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1-Тарау. Жалпы ережелер  

1. Осы «Altyn Bank» АҚ-ның (China CITIC Bank Corporation Ltd ЕБ) (бұдан әрі - 

Банк) Жеке тұлғаларға арналған операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы 

ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы 

банктер және банк қызметі туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа 

заңнамалық және нормативтік құқықтық актілеріне, Банктің Кредиттік саясатының 

талаптарына, Банктің жарғысы мен ішкі нормативтік құжаттарына (ІНҚ) сәйкес 

әзірленген. Осы Ереже Банкпен банктік заңнамамен көзделген операцияларды жүргізуді 

құқықтық тұрғыда регламенттеу мақсатында әзірленген. 

2. Банк өз қызметін Банктің лицензиясына сәйкес жүзеге асырады. 

3. Ережеде мынадай мәліметтер мен рәсімдер қамтылған: 

1) Қабылданатын Салымдар мен ұсынылатын Қарыздардың шекті сомалары мен 

мерзімдері; 

2) Салымдар мен Қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемелердің шекті шамалары; 

3) Салымдар мен Қарыздар бойынша сыйақы төлеу шарттары; 

4) Банкпен қабылданатын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар; 

5) Банк операцияларын жүргізу мөлшерлемелері мен тарифтердің шекті шамалары; 

6) Банк қызметтерін ұсыну туралы шешім қабылдаудың шекті мерзімдері; 

7) Банк қызметтерін ұсыну барысында туындайтын Клиенттердің жүгінулерін қарау 

тәртібі; 

8) Банк пен Клиенттің құқықтары мен міндеттері, олардың жауаптылығы; 

9) Клиентпен жұмыс жасау тәртібі туралы ереже.  

4. Ережеде Директорлар кеңесі осы Ережеге енгізуін қажетті деп санаған басқа 

шарттар, талаптар мен шектеулер қамтылған. 

5. Ережеде Банкпен жеке тұлғалар үшін операциялар жүргізудің жалпы 

(стандартты) шарттары белгіленеді. Банкпен әртүрлі банк операциялар мен әртүрлі банк 

өнімдері бойынша операциялар жүргізудің нақты шарттары Банктің өзге ішкі 

құжаттарымен, сондай-ақ Клиенттермен жасасқан/ұсынылған өтініштерде белгіленеді.    

6. Осы Ереже ашық ақпарат болып табылады және банктік немесе коммерциялық 

құпия мәні болып табылмайды. Ереже  www.altyn-i.kz Банктің интернет-ресурсында 

орналасқан және Клиенттің бірінші сұранысы бойынша ұсынылады.  

7. Банк және оның қызметкерлері өз қызметі барысында Қазақстан 

Республикасының 

азаматтық, салық, банк заңнамасының, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы 

мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы 

заңнамасының, Қазақстан Республикасының валюталық реттеу және валюталық бақылау 

туралы заңнамасының, төлемдер мен төлем жүйесі туралы, зейнетақымен қамсыздандыру 

туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы, бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру 

туралы,  кредиттік бюролар және кредиттік тарихтарды қалыптастыру туралы, 

коллекторлық қызмет туралы, депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы,  қылмыстық 

жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы, акционерлік қоғамдар туралы заңнамасының, 

сондай-ақ Банктің басқа ішкі құжаттарының талаптарын сақтайды. 

8. Банк жеке тұлғалардың депозиттеріне міндетті кепілдік беру жүйесіне қатысушы 

болып табылады және депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйыммен 

2018 жылғы 17 шілдеде берілген № 14 куәлік негізінде әрекет етеді. Кепілді соманың 

мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленеді.    

 

2-Тарау. Негізгі ұғымдар мен терминдер 

http://www.altyn-i.kz/
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9. Осы Ереже мақсатында келесі ұғымдар мен терминдер қолданылады: 

1) Банк - «Altyn Bank» АҚ (China CITIC Bank Corporation Ltd ЕБ), оның 

филиалдары/бөлімшелері/қызметкерлері; 

2) Қазақстан Республикасының Қаржы мониторингі агенттігі (бұдан әрі - 

ҚМА) – қаржы мониторингін жүзеге асыратын және қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға, Заңнамаға 

сәйкес жаппай жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы шаралар қолданатын 

мемлекеттік орган; 

3) Банк қызметтері  - Банкпен банктік және Заңнамамен белгіленген өзге 

операцияларды жүзеге асыру; 

4) Ішкі нормативтік құжаты  (бұдан әрі - ІНҚ) – Банктің ҮАО/лауазымды 

тұлғасымен бекітілген, көп мәрте қолдануға көзделген және банк ішіндегі қарым-

қатынасқа қатысушылармен өзінің лауазымдық міндеттерін/функцияларын орындау 

барысында сақтау/қолдану үшін міндетті болып табылатын, барлығына міндетті мінез-

құлқы нормаларын (ережелерді) орнататын, өзгертетін немесе тоқтатын жазбаша құжат; 

5) Салым (Депозит) - бірінші талап ету бойынша немесе қандай да бір мерзімнен 

кейін толық немесе алдын ала келісілген үстемесімен (сыйақысымен), не онсыз тікелей 

клиентке қайтарылуы, не болмаса үшінші тұлғаларға тапсырумен берілуі тиістігіне 

қарамастан, оларды номиналды түрде қайтару шартымен Банкке Клиент беретін ақша; 

6) Кешенді шартқа қосылу туралы декларация (Декларация) – Клиенттің 

Кешенді шартқа және Жалпы шарттар мен Private Banking-те қызмет көрсетуіне қосылуға 

жазбаша келісімі; 

7) Шарт - егер басқасы көзделмеген болса, төмендегі шарттардың кез келгені: 

 Жеке тұлғаның ағымдағы шот шарты; 

 Төлем карточкасы шарты; 

 Жеке тұлғаларға арналған кредиттік карточка шарты; 

 Салым шарты; 

 Қарыз шарты;  

 Сейф ұяшықтарын жалдау шарты; 

 Сәйкес Жалпы шарттармен көзделген тәртіпте Кешенді шарт аясында жасалатын, 

ішкі саясаттармен, стандарттармен, және Банк рәсімдерімен көзделген басқа шарт;  

8) Заңнама - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, сондай-ақ 

белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар 

(келісімдер, конвенциялар); 

9) Қарыз – Банктің Клиентке қайтарымдылық, шұғылдық, төлемділік 

жағдайларында беретін қаражат сомасы, және кейбір жағдайларда сондай-ақ Шарт 

талаптарына сәйкес қамтамасыз ету жағдайларында беріжылін қарызды білдіреді;  

10) Өтініш - жазбаша/электрондық нысанда  мазмұндалған банктік қызмет  көрсету 

бойынша құқық қатынастарын анықтаумен және/немесе жүзеге асырумен байланысты іс-

әрекеттерді жасауға Банкке өкіжылтік беретін Клиенттің кез келген ерік білдіруі; 

11) Клиент - Банктік қызметтерді тұтынушы болып табылатын немесе банктік 

қызметтерді пайдалануға ниетті, сонымен қатар Банкпен Құрамдас бөліктер ретінде 

Жалпы шарттарды, шарттарды/Өтініштерді қамтитын Кешенді шарт жасасқан жеке тұлға; 

12) Конвенция - Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы 

Заңымен ратификацияланған Салық істері бойынша өзара әкімшілік көмек туралы 

Конвенция; 

13) Кешенді  шарт - құрамдас  бөліктері  ретінде Жалпы  Талаптарды,  Шарттарды, 

Өтініштерді,  Декларацияны  (Private  Banking  клиенттері  үшін),  Өтінім-Сауалнаманы, 

Клиент  тиісті  түрде  толтырған  кез келген  өтінімдерді,  Банк Клиентке  жіберетін  

мәлімдемелерді,  Кешенді  шарт  шеңберінде  Клиентпен  жасалған Шарттарды,  
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Қауіпсіздік  рәсімі,  өзгерістер  және  толықтырулармен  ережелерді  және Банктік 

altynbank.kz, altyn-i.kz интернет     ресурстарында жарияланатын/орналастырылатын,  

Электронды  банктік  қызмет  көрсетудің  кез келген қосымша  шарттарын құрайтын  Банк  

пен  Клиент  арасында  жасалған  кешенді  банктік қызмет көрсету шарты;  

14) Жалпы талаптар - егер басқасы көрсетілмеген болса, Кешенді шартқа сілтемесі 

бар және оның ажырамас бөлігі болып табылатын Жалпы талаптардың кез келгені, соның 

ішінде: 

 «Altyn Bank» АҚ (China CITIC Bank Corporation Ltd ЕБ) жеке тұлғалардың 

ағымдағы шоттарын ашу, жүргізу және жабудың, төлем карточкаларын шығарудың, 

төлемдер жүргізу және ақша аударудың, Клиенттің Банкте тікелей қатынасуы арқылы 

есеп айырысу-кассалық қызмет көрсетудің Жалпы талаптары, сондай-ақ электронды 

банктік қызмет көрсету мақсатында Қашықтықтан қолжетімдік жүйесі арқылы шотты ашу 

және төлем карточкаларын шығару тәртібі; 

 «Altyn Bank» АҚ (China CITIC Bank Corporation Ltd ЕБ) жеке тұлғаларға банктік 

қарыз ұсынудың жалпы талаптары;  

 «Altyn Bank» АҚ (China CITIC Bank Corporation Ltd ЕБ) салымдар (депозиттер) 

ашудың жалпы талаптары және салым (депозит) бойынша операциялар жүргізу 

талаптары; 

 «Altyn Bank» АҚ (China CITIC Bank Corporation Ltd ЕБ) халықаралық  төлем  

жүйелерінің  төлем  карточкаларын  беру  және  пайдаланудың жалпы талаптары;  

 «Altyn Bank» АҚ (China CITIC Bank Corporation Ltd ЕБ) Сейф ұяшықтарын жалға 

берудің жалпы талаптары;  

15) ЭЫДҰ – Экономикалық Ынтымақтастық және Даму Ұйымы Организация 

Экономического Сотрудничества и Развития; 

16) Жұмыс күні – сенбіден, жексенбіден және Қазақстан Республикасындағы басқа 

ресми демалыстардан басқа, Банктің операциялар жүргізу үшін, сондай-ақ Клиент 

нұсқауларын орындауды тоқтата тұру туралы нұсқауларды/өкімдерді қабылдау және 

өңдеу үшін Банктің ашық болатын кез келген күні; 

17) Қашықтықтан қолжетімдік жүйесі –Altyn-i сервисі – Банктің Клиентке 

Электронды банктік қызметтерді ұсынуын қамтамасыз ететін, Банктің бағдарламалық-

аппараттық ақпараттық кешені; 

18) Тарифтер -  егер өзгесі Заңнамамен көзделмеген болса, Банк біржақты тәртіпте 

өзгерте алатын Банктің банктік және басқа қызметтер (Стандартты пайыздық және/немесе 

ақшалай түрде немесе Арнайы тарифтер) көрсеткені үшін алынатын Банк  анықтайтын,  

қолданыстағы  және  Банктің  ресми altynbank.kz, altyn-i.kz интернет-ресурстарында 

жарияланатын, Банк комиссияларының мөлшерлері. Осы Ереже  мәтінінде «Тарифтер» 

деген ұғым сәйкес операцияларды жүргізу, Банкпен Клиентке сәйкес қызметті көрсету 

сәтінде қолданыстағы тарифтерді білдіреді; 

19)  Уәкіжылті  – Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі және/немесе Қазақстан 

Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі; 

20)  Уәкіжылті алқалы орган (далее - ҮАО) – Директорлар кеңесі, Директорлар 

кеңесінің жанындағы комитет, Басқарма, Басқарма жанындағы комитет; 

21) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – белгілі бір критерийлерге 

сәйкес кежылін, АҚШ аумағынан тыс тұратын тұлғаларды қосқанда, АҚШ субъектілерін 

өзінің шетелдегі қаржы шоттары туралы есеп беруді ұсынуын міндеттейтін, сондай-ақ 

қаржы институттарын өзінің АҚШ субъектілері болып табылатын Клиенттері туралы 

АҚШ Ішкі Табыстары Қызметіне есеп беруді ұсынуын міндеттейтін АҚШ федералды 

заңы; 

22) ФАТФ/FATF - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;  

23) Private Banking – дербес қызмет көрсету жүйесі арқылы қаржы қызметтер 
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кешенін ұсынатын Банктің құрылымдық бөлімшесі. 

Осы Ережеде қолданылатын басқа терминдер мен ұғымдар Заңнамада және/немесе 

Банктің ІНҚ-нда белгіленген мағынада қолданылады;  

10. Банк өнімдеріне, қызметтеріне қолданыстағы мөлшерлемелер мен Ттарифтер 

туралы ақпарат алу үшін, сондай-ақ Банк жүргізетін операциялар туралы, операцияларды 

жүргізу талаптары туралы, соның ішінде осы Ережеде көзделмеген талаптар туралы 

ақпарат алу үшін, Банктің Клиенттері тікелей Банкке, Банктің Филиалдарына, Банктің 

байланыс орталығына жүгіне алады немесе www.altyn-i.kz Банктің интернет-ресурсында 

орналасқан ақпаратпен таныса алады. 

 

3-Тарау. Банктік қызметткерді ұсыну туралы шешім қабылдаудың шекті 

мерзімдері 

11. Клиент Заңнамамен және Банктің ІНҚ-мен көзделген құжаттарды толығымен 

ұсынған жағдайда, Банкпен банк қызметтерінің әрбір түрі бойынша (осы Ережеге №3 

Қосымша) банк қызметтерін ұсыну туралы Өтінішті (Өтініш ұсыну қажет болған 

жағдайларда) және шешім қабылдау үшін шекті мерзімдер белгіленеді.  

12.  Банкке Клиентпен ұсынылған құжаттар мен мәліметтерді қосымша тексеру, 

ақпарат бойынша растама алу немесе үшінші тұлғалар немесе басқа субъектілер 

тарабынан мақұлдау алу  қажет болған жағдайларда, сондай-ақ Клиент ұсынылған 

құжаттарды зерттеу үшін қосымша уақытты, Банктің ҮАО-нан ішкі келісімдеу және 

мақұлдауын, сондай-ақ қажетті алдын ала құжаттарды дайындауды талап ететін 

стандартты емес банк қызметін ұсыныс сұраныс етілген жағдайд, Банк осы Ережеге №3 

Қосымшаға сәйкес Өтінішті қарастырып, банк қызметтерін ұсыну туралы шешім 

қабылдау  үшін ұзақ мерзімдерді белгілеуге құқылы болады, ол туралы Клиентті Кешенді 

шартта, сондай-ақ сәйкес Жалпы шарттар мен Банктің ІНҚ-да белгіленген тәртіпте 

хабарландырады.  

 

 4-Тарау. Банктік операцияларды жүргізу мөлшерлемелері мен тарифтердің 

шекті шамалары 

13. Операциялар жүргізгені үшін Банк Клиенттерден Банк Заңнаманың нормалары 

мен шектеулерін ескере отырып, өзі белгілейтін, Банктің қолданыстағы Тарифтеріне 

сәйкес комиссиялар мен сыйақы алады.    

14. Мөлшерлемелер мен Тарифтер ақпаратты Банк қолданыстағы мөлшерлемелер 

мен тарифтерге өзгертулер енгізген күні туралы мәліметтерді, ішкі құжаттың нөмірі мен 

бұл өзгертулерді қабылдаған органды көрсете отырып, өзекті күйде ұстап тұрады.  

15. Банк операцияларын жүргізу мөлшерлемелері мен тарифтердің шекті шамалары 

осы Ережеге №2 Қосымшада сипатталған. 

16. Клиент Банкке оның қызметтеріне төлем жасауға, сондай-ақ Банк Клиенттің 

нұсқамаларын/бұйрықтарын орындағанына байланысты көтерген барлық шығындарды, 

өзгесі Қолданыстағы заңнамамен белгіленбеген болса, Банк сәйкес қызметті көрсеткен 

күні әрекетті болған Банктің Тарифтерімен көздежылін мөлшерде және талаптарда өтеуге 

кепілдік береді.   Қызметтерге төлем жасау банк деректемелері бойынша қолма-қол 

ақшасыз аударма жасау арқылы немесе  Банктің кассасына қолма-қол ақша төлеу арқылы 

немесе Кешенді шартқа, Жалпы шарттарға сәйкес Клиенттің Банктегі банк шоттарын 

тікелей дебеттеу арқылы жүзеге асырылады. 

 

5-Тарау. Қабылданатын Салымдар мен ұсынылатын Қарыздардың шекті 

сомалары 

17. Банк Заңнамамен және Банктің ІНҚ-мен белгіленген тәртіпте қайтарымдылық, 

шұғылдық, төлемділік шарттарына әртүрлі несиелендіру/қаржыландыру құралдарын 
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ұсынады. 

18. Бір Қарыз алушы бойынша Қарыздың шекті сомасы Заңнамаға сәйкес 

белгіленеді. Қарыздар мен Салымдар бойынша шекті сомалар мен мерзімдер осы Ережеге 

№1 Қосымшада көрсетілген.   

19. Қабылданатын Салымның (депозиттің) шекті сомасын Банк Салымның 

(депозиттің) мерзімі мен валютасына, мәміленің басқа маңызды шарттарына, сондай-ақ 

Заңнаманың талаптарына байланысты белгілейді.   

20. Клиент үшін Салымдар (депозиттер) және Қарыз бойынша егжей-тегжейлі 

талаптар Банкпен сәйкес Шарттарда, Жалпы шарттарда және/немесе Банктің 

Тарифтерінде белгіленеді. 

 

 6-Тарау. Салымдар мен қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің шекті 

шамалары .  

21. Қарыз, Салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі Банктің УАО-мен бекітілген 

талаптарға сәйкес Шартта белгіленеді. Сонымен бірге жылдық пайыздық сыйақы 

мөлшерлемесінің шекті шамалары (төменгі және жоғарғы шектеулері) осы ережеге  № 1 

Қосымшада белгіленген мөлшерден төмен/жоғары болмауы тиіс.  

7-Тарау. Салымдар мен Қарыздар бойынша сыйақы есептеу мен төлеудің 

талаптары 

7.1 Салымдар бойынша сыйақыны есептеу талаптары  

22. Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі Заңнамамен белгіленген талаптарға 

сәйкес есептеледі. 

23. Салым бойынша  сыйақы жинақтаушы шотқа Салым сомасы және кейінгі 

қосымша жарналар (бар болса) түскен күннен бастап, Салымның мерзімі мен сомасына 

байланысты сәйкес  Шартта көрсетілген мөлшерлеме бойынша есептеледі.   

24. Сыйақыны есептеу күн сайын Салым валютасында жүзеге асырылады. 

Салымның әр түрі бойынша сыйақыны капиталдандыру болуы мен кезеңділігі, сондай-ақ 

сыйақыны төлеу тәртіпбі Шартта көрсетіледі.   

25. Сыйақы есептелуге/төленуге жататын күн Жұмыс емес күнге түсетін болса, 

сыйақы келесі ЖҰмыс күні есептеледі/төленеді. 

7.2  Қарыздар бойынша сыйақы есептеу талаптары  

26. Қарыз бойынша сыйақы Қарыз берілген күннен бастап есептеледі. Сыйақы 

мөлшерлемесінің түрі мен Қарыздар бойынша оның мөлшері Шартта белгіленеді. 

 

8-Тарау. Банкпен қабылданатын қамтамасыз етуге қойылатын талаптар  

27. Қарыздың қайтарымдылығы мүлікті кепілге беруімен, кепілдік ұсынуымен, 

кепілгерлікпен және Заңнамамен және сәйкес Шартпен көзделген басқа да тәсілдермен 

қамтамасыз етіледі.  

28. Кепіл ретінде азаматтық айналымнан алынбаған және айналымы шектелмеген 

мүлік қабылданады. Жылжымалы және жылжымайтын мүлік ҚР аумағында тіркелген 

болуы тиіс, шетелде тіркелген мүлікті кепілге қабылдау Заңнаманың және Банктің ІНҚ 

талаптарына сәйкес дербес түрде қарастырылады. Қамтамасыз ету ретінде ұсынылатын 

мүлікке келесі талаптар қойылады (Банктің ҮАО шешімі бойынша, бірақ онымен 

шектелмей):   

1) мүлік бағалардың жеткілікті тұрақтылығымен және сондай мүлікке нарықтағы 

қалыптасқан конъюнктурамен қамтамасыз етілген өтімді болуы тиіс;   

2) Банктің ҮАО-мен мүлікті қайта кепілге беру тәртібінде  кепіл ретінде қабылдауы 

туралы шешім қабылданған жағдайларды қоспағанда, мүлік ауыртпалықтан, үшінші 

тұлғалардың құқықтары мен талаптарына еркін болуы тиіс; 
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3) мүліктің нарықтық, кепілдік немесе басқа бағасын белгілеу үшін және мүлікке 

кепіл құқығын тіркеу үшін қажетті болатын, Банктің ҮАО-мен белгіленген барлық құқық 

орнатушы және техникалық құжаттардың болуы міндетті ; 

4) кепілке берілген мүліктің сақтауын қамтамасыз ету кепілге берушімен жүзеге 

асырылады. Банк Заңнаманың талаптарына және шартқа сәйкес, қажеттілік болған 

жағдайда Банктің немесе кепілге алушының/кепіл берушінің есебінен кепілге берілген 

мүлікті күзетуін жүзеге асырады;   

5) кепіл ретінде жылжымалы және жылжымайтын мүлікті жалдау (пайдалану) 

құқығын қабылдау жағдайында,   қарыз беру сәтіне жалдаудың аяқталу мерзімі оны өтеу 

мерзімінен 30 (отыз) пайызға кейінірек болуы тиіс;   

6) кепілдік қамтамасыз ету ретіндегі кез келген мүліктің түрін сақтандыру (жер 

телімдерінен басқа) қарыз алушымен (кепілге берушімен) жүзеге асырылады және Банктің 

міндетті талабы болып табылады. 

29. Кепіл ретінде қабылданатын және қабылданбайтын мүліктің түрлері Банктің 

Кепіл саясатында белгіленеді. 

30. Кез келген қамтамасыз етуді қабылдау мүмкіндігі туралы шешімді Банктің ҮАО 

қабылдайды.   

 

9-Тарау. Банктік қызметтерді ұсыну барысында туындайтын Клиенттердің 

жүгінулерін қарау тәртібі 

31. Банк қызметтерін ұсыну барысында туындайтын Клиенттердің жүгінулерін 

қарау тәртібіне қойылатын жалпы талаптар, сондай-ақ Клиент пен Банктің құқықтары мен 

міндеттері Заңнамамен және Банктің ҮАО-мен реттеледі.  

32. Банкке Заңнамамен белгіленген тәртіпте ұсынылған және Заңнаманың 

талаптарына сәйкес кежылін жүгінулер Банктің ІНҚ-на сәйкес қабылдануға, тіркелуге, 

есепке алынуға және қарастырылуға жатады. Клиенттің жүгінулерін/наразылықтарын 

қабылдау әдістері.  

Клиенттердің жүгінулері:  

1) ауызша немесе жазбаша түрде Клиент Банктің Филиалына/Бөлімшесіне немесе 

Банктің бас кеңсесіне жүгіну барысында; 

2) Бөлшек клиенттің сервисі басқармасына (бұдан әрі - БКСБ) телефон арқылы келіп 

түскен ауызша жүгінулермен. Сонымен қатар Клиентті ол туралы сөйлесудің басында 

хабарландыра отырып, Клиентпен телефон арқылы сөйлесу жазылады; 

3) Банк электронды пошта арқылы хабарлама алған және/немесе 

retail.service@altynbank.kz, info@altyn-i.kz, status@altynbank.kz, collections@altynbank, 

info@altynbank.kz   мекенжайына хабарламаға Клиенттің қолы қойылған немесе 

қойылмаған файл алу арқылы; 

4) Банк Банктің заңды мекенжайына пошта байланысы арқылы хат алуы арқылы;  

5) Банк Клиентпен Altyn-i  сервисі арқылы бағытталған жазбаша хабарламаны алуы 

арқылы; 

6) Банктің ресми парақтарының интернет – ресурстары (Facebook, Instagram) арқылы 

жазбаша; 

7) Уәкіжылті органнан Клиентпен ұсынылған Жүгінуге/нарақылыққа жауапты 

Уәкіжылті органға ұсыну туралы талап қойылған сұранысты алуы арқылы жазбаша түрде;  

8) Күрделі кредиттермен жұмыс жасау департаментінің қызметкерлерінің клиентпен 

Банктің кеңсесінде кездесу аясында ауызша немесе жазбаша түрде келіп түсуі мүмкін;  

33. Жазбаша жүгіну жеке тұлғамен немесе оның уәкіжылті органымен қол қойылған 

болуы тиіс және мынадай ақпаратты қамтуы тиіс: 

mailto:retail.service@altynbank.kz
mailto:info@altyn-i.kz
mailto:status@altynbank.kz
mailto:info@altynbank.kz
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1) Клиенттің тегі, есімі, әкесіні аты, банк шотының нөмірі (бар болса), Клиенттің 

байланыс телефон нөмірі, жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса), пошталық мекенжайы; 

2) жүгінудің мәні  (жүгінудің мазмұны мен жағдайлары); 

3) жүгінуді қабылдаған уәкіжылті тұлғаның тегі, есімі, қолы. 

34. Келіп түскен жүгінуге жауапты Банк жүгіну келіп түскен күннен бастап 15 (он 

бес) күнтізбелік күн ішінде Заңнаманың және Банктің ІНҚ талаптарына сәйкес ұсынады. 

Жауап ұсыну үшін қосымша ақпарат жинау қажет болған жағдайда, Банк жүгінуді 

қарастыру мерзімін , Банк жүгінуді қарастыру мерзімін 30 (отыз) күнтізбелік күннен 

аспайтын мерзімге ұзарта алады, ол туралы қарастыру мерзімі ұзарту күнінен бастап 

нтізбелік күннен аспайтын мерзімге ұзарта алады, ол туралы қарастыру мерзімі ұзарту 

күнінен бастап 3 (үш) күнтізбелік күн ішінде хабарлайды.    

35. Жүгінуде көрсетілген ақпарат жеткіліксіз болған жағдайда, Банк Клиенттен 

қосымша ақпарат/құжаттарды сұраныс етуге құқылы. 

36. Клиенттің төлем карточкаларына қызмет көрсетуімен байланысты Өтініштерін 

жүгінулерін қарастыру тәртібі мен мерзімдері сәйкес Банктің ІНҚ-мен, Кешенді шартпен, 

Жалпы шарттармен реттеледі. 

37. Оның авторын анықтау мүмкін емес, қол қойылмаған, соның ішінде электронды 

санды қол қойылмаған, өтінім берушінің байланыс деректемелері мен пошта мекенжайы 

және оны анықтайтын басқа да мәліметтер көрсетілмеген жүгінулер жасырын болып 

саналады және ақпарат ретінде,  кері байланыссыз және Клиентті қарастыру нәтижелері 

туралы хабарландырмай қабылданады. Бұл жағдайда орындау мерзімі көрсетілмейді. 

Жасырын жүгінуде дайындалып жатқан немесе жүзеге асырылған қылмыс туралы немесе 

Банк қызметкерлерінің қауіпсіздігіне қауіп төндіру мәліметтері, сондай-ақ  ақшаны 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру туралы ақпарат болған 

жағдайда, бұндай жүгінулер Банктің салалық бөлімшесіне оларды құзыреттілігіне қарай 

дереу қайта бағытталуға жатады. Клиенттердің жасырын жүгінулері Банктің ІНҚ-на 

сәйкес тіркеледі.  

38. Банк жеке тұлғалардың жүгінулерін объективті, жан-жақты және уақытылы 

қарауын қамтамасыз етеді, Клиенттерді олардың жүгінулерін қарастыру нәтижесі туралы 

және қолданған шаралар туралы хабарландырады. 

39. Клиентке жүгінуді қарастыру нәтижелері туралы жазбаша жауап мемлекеттік 

тілде немесе жүгіну тілінде ұсынылады және Заңнаманың, Банктің ІНҚ-ның, 

қарастырылып жатқан мәселеге қатысы бар шарттардың сәйкес талаптарына, сондай-ақ 

оның қабылданған шешімге шағым жасау құқығын түсіндіре отырып, қарастырылып 

отырған мәселенің нақты жағдайларға  сілтеме жасай отырып, Клиентпен ұсынылған 

әрбір өтінішке, талапқа, нарақылыққа, кеңеске орынды және қажетті дәлелді қамтиды. 

40. Ауызша сұранысқа жауап ауызша нысанда ұсынылады. Клиенттердің телефон 

арқылы жүгінулері тіркеледі. Ауызша жүгінулер лезде қарастырылып, мүмкіндік болса, 

клиенттің ауызша жүгінуіне дереу жауап беріледі.   

  

10-Тарау. Клиентермен жұмыс жасау тәртібі туралы ереже  

41. Банк қызметтері көрсетуіне байланысты Клиенттермен қарым-қатынас орнату 

тәртібі Кешенді шартта, сондай-ақ сәйкес Жалпы шарттар мен Банктің ІНҚ-да 

сипатталған. 

42. Әрбір түрдегі банк қызметтері бойынша банк қызметтерін ұсыну туралы 

өтініштерді қарастыру мерзімдері осы Ережеге № 3 Қосымшада көрсетілген. 

43. Банк біржақты тәртіпте Шартты жасасудан бас тарта алады және/немесе бұза 

алады, сондай-ақ:   
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 Клиентпен және/немесе оның өкілімен Банк Заңнамаға және Банктің ІНҚ-на 

сәйкес сұраныс ететін құжаттарды ұсынбауы;   

 Клиентпен және/немесе оның өкілімен жарамсыз (жоғалған, әрекет мерзімі өткен) 

немесе дұрыс емес құжаттар мен мәліметтерді ұсынуы; 

 Іскерлік қарым-қатынастың болжамды мақсаты мен сипаттамасын анықтау 

мүмкін болмауы; 

 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталында, Банктің ішкі Stop-

парағында орналасқан, ҚМА тізбесінде,  жағымсыз іскерлік беделді тұлғалар тізімінде 

Клиент және/немесе оның өкілі туралы мәліметтер  болған;    

 егер операцияның/мәміленің немесе мәміле бойынша міндеттеменің бір 

тарабы/қатысушысы халықаралық ұйыммен немесе шетел мемлекетімен айқындалған 

ақшаның   ізін   жасыру/лаңкестікті   қаржыландыру   тәуекелдері   бар   елде (OFAC, 

ФАТФ, ООН тізімдері) тіркелген/орналасқан тұлға болып табылған жағдайда немесе осы 

операцияны/мәмілені орындауда сондай тұлға қатысқан жағдайда; 

 егер банктік құжатқа Клиент (және/немесе Клиенттің уәкіжылті емес тұлғасы) қол 

қойған және/немесе қолтаңба үлгісі немесе мөрдің баспа-таңбасы Банктегі бар 

қолтаңбалар және баспа-таңбасы көрсетілген құжаттағы мәліметтерге сәйкес келмейтін 

жағдайда; 

 Клиент іскерлік қатынастарды қылмыстық жолмен алынған табысты 

жекешелендіру (жылыстату) немесе лаңкестікті қаржыландыру мақсатында 

пайдалануына күмән туындаған жағдайда;  

 Заңнамамен, Клиентпен жасалған Шарттармен көзделген өзге жағдайларда 

шартпен банктік қызметтерді (өнімді) көрсетуден/ұсынудан бас тартуға құқылы. 

44. Сұрақтар мен ұсыныстар туындаған жағдайда Клиенттер Банкке  кез келген 

өздеріне ыңғайлы тәсіл арқылы байланыса алады: 

 Банктің филиалына/бөлімшесіне жүгіну арқылы; 

 Банктің байланыс орталығына телефонмен ауызша жүгінулер арқылы (Клиентті 

ол туралы сөйлесудің басында хабарландыра отырып, Клиентпен телефон арқылы сөйлесу 

жазылады);  

 Электронды пошта, сондай-ақ пошта байланысы немесе қашықтықтан 

электронды банктік қызмет көрсету арқылы; 

 Банктің әлеуметтік желілердегі ресми парақтары арқылы; 

 онлайн-чат; 

 бейнебайланыс; 

 қағаз нысанында;  

 Банктің www.altyn-i.kz интернет – ресурсы;  

 Altyn-i сервисінің жеке кабинетінде.  

 

11-Тарау. Банк пен Клиенттің құқықтары мен міндеттері, олардың 

жауаптылығы  
45. Банк пен Клиенттер  Заңнамаға және Банк және Клиент арасында жасалған 

Шарттың талаптарына сәйкес құқықтар мен міндеттерді иеленеді, жауапты болады. 

46. Банк пен Клиент арасындағы Шарттар Банктің ҮАО-мен әзірленген және 

бекітілген Шарт нысандары бойынша жасалады. 

47. Банк пен Клиенттер банк қызметтері ұсынылатын Шарттың талаптарын 

орындауға, сондай Шарттармен жүктежылін міндеттерді жүзеге асыруға міндетті. 

48. Шартпен көзделген міндеттерді орындамағаны немесе тиісті түрде 

орындамағаны үшін Банк пен Клиенттер Заңнамамен және сәйкес Шарттардың 

талаптарымен көзделген жауапкершілікке тартылады. 
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49. Банк қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша талаптарды сақтайды, және 

Клиенттермен жүзеге асырылатын операцияларға қатысты Заңнамамен және Банктің 

ҮАО-мен көзделген белгілі бір талаптарды, тыйымдар мен шектеулер орнатуға құқылы. 

50. Клиенттің валюталық операцияларын, соның ішінде Клиенттің тапсырмалары 

бойынша операцияларды жүзеге асыру барысында, Банк, валюталық бақылау агенті 

ретінде, Қазақстан Республикасының валюталық Заңнамасының талаптарын орындалуын 

бақылау жүргізуге, сондай-ақ өзіне белгілі болған Клиеттің валюталық заңнамасын бұзу 

фактілері туралы Қазақстан Республикасының Ұлттық банкіне, валюталық бақылаудың 

басқа органдарына, және құқық қорғау органдарына Қазақстан Республикасының 

заңдарымен орнатылған өкіжылтіктерге сәйкес хабарлауға тиіс.  

51. Валюталық операцияларды жүргізетін резиденттер мен резидент емес тұлғалар, 

Заңнамамен белгіленген талаптарды орындау мақсатында, валюталық бақылау органдары 

мен агенттеріне өздері жүргізетін валюталық операциялар боойынша барлық сұраныс 

етіжылін құжаттар мен ақпаратты ұсынуға, жүргізетін валюталық операциялар бойынша 

төлемдер мен ақша аударымдардың мақсатын көрсетуге, сондай-ақ төлемдер мен ақша 

аударымдардың аталған мақсаттарын растайтын құжаттар ұсынуға міндетті. 

52. Банк Банктің ІНҚ сәйкес іскерлік қатынастарды орнатуға дейін өз Клиенттерін 

(олардың өкілдерін) және бенефициарлық меншік иелерін тиісті түрде тексеру бойынша 

шаралар қолданады. 

53. Банк Клиенттен (оның өкілінен) Клиент Заңнамаға сәйкес дербес деректерін 

өңдеуге жазбаша келісімін берген жағдайда, Клиентті сәйкестендіру үшін, 

бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін, сондай-ақ салықтық резиденттік туралы, 

қызмет түрі мен жүргізіжылін операцияларды жүзеге асыруымен бабйланысты 

қаржыландыру көзі туралы мәліметтерді ұсыну үшін қажетті мәліметтер мен құжаттардың 

ұсынуын талап етуге құқылы. 

54. Банк кез келген жеке тұлғамен іскерлік қарым-қатынастарды орнатудан бас 

тартуға немесе іскерлік қатынастарды тоқтатуға, егер мұндай бас тарту мына 

жағдайлардың біреуімен (немесе бірнешесімен) шартталса, Клиенттің ақшамен және 

(немесе) басқа мүлікпен операциясын жүргізуден бас тартуға құқылы:  

1) OFAC (Office of Foreign  Assets  Control),  БҰҰ  Қауіпсіздік  кеңесінің тізімінде,  

сондай-ақ Еуропалық  одақтың,  FATF үкіметаралық ұйымның (Financial Action Task 

Force) санкция тізіміндегі,  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-порталында, 

Банктің ішкі Stop-парағында орналасқан жағымсыз іскерлік беделді тұлғалар тізіміндегі 

елдерге,  жеке  және  заңды  тұлғаларға қатысты халықаралық экономикалық санкцияның 

қолданылуы; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасы, соның ішінде Клиент немесе оның 

контрагентінің резиденттік елінің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы әрекет ету туралы заңнама 

талаптарының қолданылуы;  

3) Іскерлік қатынастарды клиент қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру 

(жылыстату) және терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдалануы туралы күмән 

туындаған болса; 

4) Банктің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарымен.  

Ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды жүргізуден бас тарту, 

сондай-ақ оларды уақытша тоқтату Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 

іс-қимыл туралы» Заңына сәйкес Банктің сәйкес шарттардың талаптарын 



 

 

 

 

ОРТАҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН 

12 

(міндеттемелерді) бұзғаны үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тарту үшін негіз 

болып табылмайды. 

Бұл  ретте  Банк  Қазақстан  Республикасының  заңнамасын  және  қылмыстық 

жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы әрекет  ету  туралы  халықаралық  нормаларды  орындауға  

байланысты, Клиенттің төлем нұсқаулықтарын орындауға немесе орындауды  тоқтатуға, 

уақытша тоқтатуға және/немесе корреспондент банктің Клиент үшін ақшаны ұстап 

қалуына операцияға  қатысатын  Банктің,  корреспондент  банктің  бас  тартуымен 

келтірілген Клиенттің залалы үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді.  

ҚМА-ға Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралу 

Заңнамасына сәйкес ақпарат, мәліметтер және құжаттар ұсынған жағдайда, Банк және 

оның лауазымды тұлғалары Қазақстан Республикасының заңдарымен, сондай-ақ 

азаматтық-құқықтық шартпен көзделген жауапкершілікке тартылмайды.  

55. Клиенттер  (олардың өкілдері) Банкке Заңнамамен көзделген міндеттемелерін 

орындау үшін қажетті ақпарат пен құжаттарды, соның ішінде бенефициарлық меншік 

иелері туралы ақпаратты ұсынуға міндетті. 

56. Банк клиентті (өкілді) сәйкестендіру бойынша келесі шараларды қолдану 

мүмкін болмаған жағдайда, клиентпен іскерлік қатынастар орнатудан бас тартады: 

- жеке тұлғаны сәйкестендіру үшін қажетті мәліметтерді айқындау; 

- іскерлік қатынастардың болжамды мақсаты мен сипаттамасын белгілеу. 

57. Банк клиент (оның өкілі) туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру және 

жаңарту бойынша шаралар қолдану мүмкін болмаған жағдайда ақшамен және (немесе) 

басқа мүлікпен операциялар жүргізуден бас тартады.  

58. Банк әрекеттегі заңнамаға сәйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің веб-

порталында, Банктің ішкі Stop-парағында орналасқан, ҚМА тізбесінде,  жағымсыз 

іскерлік беделді тұлғалар тізімінде Клиент және/немесе оның өкілі туралы мәліметтер  

болған жағдайда, сондай-ақ іскерлік қатынастарды клиент  қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру мақсатында 

пайдаланғаны туралы күмән туындаған жағдайда ақшамен және (немесе) басқа мүлікпен 

операциялар жүргізуді тоқтатуға құқылы. 

59. Банк Клиентпен іскерлік қатынастарды:  

 Клиентпен жүзеге асыратын операцияларды зерттеу барысында іскерлік 

қатынастарды клиент  қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланғаны туралы күмән 

туындаған;  

 Банк шоты бойынша шығыс операцияларды жүргізуден бірнеше баста тарту 

немесе Клиенттің банктік шоттары бойынша барлық операциялар тоқтатылған; 

 клиент (оның өкілі) туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру және жаңарту 

бойынша шаралар қолдану мүмкін болмаған, Клиентпен жүзеге асыратын операцияларды 

зерттеу барысында іскерлік қатынастарды клиент  қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланғаны 

туралы күмән туындаған;  

 жасалған шарттардың талаптарымен, Жалпы шарттармен, Кешенді шартпен және 

заңнамамен көзделген жағдайда тоқтатуға құқылы.   

60. Заңнамамен және Банктің ІНҚ-мен белгіленген жағдайларды Банк  ақшамен 

және (немесе) басқа мүлікпен операцияларды тоқтатып, Клиенттің шоттарын блоктау 
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үшін шаралар қолдануға міндетті. 

61. Банк Клиент келісімдер (шарттар) бойынша өз міндеттемелерін орындамауы 

немесе тиісті түрде орындамауы салдарынан залал келтірілген немесе бұзылған өзінің 

құқықтары мен мүдделерін қорғау мақсатында, Клиентті алдын ала хабарландырмай, 

Заңнамаға қайшы келмейтін кез келген  әрекеттерді жүзеге асыруға құқылы. Сонымен 

қатар Клиент Банктің сонымен байланысты барлық шығындарын, соның ішінде 

әкімшіліктік, сот және құқықтық шығындарын өтейді.   

 

12-Тарау. Америка Құрама Штаттарының «Шетелдік шоттарды салықтық 

бақылау жүргізу туралы» (Foreign Account Tax Compliance Act) Заңының және 2014 

жылғы 26 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Заңымен ратификацияланған 

Салық істері бойынша өзара әкімшілік көмек туралы Конвнцияның  талаптарын 

орындау туралы  

62. Америка Құрама Штаттарының «Шетелдік шоттарды салықтық бақылау жүргізу 

туралы» Заңының талаптарына сәйкес Банк оған қатысты FATCA белгіленген талаптар 

мен санкциялар қолданылатын қаржы ұйымы болып табылады.  

63. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы Заңымен 

ратификацияланған Салық істері бойынша өзара әкімшілік көмек туралы Конвенцияның 

талаптарын орындау мақсатында, Банк ЭЫДҰ есеп беруші тұлғалары болып табылатын 

резидент емес жеке тұлғалар туралы мәліметтерді жинауын жүзеге асырады.  

64. FATCA және Конвенцияның талаптарына сәйкес, Банк Клиентпен қатынас 

орнатуға дейін Клиенттің Америка Құрама Штаттарының (бұдан әрі – АҚШ) салық 

төлеушілері қатарына жататынын анықтау және «ЭЫДҰ есеп беруші тұлға» мәртебесін 

айқындау мақсатында Клиентпен толтырылатын FATCA бойынша Анкета/ ЭЫДҰ өзін өзі 

сертификаттау нысаны, Клиентпен ұсынылатын мәліметтерді тіркеп, талдау жүргізу, 

сондай-ақ әрекетті Клиенттерді тиісті түрде тексеру рәсімдерін жүргізу арқылы 

сәйкестендіру рәсімдерін жүзеге асырады. 

65. Банк Банктің ҮАО-мен бекітілген ішкі рәсімдер негізінде, АҚШ/ЭЫДҰ салық 

төлеушілері болып табылатын жеке тұлғаларды сәйкестендіру жүргізеді. 

66. Банк Клиенттерден, АҚШ/ЭЫДҰ салық төлеушілері болып табылатын жеке 

тұлғалардан қосымша құжаттар жинайды. АҚШ/ЭЫДҰ салық төлеушілері болып 

табылатын Клиенттер туралы мәліметтер  (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), мекенжайы, 

АҚШ/ЭЫДҰ-да салықтық тіркеуи нөмірі  (TIN), Шот бойынша қалдықтар мен 

қозғалыстар) Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер туралы» Кодексіне сәйкес жыл сайын уәкіжылті органға жолданады.  

67. FATCA және Конвенцияның талаптарына сәйкестік мақсатында, Банк Банктің 

ІНҚ-да белгіленген жағдайдарда, Клиентпен іскерлік (шарттық) қарым-қатынастар 

орнатудан бас тартуға немесе тоқтатуға құқылы. 

 

 13-Тарау. Қорытынды ережелер  

68. Ереже оны Банктің Директорлар кеңесі бекіткен сәттен бастап күшіне енеді және 

оны жаңартылған Ережеге ауыстыру сәтіне дейін, немесе оны Банктің Директорлар 

кеңесінің шешімімен жарамсыз деп танығанға дейін әрекетті болып саналады.  

69. Егер Заңнама өзгеру салдарынан Ереженің бөлек тармақтары Заңнамаға қайшы 

кежылін болса, бұл тармақтар Ережеге сәйкес өзгертулер енгізуінсіз автоматты түрде 

күшін жоғалтады. Ереженің қандай да тармағы әрекетсіз болып қалса, ол қалған 

тармақтарға таралмайды. Әрекетсіз болып танылған тармақ құқықтық тұрғыда рұқсат 

етіжылін және сәйкес қатынасты реттейтін тармаққа алмастырылады.  
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  №1 Қосымша 

 

Жеке тұлғраларға арналған операцияларды  

жүргіздің жалпы шарттары туралы ережеге 

 

Қарыздар мен Салымдар бойынша сыйақының шекті сомалары, мерзімдері мен 

мөлшерлемелері. 

 

1.1 Қабылданатын салымдар  сомасының шекті төменгі және жоғарғы шектеулері: 

 KZT: min – KZT 1000, max – шектусіз   

 USD: min – USD 10, max – шектусіз   

 GBP: min – GBP 10, max – шектусіз   

 EUR: min – EUR 10, max – шектусіз   

 RUB: min – RUB 1000, max – шектусіз   

 CNY: min – CNY -10, max – шектусіз   

1.2 Қабылданатын салымдар мерзімі бойынша  шекті төменгі және жоғарғы 

шектеулері: 

 KZT: min – овернайт, max – 18 жыл 

 USD: min – овернайт, max – 18 жыл 

 GBP: min – овернайт, max – 18 жыл 

 EUR: min – овернайт, max – 18 жыл 

 RUB: min – овернайт, max – 18 жыл 

 CNY: min – овернайт, max – 18 жыл 

 

1.3 Сыйақы есептуімен қабылданатын салымдар бойынша сыйақы мөлшерлемесінің 

шекті төменгі және жоғарғы шектеулері: 

 min – 0%, max – Қазақстандық депозиттерге кепілдік беру қорымен белгіленген 

жеке тұлғалардың теңгедегі және шетел валютасындағы қайта тартылатын депозиттер 

бойынша ең жоғарғы сыйақы мөлшерлемесі шегінде. 

 

1.4 Ұсынылатын Қарыздар сомасының шекті шекті төменгі және жоғарғы шектеулері: 

 KZT: min – KZT 1000, max – Клиентпен келісім бойынша 

 USD: min – USD 100, max – Клиентпен келісім бойынша 

 GBP: min – GBP 100, max – Клиентпен келісім бойынша 

 EUR: min – EUR 100, max – Клиентпен келісім бойынша 

 RUB: min – RUB 1000, max – Клиентпен келісім бойынша 

 

1.5 Ұсынылатын Қарыздар мерзімі бойынша шекті төменгі және жоғарғы 

шектеулері: 

 KZT: min – овернайт, max – 25 жыл 

 USD: min – овернайт, max – 25 жыл 

 GBP: min – овернайт, max – 25 жыл 

 EUR: min – овернайт, max – 25 жыл 

 RUB: min – овернайт, max – 25 жыл 

 

1.6 Ұсынылатын Қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемесінің шекті төменгі және 

жоғарғы шектеулері  

 KZT: min – 0%, max – 56% 

 USD: min – 0%, max – 56% 

 GBP: min – 0%, max – 56% 
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 EUR: min – 0%, max – 56% 

 RUB: min – 0%, max – 56% 

 

* ЖТСМ (жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі) Заңнамамен белгіленгеннен аспауы 

тиіс. 

 

Осы сыйақы мөлшерлемері, мерзімдер мен сомалар шекті болып табылады және нақты 

мәмілелерге қатысты қолданылмайды. Банк көрсетілген шектерде өзі, нақты жағдайлар 

мен факторларға байланысты (Клиенттің кредитті өтеу қабілеттілігі, нарықтағы 

ағымдағы жағдай және т.б.) Клиентке ұсына алатын сыйақының сомаларын, мерзімдері 

мен мөлшерлемесін белгілейді. 

  



 

 

 

 

ОРТАҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН 

16 

 №2 Қосымша  

Жеке тұлғаларға арналған операцияларды 

 жүргізудің жалпы шарттары туралы ережеге 

   

 

Банк операциялары бойынша мөлшерлемелер мен тарифтердің шекті мәндері 

№ Аты тариф Шектеу шамалар Ескерту 

1. Жалпы тарифтер   

1.1. 
Банктік шоттарды ашу, жабу және 

жүргізу 
Ең аз шамасы 

Максималды 

шамасы 

 

 Банктік шот ашу 0 теңге 500 000 теңге  

 Банктік шотқа қызмет көрсету 0 теңге  500 000 теңге  

 
Белсенді емес ағымдағы шотқа қызмет 

көрсету 
0 теңге 500 000 теңге 

 

 
Сенімхат негізінде банктік 

шотты/шоттарды жүргізу 
0 теңге  500 000 теңге 

 

 
Ағымдағы банк шотын жабу үшін 

комиссия 
0 теңге 1 000 000 теңге 

 

 Банк шотын/картаны толтыру 

0% және/ 

немесе 0 

теңгені құрады 

30% және/ 

немесе  

1 000 000 теңге 

тіркеу 

сомасынан 

 Қолма-қол ақшаны алу 
0% және/ 

немесе 0 теңге 

30% және/ 

немесе  

2 000 000 теңге 

алу сомасынан 

 

Қызметтер үшін төлем 

(Коммуналдық, телекоммуникация 

және басқа қызметтерге ақы төлеу 

кезінде төлем құжаттарын өңдеу) 

0% және/ 

немесе 0 

теңгені құрады 

20% және/ 

немесе 

1 000 000 теңге 

төлем 

сомасынан 

 
Ағымдағы шотты жүргізу ( SMS - 

хабарлама қызметіне қосылу арқылы)  
0 теңге 500 000 теңге 

 

 Push/SMS хабарландыру қызметі 0 теңге 500 000 теңге  

 Қызметтер пакеті қызметі 0 теңге 500 000 теңге  

1.2. Төлем карталар ( дебеттік / кредиттік )   

 
Негізгі/қосымша картаға қызмет 

көрсету 
0 теңге 500 000 теңге 

 

 
Негізгі/қосымша картаны шығару/ 

қайта шығару 
0 теңге 500 000 теңге 

 

 
Негізгі/қосымша картаны шұғыл 

шығару/ қайта шығару 
0 теңге 500 000 теңге 

 

 
PIN кодын өзгерту / PIN есептегішті 

қалпына келтіру 
0 теңге 100 000 теңге 

 

 
Төлем карталарына күнделікті 

лимиттер мен шектеулерді өзгерту 
0 теңге 100 000 теңге 

 

 
Банкоматтардан/ POS терминалдардан 

қолма-қол ақша алу 

0% және/ 

немесе 0 теңге 

20% және/ 

немесе  

1 000 000 теңге 

алу сомасынан 

 Банкоматтардағы балансты сұрау 0 теңге 100 000 теңге  
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Банкоматтар арқылы шағын үзінді 

сұрау (соңғы 10 транзакция) 
0 теңге 100 000 теңге  

 
Қолма-қол ақшасыз төлем үшін 

комиссия ( POS /Интернет және т.б.) 

0% және/ 

немесе 0 теңге 

20% және/ 

немесе  

300 000 теңге 

сатып алу 

сомасынан 

 Картаны блоктау 0 теңге 100 000 теңге  

 Картадан картаға аударымдар 
0% және/ 

немесе 0 теңге 

30% және/ 

немесе  

700 000 теңге 

тіркеу 

сомасынан 

 Картаны жабу 0 теңге 700 000 теңге  

 Несие лимитін ұлғайту/азайту 
0% және/ 

немесе 0 теңге 

30% және/ 

немесе  

700 000 теңге 

несие лимиті 

сомасынан 

1.3. Аударымдар / Төлемдер   

 
Банктегі клиенттердің шоттары 

арасындағы банкішілік аударым 

0% және/ 

немесе 0 теңге  

20% және/ 

немесе  

500 000 теңге 

аударым 

сомасынан 

 
Теңгедегі шығыс төлемдер мен 

аударымдар 

0% және/ 

немесе 0 теңге 

20% және/ 

немесе  

500 000 теңге 

аударым 

сомасынан 

 

Шетелдік валютадағы шығыс төлемдер 

мен аударымдар, бенефициар (алушы)  
есебінен комиссия (BEN/SHA) 

0% және/ 

немесе 0 теңге 

30% және/ 

немесе  

700 000 теңге 

тіркеу 

сомасынан 

 

Шетел валютасындағы шығыс 

төлемдер мен аударымдар, 

жөнелтушінің есебінен комиссия 

(OUR) 

0% және/ 

немесе 0 теңге 

30% және/ 

немесе  

700 000 теңге 

тіркеу 

сомасынан 

 

Шетел валютасындағы шығыс 

төлемдер мен аударымдар, 

кепілдендірілген төлем (OUR OUR) 

0% және/ 

немесе 0 теңге 

30% және/ 

немесе  

700 000 теңге 

тіркеу 

сомасынан 

 
Ұлттық валютадағы кіріс төлемдері 

мен аударымдары 

0% және/ 

немесе 0 теңге 

30% және/ 

немесе  

700 000 теңге 

тіркеу 

сомасынан 

 
Шетел валютасындағы кіріс төлемдері 

мен аударымдары 

0% және/ 

немесе 0 теңге 

30% және/ 

немесе  

700 000 теңге 

тіркеу 

сомасынан 

 

Клиенттің өтініші бойынша төлемді 

немесе транзакцияны кез келген 

өзгерту / жою / түзету 

0% және/ 

немесе 0 теңге 

30% және/ 

немесе  

700 000 теңге 

тіркеу 

сомасынан 

 Кіріс халықаралық төлемді қайтару 
0% және/ 

немесе 0 теңге 

30% және/ 

немесе  

700 000 теңге 

тіркеу 

сомасынан 

 
Клиенттің тұрақты тапсырысын 

орналастыру 
0 теңге 700 000 теңге  

 Шот ашпастан аударымдар   

төлем жүйесінің 

тарифтеріне 

сәйкес 
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Төлемді аударуды растауды 

қамтамасыз ету ( SWIFT аударымы) 
0 теңге 700 000 теңге 

 

1.4. Мәлімдеме / Анықтамалар   

 

Клиенттің өтініші бойынша қағаз 

тасығышта/ электронды түрде шоттан 

үзінді көшірме 

0 теңге 700 000 теңге 

 

 

Бухгалтерлік балансты және/немесе 

шоттың/шоттың болуы туралы қағаз 

жеткізгіштегі/электрондық нысандағы 

анықтама (ҚҚС-пен) 

0 теңге 700 000 теңге 

 

 

Шифрды шешу және/немесе карта 

операциясын растау (күні, банкомат 

нөмірі, транзакция уақыты, 

авторизация коды) берілген куәлік 

(ҚҚС қосылған) 

0 теңге 700 000 теңге 

 

 

Несиелік берешек туралы 

қағаз/электрондық нысандағы 

анықтама (ҚҚС-пен)* 

*клиенттің жазбаша өтініші негізінде 

несиені толық өтегеннен кейін несиелік 

берешегінің жоқтығы туралы анықтама 

тегін беріледі. 

0 теңге 700 000 теңге 

 

1.5. Басқа қызметтер    

 Форвардтар   

келісілген 

форвардтық 

мөлшерлеме 

 

Төлемсіз және күмәнді банкноттарды 

инкассоға қабылдау, төлемсіз және 

күмәнді банкноттарды төлем 

банкноттарымен ауыстыру 

0% 30% 

ұсынылған 

банкноттардың 

номиналды 

құнынан 

 
Бір номиналдағы банкноттарды 

басқасына айырбастау/үлкейту 
0 теңге 700 000 теңге  

 

Құжаттардың, үзінді көшірмелердің, 

анықтамалардың, төлем 

картасының/ПИН-кодтың/ Қазақстан 

ішінде немесе Қазақстаннан тыс жерде 

(ҚҚС-пен) түпнұсқаларды жіберу 

кезінде курьерлік қызметтер 

(Қазақстан ішінде/халықаралық) 

0 теңге  100 000 теңге 

курьерлік, пошта 

қызметтерінің 

тарифтеріне 

сәйкес 

 

Қаржылық қызметке қатысты 

мәселелер бойынша кеңес беру 

қызметтері (ҚҚС қоса) 

0 теңге 700 000 теңге  

 
Басқару үшін Банк филиалында 

сенімхатты тіркеу (ҚҚС-пен) 
0 теңге 100 000 теңге  

2. Несиелер   

 
Несиені ұйымдастыру жөніндегі 

комиссия. 
0% 20% несие сомасынан 
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Ескерту: Несие берілген жағдайда 

комиссия алынады 

несиені 

ұйымдастыру 

үшін 

 
Несие алу үшін өтініш пен құжаттарды 

қарау комиссиясы 
0 теңге 700 000 теңге 

несие алу үшін 

өтініш пен 

құжаттарды 

қарау үшін 

 

Несие шарттарын өзгерту үшін 

комиссиялар:  

өтеу кестесі; 

несие валютасы; 

сыйақы мөлшерлемелері; 

әдістері өтеу қарыз 

0% және/ 

немесе 0 теңге  

20% 

және/немесе  

700 000 теңге 

негізгі 

борыштың 

қалдығы 

есебінен 

 

Мәселелерді қарау үшін алымдар: 

(ҚҚС қосылған) 

қарыз алушының (тең қарыз 

алушының), кепілгердің (кепілгердің) 

бастамасы бойынша қарыз алушыға 

(тең қарыз алушыға), кепілгерге 

(кепілгерге) қатысты шарттарды 

өзгерту; 

несие бойынша қамтамасыз етудің 

ауыртпалығының шарттарын өзгерту, 

сондай-ақ қамтамасыз етуді ауыстыру 

кезінде; 

кепіл берушіні ауыстыру; 

клиенттің өтініші бойынша 

клиенттің кредиттік ісінде қамтылған 

кепіл затына құқық белгілейтін 

құжаттарды беру; 

клиенттің өтініші бойынша жеке 

тұлғаның тұрғылықты жері бойынша 

есепке қоюға (есептік есептен 

шығаруға), кепілзат аумағында 

жүргізілген қайта құруларды, 

ғимараттарды, кеңейтулерді 

заңдастыруға келісімі туралы анықтама 

беру; 

кепіл берушіні өзгерту кезінде 

пайдалануға берілген мүлікке меншік 

құқығын және (немесе) кепіл құқығын 

тіркеу бойынша қызметтерді көрсету; 

жылжымайтын мүліктің нысаналы 

мақсатын өзгерту, жер учаскелерін 

үлестерге бөлу бойынша қызметтерді 

көрсету; 

0% және/ 

немесе 0 теңге   

20% 

және/немесе  

700 000 теңге 

негізгі 

борыштың 

қалдығы 

есебінен 
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клиенттің талабы бойынша кепіл 

болып табылатын көлік құралының 

тіркеу нөмірін ауыстыруға, көлік 

құралының тіркеу куәлігін қайта 

ресімдеуге, көлік құралында жоғалған 

құжаттарды қалпына келтіруге рұқсат 

беру туралы куәлікті беру 

 

Клиенттің өтініші бойынша несие 

бойынша берешек анықтамасын 

бергені үшін комиссия (ҚҚС қоса) 

0% және/ 

немесе 0 теңге 

20% 

және/немесе 

700 000 теңге 

негізгі 

борыштың 

қалдығы 

есебінен 

 
Несиені ішінара/толық/мерзімінен 

бұрын өтеу үшін комиссия 

0% және/ 

немесе 0 теңге 

20% 

және/немесе 

700 000 теңге 

негізгі 

борыштың 

қалдығы 

есебінен 

3. Қауіпсіз операциялар 

 
Жалға беру, ҚҚС-мен ұяшықты жалға 

беру мерзімін ұзарту 
0 теңге 10 000 000 теңге 

барлық 

өлшемдер мен 

шарттар 

 

Клиенттің кінәсінен 

құлыптың/кілттердің 

жоғалуы/бұзылуы/бүлінуі жағдайында 

құлыпты ҚҚС-пен ауыстыру 

0 теңге 500 000 теңге  

 

ҚҚС-пен сейфті мәжбүрлеп ашқан 

жағдайда Клиенттің мүлкін Банк 

қоймасында жауапты сақтау 

0 теңге 500 000 теңге 
сақтаудың әрбір 

күні үшін 

 Ашылу ҚҚС салынған қораптар 0 теңге 1 000 000 теңге  
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   №3 Қосымша  
Жеке тұлғаларға арналған операцияларды 

 жүргізудің жалпы шарттары туралы ережеге 

   

  

Банк қызметтері ұсыну туралы шешімдерді қабылдаудың шекті мерзімдері  

Қызмет түрі  Шекті мерзімдер  

Қарыздар бойынша қызметтер  

Кредит өнімін ұсыну туралы шешім қабылдау   
30 жұмыс күн аралығында   

 

Ұсынылған Қарыздың шарттарын қайта қарастыру  15 жұмыс күн аралығында   

Қарыз алушының (қосалқы қарыз алушының), кепіл 

берішінің (кепілгердің) бастамасы бойынша қарыз 

алушымен (қосалқы қарыз алушымен), кепіл берушімен 

(кепілгермен) байланысты шарттарды, сондай-ақ Қарыз 

бойынша кепілзатты  қайта қарастыру   

15 жұмыс күн аралығында   

Қарызды толық/ішінара мерзімінен бұрын өтеу  10  жұмыс күн аралығында  

Клиенттің өтініші бойынша жеке тұлғаның тұрғылықты 

жері бойынша тіркеуге (тіркеуден шығаруға), кепілдік 

қамтамасыз ету аумағында жүргізілген қайта 

жоспарландыруды, салынған құрылыстарды, жалғастыра 

салынған құрылыстарды заңдастыруға  келісімі туралы 

анықтама беру  

10  жұмыс күн аралығында  

Құжатттардың телнұсқасын беру  10  жұмыс күн аралығында  

Құжаттардың көшірмесін (нотариалды куәландырусыз) 

беру  
10  жұмыс күн аралығында  

Клиенттің өтініші бойынша кепілді ауыртпалықтан 

босату туралы хат беру  

10  жұмыс күн аралығында  

Клиенттің өтініші бойынша кепілдік жылжымайтын 

мүліктің, шарттар мен қосымша келісімдердің 

түпнұсқаларын/ нотариалды куәландырылған 

көшірмелерін беру  

10  жұмыс күн аралығында  

Шоттар/карталар   

Ағымдағы шотты ашу  3  жұмыс күн аралығында  

Ағымдағы шотты жабу  30  жұмыс күн аралығында 

Салымды (депозитті) ашу  3  жұмыс күн аралығында  

Салымды (депозитті) жабу  15  жұмыс күн аралығында 

Кредиттік/дебеттік  карточканы шығару/қайта шығару  10  жұмыс күн аралығында  

Кредиттік/дебеттік  карточканы жабу  45 күнтізбелік күн аралығында  

Кассалық операциялар  

Қолма-қол ақшаны салу   1  жұмыс күн ішінде  

Қолма-қол ақшаны шығарып алу  
Алдын ала өтінім бойынша 3 

жұмыс күнге дейін  

Аударымдар/Төлемдер  

Банк клиенттерінің шоттары арасындағы ішкі аударым   1  жұмыс күн ішінде  

Клиенттің Банктегі шоттары арасында конвертация, 

конверсия  
1  жұмыс күн ішінде 

Ұлттық валютадағы шығыс төлемдер мен аударымдар  1  жұмыс күн ішінде 

Шетел валютадағы шығыс төлемдер мен аударымдар  3  жұмыс күн аралығында  
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Клиенттің тұрақты тапсырысын орнату  3  жұмыс күн аралығында  

Ұлттық валютадағы кіріс  төлемдер мен аударымдар  1  жұмыс күн ішінде 

Шетел валютадағы кіріс төлемдер мен аударымдар  3  жұмыс күн аралығында  

Дұрыс емес деректемелер кезінде кіріс халықаралық 

төлемді қайтару  
7  жұмыс күн аралығында  

Клиенттің сұранысы бойынша төлем немесе 

транзакцияны кез келген өзгертуді/жоюды/түзетуді 

орындау  

3  жұмыс күн аралығында  

Дебеттік/кредиттік карточкадан жасалатын аударымдар  3  жұмыс күн аралығында  

Шот ашусыз жасалатын аударымдар  3  жұмыс күн аралығында  

Төлем аудырымын SWIFT жүйесімен растау  10  жұмыс күн аралығында  

Анықтамалар   

Клиенттің сұранысы бойынша шот бойынша үзінді-

көшірмелер  
3  жұмыс күн аралығында  

Теңгерімді растау және/немесе шоттың/шоттардың болуы 

туралы анықтама 
3  жұмыс күн аралығында  

Карта бойынша түсініктеме және/немесе транзакцияны 

растауын ұсынуымен анықтама (күні, банкомат нөмірі, 

транзакцияның уақыты, авторландыру коды)  

3  жұмыс күн аралығында  

Берешек туралы анықтама   3  жұмыс күн аралығында  

Төлем карточкаларын, анықтамаларды, үзінді-

көшірмелерді және басқа құжаттарды жөнелту кезіндегі 

курьер қызметтері: 

- Қазақстан бойынша  

- халықаралық  

 

Қазақстан бойынша 10  жұмыс 

күн аралығында   

Халықаралық 14  жұмыс күн 

аралығында   

Сейфтік операциялар   

Ұяшықты жалдау шартын жасасу  3  жұмыс күн аралығында  

Ұяшықты жалдауын ұзарту  3  жұмыс күн аралығында  

Клиенттің кінәсі бойынша құлыпты/кілтті 

жоғалту/бүлдіру/бұзу кезінде құлыпты ауыстыру  
3 айға дейін 

Ұяшықты ашу  3 айға дейін 

Сейтік операцияларды жүргізуін уақытша тоқтату/тоқтату  30 күнтізбелік күн аралығында  

 


