беруге міндетті. 

 

§ 1. Салымдар (депозиттер) бойынша сыйақы есептеу және төлеу шарттары 

34. Банк қабылданған мерзімдер бойынша пайыздық ставкалардың, жинақ салымдарының 
(депозиттердің), шартты салымдардың (депозиттердің), талап етілетін салымдардың (депозиттердің) 
шекті мәндерін (төменгі және жоғарғы лимиттерді) жылына 0% -дан 25% дейінгі мөлшерде белгілейді. 

35. Салым (депозит) бойынша сыйақы мөлшерлемесінің шекті шамасы (төменгі және жоғарғы 
шекара) Банкпен жеке негізде Салым (депозит) мерзіміне және валютасына, ағымдағы реттеу 
талаптарына, нарық жағдайына және мәміленің өзге маңызды шарттарына тәуелді белгіленеді. Бұл 
ретте заңды тұлғалардың қабылданатын жедел және шартты Салымдары (депозиттері) бойынша 
сыйақының жылдық пайыздық мөлшерлемесінің шекті шамалары (төменгі және жоғарғы шекаралары) 
сәйкесінше осы Ережелердің 31-тармағында белгіленген, көлемнен төмен/жоғары бола алмайды.  

36. Сыйақы мөлшерлемесі өзгерту рұқсат етілген немесе Заңнама талаптарына сәйкес қажет 
жағдайларда, Салымды (депозитті) сақтау мерзімі ішінде бір тарапты тәртіпте өзгертілуі мүмкін. 

37. Банктік салым шартында көрсетілген мерзімге (Жедел салым салған жағдайда) және сомаға 
сүйене отырып, тиісті Банктік салым шартында көрсетілген мөлшерлеме бойынша Салым (депозит) 
бойынша сыйақы Жинақтаушы шотқа Салым (депозит) сомасы және одан арғы қосымша жарналар (егер 
болса) түскен күннен бастап есептеледі. 

38. Салым (депозит) бойынша сыйақы есептеу, соның ішінде Жинақтаушы шотқа одан арғы қосымша 
жарналар және/немесе алып алулар (егер болса) мақсатында Салымды (депозитті) қабылдау және 
қайтару күні бір күн болып есептеледі. 

39. Банк сыйақы төлеу кезінде Заңнамамен белгіленген тәртіпте және көлемде, табыс алуына 
байланысты Клиент төлеуі қажет салықтарды ұстап қалуға құқылы. 

40. Егер Банктік салым шартында өзгесі көзделмесе, Банк күнделікті негізде айына 28 – 31 күн (бір 
айдағы нақты күн саны) және жылына 365 (үш жүз алпыс бес) күнтізбелік күн есебінен банктік Салымның 
(депозиттің) негізгі сомасына сыйақы есептейді. Банктік салымды жоспарлы жабу кезінде соңғы күн үшін 
сыйақы сомасы есептелмейді. Егер Банктік салым шартында өзгесі көзделмесе, Клиент әрекет ету 
мерзімі аяқталғанға дейін Салымды (депозитті) бұзған жағдайда, Банк сыйақы төлемейді. 
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41. Банктік салымдар (депозиттер) бойынша сыйақы төленуі қажет күні жұмыс емес күнге келсе 
(сенбі, жексенбі немесе мерекелік күн), онда сыйақы келесі жұмыс күні төленеді.  

42. Салым (депозит) Банктік салым шартында белгіленген, тәртіпте және шарттарда осы Шартты 
бұзу арқылы шарттың әрекет етуі кезеңінде кез-келген уақытта мерзімінен бұрын талап етілуі мүмкін, 
егер Қазақстан Республикасының заңнамасында, банк салымы Шартында өзгесі көзделмесе. Бұл ретте 
егер Банктік салым шартымен өзгесі көзделмесе, есептелген сыйақы төленбейді. 

43. Егер Заңнамамен немесе Банк пен Клиент арасындағы келісіммен өзгесі белгіленбесе, шетел 
валютасында енгізілген Салымдар (депозиттер) сол валютада қайтарылады. 

44. Банктік салым шарты жасалған Операциялық күн аяқталғаннан кешіктірмей Жинақтаушы шотқа 
ақша түспеген жағдайда Жинақтаушы шот жабылу керек, ал Банктік салым шарты тоқтатылған болып 
есептеледі. Жинақтаушы шотты жабуға Банкке Клиенттен қосымша уәкілеттік қажет емес. 

45. Банк үшінші тұлғалардың Жинақтаушы шоттан сомаларды аоу туралы талаптарын орындаған 
күннен бастап, Банк сыйақыны есептеуді тоқтата тұруға құқылы. Бұл ретте Банк Салым (депозит) 
бойынша есептелген және төленген сыйақыны Банктік салым шартының ережелеріне сәйкес қайта 
есептеуі және Клиентке қайтаруы мүмкін. 

46. Банк Заңнамамен тікелей көзделген жағдайларда, үшінші тұлғалардың Жинақтаушы шоттан 
сомаларды алу туралы талаптарын орындаған жағдайда, Банк Салым (депозит) қалдығын мерзімінен 
бұрын қайтаруға құқылы (егер болса).  

47. Салымның (депозиттің) толық сомасы төмендегі жағдайларда Салымның (депозиттің) толық 
сомасын болжалды қайтару күніне дейін кемінде 10 (он) жұмыс күнінен бұрын Клиентке бұл туралы 
алдын ала мәлімдеумен бір тарапты тәртіпте Банкпен қайтарылуы мүмкін:  

1) Банктің осы Салым (депозит) түрін қабылдауды тоқтатқан жағдайда;  
2) Заңнамамен көзделген жағдайда.  

5 тарау. Салымдар (депозиттер) және Несиелер бойынша сыйақы төлеу шарттары 

________________________________________________________________________ 

48. Банк келесі банктік шоттарды ашуды және жүргізуді жүзеге асырады: 

1) корреспонденттік шоттар; 
2) ағымдағы шоттар, оның ішінде эскроу режимінде; 
3) жинақ шоттары, оның ішінде эскроу режимінде. 

49. Банк шотын ашқан кезде Банк Клиенттен Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында көзделген құжаттар пакетін ұсынуды талап етеді. 

50. Банк шоттары ұлттық және шетел валюталарында ашылуы және жүргізілуі мүмкін. Егер Банк 
банктік шотты ашу туралы өтініште клиент көрсеткен валютада банктік шоттарды ашуды жүзеге 
асырмаған жағдайда, Банк клиентке банктік шотты ашудан бас тартуға құқылы. 

51. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе клиент пен Банк арасындағы тиісті 
шартта өзгеше көзделмесе, Банктік шотты жабу Клиенттің өтініші бойынша кез келген уақытта 
жүргізіледі. 

52. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, ағымдағы 
шотта орналастырылған ақшаны пайдаланғаны үшін Банк сыйақы төлемейді. 

53. Банк шоттарын ашудан бас тарту Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 
көзделген жағдайларда және негіздер бойынша, сондай-ақ заңнамаға және Банктің ішкі құжаттарына 
сәйкес ашу үшін қажетті құжаттар ұсынылмаған, не клиент пен Банк арасында мәміле жасалмаған 
жағдайларда жүзеге асырылады. 

§ 1. Банктік шоттарды сенімхат бойынша басқару   

54. Клиент Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңнамасының және/немесе Банктің ішкі 
құжаттарының талаптарына сәйкес сенімхат, сондай-ақ басқа құжаттар негізінде өзінің өкіліне банктік 
шотты ашу (қашықтан ұсынылатын қызметті қоспағанда) /жабу, банктік шотты, банктік шоттағы ақшаны 
билік ету, банктік шот бойынша үзінді-көшірмелер (анықтамалар) алу құқығын ұсынуға құқылы.    

55. Шетел мемлекет аумағында жасалған және берілген Клиенттің сенімхаты, Қазақстан 
Республикасының халықаралық шартымен сенімхатты апостильдеу туралы талаптың күші жойылған 
жағдайларды қоспағанда, тиісті түрде апостильденуі тиіс.    
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56. Шетел тілде жасалған Клиенттің сенімхаты Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасының 
талаптарына сәйкес нотариат тәртібінде куәландырылған, орыс тілге аудармасымен ұсынылады.  

57. Заңды тұлғаның банктік шоттарын билік етуге Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе 
заңды тұлғаның құрылтай құжаттарына сәйкес уәкілдірілген заңды тұлғаның өкіліне сенімхатты ұсыну 
талап етілмейді.    

58. Клиент өзінің сенімхат бойынша өкілін ауыстырған жағдайда, немесе клиенттің уәкілетті тұлғасы 
– заңды тұлғаның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатқан (онымен шарттық және/немесе өзге 
қатынастарын тоқтатқан) жағдайда, сондай өзгерістерді растайтын құжаттардың түпнұсқаларын ұсына 
отырып, ол туралы Банкті жазбаша нысанда дереу хабарландыруға тиісті.  

59. Банктің Клиенті Қазақстан Республикасының әрекетті заңнамасымен және ол қосылған Банкпен 
жасалған сәйкес шарттың ережелерімен белгіленген, төлемдерді/аудармаларды жүзеге асыру және 
төлем құжаттарын рәсімдеу, валюталық және өзге операцияларды жүргізу ережелерін сақтайды және 
өзінің сенімхат бойынша өкілімен, клиенттің уәкілетті тұлғасы -заңды тұлғамен сақтауын қамтамасыз 
етеді. 
 

6 тарау. Басқа банк операцияларын жүргізудің жалпы талаптары 

________________________________________________________________________ 

 

60. Банктің нақты банк операцияларын жүргізу шарттары Банктің ішкі құжаттарымен және Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне қайшы келмейтін банк қызметтерін ұсыну 
шарттарымен айқындалады. 

§ 1. Кассалық операциялар 

61. Клиенттерге кассалық қызмет көрсету Қазақстан Республикасының заңнамасына, Банктің ішкі 
құжаттарына сәйкес Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес банктік қызметтер үшін комиссия алу 
арқылы банктің операциялық кассасында жүзеге асырылады. 

62. Қолма-қол ақшаны қабылдау/беру кіріс/шығыс кассалық құжаттар негізінде жүзеге асырылады; 
кассалық құжаттарды ресімдеу тәртібі мен нысандары Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті 
талаптарын ескере отырып, Банктің ішкі құжаттарымен айқындалады. 

63. Банктің кассалық операциялар бойынша қызметтері үшін комиссия Банк белгілеген тарифтерге 
сәйкес клиенттердің ағымдағы шоттарынан есептен шығарылады. 

§ 2. Шетел валютасымен айырбастау операциялары 

64. Банк айырбастауды бір қолма-қол ақшасыз валютаны басқа қолма-қол ақшасыз валютаға 
айырбастау жолымен жүзеге асырады. 

65. Қолма-қол ақшасыз шетел валютасын айырбастау Қазақстан Республикасы заңнамасының 
талаптарына сәйкес операция жасалған сәтте Банк белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. 

66. Қолма-қол ақшасыз шетел валютасын айырбастауды Банк Қазақстан Республикасының 
заңнамасында және Банктің ішкі құжаттарында айқындалған тәртіппен және құжаттар болған кезде 
жүзеге асырады. 

§ 3. Төлем карточкаларымен операциялар 

67. Банк корпоративтік төлем карточкаларын шығаруды және оларға қызмет көрсетуді жүзеге 
асырады, олардың ұстаушылары банк қызметкерлері және клиенттер - заңды тұлғалар болып табылады 
(халықаралық төлем жүйелерінің теңгедегі және шетел валютасындағы төлем карточкалары), 

68. Банк заңды тұлға - клиенттердің қызметкерлеріне жалақы/өзге төлемдерді төлем карточкаларын 
пайдалана отырып, ағымдағы шоттарға есептеу бойынша қызметтерді ұсынады. 

§ 4. Төлемдер мен аударымдар 

69. Ақша төлемдері мен аударымдарын заңды тұлғалар Банкте ашылған банктік шоттарды 
пайдалана отырып жүзеге асыра алады. Заңды тұлғалар банктік шот ашпай салықтарды төлеу және 
бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша, сондай-ақ ерікті зейнетақы жарналары мен 
әлеуметтік аударымдар бойынша төлемдер мен аударымдарды ғана жүзеге асыруға құқылы. 
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70. Банк Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасына сәйкес валюталық бақылаудың 
міндетті рәсімін жүзеге асырады.Қазақстан Республикасының резиденттері мен резидент еместері 
арасында жүзеге асырылатын шетел валютасындағы барлық төлемдер мен ақша аударымдары 
Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес жүргізіледі. 

71. Халықаралық төлемдер мен ақша аударымдарын банк Халықаралық банк тәжірибесінде 
қолданылатын және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін нысандарда, 
тәсілдермен және тәртіппен жүзеге асырады. 

§ 5. Құжаттамалық операциялар және саудалық қаржыландыру 

72. Банк Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне, халықаралық тәжірибе 
стандарттарына және ішкі құжаттарға сәйкес мына операцияларды жүзеге асырады: 

1) банк кепілдіктерін шығару (аванс қайтару кепілдігі, төлем кепілдігі, міндеттемелерді тиісінше орындау 
кепілдігі, тендерлік кепілдік, кредитті (қарызды) қайтару кепілдігі және басқалар); 

2) басқа банктердің қарсы кепілдігімен кепілдік шығару; 

3) аккредитивтерді шығару, авизолау, растау және орындау; 

4) үшінші тұлғалар үшін банк кепілгерліктерін және өзге де міндеттемелерді беру; 

5) импорттық / экспорттық аккредитивтерге, импорттық / экспорттық кепілдіктерге, импорт бойынша 
құжаттық инкассоға қызмет көрсету. 

73. Банк клиенттерінің сыртқы экономикалық операцияларын саудалық және құрылымдық 
қаржыландыруды ұйымдастыру мақсатында банк халықаралық қаржы институттарымен және 
ұйымдармен, экспорттық-сақтандыру агенттіктерімен және даму институттарымен өзара іс-қимылды 
жүзеге асырады. 

 

7 тарау. Банк қабылдайтын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар 

________________________________________________________________________ 

 

74. Банк қабылдайтын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасымен, Банктің Кепілзаттық саясатымен және Банктің өзге де ІНҚ-мен 
анықталады.  

75. Несиелердің қайтарымдылығы Заңнамамен және Қарызды қамтамасыз ету бойынша тиісті 
шарттармен, Несие келісімімен көзделген мүлік кепілімен, кепілдікпен, кепілгерлікпен және басқа 
тәсілдермен қамтамасыз етіледі.  

76. Қамтамасыз ету ретінде ұсынылатын мүлікке келесі жалпы талаптар қойылады (Банктің Уәкілетті 
органының шешімін қоса алғанда, бірақ шектелмей): 

1) мүлік өтемпаз болуы керек, бағалардың барынша тұрақтылығымен қамтамасыз етілу және осындай 
мүлікке қалыптасқан нарық конъюнктурасына ие болу керек; 

2) кепілге ұсынылатын мүлік, Банктің Несие комитетімен қайта кепілге алу тәртібінде мүлікті кепілге 
қабылдау туралы шешім қабылданған жағдайларды қоспаған жағдайда, ауыртпалықтан, құқықтар 
мен үшінші тұлғалардың талаптарынан ерікті болу керек; 

3) Банкпен белгіленген, Кепілзаттық қамтамасыз ету басқармасына кепілзаттың нарықтық, кепілдік 
немесе басқа құнын белгілеу және мүлікке кепіл құқығын тіркеу үшін қажетті барлық құқық белгілеуші 
және техникалық құжаттардың міндетті түрде болуы. Сонымен бірге нарықтық құнын белгілеуге 
тәуелсіз бағалаушылар ғана құқылы; 

4) кепілзат мүлігінің сақталуы Кепілзат берушімен қамтамасыз етіледі. Банк өз есебінен немесе Қарыз 
алушы/Кепілзат беруші есебінен Заңнама талаптарына және Кепілзат шартына сәйкес қажет болған 
жағдайда кепілзат мүлігін қорғайды; 

5) кепілзат тақырыбын сақтандыру Кепілзат берушімен (Қарыз алушымен) жүргізіледі және мүлікті 
кепілге қабылдаудың және Банктің несие өнімін берудің міндетті шарты болып табылады. Осы 
талаптан алып тастау (қолданбау) Банкітің уәкілетті органының шешімімен белгіленеді; 

6) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің ІНҚ-мен белгіленген өзге де талаптар. 

77. Мүлік осы тарауда көрсетілген бір немесе бірнеше талаптарға сәйкес келмейтін болса, оны кепіл 
ретінде қабылдау туралы соңғы шешімді де, кепілзатына қойылатын арнайы талаптарды да (кредиттік 
жобаға байланысты) Банктің Уәкілетті органы қабылдайды. 
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78. Банк қабылдайтын кепілзаттық қамтамасыз етуге қойылатын талаптар Банктің Кепілзаттық 
саясатымен реттеледі. 

8 тарау. Банктік операцияларды жүргізу Мөлшерлемелері мен Тарифтердің шекті шекаралары 

(төменгі және жоғарғы шекаралары) 

_______________________________________________________________ 

    

79. Банк операция жүргізгені үшін осы Ережелертің 1 қосымшасында көрсетілген, Банктік 
операциялар жүргізуге тарифтер мен мөлшерлемелердің Шекті шамалары (төменгі және жоғарғы 
шекаралары) шеңберінде Заңнаманың нормалары мен шектеулерін есепке ала отырып, Банкпен өз 
бетімен белгіленетін, Банктің қолданыстағы Тарифтеріне сәйкес Клиенттерден комиссиялар мен 
сыйақылар өндіріп алады.  

80. Мөлшерлемелер мен Тарифтер туралы ақпарат қолданыстағы Мөлшерлемелер мен Тарифтерге 
өзгерістер енгізген күні туралы мәліметтерді, ішкі құжат нөмірін және осы өзгерістерді қабылдаған 
органды көрсете отырып, өзекті жағдайда сақталады және Клиентке алғашқы талабы бойынша 
ұсынылады.  

81. Банктің Тарифтеріндегі өзгерістер туралы кез-келген мәлімдемелер, осындай Тарифтердегі 
өзгерістер туралы мәлімдемелер интернетте Банктің веб-сайтында орналастырылған кезде, жазбаша 
түрде рәсімделген және Клиентпен алынған болып есептеледі, Клиентке бұқаралық ақпарат құралдары, 
не шот бойынша үзінді көшірмеге қосымша ақпарат енгізу немесе хабарлама (Клиенттің осындай 
хабарламаны алғаны туралы растау талап етілмейді) жіберілген. 

82. Банкке қызмет үшін хабарласқан клиент/тұлға Банктің тиісті қызметті көрсету күні қолданылатын, 
Банк тарифтерімен көзделетін, көлемде және шарттарда Клиенттің нұсқаулықтарын/бұйрықтарын 
орындауына байланысты Банк көтеретін барлық шығындардың орны толтырылатынына, Банк 
қызметтерінің төленетініне кепілдік береді. Қызметтер үшін төлем банктік реквизиттер бойынша ақшасыз 
аударыммен немесе Банк кассасы арқылы қолма-қол ақшамен немесе Жалпы Шарттарға сәйкес Банктегі 
Клиенттің банктік шоттарын тікелей дебеттеу арқылы жүргізіледі. 

83. Заңды тұлғаларға көрсетілетін банктік қызметтердің стандартты тарифтері мен тарифтері туралы 
ақпарат Банктің орталық кеңсесінде және Банктің филиалдарында (көру және танысу үшін қол жетімді 
жерде) және Интернетте Банктің веб-сайтында орналастырылады 

9 тарау. Банктік қызметтер ұсыну туралы шешім қабылдаудың шекті мерзімдері  

_____________________________________________________________ 

84. Клиент Заңнамамен және Банктің ІНҚ-мен көзделген, толық құжаттар пакетін ұсынған жағдайда, 
Банк банк қызметтерінің әрбір түрі бойынша банктік қызметтер ұсыну туралы (осы Ережелерге №2 
қосымша) Өтініштерді қарау (Өтініш беру қажет болған жағдайда) және шешім қабылдаудың шекті 
мерзімдері белгіленеді.   
 
85. Егер Банкке Клиент ұсынған құжаттар мен мәліметтерді қосымша тексеру, үшінші тұлғалар 
немесе өзге лауазымды тұлғалар мен субъекттер тарапынан ақпарат бойынша растау алу немесе 
мақұлдау қажет болса, сонымен қатар Клиент ұсынылған құжаттарды зерттеуге қосымша уақытты, 
Банктің Уәкілетті органдарымен ішкі келісу және мақұлдауды, сонымен қатар қажетті алдын ала 
құжаттардың дайындалуын талап ететін, стандартты емес банктік қызметтің ұсынылуын сұратқан 
жағдайда, Банк осы Ережелерге №2 қосымшаға сәйкес банктік қызметті көрсету туралы өтінішті қарау 
және шешім қабылдау үшін аса ұзақ мерзімдер белгілеуге құқылы, бұл туралы Клиентке жазбаша түрде 
мәлімдейді.  

10 тарау. Банктік қызметтер көрсету тәртібі  

_____________________________________________________________ 

 

86. Клиент банктік қызмет алу мақсатында Банкке келген кезде Банк Клиенттің алғашқы талабы 
бойынша оған танысу үшін осы ережені ұсынады.  

87. Банк қызмет көрсету кезінде мынаған міндетті: 

6) Банктік қызмет ұсыну туралы шарт жасасқанға дейін Клиентке: 
a) банктік қызмет көрсету Мөлшерлемелері және Тарифтері, өтініш бойынша шешім қабылдау 

мерзімдері туралы (өтініш жазу қажет болған жағдайда) ақпарат;  
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b) банктік қызмет көрсету шарттары туралы ақпарат және Банктік қызмет көрсету туралы шарт 

жасасу үшін қажетті құжаттар тізбесін; 

c) Банктік қызмет көрсету туралы шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайдағы 

Клиенттің жауапкершілігі және ықтимал қауіп-қатерлері туралы ақпарат; 

d) Клиенттің туындаған мәселелері бойынша кеңес беру; 

e) Клиенттің қалауы бойынша –тиісті Банктік қызмет көрсету туралы шартының үлгілі нысанының 

көшірмесін ұсыну керек; 

7) осы Ережелерде белгіленген мерзімде Клиенттің банктік қызмет көрсету туралы өтінішін қарайды 
(Өтініш жазу қажет болған жағдайда); 

8) Банктік қызмет көрсету туралы шартына қол қойғанға Клиентке шартымен танысу үшін қажетті уақыт 
ұсыну; 

9) Клиенттің сұратуы бойынша Банктің қаржылық есебі орналастырылатын дереккөздер туралы және 
өзге ақпарат туралы хабардар етеді; 

10) Клиент ұсынған ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді; 
11) Банкке, уәкілетті органға немесе сотқа алатын банк қызметі туралы даулы жағдайлар туындаған 

кезде Клиентке оның өтініш жасау құқығы бар екені туралы оған хабарлайды. Осы мақсатта Клиентке 
Банктің және уәкілетті органның орналасқан жері, пошта, электрондық мекен-жайлары мен интернет-
ресурстры туралы ақпарат беріледі; 

12) банктік қызмет көрсету туралы шартты жасасқаннан кейін Клиентке туындаған сұрақтары бойынша 
кеңес береді және клиенттердің жүгінулерін қарайды. 

Бұл ретте Клиентті қызықтыратын мәселелер туралы оған кеңес беру мен Клиенттердің өтінішхаттарын 

қарастыру қызметтің/өнімнің тиісті түрін беруге жауапты жұмыскердің құзыреті шегінде жүзеге 

асырылады. 

88. Банк Несие келісімін жасасқанға дейін Индикативті қаржыландыру шарттары негізінде Клиентпен 
банктік қарыз бойынша келісі ақпаратты келіседі: 

1) банктік қарыз ұсыну мерзімі; 
2) банктік қарыздың шекті сомасы мен валютасы; 
3) сыйақы мөлшерлемесінің түрі (тіркелген немесе құбылмалы), сыйақы мөлшерлемесі құбылмалы 

болған жағдайда есептеу тәртібі; 
4) Клиент хабарласқан күні сыйақының жылдық пайыздағы мөлшерлеме көлемі және нақты, жылдық, 

тиімді, салыстырмалы есептеудегі көлемі (шынайы бағасы); 
5) Банктен қарыз алуға және қызмет көрсетуге (өтеуге) байланысты, Банк пайдасына комиссиялар, 

Тарифтер мен өзге шығындар тізбесі және көлемі; 
6) Банктік қарыз шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайдағы Клиенттің жауапкершілігі 

және қауіп-қатерлері;  
7) Қарызды қамтамасыз ету шартының бір тарабы болып табылатын, Кепілзат берушінің, кепілгердің, 

кепілгер болушының және өзге тұлғаның жауапкершілігі. 

89. Банк банктік қарыз бойынша шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Клиентке 
банктік қарыз беру немесе бас тарту себебін көрсете отырып, бас тарту туралы хабарлайды. 

90. Банк Несие келісіміне қызмет көрсету кезеңінде Клиенттің (Қарыз алушының) немесе Кепілзат 
берушінің сұратуы бойынша (Заңнамамен көзделген банктік құпияны ашуға қойылатын талаптарды 
қадағалай отырып) Сұратуды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған жазбаша түрде келесі 
мәліметтерді ұсынады:  

1) Банкке төленген ақша сомасы;  
2) кешіктірілген берешек көлемі (егер болса); 
3) қарыз қалдығы; 
4) кезекті төлемдердің көлемдері мен мерзімдері;  
5) несиелеу лимиті (егер болса). 

91. Банк Клиенттің (Қарыз алушының) өтініші бойынша бір айда 1 (бір) реттен жиі емес, ақысыз 3 
(үш) жұмыс күнінен астам емес мерзімде Несие келісімі бойынша берешекті өтеу есебіне Клиенттің 
(Қарыз алушының) келіп түсетін ақшасының бөлінуі туралы ақпаратты жазбаша түрде ұсынады. 

92. Несие келісімі бойынша ұсынылған ақшаны Банкке ішінара немесе толық мерзімінен бұрын 
қайтару туралы Клиенттің өтініші бойынша Банк 3 (үш) жұмыс күнінен астам емес мерзімде ақысыз 
жазбаша түрде қайтарылуға тиісті сома көлемін хабарлайды. 

93. Егер бұл Несие келісімімен көзделген болса, Банк мерзімді негізде Клиентке осы Ережелердің 
90-тармағында көзделген мәліметтерді ұсынады. 
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94. Осы Ережелердің 90-92 тармақшаларында көзделген мәліметтер негізгі қарыз, сыйақы, 
комиссия, тұрақсыздық және айыппұл санкцияларының өзге түрлерін, сонымен қатар төленуге тиісті өзге 
сомаларды көрсете отырып ұсынылады. 

95. Банк мерзімін өткізіп алу болған кезде Несие келісімінде көзделген мерзімде және тәсілмен шарт 
бойынша төлем енгізу қажеттігі туралы және Клиенттің (Қарыз алушының) өз міндеттемелерінің 
орындалмау салдары туралы ол басталған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей 
мәлімдейді. Клиентке (Қарыз алушыға) хабарлау үшін Банктің коллекторлық агенттікті тартуына жол 
беріледі. 

96. Банк Заңнамамен және Несие келісімімен белгіленген тәртіпте және негіздерде берешекті өндіріп 
алады. 

97. Банктің Несие келісімі бойынша кешіктірілген берешегі туралы хаты Клиент үшін Несие келісімі 
бойынша берешек көлемі туралы қысқа ақпаратты құрайды (негізгі қарыз сомасын, сыйақы, комиссия, 
тұрақсыздық және айыппұл санкцияларының өзге түрлерін, сонымен қатар төленуге тиісті өзге 
сомаларды көрсете отырып). 

98. Банктік қарыз шартына қызмет көрсетуге байланысты мәлімдемелерді және ескертулерді 
(телефон арқылы қоңырауларды) Клиентке, сонымен қатар Кепілзат берушіге, гарантқа, кепілгерге және 
Қарызды қамтамасыз ету шартының бір тарабы болып табылатын өзге тұлғаға жергілікті уақыт бойынша 
сағат 21-ден 8-ға дейін жасауға рұқсат етілмейді. 

99. Осы Ережелердің 95 тармағында көрсетілген мәлімдемелерден туындайтын талаптарды 
қанағаттандырмаған жағдайда ,Банк Клиентке Заңнамамен көзделген шараларды қабылдайды. 

100. Клиенттің (Қарыз алушының) өтініші бойынша қарыз бойынша берешекті толық өтегеннен кейін 
Банк өтінішті алған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде тегін жазбаша нысанда берешектің 
жоқтығы туралы анықтаманы береді. 

101. Несие келісімінің талаптарына өзгерістер енгізу туралы жазбаша Өтінішпен Банкке Клиент (Қарыз 
алушы) жүгінген жағдайда, Банк Клиенттің (Қарыз алушының) жазбаша Өтінішін алған күннен бастап 15 
(он бес) күнтізбелік күн ішінде Несие келісімін өзгертудің ұсынылған талаптарын қарастырады және 
Заңнама талаптарына сәйкес шешімдерін біреуін жазбаша нысанда хабарлайды. 

Банк ұсынған Несие келісімін өзгертуге Клиенттің (Қарыз алушының) жауапты беру мерзімі Банк хатында 

көрсетіледі және кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күнді құрайды. 

102. Егер Несие келісімімен Несие келісімі (талап ету құқығын басқаға беру шарты) бойынша 
құқықтарды (талаптарды) үшінші тұлғаға беруге Банктің құқығы қарастырылған болса, Банк:  

1) талап ету құқығын басқаға беру шартын жасағанға дейін Несие келісімімен немесе Қазақстан 

Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен осындай шегінуге байланысты 

құқықтардың (талаптардың) үшінші тұлғаға өту мүмкіндігі туралы, сонымен қатар Клиенттің (Қарыз 

алушының) жеке деректерін өңдеу туралы Клиентке (Қарыз алушыға) (немесе оның уәкілетті өкіліне) 

хабарлайды;  

2) Үшінші тұлғаға банк қарызын өтеу бойынша кейінгі төлемдердің міндеті (Несие келісімі бойынша 

құқық (талап) өткен тұлғаның атауы мен орналасқан жері), табысталған құқықтардың (талаптардың) 

толық көлемі, сонымен қатар негізгі қарыздың мерзімі өткен және ағымдағы сомаларының 

қалдықтары, сыйақылар, комиссиялар, тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) және төленуге тиіс 

басқа сомалар көрсетіліп, талап ету құқығын басқаға беру шартын жасаған күннен бастап 30 (отыз) 

күнтізбелік күн ішінде Несие келісімімен немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 

келмейтін тәсілмен құқықтардың (талаптардың) үшінші тұлғаға болған өтуі туралы Клиентке (Қарыз 

алушыға) (немесе оның уәкілетті өкіліне) хабарлайды. 

103. Банк Банктік салым шартын жасасуға дейін, осы Қағидалардың 87-тармағы 1)-тармақшасымен 
көзделген мәліметтер мен құжаттардан басқа, Клиентке ауызша түрде мынадай ақпаратты ұсынады:  

1) Салымның  (депозиттің) түрі  (депозита) (мерзімді, жинақтаушы, талап етуге дейінгі);  
2) Салымның (депозиттің) мерзімі  (бар болса); 
3) Салымның  (депозиттің)  ең төмен сомасы (бар болса); 
4) Салымның  (депозиттің)  ең жоғары сомасы (бар болса); 
5) клиент жүгіну күніне анық, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемені (нақты 

құнды)  қосқанда, сыйақы мөлшерлемесі; 
6) Салымды (депозитті) толықтыру/алу мүмкіндігі (бар болса); 
7) Салымды (депозитті) мерзімінен бұрын толық немесе ішінара алу шарттары (бар болса);  
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8) Қосымша келісім жасауынсыз Салым (депозит) мерзімін ұзарту (пролонгация) шарттары (бар болса); 
9) сыйақы мөлшері, төлеу тәртібі және Банктік салым шартының талаптарын орындамаудың салдары. 

104. Сыйақы мөлшері оның азаю жағына өзгерген жағдайында қосымша келісімді жасамай Банк 
салымы шартының талаптарына сәйкес банк салымы мерзімін ұзарту кезінде, Банк банк салымы мерзімі 
өткенге дейін банк салымы шартында қарастырылған тәсілмен сыйақы мөлшерлемесінің мөлшерінің 
азайтылғаны туралы клиентке хабарлайды. 

105. Банктік қызмет көрсету туралы шартты жасасқаннан кейін Клиентке туындаған сұрақтары 
бойынша кеңес береді және осы Ережелердің 11 тарауына сәйкес Клиенттердің жүгінулерін қарайды.  

106. Клиенттің валюталық операцияларын жүзеге асыру кезінде, Банк валюталық бақылау агенті 
ретінде валюталық заңнамаға сәйкес міндетті валюталық бақылау рәсімін жүргізеді. 

107. Осы Ережелерде келісілмеген банктік қызметтерді ұсыну тәртібі Заңнамамен, банктік 
қызметтерді ұсынуға Жалпы шарттармен және тиісті шарттармен реттеледі. 
 
 

11 тарау. Банктік қызметтер көрсету барысында туындайтын Клиенттердің өтініштерін қарау 
тәртібі  

________________________________________________________________________ 

108. Банктік қызметтер ұсыну барысында туындайтын Клиенттердің жүгінулерін қарау тәртібіне 
қойылатын жалпы талаптар, сонымен қатар Банк пен Клиенттің құқықтары мен міндеттері Заңнамамен 
және Банктің тиісті ІНҚ-мен реттеледі. 

109. Клиенттердің жүгінулері Банкпен қабылданады:  

1) Клиент Банктің филиалына/бөлімшесіне немесе банктің бас офисіне ауызша немесе жазбаша 
жүгінген кезде; 

2) клиент телефон арқылы ауызша жүгінген кезде (клиентпен телефон арқылы сөйлесуді Клиенттің 
келісімімен жазу, бұл туралы сөйлесудің басында хабарлайды);  

3) клиент телефон арқылы ауызша жүгінген кезде және/немесе банк қызметкерлерімен жеке кездесу 
кезінде; 

4) Банк электрондық пошта арқылы немесе қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесі арқылы 
жазбаша хабарлама алған кезде; 

5) банктің жазбаша интернет-ресурсы арқылы; 

6) Клиенттің уәкілетті органға берген жазбаша түрде өтінішіне жауап беру туралы талаппен уәкілетті 
органнан сұрау алған кезде. 

110. Банкке жоғарыда аталған кез-келген тәсілмен берілген жүгінулер Банктің ІНҚ-на сәйкес міндетті 
қабылдану, тіркелу, есепке алыну және қаралу керек. Жүгінулерді қабылдаудан бас тартуға тыйым 
салынады.  

111. Клиенттің Банкке жазбаша жүгінуі құзыреттігіне Жүгінуде қойылған сұрақтарды шешу кіретін, 
Банктің лауазымды тұлғасына жолданады. Жүгінуде мыналар көрсетіледі:  

1) Клиенттің атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН), Клиенттің пошталық мекен-жайы;  

2) әрекеттеріне шағым түсірілген лауазымды тұлғалардың лауазымы және аты-жөні;  

3) Жүгіну мәні (Жүгіну және талап уәждері/егжей-тегжейлері). 

112. Клиенттің талабы бойынша оған қағаз тасығышта жазбаша Жүгінуінің қабылданғанын растайтын 
құжат беріледі немесе Жүгінудің көшірмесінде тиісті белгі жасалады. Клиентке қағаз тасығышта келіп 
түскен жазбаша өтінішке жауап беру клиенттің өтінішінде көрсетілген мекенжайға пошта арқылы 
тапсырыс хат жолдау немесе банкке келген кезде тиісті сенімхатпен осыған уәкілетті тұлғаның қолына 
жауап хатының түпнұсқасының көшірмесіне қол қойғызып тапсыру арқылы жүргізіледі. Дайындалған 
жауаптың түпнұсқасынан сканерленген көшірмесі банк жүйесінде қосымша ретінде сақталады және 
өтінішті жабу кезінде электрондық мұрағаттауға жатады. Мұндай жазбаша өтінішке Банктің уәкілетті 
тұлғасы қол қояды. 

113. Банктің уәкілетті тұлғалары айына кемінде бір рет Банктің бас кеңсесінде және филиалдарында 
Банк Басқармасының төрағасы/ филиалдың/бөлімшенің директоры  (филиалда) бекіткен Банктің жеке 
және заңды тұлғаларын жеке қабылдау кестесіне сәйкес клиенттерді қабылдауды жүргізеді. Бұл кесте 
Банктің барлық филиалдарында/бөлімшелерінде орналастырылады. 
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114. Клиенттің Банк филиалына келген кездегі немесе телефон арқылы ауызша түрде келіп түскен 
жүгінуі дереу қаралады және егер мүмкін болса, Клиенттің ауызша Жүгінуіне жауап бірден ұсынылады. 
Егер ауызша Жүгіну Банкпен (дереу) шешіле алмаса, онда Банк қызметкері/уәкілетті тұлғалары 
Клиенттен Жүгінуді жазбаша түрде баяндауын сұрайды. Одан әрі, ол Банкпен жазбаша Жүгіну ретінде 
өңделеді. Клиентке жауап алу үшін қажетті рәсімдер және осындай Жүгінулерді қарау мерзімдері туралы 
хабарланады.  

115. Жүгінуде баяндалған ақпарат жеткіліксіз болған жағдайда, Банк Клиенттен қосымша 
ақпарат/құжат сұратуға құқылы.  

116. Банк заңды тұлғалардың Жүгінудің объективті, жан-жақты және уақтылы қаралуын қамтамасыз 
етеді, Клиенттерге олардың Жүгінулерін қарау нәтижелері және қабылданған шаралар туралы 
хабарлайды. 

117. Клиенттің Жүгінуі негізделген және құқықты болған жағдайда, Банк бұзушылықтың жойылуы және 
Клиенттің құқықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіру туралы шешім қабылдайды. 

118. Клиенттердің Жүгінуіне жауаптар мемлекеттік тілде немесе Жүгіну тілінде баяндалу керек және 
қаралатын мәселеге қатысы бар Заңнама, ІНҚ, шарттың тиісті нормаларына сілтемемен негізделген 
және уәжді дәлелдерін, сонымен қатар қаралатын мәселенің іс-жүзіндегі жайттарын, қабылданған 
шешімге шағым беру құқығын түсіндіре отырып, өтініш берушінің жоққа шығаратын немесе растайтын 
дәлелдерін құрау керек. Жазбаша Жүгінуге жауапқа Банктің уәкілетті тұлғасы қол қояды. 

119. Егер өтінішті қарау үшін өзге субъектілерден, лауазымды тұлғалардан ақпарат алу не жергілікті 
жерге барып тексеру талап етілмесе, Банктің өтінішті қарау мерзімі өтінішті қабылдаған күннен бастап 
15 (он бес) күнтізбелік күнге дейін белгіленеді.  
Өзге субъектілерден, лауазымды тұлғалардан ақпарат алу не жергілікті жерге барып тексеру қажет 

болған жағдайда, онда мұндай өтінішті банк осы өтініш банкке келіп түскен күннен бастап 30 (отыз) 

күнтізбелік күн ішінде қарайды және ол бойынша шешім қабылдайды. 

Банк қосымша зерделеуді және тексеруді талап ететін мәселелер туындаған жағдайда, қарау мерзімі 

күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге ұзартылады. Бұл ретте Корпоративтік сервис 

басқармасының менеджері қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде жазбаша 

немесе ауызша хабарлама (телефон қоңырауын жазу жағдайында) арқылы осы өтініш бойынша шешім 

мерзімін ұзарту туралы клиентке хабарлайды.  

Өтініш бойынша қарау мерзімі Банк Басқармасы Төрағасының немесе оның орынбасарының 

мақұлдауымен ұзартылады. 

Егер өтініште баяндалған мәселелерді шешу ұзақ мерзімді талап етсе, онда өтініш Корпоративтік 
сервисті басқару менеджерінің қосымша бақылауына оның түпкілікті орындалуына дейін қойылады, бұл 
туралы қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде жазбаша не ауызша 
хабарлама арқылы клиентке хабарланады.  

120. Клиенттердің транзакциялар, корпоративтік карточкаларға қызмет көрсетуге байлнысты 
Өтініштерін, Жүгінулерін қарау тәртібі мен мерзімі Банктің тиісті ІНҚ-мен реттеледі.  
 

12 тарау. Клиенттермен жұмыс істеу тәртібі туралы ереже 

________________________________________________________________________ 

 
121. Клиенттермен жұмыс істеу тәртібі, банктік қызметтің әр түрі бойынша банкті қызметті ұсыну 
туралы өтінішті қарау рәсімдері (өтінішті беру қажет болған кезде), сонымен қатар банк қызметтерін 
көрсету кезінде Клиентпен өзара әрекеттесу рәсімдері осы Ережелерде, Қазақстан Республикасының 
заңнамасында ,Банктің тиісті ІНҚ-мен көзделген, соның ішінде Банктің ресми веб-сайтында жарияланған, 
банктік шот шарты бойынша Банктік қызмет көрсету шарттарымен, сонымне қатар банктік қызмет 
көрсетуге өзге де шарттармен банктік шоттарды ашу, жүргізу және жабу бөлігінде көзделген. Банк 
қызметінің әрбір түрі бойынша банктік қызметтер ұсыну туралы өтінішті қарау мерзімдері (өтініш беру 
қажет болған жағдайда) осы Ережелерде көрсетілген банк қызметтерін ұсыну туралы шешім 
қабылдаудың шекті мерзімдеріне сәйкес келеді. 

122. Банкпен ерекше қатынастағы тұлғамен мәміле Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен ғана 
жасалуы мүмкін. Банкпен ерекше қатынастағы тұлғаларға жеңілдік шарттарын ұсынуға тыйым салынады. 

123. Банкпен ерекше қатынастағы тұлғалар белгілері, Банкпен ерекше қатынастағы тұлғалар тізбесін 
жасау және жүргізу тәртібі Заңнамамен және Банктің ІНҚ-мен белгіленеді. 

124. Банк Заңды тұлғаның Банктік шот шартын жасасудан бас тартуға және/немесе бір тарапты 
тәртіпте бұзуға, сонымен қатар келесі жағдайларда банктік қызмет (өнім) көрсетуден/ұсынудан бас 
тартуға құқылы: 
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1) Клиент және/немесе оның өкілі Заңнамаға және Банктің ІНҚ-на сәйкес Банк сұратқан құжаттарды 
ұсынбаған жағдайда; 

2) Клиент және/немесе оның өкілі жарамсыз (күші жойылған, әрекет ету мерзімі аяқталған) немесе 
дұрыс емес құжаттар мен мәліметтерді ұсынған жағдайда; 

3) іскерлік қатынастың болжалды мақсаты мен сипатын белгілеу мүмкін болмаған жағдайда; 

4) ҚМА  (Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі) тізімінде Клиент және/немесе 
оның өкілі, және/немесе оның бенефициарлы меншік иесі туралы мәліметтердің болуы; 

5) егер операцияның/мәміленің немесе мәміле бойынша міндеттеменің бір тарабы/қатысушысы 
халықаралық ұйыммен немесе шетел мемлекетімен белгіленген ақшаның ізін жасыру/лаңкестікті 
қаржыландыру бойынша айтарлықтай қауіп-қатерлері бар елде тіркелген/орналасқан тұлға болып 
табылған немесе осы операцияны/мәмілені орындауға осындай тұлға қатысқан жағдайда; 

6) егер банк құжатына Клиенттің уәкілеттігі жоқ тұлғасы қол қойған және/немесе қолдың үлгі-нұсқасы 
мен мөр таңбасы Банктегі қолдардың үлгі-нұсқалары және таңбасы қойылған құжаттағы деректерге 
сәйкес келмеген жағдайда; 

7) қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді қаржыландыру 
мақсатында Клиентті іскерлік қатынастар пайдаланатыны туралы күдік боғлан жағдайда; 

8) Заңнамамен, Клиентпен жасалған Шарттарда көзделген өзге жағдайлар. 

125. Сұрақтар мен ұсынытар болған жағдайда, сонымен қатар Банк жүргізетін операциялар туралы 
және операция жүргізу шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін Клиенттер Банкке кез-келген олар 
үшін қолайлы тәсілмен хабарласуы мүмкін: 

1) Банк веб–сайтының мекен-жайы: https://altyn-i.kz/; 

2) Корпоративтік сервис басқармасының телефоны: (727) 2596922. Байланыс телефондары өзгерген 
жағдайда жаңартылған ақпаратты Банктің ресми веб-сайтынан алуға болады. 

3) Корпоративтік сервис басқармасының электронды мекен-жайы customerservice@altynbank.kz;  

4) Банктің Қазақстан бойынша филиалдар мекенжайларын Корпоративтік сервис басқармасының 
телефоны бойынша немесе Банктің ресми веб-сайтынан білуге болады. 

 
13 тарау. Банк пен оның Клиентінің құқықтары мен міндеттері, олардың жауапкершілігі 

________________________________________________________________________ 

126. Банк Клиенттен алынған, банк құпиясын құрайтын ақпараттың құпиялығына Заңмен қорғалатын 
құпияны қорғау туралы заңнама талаптарына сәйкес кепілдік береді.  

127. Банк пен Клиент арасындағы шарттар Банкпен бекітілген үлгілі нысандар негізінде жасалады. 

128. Банк пен Клиент арасында жасалған Шарттарға өзгерістер, егер тиісті Шарт ережелерімен, 
Заңнама талаптарымен өзгесі көзделмесе, тараптардың келісімі бойынша ғана енгізіледі.  

129. Банк пен Клиент жасалған Шарт ережелерін қадағалауға, жүктелген шарттарды, міндеттерді 
орындауға міндетті. Банк пен Клиент Шарттарда көзделген міндеттерді орындамағаны немесе тиісті 
түрде орындамағаны үшін Заңнамамен және тиісті Шарт ережелерімен көзделген жауапкершілікті 
көтереді. 

130. Шарттарда тараптардың жауапкершілігін шектейтін немесе жоққа шығаратын шарттар көзделуі 
мүмкін, мысалы, берілмейтін күш жайттары (форс–мажор), кінәнің болмауы, Шарттың қарама-қарсы 
тарабының тиіссіз әрекеттері және өзгесі. 

131. Клиент Банктегі шоттарында орналасқан ақша сомасы және олар бойынша жүргізілген 
операциялар туралы барлық қажетті ақпаратты, сонымен қатар тиісті келісіммен (шартпен) және 
Заңнамамен көзделген тәртіпте өз міндеттемелерін орындауға байланысты ақпаратты алуға құқылы. 

132. Банк қылмыстық жолмен алынған табысты жекешелендіру, лаңкестік, алаяқтық, сыбайлас 
жемқорлық және т.б. сияқты ақшаның ізін жасыру сұлбаларына және қылмыстық әрекеттерге Банкті 
қатыстыру жағдайларына жол бермеу үшін белсенді қызмет етеді. Банктің жұмыс істеу стандарттары 
Банктің беделін сақтауға және қорғауға, сонымен қатар клиенттердің Банктің өнегелігіне сенімініңеш 
түрде кетірілмеуіне бағытталған. Осыған орай, Банк Заңнама талаптарының негізінде Банк Клиенттеріне 
және Банк Клиенттері жасайтын мәмілелерге мерзімді өзгеруі мүмкін белгілі бір талаптарды орнатады. 
Клиент Банктің алғашқы талабы бойынша Банкпен белгіленген қисынды мерзімде Банктің «Өз клиентіңді 
біл» қажетті рәсімінің немесе Банкте бар және/немесе егер болса, Заңнамамен белгіленген өзге ұқсас 
рәсімдердің барлық талаптарын жүзеге асыру және қадағалау мүмкіндігі болу үшін қажетті ақпарат пен 
құжаттаманы ұсынуға немесе ұсынылуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. 

https://altyn-i.kz/
mailto:customerservice@altynbank.kz
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133. Банк Клиентке алдын ала мәлімдеу қажетінсіз, келісімдер (шарттар) бойынша Клиент 
міндеттемелерінің орындалмауы немесе тиісті түрде орындалмауы салдарынан бұзылған немесе 
кемсітілген, меншік құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін, Заңнамаға қайшы келмейтін кез-келген 
әрекеттерді жасауға құқылы. Бұл ретте Клиент шектеусіз әкімшілік, сот және заң шығындарын қоса 
алғанда, Банктің осыған байланысты барлық шығындарын төлейді. 

134. Банк Клиентті (оның өкілін) сәйкестендіру, бенефициарлық меншік иесін анықтау, сонымен қатар 
салық резиденттілігі, қызмет түрі және жасалатын операцияларды қаржыландыру көзі туралы 
мәліметтерді беру үшін қажет мәліметтер мен құжаттарды Клиенттен (оның өкілінен) талап етуге құқылы. 

135. Клиенттер (оның өкілдері) бенефициарлық меншік иелері туралы ақпаратты қоса алғанда, 
Заңнамамен көзделген олардың міндеттерді орындауы үшін қажет құжаттар мен ақпаратты Банкке 
беруге міндетті. 

 
14 тарау. «Шетелдік қаржы мекемелеріндегі шоттарды салықтық бақылау туралы» (FATCA) 

Америка Құрама Штаттары Заңының және 2014 жылғы 29 қазандағы Экономикалық 

Ынтымақтастық және Даму Ұйымына мүше елдердің құзыретті органдарының қаржылық 

шоттар туралы автоматты ақпарат алмасу туралы Халықаралық көпжақты келісімінің (ЭЫДҰ) 

талаптарын орындау туралы 

 ________________________________________________________________________ 

136. «Шетелдік қаржы мекемелеріндегі шоттарды салықтық бақылау туралы» Америка Құрама 
Штаттары Заңының және Экономикалық Ынтымақтастық және Даму Ұйымына мүше елдердің құзыретті 
органдарының қаржылық шоттар туралы автоматты ақпарат алмасу туралы Халықаралық көпжақты 
келісімінің талаптарына сәйкес банк FATCA және ЭЫДҰ белгілеген талаптар қолданылатын қаржы 
ұйымы болып табылады. 

137. FATCA және ЭЫДҰ талаптарына сәйкес Банк Клиенттермен іскерлік қатынас орнатқанға дейін 
Клиент толтыратын, FATCA/ ЭЫДҰ бойынша сауалнама арқылы Америка Құрама Штаттарының (бұдан 
әрі - АҚШ) және ЭЫДҰ салық төлеушісіне Клиенттің қатысты болуы анықтау, Клиент ұсынатын 
мәліметтерді тіркеу және талдау, сонымен қатар әрекет ететін Клиенттерді тиісті тексеру рәсімдерін 
жүргізу мақсатында сәйкестендіру рәсімін жүзеге асырады. 

138. Банк «Өз клиентіңді біл» сауалнамасын, сонымен қатар жеке тұлғалар-құрылтайшылар 
(қатысушылар)/заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелеріне арналған FATCA/ ЭЫДҰ бойынша 
Сауалнаманы толтыру арқылы АҚШ/ ЭЫДҰ салық төлеушілері болып табылатын, жеке тұлғалар-
құрылтайшылар (қатысушылар)/заңды тұлғаның бенефициарлық меншік иелерін сәйкестендіреді. 

139. Банк АҚШ / ЭЫДҰ салық төлеушісі болып табылатын жеке тұлғалардан / бенефициарлық меншік 
иелерінен, клиенттерден, құрылтайшылардан (қатысушылардан) қосымша құжаттарды жинайды. АҚШ / 
ЭЫДҰ салық төлеушісі болып табылатын Клиенттер туралы ақпаратты (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған 
жағдайда), мекен-жайы, АҚШ / ЭЫДҰ-дағы салық тіркеу нөмірі (TIN), шоттағы қалдықтар мен 
қозғалыстар) Банк жыл сайын Заңнамаға сәйкес уәкілетті мемлекеттік органға жібереді. 

140. Банк іскерлік қатынас орнату кезінде FATCA/ ЭЫДҰ талаптарын орындау мақсатында контрагент-
банк немесе қаржы ұйымы ұсынатын, мәліметтерді жинау, тіркеу және талдау арқылы контрагент-
банктердің, сонымен қатар қаржы ұйымдарының қосылу мәніне сәйкестендіруді жүзеге асырады. 

141. FATCA/ ЭЫДҰ талаптарына сәйкес келу мақсатында, Банк Банктің ІНҚ-мен белгіленген 
жағдайларда Клиентпен/контрагент-банкпен іскерлік (шарттық) қатынас орнатудан бас тартуға немесе 
тоқтатуға құқылы. 
 

15 тарау. Қорытынды ережелер 

__________________________________________________________________ 

 

142. Ережелер Банктің Директорлар кеңесі бекіткен сәттен бастап күшіне енеді және жаңартылған 
Ережелермен ауыстырылғанға дейін немесе ресми түрде Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен 
жарамсыз болып танылғанға дейін жарамды болып есептеледі. 

143. Осы Ережелермен реттелмеген қалған мәселелердің барлығында Банк қызметкерлері 
қолданыстағы Заңнаманы және Банктің ІНҚ басшылыққа алады. 
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«Altyn Bank» АҚ  
(China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ)  

Директорлар кеңесімен бекітілген  
Заңды тұлғаларға арналған операцияларды  

жүргізудің жалпы шарттары туралы  
ережелерге № 1 қосымша.  

(2021 жылдың «17» қыркүйектегі № 18 хаттама) 

 

 

 

«Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ)  
заңды тұлғаларға мен қаржылық институттарға арналған тарифтердің шекті шамалары 

 (төменгі және жоғарғы шекаралар) 
 
 

№ Қызметтер түрі  Тарифтер   

1. БАНКТІК ШОТТАР  

1.1 Ағымдағы / корреспонденттік шотты ашу  0 теңге - 300 000 теңге  

1.2 
Ағымдағы / корреспонденттік шоттарға қызмет көрсету және жүргізу 
(ай сайынғы комиссия) 

0 теңге - 30 000 000 теңге  

1.3 
Ағымдағы / корреспонденттік шотты клиенттің бастамасы бойынша 
жабу  

0 теңге - 20 000 теңге  

1.4 
Ағымдағы / корреспонденттік шотты Банктің бастамасы бойынша 
жабу  

0 теңге - 20 000 теңге  

1.5 Жинақ шотты / банктік салым ашу / жүргізу / жабу  0 теңге - 20 000 теңге  

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

0 теңге - 20 000 теңге  

1.7 
Шартты банктік шотты ашу - шетелдік қызметкерлер үшін кепілдік 
жарнасы (бір жолғы комиссия)  

0 теңге - 60 000 теңге  

1.8 
Шартты банктік салымды ашу - жер қойнауын пайдаланушылар үшін 
тарату қорын қалыптастыру (бір жолғы комиссия)  

0 теңге - 60 000 теңге  

1.9 Шартты басқаруы бар шотты ашу  0 теңге - 4 000 000 теңге  

1.10 Шартты басқаруы бар шотқа қызмет көрсету және жүргізу 0 теңге - 30 000 000 теңге 

1.11 Эскроу шотты ашу  0 теңге - 4 000 000 теңге  

1.12 Эскроу шотқа қызмет көрсету және жүргізу  0 теңге - 30 000 000 теңге 

1.13 

12 айдан артық, клиенттің бастамасы бойынша қозғалыстар 
болмаған, ағымдағы / корреспонденттік шотқа қызмет көрсету және 
жүргізу (ай сайынғы комиссия)   
 

0 теңге - 30 000 теңге  

2. 

КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР  

Қолма-қол ақшаны қабылдау және берудің операциялық уақыты: 09:00 - 17:00 (Нұр Сұлтан 
уақыты бойынша)  

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

0 теңге - 2%, бірақ 
кемінде 1 000 теңге 

2.2 
Ұлттық валютада қолма-қол ақшаны алу (алдын ала өтінім бойынша 
қолма-қол ақша бергенге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей) 

0 теңге - 2%, бірақ 
кемінде 1 000 теңге 

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

0 теңге - 2%, бірақ 
кемінде 1 000 теңге 

2.4 
Шетел валютасында қолма-қол ақшаны алу (алдын ала өтінім 
бойынша қолма-қол ақша бергенге дейін бір жұмыс күнінен 
кешіктірмей) 

0 теңге - 3%, бірақ 
кемінде 3 000 теңге 

2.5 
17:00-ден 18:00-ге дейін қолма-қолақшаны салу/алу (комиссия 2.1-2.4 
тармақшасының тарифтеріне қосымша алынады)  
 

0 теңге – 150 000 теңге 
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3. АУДАРЫМДАР / ТӨЛЕМДЕР  

3.1 Ұлттық валютамен   

 Қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйелері арқылы  

3.1.1 Шығыс аударым / төлем операциялық уақытта қабылданады 0 теңге - 2 000 теңге1  

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

0 теңге - 2 000 теңге 

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

0 теңге - 2 000 теңге  

3.1.4 
Шығу аударымы / төлемі операция уақытта кейін қабылданады  (тт. 
3.1.1- 3.1.3 тарифтеріне қосымша комиссия алынады)  

0 теңге - 3 000 теңге 

3.1.5 
Жедел аударым / төлем2 (тт. 3.1.1- 3.1.4 тарифтеріне қосымша 
комиссия алынады)  

0 теңге - 2 000 теңге 

 Қағаз тасығышта 

3.1.6 Шығыс аударым / төлем  операциялық уақытта қабылданады 0 теңге - 10 000 теңге1 

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

 0 теңге - 10 000 теңге 

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

0 теңге - 5 000 теңге 

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

0 теңге - 5 000 теңге бір 
адам үшін 

3.1.10 
Шығыс аударым / төлем операция уақытта кейін қабылданады  (тт. 
3.1.6- 3.1.9 тарифтеріне қосымша комиссия алынады)  

0 теңге - 10 000 теңге 

3.1.11 
Жедел аударым / төлем2 (тт. 3.1.6- 3.1.10 тарифтеріне қосымша 
комиссия алынады)  

0 теңге - 2 000 теңге 

 Өзгесі    

3.1.12 Кіріс аударым / төлем  0 теңге - 5 000 теңге 

3.1.13 Шығыс аударым / төлем статусын тексеру  0 теңге - 5 000 теңге 

3.1.14 Шығыс аударым / төлемді қайтаруға көмектесу  0 теңге - 5 000 теңге 

3.1.15 Шығыс аударым / төлем бөліктерін түзету  0 теңге - 5 000 теңге 

3.1.16 ҚБЕО өңдеуіне дейін шығыс аударым / төлемді тоқтату  0 теңге - 3 000 теңге 

3.1.17 
Ақша жөнелтушінің банкішілік аударымдарға тұрақты өкімін тіркеу / 
өзгерту (бір жолғы комиссия) 

0 теңге – 5 000 теңге 

3.2 Шетелдік валютамен  

 Қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйелері арқылы 

3.2.1 Шығыс аударым / төлем операциялық уақытта қабылданады 0 теңге - 150 000 теңге1  

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

0 теңге - 10 000 теңге  

3.2.3 
Шығыс аударым / төлем операция уақытта кейін қабылданады  (тт. 
3.2.1- 3.2.2 тарифтеріне қосымша комиссия алынады)  

0 теңге - 10 000 теңге 

 Қағаз тасығышта  

3.2.4 Шығыс аударым / төлем операциялық уақытта қабылданады 
0 теңге - 3.2.1 тарифі + 

150 000 теңге1  

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

0 теңге - 10 000 теңге  

3.2.6 
Шығыс аударым / төлем операция уақытта кейін қабылданады (тт. 
3.2.4- 3.2.5 тарифтеріне қосымша комиссия алынады)  

0 теңге - 10 000 теңге  

                                                           
1 Комиссияның мөлшері Банктің Уәкілетті органы шешімімен клиентпен келісілгендей жоғарыға 
өзгертілуі мүмкін 

2 Әр аударым үшін бір реттік комиссия (егер Банктің техникалық мүмкіндігі болса) 
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 Айырбастау  

3.2.7 

Айырбастау алынған/орындалған операциялық уақытта қабылданады:  

 қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйелері арқылы  

 қағаз тасығышта  

0 теңге - 10 000 теңге  

3.2.8 

Айырбастау алынған/орындалған операция уақытта кейін қабылданады: 

 қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйелері арқылы  

 қағаз тасығышта (т. 3.2.7 тарифке қосымша комиссия алынады)  

0 теңге - 10 000 теңге  

 Өзге  

3.2.9 Кіріс аударым / төлем  0 теңге - 15 000 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)  

0 теңге - 80 000 теңге  

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

0 теңге - 15 000 теңге   

3.2.12 Шығыс аударым / төлем статусын тексеру  0 теңге - 30 000 теңге  

3.2.13 Шығыс аударым / төлемді қайтаруға көмектесу  0 теңге - 30 000 теңге  

3.2.14 Каударым / төлем бөліктерін түзету  0 теңге - 30 000 теңге  

3.2.15 SWIFT жүйесінде жіберуге дейін шығыс аударым / төлемді тоқтату  0 теңге - 5 000 теңге   

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

4.1 
Шығыс аударым / төлем ұлттық валютамен операциялық уақытта 
қабылданады 

0 теңге - 5 000 теңге   

4.2 
Шығыс аударым / төлем шетелдік валютамен операциялық уақытта 
қабылданады 

0 теңге - 150 000 теңге   

4.3 
Шығыс аударым / төлем ұлттық валютамен операция уақытта кейін 
қабылданады (т. 4.1 тарифке қосымша комиссия алынады)  

0 теңге - 10 000 теңге   

4.4 
Шығыс аударым / төлем шетелдік валютамен операция уақытта кейін 
қабылданады (т. 4.2 тарифке қосымша комиссия алынады)  

0 теңге - 10 000 теңге   

4.5 Ішкі аударым / төлем  0 теңге - 10 000 теңге   

4.6 Кіріс аударым / төлем  0 теңге - 15 000 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 уақыты бойынша)  

5.1 Келісімшартқа есептік нөмір беру (2 жұмыс күні ішінде)  0 теңге - 15 000 теңге   

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

0 теңге - 20 000 теңге   

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

0 теңге - 20 000 теңге   

5.4 
Валюталық шарт бойынша ақша, тауарлар, жұмыстар мен 
қызметтердің қозғалуы туралы ақпаратты беру (әр хабарландыру 
үшін)  

0 теңге - 5 000 теңге   

5.5 
Валюталық шартты басқа банкке аударуына байланысты валюталық 
шартты валюталық есептен шығару 

0 тенге – 20 000 тенге 

6. ҚАШЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗЫМЕТ КӨРСЕТУ 

6.1 Қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйесіне тіркелу  0 теңге - 50 000 теңге   

6.2 
Қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйесінде банктік шоттарға 
қызмет көрсету және жүргізу (ай сайынғы комиссия)  

0 теңге - 10 000 000 теңге  

6.3 Клиент кеңсесінде орнату және оқыту  0 теңге - 30 000 теңге   

6.4 
eToken pass құрылғысын беру үшін комиссия, жоғалған Token pass 
құрылғыларын ауыстыру  

0 теңге - 30 000 теңге  

(әр еToken pass  

құрылғысы үшін)  

6.5 

Қолтаңбаларды/шектеулерді/пайдаланушыларды қашықтықтан 
банктік қызмет көрсету Жүйесінде өтініш бойынша қосу/ауыстыру/жою 
және өзгерту 
 

0 теңге – 30 000 теңге 
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7. НЕСИЕЛЕУ/ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ  

7.1 Несие/Қаржыландыруды беру/ қайта қаржыландыру  
0 % - 56% транзакцияның 
/ транзакцияның жылына3  

8. КОРПОРАТИВТІК ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ  

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 ашу  0 теңге - 20 000 теңге  

8.1.2 Корпоративтік төлем карточкасын шығару  0 теңге - 60 000 теңге  

8.1.3 Корпоративтік төлем карточкаларын қайта шығару  

 
- Банктің бастамасы бойынша 
- клиенттің бастамасы бойынша 

0 теңге - 60 000 теңге 

8.1.4 
Карточкалық операциялар үшін ағымдағы шотты/ Корпоративтік төлем 
карточкасын жабу  

0 теңге - 20 000 теңге  

8.1.5 

Корпоративтік төлем карточкаға қызмет көрсету (ай сайынғы 
комиссия):   

 

 

 Master Card Business 0 теңге - 5 000 теңге 

 Union Pay Corporate Platinum 0 теңге - 5 000 теңге  

8.2 Кіріс / шығыс операциялары  

8.2.1 
Карточкалық операциялар үшін ағымдағы шотты сым аудару арқылы 
толықтыру  

0 теңге - 15 000 теңге 

8.2.2 

Қолма-қол ақшаны банкоматтардан және POS терминалдары арқылы 
алу:  

 ұлттық валютамен  

0 теңге - 5%, бірақ 
кемінде 1 000 теңге 

 шетелдік валютамен  
0 теңге - 5%, бірақ 

кемінде 5 000 теңге 

8.2.3 
Кәсіпорындары сауда және сервис желісінде қызмет көрсету (POS 
терминалдары арқылы төлеу)  

0 теңге - 5%, бірақ 
кемінде 5 000 теңге 

 

8.2.4 

Кеден төлемдерін жүргізу (POS терминалдары арқылы төлеу):   

корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып,  

 от 1 до 10 000 теңге  0 теңге - 1 000 теңге  

 от 10 001 до 50 000 теңге  0 теңге - 2 500 теңге  

 от 50 001 до 100 000 теңге  
0 теңге - 1,4%, бірақ 
кемінде 2 500 теңге 

 от 100 001 до 1 000 000 теңге  
0 теңге - 0,6%, бірақ 5 000 

теңгеден кем емес 

 1 000 001 теңгеден және одан жоғары 0 теңге – 15 000 теңге  

8.3 Көшірмелер  

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

0 теңге - 10 000 теңге  

8.3.2 
Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша карточкалық операциялар үшін 
ағымдағы шотты бойынша үзінді көшірме / телнұсқа тарихи 
деректермен өтініш берілген күннен бастап кем дегенде 6 ай  

0 теңге - 5 000 теңге  
(50 параққа дейін)  

0 теңге - 15 000 теңге  

(50-ден астам парақ)   

8.3.3 
Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша карточкалық операциялар үшін 
ағымдағы шотты бойынша үзінді көшірме / телнұсқа тарихи 
деректермен өтініш берілген күннен бастап 6 айдан астам  

0 теңге - 5 000 теңге  

8.4 Оқшаулау  

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

0 теңге - 50 000 теңге   

                                                           
3 Мәміленің құрылымы мен қарыз алушының қаржылық жағдайына байланысты жеке келісім-
шарт негізінде 
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8.4.2 
Корпоративтік төлем карточкасының жоғалуына байланысты, 
жоғалтумен, ұрлаумен, зақымдаумен оқшаулау, тоқтату тізіміне 
енгізбестен (ішінара бұғаттау)  

0 теңге - 10 000 теңге  

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

0 теңге - 10 000 теңге  

9. 

АНЫҚТАМАЛАР  

Анықтамаларды сұрау салуларды қабылдау үшін операциялық уақыт: 09:00 - 16:00 (Нұр 
Сұлтан уақыты бойынша)  

9.1 Шот бойынша айналымдар туралы  0 теңге - 10 000 теңге  

9.2 Шоттардың болуы туралы  0 теңге - 5 000 теңге  

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

0 теңге - 5 000 теңге  

9.4 Баланстық қалдықтар туралы  0 теңге - 5 000 теңге  

9.5 
Есептелген сыйақы / мүддеден ұсталған қаржы көзінен салықты төлеу 
туралы  

0 теңге - 5 000 теңге  

9.6 Депозиттер бойынша есептелген сыйақы туралы анықтама  0 теңге - 5 000 теңге  

9.7 Депозиттер бойынша төленген сыйақы туралы анықтама  0 теңге - 5 000 теңге  

9.8 

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 - 10 000 теңге  

9.9 

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)  

0 теңге - 50 000 теңге  

9.10 
Өзне мазмұндағы ақпараттық анықтама (анықтаманы дайындау 5 
жұмыс күнін алады)  

0 теңге - 10 000 теңге  

9.11 Шетелдік қызметкерлер үшін кепілдік жарналары туралы  0 теңге - 15 000 теңге  

9.12 
Аудиторлық растауды жасау (анықтаманы дайындау 5 жұмыс күнін 
алады)  

0 теңге - 50 000 теңге  

9.13 
6 айдан асқан тарихи деректері бар анықтама (анықтаманы дайындау 
5 жұмыс күнін алады) (тт. 9.1-9.9 тарифтеріне қосымша комиссия 
алынады)  

0 теңге - 10 000 теңге  

9.14 
Анықтаманы жедел шығару (1 жұмыс күні ішінде) (тт. 9.1-9.11 
тарифтеріне қосымша комиссия алынады)  

0 теңге - 10 000 теңге  

10. ЖАЛПЫ ҚЫЗМЕТТЕР  

10.1 
Қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйелері арқылы шоттар 
бойынша үзінді көшірмелер  

0 теңге - 10 000 теңге  

10.2 
Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша шот бойынша үзінді көшірме / 
телнұсқа тарихи деректермен өтініш берілген күннен бастап кем 
дегенде 6 ай  

0 теңге - 15 000 теңге  

10.3 
Үзінді көшірме / телнұсқа тарихи деректермен өтініш берілген күннен 
бастап 6 айдан астам (т. 10.2 тарифке қосымша комиссия алынады) 

0 теңге - 5 000 теңге  

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

0 теңге - 45 000 теңге  

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

0 теңге - 45 000 теңге  

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

0 теңге - 22 500 теңге  

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

0 теңге - 10 000 теңге  

10.8 

Курьерлік қызметтер: 

 Қазақстан бойынша  
0 теңге - 100 000 теңге  

 халықаралық  0 теңге - 100 000 теңге 

10.9 SWIFT арқылы сұраулар / жауаптар жасау  0 теңге - 50 000 теңге  

10.10 Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша төлем құжатын дайындау  0 теңге - 10 000 теңге  
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10.11 

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

0 теңге - 1 000 теңге  

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)  

0 теңге - 2 500 теңге  

10.13 Консультациялық қызметтер  
0 теңге - 50 000 000 теңге  
немесе мәміле/операция 

сомасынан 20% 

10.14 Өзге де қызметтер  
0 теңге - 50 000 000 теңге  
немесе мәміле/операция 

сомасынан 20% 

11. САУДАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР  

11.1 Импорттық аккредитивтер  

11.1.1 

Құжаттамалық/резервтік аккредитивті ашу: 

 100% ақшалай қамтамасыз етуге   

0 теңге – жылына 3%, 
бірақ  90 000 теңгеден 

кем емес 

 қамтамасыз етудің басқа түрлеріне (кредиттік желі шеңберінде)  

0 теңге - мәміле/операция 
сомасынан 20%, бірақ  
135 000 теңгеден кем 

емес 

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

0 теңге - 45 000 теңге  

11.1.3 

Құжаттамалық / резервтік аккредитив шарттарын өзгерту (сомасын 
ұлғайту немесе қолдану мерзімін ұзарту): 

 100% ақшалай қамтамасыз етуге   

0 теңге – жылына 3%, 
бірақ  90 000 теңгеден 

кем емес 

 қамтамасыз етудің басқа түрлеріне (кредиттік желі шеңберінде) 

0 теңге - мәміле/операция 
сомасынан 20%, бірақ  
135 000 теңгеден кем 

емес 

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

0 теңге - 600 000 теңге  

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

0 теңге - 270 000 теңге  

11.1.6 
Құжаттардағы айырмашылықтар (ұсынылған құжаттардың әр жеке 
пакеті үшін)  

0 теңге - 31 500 теңге 

11.1.7 
Төлемді мерзімін кейінге қалдырумен құжаттамалық аккредитив 
бойынша құжаттарды дисконттау 

0 теңге - мәміле/операция 
сомасынан 56%, бірақ  
135 000 теңгеден кем 

емес  

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

0 теңге - 45 000 теңге 

11.2 Экспорттық аккредитивтер  

11.2.1 

Авизалау: 

 экспорттық құжаттамалық аккредитивті  

 

0 теңге - 67 500 теңге 

 экспорттық құжаттамалық аккредитивтің шарттарына өзгертулерді 
(әр өзгерту үшін)  

0 теңге - 45 000 теңге 

11.2.2 Экспорттық аккредитивті растау  

0 теңге - мәміле/операция 
сомасынан 20%, бірақ  
135 000 теңгеден кем 

емес 

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

0 теңге - мәміле/операция 
сомасынан 56%, бірақ  
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135 000 теңгеден кем 
емес 

11.2.4 Құжаттарды тексеру (ұсынылған құжаттардың әр жеке пакеті үшін)  0 теңге - 600 000 теңге 

11.2.5 
Құжаттардағы айырмашылықтар (ұсынылған құжаттардың әр жеке 
пакеті үшін)  

0 теңге - 31 500 теңге 

11.2.6 Құжаттарды тексерусіз инкассо негізінде жіберу  0 теңге - 180 000 теңге 

11.2.7 Трансферабельді аккредитивті аудару  0 теңге - 90 000 теңге 

11.2.8 Трансферабельді аккредитивтің шарттарына өзгертулерді аудару  0 теңге - 45 000 теңге 

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

0 теңге - 60 000 теңге 

11.3 Құжаттамалық инкассо  

11.3.1 

Авизалау: 
импорттық құжаттамалық инкассоны 

0 теңге - 135 000 теңге  

импорттық құжаттамалық инкассоға өзгертулерді  0 теңге - 15 000 теңге 

11.3.2 Құжаттамалық инкассо шеңберінде төлемді жүргізу үшін комиссия  

0 теңге -   

Бөлем Тарифтерге сәйкес 
3 

11.3.3 Құжаттамалық инкассо шеңберінде төленбеген құжаттарды қайтару  0 теңге -15 000 теңге 

11.4 Кепілдіктер   

11.4.1 

Шығару:  

 100% ақшалай қамтамасыз етуге тендерлік кепілдікті  
0 теңге - 225 000 теңге  

 банктік кепілдікті (тендерліктен басқа), 100% ақшалай қамтамасыз 
етуге  

0 тенге – 1,5%, бірақ 90 
000 теңгеден кем емес 

 

 қамтамасыз етудің басқа түрлеріне банктік кепілдікті (кредиттік 
желі шеңберінде)  

0 теңге - мәміле/операция 
сомасынан жылына 20%, 

бірақ  KZT 135 000 кем 
емес 

11.4.2 
сағ.16:00-ден сағ. 17:00-ге дейін алынған өтінімдер бойынша кепілдікті 
шығару  

0 теңге - 45 000 теңге  

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

0 теңге - 270 000 теңге  

11.4.4 Банктік кепілдік шарттарын өзгерту (әр өзгерту үшін)  0 теңге - 45 000 теңге 

11.4.5 

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

 100% ақшалай қамтамасыз етуге тендерлік кепілдікті  

0 теңге - 225 000 теңге 

банктік кепілдікті (тендерліктен басқа), 100% ақшалай қамтамасыз 
етуге  

0 тенге – 1,5%, бірақ 90 
000 теңгеден кем емес 

 
қамтамасыз етудің басқа түрлеріне банктік кепілдікті (кредиттік желі 
шеңберінде)  

0 теңге - мәміле/операция 
сомасынан жылына 20%, 

бірақ  KZT 135 000 кем 
емес 

11.4.6 
Бенефициар келісімін сұраумен банктік кепілдіктің қолданылуын 
мерзімінен бұрын тоқтату 

0 теңге - 45 000 теңге 

11.4.7 

Авизалау  

 экспорттық кепілдікті  
0 теңге - 67 500 теңге  

 экспорттық кепілдік шарттарына өзгертулерді  0 теңге - 45 000 теңге 

11.5 Вексельдер  

11.5.1 Вексельді есепке алу  

0 теңге - мәміле/операция 
сомасынан жылына 56%, 

бірақ  KZT 135 000 кем 
емес 

11.5.2 Вексель бойынша наразылық  0 теңге - 50 000 теңге  

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

0 теңге - 5 000 теңге  
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11.5.4 Жай вексельдің домицилиациялау  
0 теңге - мәміле/операция 

сомасынан 10% 

11.5.5 Вексельдер бойынша өзге комиссиялар  
0 теңге - мәміле/операция 

сомасынан 20% 

11.6 Саудалық операциялар бойынша өзге қызметтер  

11.6.1 Саудалық операциялар бойынша өзге қызметтер  
0 теңге - мәміле/операция 

сомасынан 20% 

12. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕР 

12.1 Бағалы қағаздарды есепке алу бойынша дербес шотты ашу  0 теңге - 10 АЕК  

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

0 теңге - 10 000 теңге 

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

0 теңге - 20 000 теңге  

12.4 Бағалы қағаздар мен басқа қаржы құжаттарын аудару  0 теңге - 10 АЕК  

12.5 Кепілдік операцияларды рәсімдеу  0 теңге - 10 АЕК  

12.6 Мемлекеттік бағалы қағаздармен репо операциясы  

0 теңге – табыс/шығын 

сомасынан 6%, бірақ 1 

000 теңгеден кем емес 

12.7 Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу-сату операциясы  
0 тенге - мәміле 

сомасының 2%, бірақ 1 
000 теңгеден кем емес 

 
Ескертпе:  
1. Банк заңды тұлғалар үшін жоғарыда көрсетілген тарифтердің шекті шамаларды (төменгі және жоғарғы 
шекаралар) белгілейді. Заңнамалық талаптарын шекті шамалары өзгерген жағдайда, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген шекті шамалары осы Қосымшада белгіленген шекті 
шамаларға астам басым күшке ие болады.  
2. 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% мөлшерінде, мин. 50 000 теңге – макс. 5 000 000 теңге, ақы алуға 
құқылы.  

3. Банк үшінші тұлғалардың қызметтерін көрсетуге қатысты шығындарды клиентке беруге құқығы бар. 

4. Осы Қосымшада көрсетілген тарифтердің шекті шамаларын (төменгі және жоғарғы шекаралары) Банк 
жеке тұлғалар болып табылмайтын барлық заңды тұлғаға және өзге де субъектіге қолдана алады (шетел 
мемлекеттеті мен халықаралық ұйымдардың қаржы институттарын, дипломатиялық және консулдық 
өкілдерін қоса алғанда).  

5. Операциялық уақыт - Банк клиенттерге қызмет көрсететін бір жұмыс күнінің белгілі бір уақыты. Жұмыс 
уақытының ұзақтығы Нұр-Сұлтанның уақытына сәйкес белгіленеді. 
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«Altyn Bank» АҚ  
(«Қазақстан Халық банкі» АҚ ЕБ)  

Директорлар кеңесімен бекітілген  
Заңды тұлғаларға арналған операцияларды  

жүргізудің жалпы шарттары туралы  
ережелерге № 2 қосымша.  

(2021 жылдың «17» қыркүйектегі № 18 хаттама) 

 

 

«Altyn Bank» АҚ (China Citic Bank Corporation Ltd ЕБ) 
заңды тұлғалар үшін банк қызметтерін ұсыну туралы шешім қабылдау шекті мерзімдері 

 

№ Қызметтер түрі Мерзiмi 

1. БАНКТІК ШОТТАР  

1.1 Ағымдағы / корреспонденттік / жинақ шотты ашу/ банк салымы 10 жұмыс күні ішінде1 

1.2 Ағымдағы / корреспонденттік / жинақ шотты жабу  10 жұмыс күні ішінде 2 

1.3 
Шартты банктік салымды ашу - жер қойнауын пайдаланушылар 
үшін тарату қорын қалыптастыру  

10 жұмыс күні ішінде 1 

1. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі рәсімдердің талаптарына сәйкес Банкпен 
сұратылған құжаттар Клиент соңғы құжаттарды беру сәтінен бастап.   

2. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банкпен сұратылған құжаттар және кез келген 
шектеулер (салық органының қаулысы немесе сот шешімі негізінде шоты бұғаттау) болмаған жағдайда 
Клиент қажетті өтінішті беру сәтінен бастап. 

2. 

КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР  

Қолма-қол ақшаны қабылдау және берудің операциялық уақыты - сағ. 09:00-ден сағ. 
17:00 -ге дейін (Нұр Сұлтан уақыты бойынша)  

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

Сол жұмыс күні  

2.2 
Ұлттық валютада қолма-қол ақшаны алу (алдын ала өтінім 
бойынша қолма-қол ақша бергенге дейін бір жұмыс күнінен 
кешіктірмей) 

Сол жұмыс күні 

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

Сол жұмыс күні 

2.4 
Шетел валютасында қолма-қол ақшаны алу (алдын ала өтінім 
бойынша қолма-қол ақша бергенге дейін бір жұмыс күнінен 
кешіктірмей) 

Сол жұмыс күні 

3. АУДАРЫМДАР / ТӨЛЕМДЕР  

3.1 Ұлттық валютамен   

 Қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйелері арқылы  

3.1.1 Шығыс аударым / төлем  1 жұмыс күні ішінде  

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

1 жұмыс күні ішінде 

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

1 жұмыс күні ішінде 

 Қағаз тасығышта 

3.1.4 Шығыс аударым / төлем   1 жұмыс күні ішінде 

3.1.5 
Клиенттің (-тердің) Банк ішіндегі шоттары арасындағы аударым 
/ төлем    

1 жұмыс күні ішінде 

3.1.6 
Шығыс аударым / МТ102 форматында төлем (әлеуметтік, 
зейнетақылық аударымдар, еңбекақы, және басқа төлемдер) 
файлды электрондық тасығышта бере отырып  

1 жұмыс күні ішінде 
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3.1.7 
Шығыс аударым / МТ102 форматында төлем (әлеуметтік, 
зейнетақылық аударымдар, еңбекақы және басқа төлемдер) 
электрондық файлсыз  

1 жұмыс күні ішінде 

 Өзгесі    

3.1.8 Кіріс аударым / төлем  1 жұмыс күні ішінде 

3.1.9 Шығыс аударым / төлем статусын тексеру  1 жұмыс күні ішінде3 

3.1.10 Шығыс аударым / төлемді қайтаруға көмектесу  3 жұмыс күні ішінде3 

3.1.11 Шығыс аударым / төлем бөліктерін түзету  1 жұмыс күні ішінде 

3.1.12 ҚБЕО өңдеуіне дейін шығыс аударым / төлемді тоқтату  1 жұмыс күні ішінде 

3.2 Шетелдік валютамен  

 
Қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйелері арқылы, сағ.9:00-ден сағ.15:00-ге дейін 
алынған (Нұр Сұлтан уақыты бойынша), егер тарифте өзге көрсетілмеген жағдайда  

3.2.1 Шығыс аударым / төлем  3 жұмыс күні ішінде 

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

1 жұмыс күні ішінде 

 
Қағаз тасығышта, сағ.9:00-ден сағ.13:00-ге дейін алынған (Нұр Сұлтан уақыты бойынша), 
егер өзге тарифте көрсетілмеген  

3.2.3 Шығыс аударым / төлем  3 жұмыс күні ішінде 

3.2.4 
Клиенттің (-тердің) Банк ішіндегі шоттары арасындағы аударым 
/ төлем 

1 жұмыс күні ішінде 

 Айырбастау  

3.2.5 

Айырбастау алынған/орындалған:  

 қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйелері арқылы  

 қағаз тасығышта  

1 жұмыс күні ішінде 

 Өзге  

3.2.6 Кіріс аударым / төлем  3 жұмыс күні ішінде 

3.2.7 
Кіріс аударым / төлемді шетелдік валютамен жөнелтушіге 
қайтару (Кіріс аударым/төлем сомасы арқылы комиссия 
есептеледі)  

3 жұмыс күні ішінде 

3.2.8 Шығыс аударым / төлем статусын тексеру  3 жұмыс күні ішінде3 

3.2.9 Шығыс аударым / төлемді қайтаруға көмектесу  3 жұмыс күні ішінде3 

3.2.10 Каударым / төлем бөліктерін түзету  3 жұмыс күні ішінде 

3.2.11 
SWIFT жүйесінде жіберуге дейін шығыс аударым / төлемді 
тоқтату  

1 жұмыс күні ішінде 

3 Делдал банкке бастапқы сұрату үшін ғана мерзім көрсетілген. 

 

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

4.1 Шығыс аударым / төлем ұлттық валютамен  1 жұмыс күні ішінде 

4.2 Шығыс аударым / төлем шетелдік валютамен  3 жұмыс күні ішінде 

4.3 Ішкі аударым / төлем  1 жұмыс күні ішінде 

4.4 Кіріс аударым / төлем  

а) ұлттық валютамен: 
1 жұмыс күні ішінде 

б) шетелдік валютамен: 
3 жұмыс күні ішінде 

5. 

ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ   

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

5.1 Келісімшартқа есептік нөмір беру (2 жұмыс күні ішінде)  2 жұмыс күні ішінде  

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

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

2 жұмыс күні ішінде  

5.4 
Валюталық шарт бойынша ақша, тауарлар, жұмыстар мен 
қызметтердің қозғалуы туралы ақпаратты беру (әр 
хабарландыру үшін)  

3 жұмыс күні ішінде  

5.5 
Валюталық шартты басқа банкке аударуына байланысты 
валюталық шартты валюталық есептен шығару 

5 жұмыс күні ішінде 

6. ҚАШЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗЫМЕТ КӨРСЕТУ 

6.1 Қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйесіне тіркелу  3 ай ішінде 

6.2 Клиент кеңсесінде орнату және оқыту  3 ай ішінде 

6.5 
Қолтаңбаларды/шектеулерді/пайдаланушыларды қашықтықтан 
банктік қызмет көрсету Жүйесінде өтініш бойынша 
қосу/ауыстыру/жою және өзгерту  

6 ай ішінде 

7. НЕСИЕЛЕУ/ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ  

7.1 Несие/Қаржыландыруды беру/ қайта қаржыландыру  Within 6 months  

8. КОРПОРАТИВТІК ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ 

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 ашу  10 жұмыс күні ішінде4  

8.1.2 Корпоративтік төлем карточкасын шығару / қайта шығару  2 ай ішінде 

8.1.3 
Карточкалық операциялар үшін ағымдағы шотты/ Корпоративтік 
төлем карточкасын жабу  

10 жұмыс күні ішінде5  

8.2 Кіріс / шығыс операциялары  

8.2.1 
Карточкалық операциялар үшін ағымдағы шотты сым аудару 
арқылы толықтыру  

а) ұлттық валютамен: 
1 жұмыс күні ішінде 

б) шетелдік валютамен: 

3 жұмыс күні ішінде 

8.2.2 

Қолма-қол ақшаны банкоматтардан алу:  

 ұлттық валютамен  
24 сағат ішінде   

 шетелдік валютамен  24 сағат ішінде   

8.2.3 
Кәсіпорындары сауда және сервис желісінде қызмет көрсету 
(POS терминалдары арқылы төлеу)  

24 сағат ішінде   

8.2.4 
Кеден төлемдерін жүргізу (POS терминалдары арқылы төлеу) 
корпоративтік төлем карточкаларын пайдалана отырып   

1 жұмыс күні ішінде 

8.3 Көшірмелер  

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

1 ай ішінде  

8.3.2 
Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша карточкалық операциялар 
үшін ағымдағы шотты бойынша үзінді көшірме / телнұсқа   

1 ай ішінде  

8.4 Оқшаулау  

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

24 сағат ішінде  

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

24 сағат ішінде  

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

3 жұмыс күні ішінде  

                                                           
4 Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі рәсімдердің талаптарына сәйкес Банкпен 
сұратылған құжаттар Клиент соңғы құжаттарды беру сәтінен бастап. 

5 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банкпен сұратылған құжаттар және кез келген 
шектеулер (салық органының қаулысы немесе сот шешімі негізінде шоты бұғаттау) болмаған жағдайда 
Клиент қажетті өтінішті беру сәтінен бастап. 
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9. 

АНЫҚТАМАЛАР  

Анықтамаларды сұрау салуларды қабылдау үшін операциялық уақыт - сағ. 09:00-ден 
сағ. 16:00-ге дейін (Нұр Сұлтан уақыты бойынша)  

9.1 Шот бойынша айналымдар туралы  10 жұмыс күні ішінде 

9.2 Шоттардың болуы туралы  10 жұмыс күні ішінде 

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

10 жұмыс күні ішінде 

9.4 Баланстық қалдықтар туралы  10 жұмыс күні ішінде 

9.5 
Есептелген сыйақы / мүддеден ұсталған қаржы көзінен салықты 
төлеу туралы  

10 жұмыс күні ішінде 

9.6 Депозиттер бойынша есептелген сыйақы туралы анықтама  10 жұмыс күні ішінде 

9.7 Депозиттер бойынша төленген сыйақы туралы анықтама  10 жұмыс күні ішінде 

9.8 

Анықтама – кредиттік мәмілелермен байланысты растаулар, 

кредиттер, комиссиялар, негізгі борыш бойынша ақпарат, 

кредиттік берешек бойынша ақпарат және т.с.с.  

3 жұмыс күні ішінде 

9.9 

Қосымша анықтама – кредиттік мәмілелермен байланысты 

растаулар, кредиттер, комиссиялар, негізгі борыш бойынша 

ақпарат, кредиттік берешек бойынша ақпарат және т.с.с.   

10 жұмыс күні ішінде 

9.10 Өзне мазмұндағы ақпараттық анықтама   10 жұмыс күні ішінде 

9.11 Шетелдік қызметкерлер үшін кепілдік жарналары туралы  10 жұмыс күні ішінде 

9.12 Аудиторлық растауды жасау   10 жұмыс күні ішінде 

9.13 6 айдан асқан тарихи деректері бар анықтама  20 жұмыс күні ішінде 

10. ЖАЛПЫ ҚЫЗМЕТТЕР 

10.1 
Қашықтықтан банктік қызмет көрсету Жүйелері арқылы шоттар 
бойынша үзінді көшірмелер 

1 ай ішінде  

10.2 
Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша шот бойынша үзінді 
көшірме / телнұсқа  

1 ай ішінде 

10.3 
SWIFT жүйесі бойынша MT940 форматында үзінді шот 
көшірмесі (ай сайынғы комиссия)  

1 ай ішінде 

10.4 
SWIFT жүйесі бойынша MT950 форматында үзінді шот 
көшірмесі (ай сайынғы комиссия)  

1 ай ішінде 

10.5 
ФАСТИ жүйесі бойынша MT998/XML форматында үзінді шот 
көшірмесі (ай сайынғы комиссия)  

1 ай ішінде 

10.6 
SWIFT-хабарламасы, МТ 900/ 910 форматында (тек қаржы 
институттары үшін)  

1 ай ішінде 

10.7 

Курьерлік қызметтер: 

 Қазақстан бойынша  
6 ай ішінде  

 халықаралық  6 ай ішінде 

10.8 SWIFT арқылы сұраулар / жауаптар жасау  10 жұмыс күні ішінде 

10.9 Клиенттің жазбаша сұрауы бойынша төлем құжатын дайындау  

а) ұлттық валютамен: 
1 жұмыс күні ішінде 

б) шетелдік валютамен: 

3 жұмыс күні ішінде 

10.10 
Банктік шоттардың клиенттік шарттары, төлем және өзге 
құжаттардан құжаттардың төлнұсқалары / телнұсқалары  

1 ай ішінде  

10.11 Консультациялық қызметтер  6 ай ішінде  

10.12 Өзге де қызметтер  6 ай ішінде  

11. САУДАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР 

11.1 Импорттық аккредитивтер  
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11.1.1 

Құжаттамалық/резервтік аккредитивті ашу: 

 100% ақшалай қамтамасыз етуге   
3 жұмыс күні ішінде6 

 қамтамасыз етудің басқа түрлеріне (кредиттік желі 
шеңберінде)  

20 жұмыс күні ішінде7 

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

3 жұмыс күні ішінде 

11.1.3 

Құжаттамалық / резервтік аккредитив шарттарын өзгерту 
(сомасын ұлғайту немесе қолдану мерзімін ұзарту): 

 100% ақшалай қамтамасыз етуге   

3 жұмыс күні ішінде 7 

 қамтамасыз етудің басқа түрлеріне (кредиттік желі 
шеңберінде)  

20 жұмыс күні ішінде7 

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

5 жұмыс күні ішінде 

11.1.5 Резервтік аккредитив бойынша талаптарды өңдеу  5 жұмыс күні ішінде 

11.1.6 
Төлемді мерзімін кейінге қалдырумен құжаттамалық аккредитив 
бойынша құжаттарды дисконттау  

дисконттау үшін сұрау 
салуды алған сәттен бастап 

5 жұмыс күні ішінде  

11.1.7 
Бенефициар келісімін сұраумен құжаттамалық / резервтік 
аккредитивтің қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтату    

3 жұмыс күні ішінде8 

11.2 Экспорттық аккредитивтер  

11.2.1 

Авизалау: 

 экспорттық құжаттамалық аккредитивті  
3 жұмыс күні ішінде 

 экспорттық құжаттамалық аккредитивтің шарттарына 
өзгертулерді (әр өзгерту үшін)  

3 жұмыс күні ішінде 

11.2.2 Экспорттық аккредитивті растау  3 жұмыс күні ішінде9 

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

5 жұмыс күні ішінде 

11.2.4 
Құжаттарды тексеру (ұсынылған құжаттардың әр жеке пакеті 
үшін)  

5 жұмыс күні ішінде 

11.2.5 
Құжаттардағы айырмашылықтар (ұсынылған құжаттардың әр 
жеке пакеті үшін)  

3 жұмыс күні ішінде 

11.2.6 Құжаттарды тексерусіз инкассо негізінде жіберу  
аккредитивті аудару үшін 

нұсқау алған сәттен бастап 
3 жұмыс күні ішінде   

11.2.7 Трансферабельді аккредитивті аудару  3 жұмыс күні ішінде 

11.3 Құжаттамалық инкассо 

11.3.1 

Авизалау: 

 импорттық құжаттамалық инкассоны 
3 жұмыс күні ішінде 

 импорттық құжаттамалық инкассоға өзгертулерді  3 жұмыс күні ішінде 

11.3.2 
Құжаттамалық инкассо шеңберінде төлемді жүргізу үшін 
комиссия  

Бөлем мерзiмдерiне сәйкес 
3 

                                                           
6 Қызметтер көрсетілген несие желісі және қажет құжаттама болған жағдайда белгілі бір мерзім ішінде 
ұсынылады 

7 Қызметтер көрсетілген мерзімде, мақұлданған несие желісі және қажетті құжаттама болған кезде 
көрсетіледі. 

8 Бенефициар банкке бастапқы сұрату үшін ғана мерзімі көрсетілген. 

9 Қызметтер көрсетілген мерзімде, мақұлданған несие желісі және қажетті құжаттама болған кезде 
көрсетіледі. 
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11.3.4 
Құжаттамалық инкассо шеңберінде төленбеген құжаттарды 
қайтару  

Ремитент-банктен нұсқау 
алған сәттен бастап 3 

жұмыс күні ішінде   

11.4 Кепілдіктер  

11.4.1 

Шығару:  

 100% ақшалай қамтамасыз етуге тендерлік кепілдікті  
3 жұмыс күні ішінде 10 

 банктік кепілдікті (тендерліктен басқа), 100% ақшалай 
қамтамасыз етуге  

3 жұмыс күні ішінде 10 

 қамтамасыз етудің басқа түрлеріне банктік кепілдікті 
(кредиттік желі шеңберінде)  

20 жұмыс күні ішінде10 

11.4.2 Кепілдік бойынша талаптарды өңдеу  5 жұмыс күні ішінде 

11.4.3 Банктік кепілдік шарттарын өзгерту (әр өзгерту үшін)  3 жұмыс күні ішінде 

11.4.4 

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

 100% ақшалай қамтамасыз етуге тендерлік кепілдікті 

3 жұмыс күні ішінде10 

банктік кепілдікті (тендерліктен басқа), 100% ақшалай 
қамтамасыз етуге  

3 жұмыс күні ішінде 10 

қамтамасыз етудің басқа түрлеріне банктік кепілдікті (кредиттік 
желі шеңберінде)  

20 жұмыс күні ішінде10 

11.4.5 
Бенефициар келісімін сұраумен банктік кепілдіктің қолданылуын 
мерзімінен бұрын тоқтату  

3 жұмыс күні ішінде11 

11.4.6 

Авизалау  

 экспорттық кепілдікті  
3 жұмыс күні ішінде 

 экспорттық кепілдік шарттарына өзгертулерді  3 жұмыс күні ішінде 

11.5 Вексельдер  

11.5.1 Вексельді есепке алу  

Толық құжат пакетін ұсынған 
және несие желісі болған 

сәттен бастап 10 жұмыс күні 
ішінде  

11.5.2 Вексель бойынша наразылық  
Вексель бойынша төлем 

күнінен кейін 2 жұмыс күні 
ішінде  

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

10 жұмыс күні ішінде  

11.5.4 Жай вексельдің домицилиациялау  6 ай ішінде  

11.5.5 Вексельдер бойынша өзге комиссиялар  6 ай ішінде  

11.6 Саудалық операциялар бойынша өзге қызметтер  

11.6.1 Саудалық операциялар бойынша өзге қызметтер  6 ай ішінде12 

12. БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР НАРЫҒЫНДАҒЫ БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕР 

12.1 Бағалы қағаздарды есепке алу бойынша дербес шотты ашу  1 жұмыс күні ішінде  

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

1 жұмыс күні ішінде  

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

Брокерлік қызметтер үшін 
келісім-шарт қолданылу 

мерзімі ішінде   

12.4 Бағалы қағаздар мен басқа қаржы құжаттарын аудару  1 жұмыс күні ішінде  

12.5 Кепілдік операцияларды рәсімдеу  3 жұмыс күні ішінде  

                                                           
10 Қызметтер көрсетілген мерзімде, мақұлданған несие желісі және қажетті құжаттама болған кезде 
көрсетіледі. 

11 Бенефициарға немесе Бенефициар банкке бастапқы сұрату үшін ғана мерзімі көрсетілген. 

12 Сұралған қызмет сипатына байланысты, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және 
Банк құзыретті органдары ішкі мақұлдаулар алынғаннан мерзіміне. 
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12.6 Мемлекеттік бағалы қағаздармен репо операциясы  1 жұмыс күні ішінде  

12.7 Мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алу-сату операциясы  1 жұмыс күні ішінде  

 
Ескертпе: Банк жеке тұлғалар болып табылмайтын заңды тұлғалар және өзге де субъектілер үшін (шетел 

мемлекеттеті мен халықаралық ұйымдардың қаржы институттарын, дипломатиялық және консулдық 

өкілдерін қоса алғанда) банк қызметтерін беру шешімді қабылдаудың жоғарыда көрсетілген шекті 

мерзімдерін белгілейді.  Мерзімдерге қойылатын заңнамалық талаптар өзгеген жағдайда, Қазақстан 

Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімдер осы Қосымшада белгіленген мезімдерден 

басым болады. 

 

 
 


