Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да банктік
және өзге операцияларды жүргізудің
жалпы шарттары туралы Ережеге 1қосымша

Заңды тұлғалар/шаруа (фермер) қожалықтары/ жеке кәсіпкерлер/нотариустар/ адвокаттар/ жеке сот
орындаушылары мен кәсіби медиаторлар үшін тарифтер

1-БӨЛІМ. Заңды тұлғалар/шаруа (фермер) қожалықтары/ жеке кәсіпкерлер/нотариустар/ адвокаттар/ жеке сот орындаушылары мен кәсіби
медиаторлар үшін есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер (Банктің бас кеңсесінде қызмет көрсетілетін клиенттер үшін)*

Стандартты тарифтер
№

1.

Код

102011610/0100

Қызметтердің/операциялардың тізбесі
Базалық мөлшерлеме

Ұлттық
валютада
минимум

Ұлттық валютада
максимум

-

-

-

5,000 KZT

-

-

Банк шотын ашу:
(Клиент тек бір ағымдағы шотты ашқаны үшін төлейді, қалған Банктік
шоттар қажетті құжаттарды ұсынған кезде тегін ашылады)

1.1.

102011610/0101

Заңды тұлғалар үшін (барлық меншік нысандары)

2.

102011611/0200

Банктік шотты жүргізу:

2.1.

102011611/0201

"Транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттарды және жинақ шоттарын (шот
бойынша операциялар болған кезде ай сайын) қоспағанда, әрбір Банктік
шотты жүргізу

1,000 KZT

-

-

"Транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттарды, жинақ шоттарын және
сыйақы есептеумен шоттарды қоспағанда, ағымдағы ай ішінде шот
бойынша қозғалыс болмаған жағдайда (ай сайын, әрбір шот үшін) әрбір
Банктік шотты жүргізу

Шоттағы қалдық сомасы,
бірақ " 1 000 теңгеден
артық емес

-

-

0 KZT

-

-

2.1-1.

Банктік шот бойынша үзінді көшірмелер ұсыну (2.10-тармақты
қоспағанда):

2.2.
102011611/0202

міндетті тәртіпте (ай сайын)

102011612/0202

Клиенттің өтініші бойынша Банктік шоттарға қызмет көрсету
шеңберінде Банктік шоттар бойынша үзінді көшірмелер беру (ҚҚС қоса
алғанда) (қосымша)

500 KZT

-

-

Аудиторлық компанияның мәліметтерін кейіннен ұсыну үшін
клиенттің сұратуы бойынша шоттардың жай-күйі туралы анықтама
(ҚҚС-ты ескере отырып)

5,000 KZT

-

-

3,000 KZT

-

-

4,000 KZT

-

-

Кез келген уақыт аралығында мұрағаттық құжаттарды ұсыну (ҚҚС-ты
ескере отырып)

5,000 KZT

-

-

102011612/0203

Клиенттің өтініші бойынша Банкте оған қызмет көрсетумен байланысты
анықтаманы ұсыну (ҚҚС-ты ескере отырып)

1,000 KZT

-

-

2.4.

102011612/0204

Банктік-қаржылық құжаттардың телнұсқаларын беру (ҚҚС-ты ескере
отырып)

500 KZT

-

-

2.5.

102011612/0205

SWIFT форматындағы аударымдарды растау (ҚҚС қоса алғанда)

700 KZT

-

-

шетел валютасында

5000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

Қазақстаннан тыс жерлерге ұлттық валютада (теңге)

5000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

1000 KZT + факті
бойынша қосымша
шығыстар (бенефициар
Банктің сыйақысы,
пошталық шығыстар)

-

-

1 жылдан артық клиенттің айналымы бойынша анықтама (ҚҚС-ты
ескере отырып)
3 жылдан астам клиенттің айналымы бойынша анықтама (ҚҚС-ты
ескере отырып)

2.3.

Шығыс төлемдер бойынша тергеу (ҚҚС қоса алғанда):

2.6.

102011612/0206

102011612/0208

Банктің техникалық мүмкіндігі болған кезде Қазақстан
Республикасының аумағында ұлттық валютамен (теңгемен)

Корреспондент-банкті (алушының бастамасы бойынша) тарта
отырып, бенефициардың деректемелері жеткіліксіз/дұрыс емес
болған кезде - кіріс төлемдері бойынша тергеп-тексеру (ҚҚС қоса
алғанда):

2.6-1.

102011612/0209

шетел валютасында

5000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

102011512/0210

Қазақстаннан тыс жерлерге ұлттық валютада (теңге)

5000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

5000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

Төлем нұсқаулықтарына өзгерістер енгізу:

2.7.

102011612/0211

шетел валютасында

Қазақстаннан тыс жерлерге шығыс төлемдер бойынша ұлттық
валютада (теңге)

5000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

0 KZT

-

-

500 KZT

-

-

1,000 KZT

-

-

Клиенттің өтініші бойынша төлем тапсырмасын кері қайтарып алуға
сұрау салуды қабылдау:

2.8.

102011512/0213

Ұлттық валютадағы (теңге) банкішілік төлем (бенефициардың
акцепті шартымен)

102011612/0214

- шетел валютасындағы банкішілік төлем (бенефициардың акцепті
шартымен)

102011612/0215

Қазақстан Республикасының аумағында ұлттық валютамен
(теңгемен) сыртқы төлем (басқа банк клиентінің пайдасына) (Банктің
техникалық мүмкіндігі болған кезде)

102011612/0216

шетел валютасындағы сыртқы төлем (басқа банк клиентінің
пайдасына)

5000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес

-

-

Қазақстаннан тыс төлемдер бойынша ұлттық валютамен
(теңгемен) сыртқы төлем

5000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес

-

-

Клиенттің өтініші бойынша Банктік шотты жабу (әрбір Банктік шотты
жабу кезінде). (Банктің басқа бөлімшесінде алдын ала аша отырып,
Банк бөлімшесінде Банк шоты жабылған жағдайда комиссия
алынбайды):

5,000 KZT

-

-

2.10

ай сайын әрбір шот үшін Клиенттің жазбаша өтініші бойынша XML
форматта немесе МТ 998 форматында Фасти арнасы бойынша немесе
МТ 940 форматында SWIFT-хабарлармен Клиенттің шоты бойынша
үзінді-көшірмелерді беру (ҚҚС қоса алғанда )

3,400 KZT

-

-

2.11.

Банк тиісті шарт/келісім жасасқан заңды тұлғаның пайдасына жеке
тұлғалардан қолма-қол ақшаны (төлемдерді) есепке алу:
5%

150 KZT

300,000 KZT

0 KZT

-

-

Қазақстан бойынша ұлттық валютамен (теңгемен) сыртқы аударымдар:

-

-

-

Ағымдағы валюталау күнімен төлем тапсырмаларын қабылдау:

-

-

-

2.9.

102011611/0217

- ұсынылатын/көрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін төлем;
3.

102011611/0300

Қағаз тасымалдағыштағы ұлттық валютадағы (теңге)
аударымдар:

3.1.

102011611/0301

Банк ішінде

3.2.

102011611/0302

Нұр-Сұлтан қ; 12.30с. дейін;

0.23%

300 KZT

500 KZT

102011611/0303

Нұр-Сұлтан қ; 12.30с бастап 15.30 с. дейін;

0.24%

500 KZT

700 KZT

102011611/0304

Нұр-Сұлтан қ. 15.30 с. бастап (Банкте техникалық мүмкіндік
болғанда)

0.25%

1,800 KZT

5,000 KZT

102011611/0305

мерзімді төлем-комиссия негізгі комиссияға қосымша алынады (Банктің
ішкі құжаттарына сәйкес төлемдер жүргізу тәртібімен)

500 KZT

-

-

0.20%

6,500 KZT

75,000 KZT

0.20%

200 KZT

400 KZT

650 KZT

-

-

0.30%

800 KZT

3,000 KZT

Қазақстаннан тыс жерлерге ұлттық валютамен (теңгемен) сыртқы
аударымдар:

3.2-1.

Жіберушінің есебінен комиссия алу жөніндегі нұсқаулықты көрсеткен
кезде (OUR опциясы):
Төлемді орындай отырып, болашақ валюталау күнімен Қазақстан
бойынша ұлттық валютамен (теңгемен) төлем тапсырмаларын
қабылдау:

3.3.
102011611/0306

- екінші банк күні:

3.4.

Клиенттің сұратуы бойынша Банк маманының төлем тапсырмасын теруі

3.5.

Үшінші тұлғалардың төлеміне төлем талаптары бойынша
аударымдар (оның ішінде инкассалық өкімдер)

4.

102011611/0400

Қағаз тасымалдағыштағы шетел валютасындағы сыртқы
аударымдар:
Басқа банктер клиенттерінің пайдасына аударым:

4.1.

Жіберушінің есебінен комиссия алу жөніндегі нұсқаулықты көрсеткен
кезде (OUR опциясы):
102011611/0401

АҚШ долларын (USD) және Ресей рублін (RUB) қоспағанда, шетел
валютасында

0.25%

10,000 KZT

90,000 KZT

102011611/0402

бенефициардың төлемнің толық сомасын кепілді алуымен АҚШ
долларымен (USD)

0.30%

15,000 KZT

100,000 KZT

102011611/0403

Ресей рублінде RUB

0,1%

2,000 KZT

20,000 KZT

Ресей рубліндегі мерзімді төлем (RUB), төлем алушы Банк БЭМТ
(Банктік электрондық мерзімді төлемдер) жүйесінің қатысушысы
болған жағдайда ғана жүзеге асырылады - комиссия негізгі комиссияға
қосымша 4.1 тармақшамен алынады (Ресей рублімен (RUB))

6.

-

шетел валютасында (ВТБ тобына кіретін банктерде ашылған
шоттарға алушылардың пайдасына)

0.15%

2,500 KZT

25,000 KZT

102011611/0406

Ресей рублінде RUB (ВТБ тобына кіретін банктерде ашылған
шоттарға алушылардың пайдасына)

0,08%

1,500 KZT

15,000 KZT

0.20%

5,000 KZT

70,000 KZT

5,000 KZT

-

-

Бенефициардың есебінен комиссия алу жөніндегі нұсқаулықтарды
көрсеткен кезде (BEN/SHARE опциясы):
102011611/0408

- шетел валютасында, Ресей рублінен (RUB) басқа

102011612/0600

Зейнетақы және әлеуметтік аударымдар бойынша қағаз
жеткізгіштегі тізімдерді өңдегені үшін қосымша комиссия (осы
қосымша комиссия аударымның өзін жүзеге асырғаны үшін негізгі
(базалық) комиссияның қолданысын жоймайды) (ҚҚС-ты ескере
отырып):

102011612/0601

- 10 адамнан және одан көп

102011611/0700

Банктің техникалық мүмкіндіктері болған кезде операциядан тыс
уақыттағы төлем тапсырмаларын қабылдау (комиссия негізгі
комиссияға қосымша алынады):
Қағаз тасымалдағыштағы сыртқы аударымдар:

6.1.
102011611/0701

Нұр-Сұлтан қ. с. 15.30 бастап ұлттық валютада (теңге)

2,000 KZT

-

-

102011611/0702

Нұр-Сұлтан қ. с. 15.30-дан бастап шетел валютасында

7,500 KZT

-

-

"Интернет-банкинг " жүйесі бойынша Клиенттердің аударымдары

6.2.

7.

-

102011611/0404

4.2.

5.

2,500 KZT

102011611/0703

Нұр-Сұлтан қ. с. 15.30 бастап ұлттық валютада (теңге);

2,000 KZT

-

-

102011611/0704

Нұр-Сұлтан қ. с. 15.30-дан бастап шетел валютасында

7,500 KZT

-

-

102111612/0900

Валюталық бақылау. (Төлемдер/ақша аударымдары бойынша
қосымша қызмет көрсету және / немесе ҚР валюталық
заңнамасына сәйкес ағымдағы шотты жүргізу):
Сыртқы экономикалық валюталық шарттарды жүргізу:

7.1.
102111612/0901

экспорт және импорт жөніндегі валюталық шартты тіркеу және
есептік нөмір беру (ҚҚС ескергенде)

3,000 KZT

-

-

102111612/0902

- банктің техникалық мүмкіндігі болғанда күнбе-күн экспорт және
импорт жөніндегі валюталық шартты тіркеу және есептік нөмір беру
(ҚҚС ескерумен)

5,000 KZT

-

-

102111612/0903

операциядан тыс уақытта экспорт және импорт жөніндегі
валюталық шартты тіркеу және есептік нөмір беру (ҚҚС ескерумен)

15,000 KZT

-

-

- банкте техникалық мүмкіндік болғанда 2 (екі) сағат ішінде экспорт
және импорт жөніндегі валюталық шартты тіркеу және есептік
нөмірді беру (ҚҚС ескерумен)

6,000 KZT

-

-

берілген есептік нөмірмен валюталық шартқа өзгерістер мен
толықтыруларды қабылдау, тексеру (ҚҚС ескерумен)

2,500 KZT

-

-

Құжаттарды тексеру және есептік тіркеуді талап етпейтін валюталық
шарттарды валюталық бақылауға қабылдау (ҚҚС ескерумен)

2,500 KZT

-

-

200 KZT

-

-

7.2.

102111612/0904

Валюталық бақылау құжаттарының телнұсқаларын беру (бір парақ үшін)
(ҚҚС ескерумен)

7.3.

102111612/0905

Валюталық бақылау мәселелері бойынша Клиенттің жазбаша сұрау
салуына жауап (ҚҚС қоса алғанда)

1,000 KZT

-

-

7.4.

102111612/0906

Сыртқы экономикалық валюталық шарттар бойынша жүргізілген
төлемдер туралы анықтамалар беру (ҚҚС ескерумен)

1,000 KZT

-

-

7.5.

102111612/0906

Клиенттің басқа банкке ауысуына байланысты валюталық шартты есептік
тіркеуден алу (ҚҚС ескерумен)

5,000 KZT

-

-

7.6.

102111612/0908

Есептік тіркеуден шығарылған валюталық шарттар бойынша валюталық
бақылау мәселелері бойынша Клиенттің жазбаша сұрау салуына жауап
(ҚҚС ескерумен)

3,000 KZT

-

-

8.

102021611/1000

Кассалық қызмет көрсету:
Қолма-қол ақша беру:

8.1.

Қолма-қол ақша берілгенге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей
ұсынылған Клиенттің алдын ала өтінімі бойынша қолма-қол ақшаны беру
кезінде қайта есептеу және буып-түю:
102021611/1001

- 1 000 000 теңгеге дейін

0.40%

300 KZT

-

102021611/1002

- 1 000 001 теңгеден бастап 5 000 000 теңгеге дейін

0.35%

-

-

102021611/1003

- 5 000 001 теңгеден бастап және жоғары

0.30%

-

-

102021611/1004

-экспорт және импорт жөніндегі валюталық шартты тіркеу және
есептік нөмір беру (ҚҚС-ты ескере отырып)
- USD

1.20%

750 KZT

-

- EUR

1.20%

750 KZT

-

- RUB

1.20%

750 KZT

-

- басқа шетел валютасы
8.2.

9.

10.

1.20%

750 KZT

-

Қолма-қол ақшаны қабылдау (соның ішінде үшінші тұлғалардан кассаға
қолма-қол ақшаны инкассалау):

102021611/1006

Клиенттің Банктік шотына күнбе-күн ақша есептеумен операциялық
күні ұлттық валютада (теңге) қолма-қол банкноттарды және
монеталарды қабылдау және қайта есептеу

0.20%

300 KZT

-

102021611/1007

шетелдік валюталардың барлық түрі (ТМД елдерінің валюталарын
қоспағанда)

0.25%

-

-

102021611/1008

ТМД елдерінің валюталарында қолма-қол ақша

0.25%

-

-

102021611/1010

Қолма-қол ақшаны қайта есептеу кезінде артық немесе кем шығу
анықталған жағдайда алынатын қосымша комиссия (екі рет қайта
есептеу):

0.20%

500 KZT

8,000 KZT

102021611/1011

Банктің мүмкіндіктері болған кезде Клиенттің алдын ала өтінімі бойынша
банкноттар мен монеталарды ұсақтау:

0.40%

300 KZT

-

102011612/1100

Ақшалай чек кітапшасын сату (ҚҚС ескерумен):

102011612/1101

- 25 чекке

700 KZT

-

-

102011612/1102

- 50 чекке

1,000 KZT

-

-

102051611/1200

Айырбастау (валютаны сатып алу / сату/айырбастау):
Клиентке Банк шотына ақша есептеу кезінде қолма-қол ақшасыз валюта
қаражатын айырбастау операциясы (клиенттің шотында қажетті сома
болған кезде операция жүргізілген кездегі Банктің бағамы бойынша):

10.1.

102051611/1201

күнбе-күн

Банктің бағамы бойынша
0,15%

925 KZT

-

102051611/1202

екінші күні

Банктің бағамы бойынша
0,15%

925 KZT

-

Айырбастауға өтінім
сомасынан 0,5%

2,000 KZT

-

0 KZT

-

-

16,650 KZT

-

-

0 KZT

-

-

Клиенттің өтінім берген күні айырбастаудан бас тартуы (бас тарту
Банктің уәкілетті бөлімшесімен оң келісілген жағдайда). Банк өтінімді
орындағанға дейін ғана айырбастаудан бас тартуға болады.

10.2.

11.

102061611/1400

"Эскроу-шот":

11.1.

102061612/1401

Жеке "Эскроу-шотты" ашу

11.2.

102061612/1403

"Эскроу-шотты" жүргізу (ай сайын)

11.3.

102061612/1404

"Эскроу-шотты" жабу

12.

102061612/1500

"Интернет-банкинг" ҚБҚЖ (ҚҚС ескерумен):

12.1.

102061612/1501

"Интернет-банкинг" ҚБҚЖ қосу

5,000 KZT

-

-

12.2.

102061612/1502

"Интернет-банкинг" ҚБҚЖ ай сайынғы абоненттік төлемі ***

1,500 KZT

-

-

12.3.

102061612/1503

Клиенттің сұрауы бойынша "Интернет-банкинг" ҚБҚЖ қайталап қосу

5,000 KZT

-

-

12.4.

102061612/1304

еToken шығару / қайта шығару (электрондық-цифрлық қолтаңбаны
шығару/қайта шығаруды ескере отырып)

8,000 KZT

-

-

12.5.

102061612/1305

Клиенттің жұмыс орнында жұмыс жүргізу үшін Банк қызметкерінің кетуі

5,000 KZT

-

-

200 KZT

-

-

2,000 KZT

-

-

0 KZT

-

-

400 KZT

12.6.

"Интернет-банкинг" ҚБҚЖ-ға электрондық-цифрлық қолтаңбаны
жоспарлы қайта шығару (eToken қайта шығару талап етілмейді)

12.7.

Клиенттің сұрауы бойынша "Интернет-банкинг" ҚБҚЖ-ға электрондықцифрлық қолтаңбаны қайта шығару (тариф "Интернет-банкинг" жүйесінде
қашықтықтан банктік қызмет көрсету шартында айқындалған
жағдайларда алынады, eToken қайта шығару талап етілмейді)

13.

102061611/1600

"Интернет-банкинг" ҚБҚЖ бойынша аударымдар

13.1.

102011611/1601

Банктің ішінде
Қазақстан бойынша ұлттық валютамен (теңгемен) сыртқы
аударымдар:

13.2.

Ағымдағы валюталау күнімен төлем тапсырмаларын қабылдау:

13.2-1.

102011611/1602

Нұр-Сұлтан қ. с. 12.30 дейін;

0.18%

200 KZT

102011611/1603

Нұр-Сұлтан қ. с. 12.30 бастап 15.30 с. Дейін

0.19%

400 KZT

600 KZT

102011611/1604

Нқр-Сұлтан қ. с. 15.30 бастап ( Банкте техникалық мүмкіндік
болғанда)

0.20%

900 KZT

3500 KZT

102011611/1605

мерзімді төлем-комиссия негізгі комиссияға қосымша алынады (Банктің
ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес төлемдер жүргізу тәртібімен)

500 KZT

-

-

0.20%

6,500 KZT

75,000 KZT

Қазақстаннан тыс жерлерге ұлттық валютамен (теңгемен) сыртқы
аударымдар:
Жіберушінің есебінен комиссия алу жөніндегі нұсқаулықты көрсеткен
кезде (OUR опциясы):

13.3.

Төлемді орындаумен келешек валюталау күнімен Қазақстан бойынша
ұлттық валютада (теңге) төлем тапсырмаларын қабылдау:

102011611/1606

екінші банк күні:

0.18%

150 KZT

300 KZT

Шетел валютасындағы сыртқы аударымдар:

13.4.

Басқа банктердің клиенттері пайдасына аудару:
Жіберушінің есебінен комиссия алу жөніндегі нұсқаулықты көрсеткен
кезде (OUR опциясы):

13.4-1.
102011611/1607

шетел валютасында, АҚШ долларын (USD) және Ресей рублін (RUB)
қоспағанда

0.20%

7,000 KZT

75,000 KZT

102011611/1608

бенефициардың төлемнің толық сомасын кепілді түрде алумен АҚШ
долларында (USD)

0.20%

10,000 KZT

90,000 KZT

102011611/1609

Ресей рублінде RUB

0,1%

2,000 KZT

20,000 KZT

102011611/1610

шетелдік валютада (ВТБ Тобына кіретін банктерде ашылған
шоттарға алушылардың пайдасына)

0.15%

2,500 KZT

25,000 KZT

102011611/1611

Ресей рублінде RUB (ВТБ Тобына кіретін банктерде ашылған
шоттарға алушылардың пайдасына)

0,08%

1,500 KZT

15,000 KZT

2 500 KZT

-

-

0.18%

3,500 KZT

50,000 KZT

ресей рубліндегі мерзімді төлем (RUB), төлем алушы Банк БЭМТ
(Банктік электрондық мерзімді төлемдер) жүйесінің қатысушысы
болған жағдайда ғана жүзеге асырылады - комиссия негізгі комиссияға
қосымша 14.4 - тармақшамен (Ресей рублімен (RUB)алынады
13.4.-2.

102011611/1612

Бенефициардың есебінен комиссия алу жөніндегі нұсқаулықтарды
көрсеткен кезде (Ben/SHARE опциясы):

102011611/1613

шетел валютасында, Ресей рублінен басқа (RUB)

Сілтемелер:
* "Орта және Шағын бизнес" сегментінің клиенттері үшін 1 Қосымшаның 1-2 Бөлімінен ЕКҚ Тарифтері қолданылады
** Қабылданатын қолма-қол ақша көлемінің мөлшері Банктің Уәкілетті органының шешімімен белгіленеді.
***Банк корпоративтік бизнес клиентіне "Интернет-банкинг" ҚБҚЖ шеңберінде интеграцияға қол жеткізуді ұсынған кезде (Банктің қалауы бойынша, оның ішінде Банктің
және осы клиенттің техникалық мүмкіндігінің болуын ескере отырып, сондай-ақ соңғысы Банк белгілеген "Интернет-банкинг" ҚБҚЖ шеңберінде көрсетілген қызметті алу
шарттарын сақтаған кезде), осы тариф интеграцияға қол жеткізу құнын, сондай-ақ оны пайдалану құнын (интеграция арқылы берілетін электрондық сұрау салуларды
қабылдауды, өңдеуді және орындауды қоса алғанда) , сондай-ақ өзге қаржылық-анықтамалық ақпаратты/ консультацияны қамтиды.

Түсінік:
Осы тарифтермен белгіленген "Банк бағамы бойынша" белгіленбеген валютадағы комиссия мөлшері операция жасалған кездегі Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің ресми бағамын пайдалана отырып есептеледі.
Банк бағамы - валюта айырбастау операциясы жасалған кезде Банк белгілеген валютаны айырбастау бағамы.
Банктің ҚҚС салынатын комиссиялары бойынша, ҚҚС құнына қосылған.
Тариф тіркелген сома түрінде көрсетілген жағдайда, тариф әрбір операция/құжат үшін алынады.
Тариф % (пайыздық) арақатынаста көрсетілген жағдайда тарифтерге сәйкес % (пайыз) жүргізілетін операция сомасынан оны жасау сәтінде алынады, бірақ
белгіленген минимумнан кем емес және белгіленген максимумнан артық емес (олар болған кезде).
Контрагент банктердің (үшінші банктердің) сыйақыларын, клиенттердің тапсырмаларын орындау жөніндегі басқа да қосымша шығыстарды Клиенттер жүргізілген
шығыстардың нақты құны бойынша өтейді (төлейді).
ҚБҚЖ - Қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесі

1-2 БӨЛІМ. Заңды тұлғалар/шаруа (фермер) қожалықтары/жеке кәсіпкерлер/нотариустар/адвокаттар/жеке сот орындаушылары мен
кәсіби медиаторлар үшін Есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер (Банктің филиалдық желісінде қызмет
көрсетілетін клиенттер үшін)*
Стандартты тарифтер
№

Код

Топтамаға қосылу (қосқаны үшін біржолғы комиссия (ҚҚС
қоса алғанда)):

1.

2.

Қызметтер / операциялар тізімі

102011610/0100

Базалық мөлшерлеме

Ұлттық
валютадағы
минимум

Ұлттық
валютадағы
максимум

қызметтер пакеттері
бойынша тарифтерге сәйкес

-

-

6000 KZT

-

-

2875 KZT

-

-

0 KZT

-

-

-

-

-

1,000 KZT

-

-

Шоттағы қалдық сомасы,
бірақ " 1 000 теңгеден артық
емес

-

-

-

-

-

700 KZT

-

-

6500 KZT

-

-

3300 KZT

-

-

1 000 KZT

-

-

4400 KZT

-

-

5500 KZT

-

-

1300 KZT

-

-

700 KZT

-

-

850 KZT

-

-

5,000 KZT

-

-

12000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

5000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

2001 KZT + факті бойынша
қосымша шығыстар
(бенефициар Банктің
сыйақысы, пошталық
шығыстар)

-

-

Банк шотын ашу
(Клиент тек бір ағымдағы шотты ашқаны үшін төлейді, қалған
Банктік шоттар қажетті құжаттарды ұсынған кезде тегін
ашылады)

2.1.

102011610/0101

Заңды тұлғалар үшін (барлық меншік нысандары)

2.2.

102011610/0102

Шаруа қожалықтары, жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар,
адвокаттар, кәсіби медиаторлар, жеке сот орындаушылары үшін
Шотты қашықтықтан ашуға өтінім берген клиенттердің барлық
санаттары үшін

2.3.
3

102011611/0200

Банктік шотты жүргізу

3.1.

102011611/0201

"Транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттарды және жинақ
шоттарын (шот бойынша операциялар болған кезде ай сайын)
қоспағанда, әрбір Банктік шотты жүргізу
"Транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттарды және жинақ
шоттарын қоспағанда, әрбір Банктік шотты жүргізу (ағымдағы ай
ішінде шот бойынша қозғалыс болмаған жағдайда ай сайын)

3.2.

Банктік шот бойынша үзінді көшірмелер мен құжаттарды
ұсыну:

3.3.
3.3.1.

102011612/0202

Аудиторлық компанияның мәліметтерін кейіннен ұсыну үшін
клиенттің сұратуы бойынша шоттардың жай-күйі туралы
анықтама (ҚҚС-ты ескере отырып)

3.3.2.

1 жылдан артық клиенттің айналымы бойынша анықтама (ҚҚС-ты
ескере отырып)
1 жыл ішінде клиенттің айналымы бойынша анықтама (ҚҚС-ты
ескере отырып)
3 жылдан астам клиенттің айналымы бойынша анықтама (ҚҚС-ты
ескере отырып)
Кез келген уақыт аралығында мұрағаттық құжаттарды ұсыну
(ҚҚС-ты ескере отырып)

3.3.3.
3.3.3-1
3.3.4
3.3.5.
3.3.6.

102011612/0203

3.3.7.

102011612/0204

3.3.8.

102011612/0205

Банктік-қаржылық құжаттардың телнұсқаларын беру (ҚҚС-ты
ескере отырып)
SWIFT форматындағы аударымдарды растау (ҚҚС қоса алғанда)

Шығыс төлемдер бойынша тергеу (ҚҚС қоса алғанда)

3.4.
102011612/0206

шетел валютасында

Қазақстаннан тыс жерлерге ұлттық валютада (теңге)

3.4.2.

3.4.3.

Клиенттің өтініші бойынша Банкте оған қызмет көрсетумен
байланысты анықтаманы ұсыну (ҚҚС-ты ескере отырып)

Клиенттің шоты бойынша MT 940 форматындағы SWIFTхабарламалармен немесе MT 998 форматындағы Фасти арнасы
бойынша немесе Клиенттің жазбаша өтініші бойынша XML
форматында, ай сайын әр шот үшін (ҚҚС-ты ескере отырып)
үзінді көшірмелер беру

3.3.9.

3.4.1.

Клиенттің өтініші бойынша 3.3.9-тармақты қоспағанда, Банктік
шоттарға қызмет көрсету шеңберінде Банктік шоттар бойынша
үзінді көшірмелер беру (ҚҚС қоса алғанда) (қосымша)

102011612/0208

Банктің техникалық мүмкіндігі болған кезде Қазақстан
Республикасының аумағында ұлттық валютамен (теңгемен)

Корреспондент-банкті (алушының бастамасы бойынша)
тарта отырып, бенефициардың деректемелері
жеткіліксіз/дұрыс емес болған кезде - кіріс төлемдері
бойынша тергеп-тексеру (ҚҚС қоса алғанда)

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

102011612/0209

102011512/0210

102011612/0211

шетел валютасында

Қазақстаннан тыс жерлерге Шығыс төлемдер бойынша
ұлттық валютада (теңге)

3.6.2.

3.7.1.

102011612/0214

3.7.2.

102011612/0215

3.7.3.

102011612/0216

шетел валютасындағы банкішілік төлем (бенефициардың
акцепті шартымен)
Қазақстан Республикасының аумағында ұлттық валютамен
(теңгемен) сыртқы төлем (басқа банк клиентінің пайдасына)
(Банктің
мүмкіндігі
болған
кезде)
- шетел техникалық
валютасындағы
сыртқы
төлем
(басқа банк
клиентінің пайдасына)

-Қазақстаннан тыс төлемдер бойынша ұлттық валютамен
(теңгемен) сыртқы төлем

3.7.4.

102011611/0217

Клиенттің өтініші бойынша Банктік шотты жабу (әрбір
Банктік шотты жабу кезінде). (Банк бөлімшесінде Банк шоты
жабылған жағдайда, Банктің басқа бөлімшесінде алдын ала
аша отырып, комиссия алынбайды) (ҚҚС-ты ескере отырып)

3.9.

Банк тиісті шарт/келісім жасасқан заңды тұлғаның/жеке
кәсіпкердің пайдасына жеке тұлғалардан қолма-қол ақшаны
(төлемдерді) есепке алу/аудару:

3.9.1.

- ұсынылатын/көрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін
төлем;
- "Прайм" топтамасы бойынша қызмет көрсету шеңберінде
ұсынылатын/көрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін
төлем"
- айына қабылданатын қолма-қол ақшаның (төлемдердің)
бекітілген көлеміне дейін "майСейфети" ЖШС пайдасына
ұсынылатын / көрсетілетін тауарлар / жұмыстар / қызметтер үшін
төлем*****

3.9.2.

3.9.3.

3.9.4.

3.9.5.

3.9.6.

-

-

11000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

11000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

11000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

500 KZT

-

-

2000 KZT

-

-

11000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

5000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

-

-

7,000 KZT

-

-

5%

150 KZT

300 000 KZT

10%

150 KZT

-

45%

1,800 KZT

-

53%

2,100 KZT

-

65%

1,500 KZT

-

10%-дан 90%-ға дейін
комиссияның қолданылуы
мен мөлшерін Банк
Басқармасы белгілейді және
тиісті шартта/келісімде
белгіленеді

1,500 KZT

-

Клиенттің өтініші бойынша төлем тапсырмасын кері
қайтарып алуға сұрау салуды қабылдау (ұлттық валютадағы
банкішілік төлемді қоспағанда):

3.7.

3.8.

Қазақстаннан тыс жерлерге ұлттық валютада (теңге)

11000 KZT + шетел
банктерінің шығыстары
(корреспондент-банктердің
комиссияларына сәйкес)

Төлем нұсқаулықтарына өзгерістер енгізу:

3.6.
3.6.1.

шетел валютасында

- айына қабылданатын қолма-қол ақшаның (төлемдердің)
бекітілген көлемінен артық "майСейфети" ЖШС пайдасына
ұсынылатын/көрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін
төлем*****
- "Еуропалық заң қызметі " ЖШС пайдасына
ұсынылатын/көрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін
төлем"
Сақтандыру компанияларының пайдасына
ұсынылатын/көрсетілетін қызметтер үшін ақы төлеу

автосалондардың/құрылыс компанияларының/сауда
ұйымдарының пайдасына жеке тұлғалардың ақша қаражатын
есепке алу/аудару

3.9.7.

0,1%-дан 50%-ға дейін
комиссияның қолданылуы
мен мөлшерін Банк
Басқармасы белгілейді және
тиісті шартта /
келісімде/Банктік өнімде
белгіленеді

-

-

- 1 500 000 теңгеге дейін

0.3%

600 KZT

-

- 1 500 000 теңгеден астам

0.28%

600 KZT

-

2%

-

-

0.2%

-

-

0.46%+10000 KZT

-

0.40%+10000 KZT

-

0.35%+10000 KZT

-

Инкассацияланған ақшаны үшінші тұлғалардың кассаларына
ағымдағы шотқа есепке алу:

3.10.

Банк серіктестерінің терминалдары мен cash-in
банкоматтары арқылы қолма-қол қабылданған ақшаны
ағымдағы шотқа есептеу

3.11

Банктің терминалдары мен cash-in банкоматтары арқылы
қолма-қол қабылданған ақшаны ағымдағы шотқа есептеу

3.11-1

Активтерді айырбастау кезінде шотты тікелей дебеттегені
үшін (қолма-қол емес ақшаға қолма-қол ақша):

3.12.

- 1 000 000 теңгеге дейін
- 1 000 001 теңгеден 5 000 000 теңгеге дейін
- 5 000 001 теңгеден жоғары
- шетел валютасында

1,38%+10000 KZT
4.

102011611/0300

4.1.

Банкішілік аударымдар (бір клиенттің шоттары арасындағы
банкішілік аударымдарды қоспағанда):

4.1.1.

Тұрақты өкімнен басқа, әр түрлі клиенттердің шоттары
арасындағы Банк ішінде

4.1.2.

Жеке кәсіпкерлердің шоттарынан жеке тұлғаға ашылған жеке
шоттарға банкішілік
Тұрақты өкім негізінде әр түрлі клиенттердің шоттары
арасындағы банк ішінде

4.1.3

4.2.1.

102011611/0302

- Нұр-Сұлтан қ. 12.30-ға дейін;

4.2.2.

102011611/0303

- Нұр-Сұлтан қ. сағат 12.30-15.30;

4.2.3.

102011611/0304

4.2.4.

102011611/0305

Нұр-Сұлтан қ. 15.30-дан бастап (Банктің техникалық
мүмкіндігі болған жағдайда)
мерзімді төлем-комиссия негізгі комиссияға қосымша алынады
(Банктің ішкі құжаттарына сәйкес төлемдер жүргізу
тәртібімен)

4.3.
102011611/0306

4.5.
4.6.
5

102011611/0400

5.1.
5.1.1.

102011611/0401

5.1.2.

102011611/0402

5.1.3.

102011611/0403

Қазақстаннан тыс жерлерге ұлттық валютамен (теңгемен)
сыртқы аударымдар:
Екінші банктік күнге төлемді орындай отырып, болашақ
валюталау күнімен Қазақстан бойынша ұлттық валютамен
(теңгемен) сыртқы аударымдар
Үшінші тұлғалардың төлеміне төлем талаптары бойынша
аударымдар (оның ішінде инкассалық өкімдер)
Клиенттің сұратуы бойынша Банк маманының төлем
тапсырмасын теруі (ҚҚС ескерумен)
Қағаз тасымалдағыштағы төлем құжаттары бойынша
шетел валютасындағы аударымдар (Банк ішіндегі
аударымдарды қоспағанда):
Жіберушінің есебінен комиссия алу жөніндегі нұсқаулықты
көрсеткен кезде (OUR опциясы):
АҚШ долларын (USD) және Ресей рублін (RUB) қоспағанда,
шетел валютасында
бенефициардың төлемнің толық сомасын кепілді алуымен АҚШ
долларымен (USD)
ресей рублінде RUB
ресей рубліндегі мерзімді төлем (RUB), төлем алушы Банк
БЭМТ жүйесінің қатысушысы болған жағдайда ғана жүзеге
асырылады (Банктік электрондық мерзімді төлемдер) комиссия негізгі комиссияға қосымша 4.1 тармақшамен
алынады (Ресей рублімен (RUB))

5.1.4.

5.1.5.

102011611/0404

шетел валютасында (ВТБ тобына кіретін Банктерде ашылған
шоттарға алушылардың пайдасына)

5.1.6.

102011611/0406

ресей рублінде RUB (ВТБ тобына кіретін Банктерде ашылған
шоттарға алушылардың пайдасына)
Бенефициардың есебінен комиссия алу жөніндегі
нұсқаулықтарды көрсеткен кезде (BEN/SHARE опциясы):

5.2.

2,000 KZT

-

-

0,1%

1000

5000

500 KZT

-

-

0.80%

5000 KZT

15 000 KZT

1%

7 200 KZT

25 000 KZT

1.20%

9 500 KZT

35 000 KZT

2,000 KZT

-

-

1%

15 500 KZT

155 000 KZT

0.80%

4000 KZT

12000 KZT

0.30%

800

3000

1,500 KZT

-

-

Ағымдағы валюталау күнімен Қазақстан бойынша ұлттық
валютамен (теңгемен) сыртқы аударымдар:

4.2.

4.4.

-

Қағаз тасымалдағыштағы ұлттық валютадағы (теңге)
аударымдар

0.50%

50,000 KZT

200,000 KZT

0.50%

50,000 KZT

200,000 KZT

0.5%

5,000 KZT

75,000 KZT

2 500 KZT

-

-

0.30%

5,500 KZT

75,000 KZT

0.25%

4,500 KZT

50,000 KZT

-

-

-

5.2.1.

102011611/0408

- шетел валютасында, ресей рублінен басқа (RUB)

6.

102011612/0600

Зейнетақы және әлеуметтік аударымдар бойынша қағаз
жеткізгіштегі тізімдерді өңдегені үшін қосымша комиссия
(осы қосымша комиссия аударымның өзін жүзеге
асырғаны үшін негізгі (базалық) комиссияның қолданысын
жоймайды) (ҚҚС-ты ескере отырып)

6.1.

102011612/0601

- 10 адамнан және одан көп

7.

102011611/0700

Банктің техникалық мүмкіндіктері болған кезде
операциядан тыс уақыттағы аударымдар (комиссия
негізгі комиссияға қосымша алынады)

0.50%

20,750 KZT

150,000 KZT

5000 KZT

-

-

10,000 KZT

-

-

45,000 KZT

-

-

2000 KZT

-

-

8,625 KZT

-

-

Қағаз тасымалдағыштағы төлем құжаттары бойынша сыртқы
аударымдар:

7.1
7.1.1.

102011611/0701

Нұр-Сұлтан қ. 15.30-дан бастап ұлттық валютада (теңге)

7.1.2.

102011611/0702

Нұр-Сұлтан қ. 15.30-дан бастап шетел валютасында
Интернет-банкинг "ҚБҚЖ бойынша сыртқы аударымдар":

7.2.
7.2.1.

102011611/0703

Нұр-Сұлтан қ. 15.30-дан бастап ұлттық валютада (теңге);

7.2.2.

102011611/0704

Нұр-Сұлтан қ. 15.30-дан бастап шетел валютасында

8.

102111612/0900

Валюталық бақылау. (Төлемдер/ақша аударымдары
бойынша қосымша қызмет көрсету және / немесе ҚР
валюталық заңнамасына сәйкес ағымдағы шотты
жүргізу)
Валюталық шарттарды жүргізу:

8.1.
8.1.1.

102111612/0901

- экспорт және импорт жөніндегі валюталық шартты тіркеу
және есептік нөмір беру (ҚҚС-ты ескере отырып)

4,000 KZT

-

-

8.1.2.

102111612/0902

- Банкте техникалық мүмкіндік болған жағдайда экспорт және
импорт бойынша валюталық шартты тіркеу және есептік
нөмір беру (ҚҚС-ты ескере отырып)

5,750 KZT

-

-

- операциядан тыс уақытта экспорт және импорт жөніндегі
валюталық шартты тіркеу және есептік нөмір беру (ҚҚС-ты
ескере отырып)

17,250 KZT

-

-

6,900 KZT

-

-

Келісімшарттың есептік нөмірін бере отырып, валюталық шартқа
толықтырулар мен өзгерістерді қабылдау, тексеру (ҚҚС қоса
алғанда)

2,875 KZT

-

-

Құжаттарды тексеру және есептік тіркеуді талап етпейтін
валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау (ҚҚС-ты
ескере отырып)

2500 KZT

-

-

3,000 KZT

-

-

2,000 KZT

-

-

1,500 KZT

-

-

Клиенттің басқа банкке ауысуына байланысты келісімшартты
есептік тіркеуден алу (ҚҚС-ты ескере отырып)

15,000 KZT

-

-

Есептік тіркеуден шығарылған валюталық шарттар бойынша
валюталық бақылау мәселелері бойынша Клиенттің жазбаша
сұрау салуына жауап (ҚҚС-ты ескере отырып)

3,450 KZT

-

-

2.00%

2,000 KZT

-

1.5%

4,000 KZT

-

1.00%

6,000 KZT

-

1.38%

750 KZT

-

клиенттің Банк шотына күнбе-күн ақша аудара отырып,
операциялық уақытта ұлттық валютадағы (теңгедегі) қолмақол Банкноттар мен монеталарды қабылдау және қайта
есептеу

0.50%

1,000 KZT

-

-шетел валюталарының барлық түрлері (ТМД елдерінің
валюталарын қоспағанда)

1.38%

1,000 KZT

-

8.1.3.

102111612/0903

- Банкте техникалық мүмкіндік болған жағдайда 2 (екі) сағат
ішінде экспорт және импорт жөніндегі валюталық шартты
тіркеу және есептік нөмір беру (ҚҚС-ты ескере отырып)

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.2.

102111612/0904

Валюталық бақылау құжаттарының телнұсқаларын беру (бір
парақ үшін) (ҚҚС қоса алғанда)

8.3.

102111612/0905

8.4.

102111612/0906

Валюталық бақылау мәселелері бойынша Клиенттің жазбаша
сұрау салуына жауап (ҚҚС қоса алғанда)
Валюталық шарт бойынша жүргізілген төлемдер туралы
анықтамалар беру (ҚҚС-ты ескере отырып)

8.5.
8.6.

9.

102111612/0906
102111612/0908

102021611/1000

Кассалық қызмет көрсету****

9.1.

Қолма-қол ақша беру:

9.1.1

Клиенттің алдын ала өтінімі бойынша қолма-қол ақшаны беру
кезінде қайта есептеу және буып-түю (қолма-қол ақша берілгенге
дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей):

9.1.1.1.

102021611/1001

- 1 000 000 теңгеге дейін

9.1.1.2.

102021611/1002

- 1 000 001 теңгеден 5 000 000 теңгеге дейін

9.1.1.3.

102021611/1003

- 5 000 001 теңгеден жоғары

9.1.1.4.

102021611/1004

- шетел валютасында
Қолма-қол ақшаны қабылдау:*****

9.2.
9.2.1.

9.2.2.

102021611/1006

102021611/1007

9.2.3.

102021611/1008

- ТМД елдерінің валюталарындағы қолма-қол ақша

0.35%

800 KZT

9.3.

102021611/1010

Қолма-қол ақшаны қайта есептеу кезінде артық немесе кем шығу
анықталған жағдайда алынатын қосымша комиссия (екі рет қайта
есептеу)

0.40%

800 KZT

Банктің мүмкіндіктері болған кезде клиенттің алдын ала өтінімі
бойынша Банкноттар мен монеталарды ұсақтау

0.40%

800 KZT

-

1,500 KZT

-

-

Банк бағамы бойынша 0,17%

925 KZT

-

Банк бағамы бойынша
0,17%

925 KZT

-

Айырбастауға өтінім
сомасының 2%

-

-

1,000 KZT

-

-

0.50%

5,000 KZT

35,000 KZT

5,750 KZT

-

-

1 KZT

-

-

1,725 KZT

-

-

500 KZT

-

-

9,200 KZT

-

-

5,750 KZT

-

-

2,300 KZT

-

-

0.15%

230 KZT

450 KZT

0.15%

460 KZT

700 KZT

0.20%

900 KZT

5,000 KZT

1,500 KZT

-

-

0.20%

6,500 KZT

75,000 KZT

0.18%

150 KZT

300 KZT

0.30%

12,000 KZT

100,000 KZT

0.30%

15,000 KZT

120,000 KZT

0,1%

2,600 KZT

25,000 KZT

0.15%

2,500 KZT

25,000 KZT

9.4.

102021611/1011

10.

102011612/1100

Ақшалай чек кітапшасын сату (ҚҚС есебімен)

10.1.

102011612/1101

- 25 чекке

11.

102051611/1200

Айырбастау (валютаны сатып алу / сату/айырбастау)
Клиентке Банк шотына ақша аудару кезінде қолма-қол ақшасыз
валюта қаражатын айырбастау операциясы (клиенттің шотында
қажетті сома болған кезде операция жүргізілген кездегі Банктің
бағамы бойынша):

11.1.

11.1.1

102051611/1201

- дәл айтқан күні

11.1.2.

102051611/1202

екінші күні
Клиенттің өтінім берген күні айырбастаудан бас тартуы (бас
тарту Банктің уәкілетті бөлімшесімен оң келісілген
жағдайда). Банк өтінімді орындағанға дейін ғана
айырбастаудан бас тартуға болады.

11.2.

12.

102061611/1400

"Эскроу-шот"

12.1.

102061612/1401

Жеке "Эскроу-шотты" ашу"

12.2.

102061612/1403

"Эскроу-шотты" жүргізу (бір рет)

13.

102061612/1500

13.1

102061612/1501

Шоттарға қашықтықтан қызмет көрсету (ҚҚС қоса
алғанда)
ҚБҚЖ қосылу

13.1.1.

VTB Business Интернет банкі

13.1.2.

VTB Busines Мобильді банкі

13.2.

102061612/1502

Ай сайынғы абоненттік төлем: ***

13.2.1.

VTB Business Интернет банкі******

13.2.2.

VTB Busines Мобильді банкі

13.3.

102061612/1304

еToken шығару / қайта шығару (электрондық-цифрлық
қолтаңбаны шығару/қайта шығаруды ескере отырып)

13.4.

102061612/1305

Клиенттің жұмыс орнында жұмыс жүргізу үшін Банк қызметкерінің
кетуі
Клиенттің сұрауы бойынша "Интернет-банкинг" ҚБҚЖ
электрондық-цифрлық қолтаңбаны қайта шығару (тариф
"интернет-банкинг" жүйесінде қашықтықтан Банктік қызмет
көрсету шартында айқындалған жағдайларда алынады, eToken
қайта шығару талап етілмейді)

13.5.

14.

102061611/1600

ҚБҚЖ бойынша аударымдар (Банк ішіндегі аударымдарды
қоспағанда)
Ағымдағы валюталау күнімен Қазақстан бойынша ұлттық
валютамен (теңгемен) сыртқы аударымдар:

14.1.
14.1.1.

102011611/1602

Нұр-Сұлтан қ. 12.30-ға дейін;

14.1.2.

102011611/1603

Нұр-Сұлтан қ. сағат 12.30-дан 15.30-ға дейін

14.1.3.

102011611/1604

14.1.4.

102011611/1605

Нұр-Сұлтан қ. 15.30-дан бастап ( Банктің техникалық
мүмкіндігі болған жағдайда)
мерзімді төлем-комиссия негізгі комиссияға қосымша алынады
(Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес төлемдер
жүргізу тәртібімен)
Қазақстаннан тыс жерлерге ұлттық валютамен (теңгемен)
сыртқы аударымдар:

14.2.
14.3.

-

102011611/1606

Екінші банктік күнге төлемді орындай отырып, болашақ
валюталау күнімен Қазақстан бойынша ұлттық валютамен
(теңгемен) сыртқы аударымдар

14.4.

Шетел валютасындағы сыртқы аударымдар

14.4.1.

Жіберушінің есебінен комиссия алу жөніндегі нұсқаулықты
көрсеткен кезде (OUR опциясы):
АҚШ долларын (USD) және Ресей рублін (RUB)қоспағанда,
шетел валютасында
бенефициардың төлемнің толық сомасын кепілді алуымен АҚШ
долларымен (USD)
ресей рублінде RUB

14.4.1.1.

102011611/1607

14.4.1.2.

102011611/1608

14.4.1.3.

102011611/1609

14.4.1.4.

102011611/1610

шетел валютасында (ВТБ тобына кіретін Банктерде ашылған
шоттарға алушылардың пайдасы)

14.4.1.5.

102011611/1611

14.4.1.6.

14.4.2.

102011611/1612

14.4.2.1.

102011611/1613

ресей рублінде RUB (ВТБ тобына кіретін Банктерде ашылған
шоттарға алушылардың пайдасына)
ресей рубліндегі мерзімді төлем (RUB), төлем алушы Банк
БЭМТ (Банктік электрондық мерзімді төлемдер) жүйесінің
қатысушысы болған жағдайда ғана жүзеге асырылады комиссия негізгі комиссияға қосымша 14.4 - тармақшамен
(Ресей рублімен (RUB)алынады
Бенефициардың есебінен комиссия алу жөніндегі
нұсқаулықтарды көрсеткен кезде (Ben/SHARE опциясы):
шетел валютасында, ресей рублінен басқа (RUB)

0,08%

1,500 KZT

15,000 KZT

2 500 KZT

-

-

0.18%

4,000 KZT

50,000 KZT

Сілтемелер:
* "Ірі бизнес" сегментінің клиенттері үшін 1-қосымшаның 1-бөлімінен ЕКҚ тарифтері қолданылады
** "Мобильді банкинг" ҚБҚЖ-не қосылу жеке өтініш негізінде жүзеге асырылады
*** 2 (екі) күнтізбелік ай өткен соң комиссия төлемі болмаған жағдайда, Банк ҚБҚЖ бойынша қызмет көрсетуді тоқтата тұруға құқылы
**** Кассалық операциялар бойынша тарифтер кассалық операциялар бойынша қызмет көрсететін Банк филиалдарында қолданылады
***** Қабылданатын қолма-қол ақша көлемінің мөлшері Банктің уәкілетті органының шешімімен белгіленеді.
****** Банк орта және шағын бизнестің клиентіне "Интернет-банкинг" ҚБҚЖ шеңберінде интеграцияға қол жеткізуді ұсынған кезде (Банктің қалауы бойынша, оның
ішінде Банктің және осы клиенттің техникалық мүмкіндігінің болуын ескере отырып, сондай-ақ соңғысы Банк белгілеген "Интернет-банкинг" ҚБҚЖ шеңберінде
көрсетілген қызметті алу шарттарын сақтаған кезде), осы тариф интеграцияға қол жеткізу құнын, сондай-ақ оны пайдалану құнын (интеграция арқылы берілетін
электрондық сұрау салуларды қабылдауды, өңдеуді және орындауды қоса алғанда) , сондай-ақ өзге қаржылық-анықтамалық ақпаратты/ консультацияны
қамтиды.

Түсінік:
Осы тарифтермен белгіленген "Банк бағамы бойынша" белгіленбеген валютадағы комиссия мөлшері операция жасалған кездегі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің
ресми бағамын пайдалана отырып есептеледі.
Банк бағамы - валюта айырбастау операциясы жасалған кезде Банк белгілеген валютаны айырбастау бағамы.
Банктің ҚҚС салынатын комиссиялары бойынша ҚҚС құнына қосылған.
Тариф тіркелген сома түрінде көрсетілген жағдайда, тариф әрбір операция/құжат үшін алынады.
Тариф % (пайыздық) арақатынаста көрсетілген жағдайда тарифтерге сәйкес % (пайыз) жүргізілетін операция сомасынан оны жасау сәтінде алынады, бірақ белгіленген
минимумнан кем емес және белгіленген максимумнан артық емес (олар болған кезде).
Атырау, Ақтау, Ақтөбе және Орал қалаларындағы Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ филиалдары үшін Банктің техникалық мүмкіндіктері болған кезде операциядан тыс
уақытта төлем тапсырмаларын қабылдағаны үшін комиссия (комиссия Негізгі комиссияға қосымша алынады) Нұр-Сұлтан қ.уақыты бойынша сағат 15.30-дан алынады.
Контрагент Банктердің (үшінші Банктердің) сыйақыларын, клиенттердің тапсырмаларын орындау жөніндегі басқа да қосымша шығыстарды клиенттер жүргізілген
шығыстардың нақты құны бойынша өтейді (төлейді).
ҚБҚЖ - Қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесі

2 БӨЛІМ. Заңды тұлғалар/шаруа (фермер) қожалықтары/жеке кәсіпкерлер және стандартты/жаппай шағын сегменттердің
(шағын бизнестің) басқа да субъектілері үшін кредиттік және құжаттамалық операциялар бойынша тарифтер.
(Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 15-бабына сәйкес резидент емеске (шетел банкіне) табыс төлейтін салық
агентінің міндетін атқарады)
Түсінік: ҚҚС салынатын банк комиссиялары бойынша ҚҚС құнына қосылған.

Қолданыстағы тарифтер
№
1.
1.1.

Қызметтер / операциялар тізімі

Базалық мөлшерлеме

Минимум

Кредиттеу.
Бұл тарифтер қарыз операцияларына қолданылады (кепілдікті/Құжаттамалық операцияларды қоспағанда).*
Толық өтелген өнімдерді қоспағанда, барлық өнімдер бойынша
10 000 KZT
кредиттік өтінімді қарау (ақша кепілімен/кепілімен). Кепілзатсыз
өнім бойынша - клиент кредитті алмаған жағдайда ҚҚС салынады.
Комиссия қызмет көрсету сәтіне дейін және банк қабылдаған
шешімге қарамастан алынады. Кредиттік желі лимиті ұлғайған
жағдайда бұл комиссия алынбайды

Максимум

-

1.2.

Толық өтелген өнімдерді (ақша кепіліне/кепіліне), кепілсіз
кредит сомасының 0.5%қамтамасыз етілмеген өнімді қоспағанда, барлық өнімдер бойынша
ынан бастап
банктік қарызды ұйымдастырғаны үшін (біржолғы комиссия).

1.3.

Ағымдағы шоттан кредиттік қолма-қол ақша беру

1.4.

Толық өтелген өнімдерді (ақшаны кепілге салып/кепілге салып),
кепілсіз өнімді қоспағанда, барлық өнімдер бойынша кредит желісін
ашқаны үшін (біржолғы комиссия).

1.5.

Толық өтелген өнімдерді (ақшаны кепілге салып/кепілге салып),
әрбір транш сомасының
кепілсіз өнімді қоспағанда, барлық өнімдер бойынша кредиттік желі
0,1%-ынан бастап
шеңберінде траншты ұйымдастырғаны үшін (біржолғы комиссия).

1 500 KZT

1.6.

Кепілзатсыз өнім бойынша қарызды ұйымдастырғаны үшін
(біржолғы комиссия)
Кепілсіз қамтамасыз етілген өнім бойынша несие желісін ашқаны
үшін (бір жолғы комиссия)

кредит сомасының 2%ынан бастап
кредиттік желі
сомасының 1%-ынан
бастап.
әрбір транш сомасының
1 %-ынан бастап

10 000 KZT

10 000 KZT

-

овердрафт лимитінің
сомасынан 2% - дан
бастап

10 000 KZT

-

овердрафт лимитінің
сомасынан 1%

10 000 KZT

1.7.

1.8.

Кепілдік қамсыздандырусыз өнім бойынша кредиттік желі
шеңберінде (бір жолғы комиссия) траншты ұйымдастырғаны үшін

1.9.
1.9.1.

Овердрафт:
10 000 000 KZT (қоса алғанда) дейінгі овердрафт лимитін ашқаны
үшін

1.9.2.

10 000 000 KZT асатын Овердрафт лимитін ашқаны үшін

15 000 KZT

3 500 000 KZT

ЗТ үшін - осы 1қосымшаның 1-2бөліміне сәйкес.
ЖК үшін - 0 KZT
(кредит берілген күні
кредиттің барлық
сомасын алған кезде
ғана)

-

-

кредиттік желі
сомасының 0,5%-ынан
жоғары

5 000 KZT

3 500 000 KZT

-

10 000 KZT
-

* 1-тармақ бойынша түсінік:
1) комиссияны өзгерту/жою Банктің Уәкілетті органының шешімі бойынша және/немесе Банктің ІНҚ бойынша белгіленеді.
2) Мемлекеттік бағдарламалар және/немесе тартылған бағдарламалар шеңберінде қаржыландыру жағдайында комиссиялар осындай бағдарламаның және/немесе
жасалған келісімдердің шарттарына сәйкес қолданылады.

2.

Кредит беру шарттарын өзгерту*

2.1.

Кепілмен қамтамасыз етуді тіркеу бойынша, оның ішінде кепіл
кредит/кредит желісі
шартына қосымша келісімдерді тіркеу бойынша кейінге қалдыруды сомасының қалдығынан
ұсынғаны үшін (ҚҚС-пен). Қайта қаржыландыру кезінде алынбайды.
0,1% - дан бастап

1 500 KZT

500 000 KZT

2.2.

Қарыз сомасын/кредиттік желі лимитін ұлғайту

10 000 KZT

3 500 000 KZT

2.3.

Кредиттік желі шеңберінде транш мерзімдерін ұлғайту (қарыз
алушының қаржылық жағдайының нашарлауына байланысты
жағдайларды қоспағанда)
Кредиттік желі мерзімінің ұлғаюы (қарыз алушының қаржылық
жағдайының нашарлауына байланысты жағдайларды қоспағанда)

ұлғаю сомасының 0,5%ынан бастап
ұлғайтылатын
транштардың несие
берешегінің қалдығынан
ұлғайтылатын кредит
желісі сомасының
0,25%-ынан жоғары

20 000 KZT

3 500 000 KZT

-

-

Транш/кредиттік
желі/қарыз мерзімін
әрбір ұлғайту үшін 10
000 KZT

-

-

Негізгі борыш
қалдығынан 0,1% - 0,5%

10 000 KZT

3 500 000 KZT

негізгі борыш
қалдығынан 0,1% - дан

10 000 KZT

500 000 KZT

2.4.

2.4.1

Бұрын қолданыста болған "3+4" схемасы бойынша 31.12.2015
жылға дейін берілген кредиттер бойынша транш/ кредиттік
желі/қарыз мерзімін ұлғайту" **

2.5.

Клиенттің өтініші бойынша кепілмен қамтамасыз етуді
ауыстыру/босату (Банктің УО шешімі бойынша қосымша кепіл
ретінде берілген кепілмен қамтамасыз етуді қоспағанда) (ҚҚС-пен)

2.6.

Кредит беру валютасының өзгеруі

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Қарыз/кредит желісі бойынша нысаналы мақсатын өзгерту

нысаналы мақсаты
өзгеретін соманың 0,1%ынан бастап
Клиенттің өтініші бойынша сыйақы мөлшерлемесін азайту (клиент
сыйақы мөлшерлемесі
өнім бойынша ковенантты орындаған жағдайда, қаржылық жағдайы төмендетілетін берешек
нашарлаған жағдайда мөлшерлемені төмендетуді қоспағанда)
қалдығының 0,1%
бастап
Клиенттің өтініші бойынша кесте бойынша төлем әдісін, өтеу
Әр график үшін 10 000
тәсілін/ күнін өзгерту (қаржылық жай-күйінің нашарлау жағдайларын
KZT
қоспағанда)
Клиенттің өтініші бойынша қарыз алушыны/қосалқы қарыз
негізгі борыш
алушыны/кепіл берушіні ауыстыру (кепілді ауыстыруға байланысты қалдығынан 0,1% - дан
кепіл берушіні ауыстыруды қоспағанда)
Шағын бизнес субъектілері үшін клиенттің өтініші бойынша
негізгі борыш
кепілгерлерді шығару/ауыстыру (ҚҚС-пен)
қалдығынан 0,1% - дан
Қарызды қайта құрылымдағаны үшін Комиссия. Комиссия
қарыз/кредит желісі бойынша берешекті қайта құрылымдау
жүргізілген кезде, оның ішінде: сыйақы мөлшерлемесін азайту,
жарнанызаңды
азайту
мақсатында
қарызды/траншты
ұзарту,
клиенттің
Банктің
және
өзге ескертулерін
жою бойынша
мерзімін
ұзартқаны үшін Комиссия (мұндай кейінге қалдыру себептерінің
негіздемесін құжаттық растау болмаған кезде) (ҚҚС-пен)

10 000 KZT

500 000 KZT

10 000 KZT

500 000 KZT

-

-

10 000 KZT

500 000 KZT

10 000 KZT

500 000 KZT

Берешек қалдығынан
0,1% - 0,5%

5 000 KZT

-

негізгі борыш
қалдығынан 0,1% - дан

10 000 KZT

500 000 KZT

* 2-тармақ бойынша түсінік:
1) Егер комиссияға өзгерістер банктің бастамасы бойынша енгізілсе немесе осы өзгеріс Банк үшін жағдайдың жақсаруына алып келсе, комиссиялар алынбайды. Тізбеге
енгізілмеген комиссиялар алынбайды.
2) комиссияны өзгерту/жою Банктің уәкілетті органының шешімі және Банктің ІНҚ бойынша белгіленеді.
3) мемлекеттік бағдарламалар және/немесе тартылған бағдарламалар шеңберінде қаржыландыру жағдайында - комиссиялар осындай бағдарламаның және/немесе

3.
3.1.

3.2.

Кредиттеуге қатысты анықтамалар, хаттар, хабарламалар және өзге де құжаттар беру*
Клиенттің өтініші бойынша анықтамалар, хаттар, хабарламалар
және өзге де құжаттар бергені үшін (айына 1 (бір) реттен жиі емес
сұратылатын шарт бойынша борышты өтеу есебіне түсетін кезекті
ақшаны бөлу туралы ақпаратты және қайтаруға тиесілі соманың
мөлшері туралы мәліметтерді, сондай-ақ кепіл мүлкіне ауыртпалық
салу/Алып тастау туралы құжаттарды бастапқы беруді қоспағанда),
(ҚҚС-пен)
Құжаттар сұратылатын бір шарт шеңберінде кредит беру кезеңінде
кепілмен қамтамасыз ету құжаттарының түпнұсқаларын бергені
үшін (ҚҚС-мен)

Бір құжат үшін 5 000
KZT

-

-

10 000 KZT

-

-

* 3-тармақ бойынша түсінік:
1) кредиттік өнімдер бойынша қарыздарды сақтандыру сақтандыру компанияларының тарифтері бойынша жүзеге асырылады;
2) кепілдікті қамтамасыз етуді бағалау тәуелсіз бағалау компанияларының тарифтері бойынша жүзеге асырылады
3) мемлекеттік бағдарламалар және/немесе тартылған бағдарламалар шеңберінде қаржыландыру жағдайында - комиссиялар осындай бағдарламаның және/немесе
жасалған келісімдердің шарттарына сәйкес қолданылады.

4.

Импорттық аккредитивтер (резервтік аккредитивтерді қоса алғанда) *

4.1.
4.1.1.

Аккредитив ашу:
Өтелген аккредитивтер бойынша (100% ақшалай жабынмен)

4.1.2.

Өтелмеген аккредитивтер бойынша (Плюс тәуекелдер үшін
комиссия)

4.2.

Өтелмеген аккредитивтер бойынша тәуекелдер үшін Комиссия:

4.2.1.

Аккредитив сомасы қоса алғанда 10 000 000 теңгеге дейін
болған кезде
Аккредитив сомасы 10 000 001 теңгеден бастап 50 000 000
теңгеге дейін қоса алғанда
Аккредитив сомасы 50 000 000 теңгеден жоғары болған кезде

4.2.2.
4.2.3.
4.2.-1

Өтелген аккредитивтер бойынша тәуекелдер үшін Комиссия (100%
ақшалай өтеумен)

аккредитив сомасының
0,35%-ынан бастап

20 000 KZT

аккредитив сомасының
0,35%-ынан бастап

20 000 KZT

Жылдық 10%
Жылдық 5%
Жылдық 2%

1 KZT - жылдық 30%

1 KZT

4.3.

Аккредитивті ұсыну

4.4.
4.5.

Енгізілетін өзгерістердің санына қарамастан, бір қызмет үшін
10 000 KZT
аккредитив мерзімі
шарттарының
өзгеруі.
Аккредитив
сомасының
ұлғаюы үшін Комиссия (ҚҚС-ты ескере отырып):
Қолданылу
аяқталғанға
дейін
аккредитивтің
күшін жойғаны

4.5.1.
4.5.2.
4.6.

Бенефициардың келісімін сұрау арқылы
Бенефициардан алдын ала сұрау салусыз міндеттемелерден
ресми босатуды алғаннан кейін
Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру

4.7.

Құжаттардағы сәйкессіздік үшін Комиссия (әрбір құжаттар пакеті
үшін)

4.8.

Аккредитив бойынша төлем:

4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.
4.9.

АҚШ Доллары,
ЕУРО
Ресей рублі
Теңге
Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС-ты ескере отырып)

8 000 KZT

15 000 KZT
0 KZT
0,15% сомадан

18 000 KZT

10 000 KZT

Соманың 0,2%
Соманың 0,2%
Соманың 0,1%
Соманың 0,2%
10 000 KZT

10 000 KZT
10 000 KZT
7 000 KZT
5 000 KZT

100 000 KZT
100 000 KZT
50 000 KZT
10 000 KZT

4.10.

Шетел банктерімен ынтымақтастық кезінде көрсетілетін қызметтер
(аккредитивті авизолау, Растауды қосу, құжаттарды тексеру,
қаржыландыруды ұйымдастыру, төлемді кейінге қалдыру,
дисконттау, төлемді жүргізу, міндеттемелерді мерзімінен бұрын
тоқтату, өзгерістер, сұраулар үшін шетел банктерінің
комиссиялары. Тариф Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық
кодексінің 15-бабына сәйкес резидент емеске (шетел банкіне)
табыс төлейтін салық агентінің міндеттерін орындаған жағдайда
алынады)

шетел банкінің
инвойсына сәйкес +
инвойс сомасының 25%

4.11.

Шетел банктерімен ынтымақтастық кезінде мәмілелер бойынша
шығыстарды өтеу (почта , коммуникациялық шығыстарды және
шетел банктерінің өзге де шығыстарын өтеу. Тариф Банк ВТБ
(Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 15-бабына сәйкес резидент
емеске (шетел банкіне) табыс төлейтін салық агентінің міндеттерін
орындаған жағдайда алынады (ҚҚС-ты ескере отырып)

шетел банкінің
инвойсына сәйкес +
инвойс сомасының 25%

4.12.

Шетел банктерімен ынтымақтастық кезінде берілген қаржыландыру
(аккредитив шеңберінде дисконттау үшін пайыздық сыйақы. Тариф
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 15-бабына сәйкес
резидент емеске (шетел банкіне) табыс төлейтін салық агентінің
міндеттерін орындаған жағдайда алынады)

шетел банкінің
инвойсына сәйкес +
инвойс сомасының
17,65%

4.13.

Аккредитивті құрылымдау үшін Комиссия

4.14.

Сұраныстарды орындау (ҚҚС есебімен)

от 0,5%

20 000 KZT

7 000 KZT

* 4-тармақ бойынша түсінік:
Комиссияны өзгерту / жою Банктің уәкілетті органының шешімі және Банктің ІНҚ бойынша белгіленеді.
5.

Экспорттық аккредитивтер *

5.1.

Аккредитивті авизолау

5.2.
5.3.

Аккредитив талаптарының өзгерістерін авизолау (бір авизолау
үшін)
Аккредитив бойынша хабарламаларды авизолау (бір авизолау
үшін)

5.4.

Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру

5.5.

Құжаттардағы сәйкессіздік үшін Комиссия (әрбір құжаттар пакеті
үшін)
Аккредитив бойынша төлем:

5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

АҚШ Доллары,
ЕУРО
Ресей рублі
Теңге
Аккредитив бойынша құжаттар пакетін қабылдау және өңдеу
Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС-ты ескере отырып)
Қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін жойғаны
үшін Комиссия (ҚҚС-ты ескере отырып)
Сұраныстарды орындау (ҚҚС есебімен)

аккредитив сомасының
0,15%-ынан бастап

18 000 KZT

10 000 KZT
7 000 KZT
0,15% сомадан

18 000 KZT

10 000 KZT

Соманың 0,2%
Соманың 0,2%
Соманың 0,2%
Соманың 0,2%
8 000 KZT
10 000 KZT
15 000 KZT

10 000 KZT
10 000 KZT
7 000 KZT
5 000 KZT

7 000 KZT

* 5-тармақ бойынша түсінік:
Комиссияны өзгерту / жою Банктің уәкілетті органының шешімі және Банктің ІНҚ бойынша белгіленеді.
6.
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.3.1
6.2.3.2.
6.2.3.3.

Банк кепілдіктері *
Бланкілік кепілдіктер бойынша лимит белгілеу үшін Комиссия
Кепілдік шығарғаны үшін комиссия:
100% ақшалай өтемі бар тендерлік кепілдіктер (бір жолғы
алынады)
Тендерлік кепілдіктер ақшалай қамтылымның 100% - ын ұсынбай
бір рет алынады (оған қоса жабылмаған кепілдіктер бойынша
тәуекелдер
үшін комиссия).
Тендерлік кепілдіктер
(бланктік):

соманың 0,2%-ынан
бастап
соманың 0,3% бастап

Кепілдік сомасы 200 000 теңгеге дейін болғанда
Кепілдік сомасы бір уақытта 200 001 теңгеден 5 000 000 теңгеге
дейін болған кезде.
Кепілдік сомасы 5 000 000 теңгеден жоғары болған кезде, бір рет

10 000 KZT
соманың 2%-ынан
бастап
соманың 1.75% бастап

6.2.4.

100% ақшалай өтемі бар басқа кепілдіктер, бір жолғы

6.2.5.

100% ақшалай қамтылымды ұсынбай басқа кепілдіктер, бір
жолғы (оған қоса жабылмаған кепілдіктер бойынша тәуекелдер
үшін комиссия)
Агенттерді тартумен шығарылатын кепілдіктер бойынша
(Басқарманың шешімімен агентпен ынтымақтасқанда жеке
бекітіледі)
Өтелмеген кепілдіктер бойынша тәуекелдер үшін комиссиялар:

6.2.6.

6.3.

0 - 0,5%

соманың 0,2%-ынан
бастап

10 000 KZT
10 000 KZT

15 000 KZT
18 000 KzT

соманың 0,3% бастап
кепілдік сомасының 5%

100 000 KZT
100 000 KZT
50 000 KZT
10 000 KZT

6.3.1.

Кепілдік сомасы қоса алғанда 20 000 000 теңгеге дейін болған
кезде (клиенттің шотына келісімшарт бойынша аванс ретінде
түскен ақшаны кейіннен келісімшарт бойынша аванс алғанға дейінгі
кезеңге өтімді кепіл мүлкін бермей кепілге қабылдай отырып,
аванстық төлемді қайтару кепілдігін қоспағанда)

3% - жылдық 5 %

6.3.2.

Кепілдік сомасы 20 000 001 теңгеден қоса алғанда 75 000 000
теңгеге дейін болған кезде (клиенттің шотына келісімшарт бойынша
аванс ретінде түскен ақшаны кейіннен келісімшарт бойынша аванс
алғанға дейінгі кезеңге өтімді кепіл мүлкін ұсынбай кепілге
қабылдай отырып, аванстық төлемді қайтару кепілдігін қоспағанда)

1,5% - жылдық 3 %

6.3.3.

Кепілдік сомасы 75 000 000 теңгеден жоғары болған кезде
(клиенттің шотына келісімшарт бойынша аванс ретінде түскен
ақшаны кейіннен келісімшарт бойынша аванс алғанға дейінгі
кезеңге өтімді кепіл мүлкін ұсынбай кепілге қабылдай отырып,
аванстық төлемді қайтару кепілдігін қоспағанда)

6.3.4.

Аванстық төлемді қайтару кепілдіктері бойынша кейіннен клиенттің
шотына келісімшарт бойынша аванс ретінде түскен ақшаны
келісімшарт бойынша аванс алғанға дейінгі кезеңге өтімді кепіл
мүлкін бермей кепілге қабылдай отырып

6.3.-1.

Өтелген кепілдіктер бойынша тәуекелдер үшін комиссиялар (100%
ақшалай өтеумен)

6.4.
6.5.
6.5.1.
6.5.2.

Жылдық 0,5% - 2 %

Жылдық 7%

1 KZT - жылдық 30%

1 KZT

Енгізілетін өзгерістердің санына қарамастан бір қызмет үшін
10 000 KZT
берілген кепілдік шарттарының өзгеруі (кепілдік сомасының ұлғаюы
комиссияны
есептеуөткенге
үшін кепілдіктің
дербес күшін
шығарылымы
Қолданылу мерзімі
дейін кепілдіктің
жойғаны ретінде
үшін тұрақсыздық айыбы:

-

-

Бенефициардың келісімін сұрау арқылы
Бенефициардан алдын ала сұрау салусыз міндеттемелерден
ресми босатуды алғаннан кейін

15 000 KZT
0 KZT

-

-

0,15% сомадан

15 000 KZT

70 000 kZT

Соманың 0,2%
Соманың 0,2%
Соманың 0,2%
Соманың 0,2%
7 000 KZT
10 000 KZT

10 000 KZT
10 000 KZT
7 000 KZT
5 000 KZT
-

100 000 KZT
100 000 KZT
50 000 KZT
10 000 KZT
-

6.6.

Кепілдік бойынша төлем талабын тексеру

6.7.

Кепілдік бойынша талапты орындау кезінде төлем жүргізу:

6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.
6.8.
6.9.

АҚШ Доллары,
Еуро
Ресей рублі
Теңге
Кепілдіктер бойынша сұрау салулар (ҚҚС-ты ескере отырып)
Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС-ты ескере отырып)

6.10.
6.11.

Шетел банктерімен ынтымақтастық кезінде ұсынылатын қызметтер
шетел банкінің
(шетел банктерінің авизолау, кепілдіктер шығару, талаптарды
инвойсына сәйкес +
тексеру,банктерімен
төлем жүргізу,
міндеттемелерді
мерзімінен
бұрын
тоқтату, инвойс
сомасының
Шетел
ынтымақтастық
кезіндегі
мәмілелер
бойынша
шетел
банкінің 25%
шығыстарды өтеу (почталық, коммуникациялық шығыстарды және
инвойсына сәйкес +
шетел банктерінің өзге де шығыстарын өтеу) (ҚҚС-ты ескере
инвойс сомасының 25%
отырып)

6.12.

Кепілдіктерді жедел шығарғаны үшін Комиссия:

6.12.1.
6.12.2.

2 000 000 теңгеге дейін
2 000 001 теңгеден 5 000 000 теңгеге дейін

15 000 KZT
соманың 0.5% бастап

5 000 KZT

6.12.3.

5 000 001 теңгеден бастап және одан астам

соманың 0.25% бастап

10 000 KZT

* 6-тармақ бойынша түсінік:
Комиссияны өзгерту / жою Банктің уәкілетті органының шешімі және Банктің ІНҚ бойынша белгіленеді.
7.

Экспорттық кепілдіктер*

7.1.

Экспорттық кепілдікті авизолау

соманың 0,10% бастап

7.2.

Кепілдік шарттарының өзгерістерін авизолау (бір авизолау үшін)

10 000 KZT

7.3.

Кепілдік бойынша хабарламаларды авизолау (бір авизолау)

5 000 KZT

7.4.

Клиенттің нұсқаулары негізінде кепілдік бойынша төлеуге талап қою

10 000 KZT

7.5.

Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС-ты ескере отырып)

10 000 KZT

7.6.

Экспорттық кепілдік бойынша сұрау салу (ҚҚС-ты ескере отырып)

7 000 KZT

15 000 KZT

-

-

* 7-тармақ бойынша түсінік:
Комиссияны өзгерту / жою Банктің уәкілетті органының шешімі және Банктің ІНҚ бойынша белгіленеді.

8

Мынадай операциялар бойынша комиссиялар: импорт жөніндегі коммерциялық келісімшарт бойынша көзделген
құжаттамалық инкассо; экспорт жөніндегі коммерциялық келісімшарт бойынша көзделген құжаттамалық инкассо; рамбурстық
міндеттеме бойынша (8.1, 8.2, 8.3, 8.4-тармақтарды қоса алғанда); осы бөлімде көрсетілмеген мәмілені
құрылымдау/халықаралық қаржы көздерінен қаржыландыруды тарту 3-бөлімнің тарифтеріне сәйкес алынады.

3 БӨЛІМ. Ірі және орта бизнес сегменттеріне жататын заңды тұлғалар/жеке кәсіпкерлер/шаруа қожалықтары (банктерден басқа) үшін құжаттамалық және кредиттік
операциялар бойынша тарифтер
№

Код

Қолданыстағы тарифтер

Қызметтер / операциялар тізімі
Базалық
мөлшерлеме

1-тармаққа
Ескертпе

1.

102081610/0100

Ұлттық
валютадағы
максимум*

Шетел
валютасындағ
ы максимум*

* Ұлттық және шетел валюталарында минимум мен максимумды қолдану аккредитив валютасына байланысты. Аккредитивті ұлттық валютада шығарған
кезде ең аз және ең көп комиссия ұлттық валютада алынады. Шетел валютасындағы аккредитивті шығарған кезде ең аз және ең көп комиссия шетел
валютасында алынады.
Комиссияны төлеу тәртібі (егер
Банктің ІНҚ-да немесе шарттың үлгілік нысанында басқалай көрсетілмесе)/ өзгерту/болдырмау өз өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім
қабылдайтын Банктің БО белгіленеді.
* Комиссияның мөлшері/төлеу тәртібі/өзгерту/болдырмау өз өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын Банктің БО белгіленеді.
Экспорттық аккредитивтер (резервтік аккредитивтерді қоса
алғанда)

102081611/0101

- қамтумен

102081611/0102

- қамтуы жоқ*

1.2.

102081611/0103

Аккредитивті ұсыну

1.3.

102081611/0104

Аккредитивті авизолау

1.4.

102081611/0105

Аккредитив талаптарының өзгерістерін авизолау (бір авизолау үшін)

50 USD

1.5.

102081611/0106

Аккредитив бойынша хабарламаларды авизолау (бір авизолау үшін)

20 USD

1.6.

102081611/0107

Қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін жойғаны
үшін Комиссия (ҚҚС-ты ескере отырып)

50 USD

1.7.

102081611/0108

Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру

1.8.

102081611/0109

Құжаттардағы сәйкессіздік үшін Комиссия (әрбір құжаттар пакеті үшін)

1.9.

102081611/0110

Трансферабельді аккредитивті аудару

1.10.

102081611/0111

Трансферабельдік аккредитив бойынша талаптардың өзгеруі
(енгізілетін өзгерістердің санына қарамастан, бір қызмет үшін)

1.11.

102081611/0112

Аккредитив бойынша құжаттар пакетін қабылдау және өңдеу

1.12.

102081611/0113

Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС-ты ескере отырып)

1.13.

102081611/0114

Негоциация, дисконттау және тратт акцепті

0.15%

18,500 KZT

100 USD

Жылдық 0,15% 10%

18,500 KZT

100 USD

18,500 KZT

100 USD

92,500 KZT

500 USD

18,500 KZT

100 USD

129,500 KZT

700 USD

18,500 KZT

100 USD

148,000 KZT

800 USD

18,500 KZT

100 USD

50 USD
0.15%

0.15%
50 USD
0.20%
100 USD
50 USD
10,000 KZT
Жылдық 0,15% 10%

Аккредитив бойынша төлемді есептеу

1.14.

- АҚШ доллары,

0.20%

33 USD

- Еуро

0.20%

24 EUR

286 EUR

- Ресей рублі

0.08%

250 RUB

2,700 RUB

- теңге

0.20%

3,000 KZT

2-тармаққа
ескертпе

Ұлттық және шетелдік валютада минимумды және максимумды
қолдану аккредитив валютасына байланысты. Ұлттық валютада
аккредитивті шығарған кезде минимум және максимум комиссиялар
ұлттық валютада алынады. Шетелдік валютада аккредитивті
шығарған кезде минимум және максимум комиссиялар шетелдік
валютада алынады.
Комиссияны төлеу тәртібі (егер Банктің ІНҚ-да немесе шарттың
үлгілік нысанында басқалай көрсетілмесе)/өзгерту/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Банктің УО-мен белгіленеді.
* Комиссияның мөлшері/төлеу тәртібі/өзгеруі/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Банктің БО-мен белгіленеді.

102081610/0200

Импорттық аккредитивтер (резервтік аккредитивтерді қоса
алғанда)

400 USD

7,500 KZT

Аккредитив ашу:

2.1.

2.2.

Шетел
валютасындағ
ы минимум*

Аккредитивті растау:

1.1.

2.

Ұлттық
валютадағы
минимум*

102081611/0201

- қамтумен

0.30%

18,500 KZT

100 USD

185,000 KZT

1,000 USD

102081611/0202

- қамтуы жоқ

0.20%

18,500 KZT

100 USD

148,000 KZT

800 USD

102080611/0203

Аккредитивтер бойынша тәуекелдер үшін 100% өтелмейтін Комиссия

Жылдық 0,1% - 20%

Өтелген аккредитивтер бойынша тәуекелдер үшін Комиссия (100%
ақшалай өтеумен)

1 KZT - жылдық 30%

100 USD

129,500 KZT

700 USD

2.3.
2.4.

102081611/0204

Аккредитивті ұсыну

50 USD

2.5.

102081611/0205

Аккредитив талаптарының өзгеруі * * (енгізілетін өзгерістер санына
қарамастан бір қызмет үшін)

100 USD

1 KZT

**Аккредитив сомасының ұлғаюы комиссияны есептеу үшін
2.5 тармақшасына аккредитивтің дербес шығарылымы ретінде қаралады. Аккредитив
ескертпе
сомасы бір сәтте ұлғайған және берілген аккредитив шарттары
өзгерген кезде аккредитив сомасын ұлғайту үшін бір тариф алынады
Қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшін жойғаны
үшін Комиссия (ҚҚС-ты ескере отырып):

2.6.
102081611/0206

- бенефициардың келісімін сұрау арқылы

80 USD

102081611/0207

- бенефициардан алдын ала сұрау салусыз міндеттемелерден ресми
босатуды алғаннан кейін

0 USD

2.7.

102081611/0208

Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру

2.8.

102081611/0209

Құжаттардағы сәйкессіздік үшін Комиссия (әрбір құжаттар пакеті үшін)

0.15%

18,500 KZT

50 USD

Аккредитив бойынша төлем

2.9.
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%

- теңге

0.20%

Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС-ты ескере отырып)

2.10.

Шетел банктерімен ынтымақтастық кезінде ұсынылатын қызметтер***

2.11.

250 RUB

2,700 RUB

3 000 KZT

7 500 KZT

0.30%

15,000 KZT

65,000 KZT
65,000 KZT

10,000 KZT
шетел банкінің
инвойсына сәйкес
+инвойс сомасының
25%

***Аккредитивті авизолау, Растауды қосу, құжаттарды тексеру,
қаржыландыруды ұйымдастыру, төлемді кейінге қалдыру,
дисконттау, төлемді жүргізу, міндеттемелерді мерзімінен бұрын
2.11-тармақшаға тоқтату, өзгерістер, сұрау салулар үшін шетел банктерінің
комиссиялары. Тариф Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық
ескертпе
кодексінің 14-бабына сәйкес резидент емеске (шетел банкіне) табыс
төлейтін салық агентінің міндеттерін орындаған жағдайда
алынады.

Шетел банктерімен ынтымақтастық кезіндегі мәмілелер бойынша
шығыстарды өтеу*** (ҚҚС-ты ескере отырып)

2.12.

шетел банкінің
инвойсына сәйкес
+инвойс сомасының
25%

****пошталық , коммуникациялық шығыстарды және шетел
банктерінің өзге де шығыстарын өтеу. Тариф Банк ВТБ (Қазақстан)
2.12-тармақшаға
АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 14-бабына сәйкес резидент емеске
ескертпе
(шетел банкіне) табыс төлейтін салық агентінің міндеттерін
орындаған жағдайда алынады.
Шетелдік банктермен ынтымақтастық кезінде берілген
қаржыландыру*****

2.13

3.

2.13-т. ескертпе

*****Аккредитив шеңберінде дисконттау үшін пайыздық сыйақы.
Тариф Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 14-бабына
сәйкес резидент емеске (шетел банкіне) табыс төлейтін салық
агентінің міндеттерін орындаған жағдайда алынады.

3-тармаққа
ескертпе

Ұлттық және шетелдік валютада минимумды және максимумды
қолдану кепілдік валютасына байланысты. Ұлттық валютада
кепілдікті шығарған кезде минимум және максимум комиссиялар
ұлттық валютада алынады. Шетелдік валютада кепілдікті
шығарған кезде минимум және максимум комиссиялар шетелдік
валютада алынады.
Комиссияны төлеу тәртібі (егер Банктің ІНҚ-да немесе шарттың
Импорттық кепілдіктер

102071610/0100

Кепілдік шығару үшін Комиссия:

3.1.
3.1.1.

102071611/0101

-теңгемен тендерлік кепілдіктер

3.1.2.

102071611/0102

- теңгедегі өтелмеген тендерлік кепілдіктер (бланкілерден басқа)

3.1.3.

шетел банкінің
инвойсына сәйкес +
инвойс сомасының
17,65%

102071611/0105

0.20%

9,000 KZT

бланктік тендерлік кепілдіктер*

кепілдік сомасынан
1,0%

9 000 KZT

кепілдік сомасынан
0.3%

18,500 KZT

100 USD

185,000 KZT

1,000 USD

0.20%

18,500 KZT

100 USD

148,000 KZT

800 USD

18,500 KZT

100 USD

74,000 KZT

400 USD

3.1.4.

102071611/0103

100% ақшалай өтемі бар өзге де кепілдіктер

3.1.5.

102071611/0104

өтеуді ұсынбай өзге де кепілдіктер
Агенттерді тартумен шығарылатын кепілдіктер бойынша
(Басқарма шешімімен агентпен ынтымақтасқан кезде жеке
бекітіледі)

кепілдік сомасынан
0.1%

* Тәуекелдер үшін Комиссия

Жылдық 0,1% - 20%

3.3.

жабылған кепілдіктер бойынша тәуекелдер үшін комиссия (100%
ақшалай жабумен)

1 KZT - жылдық 30%

3.4.

102071611/0107

Берілген кепілдік шарттарының өзгеруі*** (енгізілетін өзгерістер санына
қарамастан бір қызмет үшін)

3.4-тш. ескертпе

**Кепілдік сомасының ұлғаюы комиссияны есептеу үшін кепілдікті
дербес шығару ретінде қаралады. Кепілдік сомасын бір сәтте
ұлғайтқанда және берілген кепілдік шарттарын өзгерткенде бір
тариф алынады - кепілдік сомасын ұлғайтқаны үшін

3.1.6.
3.2.

102071611/0106

100 USD

Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін кепілдіктің күшін жою үшін
комиссия (ҚҚС ескергенде)

3.5.
102071611/0108

- бенефициардың келісімін сұрау арқылы

80 USD

102071611/0109

- бенефициардан алдын ала сұрау салусыз міндеттемелерден ресми
босатуды алғаннан кейін

0 USD

3.4.

102071611/0110

Кепілдік бойынша төлем талабын тексеру

0.15%

3.5.

102071611/0111

Кепілдік бойынша талапты орындау кезінде төлем жүргізу:

102071611/0112

- АҚШ доллары,

0.20%

33 USD

102071611/0113

- Еуро

0.20%

24 EUR

286 EUR

102071611/0114

- Ресей рублі

0.08%

250 RUB

2,700 RUB

102071611/0115

- теңге

3.8.

Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС-ты ескере отырып)

3.9.

Шетел банктерімен ынтымақтастық кезінде ұсынылатын қызметтер***

0.20%
10,000 KZT
шетел банкінің
инвойсына сәйкес +
инвойс сомасының
25%

***Шетел банктерінің авизолау, кепілдіктер шығару, талаптарды
тексеру, төлем жүргізу, міндеттемелерді мерзімінен бұрын
тоқтату, өзгерістер, сұраулар үшін комиссиялары. Тариф Банк ВТБ
3.9.-тш. ескертпе
(Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 14-бабына сәйкес резидент
емеске (шетел банкіне) табыс төлейтін салық агентінің
міндеттерін орындаған жағдайда алынады.

3.10.

Шетел банктерімен ынтымақтастық кезіндегі мәмілелер бойынша
шығыстарды өтеу**** (ҚҚС-ты ескере отырып)
****пошталық, коммуникациялық шығыстарды және шетел
банктерінің өзге де шығыстарын өтеу. Тариф Банк ВТБ (Қазақстан)
3.10-тш. ескертпе АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 14-бабына сәйкес резидент емеске
(шетел банкіне) табыс төлейтін салық агентінің міндеттерін
орындаған жағдайда алынады.

шетел банкінің
инвойсына сәйкес
+инвойс сомасының
25%

3 000 KZT

400 USD

7 500 KZT

4-тармаққа
ескертпе

4.

102071610/0200

Ұлттық және шетелдік валютада минимумды және максимумды
қолдану кепілдік валютасына байланысты. Ұлттық валютада
кепілдікті шығарған кезде минимум және максимумкомиссиялар
ұлттық валютада алынады. Шетелдік валютада кепілдікті
шығарған кезде минимум және максимум комиссиялар шетелдік
валютада алынады.
Комиссияны төлеу тәртібі (егер Банктің ІНҚ-да немесе шарттың
үлгілік нысанында басқалай көрсетілмесе)/өзгерту/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Экспорттық кепілдіктер
Қарсы кепілдікті шығарғаны үшін Комиссия:

4.1.
102071611/0201

- өтеуді ұсынумен

0.30%

18,500 KZT

100 USD

102071611/0202

- өтеуді ұсынусыз

Жылдық 0,15% 10%

18,500 KZT

100 USD

4.2.

102071611/0203

Кепілдікті беру

4.3.

102071611/0204

Кепілдікті авизолау

18,500 KZT

100 USD

4.4.

102071611/0205

Кепілдік шарттарының өзгерістерін авизолау (бір авизолау үшін)

50 USD

4.5.

102071611/0206

Кепілдік бойынша хабарламаларды авизолау (бір авизолау)

20 USD

4.6.

102071611/0207

Қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін кепілдіктің күшін жойғаны үшін
Комиссия (ҚҚС-ты ескере отырып)

80 USD

4.7.

102071611/0208

Кепілдік бойынша төлем талабын тексеру

4.8.

102071611/0209

Кепілдік бойынша құжаттар пакетін қабылдау және өңдеу

4.9.

102071611/0210

Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС-ты ескере отырып)

5-тармаққа
ескертпе

185,000 KZT

1,000 USD

92,500 KZT

500 USD

50 USD
0.10%

0.15%

100 USD

400 USD

50 USD
10,000 KZT

Ұлттық және шетелдік валютада минимумды және максимумды
қолдану құралдың валютасына байланысты. Ұлттық валютадағы
құралда минимум және максимум комиссиялар ұлттық валютада
алынады. Шетелдік валютада құралды шығарған кезде минимум
және максимум комиссиялар шетелдік валютада алынады.
Комиссияны төлеу тәртібі (егер Банктің ІНҚ-да немесе шарттың үлгілік
нысанында басқалай көрсетілмесе)/өзгерту/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Банктің УО-мен белгіленеді.
* Комиссияның мөлшері/төлеу тәртібі/өзгеруі/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Банктің УО-мен белгіленеді.

5.

102101610/0100

Импорт жөніндегі коммерциялық келісімшарт бойынша
көзделген құжаттамалық инкассо

5.1.

102101611/0101

Импорттық инкассоны авизолау

0.10%

20 USD

200 USD

5.2.

102101611/0102

Акцептке немесе төлемге қарсы құжаттарды беру

0.10%

20 USD

200 USD

102101611/0103

Инкассалық тапсырма шарттарының өзгерістерін авизолау (бір
авизолау үшін)

400 USD

5.3.

50 USD

Инкассо бойынша төлем:

5.4.
102101611/0104

- АҚШ доллары,

0.20%

33 USD

102101611/0105

- Еуро

0.20%

24 EUR

286 EUR

102101611/0106

- Ресей рублі

0.08%

250 RUB

2,700 RUB

102101611/0107

- теңге

5.5.

102101611/0108

Сатып алушының немесе оның Банкінің пайдасына құжаттарды
индоссолау (әрбір құжат үшін);

10 USD

5.6.

102101612/0109

Құжаттарды төлемсіз қайтару (жіберу) (ҚҚС-ты ескере отырып)

10,000 KZT

Инкассо бойынша құжаттар пакетін қабылдау және өңдеу

5.7.

6-тармаққа
ескертпе

0.20%

Ұлттық және шетелдік валютада минимумды және максимумды
қолдану құралдың валютасына байланысты. Ұлттық валютадағы
құралда минимум және максимум комиссиялар ұлттық валютада
алынады. Шетелдік валютада құралды шығарған кезде минимум
және максимум комиссиялар шетелдік валютада алынады.
Комиссияны төлеу тәртібі (егер Банктің ІНҚ-да немесе шарттың үлгілік
нысанында басқалай көрсетілмесе)/өзгерту/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Банктің УО-мен белгіленеді.
* Комиссияның мөлшері/төлеу тәртібі/өзгеруі/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Банктің УО-мен белгіленеді.

102101610/0200

Экспорт жөніндегі коммерциялық келісімшарт бойынша
көзделген құжаттамалық инкассо

6.1.

102101611/0201

Инкассалық тапсырманы шығару (инкассоға құжаттарды қабылдау
және дайындау)

102101612/0202

Инкассалық тапсырманы шығару (құжаттарды инкассоға жіберу) (ҚҚСты ескере отырып)

6.3.

102101611/0203

Инкассалық тапсырма шарттарының өзгеруі (енгізілетін өзгерістер
санына қарамастан, бір қызмет үшін)

100 USD

6.4.

102101612/0204

Клиенттің өтініші бойынша инкассалық тапсырманы кері қайтарып алу
үшін Комиссия (ҚҚС-ты ескере отырып)

80 USD

6.5.

102101612/0205

Төленбеген құжаттарды қайтару (ҚҚС-ты ескере отырып):

102101612/0206

-наразылық білдіру арқылы
Инкассо бойынша құжаттар пакетін қабылдау және өңдеу

6.6.

7-тармаққа
ескертпе

0.10%

33 USD

10,000 KZT

10 000 KZT + заңды
шығындар
50 USD

Комиссияның мөлшері/есептеу тәртібі/төлеу тәртібі (егер Банктің ІНҚда немесе шарттың үлгілік нысанында басқалай
көрсетілмесе)/өзгерту/болдырмау кредиттік операция бойынша шешім
қабылдайтын Банктің уәкілетті органымен анықталады.
* Комиссияны Банк осы комиссияны қолдануды жаңғырту туралы
Банктің уәкілетті органы тиісті шешім қабылдағанға дейін алынбайды.

7

102040611/0100

Кредиттік операциялар бойынша тарифтер (соның ішінде
Овердрафт)

7.1.

102041612/0101

Өтінімді қарағаны үшін Комиссия (теріс шешім болған жағдайда (ҚҚС
есебімен) (өтінім сомасынан)

1 KZT-ден 30%
дейін

1 KZT

102040611/0102

Қаржыландыруды ұйымдастырғаны үшін Комиссия (кредиттік желі
сомасынан)

1 KZT-ден 30%
дейін

1 KZT

102041611/0103

Мерзімінен бұрын өтегені үшін Комиссия (кредит сомасынан /
мерзімінен бұрын өтеу сомасынан)

1 KZT-ден 30%
дейін

1 KZT

Келісімді бұзғаны үшін Комиссия (лимит сомасынан)

1 KZT-ден 30%
дейін

1 KZT

7.2.
7.3.
7.4.

102041611/0104

7 500 KZT

50 USD

6.

6.2.

3 000 KZT

300 USD

7.5.

102041611/0105

Мерзімін ұзартқаны үшін Комиссия (кредиттің мерзімін ұзартқан
сомасынан)

7.6.

102041611/0106

7.7.

1 KZT-ден 5% дейін

1 KZT

Міндеттеме үшін Комиссия (жылдық)*

1 KZT-ден 10%
дейін

1 KZT

102041611/0107

Қаржыландыру шарттарын өзгерткені үшін Комиссия (кредит
желісінің/кредит сомасының)

1 KZT-ден 30%
дейін

1 KZT

7.8.

102041611/0108

Мерзімін кейінге қалдырғаны үшін Комиссия (кредиттік желі/кредит
сомасынан)

1 KZT-ден 30%
дейін

1 KZT

7.9.

102041611/0109

Кредиттерден басқа қаржы құралдарын жедел шығарғаны /бергені үшін
Комиссия (кредит желісінің/қаржы құралының сомасынан*)

1 KZT-ден 30%
дейін

1 KZT

8 тармақ
бойынша
ескерту:

Ұлттық және шетелдік валютада минимумды және максимумды
қолдану құралдың валютасына байланысты. Ұлттық валютадағы
құралда минимум және максимум комиссиялар ұлттық валютада
алынады. Шетелдік валютада құралды шығарған кезде минимум және
максимум комиссиялар шетелдік валютада алынады.
Комиссияны төлеу тәртібі (егер Банктің ІНҚ-да немесе шарттың үлгілік
нысанында басқалай көрсетілмесе)/өзгерту/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Банктің УО-мен белгіленеді.
* Комиссияның мөлшері/төлеу тәртібі/өзгеруі/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Банктің УО-мен белгіленеді.

- өтеуді ұсынумен

0.30%

18,500 KZT

100 USD

185,000 KZT

1,000 USD

- өтеуді ұсынусыз*

0.20%

18,500 KZT

100 USD

148,000 KZT

800 USD

Рамбурстық міндеттемені шығару үшін Комиссия:

8.

8.1.

* Тәуекелдер үшін Комиссия

8.2.

Рамбурстық міндеттеме шарттарының өзгеруі * * (енгізілетін өзгерістер
санына қарамастан бір қызмет үшін)
8.2-тш. ескертпе

Қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін рамбурстық міндеттеменің күшін
жойғаны үшін Комиссия (ҚҚС-ты ескере отырып)

8.4.

Рамбурстық міндеттеме бойынша төлем:

100 USD

- АҚШ доллары,

0.20%

33 USD

- Еуро

0.20%

24 EUR

286 EUR

- Ресей рублі

0.08%

250 RUB

2,700 RUB

- теңге
Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС-ты ескере отырып)

9-тармаққа
ескертпе

100 USD

**Рамбурстық міндеттеме сомасының ұлғаюы комиссияны есептеу
үшін рамбурстық міндеттеменің дербес шығарылымы ретінде
қаралады

8.3.

8.5.

Жылдық 0,1% - 20%

0.20%

3 000 KZT

400 USD

7 500 KZT

10,000 KZT

Ұлттық және шетелдік валютада минимумды және максимумды
қолдану мәміленің валютасына байланысты. Егер мәміле ұлттық
валютада болса минимум және максимум комиссия ұлттық валютада
алынады. Егер мәміле шетелдік валютада болса минимум және
максимум комиссиялар шетелдік валютада алынады.
Комиссияны төлеу тәртібі (егер Банктің ІНҚ-да немесе шарттың үлгілік
нысанында басқалай көрсетілмесе)/өзгерту/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Банктің УО-мен белгіленеді.
* Комиссияның мөлшері/төлеу тәртібі/өзгеруі/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Банктің УО-мен белгіленеді.
Мәмілені құрылымдау / халықаралық қаржы көздерінен
қаржыландыруды тарту

9.

Халықаралық қаржы көздері қаражатынан қаржыландыруды тарту
жөніндегі мәмілені құрылымдау үшін Комиссия (аккредитивті
пайдаланбай) (ҚҚС-ты ескере отырып)

9.1.

1 жылға дейін

0.5%

500 USD

5 000 USD

1 жылдан жоғары

1.0%

1 000 USD

5 000 USD

Дисконттауды көздейтін аккредитив шығару жолымен аккредитивті
кейінгі қаржыландыру/ қаржыландыруды тарту бойынша мәмілені
құрылымдау үшін Комиссия (ҚҚС-ты ескере отырып)

9.2.

1 жылға дейін

0.5%

500 USD

5 000 USD

1 жылдан жоғары

1.0%

1 000 USD

5 000 USD

9.3.

Мәмілені құрылымдауды қоса алғанда, экспорттық кредиттік
агенттіктерді (ЭКА)/экспорттық-сақтандыру агенттіктерін (ЭСА)
сақтандыру өтемімен қаржыландыруды тарту жөніндегі мәмілені
құрылымдағаны үшін Комиссия (ҚҚС-ты ескере отырып)

1.0%

5 000 USD

30 000 USD

9.4.

Дисконттауды көздейтін қарызды мерзімінен бұрын
өтегені/аккредитивті мерзімінен бұрын жапқаны үшін Комиссия

Өтеу сомасының
0,5%

100 USD

10-тармаққа
ескертпе
10.

Комиссияны төлеу тәртібі (егер Банктің ІНҚ-да немесе шарттың үлгілік
нысанында басқалай көрсетілмесе)/өзгерту/болдырмау өз
өкілеттіктерінің шеңберінде мәміле бойынша шешім қабылдайтын
Банктің УО-мен белгіленеді.
Басқа комиссиялар

10.1.

Қаржыландыруды жүзеге асыру мақсатында консультациялық
қызметтер үшін Комиссия (қаржыландыру/кредит сомасынан*) (ҚҚС-ты 1 KZT-ден 30% дейін
ескере отырып)

10.2.

Құжаттамалық және кепілдік операцияларға байланысты
сұраныстарды орындау (ҚҚС-ты ескере отырып)

20 USD

1 KZT

4 БӨЛІМ. Корреспондент-банктер үшін есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер
Түсінік: осы тарифтермен белгіленген "Банк бағамы бойынша" белгіленбеген валютадағы комиссия мөлшері операция жасалған кездегі Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің ресми бағамын пайдалана отырып есептеледі.
Банктің ҚҚС салынатын комиссиялары бойынша ҚҚС құнына қосылған.Тариф тіркелген сома түрінде көрсетілген жағдайда, тариф әрбір операция/құжат үшін
алынады.
Тариф % (пайыздық) арақатынаста көрсетілген жағдайда тарифтерге сәйкес % (пайыз) жүргізілетін операция сомасынан оны жасау сәтінде алынады, бірақ
белгіленген минимумнан кем емес және белгіленген максимумнан артық емес
Қолданыстағы тарифтер
№

Код

1.

402011611/0100

Шот ашу

1.1.

402011611/0101

Корреспондент-банктер үшін

2.

402011610/0200

Банктік шотты жүргізу

2.1.

402011612/0201

Банктік-қаржылық құжаттардың
телнұсқаларын беру (ҚҚС салынады)

10 USD

402011612/0202

Клиенттің өтініші бойынша банкте оған
қызмет көрсетумен байланысты
анықтаманы ұсыну (ҚҚС салынады)

900 KZT

2.2.

402011612/0203

- валюталардың барлық түрлері (ЕАВ,
БВЖ, теңгеден басқа)

402011612/0204

- теңге

Ұлттық валютадағы
минимум

Ұлттық валютадағы
максимум

200 KZT

3000 KZT

0 KZT

50 USD
2000 KZT

Төлем нұсқаулықтарына өзгерістер енгізу:

2.4.

402011612/0205

- теңгемен және ЕАВ, БВЖ банкішілік
аударымдар бойынша

402011612/0206

- теңгемен қоспағанда, ЕАВ-мен, БВЖ-мен
сыртқы аударымдар бойынша

75 USD

402011612/0207

- теңгемен Сыртқы аударымдар бойынша

2000 KZT

1000 KZT

Банктің өтініші бойынша төлем
тапсырмасын кері қайтарып алуға сұрау
салуды қабылдау (ҚҚС салынады)

2.5.

402011612/0208

- теңгемен және ЕАВ, БВЖ банкішілік
аударымдар бойынша

1000 KZT

402011612/0209

- теңгемен Сыртқы аударымдар бойынша

2000 KZT

402011612/0210

- теңгемен қоспағанда, ЕАВ-мен, БВЖ-мен
сыртқы аударымдар бойынша

75 USD

402011612/0211

Орындауға қабылданбаған түскен
төлемнің күшін жою

200 KZT

Шетел валютасында түскен төлемдерді
қайтару (қайтару күніндегі ҚРҰБ ресми
бағамы бойынша төлем сомасынан)

2.5.2.

2.3, 2.4, 2.5-тармақтарға
ескерту

2.6.

Базалық мөлшерлеме

Төлемдер бойынша тергеу (ҚҚС салынады)

2.3.

2.5.1.

Қызметтер / операциялар тізімі

0.10%

Контрагент банктердің (үшінші банктердің) сыйақыларын, клиенттердің тапсырмаларын орындау жөніндегі басқа да
қосымша шығыстарды клиенттер жүргізілген шығыстардың нақты құны бойынша өтейді (төлейді).

402011611/0212

Клиенттің өтініші бойынша шотты жабу (әр
шотты жабу кезінде)

402011611/0213

- нөлдік кредиттік қалдық кезінде шотты
жабу

402011611/0214

- нөлдік емес кредиттік қалдық кезінде
шотты жабу

0 KZT

1 600 KZT

Клиенттің сұрауы бойынша үзінді, Анықтама
және басқа құжаттарды ұсыну (ҚҚС
салынады):

2.7

402011611/0215

- Шартқа сәйкес міндетті тәртіпте шот
бойынша үзінді көшірмелер, авизо
құжаттары

402011611/0216

- клиенттің арнайы сұрау салуы бойынша
шот бойынша үзінді көшірменің, авизо және
төлем құжаттарының телнұсқасы (ҚҚС
салынады)

3.

402011610/0300

Теңгемен аударымдар

3.1.

402011611/0301

Банк Ішінде
Клиенттердің (жеке және заңды
тұлғалардың) пайдасына контрагент
банктердің шоттарынан және тапсырмасы
бойынша Шығыс төлемдері

3.2.

402011612/0302

- OUR жіберушінің есебінен комиссия алу
жөніндегі нұсқаулықты көрсеткен кезде

0 KZT

1500 KZT

200 KZT

0.25%

400 KZT

800 KZT

402011612/0303

402011612/0303 ескерту

3.3

402011612/0304

3.3 тармағына ескерту:

- алушы есебінен комиссия алу жөніндегі
нұсқаулықты көрсеткен кезде (BEN / SHA)

0.25%

400 KZT

800 KZT

Төлем тапсырмаларын орындау кезінде, егер корреспондент банктердің төлем тапсырмаларында "төлем алушының
есебінен шығыстар"көрсетілсе, сыйақылар мен шығыстар төлем сомасынан ұсталады.
Төлем құжаттарын қолмен өңдеувалюталардың барлық түрлері (ҚҚС
салынады)

1500 KZT

Көрсетілген комиссия осы бөлімнің 3.1, 3.2, 3.6-тармақтарында және 4-тармағында көрсетілген комиссияларға қосымша,
Swift / Телекс хабарламаларын форматтау жөніндегі Банк талаптарына сәйкес автоматты өңдеуден өтпеген
теңгедегі/ шетел валютасындағы есеп айырысу құжаттарын редакциялау / түзету қажет болған жағдайда алынады.

3.4

402011612/0305

Басқа банктер клиенттерінің пайдасына
теңгемен мерзімді төлемдер және
аударымдар (валюталау күнін ескере
отырып, банкке нұсқау келіп түскеннен кейін
1 сағат ішінде төлемді орындау)

1000 KZT

3.5

402011612/0306

Операциялық уақыт аяқталғаннан кейін ,
бірақ Астана қ. 17:30-дан кешіктірмей
төлемдер мен аударымдар (алдын ала
уағдаластық бойынша)

1000 KZT

3.4. және 3.5. тармақтарына
Комиссия осы бөлімнің 3.1, 3.2, 3.6-тармақтарына сәйкес комиссияға қосымша ретінде алынады.
ескерту:
3.6.

402011612/0307

Банкаралық аударымдар

4.

402011610/0400

Валютадағы аударымдар

4.1.

402011611/0401

Банк Ішінде

200 KZT

402011611/0402

БВЖ-дегі банкаралық аударымдар

20 USD

402011611/0403

ЕАВ-дағы банкаралық аударымдар

10 USD

200 KZT

Басқа банктердің клиенттерінің (жеке және
заңды тұлғалардың) пайдасына контрагент
банктердің шоттарынан және тапсырмасы
бойынша Шығыс аударымдары
Жіберуші есебінен

4.2.
402011612/0404

- ЕАВ-да

50 USD

402011612/0405

- теңгені қоспағанда, БВЖ-де

15 USD

Бенефициар есебінен

4.3.

5.

402011612/0406

- ЕАВ-да

10 USD

402011612/0407

- теңгені қоспағанда, БВЖ-де

10 USD

40202612/0500

Кассалық қызмет көрсету
Қолма-қол ақша беру:

5.1.

Клиенттің алдын ала өтінімі бойынша қолмақол ақшаны беру кезінде қайта есептеу
және буып-түю:
40202612/0501

- 1 000 000 теңгеге дейін

0.40%

40202612/0502

- 1 000 001 теңгеден 5 000 000 теңгеге
дейін;

0.25%

40202612/0503

- 5 000 001 теңгеден бастап және одан
жоғары

0.15%

40202612/0504

- шетел валютасында

1.00%

40202612/0505

Банкте мүмкіндіктер болған кезде алдын
ала өтінімсіз қолма-қол ақшаны берген
кезде қайта есептеу және буып-түю (тариф
негізгіге қосымша алынады)

0.10%

200 KZT

Қолма-қол ақшаны қабылдау

5.2.

40202612/0506

- клиентке күнбе-күн ақша аудара отырып,
операциялық уақытта қолма-қол
банкноттар мен монеталарды қабылдау
және қайта есептеу

0.20%

40202612/0507

- ЕАВ

0.20%

40202612/0508

- БВЖ

0.20%

40202612/0509

Инкассаланатын түсімді операциядан тыс
уақытта қабылдау кезінде банкноттар мен
монеталарды қайта есептеу, келесі күні
клиенттің шотына ақша есептеу

0.20%

40202612/0510

Қолма-қол ақшаны қайта есептеу кезінде
артық немесе кем шығу анықталған
жағдайда алынатын қосымша тариф (екі
рет қайта есептеу)

0.20%

50 KZT

400 KZT

5,000 KZT

6.

40202612/0511

Банкте мүмкіндіктер болған кезде алдын
ала өтінім бойынша банкноттар мен
монеталарды ұсақтау

40201612/0600

Басқа қызметтер

0.40%

Аудиторлық сұраулар:

6.1.
40201612/0601

Шоттағы қалдықты растау үшін Комиссия
(ҚҚС салынады)

4000 KZT

40201612/0602

Корреспондент-банктермен жүргізілген
барлық операцияларды растағаны үшін
Комиссия (ҚҚС салынады)

6500 KZT

6.2.

40201612/0603

Пошталық және курьерлік қызметтер (ҚҚС
салынады)

факті бойынша

6.3.

40201612/0604

Банктің қаржылық міндеттемелерінсіз
корреспондент-банктердің тапсырмасы
бойынша SWIFT , Telex хабарламаларын
жіберу(ҚҚС салынады)

3000 KZT

250 KZT

5 БӨЛІМ. Корреспондент-банктер үшін құжаттамалық операциялар бойынша тарифтер
№
1.

Код

Базалық мөлшерлеме

Минимум

50 USD

4612

Экспорттық аккредитивті растау:

402081611/0101

- өтеуді ұсынумен

0.10%

402081611/0102

- өтеуді ұсынусыз

жылдық 0,15% - 10% бастап

1.2.

402081611/0103

4612

Экспорттық аккредитивті ұсыну

1.3.

402081611/0104

4612

Экспорттық аккредитивті авизолау

1.4.

402081611/0105

4612

Аккредитив талаптарының өзгерістерін авизолау
(бір авизолау үшін)

40 USD

1.5.

402081611/0106

4612

Экспорттық аккредитив бойынша
хабарламаларды авизолау (бір авизолау үшін)

20 USD

1.6.

402081611/0107

4900

Қолданылу мерзімі өткенге дейін аккредитивтің
күшін жойғаны үшін тұрақсыздық айыбы

40 USD

1.7.

402081611/0108

4612

Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру

1.8.

402081611/0109

4612

Құжаттардағы сәйкессіздік үшін комиссиялық
сыйақы (әрбір құжаттар пакеті үшін)

1.9.

402081611/0110

4601

Трансферабельді аккредитивті аудару

1.10.

402081611/0111

4612

Трансферабельдік аккредитив бойынша
талаптардың өзгеруі (енгізілетін өзгерістердің
санына қарамастан, бір қызмет үшін)

1.11.

402081612/0112

4921^

Тиеу құжаттарының пакетін пошта арқылы
қабылдау, өңдеу және жөнелту (ҚҚС-ты ескере
отырып)

1.12.

402081611/0113

4612

Негоциация, дисконттау және тратт акцепті

1.13.

402081612/0114

4608^

Аккредитивтер бойынша сұрау салулар (ҚҚС-ты
ескере отырып)

2.

402081610/0200

2.1.

Максимум

Экспорттық аккредитивтер

402081610/0100

1.1.

Қолданыстағы тарифтер

№ счета Қызметтер / операциялар тізімі

30 USD
0.10%

0.10%

40 USD

400 USD

100 USD

500 USD

40 USD

400 USD

40 USD

0.10%

40 USD

40 USD + факті бойынша
пошта шығындары (ҚҚС
есебімен)
жылдық 0,15% - 10% бастап

20 USD

Импорттық аккредитивтер
4612

Импорттық аккредитив ашу:

402081611/0201

- өтеуді ұсынумен

0.10%

402081611/0202

- өтеуді ұсынусыз*

0.15%

402081611/0203

* Плюс тәуекелдер үшін комиссия

50 USD

жылдық 0,1% - 20% бастап

2.2.

402081611/0204

4612

Импорттық аккредитивті ұсыну

30 USD

2.3.

402081611/0205

4612

Аккредитив талаптарының өзгеруі** (енгізілетін
өзгерістер санына қарамастан бір қызмет үшін)

50 USD

**Аккредитив сомасын ұлғайту комиссияны
есептеу үшін аккредитивтің дербес шығарылымы
ретінде қарастырылады
2.4.

2.5.

4900

Қолданылу мерзімі өткенге дейін аккредитивтің күшін жойғаны үшін тұрақсыздық айыбы:

402081611/0206

- бенефициардың келісімін сұрау арқылы

40 USD

402081611/0207

- бенефициардан алдын ала сұрау салусыз
міндеттемелерден ресми босатуды алғаннан
кейін

0 USD

Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру

0.10%

402081611/0208

4612

100 USD

500 USD

2.6.

402081611/0209

4612

Құжаттардағы сәйкессіздік үшін комиссиялық
сыйақы (әрбір құжаттар пакеті үшін)

2.7.

402081611/0210

4601

Аккредитив бойынша төлем

402081612/0213

3.

402071610/0100

3.1.

3.2.

корреспондент-банктер үшін
аударымдар үшін Банк
тарифтеріне сәйкес

***Осы комиссияның шамасына аккредитив
шығару кезінде оны ашқаны үшін комиссия
азайтылады

402081611/0212

2.8.

40 USD

4608^

Аккредитивтер бойынша сұрау салулар (ҚҚС-ты
ескере отырып)

20 USD

Импорттық кепілдіктер
4606

Кепілдік шығару үшін Комиссия:

402071611/0101

- өтеуді ұсынумен

0.10%

402071611/0102

- өтеуді ұсынусыз

жылдық 0,1% - 20% бастап

402071611/0103

4606

Берілген кепілдік шарттарының өзгеруі**
(енгізілетін өзгерістер санына қарамастан бір
қызмет үшін)

50 USD

50 USD

**Кепілдік сомасының ұлғаюы комиссияны
есептеу үшін кепілдіктің дербес шығарылымы
ретінде қаралады

3.3.

4900

Қолданылу мерзімі өткенге дейін кепілдіктің күшін
жойғаны үшін тұрақсыздық айыбы:

402071611/0104

- бенефициардың келісімін сұрау арқылы

40 USD

402071611/0105

- бенефициардан алдын ала сұрау салусыз
міндеттемелерден ресми босатуды алғаннан
кейін

0 USD

0.10%

3.4.

402071611/0106

4606

Төлем талабын сүйемелдейтін құжаттарды
тексеру

3.5.

402071611/0107

4601

Кепілдік бойынша талапты орындау кезінде төлем
жүргізу

100 USD

300 USD

корреспондент-банктер үшін
аударымдар үшін Банк
тарифтеріне сәйкес

***Осы комиссияның шамасына оны шығарған
кезде кепілдік бергені үшін комиссия азаяды

3.6.

402071612/0109

4.

402071610/0200

4.1.

4608^

Кепілдіктер бойынша сұрау салулар (ҚҚС-ты
ескере отырып)

20 USD

Экспорттық кепілдіктер

4606

Қарсы кепілдікті шығарғаны үшін Комиссия:

402071611/0201

- өтеуді ұсынумен

0.10%

402071611/0202

- өтеуді ұсынусыз

жылдық 0,15% - 10% бастап

4.2.

402071611/0203

4606

Экспорттық кепілдікті беру

4.3.

402071611/0204

4606

Экспорттық кепілдікті авизолау

4.4.

402071611/0205

4606

Кепілдік шарттарының өзгерістерін авизолау (бір
авизолау үшін)

40 USD

4.5.

402071611/0206

4606

Экспорттық кепілдік бойынша хабарламаларды
авизолау (бір авизолау үшін)

20 USD

4.6.

402071611/0207

4900

Қолданылу мерзімі өткенге дейін кепілдіктің күшін
жойғаны үшін тұрақсыздық айыбы

40 USD

4.7.

402071611/0208

4606

Төлем талабын сүйемелдейтін құжаттарды
тексеру

4.8.

402071612/0209

4921^

Тиеу құжаттарының пакетін пошта арқылы
қабылдау, өңдеу және жөнелту (ҚҚС-ты ескере
отырып)

50 USD

30 USD
0.10%

0.10%

40 USD + факті бойынша
пошта шығындары

40 USD

300 USD

100 USD

300 USD

Кепілдіктер бойынша сұрау салулар (ҚҚС-ты
ескере отырып)

4.9.

402071612/0210

5.

402101610/0100

5.1.

402101611/0101

4612

Импорттық инкассоны авизолау

0.10%

20 USD

200 USD

5.2.

402101611/0102

4612

Акцептке немесе төлемге қарсы құжаттарды беру

0.10%

20 USD

200 USD

5.3.

402101611/0103

4612

Инкассалық тапсырма шарттарының өзгерістерін
авизолау (бір авизолау үшін)

40 USD

5.4.

402101611/0104

4601

Инкассо бойынша төлем

5.5.

402101611/0105

4612

Сатып алушының немесе оның Банкінің
пайдасына құжаттарды индоссолау (әрбір құжат
үшін);

5.6.

402101612/0106

4921^

Құжаттарды төлемсіз қайтару (жіберу) (ҚҚС-ты
ескере отырып)

5.7.

402101612/0107

4608^

Инкассо бойынша сұрау салулар (ҚҚС-ты ескере
отырып)

6.

402101610/0200

6.1.

402101611/0101

4612

Инкассалық тапсырманы шығару (инкассоға
құжаттарды қабылдау және дайындау)

33 USD

300 USD

6.2.

402101612/0102

4921

Инкассалық тапсырманы шығару (құжаттарды
инкассоға жіберу) (ҚҚС-ты ескере отырып)

факті бойынша пошталық
шығыстар

6.3.

402101611/0103

4612

Инкассалық тапсырма шарттарының өзгеруі
(енгізілетін өзгерістер санына қарамастан, бір
қызмет үшін)

50 USD

6.4.

402101611/0104

4900

Клиенттің өтініші бойынша инкассалық
тапсырманы кері қайтарып алғаны үшін
тұрақсыздық айыбы

40 USD

4921^

Төленбеген құжаттарды қайтару (ҚҚС-ты ескере
отырып):

6.5.

6.6.

4608^

20 USD

Импорт жөніндегі коммерциялық
келісімшарт бойынша көзделген
құжаттамалық инкассо

корреспондент-банктер үшін
аударымдар үшін Банк
тарифтеріне сәйкес

10 USD
0 USD + факті бойынша
пошта шығындары (ҚҚС
есебімен)
20 USD

Экспорт жөніндегі коммерциялық
келісімшарт бойынша көзделген
құжаттамалық инкассо

0.10%

402101612/0105

-наразылық білдірусіз

40 USD + факті бойынша
пошта шығындары

402101612/0106

-наразылық білдірумен

40 USD + факті бойынша
пошта шығындары + заңды
шығындар

402101612/0107

4608^

Инкассо бойынша сұрау салулар (ҚҚС-ты ескере
отырып)

5-бөлімде көрсетілмеген операциялар бойынша комиссиялар 3-бөлімнің тарифтеріне сәйкес алынады

20 USD

