
 Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 

банктік және басқа  

операцияларды жүргізу шарты 

туралы ережесіне 1 Қосымша 

Жеке тұлғаларға арналған тарифтер 



ҚҚС салынатын банктің комиссиясы бойынша , ҚҚС бағаға қосылған. 

Базалық мөлшерлеме 
ең аз ұлттық 

валютада

ең көп 

ұлттық 

валютада 

1

1.1. Ағымдағы шотты ашу 0 KZT

1.2. Жинақ шотын ашу 0 KZT

1.3.

Клиенттің ӛтініші немесе олардың мұрагерлерінің ӛтініші 

бойынша шотқа түспеген ақшаның сомасын іздеу (ҚҚС 

қосылғанда) 

1000 KZT әр апта үшін 

1.4.
Банктік салым, ағымдағы шот шарттарының түпнұсқаларын 

беру (ҚҚС қосылғанда)  
1000 KZT

1.5.
Клиенттің сұрауы бойынша анықтаманы ұсыну (ҚҚС 

қосылғанда) 
1000 KZT

1.6. Банктік шоты бойынша кӛшірмені ұсыну (ҚҚС қосылғанда):

1.6.1. ағымдағы 1 жылға дейінгі кезең үшін 0 KZT

1.6.2. мұрағатты 1 жылдан аса кезең үшін  2000 KZT

1.7. Депозиттік кітапшаны беру (ҚҚС қосылғанда):

1.7.1.
Банк клиенттері үшін толығымен толтырылған депозиттік 

кітапшаны алдын ала беру немесе ауыстыру 
0 KZT

1.7.2.
депозиттік кітапшаны басқа жағдайларда беру (бүліну, 

жоғалту және басқа) 
1000 KZT

1.8. ағымдағы шотты жабу 0 KZT

1.9. жинақ шотын жабу 0 KZT

2.

2.1. Бір Клиенттің шоттары арасындағы банк ішіндегі аударымдар 0 KZT

2.2.
Әртүрлі Клиенттің шоттары арасындағы банк ішіндегі 

аударымдар 
0,20% 300 KZT 1500 KZT

2.3.
Басқа банктерде ашылған банк шоттарына аударымдар 

(тӛлемдер):
0,30% 500 KZT 3000 KZT

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және басқа  

операцияларды жүргізу шарты туралы ережесіне                        

1-1 Қосымша

 Жеке тұлғаларға арналған есеп айырысу - кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер  

Түсініктеме: Банктің комиссиялары Клиенттің таңдауы бойынша, теңге немесе шетел валютасымен төленеді – тек Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы валюта заңнамасымен анықталған жағдайынан басқа, сонымен қатар белгіленген Тарифтер деректерінен өзге 

комиссия мөлшері  операцияны жасау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептеу бағамын пайдалана отырып есептеледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Тарифті % (пайыздық) арақатынаста көрсету кезінде, % (пайыз) тарифтерге сәйкес оны жасау кезінде жүргізілетін операция сомасынан, бірақ 

белгіленген минимумнан кем емес және белгіленген максимумнан көп емес өтеледі (болған кезде).   

№ Қызметтер/ операциялар тізбесі

Қолданыстағы тарифтер

Банк шоты: ашу, жүргізу және жабу 

Банк шоттары бойынша ақшаны ұлттық валютада аудару 



2.4.

Ақшаны орындау және қайтару үшін Банкпен оны 

қабылдағаннан кейін ӛзгертулерді енгізу немесе 

аударымдарды жою бойынша Клиенттің тапсырмасын 

орындау (Банктің техникалық мүмкіндігі болған кезде) (ҚҚС 

қосылғанда) 

2000 KZT

3.

3.1 Бір Клиенттің шоттары арасындағы банк ішіндегі аударым 0 KZT

3.2
Әртүрлі Клиенттің шоттары арасындағы банк ішіндегі 

аударым 
0,20% 500 KZT 3000 KZT

3.3 Басқа банктерде ашылған банк шоттарына аударымдар:*

Жӛнелтушінің есебіне комиссияны ӛтеу бойынша нұсқаулықты 

белгіленген кезде (опция OUR):

USD 0,30% 4 000 KZT 60 000 KZT

EUR 0,30% 4 000 KZT 60 000 KZT

RUB 0,30% 4 000 KZT 60 000 KZT

валютаның басқа түрлері (тек USD, EUR, RUB басқа) 0,30% 4 000 KZT 60 000 KZT

USD тӛлемнің толық сомасын бенефициардың кепілдік 

алуымен 
0,30% 8 000 KZT 80 000 KZT

Бенефициардың есебіне комиссияны ӛтеу бойынша 

нұсқаулықты белгілеу кезінде (опция BEN/SHARE):

USD 0,20% 3 000 KZT 50 000 KZT

EUR 0,20% 3 000 KZT 50 000 KZT

RUB 0,20% 3 000 KZT 50 000 KZT

валютаның басқа түрлері (тек USD, EUR, RUB басқа) 0,20% 3 000 KZT 50 000 KZT

3.4
ВТБ тобы клиенттерінің пайдасына ақшаны аудару ( USD, 

EUR)
0,15% 2000 KZT 45000 KZT

3.5 ВТБ тобы клиенттерінің пайдасына ақшаны аудару (RUB) 0,10% 1200 KZT 45 000 KZT

3.6

Ақшаны орындау және қайтару үшін Банкпен оны 

қабылдағаннан кейін ӛзгертулерді енгізу немесе 

аударымдарды жою бойынша Клиенттің тапсырмасын 

орындау (Банктің техникалық мүмкіндігі болған кезде) (ҚҚС 

қосылғанда) 

8000 KZT әрбір аударым 

үшін 

3.7
Ақшаның шығыс аударымы бойынша шетел валютасында 

SWIFT хабарлама кӛшірмелерін ұсыну (ҚҚС қосылғанда)

500 KZT әрбір хабарлама 

үшін 

Банк шоттары бойынша ақшаны шетел валютада аудару 

3.3.1

3.3.2



Банк-корреспондентті тарту арқылы бенефициардың 

жеткіліксіз/ дұрыс емес деректемелері кезінде кіріс тӛлемдері 

бойынша тергеу (алушының бастамасы бойынша) (ҚҚС 

қосылғанда)

АҚШ долларында (USD) 5 000 KZT/30 USD

шетел валютада, АҚШ долларынан басқа (USD) 1 000 KZT

4.

4.1. "Contact" жүйесі бойынша банк шотын ашпай аударымдар 

 "Contact" ақша аударымдар 

жүйесінің тарифтеріне 

сәйкес 

4.2.
"Western Union"жүйесі бойынша банк шотын ашпай 

аударымдар 

 "Western Union" Компания 

тарифтеріне сәйкес

4.3. "Unistream" жүйесі бойынша банк шотын ашпай аударымдар 

"Unistream"ақша 

аударымдар жүйесінің 

тарифтеріне сәйкес 

4.4.
"Алтын тәж - Ақша аударымы" жүйесі бойынша банк шотын 

ашпай аударымдар 

"Алтын тәж - Ақша 

аударымы"ақша 

аударымдар жүйесінің 

тарифтеріне сәйкес 

4.5.

"Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ филиал ішіндегі желісі бойынша 

жылдам ақша аударымдары" жүйесі бойынша банк шотын 

ашпай аударымдар 

1,00% 300 KZT 50 000 KZT

5.

5.1. Қолма-қол ақшаны беру кезінде қайта есептеу және буып түю:

5.1.1. ұлттық валютадағы ағымдағы шоттан 1,00% 100 KZT

5.1.2. шетелдік валютадағы ағымдағы шоттардан 1,20% 200 KZT

5.1.3. ұлттық валютадағы жинақ шоттарынан:

ақшаны қолма-қол ақшасыз салу және салымды/ әрбір 

қосымша жарнаны жинақ шотта 30 күнтізбелік күннен кем 

емес сақтау кезінде 

1,00% 100 KZT

ақшаны қолма-қол ақшасыз салу және салымды/ әрбір 

қосымша жарнаны жинақ шотта 30 күнтізбелік күннен аса 

сақтау кезінде 

0 теңге

5.1.4 шетелдік валютадағы жинақ шоттарынан :

ақшаны қолма-қол ақшасыз салу және салымды/ әрбір 

қосымша жарнаны жинақ шотта 30 күнтізбеліктен кем сақтау 

кезінде 

1,20% 200 KZT

ақшаны қолма-қол ақшасыз салу және салымды/ әрбір 

қосымша жарнаны жинақ шотта 30 күнтізбеліктен аса сақтау 

кезінде 

0 теңге

5.2.
Ірі банкноттарды ұсаққа айырбастау және керісінше Клиенттің 

алдын ала ӛтінімі бойынша Банктің мүмкіндігі болған кезде 
1000 KZT

5.3. Банкноттарды түпнұсқалылыққа тексеру 50 банкнотқа дейін 20 KZT әрбір банкнот үшін min.100 KZT

5.4. Банкноттарды түпнұсқалылыққа тексеру 50 банкноттан аса 10 KZT әрбір банкнот үшін 

3.8.

Банк шотын ашпай аударымдар 

Кассалық операциялар



5.5.
Ақшаның жетпеушілігі немесе артықшылығы анықталған кезде 

екі еселік қайта есептеу үшін қосымша тариф 
0,2% 200 KZT 4 000 KZT

5.6.

Жеке тұлғалардан заңды тұлға/ жеке кәсіпкер пайдасына  

қолма-қол ақшаны (тӛлемдерді) қабылдау (ұсынылатын/ 

кӛрсетілген тауарлар/ жұмыстар/ қызметтер үшін тӛлем)  

1% 150 KZT 1500 KZT

6.

6.1.
Клиентке қаражатты аудару кезінде қолма-қол ақшасыз 

валюталық қаражатты сатып алу және сату:

 - сол күні 0,20% 800 KZT

 - екінші күні 0,15% 500 KZT

Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары бойынша айырбасталым операциялары

* Аударымдар бойынша маркетингтік іс-шаралар жүргізу аясында, Банк Басқармасымен бекітілген, акция ӛткізу талаптарына 

байланысты, 1 KZT - тарифі белгіленуі мүмкін.



Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және басқа да 

операцияларды жүргізу шарты туралы ережесіне                                                                

1-2 Қосымша

№ Қызмет/ операциялар тізбесі Тарифтер

1. Негізгі/ қосымша карточканы шығару құны

1.1. 
Visa Virtuon/Visa Instant Issue/Visa Electron/Visa 

Classic/ Visa Gold/Visa Platinum
0 теңге

2.
Негізгі/ қосымша карточканың жылдық 

қызмет көрсетуі*

2.1. Visa Virtuon 1 000  теңге

2.2. Visa Instant Issue 1 000 теңге

2.3. Visa Electron** 1 000 теңге

2.4. Visa Classic** 5 000 теңге

2.5. Visa Gold** 20 000 теңге

2.6. Visa Platinum** 50 000 теңге

2.7.

Visa Platinum, Банкте ӛткізілген арнайы 

тарифтер бойынша сыйақылық дебеттік 

карточканы шығару бойынша компания 

аясында шығарылған, бірінші қызмет кӛрсету 

жылы үшін.

25 000 теңге

3
Карточканы жылдам шығару                                               

(тек Алматы қ. үшін) - 2 жұмыс күні 

3.1. Visa Virtuon 500 теңге

3.2. Visa Electron 600 теңге

3.3. Visa Classic 2 000 теңге

3.4. Visa Gold 7 000 теңге

3.5. Visa Platinum 20 000 теңге

4
Карточканы клиенттің сұрауы бойынша 

немесе жоғалтқан кезде ауыстыру  

4.1. Visa Virtuon 500 теңге

4.2. Visa Electron 500 теңге

4.3. Visa Classic 1 500 теңге

4.4. Visa Gold 3 500 теңге

4.5. Visa Platinum 10 000 теңге

5.

Карточканың қолданылу мерзімі өткеннен 

кейін және Банктің бастамасы бойынша 

ауыстыру 

Жеке тұлғаларға арналған төлем карточкалары бойынша тарифтер  



5.1.
Visa Virtuon/Visa Electron/Visa Classic/ Visa 

Gold/Visa Platinum
0 теңге

6.
Шотқа ақшаны аударғаны үшін комиссия 

(төлем карточкасы) 

6.1.
Қолма-қол жарна : Дебет  карталары/Несие 

карталары
0 теңге

6.2.
Клиенттің банктегі  басқа шоттарынан аудару: 

Дебет  карталары/Несие карталары
0 теңге

6.3.

Басқа банктерден аудару (банктің комиссиясы 

карта ұстаушымен тӛленеді): Дебет  

карталары/Несие карталары

0 теңге

6.4.
Банкомат арқылы қолма-қол жарна :  Дебет  

карталары/Несие карталары
0%

7. Қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия 

7.1.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банкомат желісінде 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары 

бойынша: Дебет карталары*** (Visa Platinum-

нан басқалары)

теңге- 0,5% (min. 100 теңге), шет. Валюта****- 1% (min. 

200 теңге)

7.2.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банкомат желісінде 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары 

бойынша: Несие карталары *** және Дебет 

карталары  Visa Platinum

2,5% min. 300 теңге

7.3.

"Қазақстанның Халық банкі" АҚ банкомат 

желісінде: Дебет карталары (Visa Platinum-нан 

басқалар)

теңге- 0,7% (min. 200 теңге), шет. Валюта  - 1% (min. 

500 теңге)

7.4.

"Қазақстанның Халық банкі" АҚ банкомат 

желісінде: Несие карталары және Дебет 

картасы Visa Platinum

3% min. 1000 теңге

7.5.
Басқа банктердің банкомат желілерінде: Дебет 

карталары (Visa Platinum басқа)
1% (min. 500 теңге)

7.6.
Басқа банктердің банкомат желілерінде: Несие 

карталары және Дебет картасы Visa Platinum
3,8% (min. 1000 теңге)

7.7.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бӛлімшелерінде 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары 

бойынша:  Дебет карталары (Visa Platinum-нан 

басқа)

теңге- 0,5% + 300 теңге, шет. валюта - 1% + 300 теңге



7.8.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бӛлімшелерінде 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары 

бойынша: Несие  карталары және Дебет 

картасы Visa Platinum

2,5% + 500 теңге

7.9.

"Қазақстанның Халық банкі" АҚ 

бӛлімшелерінде: Дебет карталары (Visa 

Platinum басқа)

теңге- 1% (min. 200 теңге), шет. Валюта - 2% (min. 500 

теңге)

7.10.

"Қазақстанның Халық банкі" АҚ 

бӛлімшелерінде: Несие карталары және Дебет 

картасы Visa Platinum

3% min. 1500 теңге

7.11.

Басқа банктердің бӛлімшелерінде қолма-қол 

ақшаны алғаны үшін комиссия: Дебет 

карталары (Visa Platinum-нан  басқа)

2% сомадан + 1 000 теңге

7.12.

Басқа банктердің бӛлімшелерінде қолма-қол 

ақшаны алғаны үшін комиссия: Несие 

карталары және Дебет картасы Visa Platinum

3,8% + 1200 теңге

8.
Сауда және сервис орындарында қызмет 

көрсету үшін комиссия 

8.1.
Сауда/сервис: Дебет карталары, Несие  

карталары
0 теңге

8.2.

"Халық Банкі" АҚ желілерінде "Кедендік тӛлем" 

операциясын жүргізу үшін комиссия:  Дебет 

карталары/ Несие карталары

1% min. 500 тг. 

max 6000 тг.

9. Эквайринг тарифтері

9.1.

Басқа банктердің Visa и  MasterCard 

карточкалары бойынша Банк ВТБ (Қазақстан) 

АҚ ЕҰ бӛлімшелерінде: Дебет карталары/Несие 

карталары 

шот валютасынан тәуелсіз - 2%  Max операция 

сомасы - шектеусіз 

9.2.
Басқа банктердің карточкалары бойынша Банк 

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ  банкомат желілерінде 

0 теңге

Visa и  MasterCard, UnionPay тӛлем карточкалары 

бойынша Мах операция сомасы  - 200 000 теңге

10.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бөлімшелері 

және банкоматтары арқылы ақшаны аудару 

10.1.

Ӛзінің жеке шотына банк ішіндегі аударым 

(Тӛлем карточкасы): Дебет карталары (Visa 

Platinum басқа) 

0 теңге

10.2.

Ӛзінің жеке шотына банк ішіндегі аударым 

(Тӛлем карточкасы): Несие карталары және 

Дебет картасы Visa Platinum

2% + 300 теңге



10.3.

Басқа тұлғаның шотына банк ішіндегі аударым 

(Тӛлем карточкасы): Дебет карталары (Visa 

Platinum басқа) 

100 теңге

10.4.

Басқа тұлғаның шотына банк ішіндегі аударым 

(Тӛлем карточкасы): Несие карталары және 

Дебет картасы Visa Platinum

2% + 500 теңге

10.5.
Visa to Visa аударым: Дебет карталары/Несие 

карталары
2% (min. 500 теңге)

11.
Шот бойынша балансты қарау (Төлем 

карточкасы), оның ішінде ҚҚС

11.1.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желілерінде: Дебет 

карталары/ Несие карталары
50 теңге

11.2.
Басқа банктердің желілерінде:Дебет 

карталары, Несие карталары
100 теңге

12.
Шот бойынша көшірме (Төлем карточкасы), 

оның ішінде ҚҚС 

12.1.
Ай сайынғы: Дебет карталары/Несие 

карталары
0 теңге

12.2.
Соңғы 6 айда:Дебет карталары, Несие 

карталары 
700 теңге

12.3.
Соңғы 6 айдан асатын ай үшін: Дебет 

карталары, Несие карталары 
1 000 теңге

12.4.

банкомат бойынша mini-кӛшірме (шот бойынша 

соңғы 10 операциялар  (Тӛлем карточкасы): 

Дебет карталары, Несие карталары 

100 теңге

13.
Төлем карточканы жоғалту  кезінде 

оқшаулау 

13.1.
Стоп-беттегі қойылымсыз:Дебет карталары, 

Несие карталары 
0 теңге

13.2.
Стоп-бетке қойылыммен

(Visa Classic )
7 500 теңге әрбір ӛңір үшін (2 аптаға)

13.3.
Стоп-бетке қойылыммен (Visa Gold/Visa 

Platinum)
10 000 теңге әрбір ӛңір үшін (2 аптаға) 

14. Басқа да қызметтер

14.1.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточка иелеріне 

банкомат камераларынан бейнежазбаларын 

ұсыну, оның ішінде ҚҚС 

5 000 теңге



14.2.

Басқа банктің карточка иелеріне банкомат 

камераларынан бейнежазбаларын ұсыну, оның 

ішінде ҚҚС  

10 000 теңге

14.3.

Бӛтен желіде қызмет кӛрсетілген кезде 

банкомат камераларынан бейнежазбаларын 

ұсыну, оның ішінде ҚҚС  

 Банк-эквайер тарифтеріне сәйкес

14.4.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ және "Қазақстан 

Халық жинақ банкі" АҚ банкомат желілері 

арқылы қызметтерге тӛлем жүргізу  үшін 

комиссия  

50 теңге

14.5.
SMS-хабарлауға қосылу үшін тӛлем, оның 

ішінде ҚҚС қосылғанда  
0 теңге

14.6.
SMS-хабарлау үшін ай сайынғы абоненттік 

тӛлем, оның ішінде ҚҚС қосылғанда  
150 теңге

14.7.
Банкомат арқылы ПИН-кодты ауыстырғаны 

үшін комиссия, ҚҚС қосылғанда  
ПИН-кодты бір рет ауыстырғаны үшін 500 теңге  

14.8.

PRIORITY PASS клуб карточкасының 

операциялары бойынша шығындарды ӛтеу 

(ҚҚС қосылғанда).

Priority Collection компания инвойсына сәйкес  

+ 12 % ҚҚС инвойс сомасынан.

****Шет.Валютасы дегеніміз ол Ресей рублі, АҚШ доллары немесе Еуро.

** Жылдық қызмет кӛрсетуге келесі программалар кіреді:                                                                                                                                                                        

1) Visa Gold, Visa Platinum карталары бойынша «Номад Иншуранс» СК АҚ-ның сақтандыру оқиғаларын жабу;                                                                                                                                                                                         

2) Visa Platinum карталары бойынша Priority Pass (Visa Gold, Visa Classic, Visa Electron  үшін жүргізілетін маркетингілік іс-

шараларға сәйкес ұсынылуы мүмкін).                                                                                                                                                   

Осы программалар Банктің  Директорлар Кеңесінің шешімі қабылдаған күннен бастап күшіне енеді.   

***ВТБ (ТМД) Тобына кіретін келесі банктердің банкоматтарында: Ресей – Банк ВТБ24 ЖАҚ, "Мәскеу Банкі" ААҚ, "Лето 

Банк" ААҚ, Грузия - Банк ВТБ (Грузия) АҚ, Армения -  Банк ВТБ (Армения) ЖАҚ, Әзірбайжан -   Банк ВТБ (Әзірбайжан) ААҚ, 

Беларусь -  Банк ВТБ (Беларусь) АҚ, Украина - "ВТБ Банк" ПАҚ, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тарифтері бойынша қолма-қол 

ақшаны алғаны үшін комиссия.

* Банк Басқармасының шешімі бойынша маркетинг шараларды ӛткізу аясында осы тӛлем карточкасы жылдық 

қызмет кӛрсетумен байланысты басқа банк ӛнімдері бойынша жарнамалық тауар ретінде ӛтеусіз берілуі 

мүмкін (оның ішінде сый ретінде).



 

Түсініктеме: 

Базалық тариф
Ең аз ұлттық 

валютада

Ең аз 

шетелдік 

валютада

Ең көп 

ұлттық 

валютада

ең көп 

шетелдік 

валютада 

1 Несие операциялары

1.1
Несие қолма-қол өнімі бойынша қызметтер пакеті 

(қамтамасыз етусіз):

1.1.1. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін қарастырғаны үшін *

1.1.2. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін ұйымдастырғаны үшін

1.1.3.
Несиені беру күніне ағымдағы шоттан несиелік қолма-қол 

ақшаны қайта есептеу, буып түю және беру 

1.2
Несие қолма-қол өнімі бойынша қызметтер пакеті  - 

Жеңіл:

1.2.1. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін қарастырғаны үшін *

1.2.2. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін ұйымдастырғаны үшін

1.2.3.
Несиені беру күніне ағымдағы шоттан несиелік қолма-қол 

ақшаны қайта есептеу, буып түю және беру 

1.3 Ипотекалық кредит өнімі бойынша қызметтер пакеті:

1.3.1. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін қарастырғаны үшін *

1.3.2. Мақсаттық бағыты бойынша қарызды аударғаны үшін 

1.3.3.
Несиені беру күніне ағымдағы шоттан несиелік қолма-қол 

ақшаны қайта есептеу, буып түю және беру 

1.3.4. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін ұйымдастырғаны үшін

2%  несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді.

30 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен  

300 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.3.5.
 Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ несие тарихы дұрыс 

клиенттерге қарызды ұйымдастыру үшін  

1%  несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді.

15 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

150 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.3.6. Несиелік желіні ашқаны үшін (бір жолғы комиссия) 

1%  несие желісінің сомасынан, 

комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті 

органының шешімі бойынша 

белгіленеді.

15 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен  

150 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

3 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

30 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

Пакет құны

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және басқа да 

операцияларды жүргізу шарты туралы ережесіне                          

1-3 Қосымша

№ Қызметтер/ операциялар тізбесі

Пакет құны

Несие операциялары

Пакет құны

6%  несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді.

Жеке тұлғалары үшін  несие операциялары бойынша тарифтер (Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 15 бабына сәйкес бейрезидентке (шетел 

банкі) табысты төлейтін салық агентінің міндеттерін орындайды)  

Түсініктеме: ҚҚС салынатын банк комиссиясы бойынша, ҚҚС бағаға қосылған. 

Валюталық операциялары бойынша Банктің комиссиясы теңге немесе шетелдік валютада ұстап 

қалынады - Клиенттің қалауы бойынша, комиссия операцияны жасау кезеңінде Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің есептеу бағамы бойынша теңгемен ұсталынады (бұдан әрі мәтін бойынша - бағам 

аудару күніне). 

 - 6 айдан 11 айға дейін: 4% несие 

сомасынан, комиссияны қолдану 

Банктің Уәкілетті органының шешімі 

бойынша белгіленеді;

- 12 айдан 18 айға дейін: 5% несие 

сомасынан, комиссияны қолдану 

Банктің Уәкілетті органының шешімі 

бойынша белгіленеді;

 - 19 айдан 24 айға дейін: 6% несие 

сомасынан, комиссияны қолдану 

Банктің Уәкілетті органының шешімі 

бойынша белгіленеді;

 - 25 айдан 36 айға дейін: 7% несие 

сомасынан, комиссияны қолдану 

Банктің Уәкілетті органының шешімі 

бойынша белгіленеді;

 - 37 айдан 48 айға дейін: 8% несие 

сомасынан, комиссияны қолдану 

Банктің Уәкілетті органының шешімі 

бойынша белгіленеді;

 - 49 айдан 60 айға дейін: 9% несие 

сомасынан, комиссияны қолдану 

Банктің Уәкілетті органының шешімі 

бойынша белгіленеді

4 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен  

450 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен  

7 000 KZT  -  -  -  -



1.3.7.
Несиелік желі аясында траншеяны ұйымдастырғаны үшін 

(бір жолғы комиссия)  

1% транш сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді. 

15 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен

150 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.4
ЗПК өнімі бойынша қызметтер пакеті/ жеке меншік 

бизнес үшін ЗПК:

1.4.1. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін қарастырғаны үшін* 

1.4.2.
Несиені беру күніне ағымдағы шоттан несиелік қолма-қол 

ақшаны қайта есептеу, буып түю және беру 

1.4.3. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін ұйымдастырғаны үшін

2% несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді.

1 500 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен

300 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.4.4.
 Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ несие тарихы дұрыс 

клиенттерге қарызды ұйымдастыру үшін  

1% несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді..

750 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен

150 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.4.5. Несиелік желіні ашқаны үшін (бір жолғы комиссия) 

1% несие желісінің сомасынан, 

комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті 

органының шешімі бойынша 

белгіленеді.

750 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен  

150 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.4.6.
Несиелік желі аясында траншеяны ұйымдастырғаны үшін 

(бір жолғы комиссия)  

1% транш сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді.

750 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

150 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.5.

Автокредиттеу бағдарламалары бойынша қызметтер 

пакеті (өнімдерден басқа: Автокредиттеу 

(автосалондар мен қайталама нарық) және  қытайлық 

өндірістің автосын  алуға Автокредит)  

1.5.1. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін қарастырғаны үшін 

1.5.2. Мақсаттық бағыты бойынша қарызды аударғаны үшін 

1.5.3.
Несиені беру күніне ағымдағы шоттан несиелік қолма-қол 

ақшаны қайта есептеу, буып түю және беру 

1.5.4. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін ұйымдастырғаны үшін

2% несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді..

1 500 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

300 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

1.5.5.
"Вираж" ЖШС автосалондары үшін қарызды 

ұйымдастырғаны үшін 

0,8%  несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді..

1 500 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

300 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.5.6.
"Авто орталық Ақтӛбе" ЖШС, "Ақтӛбе Авто Люкс" ЖШС 

автосалондары үшін қарызды ұйымдастырғаны үшін 

1%  несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді.

1 500 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

300 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.5.7.
"Авто әлем-орталық" ЖШС автосалондары үшін қарызды 

ұйымдастырғаны үшін 

1,1%  несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді..

1 500 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен  

300 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.5.8.

"Terra Motors" ЖШС, "Мицубиши Орталық Астана "TERRA 

MOTORS" ЖШС,  "АВТО ОРТАЛЫҚ-САРЫАРҚА" ЖШС 

автосалондары үшін қарызды ұйымдастырғаны үшін 

1,5%  несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді.

1 500 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

300 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.5.9.
"Астана Моторс Мотор компаниясы" автосалондары үшін 

қарызды ұйымдастырғаны үшін 

2%  несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді.

1 500 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен  

300 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.5.10.
 Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ несие тарихы дұрыс 

клиенттерге қарызды ұйымдастыру үшін  

1%  несие сомасынан, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді.

750 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен  

150 000 KZT

баламасы 

шетелдік 

валютада ең 

кӛп сомаға 

теңгемен

1.6.

Автокредиттеу өнімдері бойынша қызметтер пакеті 

(автосалондар мен қайталама нарық),   қытайлық 

өндірістің автосын  алуға Автокредит

Пакет құны

Пакет құны

6 000 KZT  -  -  -  - 

Пакет құны

6 000 KZT  -  -  -  - 



1.6.1. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін қарастырғаны үшін *

1.6.2. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін ұйымдастырғаны үшін

1.6.3. Мақсаттық бағыты бойынша қарызды аударғаны үшін 

1.6.4. Қарызға қызмет кӛрсеткені үшін 

1.7.
Бөлшек сауда несиелендірудің мемлекеттік 

бағдарламасы бойынша қызметтер пакеті 

1.7.1. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін қарастырғаны үшін *

1.7.2. Жеке тұлғаның несие ӛтінімін ұйымдастырғаны үшін

1.7.3. Мақсаттық бағыты бойынша қарызды аударғаны үшін 

2.

2.1.
Жеке тұлғалары үшін несиелендіру шартын ӛзгерту үшін 

(несиелендіру мерзімі ішінде ӛтеу күнін ӛзгертуден басқа) 

2.2.

Кепілзаттық қамтамасыз етуді тіркеу бойынша мерзімін 

кешіктіргені үшін, оның ішінде кепілзат шартына қосымша 

келісімдерді тіркеу бойынша (ҚҚС). Қайта қаржыландыру 

кезінде ӛтелмейді. 

2.3.
Жеке тұлғалары үшін мерзімінен бұрын жартылай ӛтегені 

үшін (тұжырымдамаға сәйкес мораторий кезінде) 

2.4.
Жеке тұлғалары үшін мерзімінен бұрын толық ӛтегені 

үшін (тұжырымдамаға сәйкес мораторий кезінде) 

2.5.
Проблемалы қарыз алушы жеке тұлғалар үшін кредиттеу 

шарттарын ӛзгерткен үшін

3.

3.1.

Клиенттің ӛтініші бойынша анықтамалар, келісімдер, 

мәліметтер және кепілдегі мүліктің құқық белгілеуші 

құжаттарын алу үшін нотариатты куәландырылған 

кӛшірме бергені үшін (ҚҚС-мен қоса) (айына 1 (бір) реттен 

жиі сұралмайтын кезекті түскен ақшаны шарт бойынша 

қарызды ӛтеу есебіне таратып бӛлу туралы ақпараттан, 

және міндеттеменің қайтарылуға тиесілі сомасының 

мӛлшері туралы мәліметтен ӛзге) 

3.2.

Кредиттен кейінгі кезеңде кепілдегі мүліктің құқық 

белгілеуші құжаттарының түпнұсқасын бергені үшін (ҚҚС-

мен қоса), кепілдегі мүлікке ауырпалық салу/алу үшін 

құқық белгілеуші құжаттарды бастапқы беруді қоспағанда 

1% несие сомасынан, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының шешімі бойынша белгіленеді. 

0,5% несие/ несие желісі сомасынан, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының шешімі бойынша 

белгіленеді. 

5% ӛтелетін сомадан, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының шешімі бойынша белгіленеді. 

10% ӛтелетін сомадан, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының шешімі бойынша белгіленеді.

Жеке тұлғаларға кредиттен кейнгі кезеңде қызмет көрсету барысында анықтамалар, келісімдер, мәліметтер және өзге құжаттар беру

5 000 теңге, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының шешімі бойынша белгіленеді 

3 000 KZT бір құжат үшін 

5 000 KZT 

* Клиент кредит алмаған жағдайда ҚҚС алынады.

0,3% айына берілген несие сомасынан,  

комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті 

органының шешімі бойынша 

белгіленеді.

 -  -  -  - 

Пакет құны

Мемлекеттік бағдарламаның шартына 

сәйкес мӛлшерінде, комиссияны 

қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімімен  белгіленеді. 

 -  -  -  - 

Жеке тұлғалардың несиелендіру шартын өзгерту 



1апта 1ай. 3ай. 6ай. 12ай.

1. 202091102/0100 Кіші сейф (72*260*390) 1500 KZT 5800 KZT 15600 KZT 18000 KZT 30000 KZT

2. 202091102/0200
Орташа сейф     

(146*260*390)
2100 KZT 8000 KZT 16000 KZT 28000 KZT 50000 KZT

3. 202091102/0300 Үлкен сейф (220*260*390) 2800 KZT 10000 KZT 18000 KZT 32000 KZT 55000 KZT

4. 202091102/0400 Ірі сейф (440*260*390) 4900 KZT 14000 KZT 33000 KZT 57100 KZT 100900 KZT

Базалық 

мөлшерлеме 
Ең аз Ең көп

5. 202091102/0500

5.1. 202091102/0501
шеттегі ұйымның 

қызмет құны + 15%

5.2. 202091102/0502  15000 KZT

5.3. 202091102/0503

9000 теңге әрбір толық 

немесе толық емес ай 

үшін 

5.4. 202091102/0504

ұяшықтың мӛлшеріне 

тәуелді бір күнге 

сейфте сақтау үшін 

тарифтерге сәйкес  

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және басқа да 

операцияларды жүргізу шарты туралы ережесіне                                                                    

1-4 Қосымша

Әрбір кешіктірілген күн үшін жалға беру шартын кешіктіргені үшін   (ҚҚС 

қосылмағанда) 

Жеке сейфті/ ұяшықты мәжбүрлі түрде ашқан кезде Банктің қоймасында 

Клиенттің мүлігін сақтау жауапкершілігі (ҚҚС қосылғанда) 

Клиенттің кінәсі бойынша кілтті сындырып немесе кілтті жоғалтып алған 

жағдайда Банкке келтірілген зиянды ӛтеу (ҚҚС қосылғанда) 

Жеке тұлғаларға арналған сейфтік қызметтері бойынша тарифтер 

№ Код
Сейф ұяшығының 

мөлшерлері 

Тариф  KZT* ұяшық мөлшеріне сәйкес

№ Қызмет/ операциялар тізбесі

Қолданыстағы тарифтер

Сейфті ашу (ҚҚС қосылғанда)

Қосымша қызметтер 

Сейфтік қызметтер (*ҚҚС салынады, ҚҚС бағаға қосылған)



ұлттық валютада шетелдік валютада

1.1. Жүйеде тіркелгені және қосылғаны үшін тӛлем (ҚҚС қосылғанда) KZT 0

1.2.
Жеткізушілер/ тауарлар/ жұмыстар/ қызметтер пайдасына ақшасыз 

тӛлемдерді тӛлеу **:

1.2.1.
Жеткізушілер пайдасына тӛлемді жүзеге асыру мақсатында ақшаны 

аудару**, тек 1.2.1.1.тт. және 1.2.1.2. тт. басқа 
KZT 40; 0*

1.2.1.1.

Келесі жеткізушілер мекенжайына:                                                       

«КаР-Тел» ЖШС (Beeline, Дос);

«АЛТЕЛ» АҚ (АLTEL 4G GSM,Dalacom, Pathword, City);

"Мобайл Телеком-Сервис" ЖШС (Tele2);

«Кселл» АҚ (Kcell,Activ);

"QIWI Kazakhstan" ЖШС;

 "Редпрайс" ЖШС (www.chocolifeme.kz);

"БиСмарт" ЖШС (besmart.kz);

"Пронто-Акжол" ЖШС ("Из рук в руки" газеті);

"Пронто-Акмола" ЖШС ("Работа сегодня", "Автомания" газеттері);

TopKupon;

Мир купонов ЖШС;                                                                                 

"Орифлейм" ЖШС;

AVON;

"Фаберлик Казахстан" ЖШС;

Мэри кэй.

"ОНАЙ – Транспортная карта г.Алматы"

OLX.kz

KZT 0

1.2.1.2. "Қазақтелеком" АҚ 2% (мин KZT 40, макс 200 KZT); 0* сомадан

1.2.2.
бюджетке салықты және басқа да тӛлемдерді тӛлеу үшін ақшаны 

аудару 
1% (мин KZT 100); 0* сомадан

1.3.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желілерінде банк шоттарынан ақшаны 

аударғаны үшін комиссия:

1.3.1. бір клиенттің шоттары арасындағы банк ішіндегі аударым KZT 0 KZT 0

несиелік тӛлем карточкаларын 

пайдаланып операцияларынан басқа 

(тарифті қараңыз 1.5.т.)

1.3.2. әртүрлі клиенттердің шоттары арасындағы банк ішіндегі аударым KZT 100

KZT 200 

(баламасы шетелдік 

валютада)

несиелік тӛлем карточкаларын 

пайдаланып операцияларынан басқа 

(тарифті қараңыз 1.5.т.)

1.4. 
Басқа банктерде ашылған банктік шоттарға ақша аудару үшін 

комиссия

1.4.1. Аударымдар басқа банктерге (банк аралық аударымдар) KZT 250

0,2% 

(мин KZT 3500 - 

баламасы шетелдік 

валютада)

кредиттік тӛлем карточкаларын 

пайдалану арқылы жасалған 

операцияларды қоспағанда (1.5. т. 

тарифті қарау)

1.4.2. ВТБ тобы клиенттерінің пайдасына аударымдар (USD, EUR)

0,1% 

(мин KZT 2000 – шетел 

валютасындағы 

баламасы)

кредиттік тӛлем карточкаларын 

пайдалану арқылы жасалған 

операцияларды қоспағанда (1.5. т. 

тарифті қарау)

1.4.3. ВТБ тобы клиенттерінің пайдасына аударымдар (RUB)

0,05%

 (мин KZT 1000 - шетел 

валютасындағы 

баламасы)

кредиттік тӛлем карточкаларын 

пайдалану арқылы жасалған 

операцияларды қоспағанда (1.5. т. 

тарифті қарау)

1.5.
Несиелік тӛлем карточкаларын пайдаланып банк шоттарынан 

ақшаны аудару 
2% (мин KZT 500) сомадан

1.6.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желілерінде ақшасыз операциялары 

бойынша айырбастау үшін комиссия  
0% банктің бағамы бойынша сомадан

1.7. Ай сайынғы абоненттік тӛлем (ҚҚС қосылғанда) KZT 0

1.8. ҚБҚЖ шоттары бойынша кӛшірме (ҚҚС қосылғанда) KZT 0

* Маркетинг шараларды ӛткізу аясында Интернет-банкинг және Мобильді-банкинг арналары бойынша жеке тұлғаларға арналған 0 теңге мӛлшеріндегі тариф Банк Басқармасының шешімі бойынша 

қолданылуы мүмкін".

**Заңды тұлға/ жеке кәсіпкер, Банкпен жеке тұлғалардан ұсынылатын тауарлар, жұмыстар, қызметтер үшін тӛлемдерді қабылдауға шарт жасады. 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және басқа да операцияларды 

жүргізу шарты туралы ережесіне                                                                      

1-5 Қосымша

Қызметтер/ операциялар тізбесі

Жеке тұлғаларға қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесі бойынша тарифтер  

Қолданыстағы тарифтер

Ескертпе№

Түсініктеме: Банктің комиссиялары теңге немесе шетел валютамен төленеді – Клиенттің таңдауы бойынша, тек Қазақстан Республикасының қолданыстағы валюта заңнамасымен анықталған 

жағдайынан басқа, сонымен қатар комиссия мөлшері белгіленген Тарифтер деректерімен операцияны жасау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептеу бағамын пайдалана отырып 

есептеледі.       



Қызметтер/ операциялар тізбесі 

Жеке тұлғаларға арналған тарифтер Ұлттық валютада шетелдік валютада

1.1.

Жеткізушілер** тауарлар/ қызметтер 

пайдасына қолма-қол және ақшасыз 

тӛлемдерді тӛлеу:

1.1.1.

Жеткізушілер** пайдасына тӛлемдерді жүзеге 

асыру мақсатында ақшаны аудару, 1.1.1.1.т.т. 

және 1.1.1.2.т.т.

KZT 40; 0*

1.1.1.1.

Келесі жеткізушілер мекенжайына:

"Редпрайс" ЖШС (www.chocolifeme.kz);

"БиСмарт" ЖШС (besmart.kz);

"Номад Иншуранс" СК АҚ;

"Пронто-Ақжол" ЖШС ("Из рук в руки " 

газетасы);

"Пронто-Ақмола" ЖШС ("Работа сегодня", 

"Автомания" газеталары);

"SkillTex" ЖШС (www.dnr.kz).

KZT 0

1.1.1.2.   "Қазақтелеком" АҚ 2% (ең аз KZT 40, ең кӛп 200 KZT); 0* сомадан

1.1.2.
Салықтарды және басқа да тӛлемдерді 

бюджетке тӛлеу үшін ақшаны аудару
1% (ең аз KZT 100); 0* сомадан

1.2.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желісінде банк 

шоттарынан ақшаны аудару үшін комиссия:

1.2.1.
Бір клиенттің шоттары арасындағы банк 

ішіндегі аударымдар
KZT 0 KZT 0

Кредит тӛлем карточкаларын пайдаланып, 

операцияларынан басқа (тарифті қараңыз 1.5.т.)

1.2.2.
Әртүрлі клиенттің шоттары арасындағы банк 

ішіндегі аударымдар
KZT 100

KZT 200 (баламасы 

шетелдік валютада)

Кредит тӛлем карточкаларын пайдаланып, 

операцияларынан басқа (тарифті қараңыз 1.5.т.)

1.3.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желілерінде банк 

шоттарын қолма-қол толтыру үшін комиссия:

1.3.1.

Банк ВТБ (Казахстан) Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ 

ЕҰ желілерінде ашылған банк шоттарын 

толтыру

KZT 0
Жалақы жобалары бойынша банк шоттарын 

(тӛлем карточкаларын) толтырудан басқа  

1.3.2.
Жалақы жобалары бойынша банк шоттарын 

(тӛлем карточкаларын) толтыру

Заңды тұлғалары және жеке кәсіпкерлері үшін 

тӛлем карточкалары бойынша тарифтерге 

сәйкес (жалақы жобалары)

1.3.3.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желісінде 

берілген кредитті ӛтеу үшін банк шоттарын 

толтыру

KZT 0

1.4.
Басқа банктерге аударымдар (банкаралық 

аударымдар)
KZT 500

0,3% (ең аз KZT 

3500 – баламасы 

шетелдік валютада)

Кредит тӛлем карточкаларын пайдаланып, 

операцияларынан басқа (тарифті қараңыз 1.5.т.)

1.5.
Кредит тӛлем карточкаларын пайдаланып, 

банк шоттарынан ақшаны аудару
2%  (ең аз KZT 500) Сомадан

1.6.
Шоттар бойынша үзінді кӛшірмелер (ҚҚС 

қосылған)
KZT 0

* Маркетинг шараларды ӛткізу аясында жеке тұлғаларға арналған ақпараттық – тӛлем терминалдары арқылы 0 теңге мӛлшеріндегі тариф Банк Басқармасының шешімі бойынша қолданылуы 

мүмкін".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

**Заңды тұлға/ жеке кәсіпкер, Банкпен ұсынылған тауар, жұмыстар, қызметтері үшін жеке тұлғалардан тӛлемдерді қабылдау үшін шарт жасалды.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және басқа да операцияларды 

жүргізу шарты туралы ережесіне

1-6 Қосымша

Ақпараттық-төлем терминалдары бойынша тарифтер 

Түсініктеме : Банктің комиссиялары теңге немесе шетел валютамен төленеді – Клиенттің таңдауы бойынша, тек Қазақстан Республикасының қолданыстағы валюта заңнамасымен 

анықталған жағдайынан басқа, сонымен қатар комиссия мөлшері белгіленген Тарифтер деректерімен операцияны жасау күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің есептеу бағасын 

пайдаланып, валютада есептеледі."

№

Қолданыстағы тарифтер 

Ескертпе 



 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банктік және басқа да операцияларды 

жүргізу шарты туралы ережесіне                                                                                             

1-7 Қосымша

№ Қолданыстағы тарифтер

1.

1.1. Бірінші жыл 140 000 теңге

1.2. Бірінші жыл 
1 1 теңге

1.3. Келесі 125 000 теңге

1.4. Келесі 
2 1 теңге

2.
Visa Infinite төлем карточкасы 

бойынша тариф 

2.1.
Тӛлем карточкасын жылдам шығару  

(тек Алматы қ.) - 2 жұм.күн
50 000 теңге

2.2.

Клиенттің сұрауы бойынша немесе 

жоғалтқан кезде тӛлем карточканы 

ауыстыру 

30 000 теңге

2.3.

Visa Infinite стоп-бетке қойылыммен  

тӛлем карточканы жоғалту кезінде 

оқшаулау 

10 000 теңге әрбір ӛңір үшін (2 аптаға)

2.4.

PRIORITY PASS клуб карточкасының 

операциялары бойынша шығындарды 

ӛтеу (ҚҚС қосылғанда).

Priority Collection компания инвойсына сәйкес  

+ 12 % ҚҚС инвойс сомасынан.

2.5.

Қолданылу мерзімі ӛткеннен кейін және 

Банктің бастамасы бойынша тӛлем 

карточканы ауыстыру 

0 теңге

2.6.
Visa Infinite тӛлем карточкасы бойынша 

басқа да қызметтер 

жеке тұлғаларға арналған несиелік тӛлем карточкалары бойынша 

тарифтерге сәйкес 

3.
Жеке тұлғаларға арналған есеп-

айырысу - кассалық қызмет көрсету 

есеп айырысу-кассалық қызмет кӛрсету бойынша тарифтерге 

сәйкес 

4.
Жеке тұлғаларға қашықтықтан 

банктік қызмет көрсету 

жеке тұлғаларға қашықтықтан банктік қызмет кӛрсету жүйесі 

бойынша тарифтерге сәйкес  

5.

Жеке тұлғаларға және шағын 

кәсіпкерлік субъектілеріне арналған 

несиелік операциялар 

жеке тұлғалар және шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін несиелік 

операциялары бойынша тарифтерге сәйкес 

6.
Жеке тұлғаларға арналған сейфтік 

қызметтер 

жеке тұлғаларға арналған сейфтік қызметтері бойынша тарифтерге 

сәйкес 

7.

ВТБ Тобының басқа банктерінде 

қолданыста "Прайм" пакеті бар 

клиенттерге жеке қызмет көрсету, 

оның ішінде Банкпен ерекше 

қатынаспен байланысты тұлғалар 

(ҚҚС қосылғанда)  

1 теңге

Қызмет/ операциялар тізбесі

 "Прайм" пакеті бойынша жеке тұлғаларға арналған тарифтер 



* "Прайм" пакетінің құнына кіреді:  Visa Infinite  тӛлем  карточкасы бойынша жылдық қызмет кӛрсету,  PRIORITY PASS 

карточкасының құны,  Visa Virtuon тӛлем карточкасы бойынша жылдық қызмет кӛрсету,  Visa Gold негізгі/қосымша тӛлем 

карточкасы бойынша жылдық қызмет кӛрсету,   Visa Infinite  және Visa Gold  тӛлем карточкалары үшін «Номад Иншуранс» СК АҚ 

сақтандыру оқиғаларын  жабу бағдарламасының құны.  Visa Gold және  Visa Virtuon  тӛлем карточкалары бойынша басқа 

комиссиялар - жеке тұлғалардың тӛлем карточкалары бойынша тарифтерге сәйкес.   

1 
  Клиенттер үшін, осы бойынша келесі шарттар орындалады: 

1) Банкте ашылған Клиенттің жылдам салымдары бойынша жинақ шоттардағы қосылған қалдық, Шартқа қол қою күніне "Прайм" 

пакеті бойынша қызмет кӛрсетуге 150 000 000 теңгеден кем емес (баламасы шетел валютада ҚР Ұлттық Банкінің бағамы 

бойынша) соманы құрайды;

 2) құрылтайшылар/акционерлер/бірінші басшылар/Директорлар кеңесінде/ұйым Басқармасы болып табылатын,  «Прайм» пакеті 

бойынша қызмет кӛрсету Шартына қол қойған күні, Банкте ашылған мерзімді салымдар бойынша жинақ шоттарда жиынтық қалдық 

кемінде 500 000 000 теңгені (ҚР Ұлттық Банкінің бағамы бойынша шетел валютасындағы баламасы) құрайтын;

3) құрылтайшылар/акционерлер/бірінші басшылар Директорлар кеңесінде/ұйым Басқармасы болып табылатын,  ұйым саны 1000 

жұмысшыдан басталатын, жалақыны карталарға кемінде 1 ай бұрын есептейтін.

Тариф 1 "Прайм" пакетін ресімдеу үшін бір ұйымға қолданылады. 

2  
Клиенттер үшін, осы бойынша келесі шарттар орындалады: 

1) Банкте ашылған Клиенттің жылдам салымдары бойынша жинақ шоттардағы қосылған қалдық, "Прайм" пакеті бойынша қызмет 

кӛрсетуге Шартты ұзарту күніне 150 000 000 теңгеден кем емес (баламасы шетел валютада ҚР Ұлттық Банкінің бағамы бойынша) 

соманы құрайды;

2) құрылтайшылар/акционерлер/бірінші басшылар/Директорлар кеңесінде/ұйым Басқармасы болып табылатын,  «Прайм» пакеті 

бойынша қызмет кӛрсету Шартына қол қойған күні, Банкте ашылған мерзімді салымдар бойынша жинақ шоттарда жиынтық қалдық 

кемінде 500 000 000 теңгені (ҚР Ұлттық Банкінің бағамы бойынша шетел валютасындағы баламасы) құрайтын;

3) құрылтайшылар/акционерлер/бірінші басшылар Директорлар кеңесінде/ұйым Басқармасы болып табылатын,  ұйым саны 1000 

жұмысшыдан басталатын, жалақыны карталарға кемінде 1 ай бұрын есептейтін.

Тариф 1 "Прайм" пакетін ұзарту кезінде бір ұйымға қолданылады. 


