Жеке тұлғаларға банктік қызмет көрсетуге «Bank RBK» АҚ тарифтері
2018 жылғы «27» тамыздан бастап әрекет ететін, «Bank RBK» АҚ
Активтерді және пассивтерді басқару комитетімен бекітілген (2018 жылғы «21» мамырдағы хаттама)
2019 жылғы «13» мамырдан бастап әрекет ететін, «Bank RBK» АҚ
Активтерді және пассивтерді басқару комитетімен бекітілген (2019 жылғы «14» маусымнан хаттама)

2019 ж. "02" тамыздан бастап күшіне енген «BankRBK» АҚ активтерді және
пассивтерді
басқару комитеті бекіткен өзгерістермен (2019 ж. "22" шілдедегі хаттама)
1-БӨЛІМ. БАНКТІК ШОТТАР АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ
№

Қызмет түрі

Тариф

Ағымдағы шот (ұлттық және шетел валютасында) ашу

0 теңге

1.2

Ағымдағы шотты (ұлттық және шетел валютасында)
жүргізу

0 теңге,
Ол бойынша 1 жылдан астам уақыт
бойы қозғалыс болмаған ағымдағы
шотты
жүргізу
–
қалдық
мөлшерінде, бірақ айына 500
теңгеден аспайды

1.3

Ағымдағы шотты (ұлттық және шетел валютасында)
жабу**

0 теңге

1.4

Жинақ шот (ұлттық және шетел валютасында)
ашу/жүргізу

0 теңге

1.5

Жинақ шотты (ұлттық және шетел валютасында) жабу
**

0 теңге

1.1

Ескерту
Ол бойынша 1 жылдан астам уақыт
бойы қозғалыс болмаған ағымдағы
шотты жүргізгені үшін комиссия
Банкте ашылған әр ағымдағы банктік
шот үшін, ай сайынғы негізде
алынады,
Банкте
салымы
және/немесе қарызы бар клиент
шоттарынан өзге.

2-БӨЛІМ. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
№

Қызмет түрі

2.1

Банкноталар мен монеталарды ұсақтау

2.2

Банктік шотқа енгізбестен, қолма-қол ақшаны
қайта есептеу

2.3

Банктік шотқа қолма қол ақша енгізу

2.4

Өзге филиалдағы банктік шотқа үшінші тұлға
атынан қолма қол ақша енгізу

2.5

Жинақ шоттарынан қолма қол ақша алу:

2.5.1

Қолма қол ақшалай түрінде келіп түсу кезінде

2.5.2

Қолма қолсыз ақша түрінде келіп түсу кезінде:

ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДА

Тариф
Соманың
0,5%-ы,
минималды тариф – 2 000 теңге
Соманың 0,5%, минималды тариф 2 000 теңге
Монеталарды - Соманың 1%,
минималды тариф - 2000 теңге
Тариф

Аударым сомасының 0,7%-ы

0 теңге

Жинақ шотында ақша 7 (жеті) жұмыс күнінен аз
мезгіл сақталған кезінде

Алу сомасының 0,7%-ы

2.5.2.2

Жинақ шотында ақша 7 (жеті) және одан көп жұмыс
күнінде сақталған кезінде

0 теңге

2.6.1

Ағымдағы шоттан немесе қажет еткенге дейінгі
шоттан қолма қол ақша алу:
Қолма қол ақшалай түрінде келіп түсу кезінде

2.6.2

Қолма қолсыз ақша түрінде келіп түсу кезінде

2.6.3

ЗТМО есептелген зейнетақы, жәрдемақы түрінде
Қарыз және/немесе қарыз бойынша алғашқы жарна
түрінде енгізілген сомаларды Банктің кез келген
филиалында беру кезінде

2.6.4

Ескерту

0 теңге

2.5.2.1

2.6

Ескерту

0 теңге
Алу сомасының 0,7%-ы
0 теңге
0 теңге

2.6.5

Банк жинақ шоты бойынша сыйақыны ағымдағы
шотқа төлеу кезінде

0 теңге

2.6.6

Егер жинақ шоты жабылған жағдайда, оның және
ағымдағы шотқа ақша аударымының мерзімі өткен
соң, қолма қолсыз ақша түрінде келіп түсу кезінде
(банктік салым шартының талаптарына сәйкес)

0 теңге

Кепілдік-депозит шотынан ақша
келіп түскен жағдайда комиссия
қолданылмайды

Банктің өзге филиалындағы ағымдағы/жинақ
шоттарынан қолма қол ақша алу (шотқа ақшаның
келіп түсу түріне және оларды сақтау мерзіміне
қарамастан)
ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДА

2.7

0 теңге
Тариф

Банктік шотқа қолма қол ақша енгізу

2.9

Өзге филиалдағы банктік шотқа үшінші тұлға
атынан қолма қол ақша енгізу

2.10

Жинақ шоттарынан қолма қол ақша алу:

2.10.1

Қолма қол ақшалай түрінде келіп түсу кезінде

2.10.2

Қолма қолсыз ақша түрінде келіп түсу кезінде:

2.10.3

Жинақ шотында ақша 7 (жеті) жұмыс күнінен аз
мезгіл сақталған кезінде

Алу сомасының 1%-ы*****

2.10.4

Жинақ шотында ақша 7 (жеті) және одан көп жұмыс
күнінде сақталған кезінде

0 теңге

Ағымдағы шоттан немесе қажет еткенге дейінгі
шоттан қолма қол ақша алу (жинақ шоттары
бойынша есептелген сыйақы және қарыз беру
операцияларының сомаларынан өзге):
Қолма қол ақшалай түрінде келіп түсу кезінде

2.11
2.11.1

Қолма қолсыз ақша түрінде келіп түсу кезінде
Қарыз және/немесе қарыз бойынша алғашқы жарна
түрінде енгізілген сомаларды Банктің кез келген
филиалында беру кезінде

2.11.2
2.11.3

Банк жинақ шоты бойынша сыйақыны ағымдағы
шотқа төлеу кезінде

2.11.4

Ескерту

0 теңге

2.8

Аударым сомасының 1%-ы*****

0 теңге
Кепілдік-депозит шотынан ақша
келіп түскен жағдайда комиссия
қолданылмайды

0 теңге
Алу сомасының 1%-ы *****
0 теңге
0 теңге

Егер жинақ шоты жабылған жағдайда, оның және
ағымдағы шотқа ақша аударымының мерзімі өткен
0 теңге
соң, қолма қолсыз ақша түрінде келіп түсу кезінде
(банктік салым шартының талаптарына сәйкес)
Банктің өзге филиалындағы ағымдағы/жинақ
шоттарынан қолма қол ақша алу (шотқа ақшаның
2.12
0 теңге
келіп түсу түріне және оларды сақтау мерзіміне
қарамастан)
Банк кассасына қолма қол ақша енгізу және алу Банк филиалының/филиал бөлімшесінің жұмыс тәртібіне қарай жүзеге асырылады.
2.11.5

№

3-БӨЛІМ. АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
(4-бөлімде, сонымен қатар осы Бөлімнің 3.16.т. аталған төлем мақсатындағы аударымдардан өзге)
Қызмет түрі
Тариф

Ескерту

Ұлттық валютада
Аударым сомасының 0,3%, бұл
ретте минималды тариф - 800
теңге, максималды тариф- 4 000
теңге

3.1

3.2

3.3
3.4

Клиенттің өзге банктегі банктік шоттарына
аударымдар ***
"Интернет-Клиент" ҚБҚ
жүйесі
бойынша
аударымдарды қоспағанда, өзге банк клиентінің
пайдасына Банктің шұғыл аударым орындауы
Банк клиенттерінің пайдасына банкішілік
аударымдар
Бір клиенттің шоттары арасындағы банкішілік
аударымдар

"Интернет-Клиент» ҚБҚ жүйесі
бойынша:
350 теңге
1000 теңге

Негізгі тарифке қосымша төленеді
(осы Бөлімнің 3.1. т.)

Қағаз тасымалдаушыда - 200 теңге,
"Интернет-Клиент" ҚБҚ жүйесі
бойынша*** - 0 теңге
0 теңге

Оның
ішінде,
шот
ашусыз операциялар бойынша
Банктің мүмкіндігі болған жағдайда
жүзеге асырылады, бұл ретте
банкішілік
800
теңге
3.6
қайтарып алынатын төлем (аударым)
ҚБЕО/Банктің
өңдеуіне
дейін
шығыс
банкаралық - 1500 теңге
қайтарылмаған жағдайда, қайтару
аударымды/төлемді болдырмау**(осы Бөлімнің
үшін комиссия қайтарылмайды.
3.2.т. қоспағанда)
Коммуналдық және өзге қызметтер үшін жеке тұлғалардың төлемдерін, өз шоттары арасындағы банкішілік аударымдарды, сонымен қатар «ИнтернетКлиент» ҚБҚ жүйесі бойынша 24/7 режимінде жүзеге асырылатын жеке тұлғалардың өзге клиенттерінің пайдасына аударымдарды қоспағанда, ұлттық
валютадағы төлем тапсырмаларын қабылдау ағымдағы операциялық күні ішінде жүзеге асырылады.
Тариф
Ескерту
шетел валютасында
Қағаз тасымалдаушыда – 200
Банк клиенттерінің пайдасына банкішілік теңге, "Интернет-Клиент" ҚБҚ
3.7
жүйесі бойынша:*** - 0 теңге
аударымдар
3.5

Өзге банктерден келіп түскен ақшаны есепке алу

0 теңге

3.8

Бір клиенттің шоттары арасындағы банкішілік
аударымдар

3.9

Өзге банк клиенттерінің пайдасына аударымдар:

3.9.1

"OUR" (Ақша жіберушінің қаражаты есебінен)

Банктің және корреспондент-банктің комиссиясы Банк клиенті – ақша
жіберушінің есебінен, үшінші тараптардың комиссиялық сыйақысы ақша
алушы бенефициардың есебінен төленеді

АҚШ
стерлингте/Швейцарлық
валютада/қытай юанінде

Аударым сомасының 0,2%, бұл
ретте
минималды тариф - 10 000 теңге
максималды тариф - 50 000 теңге

долларында/Еурода/Фунт
франкте/өзге

3.9.1.1
3.9.1.2
Ресей рублінде
3.9.2

"GOUR" (Кепілді төлем)

3.9.2.1

АҚШ долларында

3.9.3

"BEN"/"SHARE"
(толық
немесе
бенефициардың қаражаты есебінен)

3.9.3.1
3.9.3.2

3.10
3.11
3.12

3.13

3.14
3.15
3.16

0 теңге

ішінара

АҚШ
долларында/Еурода/Фунт
стерлингте/Швейцарлық франкте / қытай юанінде

Ресей рублінде
Өзге
банктерден
келіп
түсетін
ақшаны
клиенттердің шоттарына есепке алу
Клиенттің тапсырмасы бойынша халықаралыз
төлемнің деректерін өзгерту**
Клиенттің кінәсінен қате аударылған сомаларды
қайтаруға ықпалдасу**

Шығыс аударымды/төлемді SWIFT
бойынша жіберуге дейін болдырмау**

жүйесі

Аударым бойынша тергеу жүргізу **
SWIFT кодты көрсетусіз, ресей рублін қоспағанда,
барлық шетел валюталарында өзге банк
клиенттерінің пайдасына аударымдар
ӨЗГЕ ТӨЛЕМ ЖҮЙЕЛЕРІ (ұлттық және шетел
валюталарында)

Аударым сомасының 0,15% *****,
бұл ретте минималды тариф - 3 000
теңге, максималды тариф - 40 000
теңге
Банктің, корреспондент-банктің және үшінші тұлғалардың комиссиясы
Банк клиенті – ақша жіберушінің есебінен төленеді
Аударым сомасының 0,3%, бұл
ретте минималды тариф - 15 000
теңге
максималды тариф - 60 000 теңге
(BEN): Банктің комиссиясы Банк клиенті – ақша жіберушінің есебінен, ал
корреспондент-банктің және үшінші тараптардың комиссиялық сыйақысы
ақша алушы бенефициардың есебінен төленеді
(SHARE): Банктің және корреспондент-банктің комиссиясы Банк клиенті –
ақша жіберушінің есебінен, делдал-банктің және бенефициар банктің
комиссиялық сыйақысы ақша алушы бенефициардың есебінен төленеді
Аударым сомасының 0,15%, бұл
ретте
минималды тариф - 3 500 теңге
максималды тариф - 40 000 теңге
Аударым сомасының 0,10%, бұл
ретте
минималды тариф 1200 теңге
максималды тариф - 20 000 теңге
Оның
ішінде,
шот
0 теңге
ашусыз операциялар бойынша
13 000 теңге
13 000 теңге

13 000 теңге

Банктің мүмкіндігі болған жағдайда,
ағымдағы операциялық күні сағат
16.00 дейін, бұл ретте қайтарып
алынатын аударым үшін Банк
комиссиясы
қайтарылмайды.
Қайтарып
алынатын
аударым
қайтарылмаған жағдайда, қайтару
үшін комиссия қайтарылмайды.

13 000 теңге
4 000 теңге
Тариф

Негізгі тарифке қосымша төленеді
(3.9. т.)
Ескерту

«Золотая Корона» төлем жүйесі бойынша ақша
аударымдары

3.16.1

АҚШ долларында

Минималды тариф - 0,01 АҚШ
доллары, максималды тариф - 300
АҚШ доллары

Еурода

Минималды тариф - 0,01 Еуро,
максималды тариф - 225 Еуро

Ресей рублінде
Ұлттық валютада

Минималды тариф - 0,01 ресей
рублі максималды тариф – 6 000
ресей рублі
Минималды тариф – 0,01 теңге,
максималды тариф – 10 000 теңге

Төлем жүргізгені үшін тарифтер
төлем жүйесімен жасалған шарт
талаптарына қарай белгіленеді

«Western Union» төлем жүйесі бойынша ақша
аударымдары
3.16.2

АҚШ долларында
Ұлттық валютада

минималды тариф - 1 АҚШ
доллары, максималды тариф - 301
АҚШ доллары
минималды тариф - 760 теңге,
максималды тариф - 106 780 теңге

Төлем жүргізгені үшін тарифтер
төлем жүйесімен жасалған шарт
талаптарына қарай белгіленеді

Банк шетел валютасындағы аударымдарға өтініштерді Банк ағымдағы операциялық күні Нұр-Сұлтан қаласы уақыты бойынша сағат 16.00 дейін, қытай
юанін – сағат 12.00 дейін қабылдайды.
Ұлттық және шетел валютасындағы аударымдар Банк мүмкіндігі болған жағдайда, сағат 16.00 кейін жүзеге асырылады.
4-БӨЛІМ. КЛИЕНТТЕРДІҢ ТӨЛЕМДЕРІ
№

4.1

Қызмет түрі

Тариф

Зейнетақы төлемдерін, бюджетке төлемдерді,
айыппұлдарды, салықтарды қабылдау және аудару,
коммуналдық төлемдерді қабылдау

Қағаз тасымалдаушыда - 400 теңге
"Интернет-Клиент" ҚБҚ жүйесі
бойынша - 100 теңге

4.2

Ұялы байланыс төлемі

4.3

"Қазақтелеком" АҚ қызметтері үшін төлемдер

Ескерту
Қабылдау және аудару тек Банк
филиалдарында/
бөлімшелерінде
жүзеге асырылады. 14:00 кейін
қабылданған
төлем
келесі
операциялық
күні
Нұр-Сұлтан
уақыты бойынша жүзеге асырылады

Қағаз тасымалдаушыда - 0 теңге,
"Интернет-Клиент" ҚБҚ жүйесі
бойынша:
минималды тариф - 0 теңге,
максималды – төлем сомасының
1,5%
Төлем сомасының 3%, минималды
тариф 200 теңге
"Интернет-Клиент" ҚБҚ жүйесі
бойынша:
минималды тариф - 0 теңге,
максималды тариф - 100 теңге

4.4

Қызмет көрсетушілер пайдасына өзге төлемдер

4.5

Заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер пайдасына
«Экспресс-касса» жүйесі бойынша:

4.5.1

Ұлы Отан соғысының ардагерлері үшін

Қызмет көрсетушілер «Интернетклиент» ҚБҚ-де көрсетілген. Төлем
жүргізгені үшін тарифтер төлем
жүйесімен
жасалған
шарт
талаптарына қарай белгіленеді.
Қабылдау және аудару тек Банк
филиалдарында/
бөлімшелерінде
жүзеге асырылады.

0 теңге

Комиссияны
есептен
шығару
бенефициармен жасалған шартта
көрсетілген
тәртіпте
және
өзге клиенттер үшін
жағдайларда жүзеге асырылады.
5-БӨЛІМ. "ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ" ЖҮЙЕСІ БОЙЫНША ҚАШЫҚТАН БАНКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Соманың 0,2%
минималды тариф - 250 теңге

4.5.2

№

Қызмет түрі

Тариф

5.1

"Интернет-клиент" ҚБҚ жүйесіне қосылу

0 теңге

5.2

Абоненттік төлем

0 теңге

Ескерту
Комиссия жыл сайынғы негізде
есептен шығарылады

"Интернет-клиент" ҚБҚ жүйесіне қатынауды
0 теңге
бұғаттау (оның ішінде, Contact сentre арқылы
телефон бойынша)
"Интернет-клиент"ҚБҚ жүйесіне қатынауды
5.4
0 теңге
бұғаттан шығару
5.5
0 теңге
"Интернет-клиент" ҚБҚ жүйесін өшіру
6-БӨЛІМ. ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАМЕН АЙЫРБАС ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ҚОСҚАНДА, ШЕТЕЛ
ВАЛЮТАСЫМЕН АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖҮРГІЗУ
№
Қызмет түрі
Тариф
Ескерту
Қолма-қолсыз тәртіппен өтінім бойынша шетел
6.1
валютасын айырбастау:
Күнбе
күн
(оның
ішінде
«Depositum»
мультивалюталық салымы бойынша айырбастаулар,
6.1.1
0 теңге
Банктің белгіленген бағамына сәйкес
«Интернет-Клиент»
ҚБҚ
жүйесі
бойынша
айырбастаулар
6.1.2
Келесі жұмыс күні
0 теңге
Банктің белгіленген бағамына сәйкес
Банк шетел валютасын айырбастауға өтініштерді Банк ағымдағы операциялық күні Нұр-Сұлтан қаласы уақыты бойынша сағат 15.00 дейін, қытай юанін
– сағат 12.00 дейін қабылдайды.
Шетел валютасын айырбастауға өтініштерді Банк мүмкіндігі болған жағдайда, Нұр-Сұлтан қаласы уақыты бойынша сағат 15.00 бастап 18.00 дейін
қабылданады.
«Depositum» мультивалюталық салым және «Интернет-Клиент» ҚБҚ жүйесі бойынша операциялар аясында шетел валютасын айырбастауға
өтініштерді сағат 09:00 бастап 17:00 дейін қабылданады (жұмыс күндері, дүйсенбіден жұмаға дейін).
5.3

Қолма қол шетел валютасын сатып алу/сату
бойынша валюталық-айырбастау операциялары

6.2

Операция жүргізу күні
белгілеген бағам бойынша

Банк

7-БӨЛІМ. СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР
(Сейфтік операциялар бойынша Банктің жеке және заңды тұлғалар үшін тарифтері)
Қызмет түрі
Тариф

№

Сейфтік операция тарифтеры

7.1.
7.1.1.

Шағын сейф (450мм*246мм*80мм):

7.1.1.1.

1 күн

350 теңге

Ескерту

7.1.1.2.

1 ай

7.1.1.3.

3 ай

8 500 теңге

7.1.1.4.

6 ай

15 000 теңге

7.1.1.5.

12 ай

27 000 теңге

7.1.2.

Орташа сейф (450 мм*246мм*144мм):

7.1.2.1.

1 күн

7.1.2.2.

1 ай

5 600 теңге

7.1.2.3.

3 ай

14 000 теңге

7.1.2.4.

6 ай

26 000 теңге

7.1.2.5.

7.1.3.1.

12 ай
Үлкен
сейф
(450мм*246мм*413мм):
1 күн

7.1.3.2.

1 ай

7 200 теңге

7.1.3.3.

3 ай

19 000 теңге

7.1.3.4.

6 ай

34 000 теңге

7.1.3.5.

12 ай

64 000 теңге

7.1.4.

Гранд сейф (450мм*450мм*413мм):

7.1.4.1.

1 күн

1 500 теңге

7.1.4.2.

1 ай

14 000 теңге

7.1.4.3.

3 ай

31 000 теңге

7.1.4.4.

6 ай

58 500 теңге

7.1.4.5.

12 ай

111 000 теңге

7.1.5.
7.1.5.1

Сейф Гранд плюс (435мм*620мм*650мм):
1 күн

2 000 теңге

7.1.5.2

1 ай

17 000 теңге

7.1.5.3

3 ай

45 000 теңге

7.1.5.4

6 ай

79 000 теңге

7.1.5.5

12 ай

148 000 теңге

7.1.3.

4 000 теңге

450 теңге

49 000 теңге
(450мм*246мм*450мм),

7.3.1.

7.3.2.
7.3.3.
8-БӨЛІМ. ҚАРЫЗ
ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
№

Сейфтік операциялар бойынша өзге қызметтер
үшін тарифтер**
Филиалдарда клиенттің кінәсінен кілт сынғанда
немесе жоғалғанда сейфтік ұяшықтың құлпын
ауыстыру үшін комиссия
VIP Орталықта клиенттің кінәсінен кілт сынғанда
немесе жоғалғанда сейфтік ұяшықтың құлпын
ауыстыру үшін комиссия
Мерзімі аяқталғанда сейфті босатпағаны үшін

Қызмет түрі
Қарызды
алуға
өтінішті
және
құжаттарды
қарастырғаны үшін комиссия **
Қарызды ұйымдастырғаны үшін комиссия

7.2.2.5.

Қарызды бергені үшін комиссия
Қарызға қызмет көрсетумен байланысты ағымдағы
шоттарды ашу және жүргізу үшін комиссия
Ұсынылған қарыз шарттарын өзгерткені үшін
комиссия:
1) өтеу кестесі;

7.2.3.

2) қарыз валютасы;

7.2.3.1.

3) сыйақы мөлшерлемесі;

7.2.3.2.

4) өтеу тәртібі

7.2.3.4.

7.2.3.5.
7.2.4.

Алматы қ. ғана бар

Алматы, Нұр-Сұлтан қ. ғана бар

Алынып тасталды

7.2.
7.3.

600 теңге

Келесі сұрақтарды қарастырғаны үшін комиссия **:
1) қарызгердің (тең қарызгердің), гаранттың
(кепілгердің) бастамасы бойынша қарызгермен (тең
қарызгермен), гарантпен (кепілгермен) байланысты
шарттарды өзгерту;
2) қарыз бойынша кепіл затына ауыртпалық салу,
сонымен қатар кепіл затын ауыстыру кезіндегі
шарттарды өзгерту;
3) кепіл берушіні ауыстыру;

15 000 теңге
30 000 теңге
Тариф бойынша әр күн үшін

Тариф
Өнім/акция шарттарына сәйкес
Өнім/акция шарттарына сәйкес
Өнім/акция шарттарына сәйкес
Өнім/акция шарттарына сәйкес
Өнім/акция шарттарына сәйкес
59 000 теңге
600 теңге
7 200 теңге
Өнім/акция шарттарына сәйкес
36 000 теңге

68 000 теңге

Ескерту

7.2.4.1.

7.2.4.2.

7.2.4.3.

7.2.4.4.

7.2.4.5.

7.2.5.2.
9-БӨЛІМ. БАСҚА
ҚЫЗМЕТТЕР
№

4) клиенттің несиелік құжаттар жинағындағы кепіл
затына құқық белгілеуші құжаттарды клиенттің
өтініші бойынша беру;
5) жеке тұлғаның тұрғылықты орны бойынша тіркеуге
(тіркеуден шығаруға), кепілдік қамсыздандыру
аумағында жүргізілген қайта құрылымдауды,
құрылымдарды, жапсармаларды заңдастыруға келісім
туралы анықтаманы клиенттің өтініші бойынша беру;
6) кепіл беруші ауысқан кезде қолданысқа енгізілген
мүліктің меншік құқығын және (немесе) кепіл
құқығын рәсімдеу бойынша қызмет көрсету;
7) жылжымайтын мүліктің мақсатты тағайындалуын
өзгерту бойынша, жер телімдерін үлеске бөлу
бойынша қызмет көрсету;
8) Кепілдік қамсыздандыру болып табылатын көлік
құралының тіркеу нөмірін ауыстыруға, көлік
құралының тіркеу куәлігін қайта рәсімдеуге, көлік
құралы бойынша жоғалған құжаттарды қалпына
келтіруге рұқсат туралы анықтаманы клиенттің
өтініші бойынша беру
Қарыз
бойынша
несиелік
берешек
туралы
анықтаманы клиенттің өтініші бойынша бергені үшін
комиссия **
Қарызды мерзімнен бұрын бөліктеп (толықтай)
өтегені үшін комиссия
1 ай

1 500 теңге

14 500 теңге

36 000 теңге
68 000 теңге

125 000 теңге

2 000 теңге

Тариф Қазақстан Республикасының
заңнамасымен
көзделген
жағдайларда қолданылмайды

Өнім/акция шарттарына сәйкес
17 000 теңге

Қызмет түрі
Банктік шотқа, қарызға қатысты кез келген
сипаттағы ақпараттық анықтамалар /хаттар,
шарттар (соның ішінде телнұсқаларын) және
үшінші
тұлғалардың
пайдасына
басқа
анықтамалар беру:

Тариф

Ескерту

Тариф Қазақстан Республикасының
заңнамасымен
көзделген
жағдайларда қолданылмайды

5

2 (екі) банк күні ішінде **
Банк күні ішінде **

1 000 теңге

Банктік шоттар бойынша үзінді көшірмелер беру

Ағымдағы үзінді көшірме – 1 000
теңге
мұрағаттық үзінді көшірме (12
айдан аса) - 2 000 теңге

Төлем құжатының телнұсқасын беру (әр құжат
үшін)**

500 теңге

К
R
Қ
б
с
VIP клиентке қолма-қол ақша жеткізу (қызметтік
инкассация кассирінің бірге ілесуі):
8.1

Бір күн ішінде жеткізу (1 сағат жол үшін + 1 сағат
ақшаны қайта санау үшін деген есеппен)**

30 000 теңге

8.2

Екі сағаттың ішінде жеткізу (1 сағат жол үшін + 1
сағат ақшаны қайта санау үшін деген есеппен)**

36 000 теңге

8.3

Жеткізуге кететін қосымша уақытты төлеу (әр сағат
үшін)**

12 000 теңге

8.4

Несие берешегі туралы анықтама беру **

2 000 теңге

Нотариалдық
куәландыру
мақсатында
көшірмесін түсіру үшін Банкте сақтаулы кепілдегі
құқық белгілеуші, сәйкестендіруші және басқа
құжаттардың түпнұсқаларын беру **
8.5

8.6

3 000 теңге

Тариф Қазақстан Республикасының
заңнамасымен
көзделген
жағдайларда қолданылмайды

8.7

8.8

9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.3
9.4
9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.6
9.7

Мағынасы:
* - аталған тарифтер жеке кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы немесе кәсіби медиатор және адвокат ретінде тіркеу
есебінде тұрған, кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін қолданылмайды;
** - Тариф ҚҚС есебімен көрсетілген
*** - «Интернет-Клиент» ҚБҚ жүйесі бойынша өзге банк клиенттерінің пайдасына аударымдардың /Банк клиенттерінің пайдасына
банкішілік аударымдардың жалпы сомасы 500 000 теңгеден/Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша операциялық күн ішінде төлем
(аударым) жүргізу кезінде Банк белгілеген валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша шетел валютасындағы баламасынан
аспауы қажет.
**** аталған тарифтер Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғалармен жасалатын келісімшарттарға да қолданылады.
Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғалармен келісімшарттар Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің
ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылады.
***** - комиссия теңгеде операция жүргізу күні Банкпен белгіленген валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша алынады

Ескерту:
1) Комиссиялар осы Ережемен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тарифтерге сәйкес алынады. Комиссия алу
тәртібі Банктің операция жүргізудің жалпы шарттары туралы Ережеге / немесе Банкпен жасалған өзге шарттарға сәйкес жүзеге
асырылады.
2) Банктің комиссиясын төлеуге шотта қаражат жеткіліксіз болған жағдайда немесе Қазақстан Республикасының заңнамасымен
көзделген өзге жағдайларда Банк клиентке қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы.
3) Тарифтермен белгіленген комиссиялық сыйақы көрсетілген әр қызмет / операция / төлем / аударым үшін алынады.

