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Мобильді банкингті 
пайдаланушының 
нұсқаулығы

VTB KZ ONLINE
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Банктің комиссиясынсыз 200-ден астам 
танымал қызмет:

Таңдаулы төлемдер
Тұрақты төлемдер

Төлемдер тарихы және мәліметтері

Банк өнімдері
Өтініштер

Бөлімшелер және банкоматтар
24/7 қолдау көрсететін онлайн чат

Пошта
Валюта және айырбастау 

бағамдары
Жаңалықтар

Баптаулар
Аккаунттан шығу

• Әр түрлі валютадағы ағымдағы шоттар, депозиттер 
және төлем карточкалары бойынша теңгерім

• Ағымдағы шоттардың, кредиттердің, депозиттердің 
және төлем карточкаларының болуы және жағдайы 
туралы мәліметтер

• Ағымдағы шотты, депозитті ашу
• Төлемдер мен аударымдар
• Төлем карточкалары бойынша лимиттер

мен қызметтерді басқару
• Операциялардың тарихы,

көрсетілген кезеңдегі ағымдағы
шоттар, депозиттер және төлем
карточкалары бойынша үзінді
көшірмелер
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МОБИЛЬДІ
БАНКИНГ

• Өз шоттарыңыз арасындағы 
аударымдар

• Кез келген банктердің төлем 
карточкалары арасындағы 
аударымдар

• ВТБ (Қазақстан) төлем карточкалары 
арасындағы аударымдар

• 3 тұлғаның пайдасына теңгемен және 
валютамен аударымдар

• Валюта айырбастау
• Таңдаулы аударымдар
• Тұрақты аударымдар
• Аударымдар тарихы және мәліметтері

МОБИЛЬДІ БАНКИНГТІҢ
НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫ
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Мобильді банкингке қосылу және жұмыс істеу
үшін Сізде:

• Android немесе iOS операциялық жүйесін
қолдайтын ұялы телефон

• Банк айналысқа шығарған төлем 
карточкасы немесе қолданыстағы ашық
шот/депозит 

• Банкте тіркелген қолданыстағы телефон 
нөмірі болу керек

Мобильді банкингті пайдалануды бастау үшін 
Google Play немесе App Store дүкендерінен
«VTB KZ Online» қосымшасын орнату қажет:

МАҢЫЗДЫ! Қосымшаны Google Play/App Store
ресми дүкендерінен ғана орнатып жаңартыңыз

ҚОСЫМШАНЫ 
ОРНАТУ

https://itunes.apple.com/kz/app/vtb-kz-online/id1388945990?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=infinit.vtb&hl=ru
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«Тіркелу» түймесін басыңыз Карта немесе шот бойынша 
тіркелу тәсілін таңдаңыз

Карта бойынша тіркелу 
кезінде:
- ЖСН;
- Банк ВТБ (Қазақстан) төлем 

карточкасының нөмірін;
- Карточканың қолданылу 

мерзімін;
- Ұялы телефон нөмірін 

көрсетіңіз

Шот бойынша тіркелу 
кезінде:
- ЖСН;
- Шоттың (ағымдағы немесе 

жинақ) нөмірін;
- Ұялы телефон нөмірін 

көрсетіңіз

ТІРКЕЛУ
РӘСІМІ
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Алдыңғы слайдта 
көрсетілгендей барлық 

өрістерді толтырғаннан кейін 
Сізге хабарлама жіберіледі, 
сәйкестендіру үшін растау 

кодын енгізіңіз

«Логин» өрісіне растау кодын 
енгізгеннен кейін телефон 
нөміріңіз автоматты түрде 

қойылады, ол Сіздің логиніңіз 
болады

«Құпиясөз» өрісіне телефон 
нөміріңізге келетін 

хабарламадағы алты таңбалы 
кодты енгізіп, «Кіру» түймесін 

басыңыз

«Ағымдағы құпиясөз» 
өрісінде хабарламадағы код 
автоматты түрде қойылады. 
Жаңа құпиясөз құру қажет, 
содан кейін «Жалғастыру» 

түймесін басыңыз

ТІРКЕЛУ
РӘСІМІ



66

Жылдам қол жеткізу кодын 
ойлап табыңыз, қосымшаға 
логин мен құпиясөз арқылы 

да кіруге болады

Егер телефоныңыз саусақ 
ізін/Face ID қолдайтын болса 

және жылдам кіру кодын 
орнатсаңыз, қосымшаға 

кірудің осы әдісін қолдана 
аласыз

Сонымен қатар, жүйе Сізден 
Push хабарландыруларын 
жіберуге рұқсат сұрайды

Егер Сіз Push 
хабарландыруларын алуға 

рұқсат етсеңіз, Сізге 
хабарлама жіберіледі, растау 

кодын енгізіңіз

ТІРКЕЛУ
РӘСІМІ
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1. «Қаржы» бөлімі 2. «Төлемдер» бөлімі 3. «Аударымдар» бөлімі 4. «Мәзір» бөлімі

НЕГІЗГІ
БӨЛІМДЕР
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«Қаржы» бөлімінде қажетті 
ағымдағы шотты таңдаңыз 
немесе «Барлық шоттар» 

түймесін басыңыз

Терезеде үш қойынды бар:
1. Шот бойынша мәліметтер

2. Тарих
Тарихта шот бойынша үзінді 

көшірмені құра аласыз

3. Басқару
Басқаруда шоттан төлемдер 

мен аударымдар, 
валюталарды айырбастау, 

жаңа шоттар ашу және шот 
деректемелерін жіберу 

қолжетімді

«ҚАРЖЫ» БӨЛІМІ
АҒЫМДАҒЫ ШОТТАР
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«Қаржы» бөлімінде қажетті 
кредитті таңдаңыз немесе 

«Барлық кредиттер» түймесін 
басыңыз

Терезеде үш қойынды бар:
1. Кредит бойынша 

мәліметтер

2. Тарих
Тарихта кредит бойынша 

кестені құра аласыз

3. Басқару
Басқаруда кредит бойынша 

төлем жасауға болады

«ҚАРЖЫ» БӨЛІМІ
КРЕДИТТЕР
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«Қаржы» бөлімінде қажетті 
депозитті таңдаңыз немесе 

«Барлық депозиттер» 
түймесін басыңыз

Терезеде үш қойынды бар:
1. Депозит бойынша 

мәліметтер

2. Тарих
Тарихта депозит бойынша 

үзінді көшірмені құра аласыз

3. Басқару
Басқаруда депозитті 

аударыммен толықтыруға 
немесе жаңасын ашуға 

болады

«ҚАРЖЫ» БӨЛІМІ
ДЕПОЗИТТЕР
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«Қаржы» бөлімінде қажетті 
төлем карточкасын таңдаңыз 

немесе «Барлық карталар» 
түймесін басыңыз

Терезеде үш қойынды бар:
1. Төлем карточкасы 
бойынша мәліметтер

2. Тарих
Тарихта төлем карточкасы 
бойынша үзінді көшірмені 

құра аласыз

3. Басқару
Басқаруда төлем 

карточкасынан төлемдер мен 
аударымдар, қайта шығару, 

қызметтерді, лимиттерді 
және қолжетімділікті басқару 

қолжетімді

«ҚАРЖЫ» БӨЛІМІ
КАРТАЛАР
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Ескертпе: СМС-хабарлау қызметін қосқан кезде,
ЗD-Secure қызметі автоматты түрде қосылады 12

«Қаржы/Карталар» бөлімінде 
«Басқару» қойындысында 

«СМС/3D Secure басқару» мәзір 
тармағын таңдаңыз

Өрістерді толтырыңыз,
қызмет түрін таңдаңыз:

1. «СМС-хабарлау»

2. «3D-Secure», «Қызметті 
қосу» немесе «Нөмірді 

өзгерту» әрекетін таңдаңыз, 
«Растау» түймесін басыңыз

Растау кодын енгізгеннен 
кейін өтініш өңдеуге 
қабылданады. Өтініш 
мәртебесін «Тарих» 

қойындысындағы 
«Мәзір/Өтініштер» бөлімінен 

тексеруге болады

«ҚАРЖЫ»/КАРТАЛАР БӨЛІМІ
ҚЫЗМЕТТЕРДІ БАСҚАРУ
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МАҢЫЗДЫ! Лимиттерге енгізілген өзгерістер лезде қолданылады
және келесі жаңартуға дейін өзекті болады 13

«Қаржы/Карталар» бөлімінде 
«Басқару» қойындысында 

«Лимиттерді/қолжетімділікті 
басқару» мәзір тармағын 

таңдаңыз

Сіз Интернетте тауарлар мен 
қызметтерге ақы төлеу үшін 
қолжетімділікті аша аласыз, 
сондай-ақ карта бойынша 
операцияларға лимиттер 

сомасын/санын өзгерте аласыз

Интернетте тауарлар мен 
қызметтерге ақы төлеуге 

қолжетімділікті ашқан кезде, 
растау коды бар СМС келетін 

телефон нөмірін енгізіңіз

Лимиттерді өз қалауыңыз 
бойынша өзгертіңіз, 

лимиттерді өзгерту бойынша 
жұмыстар аяқталғаннан кейін 

«Жалғастыру» түймесін 
басыңыз және SMS-тегі растау 

кодын енгізіңіз

«ҚАРЖЫ»/КАРТАЛАР БӨЛІМІ
ЛИМИТТЕРДІ/ҚОЛЖЕТІМДІЛІКТІ БАСҚАРУ
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Ескертпе: ақысы төленген қызметтерді «Таңдаулылар» санатына қосуға болады

14

«Төлемдер» бөлімінде 
қызметтердің қажетті 

санатын таңдаңыз немесе 
іздеуді пайдаланыңыз

Қызметті таңдаңыз Барлық өрістерді 
толтырыңыз,

«Жалғастыру» түймесін 
басыңыз

Растау кодын енгізгеннен 
кейін төлем өңдеуге 
қабылданады. Төлем 
мәртебесін «Тарих» 

бөлімінен тексере аласыз

«ТӨЛЕМДЕР» БӨЛІМІ
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ АҚЫСЫН ТӨЛЕУ
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«Аударымдар» бөлімінде «Өз 
шоттары арасындағы 
аударым» таңдаңыз

Барлық өрістерді 
толтырыңыз,

«Аударым» түймесін басыңыз

Растау кодын енгізгеннен 
кейін аударым өңдеуге 
қабылданады. Аударым 

мәртебесін «Тарих» 
бөлімінен тексере аласыз

Аударымды «Таңдаулыларға» 
сақтауға болады

«АУДАРЫМДАР» БӨЛІМІ/ӨЗ ШОТТАРЫҢЫЗ 
АРАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМДАР
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«Аударымдар» бөлімінде 
«Карточкалық аударымдар» 

таңдаңыз

«ВТБ Қазақстан карталары 
арасындағы аударым»

таңдаңыз

Барлық өрістерді 
толтырыңыз,

«Аударым» түймесін басыңыз

Растау кодын енгізгеннен 
кейін аударым өңдеуге 
қабылданады. Аударым 

мәртебесін «Тарих» 
бөлімінен тексере аласыз

«АУДАРЫМДАР» БӨЛІМІ/ВТБ КАРТАЛАРЫ 
АРАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМДАР
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«Картадан кез-келген 
банктің картасына»

таңдаңыз

Жіберушінің төлем 
карточкасын таңдаңыз

Аударымды кез келген:
- Банк ВТБ (Қазақстан);
- Қазақстанның басқа 

банктерінің (жаңа немесе 
бұрын сақталған 
карточкалардың) төлем 
карточкасынан жіберуге 
болады

«Аударымдар» бөлімінде 
«Карточкалық аударымдар» 

таңдаңыз

«АУДАРЫМДАР»/КЕЗ КЕЛГЕН БАНКТЕРДІҢ
КАРТАЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМДАР БӨЛІМІ
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Ескертпе: егер Сіз жіберушінің және/немесе алушының бұрын сақталған төлем карточкаларын 
таңдасаңыз, олар бойынша деректер автоматты түрде аударым үшін ауыстырылады 18

Алушының төлем 
карточкасын таңдаңыз

Аударымды кез келген (жаңа 
немесе бұрын сақталған):
- Шетел банктерінің;
- Қазақстан банктерінің 

төлем карточкасына 
жіберуге болады

Жіберуші мен алушының 
төлем карточкаларын 

таңдағаннан кейін 
«Жалғастыру» түймесін 

басыңыз

Жіберушінің төлем 
карточкасының деректерін 
толтырыңыз:
- Карточка нөмірі;
- Иесінің аты-жөні;
- Карточканың қолданылу 

мерзімі;
- CVC/CVV2

«АУДАРЫМДАР»/КЕЗ КЕЛГЕН БАНКТЕРДІҢ
КАРТАЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМДАР БӨЛІМІ
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Алушының төлем 
карточкасының деректерін 
толтырыңыз:
- Карточка нөмірі;
- Иесінің аты-жөні;
- Аударым сомасы және 

аударымды растаңыз

Егер аударым сәтті өтсе, оны 
таңдаулыларға қосып, 

жіберуші мен алушының 
карталарын сақтап, чек 

жасай аласыз

Чекті мессенджерлер немесе 
пошта арқылы бөлісуге 

болады, чек Аударымдар 
тарихында сақталады

Басқа банктердің сақталған 
төлем карточкаларын кез 

келген уақытта қайта атауға 
немесе жоюға болады

ЗАКРЫТЬ

ПОДЕЛИТЬСЯ

«АУДАРЫМДАР»/КЕЗ КЕЛГЕН БАНКТЕРДІҢ
КАРТАЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМДАР БӨЛІМІ
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Ескертпе: жіберуші мен алушының шоттары олар ашылған
Банктің бір филиалына тиесілі болуға тиіс 20

«Аударымдар» бөлімінде 
«Конвертация» таңдаңыз

Қызмет Нұр-Сұлтан қ. уақыты 
бойынша 9:00-17:00 

аралығында қолжетімді

Барлық өрістерді 
толтырыңыз,

«Аударым» түймесін басыңыз

Аударымды растаңыз Растау кодын енгізгеннен 
кейін аударым өңдеуге 
қабылданады. Аударым 

мәртебесін «Тарих» 
бөлімінен тексере аласыз

«АУДАРЫМДАР» БӨЛІМІ
АЙЫРБАСТАУ
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«Аударымдар» бөлімінде 
«Банкаралық аударымдар» 

таңдаңыз

«Теңгемен» таңдаңыз Барлық өрістерді толтырыңыз «Аударым» түймесін басыңыз

«АУДАРЫМДАР» БӨЛІМІ/ТЕҢГЕДЕМЕН
БАНКАРАЛЫҚ АҚША АУДАРЫМДАРЫ
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Растау кодын енгізіңіз Растау кодын енгізгеннен 
кейін аударым өңдеуге 
қабылданады. Аударым 

мәртебесін «Тарих» 
бөлімінен тексере аласыз

Аударымды «Таңдаулыларға» 
сақтауға болады

«АУДАРЫМДАР» БӨЛІМІ/ТЕҢГЕДЕМЕН
БАНКАРАЛЫҚ АҚША АУДАРЫМДАРЫ
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Ескертпе: жаңа ағымдағы шоттар мен депозиттер ашылуы мүмкін

23

Кез-келген өнімді 
таңдағанда, жаңаларын ашу 
мүмкіндігі бар қолданыстағы 

өнімдеріңіздің тізімі 
көрсетіледі

Жоғарғы жағындағы түймені 
басу арқылы жабық 

өнімдеріңізді 
көрсетуге/жасыруға болады

«Мәзір» бөлімінде «Банк 
өнімдері» таңдаңыз

Өнімді таңдаңыз

«МӘЗІР» БӨЛІМІ
БАНК ӨНІМДЕРІ
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«Мәзір» бөлімінде 
«Өтініштер» таңдаңыз

«Құру» қойындысында 
ағымдағы шотты, депозитті 

ашуға, картаны қайта 
шығаруға және карта 

бойынша қызметтерді 
басқаруға өтініштер 

қолжетімді

«Тарих» қойындысында 
өтініштеріңіздің тізімі және 

олардың орындалу мәртебесі 
қолжетімді

«МӘЗІР» БӨЛІМІ
ӨТІНІШТЕР
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«Мәзір/Өтініштер» бөлімінде 
«Депозит ашу» таңдаңыз

Барлық өрістерді 
толтырыңыз

Келісімде қанат белгісін 
қойыңыз, «Жалғастыру» 

түймесін басыңыз

Растау кодын енгізгеннен 
кейін өтініш өңдеуге 
қабылданады. Өтініш 
мәртебесін «Тарих» 

қойындысындағы 
«Мәзір/Өтініштер» бөлімінен 

тексеруге болады

«МӘЗІР»/ӨТІНІШТЕР БӨЛІМІ
ДЕПОЗИТ АШУ
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«Мәзір/Өтініштер» бөлімінде 
«Шот ашу» таңдаңыз

Барлық өрістерді 
толтырыңыз

Келісімде қанат белгісін 
қойыңыз, «Растау» түймесін 

басыңыз

Растау кодын енгізгеннен кейін 
өтініш өңдеуге қабылданады. 

Өтініш мәртебесін «Тарих» 
қойындысындағы 

«Мәзір/Өтініштер» бөлімінен 
тексеруге болады

«МӘЗІР»/ӨТІНІШТЕР БӨЛІМІ
ШОТ АШУ
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«Мәзір» бөлімінде 
«Бөлімшелер және 

банкоматтар» таңдаңыз

Банкоматтар мен 
бөлімшелердің орналасқан 
жерін картада көрсету үшін 

қосымшаға геолокацияға 
қолжетімділікке рұқсат беру 

қажет

Сонымен қатар бөлімшелер 
мен банкоматтар тізім 

түрінде қол жетімді

Қажет болса, басқа қаланы 
таңдай аласыз

«МӘЗІР» БӨЛІМІ
БӨЛІМШЕЛЕР ЖӘНЕ  БАНКОМАТТАР
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«Мәзір» бөлімінде «Онлайн 
чат» таңдаңыз

Чат 24/7 қолжетімді Менеджер Сізге жауап берген 
кезде, «Мәзір» бөлімінде 

чаттың жанында оқылмаған 
хабарлама туралы хабарлама 

пайда болады

Сіз кез-келген файлды 
немесе құжатты сала аласыз

«МӘЗІР» БӨЛІМІ
ОНЛАЙН ЧАТ
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Хат жасау үшін «+» түймесін 
басыңыз

Хаттың тақырыбы мен 
мәтінін толтырыңыз

Менеджер Сізге жауап берген 
кезде, «Мәзір» бөлімінде 

поштаның жанында 
оқылмаған хабарлама туралы 

хабарлама пайда болады

«Мәзір» бөлімінде «Пошта» 
таңдаңыз

«МӘЗІР» БӨЛІМІ
ПОШТА
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«Мәзір» бөлімінде «Валюта 
бағамдары» таңдаңыз

Қосымша «Айырбастау» 
қызметін таңдау кезінде 

пайдаланылатын қолма-қол 
ақшасыз валюта бағамдарын 

көрсетеді

«МӘЗІР» БӨЛІМІ
ВАЛЮТА БАҒАМДАРЫ
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«Мәзір» бөлімінде 
«Жаңалықтар» таңдаңыз

Мұнда Банк жаңалықтары, 
мобильді банкингті 

пайдаланушылар үшін 
маңызды ақпарат 
орналастырылады

«МӘЗІР» БӨЛІМІ
ЖАҢАЛЫҚТАР
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«Мәзір» бөлімінде 
«Баптаулар» таңдаңыз

Мұнда жеке ақпаратыңыз 
көрсетіледі, сонымен қатар 

кіру параметрлерін және Push 
хабарландыруларын 

өзгертуге болады

«МӘЗІР» БӨЛІМІ
БАПТАУЛАР
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«Мәзір/Баптаулар» бөлімінде 
«Құпиясөзді өзгерту» 

таңдаңыз

Ашылған терезеде ағымдағы 
құпиясөзді енгізіп, жаңа 

құпиясөз ойлап табыңыз, оны 
қайталап енгізіңіз. 

Қажеттілігіне қарай құпиясөз 
саясатымен танысуға болады

Х                                ПОДЕЛИТЬСЯ

«МӘЗІР»/БАПТАУЛАР БӨЛІМІ
ҚҰПИЯСӨЗДІ ӨЗГЕРТУ
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«Мәзір/Баптаулар» бөлімінде 
«Жылдам кіру кодын қосу» 

таңдаңыз

Жылдам қолжеткізу кодын 
ойлап табыңыз, ол 6 (алты) 

саннан тұруы тиіс

Жылдам қолжеткізу кодын 
қайталап енгізгеннен кейін, 

ол орнатылады

Жылдам қолжеткізу кодын 
орнатқаннан кейін, саусақ 

ізі/Face ID арқылы кіруді 
қосуға немесе жылдам 

қолжеткізу кодын өшіруге 
болады

«МӘЗІР»/БАПТАУЛАР БӨЛІМІ
ЖЫЛДАМ КІРУ КОДЫ
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«Құпия сөзді қайта қалпына 
келтіру» түймесін басыңыз

Құпиясөзді карта немесе шот 
бойынша қайта қалпына 
келтіру тәсілін таңдаңыз

Құпиясөзді карта бойынша 
қалпына келтіру үшін мыналарды 
көрсетіңіз:
- Логинді (ұялы телефон 

нөмірін);
- Банк ВТБ (Қазақстан) төлем 

карточкасының нөмірін;
- Карточканың қолданылу 

мерзімін

Құпиясөзді шот бойынша 
қалпына келтіру үшін 
мыналарды көрсетіңіз:
- Логинді (ұялы телефон 

нөмірін);
- Шоттың (ағымдағы немесе 

жинақ) нөмірін

ҚҰПИЯСӨЗДІ ҚАЙТА ҚАЛПЫНА
КЕЛТІРУ РӘСІМІ
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Алдыңғы слайдта 
көрсетілгендей барлық 

өрістерді толтырғаннан кейін 
Сізге хабарлама жіберіледі, 
сәйкестендіру үшін растау 

кодын енгізіңіз

Әрі қарай жаңа құпиясөз құру 
қажет, содан кейін 

«Жалғастыру» түймесін 
басыңыз

Құпиясөз сәтті ауыстырылған 
кезде, қосымша тиісті 

хабарламаны көрсетеді

Пароль сәтті өзгертілді

ҚҰПИЯСӨЗДІ ҚАЙТА ҚАЛПЫНА
КЕЛТІРУ РӘСІМІ
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+7 (727) 330 59 59
Алматы қ. бойынша қалалық нөмірлерден тегін

+7 (702) 017 59 59

+7 (705) 955 59 59
Тиісті ұялы оператордың тарифтік жоспарына 
сәйкес

onlineservice@vtb-bank.kz

БАЙЛАНЫС
АҚПАРАТЫ


