
1.
Жүйеге тіркелу және қосылу үшін төлем (ҚҚС 

қосқанда)
KZT 0

2.

Жүйедегі тауарлар/жұмыстар/қызметтерді 

Жеткізушілердің* пайдасына қолма-қол ақшамен 

және қолма-қол ақшасыз төлемдерді төлеу:

2.1.
қызметтермен жабдықтау пайдасына төлемдер, 

оның ішінде коммуналды
KZT 0 2.2-тармақты қоспағанда

2.2. мекемелердің пайдасына төлемдер* KZT 40
Ақпараттық-төлем терминалдарында ғана қол 

жетімді

2.3.
салық және өзге де бюджетке төленетін төлемдерді 

төлеу үшін ақша аудару
KZT 0

3.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желісінде банктік 

шоттардан жасалған ақша аударымдары үшін 

комиссия:

3.1.
бір клиенттің шоттарының арасындағы банкішілік 

аударым
KZT 0

кредиттік төлем карточкаларын пайдалану арқылы 

жасалған операцияларды қоспағанда (5 т. Тарифті 

қара)

3.2.
әртүрлі клиенттердің шоттарының арасындағы 

банкішілік аударым

оның ішінде клиенттің ұялы телефоны арқылы 

әлеуметтік желіліер/байланыс кітабы арқылы 

аударымдар

3.2.1. ұлттық валютасында 0 KZT

3.2.2. шетел валютасында 0 KZT

4.
Басқа банктерде ашылған банктік шоттарға ақша 

аударымдары үшін комиссия:

тек Интернет банкингте және Мобильді банкингте 

қолжетімді

4.1.
Басқа банктерде ашылған банктік шоттарға 

аударымдар:

4.1.1. теңгемен KZT 250

4.1.2. шетел валютасында (ресей рублін қоспағанда)

0,20%

(мин KZT 3 000 - шет. валютасындағы 

эквивалент)

4.1.3. ресей рублінде

0,20%

(мин KZT 1 000 - шет. валютасындағы 

эквивалент)

4.2.
ВТБ тобының клиенттерінің пайдасына жасалған 

аударымдар (USD, EUR)

0,10%

(мин KZT 1 000 - шет. валютасындағы 

эквивалент)

4.3.

ВТБ тобының клиенттерінің пайдасына жасалған 

аударымдар (RUB)

0,05%

(мин KZT 600 - шет. валютасындағы 

эквивалент)

5.
Кредиттік төлем карталарын пайдалану арқылы 

банктік шоттардан жасалған ақша аударымдары

2% (мин KZT 500), немесе шет. 

валютасындағы эквивалент
аударым сомасынан

6.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желісіндегі қолма-қол 

ақшасыз жасалған операциялар бойынша 

айырбастау үшін комиссия

0% банктің бағамы бойынша сомасынан

7. Ай сайынғы абоненттік төлем (ҚҚС қосқанда) KZT 0

8.
ҚБҚЖ шоттар бойынша үзінді көшірме (ҚҚС 

қосқанда)
KZT 0

9.
ҚБҚЖ жүйесінде негізгі/қосымша төлем 

карточкаларын шығару/қайта шығару үшін комиссия

төлем карточкалары бойынша 

тарифтерге сәйкес

10. ҚБҚЖ жүйесінде ағымдық/жинақтаушы шоттар ашу KZT 0

Жеке тұлғаларға қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесі бойынша базалық тарифтер

Қызметтер/операциялар тізімі

Түсіндірме: "Банктің курсы бойынша" белгіленбеген, аталмыш Тарифтермен орнатылған өзгеше валютадағы комиссия мөлшері, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Банкінің операцияны жасау сәтіндегі ресми бағамын пайдалана отырып есептеледі.

№ Ескерту

кредиттік төлем карточкаларын пайдалану арқылы 

жасалған операцияларды қоспағанда (5 т. Тарифті 

қара)

Базалық тариф

кредиттік төлем карточкаларын пайдалану арқылы 

жасалған операцияларды қоспағанда (5 т. Тарифті 

қара)

тек Интернет банкингте және Мобильді банкингте 

қолжетімді



11.
Банктік шоттарды қолма-қол ақшамен толтыру үшін 

комиссия:

тек Ақпараттық-төлем терминалдарында 

қолжетімді

11.1.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желісінде ашылған 

банктік шотттарды толтыру
KZT 0

жалақылық жоба бойынша банктік шоттарды (төлем 

карточкаларын) толтыруды қоспағанда

11.2.
Жалақылық жоба бойынша банктік шоттарды (төлем 

карточкаларын) толтыру

заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер 

үшін төлем карточкалары бойынша 

тарифтерге сәйкес (Жалақылық 

жобалар)

11.3.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желісінде берілген 

кредитті өтеу үшін банктік шоттарды толтыру
KZT 0

12.

ҚБҚКЖ жеке тұлғалар үшін төлем карточкасынан 

(Р2Р) карточкаға ақша аударғаны үшін комиссия, 

банкомат және Р2Р-Порталы (Банктің сайты)  

12.1.

ҚР басқа банктерінің Visa/MasterCard 

карточкаларынан ВТБ Банк (Қазақстан) АҚ ЕҰ 

Visa/MasterCard төлем карточкасына аудару үшін 

Комиссия 

KZT 0 әр операция үшін 

12.2.

ҚР ЕДБ немесе шетелдік банктер эмиссиялаған 

Visa/MasterCard карточкаларынан ВТБ Банк 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ Visa / MasterCard төлем 

карточкаларына аудару үшін комиссия (кредит 

карточкасынан аударымдардан басқа)

1% (мин KZT 200), немесе шетелдік 

валютадағы баламасы
әр операция үшін 

12.3

Visa / MasterCard Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ кредит 

карталарынан кез келген Visa / MasterCard төлем 

карточкаларына, соның ішінде Банк ВТБ (Қазақстан) 

АҚ ЕҰ карталарына аудару үшін комиссия

3% (мин KZT 300), немесе шетелдік 

валютадағы баламасы
әр операция үшін 

12.4

Қазақстан Республикасының басқа банктерінің Visa / 

MasterCard карталары арасындағы аударым үшін 

комиссия 

1% (мин KZT 200), немесе шетелдік 

валютадағы баламасы
әр операция үшін 

* Банк жеке тұлғалардан ұсынылатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер үшін төлемдерді қабылдауға жеке шарт жасасқан заңды тұлға/жеке кәсіпкер


