
 Заңды тұлғаларға/шаруа (фермер) қожалықтарына/жеке 

кәсіпкерлерге/нотариустарға/адвокаттарға/жеке сот орындаушыларына және кәсіби 

медиаторларға арналған тарифтер

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да банктік 

және басқа операцияларды өткізудің 

жалпы шарттары туралы ережелерге 1 

қосымша                                                                      



Негізгі мөлшерлеме

Ұлттық 

валютамен 

минимум

Ұлттық 

валютамен 

максимум

1. 102011610/0100 Банк шотын ашу - - -

(Клиент тек бір ағымдағы шотты ашу үшін ғана тӛлейді, қалған Банктік 

шоттар қажеті құжаттар кӛрсетілген кезде тегін ашылады)
- - -

1.1. 102011610/0101 заңды тұлғалар үшін (барлық меншік нысанындағы)  6000 KZT - -

1.2. 102011610/0102
Шаруа қожалықтары, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар мен 

жеке сот орындаушылары үшін 
2875 KZT - -

2. 102011611/0200 Банк шотын жүргізу - - -

2.1. 102011611/0201

"Транзиттік режимде" ағымдағы шоттар мен жинақ шоттарын қоспағанда, 

әрбір Банк шотын жүргізу (ай сайын, шот бойынша операциялар болған 

кезде)

1000 KZT - -

2.1-1.

"Транзиттік режимде" ағымдағы шоттарды, жинақ шоттарын және сыйақы 

есептеумен шоттарды  қоспағанда, әрбір Банк шотын жүргізу, ағымдағы 

ай ішінде шот бойынша қозғалыстар болмаған жағдайда (ай сайын, әрбір 

шот үшін)  

Шоттағы қалдық сома, бірақ 

" 1 000 теңгеден артық емес     
- -

2.2. Банк шоты бойынша үзінді кӛшірмелер ұсыну (2.10- тармағын қоспағанда): - - -

102011611/0202 - міндетті тәртіпте (ай сайын)  0 KZT - -

102011612/0202
- Клиенттің өтініші бойынша Банк шоттарына қызмет көрсету 

шеңберінде Банк шоттары бойынша үзінді көшірмелер ұсыну (қосымша)
 700 KZT - -

Мәліметтерді бұдан әрі аудиторлық компанияға ұсыну үшін клиенттің 

сұрауы бойынша шоттардың күйі туралы анықтама  (ҚҚС ескерумен) 
6500 KZT

Клиенттің 1 жылдан артық айналымдары бойынша анықтама (ҚҚС 

ескерумен) 
 3300 KZT - -

Клиенттің 3 жылдан артық айналымдары бойынша анықтама (ҚҚС 

ескерумен) 
 4400 KZT

Уақыттың кез келген аралығы үшін мұрағаттық құжаттарды ұсыну (ҚҚС 

ескерумен) 
 5500 KZT

2.3. 102011612/0203
Клиенттің сұрауы бойынша оның Банктегі қызмет кӛрсетілуімен 

байланысқан анықтамаларды ұсыну (ҚҚС ескерумен)
 1300 KZT - -

2.4. 102011612/0204 Банктік-қаржылық құжаттардың кӛшірмелерін беру (ҚҚС ескерумен)  700 KZT - -

2.5. 102011612/0205 Аударымдарды SWIFT пішімінде растау (ҚҚС ескерумен) 850 KZT - -

2.6. Шығыс төлемдер бойынша тергеу (ҚҚС ескерумен) - -

102011612/0206 шетелдік валютамен

12000 KZT + шетелдік 

банктердің шығындары 

(корреспондент банктердің 

комиссияларына сәйкес)

-

Қазақстан аумағынан тыс ұлттық валютамен (теңге)

5000 KZT + шетелдік 

банктердің шығындары 

(корреспондент банктердің 

комиссияларына сәйкес)

102011612/0208
Банктің техникалық мүмкіндігінің болуы кезінде Қазақстан 

Республикасының аумағында ұлттық валютамен (теңгемен) 

 2000  KZT + қосымша 

шығындар (бенефициар 

банктердің сыйақылары, 

пошталық  шығындар) факті 

бойынша 

-

2.6-1.

Кіріс төлемдері бойынша тергеу (ҚҚС ескерумен)                                                                                                               

- банк-корреспондентті жұмылдырумен (алушының бастамасы 

бойынша) бенефециар деректемелерінің жеткіліксіздігі/қателігі 

кезінде

- -

Тариф бекітілген сома түрінде көрсетілген жағдайда, тариф әрбір операция/құжат үшін алынады.

1 БӨЛІМ. Заңды тұлғаларға/шаруа (фермер) қожалықтарына/жеке кәсіпкерлерге/нотариустарға/адвокаттарға/жеке сот орындаушыларына 

және кәсіби медиаторларға (орта және шағын бизнес) арналған есептік-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер

Түсініктемелер:  "Банктің бағамы бойынша" деп белгіленбеген, бұл Тарифтермен белгіленген валютамен комиссияның мөлшері   операцияны жасау сәтіне Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің ресми бағамын қолданумен есептеледі.

Банктің бағамы - Банк валюта айырбастау бойынша операцияны жасау сәтіне белгілеген валютаны айырбастау  курсы.

ҚҚС салынатын Банктің комиссиялары бойынша құнына кіргізілген.

Тариф % (пайыздық) қатынаста көрсетілген жағдайда, % (пайыз) тарифтерге сәйкес жүргізілетін операцияны жасау сәтіне оның сомасынан алынады, бірақ белгіленген 

минимумнан кем емес және белгіленген максимумнан (олар бар болған кезде) артық емес.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Атырау, Ақтау, Ақтөбе және Орал қалаларындағы филиалдары үшін Банкте техникалық мүмкіндіктер болған кезде операциялықтан тыс уақыт үшін 

төлем тапсырмаларын қабылдау үшін комиссия Астана қ. уақытымен  16:30сағ. бастап алынады (комиссия негізгі комиссияға қосымша алынады).

Банк-контрагенттердің (үшінші банктердің) сыйақылары, сондай-ақ Клиенттердің тапсырмаларын орындау бойынша басқа қосымша шығыстарды Клиенттер жүргізілген 

шығыстардың нақты құны бойынша өтейді (төлейді).

№ Код  Қызметтер / операциялар тізбесі

Қолданыстағы  тарифтер



102011612/0209 шетелдік валютамен

11000 KZT + шетелдік 

банктердің шығындары 

(корреспондент банктердің 

комиссияларына сәйкес)

-

102011512/0210 Қазақстан аумағынан тыс ұлттық валютамен (теңге)

11000 KZT + шетелдік 

банктердің шығындары 

(корреспондент банктердің 

комиссияларына сәйкес)

-

2.7. Төлем нұсқауларына өзгерістерді енгізу: - -

102011612/0211 шетелдік валютамен

11000 KZT + шетелдік 

банктердің шығындары 

(корреспондент банктердің 

комиссияларына сәйкес)

-

Қазақстан аумағынан тыс шығыс төлемдер бойынша ұлттық 

валютамен (теңге)

11000 KZT + шетелдік 

банктердің шығындары 

(корреспондент банктердің 

комиссияларына сәйкес)

2.8.
Клиенттің өтінімі бойынша төлем тапсырмасын қайтарып алуға 

арналған сұрауын қабылдау
- -

102011512/0213
- ұлттық валютамен банк ішіндегі төлемдер (бенефециар акцептісі 

шартымен)
 0 KZT -

102011612/0214
- шетелдік валютамен банк ішіндегі төлемдер (бенефециар акцептісі 

шартымен)
 500 KZT -

102011612/0215

- Қазақстан Республикасының аумағында ұлттық валютамен (теңге) 

сыртқы төлемі (басқа банк клиентінің пайдасына) (Банктің техникалық 

мүмкіндігінің болуы кезінде)

 2000 KZT -

102011612/0216
 - шетелдік валютамен сыртқы төлемі (басқа банк клиентінің 

пайдасына)

11000 KZT + шетелдік 

банктердің шығындары 

(корреспондент банктердің 

комиссияларына сәйкес)

-

- Қазақстан аумағынан тыс төлемдер бойынша ұлттық валютамен 

(теңге) сыртқы төлемі

5000 KZT + шетелдік 

банктердің шығындары 

(корреспондент банктердің 

комиссияларына сәйкес)

2.9. 102011611/0217

Клиенттің өтінімі бойынша Банктік шотты жабу (әрбір Банктік шотты 

жабу кезінде). (Банктің басқа бөлімшесінде алдын ала ашумен Банк 

бөлімшесіндегі Банктік шотты жабу жағдайында комиссиясы 

алынбайды) (ҚҚС ескерумен)

7 000 KZT - -

2.10

SWIFT Клиенттің шоты бойынша үзінді кӛшірмелерін ұсыну - МТ 940 

пішіміндегі хабарламалармен немесе МТ 998 пішімінде Фасти арнасы 

бойынша немесе Клиенттің жазбаша ӛтінімі бойынша XML пішімінде ай 

сайын әрбір есеп үшін (ҚҚС ескерумен)

5 000 KZT - -

2.11.

Банкпен тиісті шарты/келісімі жасалған заңды тұлғаның/жеке кәсіпкердің 

пайдасына жеке тұлғалардан қолма-қол ақшаны (тӛлемдерді) есепке 

жатқызу/аудару:

- - -

 - ұсынылатын/кӛрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін тӛлемі; 5% 150 KZT 300 000 KZT

 - "Прайм" пакеті бойынша қызмет кӛрсету аясында 

ұсынылатын/кӛрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін тӛлемі
10% 150 KZT -

 - айына қабылданатын қолма-қол ақшалардың (тӛлемдердің) бекітілген 

кӛлеміне дейін «майСейфети» ЖШС пайдасына ұсынылатын/кӛрсетілетін 

тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін тӛлемі*

45% 1 800 KZT -

 - айына қабылданатын қолма-қол ақшалардың (тӛлемдердің) бекітілген 

кӛлемінен жоғары «майСейфети» ЖШС пайдасына 

ұсынылатын/кӛрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін тӛлемі*

53% 2 100 KZT -

 - «Еуропалық заңгерлік қызмет» ЖШС пайдасына 

ұсынылатын/кӛрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін тӛлемі
65% 1 500 KZT -

Сақтандыру компанияларының пайдасына ұсынылатын/кӛрсетілетін 

қызметтер үшін тӛлемі

10% -дан 90% дейін 

қолданылу және комиссия 

мӛлшері Банктің 

Басқармасымен 

белгіленеді, және тиісті 

шарттар/келісімде тіркеледі

1 500 KZT -

жеке тұлғалардың ақша қаражаттарын автосалондардың/құрылыс 

компаниялардың/әріптестердің/сауда мекемелерінің пайдасына 

енгізу/аудару

 0,1% -дан 50% дейін 

қолданылу және комиссия 

мӛлшері Банктің 

Басқармасымен 

белгіленеді, және тиісті 

шарттар/келісімде/банк 

ӛнімінде тіркеледі

- -

3. 102011611/0300 Ұлттық валютамен (теңге) аударымдар - - -

3.1. 102011611/0301 Банк ішінде 0 KZT - -

3.2. Қазақстан бойынша ұлттық валютамен (теңге) сыртқы аударымдар: - - -

Валюталаудың ағымдағы күнімен тӛлем тапсырмаларын қабылдау: - - -



102011611/0302 - 12.30с. дейін  Астана қ.; 0,30% 800 KZT 3 000 KZT

102011611/0303 - 12.30с. бастап - 15.30 с. дейін Астана қ.; 0,35% 1 200 KZT 5 000 KZT

102011611/0304
15.30 с. бастап Астана қ. (Банктің техникалық мүмкіндігінің болуы 

кезінде)
0,45% 2 500 KZT 7 000 KZT

102011611/0305
шұғыл төлем-комиссиясы негізгі комиссияға қосымша алынады 

(Банктің ішкі құжаттарына сай төлемдерді жүргізу тәртібінде)
2 000 KZT - -

3.2-1.
Қазақстан аумағынан тыс ұлттық валютамен (теңге) сыртқы 

аударымдар:
- - -

Жіберушінің есебінен комиссияны алу бойынша нұсқауларын кӛрсету 

кезінде (OUR опциясы):
0,20% 6 500 KZT 75 000 KZT

3.3.

Төлемді орындаумен валюталаудың болашақ күнімен Қазақстан 

бойынша ұлттық валютамен (теңге) төлем тапсырмаларын 

қабылдау:

- - -

102011611/0306  - екінші банктік дәл айтқан күнінде: 0,20% 200 KZT 400 KZT

3.4. Клиенттің сұрауы бойынша Банк маманымен тӛлем талаптарының жинағы 1 500,00 KZT

4. 102011611/0400 Шетелдік валютамен сыртқы аударымдар

4.1. Басқа банктердің пайдасына аударым: - - -

Жіберушінің есебінен комиссияны алу бойынша нұсқауларын 

көрсету кезінде (OUR опциясы):
- - -

102011611/0401
 шетелдік валютамен, АҚШ долларын (USD) және ресей рублін (RUB) 

қоспағанда
0,30%     20 000 KZT    130 000 KZT 

102011611/0402
бенефициармен төлемнің толық сомасын кепілденген алуымен АҚШ 

долларымен (USD)
0,30%     20 000 KZT    130 000 KZT 

102011611/0403 ресей рублімен RUB  0,1% 2 000 KZT 20 000 KZT

ресей рублімен (RUB) шұғыл төлемі, төлем тек қана алушы банктің 

БЭШТ (Банктік электрондық шұғыл төлемдер) жүйесінің қатысушысы 

болып табылатыны шартымен іске асырылады – комиссия 4.1-

тармақшасымен негізгі комиссияға қосымша алынады (ресей рублімен 

(RUB))

               2 500 KZT

102011611/0404
шетелдік валютамен (ВТБ Тобына кіретін банктерде ашылған 

шоттарға алушылардың пайдасына)
0,15% 2 500 KZT 25 000 KZT

102011611/0406
ресей рублімен RUB (ВТБ Тобына кіретін банктерде ашылған 

шоттарға алушылардың пайдасына)
 0,08% 1 500 KZT 15 000 KZT

4.2.
Бенефициардың есебінен комиссияны алу бойынша нұсқауларды 

көрсету кезінде (BEN/SHARE опциясы):
- - -

102011611/0408 - шетелдік валютамен, ресей рублін (RUB) қоспағанда 0,25% 5 750 KZT 70 000 KZT

5. 102011612/0600

Зейнетақы және әлеуметтік аударымдар бойынша қағаз жүзіндегі 

тізімдерді өңдеу үшін қосымша комиссиясы (бұл қосымша 

комиссиясы аударымның өзін іске асыруға арналған негізгі 

(базалық) комиссия әрекетін жоймайды) (ҚҚС ескерумен)

- - -

102011612/0601 - 10 және одан да кӛп адамнан  5000 KZT - -

6. 102011611/0700

Банктің техникалық мүмкіндіктерінің болуымен операциядан тыс 

уақытта төлем тапсырмаларын қабылдау (комиссия негізгі 

комиссияға қосымша алынады)

- - -

6.1. Сыртқы аударымдар: - - -

102011611/0701 15.30с. бастап Астана қ. ұлттық валютамен (теңге)  2000 KZT - -

102011611/0702 15.30с. бастап Астана қ. шетелдік валютамен 8 625 KZT - -

6.2. "Интернет-банкинг" жүйесімен Клиенттердің аударымдары - - -

102011611/0703 15.30с. бастап Астана қ. ұлттық валютамен (теңге) 2000 KZT - -

102011611/0704 15.30с. бастап Астана қ. шетелдік валютамен 8 625 KZT - -

7. 102111612/0900

Валюталық бақылау. (Төлемдер/аударымдар бойынша қосымша 

қызмет көрсету және/немесе ҚР валюталық заңнамасына сай 

ағымдағы шотты жүргізу)

- - -

7.1. Сыртқы экономикалық келісімшарттарды жүргізу: - - -

102111612/0901
- экспорт және импорт бойынша келісімшартты тіркеу және есептік 

нөмірін беру (ҚҚС ескерумен)
4 000 KZT - -

102111612/0902

- банктің техникалық мүмкіндіктерінің болуы кезінде дәл айтқан күнінде  

экспорт және импорт бойынша келісімшартты тіркеу және есептік 

нөмірін беру (ҚҚС ескерумен)

5 750 KZT - -

102111612/0903
- операциядан тыс уақытта экспорт және импорт бойынша 

келісімшартты тіркеу және есептік нөмірін беру (ҚҚС ескерумен)
17 250 KZT - -

- банктің техникалық мүмкіндіктері кезінде 2 (екі) сағат ішінде экспорт 

және импорт бойынша келісімшартты тіркеу және есептік нөмірін 

беру (ҚҚС ескерумен)

6 900 KZT

Келімшарттың берілген есептік нӛмірімен келісімшартқа толықтырулар 

мен ӛзгерістерді қабылдау, тексеру (ҚҚС ескерумен)
2 875 KZT

Есептік тіркеуді талап етпейтін құжаттарды тексеру және 

келісімшарттарды валюталық бақылауға қабылдау (ҚҚС ескерумен)
2500 KZT

7.2. 102111612/0904
Валюталық бақылау құжаттарының телнұсқаларын беру (бір парағы үшін) 

(ҚҚС ескерумен)
3 000 KZT - -



7.3. 102111612/0905
Клиенттің валюталық бақылау мәселелері бойынша жазбаша сауалына 

жауап беру (ҚҚС ескерумен)
2 000 KZT - -

7.4. 102111612/0906
Сыртқы экономикалық келісім- шарттар бойынша жүргізілген тӛлемдер 

туралы анықтамалар беру (ҚҚС ескерумен)
1 500 KZT - -

7.5. 102111612/0906
Келісімшартты Клиенттің басқа банкке кӛшуімен байланысты есептік 

тіркеуден шығару (ҚҚС ескерумен)
15 000 KZT - -

7.6. 102111612/0908

Есептік тіркеуден шығарылған келісімшарт бойынша Клиенттің валюталық 

бақылау мәселелері бойынша жазбаша сауалына жауап беру (ҚҚС 

ескерумен)

3 450 KZT - -

8. 102021611/1000 Кассалық қызмет көрсету - - -

8.1. Қолма-қол ақшаларды беру: - - -

Клиенттің алдын ала ӛтінімі бойынша қолма-қол ақшаны беру кезінде 

қайта санау және қаптау:
- - -

102021611/1001 - 1 000 000 теңгеге дейін 0,46% 600 KZT -

102021611/1002 - 1 000 001 теңгеден бастап 5 000 000 теңгеге дейін 0,40% - -

102021611/1003 - 5 000 001 теңгеден бастап және жоғары 0,35% - -

102021611/1004 - шетелдік валютамен - - -

- USD 1,38% 750,00 KZT -

- EUR 1,38% 750,00 KZT -

- RUB 1,38% 750,00 KZT -

- басқа шетелдік валютасымен 1,38% 750,00 KZT -

102021611/1005

500 000 (Бес жүз мың) теңге (немесе шетелдік валютамен көрсетілген 

соманың баламасында) сомасынан асатын қолма-қол ақшаны беру 

кезінде Банктің мүмкіндігінің болуы кезінде Клиенттің алдын ала 

өтінімісіз қайта санау және қаптау (комиссия негізгі комиссияға 

қосымша алынады)

0,12% - -

8.2. Қолма-қол ақшаны қабылдау: - - -

102021611/1006

- Дәл айтқан күнінде Клиенттің Банктің шотына ақшаны аударумен 

операциялық уақытта ұлттық валютамен қолма-қол банкноталар мен 

тиындарды қабылдау және қайта санау

0,30% 600 KZT -

102021611/1007
- шетелдік валюталардың барлық түрлері (ТМД елдерінің 

валюталарын қоспағанда)
0,35% 800 KZT -

102021611/1008 - ТМД елдерінің валюталарымен қолма-қол ақша 0,35% 800 KZT -

102021611/1010

Қолма-қол ақшаны қайта санау кезінде артықты немесе жеткіліксіздікті 

анықтау жағдайында алынатын қосымша комиссия (қосарлы қайта 

есептеу):

0,40% 800 KZT

102021611/1011
Банктің мүмкіндігінің болуы кезінде Клиенттің алдын ала ӛтінімі бойынша 

банкноталарды және тиындарды ұсақтау:
0,40% 800 KZT -

9. 102011612/1100 Ақша чектік кітапшасын сату (ҚҚС ескерумен) - - -

102011612/1101 - 25 чекке 950 KZT - -

10. 102051611/1200 Айырбастау (валютаны сатып алу/сату/конверсия) - - -

10.1.

Ақшаны Клиенттің Банктік шотына аудару кезінде қолма-қолсыз валюта 

қаражаттарын айырбастау операциясы (клиенттің шотында қажетті 

соманың болуы кезінде операцияны жүргізу сәтінде Банк бағамы 

бойынша):

- - -

102051611/1201 - Дәл айтқан күні
Банк бағамы бойынша 

0,17%
925 KZT -

102051611/1202 екінші күні
Банк бағамы бойынша 

0,17%
925 KZT -

10.2.

Клиенттің өтінімді беру күнінде айырбастаудан бас тартуы (бас 

тартуды Банктің өкілетті бөлімшесімен оң келісімдеуі кезінде). 

Айырбастауды жүргізуден бас тарту тек қана Банкпен өтінімді 

орындауына дейін мүмкін.

айырбастауға ӛтінім 

сомасынан 2% 

алып 

тасталған
-

11. 102061611/1400 "Эскроу шот" - - -

11.1. 102061612/1401 Жеке "Эскроу-шотты" ашу 1 000 KZT - -

11.2. 102061612/1403  "Эскроу-шотты" жүргізу (бір рет) 0,50% 5 000 KZT 35 000 KZT

12. 102061612/1500 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ (ҚҚС ескерумен) - - -

12.1. 102061612/1501 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ қосу 5 750 KZT - -

12.2. 102061612/1502 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ ай сайынғы абоненттік тӛлемі ** 1 725 KZT - -

12.3. 102061612/1503 Клиенттің сұрауы бойынша «Интернет-банкинг» ҚБҚКЖ қайталап қосу 5 750 KZT - -

12.4. 102061612/1304
eToken шығару/қайта шығару (электрондық-цифрлық қолтаңбаны 

шығару/қайта шығаруды ескерумен
9 200 KZT - -

12.5. 102061612/1305
Клиенттің жұмыс орнында жұмыстарды жүргізу үшін Банк жұмыскерінің 

шығуы
5 750 KZT - -

12.6.
«Интернет-банкинг» ҚБҚКЖ-не электрондық-цифрлық қолтаңбаны 

жоспарлы қайта шығару (eToken қайта шығару талап етілмейді)
230 KZT - -

12.7.

Клиенттің сұрауы бойынша «Интернет-банкинг» ҚБҚКЖ-не электрондық-

цифрлық қолтаңбаны қайта шығару (тариф «Интернет-банкинг» 

жүйесіндегі Қашықтықтан банктік қызмет кӛрсету шартымен анықталған 

жағдайларда алынады, eToken қайта шығару талап етілмейді)

2 300 KZT - -

13. 102061611/1600 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ бойынша аударымдар - - -

13.1. 102011611/1601 Банк ішінде  0 KZT - -



13.2. Қазақстан бойынша ұлттық валютамен (теңге) сыртқы аударымдар: - - -

Валюталаудың ағымдағы күнімен тӛлем тапсырмасын қабылдау: - - -

102011611/1602 - 12.30с. дейін Астана қ.; 0,18% 200 KZT 400 KZT

102011611/1603 - 12.30с. бастап 15.30  дейін Астана қ. 0,19% 400 KZT 600 KZT

102011611/1604
15.30 с. бастап Астана қ. (Банктің техникалық мүмкіндігінің болуы 

кезінде)
0,20% 900 KZT 3500 KZT

102011611/1605
шұғыл төлем  комиссия негізгі комиссияға қосымша алынады (Банктің 

ішкі нормативтік құжаттарына сай төлемдерді жүргізу тәртібінде)
1 000 KZT - -

13.2-1.
Қазақстан аумағынан тыс ұлттық валютамен (теңге) сыртқы 

аударымдар:
- - -

Жіберуші есебінен комиссияны алу бойынша нұсқауларын көрсету 

кезінде (OUR опциясы):
0,20% 6 500 KZT 75 000 KZT

13.3.
Тӛлемді орындаумен валюталаудың болашақ күнімен Қазақстан бойынша 

ұлттық валютамен (теңге) тӛлем тапсырмаларын қабылдау:
- - -

102011611/1606 - екінші банк күнінде; 0,18% 150 KZT 300 KZT

13.4. Шетелдік валютамен сыртқы аударымдар - - -

Басқа банктердің пайдасына аударым: - - -

13.4-1.
Жіберуші есебінен комиссияны алу бойынша нұсқауларын көрсету 

кезінде (OUR опциясы):
- - -

102011611/1607
 шетелдік валютамен, АҚШ долларын (USD) және ресей рублін (RUB) 

қоспағанда
0,30% 12 000 KZT 100 000 KZT

102011611/1608
бенефициармен төлемнің толық сомасын кепілденген алумен АҚШ 

(USD) долларымен
0,30% 15 000 KZT 120 000 KZT

102011611/1609 ресей рублімен RUB  0,1% 2 000 KZT 20 000 KZT

102011611/1610
шетелдік валютамен (ВТБ Тобына кіретін банктерде ашылған 

шоттарға алушылардың пайдасына)
0,15% 2 500 KZT 25 000 KZT

102011611/1611
ресей рублімен RUB (ВТБ Тобына кіретін банктерде ашылған 

шоттарға алушылардың пайдасына)
 0,08% 1 500 KZT 15 000 KZT

ресей рублімен (RUB) шұғыл төлем, төлем алушы банкі БЭШТ (Банктік 

электрондық шұғыл төлемдер) жүйесінің қатысушысы болып 

табылады деген шартпен ғана жүзеге асырылады – комиссия 14.4-т-

ша.(ресей рублімен (RUB) негізгі комиссиясына қосымша алынады

2 500 KZT

13.4.-2. 102011611/1612
Бенефициар есебінен комиссияны алу бойынша нұсқауларын 

көрсету кезінде (BEN/SHARE опциясы):
- - -

102011611/1613 шетелдік валютамен, ресей рублін (RUB) қоспағанда 0,18% 3 500 KZT 50 000 KZT

** Банк орта және шағын бизнес клиентіне "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ шеңберінде интеграциялау рұқсатын ұсынған кезде (Банктің қарауы бойынша, оның ішінде Банктің және бұл 

клиенттің техникалық мүмкіндігінің болуын ескерумен, сондай-ақ соңғысы Банк белгілеген "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ шеңберінде кӛрсетілген қызметті алу шарттарын сақтаған кезде), 

бұл тариф ӛзіне интеграцияға қолжетімділік құнын, сондай-ақ оны пайдалану құнын (интеграция арқылы берілетін электрондық сұранымдарды қабылдауды, ӛңдеу мен орындауды қоса 

алғанда) қамтиды.

* Қабылданатын қолма- қол ақшаның кӛлемінің мӛлшері Банктің Уәкілетті органының шешімімен белгіленеді.



Базалық мөлшерлеме
Ұлттық валютадағы 

минимум

Шетел валютадағы 

минимум  

Ұлттық валютадағы 

максимум  

Шетел валютадағы 

максимум  

1.

1.1.
 "Бизнес экспресс" ӛнімін қоспағанда, барлық ӛнімдер 

бойынша кредиттік ӛтінімді қарау (клиент кредитті 

алмаған жағдайда ҚҚС салынады) 

 10 000 KZT  -  -  -  - 

1.2.
"Премиум кредит" және "Бизнес экспресс" ӛнімдерін 

қоспағанда, барлық ӛнімдер бойынша қарызды 

ұйымдастыру үшін (бір реттік комиссия)

кредит сомасынан 1% 1 500 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

1.3.
"Премиум кредит" ӛнімі бойынша қарызды ұйымдастыру 

үшін (бір реттік комиссия)
кредит сомасынан 0,5 % 375 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

3 500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

1.4. Ағымдағы шоттан кредиттік қолма-қол ақшаны беру

 ЗТ үшін - осы 2 Қосымшаның 1 бӛліміне сәйкес.                                                                       

Жеке кәсіпкерлер үшін - 0 KZT (кредит берілген күні 

кредиттің толық сомасы шешілген уақытта ғана)

 -  -  -  - 

1.5.
"Премиум кредит" және  "Бизнес экспресс"  ӛнімдерін 

қоспағанда, барлық ӛнімдер бойынша кредиттік желіні 

ашу үшін (бір реттік комиссия)  

кредиттік желі сомасынан 0,5%  1 500 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT, 250 000 

KZT - Банк ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ-да оң 

кредиттік тарихы барлар

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

1.6.
"Премиум кредит" ӛнімі бойынша кредиттік желіні ашу 

үшін (бір реттік комиссия)
 кредиттік желі сомасынан 0,5% 375 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

3 500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

1.7.

"Премиум кредит" және "Бизнес экспресс" ӛнімдерін 

қоспағанда, барлық ӛнімдер бойынша  кредиттік желі 

шеңберіндегі транштарды ұйымдастыру үшін (бір реттік 

комиссия)  

әрбір транш сомасынан 0,5 %  1 500 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT, 250 000 

KZT - Банк ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕБ-де оң 

кредиттік тарихқа иелер  

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

1.8.
"Премиум кредит" ӛнімі бойынша кредиттік желі 

шеңберінде транштарды ұйымдастыру үшін (бір реттік 

комиссия)

әрбір транш сомасынан 0,5% 1 500 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

3 500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

1.9.
Кепілді қамтамасыздықсыз "Бизнес экспресс" ӛнімі 

бойынша қарызды ұйымдастыру үшін  (бір реттік 

комиссия)  

кредит сомасынан 2% 10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

 -  - 

1.10.
Қамтамасыздығы бар "Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша 

қарызды ұйымдастыру үшін (бір реттік комиссия)
кредит сомасынан 1%  10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

 -  - 

1.11.
Кепілді қамтамасыздықсыз "Бизнес экспресс" ӛнімі 

бойынша кредиттік желі ашу үшін (бір реттік комиссия)
кредиттік желі сомасынан 1%. 10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

 -  - 

1.12.
Кепілді қамтамасыздықсыз "Бизнес экспресс" ӛнімі 

бойынша кредиттік желі шеңберіндегі транштардың 

ұйымдастырылуы үшін (бір реттік комиссия)

әрбір транш сомасынан 1 % 10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

 -  - 

1.13.
Қамтамасыздығы бар "Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша 

кредиттік желіні ашу үшін (бір реттік комиссия) 
 кредиттік желі сомасынан 0,5% 10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

 -  - 

1.14.
Қамтамасыздығы бар "Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша 

кредиттік желі шеңберіндегі транштарды ұйымдастыру 

үшін (бір реттік комиссия) 

әрбір транш сомасынан 0,5 %  10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

 -  - 

1.15. Овердрафт, өтеу кестесінсіз:  -  -  -  - 

1.15.1. 10 000 000 KZT дейінгі овердрафт лимитін ашу үшін овердрафт лимиті сомасынан  2% 10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

- -

1.15.2. 10 000 000 KZT жоғары овердрафт лимитін ашу үшін овердрафт лимиті сомасынан  1% 10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

1.15.3. Бір реттік овердрафтты беру үшін овердрафт сомасынан 1%  10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

- -

1.16. Овердрафт, кесте бойынша өтеледі:  -  -  -  - 

1.16.1. 10 000 000 KZT дейінгі овердрафт лимитін ашу үшін  овердрафт лимиті сомасынан  2% 10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

200 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

1.16.2. 10 000 000 KZT жоғары овердрафт лимитін ашу үшін овердрафт лимиті сомасынан  1%  10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

1.16.3.
Бір реттік овердрафт, овердрафт Лимиті шеңберіндегі 

траншты беру үшін  
транш/овердрафт сомасынан 1%  10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

2.

2.1.

Кепілді қамтамасыздықты тіркеу бойынша мерзімін ұзарту 

ұсынылғаны үшін, оның ішінде кепілзат шартына 

қосымша келісімдерді тіркеу бойынша (ҚҚС қосқанда). 

Қайта қаржыландыру кезінде алынбайды – жеке тұлғалар 

және шағын бизнес субъектілері үшін.

кредит/кредиттік желі сомасының қалдығынан 0,5%  1 500 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

2.2.
Шағын бизнес субъектілері үшін ішінара мерзімінен бұрын 

ӛтеу үшін (жаңартылмалы кредиттік желілер шеңберіндегі 

транштарды қоспағанда)

мерзімінен бұрын ӛтелетін сомадан  5% 1 500 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

2.3.
Шағын бизнес субъектілері үшін жаңартылмалы кредиттік 

желілер шеңберіндегі транштарды толық мерзімінен 

бұрын/ішінара ӛтеу үшін 1 жылға дейін

0% - - - -

2.4.

Шағын бизнес субъектілері үшін толық мерзімінен бұрын 

ӛтеу үшін, шағын бизнес субъектілері үшін лимитті жабу 

(мораторий кезеңінде концепцияға сәйкес). 

Жаңартылмалы кредиттік желілер шеңберіндегі 

транштарды қоспағанда. 

 негізгі борыш/лимит сомасы қалдығынан 5%  1 500 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

2.5.
Шағын бизнес субъектілері үшін қарыз/кредиттік желі 

лимитінің сомасын ұлғайту  
ұлғайту сомасынан  0,5% 10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

2.6.

Шағын бизнес субъектілері үшін кредиттік желі 

шеңберіндегі транштар мерзімдерін ұлғайту (Қарыз 

алушының қаржылық жағдайының нашарлауымен 

байланысты жағдайларды қоспағанда)

 ұлғайтылатын транштардың қарыз берешегі 

қалдығынан 0,5%  
10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

2.7.
Шағын бизнес субъектілері үшін кредиттік желі мерзімін 

ұлғайту (Қарыз алушының қаржылық жағдайының 

нашарлауымен байланысты жағдайларды қоспағанда)

 ұлғайтылатын кредиттік желі сомасынан 0,25% - - - -

2 БӨЛІМ. Шағын бизнес субъектілеріне арналған кредиттік және құжаттамалық операциялар бойынша тарифтер                                                                                                                                                                                                                                                           

(Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 15 б. сәйкес бейрезидентке (басқа банкке) кіріс төлейтін салық агентінің міндеттерін орындайды) 

Түсініктемелер : Банктің ҚҚС салынатын комиссиялары бойынша, ҚҚС құнына қосылған.

№ Қызметтер / операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер

Осы Тарифтермен анықталғаннан өзгеше, "Банк бағамы бойынша" белгіленбеген валютадағы комиссия мөлшері операция жасалған сәттегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми бағамын пайдалана отырып есептеледі.

Шағын бизнес субъектілеріне арналған кредиттер (жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Аталмыш тарифтер қарыздық операцияларға таралады (құжаттамалықтарды қоспағанда).*

Шағын бизнес субъектілерін кредиттеу шарттарын өзгерту 

* 1 тармақ бойынша:

1) Комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының шешімі және/немесе Банктің ІНҚ-мен анықталады;

2) Мемлекеттік Бағдарламалар және/немесе тартылған Бағдарламалар шеңберінде қаржыландырылған жағдайда - осындай Бағдарлама және/немесе жасалған Келісімдер шарттарына сәйкес. 



Базалық мөлшерлеме
Ұлттық валютадағы 

минимум

Шетел валютадағы 

минимум  

Ұлттық валютадағы 

максимум  

Шетел валютадағы 

максимум  

№ Қызметтер / операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер

2.7-1

Бұрын қолданылған "3+4" сұлбасы бойынша 31.12.2015ж. 

дейін берілген кредиттер бойынша шағын бизнес 

субъектілері үшін транш/кредиттік желі/қарыз мерзімін 

ұлғайту** 

транш/кредиттік желі/қарыз мерзімін әрбір ұлғайту үшін  

10 000 KZT 
- - - -

2.8.

Кепілді қамтамасыздықты босату. Шағын бизнес 

субъектілері үшін Банктің УО шешімі бойынша қосымша 

кепілзат ретінде ұсынылған кепілді қамтамасыздықты 

қоспағанда (ҚҚС бірге)

негізгі борыш қалдығынан 0,1% - 0,5%  10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

2.9.
Шағын бизнес субъектілері үшін кредиттеу валютасын 

ӛзгерту  
негізгі борыш қалдығынан 0,5%  10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

2.10.
Шағын бизнес субъектілері үшін қарыз/кредиттік желі 

бойынша мақсаттық тағайындалуын ӛзгерту  

ол бойынша мақсаттық тағайындалуы ӛзгеретін 

сомадан  0,5%  
10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

2.11.

Шағын бизнес субъектілері үшін клиенттің ӛтініші 

бойынша сыйақы мӛлшерлемесін азайту (клиент ӛнім 

бойынша ковенанттарды орындаған жағдайда 

мӛлшерлемені азайтуды қоспағанда, қаржылық жағдайы 

нашарлаған уақытта)

 ол бойынша сыйақы мӛлшерлемесі тӛмендетілетін 

берешек қалдығынан 0,5%  
10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

2.12.

Шағын бизнес субъектілері үшін клиенттің ӛтініші 

бойынша ӛтеу әдісін, тәсілін/график бойынша тӛлеу күнін 

ӛзгерту (қаржылық жағдайының нашарлау жағдайларын 

қоспағанда)

әрбір график үшін 10 000 KZT   -  -  -  - 

2.13.
Шағын бизнес субъектілері үшін клиенттің ӛтініші 

бойынша кепілді қамтамасыздықты ауыстыру (ҚҚС 

қосқанда)  

негізгі борыш/кепілдікті құны қалдығынан 0,25%  10 000 KZT  - 200 000 KZT  - 

2.14.

Шағын бизнес субъектілері үшін клиенттің ӛтініші 

бойынша қарыз алушыны/қосалқы қарыз алушыны/кепіл 

берушіні ауыстыру (кепілзаттың ауыстырылуымен 

байланысты кепіл берушіні ауыстыруды қоспағанда) 

негізгі борыш қалдығынан 0,25% 10 000 KZT  - 200 000 KZT  - 

2.15.
Шағын бизнес субъектілері үшін клиенттің ӛтініші 

бойынша гаранттарды шығару/ауыстыру (ҚҚС қосқанда)
негізгі борыш қалдығынан 0,25%  10 000 KZT  - 200 000 KZT  - 

2.16.

Қарызды қайта құрылымдау үшін комиссия. Комиссия 

қарыз/кредиттік желі бойынша берешекті қайта 

құрылымдау ӛткізілген уақытта алынады, оның ішінде 

келесі жолдармен: сыйақы мӛлшерлемесін азайту, 

салымды азайту мақсатымен қарыздың/транштың 

мерзімін ұзарту, оның қаржылық жағдайы нашарлаған 

уақытта клиенттің тӛлеу тәртібін жақсартуға бағытталған 

қаржыландыру шарттарының басқа ӛзгертулері. (ҚҚС-

сыз)

берешек қалдығынан 0,1% бастап 0,5%  дейін (Банктің 

Уәкілетті органының шешімі бойынша). Егер аталмыш 

ӛзгертулер Банктің бастамасы бойынша енгізілсе 

немесе аталмыш ӛзгерту Банк үшін шатттардың 

жақсаруын туғызса - алынбайды 

 5 000 KZT

теңгемен мин. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті    

-

теңгемен мак. сомаға 

шет. валютадағы 

эквиваленті

2.17.

Банктің заңдық және басқа ескертулерін жою бойынша 

мерзімін ұзарту созу үшін комиссия (осындай мерзімін 

ұзарту себептерін негіздейтін құжаттық растау болмаған 

уақытта (ҚҚС қосқанда)

негізгі борыш қалдығынан 0,1%  10 000 KZT  - 200 000 KZT -

3.

3.1.

Клиенттің ӛтініші бойынша анықтамалар, хаттар, 

хабарландырулар және басқа құжаттарды беру үшін 

(айына 1 реттен жиі емес сұралатын, шарт бойынша 

борышты ӛтеу есебіне кезекті келіп түсетін ақшаны 

үлестіру туралы ақпаратты, және қайтаруға жататын сома 

мӛлшері туралы мәліметтерді қоспағанда, сонымен қатар, 

кепілді мүлікке ауыртпалық салу/алып тастау туралы 

құжаттарды алғаш беруді қоспағанда), (ҚҚС қосқанда)

 5 000 KZT бір құжат үшін  -  -  -  - 

3.2.
Кредиттеу кезеңінде кепілді қамтамасыздық құжаттары 

түпнұсқаларын беру үшін (ҚҚС қосқанда) 
 10 000 KZT  -  -  -  - 

4.

4.1. Аккредитивті ашу:

 - өтелген аккредитивтер бойынша (100%-дық 

ақшалай өтемі бар)
  аккредитив сомасынан 0,35% 20 000 KZT 220 000 KZT

 - өтелмеген аккредитивтер бойынша 1 аккредитив сомасынан  0,35%  20 000 KZT 220 000 KZT

4.2.
Ӛтелмеген аккредитивтер бойынша тәуекелдіктер үшін 

комиссия 

 - аккредитив сомасы 10 000 000 теңгеге дейін боған 

уақытта

жылына 10%, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті 

органының шешімі бойынша анықталады.  

 - аккредитив сомасы 10 000 001 теңгеден бастап 50 

000 000 теңгеге дейін болған уақытта 

 жылына 5%,  комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті 

органының шешімі бойынша анықталады.  

 - аккредитив сомасы 50 000 000 теңгеден жоғары 

болған уақытта 

 жылына 2%, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті 

органының шешімі бойынша анықталады.  

4.3. Аккредитивті алдын ала авизолау 50 USD

4.4.
Аккредитив шарттарын ӛзгерту 

2
 (енгізілетін ӛзгертулер 

санына тәуелсіз бір қызмет үшін)
100 USD

4.5.
Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін 

жою үшін комиссия (ҚҚС қосқанда):

- бенефициар келісімін сұрау жолымен 80 USD

- бенефициардан алдын ала сұраусыз 

міндеттемелерден ресми босату алу бойынша  
0 USD

4.6. Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру  тӛлем сомасынан 0,15%  18 500 KZT 129 500 KZT

2
 Аккредитив сомасын ұлғайту комиссияны есептеу үшін аккредитивті дербес шығару ретінде қаралады 

Анықтамалар, хаттар, хабарламалар және шағын бизнес субъектілерін кредиттеуге қатысты басқа да құжаттарды беру*

* 2 тармақ бойынша:

1) Егер аталмыш ӛзгертулер Банктің бастамасы бойынша енгізілсе немесе аталмыш ӛзгерту Банк үшін шарттардың жақсаруын туғызса - алынбайды. Тізімге енгізілмеген комиссиялар алынбайды.                                                                                              

2) Комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының шешімі және/немесе Банктің ІНҚ-мен анықталады. Комиссияны % -дық түрде, немесе Банктің Уәкілетті органының қалауы бойынша минималды тарифті қолдану;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3) Мемлекеттік Бағдарламалар және/немесе тартылған Бағдарламалар шеңберінде қаржыландырылған жағдайда - осындай Бағдарлама және/немесе жасалған Келісімдер шарттарына сәйкес.                                

** Клиенттің ӛтініші бойынша қарыз мерзімін 48 айға ұзарту мүмкіндігімен 36 айға берілген кредиттер бойынша, шарттарға қосымша келісімдерге қол қойылған сәттен бастап.    

*Мемлекеттік Бағдарламалар және/немесе тартылған Бағдарламалар шеңберінде қаржыландырылған жағдайда - осындай Бағдарлама және/немесе жасалған Келісімдер шарттарына сәйкес. 

Шағын бизнеске арналған импорттық аккредитивтер (оның ішінде резервтік аккредитивтер) 

1
 қосу өтелмеген аккредитивтер бойынша тәуекелдіктер үшін Комиссия 

 3 тармақ бойынша түсініктемелер:

1) Кредиттік ӛнімдер бойынша қарыздардың сақтандырылуы сақтандыру Компанияларының тарифтері бойынша жүзеге асырылады;

2) Кепілді қамтамасыздықты бағалау тәуелсіз бағалау Компанияларының тарифтері бойынша жүзеге асырылады. 



Базалық мөлшерлеме
Ұлттық валютадағы 

минимум

Шетел валютадағы 

минимум  

Ұлттық валютадағы 

максимум  

Шетел валютадағы 

максимум  

№ Қызметтер / операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер

4.7.
Құжаттардағы сәйкессіздік үшін комиссия (құжаттардың 

әрбір пакеті үшін)
50 USD

4.8. Аккредитив бойынша тӛлем

- АҚШ доллары,                                                                                                               тӛлем сомасынан  0,2% 33 USD 400 USD

- ЕУРО  тӛлем сомасынан 0,2% 24 EUR 286 EUR

- ресей рублі тӛлем сомасынан  0,08%  250 RUB 2 700 RUB

- теңге тӛлем сомасынан  0,2% 3 000 KZT 7 500 KZT

4.9.
Оны шығарудан бас тартылған уақытта келісім-шарт 

негізінде аккредитив мәтінін дайындау (ҚҚС қосқанда)  
50 USD

4.10. Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС қосқанда) 10 000 KZT

4.11.
Басқа банктермен ынтымақтасу кезінде ұсынылатын 

қызметтер 
3

басқа банктің инвойсына сәйкес + инвойс сомасынан 

25% 

4.12.
Бақса банктермен ынтымақтасу кезіндегі мәмілелер 

бойынша шығындарды ӛтеу 
4
 (ҚҚС қосқанда)

басқа банктің инвойсына сәйкес + инвойс сомасынан 

25% 

4.13.
Басқа банктермен ынтымақтасу кезінде ұсынылған 

қаржыландыру
5 

басқа банктің инвойсына сәйкес + инвойс сомасынан  

17,65% 

4.14. Аккредитивті құрылымдау үшін комиссия  0,5% 500 USD 5000 USD

5.

5.1. Аккредитивті авизолау   аккредитив сомасынан  0,15% 18 500 KZT 100 USD 92 500 KZT 500 USD

5.2.
Аккредитив шарттарының ӛзгертілуін авизолау  (бір 

авизолау үшін)
50 USD

5.3.
Аккредитив бойынша хабарларды авизолау (бір авизолау 

үшін)
20 USD

5.4. Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру  тӛлем сомасынан 0,15%  18 500 KZT 100 USD 129 500 KZT 700 USD

5.5.
Құжаттардағы сәйкессіздік үшін комиссия (құжаттардың 

әрбір пакеті үшін)
50 USD

5.6. Аккредитив бойынша тӛлем

- АҚШ доллары,                                                                                                               тӛлем сомасынан 0,2%  33 USD 400 USD

- ЕУРО тӛлем сомасынан 0,2%  24 EUR 286 EUR

- ресей рублі тӛлем сомасынан 0,08%  250 RUB 2 700 RUB

- теңге тӛлем сомасынан 0,2%  3 000 KZT 7 500 KZT

5.7.
Аккредитив бойынша құжаттар пакетін қабылдау және 

ӛңдеу 
50 USD 

5.8. Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС қосқанда)  10000 KZT

5.9.
Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін аккредитив күшінің 

жойылуы үшін комиссия (ҚҚС қосқанда)
50 USD

6.

6.1. Банк кепілдіктері бойынша лимит белгілеу үшін комиссия 0-ден 0,5%-ға дейін 30 000 KZT

6.2. Кепілдікті шығару үшін комиссии  -  -  -  - 

- 100%-дық ақшалай өтемі бар тендерлік кепілдіктер   біруақытта кепілдік сомасынан 0,3% 
6000 KZT 

 - 92 500 KZT  - 

- 100% -дық ақшалай өтемді ұсынусыз тендерлік 

кепілдіктер
6

 біруақытта кепілдік сомасынан 0,3% 
10 000 KZT 92 500 KZT

кепілдік сомасы 100 000 теңгеге дейін болғанда - 7000 

теңге
 -  -  -  - 

100 000 теңгеден бастап 5 000 000 теңгеге дейін - 2%

5 000 000 теңгеден жоғары - 1,75% 

біруақытта, кепілдік сомасынан

10 000 KZT  -  120 000 теңге  - 

- 100% -дық ақшалай өтемі бар басқа кепілдіктер 
  біруақытта кепілдік сомасынан 0,3% 

 15 000 KZT USD 100  200 000 KZT USD 1000 

- 100% -дық ақшалай өтем ұсынылмайтын басқа 

кепілдіктер
6   біруақытта кепілдік сомасынан 0,3% 

18 000 KZT USD 100 300 000 KZT USD 1000 

6.3.
 Ӛтелмеген кепілдіктер бойынша тәуекелділіктер үшін 

комиссиялар 
 -  -  -  - 

 -кепілдік сомасы 20 000 000 теңгеге дейін болған уақытта 

(келісім-шарт бойынша аванс алынғанға дейінгі кезеңге 

ӛтімді кепілді мүлікті ұсынусыз келісім-шарт бойынша 

аванс ретінде Клиент шотына түскен ақшаны кейін 

кепілдікке қабылдай отырып, аванс тӛлемді қайтару 

кепілдігін қоспағанда)

жылына 3% бастап 5 % дейін, комиссияны қолдану 

Банктің Уәкілетті органының шешімі бойынша 

анықталады. 

 - кепілдік сомасы 20 000 001 теңгеден бастап  75 000 000 

теңгеге дейін болған уақытта (келісім-шарт бойынша 

аванс алынғанға дейінгі кезеңге ӛтімді кепілді мүлікті 

ұсынусыз келісім-шарт бойынша аванс ретінде Клиент 

шотына түскен ақшаны кейін кепілдікке қабылдай отырып, 

аванс тӛлемді қайтару кепілдігін қоспағанда)

жылына 1,5% бастап 3 % дейін, комиссияны қолдану 

Банктің Укілетті органының шешімі бойынша 

анықталады. 

 - кепілдік сомасы 75 000 000 теңгеге жоғары болған 

уақытта (келісім-шарт бойынша аванс алынғанға дейінгі 

кезеңге ӛтімді кепілді мүлікті ұсынусыз келісім-шарт 

бойынша аванс ретінде Клиент шотына түскен ақшаны 

кейін кепілдікке қабылдай отырып, аванс тӛлемді қайтару 

кепілдігін қоспағанда)

 жылына 0,5% бастап 2 % дейін, комиссияны қолдану 

Банктің Уәкілетті органының шешімі бойынша 

анықталады. 

3 Аккредитивті авизолау, растауды қосу, құжаттарды тексеру, қаржыландыруды ұйымдастыру, төлемнің мерзімін ұзарту, дисконттау, төлемді орындау, міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтату, өзгертулер, сұраулар үшін 

басқа банктердің комиссиялары"

4
 Пошталық, коммуникациялық шығындарды және басқа банктердің басқа шығындарын өтеу 

5 
Аккредитив шеңберіндегі дисконттау үшін пайыздық сыйақы 

6 
Қосу өтелмеген кепілдіктер бойынша тәуекелділіктер үшін комиссия 

Шағын бизнеске арналған экспорттық аккредитивтер 

Шағын бизнеске арналған банктік кепілдіктер

- тендерлік кепілдіктер (бланктік)



Базалық мөлшерлеме
Ұлттық валютадағы 

минимум

Шетел валютадағы 

минимум  

Ұлттық валютадағы 

максимум  

Шетел валютадағы 

максимум  

№ Қызметтер / операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер

 - келісім-шарт бойынша аванс алынғанға дейінгі кезеңге 

ӛтімді кепілді мүлікті ұсынусыз келісім-шарт бойынша 

аванс ретінде Клиент шотына түскен ақшаны кейін 

кепілдікке қабылдай отырып, аванс тӛлемді қайтару 

кепілдіктері бойынша

жылына  7% 

6.4. Берілген кепілдік шарттарын ӛзгерту 
7
 (енгізілетін 

ӛзгертулер санына тәуелсіз бір қызмет үшін)
 5000 KZT  -  -  -  - 

6.5.
Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін кепілдіктің 

болдырылмауы үшін тұрақсыздық айыбы:
 -  -  -  - 

 -  бенефициар келісімін сұрау жолымен  15000 KZT  -  -  -  - 

 - алдын ала сұраусыз бенефициардан міндеттемелерден 

ресми босатуды алу бойынша 
 0 KZT  -  -  -  - 

6.6. Кепілдік бойынша тӛлем талапты тексеру талап сомасынан  0,15%  18 500 KZT 75 000 KZT

6.7.
Кепілдік бойынша талапты орыдау кезінде тӛлемді 

орындау:

- АҚШ доллары,                                                                                                               тӛлем сомасынан  0,2% 33 USD 400 USD

- ЕУРО тӛлем сомасынан 0,2%  24 EUR 286 EUR

- ресей рублі  тӛлем сомасынан 0,2% 900 RUB 4 000 RUB

- теңге тӛлем сомасынан 0,2%  3 000 KZT 10 000 KZT

6.8.
Бенефициарлармен алдын ала келісімдеу үшін келісім-

шарт негізінде кепілдік мәтінін дайындау (ҚҚС қосқанда)
 7500 KZT  -  -  -  - 

6.9. Кепілдіктер бойынша сұраулар (ҚҚС қосқанда)  3000 KZT  -  -  -  - 

6.10. Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС қосқанда)  10000 KZT

6.11.
 Басқа банктермен ынтымақтаса отырып ұсынылатын 

қызметтер 
8 

басқа банктің инвойсына сәйкес + инвойс сомасынан 

25% 

6.12.
 Басқа банктермен ынтымақтасу кезіндегі мәмілелер 

бойынша шығындарды ӛтеу 
9
 (ҚҚС қосқанда)

басқа банктің инвойсына сәйкес + инвойс сомасынан 

25% 

6.13.
Кепілдіктерді жедел шығару үшін комиссия (УО шешімі 

бойынша қолданылады)

2 000 000 теңгеге дейін -  күндердің нақты саны үшін 

жылына 2%;

2 000 001 теңгеден бастап 5 000 000 дейін – күндердің 

нақты саны үшін жылына 1,5%;

5 000 000 теңгеден бастап және жоғары - күндердің 

нақты саны үшін жылына 1% 

2 000 теңге 10 000 теңге

7. Экспорттық кепілдіктер

7.1. Экспорттық кепілдікті авизолау  кепілдік сомасынан 0,10%   - 100 USD  - 500 USD

7.2.
Кепілдік шарттарының ӛзгертулерін авизолау (бір 

авизолау үшін)
50 USD 

7.3.
Кепілдік бойынша хабарларды авизолау (бір авизолау 

үшін)
20 USD

7.4.
Клиент нұсқауы негізінде кепілдік бойынша тӛлем 

талабын қою 
50 USD 

7.5. Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС қосқанда) 10 000 KZT

8 
Авизолау, кепілдік шығару, талапты тексеру, төлемді өткізу, міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтату, өзгертулер, сұраулар үшін басқа банктердің комиссиялары. 

9 
Пошталық, коммуникациялық шығындарды және басқа банктердің өзге де шығындарын өтеу

7
 Кепілдік сомасын ұлғайту комиссияны есептеу үшін кепілдіктің дербес шығарылымы ретінде қаралады. 



Базалық мөлшерлеме 
Ұлттық валютадағы 

минимум

Шетел валютадағы 

минимум  

Ұлттық валютадағы 

максимум  

Шетел валютадағы 

максимум  

1.

1.1.

"Бизнес экспресс" ӛнімін қоспағанда, барлық ӛнімдер 

бойынша кредиттік желі ашу туралы кредиттік ӛтінімді 

және құжаттарды қарау (клиент кредитті алмаған жағдайда 

ҚҚС салынады)   

10 000 KZT  -  -  -  - 

1.2.

"Премиум кредит" және "Бизнес экспресс" ӛнімдерін 

қоспағанда, барлық ӛнімдер бойынша кредитті 

ұйымдастыру үшін (бір реттік комиссия)  

кредит сомасынан 1%  1 500 KZT
теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті

1.3.
Кредиттер/Кредиттік желіге қызмет кӛрсетумен байланысты 

ағымдағы шотты ашу және жүргізу  
2 500 теңге  -  -  -  - 

1.4.
 "Премиум кредит" ӛнімі бойынша кредитті ұйымдастыру 

үшін (бір реттік комиссия)
кредит сомасынан 0,5 % 375 000 KZT

теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
3 500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті

1.5.

"Премиум кредит" және  "Бизнес экспресс"  ӛнімдерін 

қоспағанда, барлық ӛнімдер бойынша кредиттік желінің 

ұйымдастырылуы үшін (бір реттік комиссия)   

кредиттік желі сомасынан 0,5%  1 500 KZT
теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    

500 000 KZT, 250 000 KZT - 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ 

ЕБ-де оң кредиттік 

тарихқа иелер  

теңгемен мак. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті

1.6.
"Премиум кредит"ӛнімі бойынша кредиттік желінің 

ұйымдастырылуы үшін (бір реттік комиссия) 
кредиттік желі сомасынан 0,5% 375 000 KZT

теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
3 500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті

1.7.

"Премиум кредит" және "Бизнес экспресс" ӛнімдерін 

қоспағанда, барлық ӛнімдер бойынша кредиттік желінің 

шеңберінде транштарды беру үшін (бір реттік комиссия)    

 әрбір транш сомасынан 0,5 %  1 500 KZT
теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    

500 000 KZT, 250 000 KZT - 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ 

ЕБ-де оң кредиттік 

тарихқа иелер  

теңгемен мак. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті

1.8.
 "Премиум кредит" ӛнімі бойынша кредиттік желі 

шеңберінде транштарды беру үшін (бір реттік комисси)
әрбір транш сомасынан 0,5% 1 500 KZT

теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
3 500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті

1.9.
Кепілді қамтамасыздықсыз "Бизнес экспресс" ӛнімі 

бойынша қарызды беру үшін (бір реттік комиссия) 
кредит сомасынан 2% 10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
 -  - 

1.10.
Қамтамасыздығы бар "Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша 

қарызды беру үшін (бір ретік комиссия)
кредит сомасынан 1%  10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
 -  - 

1.11.

Кепілді қамтамасыздықсыз "Бизнес экспресс" ӛнімі 

бойынша кредиттік желіні ұйымдастыру үшін (бір реттік 

комиссия)

кредиттік желі сомасынан 1%  10 000 KZT
теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
 -  - 

1.12.

 Кепілді қамтамасыздықсыз "Бизнес экспресс" ӛнімі 

бойынша кредиттік желі шеңберінде транштардың берілуі 

үшін (бір реттік комиссия)

 әрбір транш сомасынан  1 % 10 000 KZT
теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
 -  - 

1.13.

 Қамтамасыздығы бар "Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша 

кредиттік желінің ұйымдастырылуы үшін (бір реттік 

комиссия) 

кредиттік желі сомасынан 0,5%  10 000 KZT
теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
 -  - 

1.14.

Қамтамасыздығы бар "Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша 

кредиттік желі шеңберінде транштарды беру үшін (бір 

реттік комиссия) 

 әрбір транш сомасынан 0,5 %  10 000 KZT
теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
 -  - 

2.

2.1.
Ішінара мерзімінен бұрын ӛтеу үшін (жаңартылмалы 

кредиттік желілер шеңберіндегі транштарды қоспағанда)
мерізімінен бұрын ӛтелетін сомадан 5%  1 500 KZT

теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті

2.2.

Толық мерзімінен бұрын ӛтеу үшін (Шартты жасау күнінен 

15 (он бесінші) күнтізбелік күннен бастап концепцияға 

сәйкес мораторий мерзімінің соңына дейін. Жаңартылмалы 

кредиттік желілер шеңберіндегі транштарды қоспағанда. 

қарыз берешектің қалдығынан 5%  1 500 KZT
теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті

2.3. Ӛтеу кестесін ӛзгерту 
қарыз сомасынан/кредиттік желі лимитінен  0,1%-

0,5%  
10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті

2.4. Кредит/кредиттік лимит валютасын ӛзгерту қарыз берешектің қалдығынан 0,5%  10 000 KZT
теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті

2.5.

Клиенттің ӛтініші бойынша сыйақы мӛлшерлемесін ӛзгерту 

(қаржылық жағдайы нашарлаған жағдайда, клиент ӛнім 

бойынша ковенанттарды орындаған жағдайда 

мӛлшерлемені тӛмендетуді қоспағанда)

ол бойынша сыйақы мӛлшерлемесі азайтылатын 

берешек қалдығынан 0,5%  
10 000 KZT

теңгемен мин. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті    
500 000 KZT

теңгемен мак. сомаға шет. 

валютадағы эквиваленті

2.6.
Кредитті ӛтеу әдісін ӛзгерту (қаржылық жағдайының 

нашарлау жағдайларын қоспағанда)  
әрбір кесте үшін 10 000 KZT   -  -  -  - 

2.7.

Кепілзаттың ауыртпалығы шарттарын ӛзгерту бойынша 

сұрақтарды қарау, сонымен қатар кепілзат ауыстырылған 

уақытта    

негізгі борыш/кепілді құнының қалдығынан 0,25%  10 000 KZT  - 200 000 KZT  - 

2.8.

Қарыз алушы/Қосалқы қарыз алушы/Гаранттың бастамасы 

бойынша Қарыз алушы/Қосалқы қарыз алушы/Гарантпен 

байланысты шарттарды ӛзгерту бойынша сұрақтарды 

қарау  

негізгі борыш қалдығынан 0,25% 10 000 KZT  - 200 000 KZT  - 

2.9. Кепіл берушіні ауыстыру бойынша сұрақтарды қарау негізгі борыш қалдығынан 0,25%   10 000 KZT  - 200 000 KZT  - 

3.

3 БӨЛІМ. Нотариустар, адвокаттар және жеке сот орындаушыларына арналған кредиттік операциялар бойынша тарифтер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 15 б. сәйкес бейрезидентке (басқа банкке) кіріс төлейтін салық агентінің міндеттерін орындайды) 

№ Қызметтер / операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер

Түсініктемелер: Осы Тарифтермен анықталғаннан өзгеше, "Банк бағамы бойынша" белгіленбеген валютадағы комиссия мөлшері операция жасалған сәттегі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ресми бағамын пайдалана отырып 

есептеледі.

Түсініктемелер: Банктің ҚҚС салынатын комиссиялары бойынша, ҚҚС құнына қосылған.

Нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушыларына арналған кредиттер*

*  1 тармақ бойынша:

1) Комиссияны қолдану Банктің Укілетті органының шешімі және/немесе Банктің ІНҚ-мен анықталады; 

2) Мемлекеттік Бағдарламалар және/немесе тартылған Бағдарламалар шеңберінде қаржыландырылған жағдайда - осындай Бағдарлама және/немесе жасалған Келісімдер шарттарына сәйкес.  

Нотариустар, адвокаттар және жеке сот орындаушыларын кредиттеу шарттарын өзгерту*

* 2 тармақ бойынша:

1) Егер аталмыш ӛзгертулер Банктің бастамасы бойынша енгізілсе немесе аталмыш ӛзгерту Банк үшін шарттардың жақсаруын туғызса - алынбайды. Тізімге енгізілмеген комиссиялар алынбайды.                                                                                              

2) Комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының шешімі және/немесе Банктің ІНҚ-мен анықталады. Комиссияны % -дық түрде, немесе Банктің Уәкілетті органының қалауы бойынша минималды тарифті қолдану;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3) Мемлекеттік Бағдарламалар және/немесе тартылған Бағдарламалар шеңберінде қаржыландырылған жағдайда - осындай Бағдарлама және/немесе жасалған Келісімдер шарттарына сәйкес. .  

Нотариустар, адвокаттар және жеке сот орындаушыларын кредиттеуге қатысты анықтамалар, хаттар, хабарламалар мен басқа құжаттарды беру *



Базалық мөлшерлеме 
Ұлттық валютадағы 

минимум

Шетел валютадағы 

минимум  

Ұлттық валютадағы 

максимум  

Шетел валютадағы 

максимум  

№ Қызметтер / операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер

3.1.

Қарыз алушы/Қосалқы қарыз алушы ӛтініші бойынша 

Кредит/Лимит бойынша қарыз берешегі туралы анықтама 

беру (ҚҚС қосқанда)

5 000 KZT  -  -  -  - 

3,2

Қарыз алушының /Кепіл берушінің ӛтініші бойынша Қарыз 

алушының /Кепіл берушінің тұрғылықты жері бойынша 

тіркеуге (тіркеуден шығаруға) келісім, кепілді 

қамтамасыздық аумағында орындалған қайта 

жоспарлаулар, құрылыстар, жалғап салуларды заңдастыру 

туралы анықтамаларды беру бойынша сұрақтарды қарау 

(ҚҚС қосқанда)

5 000 KZT

3,3

Қарыз алушының /Кепіл берушінің ӛтініші бойынша кепілді 

қамтамасыздық болып табылатын кӛлік құралының тіркеу 

нӛмірін ауыстыруға, кӛлік құралын тіркеу туралы куәлікті 

қайта ресімдеуге, кӛлік құралы бойынша жоғалған 

құжаттарды қалпына келтіруге рұқсат беру туралы 

анықтаманы беру бойынша сұрақтарды қарау (ҚҚС 

қосқанда)

5 000 KZT

3.4.

Қарыз алушының /Кепіл берушінің ӛтініші бойынша 

кредиттік досьеде бар, кепілзатқа құқық белгілеуші 

құжаттарды беру бойынша сұрақтарды қарау (ҚҚС 

қосқанда)

10 000 KZT  -  -  -  - 

* 3 тармақ бойынша:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Мемлекеттік 

Бағдарламалар және/немесе тартылған Бағдарламалар шеңберінде қаржыландырылған жағдайда - осындай Бағдарлама және/немесе жасалған Келісімдер шарттарына сәйкес.  



№ Коды Қызметтер/операциялар тізімі 

Ескерту*

1. 102081610/0100
Экспорттық аккредитивтер (оның ішінде резервтік 

аккредитивтер)

1.1. Аккредитивті растау:

102081611/0101  - өтемді ұсынумен 0,15% 18 500 KZT 100 USD

102081611/0102  - өтемді ұсынусыз
 0,15% - 10% 

жылдық
18 500 KZT 100 USD

1.2. 102081611/0103 Аккредитивті алдын ала авизолау 50 USD

1.3. 102081611/0104 Аккредитивті авизолау 0,15% 18 500 KZT 100 USD 92 500 KZT 500 USD

1.4. 102081611/0105
Аккредитив шарттарын ӛзгертуді авизолау (бір авизолау 

үшін)
50 USD

1.5. 102081611/0106
Аккредитив бойынша хабарларды авизолау (бір авизолау 

үшін)
20 USD

1.6. 102081611/0107
Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін аккредитив күшін жою 

үшін комиссия (ҚҚС қосқанда)
50 USD

1.7. 102081611/0108 Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру 0,15% 18 500 KZT 100 USD 129 500 KZT 700 USD

1.8. 102081611/0109
Құжаттардағы сәйкессіздік үшін комиссия (құжаттардың 

әрбір пакеті)
50 USD

1.9. 102081611/0110 Трансферабельдік аккредитивті аудару 0,20% 18 500 KZT 100 USD 148 000 KZT 800 USD

1.10. 102081611/0111
Трансферабельдік аккредитив бойынша шарттарды ӛзгерту 

(енгізілетін ӛзгертулер санына тәуелсіз бір қызмет үшін)
100 USD

1.11. 102081611/0112
Аккредитив бойынша құжаттар пакетін қабылдау және 

ӛңдеу  
50 USD 

1.12. 102081611/0113 Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС қосқанда) 10 000 KZT

1.13. 102081611/0114 Негоциация, дисконттау және тратт акцептісі 
 0,15% - 10% 

жылдық
18 500 KZT 100 USD

1.14.
Келісім-шарт негізінде аккредитив мәтінін дайындау (ҚҚС 

қосқанда)
50 USD

1.15. Аккредитив бойынша тӛлемді аудару

- АҚШ доллары,                                                                                                               0,20% 33 USD 400 USD

- ЕУРО 0,20% 24 EUR 286 EUR

- ресей рублі 0,08% 250 RUB 2 700 RUB

- теңге 0,20% 3 000 KZT 7 500 KZT

2. 102081610/0200
Импорттық аккредитивтер (оның ішінде резервтік 

аккредитивтер)

2.1. Аккредитивті ашу:

102081611/0201  - өтемді ұсынумен 0,30% 18 500 KZT 100 USD 185 000 KZT 1 000 USD

102081611/0202  - өтемді ұсынусыз* 0,20% 18 500 KZT 100 USD 148 000 KZT 800 USD

102080611/0203
 100% ӛтемсіз аккредитивтер бойынша тәуекелділіктер үшін 

комиссия

0,1% - 20% 

жылдық

2.2. 102081611/0204 Аккредитивті алдын ала авизолау 50 USD

2.3. 102081611/0205
Авккредитив шарттарын ӛзгерту (енгізілетін ӛзгертулер 

санына тәуелсіз бір қызмет үшін). 
100 USD

**Аккредитив сомасын ұлғайту комиссияны есептеу үшін 

аккредитивтің дербес шығарылымы ретінде қаралады. 

Аккредитив сомасын бір сәтте арттырған және берілген 

аккредитивтің шарттарын ӛзгерткен жағдайда, сомасын 

арттырғаны үшін – бір тариф ӛндіріледі. 

2.4.
Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін жою 

үшін комиссия (ҚҚС қосқанда):

102081611/0206 - бенефициар келісімін сұрау жолымен 80 USD

102081611/0207
- алдын ала сұраусыз бенефициардан міндеттемелерден 

ресми босату алынғаннан кейін 
0 USD

2.5. 102081611/0208 Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру 0,15% 18 500 KZT 100 USD 129 500 KZT 700 USD

2.6. 102081611/0209
Құжаттардағы сәйкессіздік үшін комиссия (құжаттардың 

әрбір пакеті)
50 USD

2.7. Аккредитив бойынша тӛлем

102081611/0210 - АҚШ доллары,                                                                                                               0,20% 33 USD 400 USD

102081611/0211 - ЕУРО 0,20% 24 EUR 286 EUR

102081611/0212 - ресей рублі 0,08% 250 RUB 2 700 RUB

- теңге 0,20% 3 000 KZT 7 500 KZT

2.8. 102081611/0214
Оны шығарудан бас тартылған уақытта келісім-шарт 

негізінде аккредитив мәтінін дайындау (ҚҚС қосқанда)  
50 USD

*Ұлттық және шетел валютасында минимум және максимумды қолдану аккредитив және/немесе кепілдік валютасына байланысты. Ұлттық 

валютада аккредитив және/немесе кепілдікті шығару кезінде комиссияның минимум және максимумы ұлттық валютада өндіріледі. Шетел 

валютасында аккредитив және/немесе кепілдікті шығару кезінде комиссияның минимум және максимумы шетел валютасында өндіріледі.

4 БӨЛІМ. Ірі және Орта бизнес сегменттеріне жататын, заңды тұлғалар/жеке кәсіпкерлер/шаруа қожалықтарына арналған құжаттамалық және кредиттік 

операциялар бойынша тарифтер (банктерді қоспағанда) 

Қолданыстағы тарифтер

Базалық 

мөлшерлеме

Ұлттық 

валютадағы 

минимум*

Шетел 

валютадағы 

минимум*

Ұлттық 

валютадағы 

максимум*  

Шетел 

валютадағы 

максимум*  



№ Коды Қызметтер/операциялар тізімі Қолданыстағы тарифтер

Базалық 

мөлшерлеме

Ұлттық 

валютадағы 

минимум*

Шетел 

валютадағы 

минимум*

Ұлттық 

валютадағы 

максимум*  

Шетел 

валютадағы 

максимум*  

2.9. Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС қосқанда) 10 000 KZT

2.10.
Шетелдік банктермен ынтымақтаса отырып ұсынылатын 

қызметтер

басқа банктің 

инвойсына 

сәйкес + инвойс 

сомасынан 25% 

*Аккредитивті авизолау, растауды қосу, құжаттарды 

тексеру, қаржыландыруды ұйымдастыру, төлемнің 

мерзімін ұзарту, диконттау, төлемді өткізу, 

міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтату, 

өзгертулер, сұраулар үшін басқа банктердің 

комиссиялары. Тариф Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР 

Салық кодексінің 15 б. сәйкес бейрезидентке (шетелдік 

банкіге) кіріс төлейтін салық агентінің міндеттемелерін 

орындаған уақытта алынады).

2.11.
Шетелдік банктермен ынтымақтасу кезіндегі мәмілелер 

бойынша шығындарды ӛтеу* (ҚҚС қосқанда)

басқа банктің 

инвойсына 

сәйкес + инвойс 

сомасынан 25% 

*Шетелдік банктердің пошталық, коммуникациялық 

шығындарын және басқа шығындарын өтеу.  ариф Банк 

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 15 б. сәйкес 

бейрезидентке (шетелдік банкіге) кіріс төлейтін салық 

агентінің міндеттемелерін орындаған уақытта 

алынады).

2.12.
Шетелдік банктермен ынтымақтаса отырып ұсынылған 

қаржыландыру*

басқа банктің 

инвойсына 

сәйкес + инвойс 

сомасынан+ 

17,65% 

*Аккредитив шеңберінде дисконттау үшін пайыздық 

сыйақы. ариф Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық 

кодексінің 15 б. сәйкес бейрезидентке (шетелдік банкіге) 

кіріс төлейтін салық агентінің міндеттемелерін 

орындаған уақытта алынады). 

 

3. 102071610/0100 Ипорттық кепілдіктер

3.1. Кепілдікті шығару үшін комиссия: 

102071611/0101
- 100%-дық ақшалай өтемі бар теңгемен тендерлік 

кепілдіктер
0,30% 15 000 KZT 65 000 KZT

102071611/0102
- теңгемен өтелмеген тендерлік кепілдіктер 

(бланктіктерді қоспағанда)*
0,20% 9 000 KZT 65 000 KZT

102071611/0105 - бланктік тендерлік кепілдіктер** 9 000 KZT

102071611/0103 - 100%-дық ақшалай өтемі бар басқа кепілдіктер 0,30% 18 500 KZT 100 USD 185 000 KZT 1 000 USD

102071611/0104 - өтем ұсынусыз басқа кепілдіктер* 0,20% 18 500 KZT 100 USD 148 000 KZT 800 USD

102071611/0106 * Тәуекелділіктер үшін комиссия  
 0,1% - 20% 

жылдық

** Тәуекелділіктер үшін комиссия:

102071611/0105
 - кепілдік сомасы 4 000 000 теңгеге дейін болған 

уақытта 
 6-10% жылдық 

102071611/0105
 - кепілдік сомасы 4 000 000 теңгеден жоғары болған 

уақытта 
 3-5% жылдық 

3.2. 102071611/0107
Берілген кепілдік шарттарын ӛзгерту*** (енгізілетін 

ӛзгертулер санына тәуелсіз бір қызмет үшін) 
100 USD

***Кепілдік сомасын ұлғайту комиссияны есептеу үшін 

кепілдіктің дербес шығарылымы ретінде қаралады. 

Кепілдік сомасын бір сәтте арттырған және берілген 

кепілдіктің шарттарын өзгерткен жағдайда, кепілдік 

сомасын арттырғаны үшін – бір тариф өндіріледі.

3.3.
Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін жою 

үшін комиссия  (ҚҚС қосқанда):

102071611/0108 - бенефициар келісімін сұрау жолымен 80 USD

102071611/0109
- алдын ала сұраусыз бенефициардан міндеттемелерден 

ресми босату алынғаннан кейін 
0 USD

3.4. 102071611/0110 Кепілдік бойынша тӛлем талабын тексеру 0,15% 18 500 KZT 100 USD 74 000 KZT 400 USD

3.5. 102071611/0111 Кепілдік бойынша талапты орындау кезінде тӛлемді ӛткізу: 

102071611/0112 - АҚШ доллары,                                                                                                               0,20% 33 USD 400 USD

102071611/0113 - ЕУРО 0,20% 24 EUR 286 EUR

102071611/0114 - ресей рублі 0,08% 250 RUB 2 700 RUB

102071611/0115 - теңге 0,20% 3 000 KZT 7 500 KZT

3.6. 102071611/0116
Келісім-шарт негізінде аккредитив мәтінін дайындау (ҚҚС 

қосқанда)
50 USD

3.7. Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС қосқанда) 10 000 KZT



№ Коды Қызметтер/операциялар тізімі Қолданыстағы тарифтер

Базалық 

мөлшерлеме

Ұлттық 

валютадағы 

минимум*

Шетел 

валютадағы 

минимум*

Ұлттық 

валютадағы 

максимум*  

Шетел 

валютадағы 

максимум*  

3.8.
Шетелдік банктермен ынтымақтаса отырып ұсынылатын 

қызметтер

басқа банктің 

инвойсына 

сәйкес + инвойс 

сомасынан 25% 

 ****Авизолау, кепілдік шығару, талапты тексеру, төлемді 

өткізу, міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтату,  

өзгертулер, сұраулар үшін басқа банктердің 

комиссиялары. Тариф Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР 

Салық кодексінің 15 б. сәйкес бейрезидентке (шетелдік 

банкіге) кіріс төлейтін салық агентінің міндеттемелерін 

орындаған уақытта алынады).  

3.9.
 Шетелдік банктермен ынтымақтасу кезіндегі мәмілелер 

бойынша шығындарды ӛтеу*****  (ҚҚС қосқанда) 

басқа банктің 

инвойсына 

сәйкес + инвойс 

сомасынан 25% 

*****Шетелдік банктердің пошталық, коммуникациялық 

шығындарын және басқа шығындарын өтеу.  ариф Банк 

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 15 б. сәйкес 

бейрезидентке (шетелдік банкіге) кіріс төлейтін салық 

агентінің міндеттемелерін орындаған уақытта 

алынады).

4. 102071610/0200 Экспорттық кепілдік

4.1. Контркепілдікке кепілдік шығару үшін комиссия:

102071611/0201  - өтемді ұсынумен 0,30% 18 500 KZT 100 USD 185 000 KZT 1 000 USD

102071611/0202  - өтемді ұсынусыз
 0,15% - 10% 

жылдық
18 500 KZT 100 USD

4.2. 102071611/0203 Кепілдікті алдын ала авизолау 50 USD

4.3. 102071611/0204 Кепілдікті авизолау 0,10% 18 500 KZT 100 USD 92 500 KZT 500 USD

4.4. 102071611/0205
Кепілдік шарттарының ӛзгертулерін авизолау (бір авизолау 

үшін)  
50 USD

4.5. 102071611/0206 Кепілдік бойынша хабарларды авизолау (бір авизолау үшін) 20 USD

4.6. 102071611/0207
Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін кепілдіктің күшін жою 

үшін комиссия (ҚҚС қосқанда)
80 USD

4.7. 102071611/0208 Кепілдік бойынша тӛлем талабын тексеру 0,15% 100 USD 400 USD

4.8. 102071611/0209 Кепілдік бойынша құжаттар пакетін қабылдау және ӛңдеу 50 USD 

4.9. 102071611/0210 Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС қосқанда) 10 000 KZT

5. 102101610/0100
 Импорт бойынша коммерциялық келісім-шарт 

бойынша қарастырылған құжаттамалық инкассо

5.1. 102101611/0101 Импорттық инкассоны авизолау 0,10% 20 USD 200 USD

5.2. 102101611/0102 Акцепт немесе тӛлемге қарсы құжаттарды беру 0,10% 20 USD 200 USD

5.3. 102101611/0103
Инкассалық тапсырма шарттарын ӛзгертуді авизолау (бір 

авизолау үшін)
50 USD

5.4. Инкассо бойынша тӛлем:

102101611/0104 - АҚШ доллары,                                                                                                               0,20% 33 USD 400 USD

102101611/0105 - ЕУРО 0,20% 24 EUR 286 EUR

102101611/0106 - ресей рублі 0,08% 250 RUB 2 700 RUB

102101611/0107 - теңге 0,20% 3 000 KZT 7 500 KZT

5.5. 102101611/0108
Сатып алушы немесе оның банкі пайдасына құжаттарды 

индоссирлеу (әрбір құжат үшін);
10 USD

5.6. 102101612/0109 Құжаттарды тӛлеусіз қайтару (кері жіберу) (ҚҚС қосқанда) 10 000 KZT

5.7. Инкассо бойынша құжаттар пакетін қабылдау және ӛңдеу 50 USD 

6. 102101610/0200
Экспорт бойынша коммерциялық келісім-шарт 

бойынша қарастырылған құжаттамалық инкассо 

6.1. 102101611/0201
Инкассалық тапсырманы шығару (инкассо құжаттарын 

қабылдау және дайындау) 
0,10% 33 USD 300 USD

6.2. 102101612/0202
Инкассалық тапсырма шығару (құжаттарды инкассоға 

жіберу) (ҚҚС қосқанда)
10 000 KZT

6.3. 102101611/0203
Инкассалық тапсырма шарттарын ӛзгерту (енгізілетін 

ӛзгертулер санына тәуелсіз бір қызмет үшін) 
100 USD

6.4. 102101612/0204
Клиенттің ӛтініші бойынша инкассалық тапсырманы кері 

қайтару үшін комиссия (ҚҚС қосқанда)
80 USD

6.5. Тӛленбеген құжаттарды қайтару (ҚҚС қосқанда):

102101612/0205 Тӛленбеген құжаттарды қайтару (ҚҚС қосқанда): 10 000 KZT

102101612/0206 -наразылық білдірумен
 10 000 KZT + 

заң. шығындар

6.6. Инкассо бойынша құжаттар пакетін қабылдау және ӛңдеу 50 USD 

7 102040611/0100 Кредиттік операциялар бойынша тарифтер

7.1. 102041612/0101
Ӛтінімді қарау үшін комиссия (Теріс шешім кезінде (ҚҚС 

қосқанда) (ӛтінім сомасынан)
0%-30%

7.2. 102040611/0102
Қаржыландыруды ұйымдастыру үшін комиссия (кредиттік 

желі сомасынан)
0%-30%



№ Коды Қызметтер/операциялар тізімі Қолданыстағы тарифтер

Базалық 

мөлшерлеме

Ұлттық 

валютадағы 

минимум*

Шетел 

валютадағы 

минимум*

Ұлттық 

валютадағы 

максимум*  

Шетел 

валютадағы 

максимум*  

7.3. 102041611/0103
Мерзімінен бұрын ӛтеу үшін комиссия  (кредит сомасынан 

/мерзімінен бұрын ӛтеу сомасынан)* 
0%-30%

7.4. 102041611/0104 Келісімді үзу үшін комиссия (лимит сомасынан) 0%-30%

7.5. 102041611/0105
Мерзімін ұзарту үшін комиссия (кредиттің мерзімі 

ұзартылатын сомасынан)
0%- 5%

7.6. 102041611/0106 Міндеттеме үшін комиссия (жылдық)** 0%-10%

7.7. 102041611/0107
Қаржыландыру шарттарын ӛзгерту үшін комиссия  

(кредиттік желі/кредит сомасынан*)
0%-30%

7.8. 102041611/0108
Мерзімін ұзартуды ұсыну үшін комиссия (кредиттік 

желі/кредит сомасынан*)
0%-30%

7.9. 102041611/0109

Кредиттерді қоспағанда, қаржылық инструменттерді жедел 

шығару /ұсыну үшін комиссия (кредиттік желі/қаржылық 

инструмент сомасынан*)

0%-30%

 7 тармақ 

бойынша 

ескертулер:

8. Рамбурстық міндеттемені шығару үшін комиссия:

 - өтемді ұсынумен 0,30% 18 500 KZT 100 USD 185 000 KZT 1 000 USD

 - өтемді ұсынусыз* 0,20% 18 500 KZT 100 USD 148 000 KZT 800 USD

* Тәуекелділіктер үшін комиссия  
 0,1% - 20% 

жылдық

8.1.
Рамбурстық міндеттеме шарттарын ӛзгерту** (енгізілетін 

ӛзгертулер санына тәуелсіз бір қызмет үшін) 
100 USD

****Рамбурстық міндеттеме сомасын ұлғайту комиссияны 

есептеу үшін рамбурстық міндеттеменің дербес 

шығарылымы ретінде қаралады

8.2.
Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін рамбурстық 

міндеттеменің күшін жою үшін комиссия (ҚҚС қосқанда) 
100 USD

8.3. Рамбурстық міндеттеме бойынша тӛлем: 

- АҚШ доллары,                                                                                                               0,20% 33 USD 400 USD

- ЕУРО 0,20% 24 EUR 286 EUR

- ресей рублі 0,08% 250 RUB 2 700 RUB

- теңге 0,20% 3 000 KZT 7 500 KZT

8.4. Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС қосқанда) 10 000 KZT

9.
Мәмілені құрылымдау/халықаралық қаржы көздерінен 

қаржыландыруды тарту

9.1.

Халықаралық қаржылық кӛздер қаражатынан 

қаржыландыруды тарту бойынша мәмілені құрылымдау 

үшін комиссия (аккредитивті пайдаланусыз) (ҚҚС қосқанда) 

1 жылға дейін 0,5%  500 USD 5 000 USD

1 жылдан жоғары 1,0% 1 000 USD 5 000 USD

9.2.

Аккредитивті кейін қаржыландыру / дисконттауды 

қарастыратын аккредитивті шығару жолымен 

қаржыландыруды тарту бойынша мәмілені құрылымдау 

үшін комиссия (ҚҚС қосқанда) 

1 жылға дейін 0,5% 500 USD 5 000 USD

1 жылдан жоғары 1,0% 1 000 USD 5 000 USD

9.3.

Экспорттық Кредиттік Агенттіктер (ЭКА) / Экспорттық-

сақтандыру агенттіктері (ЭСА) сақтандыру ӛтемімен 

қаржыландыруды тарту бойынша мәмілелерді құрылымдау 

үшін комиссия, оның ішінде мәмілені құрылымдау (ҚҚС 

қосқанда)

1,0% 5 000 USD 30 000 USD

9.4.

Қарызды мерзімінен бұрын ӛтеу / дисконттауды 

қарастыратын аккредитивті мерзімінен бұрын жабу үшін 

комиссия

ӛтеу сомасынан 

0,5% 
100 USD

10. Басқа комиссиялар 

10.1.

Қаржыландыруды жүзеге асыру мақсаттарындағы кеңес 

беру қызметтері үшін комиссия (қаржыландыру/кредит 

сомасынан) (ҚҚС қосқанда) 

0%-30%

10.2.
Құжаттамалық және кепілдіктік операциялармен 

байланысты сұрауларды орындау (ҚҚС ескере отырып) 
20 USD

 10 тармақ 

бойынша 

ескертулер:

* Комиссияны есептеу тәртібі кредиттік операция бойынша шешім қабылдайтын Банктің уәкілетті органымен анықталады. 

** Банк комиссияны аталмыш комиссияны қолдануды қайта бастау туралы Банктің қажетті органы қажетті шешім қабылдағанға дейін алмайды

*Комиссияны есептеу тәртібі кредиттік операция бойынша шешім қабылдайтын Банктің уәкілетті органымен анықталады. 



Базалық тарифтер
  1 реттік жеңілдікті 

тариф

2 реттік жеңілдікті 

тариф

  3 реттік жеңілдікті 

тариф

4 реттік жеңілдікті 

тариф

1.

Кәсіпорын тауарларды/қызметтерді/жұмыстарды ӛткізу 

кезінде басқа банктердің тӛлем карточкалары 

пайдаланылатын операциялар бойынша қолма-қол 

ақшасыз есеп-айырысулар ӛткізу үшін Банк 

комиссиясы

2% 1,9% 1,8% 1,7% 1,6%

2.

Кәсіпорын тауарларды/қызметтерді/жұмыстарды ӛткізу 

кезінде Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тӛлем 

карточкалары пайдаланылатын операциялар бойынша 

қолма-қол ақшасыз есеп-айырысулар ӛткізу үшін Банк 

комиссиясы

1% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6%

3.

ҚҚС қосқанда ай сайынғы абоненттік тӛлем*: Ол 

бойынша нақты айналымдар есептік кезеңде 100 000 

теңгеден кем емес әрбір орнатылған POS терминал 

үшін**                                               

8 000 теңге***  

4. 
Банкте шот ашусыз Қазақстан бойынша ұлттық 

валютадағы (теңге) сыртқы аударымдар
0 теңге

№

1 1 реттік жеңілдікті тәртіп 

2 2 реттік жеңілдікті тәртіп 

3 3 реттік жеңілдікті тәртіп 

4   4 реттік жеңілдікті тәртіп 

«Интернет-банкинг» ҚБҚКЖ-не қосу

***Есептік кезең деп айдың 20-шы жұлдызынан бастап келесі айдың 20 жұлдызына дейінгі толық кезең түсініледі.  

5 БӨЛІМ. Сауда эквайрингі бойынша тарифтер                                                                                                                                                                                                                    
(Тарифтер «Сауда эквайрингі» бойынша пакеттік қызметтер қолданысқа енгізілгенге дейін жасалған шарттар үшін қолданылады)

№

Қызметтер/операциялар тізімі 

«Интернет-банкинг» ҚБҚКЖ-не қосу

*Абоненттік ақы құрамына кассирлерді оқыту, POS-терминалға сүйемелдеу, шығын материалдары кіреді.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Қызметтер-операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер

** Егер компания N*100 000 теңгеге тең айналымды орындамайтын болса (N - компанияда орнатылған Pos – терминалдардың саны) абоненттік ақы әрбір 100 000 теңгенің орындалмаған айналымы үшін ғана алынады. 

Төлем карточкалары пайдаланылатын операциялар бойынша қолма-қол ақшасыз есеп-айырысуларды өткізу үшін жеңілдікті тарифтердің ұсынылу критерийлері.

 Корпоративтік Бизнес Клиенті 

Банкке Банктік салымды орналастыру 

Банкпен шығарылған Корпоративтік тӛлем 

карточкасының болуы 

 Интернет-банкинг ҚБҚКЖ-не қосу

Банкпен шығарылған Корпоративтік тӛлем 

карточкасының болуы 

Банкте Банктік салымды орналастыру

 Интернет-банкинг ҚБҚКЖ-не қосу

Банкпен шығарылған Корпоративтік тӛлем 

карточкасының болуы 



Есептік кезеңдегі әрбір POS-терминал үшін 

айналымдар*
Пакет

100 000 дейін** POS базалық

100 001 - 1 000 000 POS стандарт 

1 000 001 - 5 000 000 POS мәртебе

5 000 001 және жоғары POS премиум

№ Комиссия коды Тариф

1.

1.1.

102011610/0101

102011610/0102

1.2. 3 000 теңге

1.3.
1% (банктік шот ашқанда);                                                   

1,5% (банктік шот ашпағанда)

 VISA International және Union Pay төлем карточкалары 
2% (банктік шот ашқанда);                                                   

3% (банктік шот ашпағанда)

 MasterCard/Maestro төлем карточкалары
2,5% (банктік шот ашқанда);                                                   

3% (банктік шот ашпағанда)

2.

102011610/0101

102011610/0102

2.2. 0 теңге

2.3. 0,9%

 VISA International және Union Pay төлем карточкалары 1,9%

 MasterCard/Maestro төлем карточкалары 2,4%

3.

102011610/0101

102011610/0102

3.2. 0 тенге

3.3. 0,8%

 VISA International және Union Pay төлем карточкалары 1,8%

 MasterCard/Maestro төлем карточкалары 2,3%

4.

102011610/0101

102011610/0102

4.2. 0 тенге

 6 БӨЛІМ.  "Сауда эквайрингі" бойынша заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге арналған пакеттік қызметтер тарифтері 

Түсініктемелер:   Банктің ҚҚС салынатын комиссиялары бойынша, ҚҚС құнына қосылған; Аталмыш пакеттерге қосылмаған операцияларды орындау үшін комиссия Банктің қолданыстағы 

тарифтеріне сәйкес төленеді;

Сауда эквайрингі бойынша пакеттер градациясы

Қызметтер/операциялар тізімі

ҚҚС қосқанда РОS-терминал үшін ай сайынғы абоненттік тӛлем ***

Ағымдағы банктік шот ашу:
заңды тұлғаларға/жеке 

кәсіпкерлерге/шаруа 

қожалықтарына (банктерден басқа) 

қызмет кӛрсету үшін есеп айырысу-

кассалық тарифтеріне сәйкес  

Заңды тұлғалар үшін (барлық меншік нысандары)

Шаруа қожалықтары, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін 

2018 жылдың 12 сәуірінен бастап "POS базалық", "POS мәртебе", "POS премиум" пакеттерімен шарттар бекітілу тоқтатылады.

Кәсіпорын тауарлар/қызметтер/жұмыстарды ӛткізу кезінде Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тӛлем карточкаларын пайдаланатын операциялар 

бойынша қолма-қол ақшасыз есеп-айырысуларды ӛткізу үшін Банк комиссиясы  

"POS базалық" пакеті

1.4.

Кәсіпорын тауарлар/қызметтер/жұмыстарды өткізу кезінде басқа 

Банктердің төлем карточкаларын пайдаланатын операциялар бойынша 

қолма-қол ақшасыз есеп-айырысуларды өткізу үшін Банк комиссиясы  

2.1.

Банктік ағымдағы шотты ашу:

1 теңгеЗаңды тұлғалар үшін (барлық меншік нысандары) 

Шаруа қожалықтары, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін  

 "POS стандарт" пакеті

"POS мәртебе" пакеті 

ҚҚС қосқанда РОS-терминал үшін ай сайынғы абоненттік тӛлем ***

Кәсіпорын тауарлар/қызметтер/жұмыстарды ӛткізу кезінде Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тӛлем карточкаларын пайдаланатын операциялар 

бойынша қолма-қол ақшасыз есеп-айырысуларды ӛткізу үшін Банк комиссиясы  

2.4.

Кәсіпорын тауарлар/қызметтер/жұмыстарды өткізу кезінде басқа 

Банктердің төлем карточкаларын пайдаланатын операциялар бойынша 

қолма-қол ақшасыз есеп-айырысуларды өткізу үшін Банк комиссиясы  

"POS стандарт" пакетінің құрамына кіреді (клиенттің қалауы бойынша)****:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1) Жылдық қызмет кӛрсетілуі бар бір VISA Business тӛлем картасы (мерзімі үш жыл);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2) Абоненттік тӛлемі бар бір VISA Gold тӛлем картасы (мерзімі үш жыл). 

3.1.

Банктік ағымдағы шотты ашу:

1 KZTЗаңды тұлғалар үшін (барлық меншік нысандары) 

Шаруа қожалықтары, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін  

 "POS премиум" пакеті 

ҚҚС қосқанда РОS-терминал үшін ай сайынғы абоненттік тӛлем ***

Кәсіпорын тауарлар/қызметтер/жұмыстарды ӛткізу кезінде Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тӛлем карточкаларын пайдаланатын операциялар 

бойынша қолма-қол ақшасыз есеп-айырысуларды ӛткізу үшін Банк комиссиясы  

3.4.

Кәсіпорын тауарлар/қызметтер/жұмыстарды өткізу кезінде басқа 

Банктердің төлем карточкаларын пайдаланатын операциялар бойынша 

қолма-қол ақшасыз есеп-айырысуларды өткізу үшін Банк комиссиясы  

 "POS статус" пакетінің құрамына кіреді (клиенттің қалауы бойынша)****:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1) Жылдық қызмет кӛрсетілуі бар бір VISA Business Gold тӛлем картасы (мерзімі үш жыл);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) Абоненттік тӛлемі бар екі VISA Gold тӛлем карталары (мерзімі үш жыл). 

4.1.

Банктік ағымдағы шотты ашу:

1 KZTЗаңды тұлғалар үшін (барлық меншік нысандары) 

Шаруа қожалықтары, жеке кәсіпкерлер, жекеше нотариустар, адвокаттар және жеке сот орындаушылары үшін  

ҚҚС қосқанда РОS-терминал үшін ай сайынғы абоненттік тӛлем ***



№ Комиссия коды ТарифҚызметтер/операциялар тізімі

"POS базалық" пакеті
4.3. 0,7% *****

 VISA International және Union Pay төлем карточкалары 1,7%*****

 MasterCard/Maestro төлем карточкалары 2,2%*****

№ Қызметтер/операциялар тізімі Тариф

1 Қолма-қол ақша алу үшін комиссия:

1.1. 2% (шоттың валютасына тәуелсіз)

1.2.

 '0 теңге 

Барлық VISA және MasterCard, 

UnionPay  тӛлем карточкалары 

бойынша операциялардың Мах 

сомасы - 200 000 теңге

Басқа банктердің төлем карточкаларын ұстаушылар үшін анықталатын тарифтер 

Кәсіпорын тауарлар/қызметтер/жұмыстарды ӛткізу кезінде Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тӛлем карточкаларын пайдаланатын операциялар 

бойынша қолма-қол ақшасыз есеп-айырысуларды ӛткізу үшін Банк комиссиясы  

4.4.

Кәсіпорын тауарлар/қызметтер/жұмыстарды өткізу кезінде басқа 

Банктердің төлем карточкаларын пайдаланатын операциялар бойынша 

қолма-қол ақшасыз есеп-айырысуларды өткізу үшін Банк комиссиясы  

"POS премиум" пакетінің құрамына кіреді (клиенттің қалауы бойынша)****:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1) Жылдық қызмет кӛрсетілуі бар  екі VISA Business Gold  тӛлем карталары (мерзімі үш жыл);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2) Абонеттік тӛлемі бар екі VISA Gold тӛлем карталары (мерзімі үш жыл);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3) Абоненттік тӛлемі бар бір VISA Platinum тӛлем картасы (мерзімі үш жыл).

* Есептік кезең деп айдың 20-шы жұлдызынан бастап келесі айдың 20 жұлдызына дейінгі толық кезең түсініледі. 

** Егер компания N*100 000 теңгеге тең айналымды орындамайтын болса (N - компанияда орнатылған Pos – терминалдардың саны) абоненттік ақы әрбір 100 000 теңгенің орындалмаған айналымы үшін 

ғана алынады. 

***Абоненттік ақы құрамына кассирлерді оқыту, POS-терминалға ілесу, шығын материалдары кіреді. 

Ұсынылатын "POS стандарт ", "POS мәртебе" және  "POS премиум" пакеттері**** шеңберінде Банктің уәкілетті органының шешіміне сәйкес қосымша үшке дейінгі VISA Gold карточкалары және екіге дейінгі 

VISA Platinum және бір Visa Business Gold карточкалары шығарыла алады.  

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бӛлімшелерінде басқа банктердің VISA және MasterCard карточкалары бойынша

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желімінің банкоматтарында басқа банктер карточкалары бойынша 

****Ол бойынша тегін жылдық қызмет кӛрсетілуі бар тӛлем карточкалары шығарылған және Пакет шеңберіндегі абоненттік ақысы бар Пакет жабылған және/немесе ұйымның қызметкері жұмыстан 

босатылған жағдайда,  шығарылған тӛлем карточкалары стандартты шарттарға кӛшіріледі.

***** Банктің уәкілетті органының шешіміне сәйкес Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тӛлем карточкалары бойынша комиссия 0,5% дейін тӛмендетілуі мүмкін, VISA International және Union Pay карточкалары 

бойынша комиссия 1,5% дейін тӛмендетілуі мүмкін және MasterCard/Maestro карточкалары бойынша комиссия 2% дейін тӛмендетілуі мүмкін.



Базалық мөлшерлеме
Ұлттық валютадағы 

минимум  

Ұлттық валютадағы 

максимум  

1. 402011611/0100 Шотты ашу 

1.1. 402011611/0101 Корреспондент банктер үшін  0  KZT

2. 402011610/0200 Банктік шотты жүргізу 

2.1. 402011612/0201
Банктік-қаржылық құжаттар телнұсқаларын 

беру (ҚҚС салынады) 
10 USD

2.2. 402011612/0202

Клиенттің ӛтініші бойынша оған Банкте 

қызмет кӛрсетілуімен байланысты 

анықтаманы беру (ҚҚС салынады) 

 900  KZT

2.3. Тӛлемдер бойынша тергеу (ҚҚС салынады) 

402011612/0203
- валюталардың барлық түрлері (ЕКВ, 

ШКВ, теңгені қоспағанда) 
 50 USD

402011612/0204 - теңгемен  2000  KZT

2.4. Тӛлем нұсқаулықтарына ӛзгертулер енгізу:

402011612/0205
- теңге және ЕКВ, ШКВ бойынша банкішілік 

аударымдар бойынша 
 1000  KZT

402011612/0206
- ЕКВ, ШКВ сыртқы аударымдар бойынша, 

теңгені қоспағанда
 75 USD

402011612/0207 -теңгемен сыртқы аударымдар бойынша  2000 KZT

2.5.
Банктің ӛтініші бойынша тӛлем тапсырмасын 

қайтару сұрауын қабылдау (ҚҚС салынады)  

402011612/0208
- теңге және ЕКВ, ШКВ бойынша банкішілік 

аударымдар бойынша 
 1000  KZT

402011612/0209 -теңгемен сыртқы аударымдар бойынша  2000  KZT

402011612/0210
- ЕКВ, ШКВ сыртқы аударымдар бойынша, 

теңгені қоспағанда
 75 USD

2.5.1. 402011612/0211
Орындауға қабылданбаған, келіп түскен 

төлемнің күшін жою 
 200  KZT

2.5.2

Шетелдік валютамен түскен тӛлемді қайтару  

(қайтарылған күнгі ҚР ҰБ ресми курсы 

бойынша тӛлем сомасынан)

0,10% 200 KZT 3000 KZT

 2.3, 2.4, 2.5 т. ескерту

2.6. 402011611/0212
Клиенттің ӛтініші бойынша шотты жабу 

(әрбір шот жабылған уақытта) 

402011611/0213
- нӛлдік кредиттік қалдық кезінде шотты 

жабу 
0 KZT

402011611/0214
- нӛлдік емес кредиттік қалдық кезінде 

шотты жабу
1 600 KZT

2.7

Клиенттің сұрауы бойынша үзінді 

кӛшірмелер, анықтамалар және басқа 

құжаттарды беру (ҚҚС салынады):

402011611/0215

- шот бойынша үзінді кӛшірмелер, 

авизолаушы құжаттар шартқа сәйкес 

міндетті тәртіппен 

 0  KZT

402011611/0216

- шот бойынша үзінді кӛшірмелер, Клиенттің 

арнайы сұрауы бойынша авизолаушы және 

тӛлем құжаттарының телнұсқалары (ҚҚС 

салынады) 

 1500 KZT

3. 402011610/0300 Теңгелей аударымдар

3.1. 402011611/0301 Банк ішінде  200  KZT

3.2.

Шоттардан және контрагент банктердің 

тапсырмасы бойынша клиенттер пайдасына 

шығыс тӛлемдер (жеке және заңды 

тұлғалар)

Контрагент банктердің (үшінші банктердің) сыйақыларын, Клиенттердің тапсырмаларын орындау бойынша басқа 

қосымша шығындарды Клиенттер орындалған шығындардың нақты құны бойынша өтейді (төлейді). 

7 БӨЛІМ. Корреспондент-банктерге арналған есептік-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер 

Түсініктемелер: Осы Тарифтермен анықталғаннан өзгеше, "Банк бағамы бойынша" белгіленбеген валютадағы комиссия мөлшері операция жасалған сәттегі Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкінің ресми бағамын пайдалана отырып есептеледі.

Банктің ҚҚС салынатын комиссиялары бойынша, ҚҚС құнына қосылған. Тариф бекітілген сома түрінде көрсетілген жағдайда, тариф әрбір операция/құжат үшін алынады. Тариф %-

дық (пайыздық) қатынаспен көрсетілген жағдайда, тарифтермен сәйкес % (пайыз) ол жасалған сәттеші өткізілетін операция сомасынан алынады, бірақ анықталған минимумнан 

кем емес және анықталған максимумнан артық емес. 

№ Коды Қызметтер/операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер



Базалық мөлшерлеме
Ұлттық валютадағы 

минимум  

Ұлттық валютадағы 

максимум  

№ Коды Қызметтер/операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер

402011612/0302
– комиссияны жіберуші есебінен алу 

бойынша нұсқау кӛрсетілген уақытта  OUR
0,25% 400 KZT 800 KZT

402011612/0303
- комиссияны алушы есебінен алу бойынша 

нұсқау кӛрсетілген уақытта (ВEN/SHA)
0,25% 400 KZT 800 KZT

402011612/0303 -ке ескерту

3.3 402011612/0304

Тӛлем құжаттарын қол режимінде ӛңдеу – 

валюталардың барлық түрлері (ҚҚС 

салынады)

 1500 KZT

  3.3 т. ескерту

3.4 402011612/0305

Басқа банктер клиенттерінің пайдасына 

теңгемен жедел тӛлемдер мен аударымдар 

(валюталау күнін ескере отырып, Банкке 

нұсқау келіп түскеннен кейін 1 сағат ішінде 

тӛлемді орындау) 

 1000 KZT

3.5 402011612/0306

Операциялық уақыт аяқталғаннан кейінгі 

тӛлемдер және аударымдар, бірақ  Астана қ. 

17:30 кеш емес (алдын ала келісімділік 

бойынша)

 1000 KZT

3.4. және 3.5 т. ескерте:

3.6. 402011612/0307 Банкаралық аударымдар  200  KZT

4. 402011610/0400 Валютадағы аударымдар

4.1. 402011611/0401 Банк ішінде  200  KZT

402011611/0402 ШКВ-мен банкаралық аударымдар  20 USD

402011611/0403 ЕКВ-мен банкаралық аударымдар  10 USD

Шоттардан және контрагент банктердің 

тапсырмасы бойынша басқа банктер 

клиенттері (жеке және заңды тұлғалар) 

пайдасына шығыс аударымдар

4.2. Жіберуші есебінен

402011612/0404 - ЕКВ-мен  50 USD

402011612/0405 - ШКВ-мен, теңгені қоспағанда  15 USD

4.3. Бенефициар есебінен

402011612/0406 - ЕКВ-мен 10 USD

402011612/0407 - ШКВ-мен, теңгені қоспағанда  10 USD

5. 40202612/0500 Кассалық қызмет көрсету 

5.1. Қолма-қол ақша беру

Клиенттің алдын ала ӛтінімі бойынша қолма-

қол ақшаны беру кезінде қайта санау және 

орау:

40202612/0501 - 1 000 000 теңгеге дейін 0,40% 200 KZT

40202612/0502
-  1 000 001 теңгеден бастап 5 000 000 

теңгеге дейін 
0,25%

40202612/0503 - 5 000 001 теңгеден бастап және жоғары 0,15%

40202612/0504 - шетел валютамен 1,00%

40202612/0505

Банктің мүмкіндіктері болған уақытта алдын 

ала ӛтінімсіз қолма-қол ақшаны беру кезінде 

қайта санау және орау (тариф негізгіге 

қосымша алынады)

0,10%

5.2. Қолма-қол ақшаны қабылдау 

40202612/0506

- - ақшаны клиентке күнбе күн аудара 

отырып операциялық уақытта қолма-қол 

банкноталар мен монеталарды қабылдау 

және қайта санау

0,20% 50 KZT

40202612/0507 - ЕКВ 0,20%

40202612/0508 - ШКВ 0,20%

40202612/0509

Ақшаны Клиенттің шотына келесі күні аудара 

отырып, операциялық уақыттан тыс уақытта 

инкассаланатын түсімді қабылдау кезінде 

банкноталар мен монеталарды қайта санау 

0,20%

Тӛлем тапсырмаларын орындау кезінде сыйақылар мен шығындар тӛлем сомасынан ұсталады, егер корреспондент 

банктердің тӛлем тапсырмаларында «шығындар тӛлемді алушы есебінен» кӛрсетілген болса

Көрсетілген комиссия осы Тараудың 3.1, 3.2, 3.6 т. және 4 тармақта көрсетілген комиссияларға қосымша алынады, 

SWIFT  / Телекс хабарламаларын форматтау бойынша Банкінің талаптарына сәйкестікке автоматты өңдеуден 

өтпеген теңгемен / шетелдік валютамен есептеу құжаттарын редакциялау / түзету қажет болған жағдайда.

Комиссия осы Тараудың 3.1, 3.2, 3.6 т. және 4 тармақта көрсетілген комиссияларға қосымша алынады



Базалық мөлшерлеме
Ұлттық валютадағы 

минимум  

Ұлттық валютадағы 

максимум  

№ Коды Қызметтер/операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер

40202612/0510

Қолма-қол ақшаны санау кезінде артылу 

немесе кему анықталған жағдайда алынатын 

қосымша тариф (қос қайта санау)

0,20% 400 KZT 5 000 KZT

40202612/0511

Банктің мүмкіндіктері болған уақытта алдын 

ала ӛтінім бойынша банкноталар мен 

монеталарды майдалау

0,40% 250 KZT

6. 40201612/0600 Басқа қызметтер

6.1. Аудиторлық сұраулар 

40201612/0601
Шоттағы қалдықты растау үшін комиссия 

(ҚҚС салынады)
 4000  KZT

40201612/0602

Корреспондент банктер орындаған барлық 

операциялардың расталуы үшін комиссия 

(ҚҚС салынады)

 6500  KZT

6.2. 40201612/0603
Пошталық және курьерлік қызметтер (ҚҚС 

салынады) 
факт бойынша 

6.3. 40201612/0604

Банктің қаржылық міндеттемелерінсіз, 

корреспондент банктердің тапсырмасы 

бойынша SWIFT, Telex хабарларын жіберу 

(ҚҚС салынады) 

 3000 KZT



Базалық мөлшерлеме Минимум Максимум

1. 402081610/0100 Экспорттық аккредитивтер 

1.1. 4612 Экспорттық аккредитивті растау:

402081611/0101  - өтемді ұсынумен 0,10% 50 USD

402081611/0102  - өтемді ұсынусыз жылына 0,15% - 10% 

1.2. 402081611/0103 4612 Экспорттық аккредитивті алдын ала авизолау 30 USD

1.3. 402081611/0104 4612 Экспорттық аккредитивті авизолау 0,10% 40 USD 400 USD

1.4. 402081611/0105 4612
Аккредитив шарттарының ӛзгерістерін авизолау  (бір 

авизолау үшін)
40 USD

1.5. 402081611/0106 4612
Экспорттық  аккредитив бойынша хабарларды авизолау 

(бір авизолау үшін)
20 USD

1.6. 402081611/0107 4900
Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивті 

болдырмау үшін тұрақсыздық айыбы  
40 USD

1.7. 402081611/0108 4612 Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру 0,10% 100 USD 500 USD

1.8. 402081611/0109 4612
Құжаттардағы сәйкессіздіктер үшін комиссиялық сыйақы 

(құжаттардың әрбір пакеті үшін)
40 USD

1.9. 402081611/0110 4601 Трансферабель аккредитивті аудару 0,10% 40 USD 400 USD

1.10. 402081611/0111 4612

Трансферабельдік аккредитив бойынша шарттарды 

ӛзгерту (енгізілетін ӛзгертулер санына тәуелсіз бір 

қызмет үшін) 

40 USD

1.11. 402081612/0112 4921^
Пошта арқылы тиеу құжаттары пакетін қабылдау, ӛңдеу 

және жіберу (ҚҚС қосқанда) 

40 USD + факт бойынша 

пошталық шығындар (ҚҚС 

қосқанда)

1.12. 402081611/0113 4612 Негоциация, дисконттау және тратт акцептісі жылына 0,15% - 10% 

1.13. 402081612/0114 4608^ Аккредитивтер бойынша сұраулар  (ҚҚС қосқанда) 20 USD

2. 402081610/0200 Импорттық аккредитивтер

2.1. 4612 Импорттық аккредитивті ашу:

402081611/0201  - өтемді ұсынумен 0,10% 50 USD

402081611/0202  - өтемді ұсынусыз 0,15%

402081611/0203 * Қосылған тәуекелділіктер үшін комиссия  жылына  0,1% - 20% 

2.2. 402081611/0204 4612 Импорттық аккредитивті алдын ала авизолау 30 USD

2.3. 402081611/0205 4612
Аккредитив шарттарын ӛзгерту** (енгізілетін ӛзгертулер 

санына тәуелсіз бір қызмет үшін) 
50 USD

**Аккредитив сомасын ұлғайту  комиссияны есептеу 

үшін аккредитивтің дербес шығарылымы ретінде 

қаралады 

2.4. 4900 Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивті болдырмау үшін тұрақсыздық айыбы  

402081611/0206 - бенефициар келісімін сұрау жолымен 40 USD

402081611/0207
-  - алдын ала сұраусыз бенефициардан 

міндеттемелерден ресми босату алынғаннан кейін
0 USD

2.5. 402081611/0208 4612 Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру 0,10% 100 USD 500 USD

2.6. 402081611/0209 4612
Құжаттардағы сәйкессіздік үшін комиссиялық сыйақы 

(құжаттардың әрбір пакеті үшін) 
40 USD

2.7. 402081611/0210 4601 Аккредитив бойынша тӛлем

корреспондент банктерге 

арналған аударымдар үшін 

Банк тарифтерімен сәйкес 

2.8. 402081611/0211 4612
Бенефициармен алдын ала келісімдеу үшін келісім-

шарт негізінде аккредитив мәтінін дайындау***
50 USD

402081611/0212
***Аталмыш комиссия шамасына ол шығарылу кезінде 

аккредитивті ашу үшін комиссия азайтылады

2.9. 402081612/0213 4608^ Аккредитивтер бойынша сұраулар (ҚҚС қосқанда) 20 USD

3. 402071610/0100 Импорттық кепілдіктер

3.1. 4606 Кепілдікті шығару үшін комиссия: 

402071611/0101  - өтемді ұсынумен 0,10% 50 USD

402071611/0102  - өтемді ұсынусыз жылына 0,1% - 20% 

3.2. 402071611/0103 4606
Берілген кепілдік шарттарын ӛзгерту** (енгізілетін 

ӛзгертулер санына тәуелсіз бір қызмет үшін)
50 USD

**Кепілдік сомасын ұлғайту комиссияны есептеу үшін 

кепілдіктің дербес шығарылымы ретінде қаралады 

8 БӨЛІМ. Корреспондент банктерге арналған құжаттамалық операциялар бойынша тарифтер 

№ Коды шот № Қызметтер/операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер



Базалық мөлшерлеме Минимум Максимум

№ Коды шот № Қызметтер/операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер

3.3. 4900
Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін кепілдікті болдырмау 

үшін тұрақсыздық айыбы: 

402071611/0104 - бенефициар келісімін сұрау жолымен 40 USD

402071611/0105
-  алдын ала сұраусыз бенефициардан 

міндеттемелерден ресми босату алынғаннан кейін
0 USD

3.4. 402071611/0106 4606 Тӛлем талабына ілеспе құжаттарды тексеру  0,10% 100 USD 300 USD

3.5. 402071611/0107 4601
Кепілдік бойынша талапты орындау кезінде тӛлемді 

ӛткізу 

корреспондент банктерге 

арналған аударымдар үшін 

Банк тарифтерімен сәйкес 

3.6. 402071611/0108 4606
Бенефициарлардың алдын ала келісімдеуі үшін келісім-

шарт негізінде кепілдік мәтінін дайындау***
50 USD

***Аталмыш комиссия шамасына ол шығарылған 

уақытта кепілдіктің берілуі үшін комиссия азайтылады 

3.7. 402071612/0109 4608^ Кепілдіктер бойынша сұраулар (ҚҚС қосқанда) 20 USD

4. 402071610/0200 Экспорттық кепілдіктер

4.1. 4606 Контркепілдікпен кепілдікті шығару үшін комисия:

402071611/0201  - өтемді ұсынумен 0,10% 50 USD

402071611/0202  - өтемді ұсынусыз жылына 0,15% - 10% 

4.2. 402071611/0203 4606 Экспорттық кепілдікті авизолау  30 USD

4.3. 402071611/0204 4606 Экспорттық кепілдікті авизолау  0,10% 40 USD 300 USD

4.4. 402071611/0205 4606
Кепілдік шарттарының ӛзгертулерін авизолау (бір 

авизолау үшін) 
40 USD

4.5. 402071611/0206 4606
Экспорттық кепілдік бойынша хабарларды авизолау (бір 

авизолау үшін) 
20 USD

4.6. 402071611/0207 4900
Қолдану мерзімі аяқталғанға дейін кепілдікті болдырмау 

үшін тұрақсыздық айыбы: 
40 USD

4.7. 402071611/0208 4606 Тӛлем талабына ілеспе құжаттарды тексеру  0,10% 100 USD 300 USD

4.8. 402071612/0209 4921^
Пошта арқылы тиеу құжаттары пакетін қабылдау, ӛңдеу 

және жіберу (ҚҚС қосқанда) 

40 USD + факт бойынша 

пошталық шығындар 

4.9. 402071612/0210 4608^ Кепілдіктер бойынша сұраулар (ҚҚС қосқанда) 20 USD

5. 402101610/0100
Импорт бойынша коммерциялық келісім-шарт 

бойынша қарастырылған, құжаттамалық инкассо

5.1. 402101611/0101 4612 Импорттық инкассоны авизолау 0,10% 20 USD 200 USD

5.2. 402101611/0102 4612 Акцепт немесе тӛлемге қарсы құжаттарды беру 0,10% 20 USD 200 USD

5.3. 402101611/0103 4612
Инкассалық тапсырма шарттарының ӛзгертулерін 

авизолау (бір авизолау үшін) 
40 USD

5.4. 402101611/0104 4601 Инкассо бойынша тӛлем

корреспондент банктерге 

арналған аударымдар үшін 

Банк тарифтерімен сәйкес 

5.5. 402101611/0105 4612
Сатып алушы немесе оның банкінің пайдасына 

құжаттарды индоссирлеу (әрбір құжат үшін);
10 USD

5.6. 402101612/0106 4921^
Құжаттарды тӛлемсіз қайтару (кері жіберу) (ҚҚС 

қосқанда) 

0 USD + факт бойынша 

пошталық шығындар (ҚҚС 

қосқанда)

5.7. 402101612/0107 4608^ Инкассо бойынша сұраулар (ҚҚС қосқанда) 20 USD

6. 402101610/0200
Экспорт бойынша коммерциялық келісім-шарт 

бойынша қарастырылған құжаттамалық инкассо

6.1. 402101611/0101 4612
Инкассалық тапсырманы шығару (инкассоға құжаттарды 

қабылдау және дайындау) 
0,10% 33 USD 300 USD

6.2. 402101612/0102 4921
Инкассалық тапсырманы шығару (инкассоға құжаттарды 

жіберу) (ҚҚС қосқанда)

факт бойынша пошталық 

шығындар

6.3. 402101611/0103 4612
Инкассалық тапсырма шарттарының ӛзгеруі (енгізілетін 

ӛзгертулер санына тәуелсіз бір қызмет үшін)
50 USD

6.4. 402101611/0104 4900
Клиенттің ӛтініші бойынша инкассалық тапсырманы кері 

қайтару үшін тұрақсыздық айыбы 
40 USD

6.5. 4921^ Тӛленбеген құжаттарды қайтару (ҚҚС қосқанда): 

402101612/0105 -наразылық білдірусіз
40 USD + факт бойынша 

пошталық шығындар

402101612/0106 -наразылық білдірумен

40 USD + факт бойынша 

пошталық шығындар + заң. 

шығындар

6.6. 402101612/0107 4608^ Инкассо бойынша сұраулар (ҚҚС қосқанда) 20 USD



№ Комиссия коды Қызметтер/операциялар тізбесі
Операциялардың саны 

бойынша есептеуіш 
№ Комиссия коды Қызметтер/операциялар тізбесі

Операциялардың саны 

бойынша есептеуіш 

1. 102011610/0100 Банк шотын ашу 1 102011611/0200 Банк шотын жүргізу шектеулерсіз

1.1. 102011610/0101 Заңды тұлғалар үшін (барлық меншік нысанындағы) 1.1. 102011611/0201 Әрбір Банк шотын жүргізу (ай сайын)

1.2. 102011610/0102
Жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот 

орындаушылары және шаруа қожалықтары үшін
2. 102061612/1500 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ (ҚҚС ескерумен) шектеулерсіз

2. 102011611/0200 Банк шотын жүргізу 2.2. 102061612/1502 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ ай сайынғы абоненттік тӛлемі ****

2.1. 102011611/0201 Бір күнтізбелік айда әрбір Банк шотын жүргізу 3. 102061611/1600 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ бойынша аударымдар

3. 102011612/1100 Ақша чектік кітапшасын сату 3.1.
Қазақстан бойынша ұлттық валютамен (теңге) сыртқы 

аударымдар:

3.1. 102011612/1101 - 25 чекке Валюталаудың ағымдағы күнімен тӛлем тапсырмасын қабылдау:

4 102061612/1500 "Интернет-банкинг" ҚБҚKЖ 3.1.1 102011611/1602 - 12.30с. дейін Астана қ.;

4.1. 102061612/1501 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ қосу 3.1.2. 102011611/1603 - 12.30с. бастап 15.30  дейін Астана қ.

4.2. 102061612/1304
eToken шығару (электрондық-цифрлық қолтаңбаны шығаруды 

ескерумен)
1 дана

Пакет құны 12200 тг. ҚҚС-ты қоса алғанда

№ Комиссия коды Қызметтер / операциялар тізбесі
Операциялар саны 

бойынша есептеуіш 
№ Комиссия коды Қызметтер / операциялар тізбесі

Операциялар саны 

бойынша есептеуіш

1. 102011610/0100 Банктік шотты ашу 1. 102011611/0200 Банктік шотты жүргізу

1.1. 102011610/0101 Заңды тұлғалар үшін (барлық меншік нысандары) 1.1. 102011611/0201 Әрбір Банк шотын жүргізу (ай сайын) шексіз

1.2. 102011610/0102
Жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, жеке сот 

орындаушылары және шаруа (фермер) қожалықтары үшін
2 102061612/1500 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ

2. 102011611/0200 Банктік шотты жүргізу 2.1. 102061612/1501 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ қосу

2.1. 102011611/0201 Бір күнтізбелік ай үшін әрбір банктік шотты жүргізу шексіз 2.2. 102061612/1502 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ ай сайынғы абоненттік тӛлемі *

3. 102061612/1500 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ 2.3. 102061612/1304
еToken шығару (электрондық-цифрлық қолтаңбаны шығаруды ескере 

отырып)
1 дана

3.1. 102061612/1501 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ қосу шексіз 3. 102061611/1600 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ бойынша аударымдар

3.2. 102061612/1502 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ ай сайынғы абоненттік тӛлемі * 3.1.
Қазақстан бойынша ұлттық валютадағы (теңгемен) сыртқы 

аударымдар:

3.3. 102061612/1304
еToken шығару (электрондық-цифрлық қолтаңбаны шығаруды ескере 

отырып)
1 дана Ағымдағы валюталау күнімен тӛлем тапсырмаларын қабылдау:

4. 102061611/1600 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ бойынша аударымдар 3.1.1. 102011611/1602 - сағ. 12.30. дейін, Астана қ.;

4.1.
Қазақстан бойынша ұлттық валютадағы (теңгемен) сыртқы 

аударымдар:
3.1.2. 102011611/1603 - сағ. 12.30. бастап сағ. 15.30. дейін, Астана қ.

Ағымдағы валюталау күнімен тӛлем тапсырмаларын қабылдау:

4.1.1. 102011611/1602 - сағ. 12.30. дейін, Астана қ.;

4.1.2. 102011611/1603 - сағ. 12.30. бастап сағ. 15.30. дейін, Астана қ.

№ Комиссия коды Қызметтер / операциялар тізбесі
Операциялар саны 

бойынша есептеуіш 

1 102011611/0200 Банк шотын жүргізу 

1.1. 102011611/0201 Әрбір Банк шотын жүргізу (ай сайын)

2 102051611/1200 Айырбастау

Ақшаны Клиенттің Банктік шотына аудару кезінде қолма-қолсыз 

валюта қаражаттарын айырбастау операциясы (клиенттің шотында 

қажетті соманың болуы кезінде операцияны жүргізу сәтінде Банк 

бағамы бойынша):

102051611/1201 - дәл айтқан күні

3 102061612/1500 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ (ҚҚС ескерумен)

102061612/1502 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ ай сайынғы абоненттік тӛлемі ****

4 102061611/1600 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ бойынша аударымдар

4.1.
Қазақстан бойынша ұлттық валютамен (теңге) сыртқы 

аударымдар:

Валюталаудың ағымдағы күнімен тӛлем тапсырмасын қабылдау:

4.1.1 102011611/1602 - 12.30с. дейін Астана қ.;

4.1.2. 102011611/1603 - 12.30с. бастап 15.30  дейін Астана қ.

5 Шетелдік валютамен сыртқы аударымдар 

Басқа банктердің пайдасына аударым:

5.1.
Жіберуші есебінен комиссияны алу бойынша нұсқауларын 

көрсету кезінде (OUR опциясы):

5.1.1. 102011611/1607
шетелдік валютамен, АҚШ долларын (USD) және ресей рублін (RUB) 

қоспағанда

5.1.2 102011611/1608
бенефициармен төлемнің толық сомасын кепілденген алумен АҚШ 

(USD) долларымен

5.1.3 102011611/1609 ресей рублімен RUB

6. Сыртқы экономикалық келісімшарттарды жүргізу:

6.1 102111612/0901
экспорт және импорт бойынша келісімшартты тіркеу және есептік 

нөмірін беру (ҚҚС ескерумен)

6.2
Келімшарттың берілген есептік нӛмірімен келісімшартқа толықтырулар 

мен ӛзгерістерді қабылдау, тексеру (ҚҚС ескерумен)

6.3
Есептік тіркеуді талап етпейтін құжаттарды тексеру және 

келісімшарттарды валюталық бақылауға қабылдау (ҚҚС ескерумен)

3 ай - 10

6 ай - 20

3 ай - 7

6 ай - 15

Ескерту:

1) пакеттің әрекет ету мерзімі 3 ай / 6 ай, бұл ретте пакетті пайдалану үшін комиссия бір рет төленеді; 

2) тарифтік пакет жүргізілетін кейбір операциялардың саны бойынша лимиттелген. Операциялар бойынша белгіленген лимиттен 

асып кеткеннен кейін, автоматты режимде лимит белгіленген тариф Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес стандартты 

тарифке ауыстырылады;

3) пакетті қосу күніне қарамастан, пакетті қосудың ағымдағы айы пакетті пайдаланудың бірінші айы ретінде қабылданады.

* Банк орта және шағын бизнес клиенттеріне Интернет-банкинг жүйесі аясында интеграциялық қол жетімділікті ұсынған кезде (Банктің қалауы бойынша, оның ішінде Банктің және осы клиенттің техникалық мүмкіндіктерін ескере отырып, сондай-ақ Банк осы қызметті алу 

үшін Банк белгілеген шарттарды ескере отырып) ҚБҚКЖ «Интернет-банкинг», бұл тариф интеграцияға қол жеткізу құнын, сондай-ақ оны пайдалану құнын (интеграция арқылы берілетін электрондық сұраныстарды қабылдау, өңдеу және орындау) қамтиды.

 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ" тарифтік пакеті

Пакет құны - 3 ай - 210 000 тг./ 6 ай - 410 000 тг. ҚҚС-ты қоса алғанда

шектеулерсіз

3 ай - 10

6 ай - 20

шектеулерсіз

3 ай - 125

6 ай - 250

Пакет құны - 3 ай - 30 200 тг. ҚҚС-ты қоса алғанда

шексіз

3 ай - 90

1 ай - 30 Ескерту:

1) пакеттің әрекет ету мерзімі 3 ай / 6 ай, бұл ретте пакетті пайдалану үшін комиссия бір рет төленеді; 

2) тарифтік пакет жүргізілетін кейбір операциялардың саны бойынша лимиттелген. Операциялар бойынша белгіленген лимиттен 

асып кеткеннен кейін, автоматты режимде лимит белгіленген тариф Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес стандартты 

тарифке ауыстырылады;

3) пакетті қосу күніне қарамастан, пакетті қосудың ағымдағы айы пакетті пайдаланудың бірінші айы ретінде қабылданады.Ескерту: 

Пакеттің әрекет ету мерзімі 1 ай, бұл ретте пакетті пайдаланғаны үшін комиссия бір рет төленеді             

 "КОМФОРТНЫЙ СТАРТ" пакеті  "КОМФОРТНЫЙ ПЛЮС" пакеті

9 БӨЛІМ.  Заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға, жеке сот орындаушыларына және шаруа (фермер) қожалықтарына (шағын бизнес) есептік-кассалық қызмет көрсету бойынша 

қызметтер пакеттері бойынша тарифтер)

 "Старт" пакеті  "Жайлы" пакеті

Топтаманың құны - ҚҚС есебімен  - 7500 тг. Пакет құны - 3 ай - 22 200 тг./ 6 ай - 37 200 тг. ҚҚС-ты қоса алғанда

шектеулерсіз

шектеулерсіз

3 ай - 90

6 ай - 165

1 кітап

Ескерту:

1) Пакеттің әрекет ету мерзімі 3 ай/6 ай, бұл ретте пакетті пайдалану үшін комиссия бір уақытта төленеді;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2) Тарифтік пакет кейбір жүргізілетін операциялардың саны бойынша лимиттелген. Операциялар бойынша белгіленген лимиттен 

асып кеткеннен кейін, лимит сол бойынша белгіленген тариф Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес стандартты тарифке 

ауысып қосылады;

3) Пакетті қосқан күніне қарамастан ағымдағы ай пакетті пайдаланудың алғашқы айы болып қабылданады.

Ескерту: 

Пакеттің әрекет ету мерзімі 1 ай, бұл ретте пакетті пайдаланғаны үшін комиссия бір рет төленеді             



1. 102011610/0100 Банк шотын ашу 1. 102011610/0100 Банк шотын ашу

1.1. 102011610/0101 Заңды тұлғалар үшін (барлық меншік нысанындағы) 1.1. 102011610/0101
Заңды тұлғалар үшін (барлық меншік 

нысанындағы)

1.2. 102011610/0102

Жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, 

жеке сот орындаушылары және шаруа (фермер) 

қожалықтары үшін 

1.2. 102011610/0102

Жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, 

адвокаттар, жеке сот орындаушылары және 

шаруа (фермер) қожалықтары үшін 

2. 102011611/0200 Банк шотын жүргізу 2. 102011611/0200 Банк шотын жүргізу 

2.1. 102011611/0201 Әрбір Банк шотын жүргізу (ай сайын) 2.1. 102011611/0201 Әрбір Банк шотын жүргізу (ай сайын)

2.2. Банк шоты бойынша үзінді кӛшірмелер ұсыну: 2.2. Банк шоты бойынша үзінді кӛшірмелер ұсыну:

2.3. 102011611/0202 - міндетті тәртіпте (ай сайын) 2.3. 102011611/0202 - міндетті тәртіпте (ай сайын)

2.4. 102011612/0202

- Клиенттің өтініші бойынша Банк шоттарына 

қызмет көрсету шеңберінде Банк шоттары 

бойынша үзінді көшірмелер ұсыну (қосымша)

2.4. 102011612/0202

- Клиенттің өтініші бойынша Банк шоттарына 

қызмет көрсету шеңберінде Банк шоттары 

бойынша үзінді көшірмелер ұсыну (қосымша)

2.5. 102011612/0205  SWIFT пішімінде аударымдарды растау 2.5. 102011612/0205  SWIFT  пішімінде аударымдарды растау

3. 102061612/1500 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ 3. 102061612/1500 "Интернет-банкинг"  ҚБҚКЖ

3.1. 102061612/1501 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ қосу 3.1. 102061612/1501 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ қосу

3.2. 102061612/1502
"Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ ай сайынғы абоненттік 

тӛлемі ****
3.2. 102061612/1502

"Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ ай сайынғы 

абоненттік тӛлемі ****

3.3. 102061612/1503
Клиенттің сұрауы бойынша «Интернет-банкинг» 

ҚБҚКЖ қайталап қосу
3.3. 102061612/1503

Клиенттің сұрауы бойынша «Интернет-банкинг» 

ҚБҚКЖ қайталап қосу

3.4. 102061612/1304

еToken шығару/қайта шығару (электрондық-

цифрлық қолтаңбаны шығару/қайта шығаруды 

ескерумен

5 данадан артық емес 3.4. 102061612/1304

еToken шығару/қайта шығару (электрондық-

цифрлық қолтаңбаны шығару/қайта шығаруды 

ескерумен

5 данадан артық емес 

3.6.

«Интернет-банкинг» ҚБҚКЖ-не электрондық-

цифрлық қолтаңбаны жоспарлы қайта шығару 

(еToken қайта шығару талап етілмейді)

3.5.

«Интернет-банкинг» ҚБҚКЖ-не электрондық-

цифрлық қолтаңбаны жоспарлы қайта шығару 

(еToken қайта шығару талап етілмейді)

3.7.

Клиенттің сұрауы бойынша «Интернет-банкинг» 

ҚБҚКЖ-не электрондық-цифрлық қолтаңбаны қайта 

шығару (тариф «Интернет-банкинг» жүйесіндегі 

Қашықтықтан банктік қызмет кӛрсету шартымен 

анықталған жағдайларда алынады, еToken қайта 

шығару талап етілмейді)

3.6.

Клиенттің сұрауы бойынша «Интернет-банкинг» 

ҚБҚКЖ-не электрондық-цифрлық қолтаңбаны 

қайта шығару (тариф «Интернет-банкинг» 

жүйесіндегі Қашықтықтан банктік қызмет кӛрсету 

шартымен анықталған жағдайларда алынады, 

еToken қайта шығару талап етілмейді)

4. 102061611/1600
"Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ бойынша 

аударымдар
4. 102061611/1600

"Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ бойынша 

аударымдар

4.1. 102011611/1601 Банк ішінде шектеулерсіз 4.1. 102011611/1601 Банк ішінде шектеулерсіз 

4.2.
Қазақстан бойынша ұлттық валютамен (теңге) 

сыртқы аударымдар:
4.2.

Қазақстан бойынша ұлттық валютамен (теңге) 

сыртқы аударымдар:

Валюталаудың ағымдағы күнімен тӛлем 

тапсырмасын қабылдау:

Валюталаудың ағымдағы күнімен тӛлем 

тапсырмасын қабылдау:

102011611/1602 - 12.30с. дейін Астана қ.; 102011611/1602 - 12.30с. дейін Астана қ.;

102011611/1603 - 12.30с. бастап 15.30  дейін Астана қ. 102011611/1603 - 12.30с. бастап 15.30  дейін Астана қ.

102011611/1604
15.30 с. бастап Астана қ. (Банктің техникалық 

мүмкіндігінің болуы кезінде)
102011611/1604

15.30 с. бастап Астана қ. (Банктің техникалық 

мүмкіндігінің болуы кезінде)

Төлемді орындаумен валюталаудың болашақ 

күнімен Қазақстан бойынша ұлттық валютамен 

(теңге) төлем тапсырмаларын қабылдау:

Төлемді орындаумен валюталаудың болашақ 

күнімен Қазақстан бойынша ұлттық 

валютамен (теңге) төлем тапсырмаларын 

қабылдау:

102011611/1606 - екінші банктік күнінде; 102011611/1606 - екінші банктік күнінде;

5. 102051611/1200 Айырбастау 5. 102051611/1200 Айырбастау

5.1.

Ақшаны Клиенттің Банктік шотына аудару кезінде 

қолма-олсыз валюта қаражаттарын айырбастау 

операциясы (клиенттің шотында қажетті соманың 

болуы кезінде операцияны жүргізу сәтінде Банк 

бағамы бойынша):

5.1.

Ақшаны Клиенттің Банктік шотына аудару 

кезінде қолма-олсыз валюта қаражаттарын 

айырбастау операциясы (клиенттің шотында 

қажетті соманың болуы кезінде операцияны 

жүргізу сәтінде Банк бағамы бойынша):

102051611/1201 күнбе күн 102051611/1201 күнбе күн

102051611/1202 екінші күні  102051611/1202 екінші күні  

6. Шетелдік валютамен сыртқы аударымдар 6. Шетелдік валютамен сыртқы аударымдар 

Басқа банктердің пайдасына аударым: Басқа банктердің пайдасына аударым:

6.1.
Жіберуші есебінен комиссияны алу бойынша 

нұсқауларын көрсету кезінде (OUR опциясы):
6.1.

Жіберуші есебінен комиссияны алу бойынша 

нұсқауларын көрсету кезінде (OUR опциясы):

102011611/1607
 шетелдік валютамен, АҚШ долларын (USD) және 

ресей рублін (RUB) қоспағанда
102011611/1607

 шетелдік валютамен, АҚШ долларын (USD) 

және ресей рублін (RUB) қоспағанда

102011611/1608
бенефициармен төлемнің толық сомасын 

кепілденген алумен АҚШ (USD) долларымен
102011611/1608

бенефициармен төлемнің толық сомасын 

кепілденген алумен АҚШ (USD) долларымен

102011611/1609 ресей рублімен RUB 102011611/1609 ресей рублімен RUB

102011611/1610

шетелдік валютамен (ВТБ Тобына кіретін 

банктерде ашылған шоттарға алушылардың 

пайдасына)

102011611/1610

шетелдік валютамен (ВТБ Тобына кіретін 

банктерде ашылған шоттарға алушылардың 

пайдасына)

102011611/1611

ресей рублімен RUB (ВТБ Тобына кіретін 

банктерде ашылған шоттарға алушылардың 

пайдасына)

102011611/1611

ресей рублімен RUB (ВТБ Тобына кіретін 

банктерде ашылған шоттарға алушылардың 

пайдасына)

7. 102111612/0900

Валюталық бақылау. (Төлемдер/аударымдар 

бойынша қосымша қызмет көрсету 

және/немесе ҚР валюталық заңнамасына сай 

ағымдағы шотты жүргізу)

7. 102111612/0900

Валюталық бақылау. (Төлемдер/аударымдар 

бойынша қосымша қызмет көрсету 

және/немесе ҚР валюталық заңнамасына 

сай ағымдағы шотты жүргізу)

7.1. Сыртқы экономикалық келісімшарттарды жүргізу: 7.1. Сыртқы экономикалық келісімшарттарды жүргізу:

 10 БӨЛІМ. Заңды тұлғаларға, жеке кәсіпкерлерге, жеке нотариустарға, адвокаттарға, жеке сот орындаушыларына және шаруа (фермер) қожалықтарына орта бизнес) есептік-

кассалық қызмет көрсету бойынша қызметтер пакеттері бойынша тарифтер)

"БЕЛСЕНДІ" тарифтік пакеті

1) Пакеттің әрекет ету мерзімі 6 ай, бұл ретте пакетті пайдалану үшін комиссия бір уақытта 

тӛленеді;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) Тарифтік пакет кейбір жүргізілетін операциялардың саны бойынша лимиттелген. 

Операциялар бойынша белгіленген лимиттен асып кеткеннен кейін, лимит сол бойынша 

белгіленген тариф Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес стандартты тарифке ауысып 

қосылады.                                                                                                      3) Топтаманың 

қосылу күніне қарамастан, топтаманың ағымдағы қосылу айы топтаманы пайдаланудың 

бірінші айы ретінде қабылданады (тӛлемі ай сайын жүзеге асырылатын қызметтерге 

қатысты).

1) Пакеттің әрекет ету мерзімі 6 ай, бұл ретте пакетті пайдалану үшін комиссия бір уақытта 

тӛленеді;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) Тарифтік пакет кейбір жүргізілетін операциялардың саны бойынша лимиттелген. 

Операциялар бойынша белгіленген лимиттен асып кеткеннен кейін, лимит сол бойынша 

белгіленген тариф Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес стандартты тарифке ауысып 

қосылады.                                                                                                      3) Топтаманың 

қосылу күніне қарамастан, топтаманың ағымдағы қосылу айы топтаманы пайдаланудың 

бірінші айы ретінде қабылданады (тӛлемі ай сайын жүзеге асырылатын қызметтерге 

қатысты).

Пакеттің құны - ҚҚС ескерумен 3 604 337 тг. Пакеттің құны - ҚҚС ескерумен 1 102 880 тг. 

№

шектеулерсіз шектеулерсіз 

Код Қызметтер/операциялар тізбесі

Операциялардың 

саны бойынша 

есептеуіш

№ Код Қызметтер/операциялар тізбесі

Операциялардың 

саны бойынша 

есептеуіш

шектеулерсіз шектеулерсіз 

шектеулерсіз шектеулерсіз 

65 35

120 60

90 45

"БЕЛСЕНДІ LIGHT" тарифтік пакеті

шектеулерсіз шектеулерсіз 

2 000 600



102111612/0901
- экспорт және импорт бойынша келісімшартты 

тіркеу және есептік нөмірін беру 
102111612/0901

- экспорт және импорт бойынша 

келісімшартты тіркеу және есептік нөмірін 

беру 

102111612/0902

- банктің техникалық мүмкіндіктерінің болуы 

кезінде дәл айтқан күнінде  экспорт және импорт 

бойынша келісімшартты тіркеу және есептік 

нөмірін беру

102111612/0902

- банктің техникалық мүмкіндіктерінің болуы 

кезінде дәл айтқан күнінде  экспорт және 

импорт бойынша келісімшартты тіркеу және 

есептік нөмірін беру

102111612/0903

- операциядан тыс уақытта экспорт және 

импорт бойынша келісімшартты тіркеу және 

есептік нөмірін беру

102111612/0903

- операциядан тыс уақытта экспорт және 

импорт бойынша келісімшартты тіркеу және 

есептік нөмірін беру

- банктің техникалық мүмкіндіктері кезінде 2 (екі) 

сағат ішінде экспорт және импорт бойынша 

келісімшартты тіркеу және есептік нөмірін беру

- банктің техникалық мүмкіндіктері кезінде 2 

(екі) сағат ішінде экспорт және импорт 

бойынша келісімшартты тіркеу және есептік 

нөмірін беру

Келімшарттың берілген есептік нӛмірімен 

келісімшартқа толықтырулар мен ӛзгерістерді 

қабылдау, тексеру

50
Келімшарттың берілген есептік нӛмірімен 

келісімшартқа толықтырулар мен ӛзгерістерді 

қабылдау, тексеру

25

Есептік тіркеуді талап етпейтін құжаттарды тексеру 

және келісімшарттарды валюталық бақылауға 

қабылдау

50
Есептік тіркеуді талап етпейтін құжаттарды 

тексеру және келісімшарттарды валюталық 

бақылауға қабылдау

25

7.2. 102111612/0904
Валюталық бақылау құжаттарының телнұсқаларын 

беру (бір парағы үшін) 
25 7.2. 102111612/0904

Валюталық бақылау құжаттарының 

телнұсқаларын беру (бір парағы үшін) 
15

7.3. 102111612/0906
Сыртқы экономикалық келісім-шарттар бойынша 

жүргізілген тӛлемдер туралы анықтамалар беру 
25 7.3. 102111612/0906

Сыртқы экономикалық келісім-шарттар бойынша 

жүргізілген тӛлемдер туралы анықтамалар беру 
15

1. 102011610/0100 Банк шотын ашу 1. 102011610/0100 Банк шотын ашу

1.1. 102011610/0101 Заңды тұлғалар үшін (барлық меншік нысанындағы) 1.1. 102011610/0101
Заңды тұлғалар үшін (барлық меншік 

нысанындағы)

1.2. 102011610/0102

Жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, 

жеке сот орындаушылары және шаруа (фермер) 

қожалықтары үшін 

1.2. 102011610/0102

Жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, 

адвокаттар, жеке сот орындаушылары және 

шаруа (фермер) қожалықтары үшін 

2. 102011611/0200 Банк шотын жүргізу 2. 102011611/0200 Банк шотын жүргізу 

2.1. 102011611/0201 Әрбір Банк шотын жүргізу (ай сайын) 2.1. 102011611/0201 Әрбір Банк шотын жүргізу (ай сайын)

2.2. Банк шоты бойынша үзінді кӛшірмелер ұсыну: 2.2. Банк шоты бойынша үзінді кӛшірмелер ұсыну:

2.3. 102011611/0202 - міндетті тәртіпте (ай сайын) 2.3. 102011611/0202 - міндетті тәртіпте (ай сайын)

2.4. 102011612/0202

- Клиенттің өтініші бойынша Банк шоттарына 

қызмет көрсету шеңберінде Банк шоттары 

бойынша үзінді көшірмелер ұсыну (қосымша)

2.4. 102011612/0202

- Клиенттің өтініші бойынша Банк шоттарына 

қызмет көрсету шеңберінде Банк шоттары 

бойынша үзінді көшірмелер ұсыну (қосымша)

2.5. 102011612/0205  SWIFT  пішімінде аударымдарды растау 2.5. 102011612/0205  SWIFT  пішімінде аударымдарды растау

3. 102061612/1500 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ 3. 102061612/1500 "Интернет-банкинг"  ҚБҚКЖ

3.1. 102061612/1501 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ қосу 3.1. 102061612/1501 "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ қосу

3.2. 102061612/1502
"Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ ай сайынғы абоненттік 

тӛлемі ****
3.2. 102061612/1502

"Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ ай сайынғы 

абоненттік тӛлемі ****

3.3. 102061612/1503
Клиенттің сұрауы бойынша «Интернет-банкинг» 

ҚБҚКЖ қайталап қосу
3.3. 102061612/1503

Клиенттің сұрауы бойынша «Интернет-банкинг» 

ҚБҚКЖ қайталап қосу

3.4. 102061612/1304

еToken шығару/қайта шығару (электрондық-

цифрлық қолтаңбаны шығару/қайта шығаруды 

ескерумен

5 данадан артық 

емес 
3.4. 102061612/1304

еToken шығару/қайта шығару (электрондық-

цифрлық қолтаңбаны шығару/қайта шығаруды 

ескерумен

5 данадан артық емес 

3.5.

«Интернет-банкинг» ҚБҚКЖ-не электрондық-

цифрлық қолтаңбаны жоспарлы қайта шығару 

(еToken қайта шығару талап етілмейді)

3.5.

«Интернет-банкинг» ҚБҚКЖ-не электрондық-

цифрлық қолтаңбаны жоспарлы қайта шығару 

(еToken қайта шығару талап етілмейді)

3.6.

Клиенттің сұрауы бойынша «Интернет-банкинг» 

ҚБҚКЖ-не электрондық-цифрлық қолтаңбаны қайта 

шығару (тариф «Интернет-банкинг» жүйесіндегі 

Қашықтықтан банктік қызмет кӛрсету шартымен 

анықталған жағдайларда алынады, еToken қайта 

шығару талап етілмейді)

3.6.

Клиенттің сұрауы бойынша «Интернет-банкинг» 

ҚБҚКЖ-не электрондық-цифрлық қолтаңбаны 

қайта шығару (тариф «Интернет-банкинг» 

жүйесіндегі Қашықтықтан банктік қызмет кӛрсету 

шартымен анықталған жағдайларда алынады, 

еToken қайта шығару талап етілмейді)

4. 102061611/1600
"Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ бойынша 

аударымдар
4. 102061611/1600

"Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ бойынша 

аударымдар

4.1. 102011611/1601 Банк ішінде шектеулерсіз 4.1. 102011611/1601 Банк ішінде шектеулерсіз 

4.2.
Қазақстан бойынша ұлттық валютамен (теңге) 

сыртқы аударымдар:
4.2.

Қазақстан бойынша ұлттық валютамен (теңге) 

сыртқы аударымдар:

Валюталаудың ағымдағы күнімен тӛлем 

тапсырмасын қабылдау:

Валюталаудың ағымдағы күнімен тӛлем 

тапсырмасын қабылдау:

102011611/1602 - 12.30с. дейін Астана қ.; 102011611/1602 - 12.30с. дейін Астана қ.;

102011611/1603 - 12.30с. бастап 15.30  дейін Астана қ. 102011611/1603 - 12.30с. бастап 15.30  дейін Астана қ.

102011611/1604
15.30 с. бастап Астана қ. (Банктің техникалық 

мүмкіндігінің болуы кезінде)
102011611/1604

15.30 с. бастап Астана қ. (Банктің техникалық 

мүмкіндігінің болуы кезінде)

Төлемді орындаумен валюталаудың болашақ 

күнімен Қазақстан бойынша ұлттық валютамен 

(теңге) төлем тапсырмаларын қабылдау:

Төлемді орындаумен валюталаудың болашақ 

күнімен Қазақстан бойынша ұлттық 

валютамен (теңге) төлем тапсырмаларын 

қабылдау:

102011611/1606 - екінші банктік күнінде; 102011611/1606 - екінші банктік күнінде;

Қызметтер/операциялар тізбесі

Операциялардың 

саны бойынша 

есептеуіш

№

"ОҢТАЙЛЫ" тарифтік пакеті

№ Код

1000 600

шектеулерсіз шектеулерсіз 

50 25

"ОҢТАЙЛЫ LIGHT" тарифтік пакеті 

1) Пакеттің әрекет ету мерзімі 6 ай, бұл ретте пакетті пайдалану үшін комиссия бір уақытта 

тӛленеді;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) Тарифтік пакет кейбір жүргізілетін операциялардың саны бойынша лимиттелген. 

Операциялар бойынша белгіленген лимиттен асып кеткеннен кейін, лимит сол бойынша 

белгіленген тариф Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес стандартты тарифке ауысып 

қосылады.                                                                                                      3) Топтаманың 

қосылу күніне қарамастан, топтаманың ағымдағы қосылу айы топтаманы пайдаланудың 

бірінші айы ретінде қабылданады (тӛлемі ай сайын жүзеге асырылатын қызметтерге 

қатысты).

1) Пакеттің әрекет ету мерзімі 6 ай, бұл ретте пакетті пайдалану үшін комиссия бір уақытта 

тӛленеді;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2) Тарифтік пакет кейбір жүргізілетін операциялардың саны бойынша лимиттелген. 

Операциялар бойынша белгіленген лимиттен асып кеткеннен кейін, лимит сол бойынша 

белгіленген тариф Банктің қолданыстағы тарифтеріне сәйкес стандартты тарифке ауысып 

қосылады.                                                                                                      3) Топтаманың 

қосылу күніне қарамастан, топтаманың ағымдағы қосылу айы топтаманы пайдаланудың 

бірінші айы ретінде қабылданады (тӛлемі ай сайын жүзеге асырылатын қызметтерге 

қатысты).

Пакеттің құны - ҚҚС ескерумен 1 754 968 тг. Пакеттің құны - ҚҚС ескерумен 1 052 630 тг. 

шектеулерсіз шектеулерсіз 

Код Қызметтер/операциялар тізбесі

шектеулерсіз шектеулерсіз 

шектеулерсіз шектеулерсіз 

Операциялардың 

саны бойынша 

есептеуіш


