Депозит DEPOSITUM*
Мультивалюталық DEPOSITUM салымы бір уақытта төрт валютада: теңгеде, АҚШ долларында,
ресей рублінде және еурода ақшаны сақтауға және көбейтуге мүмкіндік береді.
Артықшылықтары:


Банктің интернет-банкингін қолданып, комиссиясыз мультивалюталық салым шарттары
шеңберінде ақшаны қашықтықтан айырбастау мүмкіндігі:

– айырбасталатын ең көп сома шектелмейді;
– бір күн ішінде айырбасталатын сома жиынтығы 15 000 000 теңгеден (АҚШ долларындағы/ресей
рубліндегі/еуродағы баламасынан) асатын болса, дилердің растамасы талап етіледі;







айырбасталған сома және қолма-қол ақшалай емес келіп түскен қаражат 7 (жеті) күннен көп
сақталғанда оны алу үшін комиссия ұсталынбайды;
жоғары пайыздық мөлшерлемелер;
мөлшері 15 000 теңгені құрайтын төмендетілмейтін қалдыққа дейін ақшаның бір бөлігін алу
мүмкіндігі;
салым сақталатын мерзім бойы пайыздық мөлшерлеме белгіленген;
шектеусіз толықтыру;
ақша 1 айдан көп сақталғанда мерзімінен бұрын бұзу үшін – есептелген сыйақыны
жоғалтпай.

Салым валютасы
Мерзім, ай
Сыйақының
номиналды
мөлшерлемесі, %
ЖТСМ, %** дейін
Ең аз салым мөлшері
Ең көп салым
мөлшері ***
Ең аз
айырбасталатын сома
Салымды
толықтыру***
Бір бөлігін алу
Сыйақы төлеу

Мерзімінен бұрын
бұзу
Автоматты ұзарту

KZT

USD

RUR

EUR

0,1

0,1

12, 24, 36
9,4

0,8

9,5****
0,8
0,1
0,1
Барлық салым шоттары бойынша жиынтықты қалдық - 15 000 теңге
(операция жүргізу күні ҚР Ұлттық Банкімен белгіленген валюта
айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша)
Шектеусіз
10 000 KZT не 50 USD не 50 EUR не 5 000 RUR
Шектеусіз
Ең төменгі салым мөлшеріндегі төмендетілмейтін қалдық сақталса,
болады.
Салымшының таңдауы бойынша:
№1 нұсқа: сыйақыны ай сайын капиталдандыру: есептелген сыйақы
мөлшерлемесі ай сайын тиісті валютада салым сомасына қосылады,
сол арқылы салым мөлшері есептелген сыйақы сомасына артады;
№2 нұсқа: салымшының Банкте ашқан төлем картасын қолдану
арқылы ағымдағы шотқа ай сайынғы төлем. Сыйақы салым
валютасының үшеуінің бірімен төленеді: KZT, USD немесе EUR;
№3 нұсқа: салымшының Банкте ашқан ағымдағы шотына ай сайынғы
төлем, бұл ретте сыйақы салым валютасының төртеуінің бірімен
төленеді немесе салымның тиісті валютасындағы ағымдағы шотқа
төленеді.
30 (отыз) күнтізбелік күнге дейін – сыйақы есептелмейді, 30 (отыз)
күнтізбелік күннен кейін – есептелген сыйақыны жоғалтпай
Ұзарту кезінде қолданылатын өнім талаптарына сәйкес

Салымшының жасы
Қажетті құжаттар

16 жастан бастап
Жеке басын куәландыратын құжат (түпнұсқасы, міндетті түрде жеке
сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) болуы керек)

* Өнім шарттары Банкпен ерекше қатынаста байланысқан тұлғалармен жасалатын мәмілелерге де
қолданылады.
Банкпен ерекше қатынаста байланысты тұлғалармен мәмілелер Банктің ішкі нормативті құжаттарымен және
Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте жасалады.
** Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Қарыздар
мен салымдар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемелерін
(нақты құнын) есептеу қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 26 наурыздағы №137 қаулысына сәйкес
есептелген.
***Салымшы (депозитор) орналастыру кезінде Банктің меншікті капиталының 10% асатын мөлшерде Банкке
салым орналастырғысы келген жағдайда, осы мәселе бойынша шешім «Bank RBK» АҚ Басқармасының
қарауына, кейіннен «Bank RBK» АҚ Директорлар кеңесінің бекітуіне шығарылады.
****Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің мәнінде ауытқушылықтар (+/- жылдық 0,1%) болуы
мүмкін (салым мерзімі ішіндегі күндердің нақты санына байланысты).
Салым бойынша шарттар Директорлар кеңесінің 12.03.2014ж. №ОБП-120314-10-1 шешімімен бекітілген.
Өзгерістер мен толықтырулар Директорлар кеңесінің 16.07.2014ж., 26.12.2014ж., 21.10.2015ж., 11.11.2015ж.,
23.12.2015ж., 27.01.2016ж., 29.06.2016ж., 02.11.2016ж., 14.12.2016ж., 28.12.2016ж., 28.06.2017ж.,
29.11.2017ж., 11.01.2018ж., 20.03.2018ж. 26.06.2018ж., 26.09.2018ж. шешімімен бекітілген «Bank RBK» АҚ
Директорлар кеңесімен бекітіліп, 01.10.2018ж. бастап күшіне енген өзгеріспен және толықтырулармен қоса.

Депозиттер Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қорымен сақтандырылған

