
Заңды тұлғаларға арналған тарифтер 

 Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Банк және басқа да 

операцияларды жүргізу шарты туралы ережесіне                   

2 Қосымша 



Базалық 

мөлшерлеме 

Ұлттық 

валютада 

минимум  

Ұлттық 

валютада 

максимум  

1. 102011610/0100 Банктік шотты ашу - - -

(Клиент бір Банктік шотты ашуы үшін тӛлейді, қалған Банктік шоттар қажетті 

құжаттар ұсынылған уақытта ақысыз ашылады)
- - -

1.1. 102011610/0101 Заңды тұлғалар үшін (барлық меншік формалары) 5000 KZT; 1* KZT - -

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

жеке сот орындаушылары үшін 
2500 KZT; 1* KZT - -

2. 102011611/0200 Банктік шотты жүргізу - - -

2.1. 102011611/0201

Әрбір Банктік шотты жүргізу, "транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттар мен 

жинақтау шоттарын қоспағанда (ай сайын, шот бойынша операциялар болған 

уақытта)

1 000 KZT - -

2.2.

Әрбір Банктік шотты жүргізу, "транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттарды, 

жинақтау шоттарын және сыйақы есептеу шоттарын қоспағанда, ағымдағы ай 

ішінде шот бойынша қозғалыс болмаған жағдайда (ай сайын, әр шот үшін) 

Шоттағы қалдық 

сомасы, бірақ  1 

000 теңгеден 

астам емес     

- -

2.2. Банктік шот бойынша кӛшірмелер ұсыну (2.10 тармақты қоспағанда): - - -

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

102011612/0202
- Клиенттің өтініші бойынша Банктік шоттарға қызмет көрсету шегінде 

Банктік шоттар бойынша көшірмелер ұсыну (C23)(қосымша)
500 KZT - -

Аудиторлық компанияға мәліметтерді ұсыну үшін клиенттің өтініші 

бойынша шоттардың жағдайы туралы анықтама (ҚҚС ескере отырып) 
5 000 KZT - -

1 жылдан астам клиенттің айналымы бойынша анықтама (ҚҚС ескере 

отырып) 
3 000 KZT - -

3 жылдан астам клиенттің айналымы бойынша анықтама (ҚҚС ескере 

отырып) 
4 000 KZT - -

Кез келген уақыт аралығы үшін мұрағат құжаттарын ұсыну  (ҚҚС ескере 

отырып) 
5 000 KZT - -

2.3. 102011612/0203
Клиенттің ӛтініші бойынша оған Банкте қызмет кӛрсетілуімен байланысты 

анықтама ұсыну (ҚҚС ескере отырып)
1 000 KZT - -

2.4. 102011612/0204 Банктік-қаржылық құжаттар дубликаттарын беру (ҚҚС ескере отырып) 500 KZT - -

2.5. 102011612/0205  SWIFT форматындағы аударымдарды растау (ҚҚС ескере отырып) 700 KZT - -

2.6. Шығыс тӛлемдер бойынша тергеу (ҚҚС ескере отырып) - - -

102011612/0206
- шетелдік валюталардың барлық түрлері (ТМД елдерінің валюталарын 

қоспағанда) 
9 250 KZT - -

102011512/0207 - ТДМ елдерінің шетелдік валюталарының барлық түрлері 5 000 KZT - -

- ұлттық валютамен (теңге) Қазақстан шегінен тыс 5 000 KZT -

102011612/0208 - ұлттық валютамен (теңге) 1 000 KZT - -

2.6-1.

Кіріс тӛлемдер бойынша тергеу (ҚҚС ескере отырып)                                                                                                               

- банк-корреспондентті тарта отырып (алушының бастамасы бойынша), 

бенефициар реквизиттері жеткіліксіз/теріс болған уақытта 

- - -

102011612/0209 - АҚШ (USD) долларларымен 6 550 KZT - -

ВТБ Банк (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да Банктік және басқа 

да операциялар ӛткізудің жалпы шарттары туралы 

ережелерге                                                                      

2-1 қосымша 

Заңды тұлғалар / жеке кәсіпкерлер / шаруа қожалықтарына (банктерді қоспағанда) арналған есептік-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер 

Түсіндірмелер: Банк комиссиялары Клиенттің таңдауы бойынша теңгемен немесе шетелдік валютамен төленеді, Қазақстан Республикасының қолданыстағы валюталық заңнамасымен 

анықталған жағдайларды қоспағанда, бұл ретте осы Тарифтермен анықталғаннан басқа валютадағы комиссия мөлшері операция жасалған сәттегі Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкінің (ҚРҰБ) есептік бағамын пайдалану арқылы есептеледі.

Банк бағамы - Банкпен өткізілетін, валютаны қолма-қол ақшасыз сатып алу / сату бойынша операциялар үшін операция жасалатын сәтте Банкпен анықталған, қолма-қол ақшасыз 

валютаны конверсиялау/ конвертациялау бағамы.  

Банктің ҚҚС салынатын комиссиялары бойынша, ҚҚС құнына қосылған. 

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

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

емес және анықталған максимумнан артық емес (олар болған уақытта)

ВТБ Банк (Қазақстан) АҚ ЕҰ Атырау, Ақтау, Ақтөбе және Орал қ. филиалдары үшін Банкте техникалық мүмкіндік болған уақытта операциялық уақыттан тыс төлем тапсырмаларын 

қабылдау үшін комиссия (комиссия негізгі комиссияға қосымша алынады) Астана қ. уақытының 16.30с. бастап алынады.

Банк-контрагенттер сыйақылары (үшінші банктер), Клиенттердің тапсырмаларын орындау бойынша басқа да қосымша шығындарды Клиенттер орындалған шығындардың нақты құны 

бойынша өтейді (төлейді). 

№ Коды Қызметтер / операциялар тізімі 

Қолданыстағы тарифтер 



102011512/0210 - басқа валютада, АҚШ (USD) долларларын қоспағанда 1 000 KZT - -

2.7. Тӛлем нұсқамаларына ӛзгертулер енгізу: - - -

102011612/0211
- шетелдік валюталардың барлық түрлері (ТМД елдерінің валюталарын 

қоспағанда) 
13 875 KZT - -

102011612/0212 - ТДМ елдерінің шетелдік валюталарының барлық түрлері 5 000 KZT - -

- ұлттық валютамен (теңге) шығыс төлемдер бойынша Қазақстан 

шегінен тыс 
5 000 KZT -

2.8.
Клиент ӛтініші бойынша тӛлем тапсырмасын кері қайтаруға сұрау салуды 

қабылдау
- - -

102011512/0213
- ұлттық валютадағы банктік төлем (теңге) (бенефициар акцептісі 

болған уақытта)
0 KZT - -

102011612/0214
- шетелдік валютадағы банктік төлем (бенефициар акцептісі болған 

уақытта)
500 KZT - -

102011612/0215
- ұлттық валютадағы сыртқы төлем (теңге) (басқа банк клиентінің 

пайдасына)
1 000 KZT - -

102011612/0216 - шетелдік валютадағы сыртқы төлем (басқа банк клиентінің пайдасына) 10 000 KZT - -

2.9. 102011611/0217

Клиенттің ӛтініші бойынша Банктік шотты жабу (әрбір Банктік шот жабылған 

уақытта). (Банк бӛлімшесіндегі Банктік шот Банктің басқа бӛлімшесінде алдын 

ала аша отырып жабылған жағдайда, комиссия алынбайды )

5 000 KZT - -

2.10

Клиенттің жазбаша ӛтініші бойынша, ай сайын әрбір шот үшін (ҚҚС ескере 

отырып), МТ 940 форматында немесе Фасти арнасы бойынша МТ 998 

форматында немесе XML форматында SWIFT-хабарларымен Клиент шоты 

бойынша кӛшірмелер ұсыну 

3 400 KZT - -

2.11.
Жеке тұлғалардан онымен Банк қажетті шарт/келісім жасалған заңды тұлға / 

жеке кәсіпкер пайдасына қолма-қол ақшаны (тӛлемдерді) есепке жатқызу:
- - -

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

 - "Прайм" пакеті бойынша қызмет кӛрсету шегінде ұсынылатын / 

кӛрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін тӛлем;
10% 150 KZT -

 - айына қабылданатын қолма-қол ақшаның (тӛлемдердің) бекітілген 

кӛлеміне дейінгі  "майСейфети"  ЖШС пайдасына ұсынылатын / 

кӛрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін тӛлем**

45% 1 800 KZT -

 - айына қабылданатын қолма-қол ақшаның (тӛлемдердің) бекітілген 

кӛлемінен жоғары "майСейфети"  ЖШС пайдасына ұсынылатын / 

кӛрсетілетін тауарлар/жұмыстар/қызметтер үшін тӛлем**

53% 2 100 KZT -

3. 102011611/0300 Ұлттық валютадағы (теңгемен) аударымдар - - -

3.1. 102011611/0301 Банк ішінде 0 KZT - -

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

Валюталаудың ағымдағы күнімен тӛлем тапсырмаларын қабылдау: - - -

102011611/0302 - Астана қ. 12.30с. дейін; 0,23% 300 KZT 500 KZT

102011611/0303 - Астана қ. 12.30с. - 15.30 с. дейін; 0,24% 500 KZT 700 KZT

102011611/0304 - Астан қ. 15.30 с. - 17.00 с. дейін; 0,25% 700 KZT 1 000 KZT

102011611/0305

- Астана қ. 15.00с. дейінгі шұғыл төлем  (сомасы 5 млн. теңгеге дейінгі 

төлемдер үшін) - комиссия негізгі комиссияға қосымша алынады  (Банктің 

ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес төлемдерді жүргізу тәртіппен)

500 KZT - -

3.2-1. Қазақстан шегінен тыс ұлттық валютадағы (теңге) сыртқы аударымдар: - - -

Жіберуші есебінен комиссияны алу бойынша нұсқама кӛрсетілген уақытта 

(OUR опциясы):
- - -

аударым сомасы - 10 мың АҚШ долларларына дейін (ҚРҰБ есептік 

бағамы бойынша теңгемен эквиваленті)
0,20% 6 500 KZT 75 000 KZT

аударым сомасы - 10 мың АҚШ долларынан жоғары (ҚРҰБ есептік 

бағамы бойынша теңгемен эквиваленті)
0,20% 7 000 KZT 75 000 KZT

ВТБ  тобына кіретін банктерде ашылған шоттарға алушылар пайдасына  0,15% 2 500 KZT 25 000 KZT

Комиссияны бенефициар есебінен алу бойынша нұсқама кӛрсетілген уақытта 

(BEN/SHARE опциясы):
0,18% 3 500 KZT 50 000 KZT

3.3.
Тӛлемді орындай отырып, валюталаудың болашақ күнімен тӛлем 

тапсырмаларын қабылдау:
- - -



102011611/0306  - екінші банктік күні: 0,20% 200 KZT 400 KZT

3.4.

Клиенттің ӛтініші бойынша Банк маманының тӛлем тапсырмаларының 

жиынтығы 
650,00 KZT - -

4. 102011611/0400 Шетелдік валютадағы сыртқы аударымдар - - -

4.1. Басқа банктер клиенттерінің пайдасына аудару: - - -

Комиссияны жіберуші есебінен алу бойынша нұсқама көрсетілген 

уақытта (OUR опциясы):
- - -

102011611/0401
 шетелдік валютада, АҚШ (USD) доллларлары мен ресей рубльдерін 

(RUB)қоспағанда 
0,25% 10 000 KZT 90 000 KZT

102011611/0402
бенефициардың төлемнің толық сомасын алу кепілдігімен АҚШ 

долларларымен (USD) 
0,30% 15 000 KZT 100 000 KZT

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

102011611/0404
шетелдік валютамен (ВТБ тобына кіретін банктерде ашылған 

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

102011611/0406
ресей рубльдерімен RUB (ВТБ тобына кіретін банктерде ашылған 

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

Банктік электрондық шұғыл төлемдер жүйесі арқылы ресей рубліндегі 

аударымдар (RUB) (алушының банкі Клиентпен ұсынылған ақпаратқа 

сәйкес БЭШТ қатысушысы болған жағдайда. БЭШТ жүйесі арқылы төлем 

тапсырмасын орындау мүмкін емес болған жағдайда, Банк төлемді Ресей 

Банкінің есептік жүйесі арқылы жүзеге асырады)

0,1% 2 200 KZT 22 000 KZT

4.2.
Комиссияны бенефициар есебінен алу нұсқамасы көрсетілген уақытта 

(BEN/SHARE опциясы):
- - -

102011611/0408 - шетелдік валютада 0,20% 5 000 KZT 70 000 KZT

5. 102011611/0500  «Электронды клиент» жүйесі бойынша аударымдар - - -

5.1. 102011611/0501 Банк ішінде: 0 KZT - -

5.2. Қазақстан бойынша ұлттық валютадағы (теңге) сыртқы аударымдар: - - -

Валюталаудың ағымдағы күнімен тӛлем тапсырмаларын қабылдау: - - -

102011611/0502 - Астана қ. 12.30с. дейін; 0,18% 200 KZT 400 KZT

102011611/0503 - Астана қ. 12.30с. - 15.30 с. дейін; 0,19% 400 KZT 600 KZT

102011611/0504 - Астан қ. 15.30 с. - 17.00 с. дейін; 0,20% 600 KZT 800 KZT

102011611/0505

- Астана қ. 15.00с. дейінгі шұғыл төлем  (сомасы 5 млн. теңгеге дейінгі 

төлемдер үшін) - комиссия негізгі комиссияға қосымша алынады  (Банктің 

ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес төлемдерді жүргізу тәртіппен)

500 KZT - -

5.2-1. Қазақстан шегінен тыс ұлттық валютадағы (теңге) сыртқы аударымдар: - - -

Жіберуші есебінен комиссияны алу бойынша нұсқама кӛрсетілген уақытта 

(OUR опциясы):
- - -

аударым сомасы - 10 мың АҚШ долларларына дейін (ҚРҰБ есептік 

бағамы бойынша теңгемен эквиваленті)
0,20% 6 500 KZT 75 000 KZT

аударым сомасы - 10 мың АҚШ долларынан жоғары (ҚРҰБ есептік 

бағамы бойынша теңгемен эквиваленті)
0,20% 7 000 KZT 75 000 KZT

ВТБ  тобына кіретін банктерде ашылған шоттарға алушылар пайдасына  0,15% 2 500 KZT 25 000 KZT

Комиссияны бенефициар есебінен алу бойынша нұсқама кӛрсетілген уақытта 

(BEN/SHARE опциясы):
0,18% 3 500 KZT 50 000 KZT

5.3.
Тӛлемді орындай отырып, валюталаудың болашақ күнімен тӛлем 

тапсырмаларын қабылдау:
- - -

102011611/0506 - екінші банктік күні: 0,18% 150 KZT 300 KZT

5.4. Шетелдік валютадағы сыртқы аударымдар  - - -

Басқа банктер клиенттерінің пайдасына аударым: - - -

Комиссияны жіберуші есебінен алу бойынша нұсқама көрсетілген 

уақытта (OUR опциясы):
- - -

102011611/0507
 шетелдік валютада, АҚШ (USD) доллларлары мен ресей рубльдерін 

(RUB)қоспағанда 
0,20% 7 000 KZT 75 000 KZT



102011611/0508
бенефициардың төлемнің толық сомасын алу кепілдігімен АҚШ 

долларларымен (USD) 
0,20% 10 000 KZT 90 000 KZT

102011611/0509 ресей рубльдерімен RUB 0,1% 2 000 KZT 20 000 KZT

102011611/0510
шетелдік валютамен (ВТБ тобына кіретін банктерде ашылған 

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

102011611/0512
ресей рубльдерімен RUB (ВТБ тобына кіретін банктерде ашылған 

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

Комиссияны бенефициар есебінен алу нұсқамасы көрсетілген уақытта 

(BEN/SHARE опциясы):
- - -

102011611/0514 - шетелдік валютада 0,18% 3 500 KZT 50 000 KZT

6. 102011612/0600

Зейнетақы және әлеуметтік аударымдар бойынша қағаз 

тасымалдағыштағы тізімдердің өңделуі үшін қосымша комиссия (осы 

қосымша комиссия  аударымның өзінің жүзеге асырылуы үшін негізгі 

(базалық) комиссия күшін жоймайды (ҚҚС ескере отырып)

- - -

102011612/0601 - 10 адамнан бастап және жоғары 5 000 KZT - -

7. 102011611/0700

Банкте техникалық мүмкіндіктер болған уақытта операциялық 

уақыттан тыс төлем тапсырмаларын қабылдау  (комиссия негізгі 

комиссияға қосымша алынады)

- - -

7.1. Сыртқы аударымдар: - - -

102011611/0701 Астана қ. 15.30с. бастап ұлттық валютамен (теңге) 2 000 KZT - -

102011611/0702 Астана қ. 15.30с. бастап шетелдік валютамен 7 500 KZT - -

7.2.  "Электронды клиент" жүйесі Клиенттерінің аударымдары - - -

102011611/0703 Астана қ. 15.30с. бастап ұлттық валютамен (теңге) 2 000 KZT - -

102011611/0704 Астана қ. 15.30с. бастап шетелдік валютамен 7 500 KZT - -

7.3. "Интернет-банкинг" жүйесі Клиенттерінің аударымдары - - -

102011611/0703 Астана қ. 15.30с. бастап ұлттық валютамен (теңге) 2 000 KZT - -

102011611/0704 Астана қ. 15.30с. бастап шетелдік валютамен 7 500 KZT - -

8. 102011612/0800 Операциялық күн ішінде төлемнің күшін жою - - -

8.1. Банктік аударым - - -

102011612/0801 бір Клиенттің Банктік шоттары арасында 0 KZT - -

102011612/0802 басқа Клиенттер пайдасына (бенефициар акцептісі болған уақытта) 300 KZT - -

8.2. 102011612/0803
Ұлттық валютадағы (теңге) сыртқы аударым (Банкте техникалық мүмкіндіктері 

болған уақытта)
1 000 KZT - -

8.3. 102011612/0804
Шетелдік валютадағы сыртқы аударым (Банкте техникалық мүмкіндіктері 

болған уақытта)
9 250 KZT - -

9. 102111612/0900

Валюталық бақылау. (ҚР валюталық заңнамасымен сәйкес төлемдер / 

ақша аударымдары бойынша қосымша қызмет көрсету және/немесе 

ағымдағы шотты жүргізу ) 

- - -

9.1. Сыртқы экономикалық келісім-шарттарды жүргізу: - - -

102111612/0901
-экспорт және импорт бойынша келісім-шартты тіркеу және есептік нөмір 

беру (ҚҚС ескере отырып)
3 000 KZT - -

102111612/0902

- банкте техникалық мүмкіндігі болған уақытта күнбе-күн экспорт және 

импорт бойынша келісім-шартты тіркеу және есептік нөмір беру (ҚҚС 

ескере отырып)  

5 000 KZT - -

102111612/0903
- операциялық уақыттан тыс экспорт және импорт бойынша келісім-

шартты тіркеу және есептік нөмір беру (ҚҚС ескере отырып) 
15 000 KZT - -

- банкте техникалық мүмкіндігі барысында 2 (екі) сағат ішінде экспорт және 

импорт бойынша келісім-шартты тіркеу және есептік нөмір беру(ҚҚС 

ескере отырып)  

6 000 KZT - -

келісім-шартқа берілген есептік нөмірі бар келісім-шарттың толықтырулары мен өзгерістерін 

қабылдау, тексеру  (ҚҚС ескере отырып) 

2 500 KZT - -

есептік тіркеуді қажет етпейтін келісім-шарттың құжаттарын тексеру және  валюталық 

бақылауға қабылдау (ҚҚС ескере отырып) 

2 500 KZT - -

9.2. 102111612/0904
Валюталық бақылау құжаттарының дубликаттарын беру (бір парағы үшін) 

(ҚҚС ескере отырып)
200 KZT - -



9.3. 102111612/0905
Клиенттің валюталық бақылау сұрақтары бойынша жазбаша сұрауына жауап 

беру (ҚҚС ескере отырып)
1 000 KZT - -

9.4. 102111612/0906
Сыртқы экономикалық келісім-шарттар бойынша ӛткізілген тӛлемдер туралы 

анықтамалар беру  (ҚҚС ескере отырып)
1 000 KZT - -

9.5. 102111612/0906
Клиенттің басқа банкке ауысуымен байланысты келісім-шартты есептік 

тіркеуден шығару (ҚҚС ескере отырып)
5 000 KZT - -

9.6. 102111612/0908

Клиенттің валюталық бақылау сұрақтары бойынша есептік тіркеуден 

шығарылған келісім-шарттар бойынша жазбаша сұрауына жауап беру   (ҚҚС 

ескере отырып) 

3 000 KZT - -

10. 102021611/1000 Кассалық қызмет көрсету - - -

10.1. Қолма-қол ақша беру: - - -

Клиенттің алдын ала ӛтінімі бойынша қолма-қол ақшаны беру кезінде қайта 

санау және орау: 
- - -

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 - шетелдік валютада - - -

- USD 1,20% 750 KZT -

- EUR 1,20% 750 KZT -

- RUB 1,20% 750 KZT -

- басқа шетелдік валюта 1,20% 750 KZT -

102021611/1005

Банкте мүмкіндіктер болған уақытта Клиенттің алдын ала өтінішінсіз 

сомасы 500 000 (бес жүз мың) теңгеден (немесе көрсетілген соманың 

шетелдік валютадағы эквиваленті) асатын қолма-қол ақшаны беру кезінде 

қайта санау және орау (комиссия негізгі комиссияға қосымша алынады)

0,10% - -

10.2. Қолма-қол ақша қабылдау: - - -

102021611/1006

- күнбе-күн ақшаны Клиенттің Банктік шотына аудара отырып, 

операциялық уақытта ұлттық валютадағы қолма-қол банкноттар мен 

тиындарды (теңге) қабылдау және қайта есептеу 

0,20% 300 KZT -

102021611/1007
-шетелдік валюталардың барлық түрлері (ТМД елдері валюталарын 

қоспағанда)
0,25% - -

102021611/1008 - ТМД елдері валюталарындағы қолма-қол ақша 0,25% - -

102021611/1010
Қолма-қол ақшаны қайта санау кезінде артық немесе кему анықталған 

жағдайда алынатын қосымша комиссия (екі рет қайта есептеу):
0,20% 500 KZT 8 000 KZT

102021611/1011
Банкте мүмкіндіктері болған уақытта Клиенттің алдын ала ӛтініші бойынша 

банкноттар мен монеталарды майдалау:
0,40% 300 KZT -

11. 102011612/1100 Ақшалай чек кітапшасын сату (ҚҚС ескере отырып) - - -

102011612/1101 - 25 чектерге 700 KZT - -

102011612/1102 - 50 чектерге 1 000 KZT - -

12. 102051611/1200 Конверсиондық операциялар - - -

12.1.
Клиентке ақшасын Банктік шотқа аудару кезінде қолма-қол ақшасыз 

валюталық қаражатты сатып алу және сату:
- - -

102051611/1201 - күнбе-күн 
0,17% по Курсу 

Банка
925 KZT -

102051611/1202 - екінші күні 
0,15% по Курсу 

Банка
925 KZT -

13. 102061611/1300 "Электронды клиент" (ҚҚС ескере отырып) - - -

13.1. 102061612/1301 Ай сайынғы  абоненттік тӛлем***

1 500 KZT; 15 

000***KZT; 1**** 

KZT

- -

13.2. 102061612/1302 Ай сайынғы абоненттік тӛлем 1 500 KZT - -

13.3. 102061612/1303 Клиенттің сұрауы бойынша "Электронды клиент" жүйесін қайта қосу 5 000 KZT - -



13.4. 102061612/1304 Негізгі дискетаны қайта шығару 1 500 KZT - -

13.5. 102061612/1305 Жұмысшының Клиенттің жұмыс орнында жұмыстар ӛткізу үшін баруы 5 000 KZT - -

14. 102061611/1400 "Эскроу шот" - - -

14.1. 102061612/1401 Жеке "Эскроу шот" ашу 0 KZT - -

14.2. 102061612/1403  "Эскроу шотты" жүргізу (ай сайын) 16 650 KZT - -

14.3. 102061612/1404  "Эскроу шотты" жабу 0 KZT - -

15. 102061612/1500  "Интернет-банкинг" ҚБҚКЖ (ҚҚС ескере отырып) - - -

15.1. 102061612/1501  "Интернет-банкинг"  ҚБҚЖ-не (СДБО) қосылу
5 000 KZT; 1**** 

KZT
- -

15.2. 102061612/1502 Ай сайынғы абоненттік тӛлем 
1 500 KZT; 1**** 

KZT
- -

15.3. 102061612/1503 Клиент сұрауы бойынша "Интернет-банкинг"  ҚБҚКЖ қайта қосу 5 000 KZT - -

15.4. 102061612/1304 eToken шығару/қайта шығару 6 000 KZT - -

15.5. 102061612/1305 Банк жұмысшысының Клиенттің жұмыс орнында жұмыстар ӛткізу үшін баруы  5 000 KZT - -

16. 102061611/1600 "Интернет-банкинг"  ҚБҚКЖ бойынша аударымдар - - -

16.1. 102011611/1601  Банк ішінде: 0 KZT - -

16.2. Қазақстан бойынша ұлттық валютадағы (теңге) сыртқы аударымдар: - - -

Ағымдағы валюталау күні бар тӛлем тапсырмаларын қабылдау: - - -

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

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

102011611/1604 - Астан қ. 15.30 с. - 17.00 с. дейін; 0,20% 600 KZT 800 KZT

102011611/1605

- Астана қ. 15.00с. дейінгі шұғыл төлем  (сомасы 5 млн. теңгеге дейінгі 

төлемдер үшін) - комиссия негізгі комиссияға қосымша алынады  (Банктің 

ішкі нормативтік құжаттарға сәйкес төлемдерді жүргізу тәртіппен)

500 KZT - -

16.2-1. Қазақстан шегінен тыс ұлттық валютадағы (теңге) сыртқы аударымдар: - - -

Жіберуші есебінен комиссияны алу бойынша нұсқама кӛрсетілген уақытта 

(OUR опциясы):
- - -

аударым сомасы - 10 мың АҚШ долларларына дейін (ҚРҰБ есептік 

бағамы бойынша теңгемен эквиваленті)
0,20% 6 500 KZT 75 000 KZT

аударым сомасы - 10 мың АҚШ долларынан жоғары (ҚРҰБ есептік 

бағамы бойынша теңгемен эквиваленті)
0,20% 7 000 KZT 75 000 KZT

ВТБ  тобына кіретін банктерде ашылған шоттарға алушылар пайдасына  0,15% 2 500 KZT 25 000 KZT

Комиссияны бенефициар есебінен алу бойынша нұсқама кӛрсетілген уақытта 

(BEN/SHARE опциясы):
0,18% 3 500 KZT 50 000 KZT

16.3.
Тӛлемді орындай отырып, валюталаудың болашақ күнімен тӛлем 

тапсырмаларын қабылдау:
- - -

102011611/1606 - екінші банктік күні: 0,18% 150 KZT 300 KZT

16.4. Шетелдік валютадағы сыртқы аударымдар - - -

Басқа банктер клиенттерінің пайдасына аудару: - - -

Комиссияны жіберуші есебінен алу бойынша нұсқама көрсетілген 

уақытта (OUR опциясы):
- - -

102011611/1607
 шетелдік валютада, АҚШ (USD) доллларлары мен ресей рубльдерін 

(RUB)қоспағанда 
0,20% 7 000 KZT 75 000 KZT

102011611/1608
бенефициардың төлемнің толық сомасын алу кепілдігімен АҚШ 

долларларымен (USD) 
0,20% 10 000 KZT 90 000 KZT

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

102011611/1610
шетелдік валютамен (ВТБ тобына кіретін банктерде ашылған 

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

102011611/1611
ресей рубльдерімен RUB (ВТБ тобына кіретін банктерде ашылған 

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



102011611/1612
Комиссияны бенефициар есебінен алу нұсқамасы көрсетілген уақытта 

(BEN/SHARE опциясы):
- - -

102011611/1613 - шетелдік валютада 0,18% 3 500 KZT 50 000 KZT

17 Басқа да тарифтер - - -

17.1.

Шетелдік валютамен келіп түскен тӛлемдерді қайтару (комиссия тӛлем 

сомасынан ұсталады, олардың сомасы 100 USD немесе ҚРҰБ есептік бағамы 

бойынша басқа валютадағы эквивалентіне тең немесе аз тӛлемдерден 

комиссия ұсталмайды)

3 000 KZT - -

* Осы тариф Бӛлшек бизнесті дамыту департаментінің ӛнімдері бойынша ӛткізілетін Акциялар шегінде ғана қолданылады. 

** Қабылданатын қолма-қол ақша кӛлемінің мӛлшері Банктің Ӛкілетті органы шешімімен анықталады. 

*** Осы Тариф 2015 жылғы 01 қазаннан бастап ӛнім Банктің тарифтік желісінен таратылған сәтке дейін күшіне енеді.

**** Осы тариф Бӛлшек бизнесті дамыту департаменті мен Корпоративті бизнесті дамыту департаментінің «Интернет-Банкинг» ҚБҚЖ ӛнімі бойынша жүргізілетін Акциялар аясында әрекет етеді. 



 Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Банк және басқа да 

операцияларды жүргізу шарты туралы ережесіне                                                      

2-2 Қосымша 

№ Қызмет/ операциялар тізбесі Тарифтер

1. Негізгі/қосымша карточкаларын шығару құны  

1.1. Visa Business/ Visa Business Gold 0 теңге

2.
Негізгі/қосымша карточкаларына жылдық қызмет 

көрсету* 

2.1. Visa Business 15 000 теңге

2.2. Visa Business Gold 30 000 теңге

3.
Карточканы жедел шығару (тек қана Алматы қ.) - 2 

жұм. күн

3.1. Visa Business 5 000 теңге

3.2. Visa Business  Gold 15 000 теңге

4.
Карточканы клиенттің сұрауы бойынша немесе 

жоғалған кезде ауыстыру 

4.1. Visa Business 2 000 теңге

4.2. Visa Business Gold 5 000 теңге

5.
Қолданылу мерзімі өткен кезде және Банктің 

сұрауы бойынша  карточканы ауыстыру 

5.1. Visa Business/ Visa Business Gold 0 теңге

6.
Жалақы жобаларына арналған Visa төлем 

карточкалары  

6.1. Негізгі/қосымша карточкаларын шығару құны 0 теңге

6.2.
Негізгі/қосымша карточкаларына жылдық қызмет 

кӛрсету *
Осы Ережелердің 2-3 Қосымшасына сәйкес 

7.
Карточканы жедел шығару (тек қана Алматы қ.) - 2 

жұм. күн

7.1. Visa Electron 2 500 теңге

7.2. Visa Classic 5 000 теңге

7.3. Visa Gold** 10 000 теңге 

7.4. Visa Platinum** 20 000 теңге

8.
Карточканы клиенттің сұрауы бойынша немесе 

жоғалған кезде ауыстыру 

8.1. Visa Electon 600 теңге

Заңды тұлғаларға және жеке кәсіпкерлерге арналған төлем карточкалары бойынша тарифтер                     



8.2. Visa Classic 2 000 теңге

8.3. Visa Gold 5 500 теңге

8.4. Visa Platinum** 10 000 теңге

9.
Қолданылу мерзімі өткен кезде және Банктің 

сұрауы бойынша  карточканы ауыстыру 

9.1. Visa Electron/Visa Classic/ Visa Gold/ Visa Platinum 0 теңге

10.
Шотқа қаражатты аударғаны үшін комиссия 

(Төлем карточкасы)

10.1. Қолма-қол жарналар:Жалақы жобалар 1%

10.2.
Банкте ақшаны клиенттердің басқа шотынан 

аудару:Жалақы жобалар 
1%

10.3.

Ұйымның банк шотынан аудару (жӛнелтуші Банк ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ комиссиясын тӛлейді):Жалақы 

жобалар 

Осы Ережелердің 2-3 Қосымшасына сәйкес 

10.4.

Банктің басқа шотынан аудару  - банк ішіндегі 

аударымдар (картаның иесі банктің комиссиясын 

тӛлейді):Жалақы жобалар 

1%

10.5.
Басқа банктерден аудару (картаның иесі банктің 

комиссиясын тӛлейді):Жалақы жобалар 
1%

10.6. Жарна қолма-қол банкомат арқылы: Жалақы жобалар  0%

11. Қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия 

11.1.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банкомат желісінде Банк 

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары 

бойынша**Корпоративтік карталары

теңге - 0,5% (мин. 100 теңге), шет. Валюта***  - 1% (min. 200 

теңге)

11.2.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ банкомат желісінде Банк 

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары 

бойынша**Жалақы карталары

Осы Ережелердің 2-3 Қосымшасына сәйкес 

11.3.

"Қазақстан Халық банкі" АҚ банкомат желісінде Банк 

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары бойынша 

**Корпоративтік карталары 

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

теңге)

11.4.

"Қазақстан Халық банкі" АҚ банкомат желісінде Банк 

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары бойынша 

**Жалақы карталары 

Осы Ережелердің 2-3 Қосымшасына сәйкес 

11.5.
Басқа банктердің банкомат желілерінде:Корпоративтік 

карталары, Жалақы жобалары 

теңге - 1% (min 500 теңге), шет. валюта - 1,5% (min 500 

теңге)

11.6.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бӛлімшелерінде Банк 

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары 

бойынша:Корпоративтік карталары 

1% (min. 500 теңге)

11.7.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бӛлімшелерінде Банк 

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары 

бойынша:Жалақы карталары 

0,5%

11.8.

"Қазақстан Халық банкі" АҚ бӛлімшелерінде Банк ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары бойынша: 

Корпоративтік карталары 

1% (min. 500 теңге)



11.9.

"Қазақстан Халық банкі" АҚ бӛлімшелерінде Банк ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ карточкалары бойынша: Жалақы 

карталары

теңге - 0,7% (min 200 теңге), шет. валюта - 1% (min 500 

теңге)

11.10.

Басқа банктердің бӛлімшелерінде қолма-қол ақшаны 

алу үшін комиссия:Корпоративтік карталары, Жалақы 

жобалары

2% сомадан + 1 000 теңге

12.
Сауда және сервис орындарында қызмет көрсету 

үшін комиссия 

12.1.
Сауда/сервис: Корпоративтік карталары, Жалақы 

карталары
0 теңге

12.2.

"Халық Банкі" АҚ желілерінде "Кедендік тӛлем" 

операциясын жүргізу үшін комиссия:  Корпоративтік 

карталары, Жалақы карталары 

1% min. 500 тг. 

max 6000 тг.

13.
Шот бойынша балансты қарау (Төлем 

карточкасы), оның ішінде ҚҚС

13.1.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желілерінде: 

Корпоративтік карталары
100 теңге

13.2.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ желілерінде: Жалақы 

карталары
50 теңге

13.3.
Басқа банктердің желілерінде:Корпоративтік 

карталары, Жалақы карталары
100 теңге

14.
Шот бойынша көшірме (Төлем карточкасы), оның 

ішінде ҚҚС 

14.1.
Ай сайынғы:Корпоративтік карталары, Жалақы 

карталары 
0 теңге

14.2.
Соңғы 6 айда:Корпоративтік карталары, Жалақы 

карталары 
500 теңге

14.3.
Соңғы 6 айдан асатын ай үшін:Корпоративтік 

карталары, Жалақы карталары 
700 теңге

14.4.

банкомат бойынша mini-кӛшірме (шот бойынша соңғы 

10 операциялар  (Тӛлем карточкасы): Корпоративтік 

карталары  

200 теңге

14.5.

банкомат бойынша mini-кӛшірме (шот бойынша соңғы 

10 операциялар  (Тӛлем карточкасы):Жалақы 

карталары

100 теңге

15. Төлем карточканы жоғалту  кезінде оқшаулау 

15.1.
Стоп-беттегі қойылымсыз:Корпоративтік карталары, 

Жалақы карталары 
0 теңге

15.2.
Стоп-бетке қойылыммен (Visa Business/Visa Classic 

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

15.3.
Стоп-бетке қойылыммен (Visa Gold/Visa Platinum/Visa 

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

16.
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бөлімшелері және 

банкоматтары арқылы ақшаны аудару 

16.1.
Ӛзінің жеке шотына банк ішіндегі аударым  (Тӛлем 

карточкасы): Жалақы карталары  
0 теңге 

16.2.
Басқа тұлғаның шотына банк ішіндегі аударым  

(Тӛлем карточкасы): Жалақы карталары  
200 теңге



16.3. Visa to Visa аударым: Жалақы карталары 2 % (min. 200 теңге)

17. Басқа да қызметтер

17.1.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ карточка иелеріне 

банкомат камераларынан бейнежазбаларын ұсыну, 

оның ішінде ҚҚС 

5 000 теңге

17.2.

Басқа банктің карточка иелеріне банкомат 

камераларынан бейнежазбаларын ұсыну, оның ішінде 

ҚҚС

10 000 теңге

17.3.

Бӛтен желіде қызмет кӛрсетілген кезде банкомат 

камераларынан бейнежазбаларын ұсыну, оның ішінде 

ҚҚС   

 Банк-эквайер тарифтеріне сәйкес

17.4.

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ және "Қазақстанның 

Халық жинақ банкі" АҚ банкомат желілері арқылы 

қызметтерге тӛлем жүргізу  үшін комиссия   

50 теңге

17.5.
SMS-хабарлауға қосылу үшін тӛлем, оның ішінде ҚҚС 

қосылғанда 
0 теңге

17.6.
SMS-хабарлау үшін ай сайынғы абоненттік тӛлем, 

оның ішінде ҚҚС қосылғанда 
150 теңге

17.7.
Банкомат арқылы ПИН-кодты ауыстырғаны үшін 

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

18 Сауда эквайринг қызметі

18.1.

Кәсіпорынмен тауар/қызмет/жұмысты сатып алу 

кезінде  Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ тӛлем 

карточкаларын пайдаланып, операциялары бойынша 

ақшасыз есеп  айырысуларды жүргізу үшін Банктің 

комиссиясы 

Осы Ережелердің 2-8 Қосымшасына сәйкес 

18.2.

Кәсіпорынмен тауар/қызмет/жұмысты сатып алу 

кезінде  басқа Банктердің тӛлем карточкаларын 

пайдаланып, операциялары бойынша ақшасыз есеп  

айырысуларды жүргізу үшін Банктің комиссиясы 

Осы Ережелердің 2-8 Қосымшасына сәйкес 

19 Эквайринг тарифтері

19.1.

Басқа банктердің Visa карточкалары бойынша Банк 

ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ бӛлімшелерінде: Дебет 

карталары/Несие карталары 

шот валютасынан тәуелсіз - 2%  Max операция сомасы - 

шектеусіз 

19.2.
Басқа банктердің карточкалары бойынша Банк ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ  банкомат желілерінде

0 теңге 

Барлық Visa, MasterCard және UnionPay тӛлем 

карточкалары бойынша Max операция сомасы - 200 000 

теңге

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

** 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 маркетингілік іс-шаралар жүргізу аясында                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1) жылдық қызмет кӛрсетуі бар осы тӛлем карточкасы басқа банктік ӛнімдер бойынша жарнамалық тауар ретінде (сондай-ақ сыйға тарту 

түрінде) ақысыз берілуі мүмкін;                                                                                                                                                                                                                                                                     

2) "Priority Pass" Клубтық картасы берілуі мүмкін.                                                                                                                                                                               

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



1.

"Жалақы жоба" 

аясындағы жалақы 

төлем қоры (мың. теңге) 

Базалық  тарифтер
1 деңгейдегі 

жеңілдіктер

2 деңгейдегі 

жеңілдіктер

3 деңгейдегі 

жеңілдіктер

4 деңгейдегі 

жеңілдіктер

5 деңгейдегі 

жеңілдіктер

1.1. 10 000-нан және кӛп  0,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 0,05%

1.2. 5000-нан 10 000 дейін 0,20% 0,18% 0,17% 0,14% 0,10% 0,05%

1.3. 2000-нан 5 000 дейін 0,30% 0,27% 0,24% 0,20% 0,10% 0,05%

1.4. 500-ден 2000 дейін 0,40% 0,35% 0,30% 0,20% 0,10% 0,05%

1.5. 90-нан 500 дейін 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,05%

2.

"Жалақы жоба" 

аясындағы жалақы 

төлем қоры (мың. теңге) 

Базалық  тарифтер
1 деңгейдегі 

жеңілдіктер

2 деңгейдегі 

жеңілдіктер

3 деңгейдегі 

жеңілдіктер

4 деңгейдегі 

жеңілдіктер

5 деңгейдегі 

жеңілдіктер

2.1. 10 000-нан және кӛп  0,10% 0,09% 0,08% 0,07% 0,06% 0,05%

2.2. 5000-нан 10 000 дейін 0,20% 0,18% 0,17% 0,14% 0,10% 0,05%

2.3. 2000-нан 5 000 дейін 0,30% 0,27% 0,24% 0,20% 0,10% 0,05%

2.4. 500-ден 2000 дейін 0,40% 0,35% 0,30% 0,20% 0,10% 0,05%

2.5. 90-нан 500 дейін 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,05%

3. Қызметкерлер саны Базалық тарифтер 

3.1. 101-ден және аса  

Electron - 0 теңге,                                                                   

Classic - 0 теңге,                                                                       

Gold - 0 теңге**/Gold -   

15 000 теңге**,                                                                           

Platinum - 15 000 теңге.

3.2. 11-ден 101 дейін

Electron - 300 теңге,                                                                        

Classic - 500 теңге,                                                                       

Gold - 0 теңге**/Gold -   

15 000 теңге**,                                                                           

Platinum - 15 000 теңге.

3.5. 1-ден 11 дейін 

Electron - 1000 теңге,                                                                        

Classic - 5000 теңге,                                                                       

Gold - 20 000 теңге                                                                           

Platinum - 25 000 теңге.

№
Қызмет/операциялар 

тізбесі
Қолданыстағы тариф 

Банк шотын ашу (Ұйым тек 

бір банк шотын ашқаны 

үшін тӛлейді, қалған банк 

шоттары қажетті 

құжаттарды ұсынған кезде 

тегін ашылады)     

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

Әрбір банк шотын жүргізу 

(ай сайын, шот бойынша 

операция болған кезде)

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

Банк шотын ашу (Ұйым тек 

бір банк шотын ашқаны 

үшін тӛлейді, қалған банк 

шоттары қажетті 

құжаттарды ұсынған кезде 

тегін ашылады)

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

Әрбір банк шотын жүргізу 

(ай сайын, шот бойынша 

операция болған кезде) 

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

 Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Банк және басқа да 

операцияларды жүргізу шарты туралы ережесіне 

2-3 Қосымша 

2 2 деңгейдегі жеңілдіктер

Банк шоттарына ақшаны 

аударғаны үшін комиссия 

(төлем карточкасы)*

* Банк шоттарына ақшаны аударғаны үшін комиссия тӛлемін таңдау кезінде, қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия 0% тең.

   Қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия тӛлемін таңдау кезінде, банк шоттарына ақшаны аударғаны үшін комиссия 0% тең. 

Төлем карточкалары бойынша тарифтер: Жалақы жобалары бойынша қызмет көрсетудің базалық және жеңілдік шарттары. 

(Жеңілдік тарифтерді ұсыну критериялары "Ұйымды Жалақы жобасына қосу үшін жеңілдік тарифтерді ұсыну критерияларында" көрсетілген)  

 Ұйымды Жалақы жобасына қосу үшін жеңілдік тарифтерді ұсыну критериялары.  

*** 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.

Қолма-қол ақшаны алғаны 

үшін комиссия* ( Банк ВТБ 

АҚ ЕҰ/ "Қазақстанның 

Халық Банкі" АҚ 

желілерінде)

Жылдық қызмет көрсету***

** Visa Gold - 0 теңге, Банктің ішкі құжаттарының уәкілетті органның (Банктің Уәкілетті органы - Бӛлшек сауда бизнес тарифтері бойынша комитет) шешіміне сәйкес тек Ұйым басшыларына тегін беріледі.    Visa Gold - 15 000 теңге, барлық 

қалған қызметкерлерге беріледі.        

1 1 деңгейдегі жеңілдіктер



"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ 

қосу 

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ 

пайдаланғаны үшін ай 

сайынғы абоненттік тӛлем 

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

Банк шотын ашу (Ұйым тек 

бір банк шотын ашқаны 

үшін тӛлейді, қалған банк 

шоттары қажетті 

құжаттарды ұсынған кезде 

тегін ашылады)

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

Әрбір банк шотын жүргізу 

(ай сайын, шот бойынша 

операция болған кезде) 

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ 

қосу 

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ 

пайдаланғаны үшін ай 

сайынғы абоненттік тӛлем 

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

Банк шығарған 

Корпоративтік 

карточканың бар болуы 

Согласно тарифам  по 

платежным карточкам 

для юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей

Банк шотын ашу (Ұйым тек 

бір банк шотын ашқаны 

үшін тӛлейді, қалған банк 

шоттары қажетті 

құжаттарды ұсынған кезде 

тегін ашылады)

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

Әрбір банк шотын жүргізу 

(ай сайын, шот бойынша 

операция болған кезде) 

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ 

қосу  

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ 

пайдаланғаны үшін ай 

сайынғы абоненттік тӛлем 

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

Банк шығарған 

Корпоративтік 

карточканың бар болуы 

Заңды тұлғалар және 

жеке кәсіпкерлер үшін 

тӛлем карточкалары 

бойынша тарифтерге 

сәйкес 

Банк салымын Банкте 

орналастыру 

Заңды тұлғамен 

жылдам, шартты 

салымды ашу 

талаптарына сәйкес 

4 4 деңгейдегі жеңілдіктер

2 2 деңгейдегі жеңілдіктер

3 3 деңгейдегі жеңілдіктер



Банк шотын ашу (Ұйым тек 

бір банк шотын ашқаны 

үшін тӛлейді, қалған банк 

шоттары қажетті 

құжаттарды ұсынған кезде 

тегін ашылады)

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

Әрбір банк шотын жүргізу 

(ай сайын, шот бойынша 

операция болған кезде) 

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ 

қосу  

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ 

пайдаланғаны үшін ай 

сайынғы абоненттік тӛлем 

Заңды тұлғалар/ жеке 

кәсіпкерлер/ ауыл 

шаруашылық үшін 

(банктен басқа) есеп-

айырысу - кассалық 

қызмет кӛрсету 

бойынша базалық 

тарифтерге сәйкес

Банк шығарған 

Корпоративтік 

карточканың бар болуы 

Заңды тұлғалар және 

жеке кәсіпкерлер үшін 

тӛлем карточкалары 

бойынша тарифтерге 

сәйкес 

Банк салымын Банкте 

орналастыру 

Заңды тұлғамен 

жылдам шартты 

депозитті ашу 

талаптарына сәйкес 

Ұйымның барлық 

қызметкерлеріне SMS-

қызметіне қосылу 

SMS-хабарлама үшін ай 

сайынғы абоненттік 

тӛлем, заңды тұлғалар 

және жеке кәсіпкерлер 

үшін тӛлем 

карточкалары бойынша 

тарифтерге сәйкес 

5 5 деңгейдегі жеңілдіктер



Түсініктеме: 

Базалық мөлшерлеме 
Ең аз ұлттық 

валютада

Ең аз шетел 

валютада

Ең көп ұлттық 

валютада

ең көп шетел 

валютада 

1.

1.1.
"Бизнес экспресс" ӛнімінен басқа барлық ӛнімдері бойынша несие 

ӛтінімін қарастыру (клиент несиені алмаған жағдайда ҚҚС 

қосылады) 

10 000 KZT. Тартылған Бағдарламалар бойынша қаржыландыру 

жағдайда - жасалған Келісімдерге сәйкес 
 -  -  -  - 

1.2.
"Премиум кредит" және "Бизнес экспресс" ӛнімінен басқа барлық 

ӛнімдері бойынша қарызды (бір жолғы комиссия) ұйымдастыру 

үшін

1% несие сомасынан. Тартылған Бағдарламалар бойынша 

қаржыландыру жағдайда - жасалған Келісімдерге сәйкес 
1 500 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

1.3.
 "Премиум кредит" ӛнімі бойынша қарызды (бір жолғы комиссия) 

ұйымдастыру үшін

0,5 % несие сомасынан, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті 

органының шешімі бойынша белгіленеді.

Тартылған Бағдарламалар бойынша қаржыландыру жағдайда - 

жасалған Келісімдерге сәйкес 

375 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

3 500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

1.4. Ағымдағы шоттан несиелік қолма-қол ақшаны беру 

ЗТ үшін - Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Банк және басқа да                                                                               

операцияларды жүргізу шарты туралы ережесінің 1-4 

Қосымшасының 10 т. 10.1.т.т. сәйкес. Басқа субъектілері үшін - 0 

KZT (тек несиені беру күніне несиенің барлық сомасын алу 

кезінде). "Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы бойынша 

қаржыландыру кезінде - 0 KZT

 -  -  -  - 

1.5.
"Премиум кредит" және "Бизнес экспресс" ӛнімінен басқа барлық 

ӛнімдері бойынша несиелік желіні (бір жолғы комиссия) ашу үшін

0,5% несие желісінің сомасынан. Тартылған Бағдарламалар 

бойынша қаржыландыру жағдайда - жасалған Келісімдерге 

сәйкес 

1 500 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT, 250 

000 KZT -имеющих 

положительную 

кредитную историю 

в ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан) 

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

1.6.
"Премиум кредит" ӛнімі бойынша несиелік желіні (бір жолғы 

комиссия) ашу үшін

0,5% несие желісінің сомасынан, комиссияны қолдану Банктің 

Уәкілетті органының шешімі бойынша белгіленеді. 

Тартылған Бағдарламалар бойынша қаржыландыру жағдайда - 

жасалған Келісімдерге сәйкес 

375 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

3 500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

1.7.
"Премиум кредит" және "Бизнес экспресс" ӛнімдерінен басқа 

барлық ӛнімдері бойынша несиелік желі аясында (бір жолғы 

комиссия) траншеяны ұйымдастыру үшін

 0,5 % әрбір транштың сомасынан. Тартылған Бағдарламалар 

бойынша қаржыландыру жағдайда - жасалған Келісімдерге 

сәйкес 

1 500 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT, 250 

000 KZT -имеющих 

положительную 

кредитную историю 

в ДО АО Банк ВТБ 

(Казахстан) 

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

1.8.
"Премиум кредит" ӛнімі бойынша несиелік желі аясында (бір 

жолғы комиссия) траншеяны ұйымдастыру үшін

0,5% әрбір транштың сомасынан, комиссияны қолдану Банктің 

Уәкілетті органының шешімі бойынша белгіленеді.

Тартылған Бағдарламалар бойынша қаржыландыру жағдайда - 

жасалған Келісімдерге сәйкес 

1 500 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

3 500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

1.9.
"Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша кепілзат қамтамасыз етусіз 

қарызды (бір жолғы комиссия) ұйымдастыру үшін  
2% несие сомасынан 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

 -  - 

1.10.
"Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша қамтамасыз етумен қарызды 

(бір жолғы комиссия) ұйымдастыру үшін  

1% несие сомасынан. Тартылған Бағдарламалар бойынша 

қаржыландыру жағдайда - жасалған Келісімдерге сәйкес 
10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

 -  - 

1.11.
"Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша кепілзат қамтамасыз етусіз 

несиелік желіні (бір жолғы комиссия) ашу үшін  
1% несие желісінің сомасынан. 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

 -  - 

1.12.
"Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша кепілзат қамтамасыз етусіз 

несиелік желі аясында (бір жолғы комиссия) траншеяны 

ұйымдастыру үшін  

1 % әрбір транштың сомасынан 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

 -  - 

1.13.
"Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша қамтамасыз етумен несиелік 

желіні (бір жолғы комиссия) ашу үшін  

0,5% несие желісінің сомасынан. Тартылған Бағдарламалар 

бойынша қаржыландыру жағдайда - жасалған Келісімдерге 

сәйкес 

10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

 -  - 

1.14.
"Бизнес экспресс" ӛнімі бойынша қамтамасыз етумен несиелік 

желі аясында (бір жолғы комиссия) траншеяны ұйымдастыру 

үшін  

0,5 % әрбір транштың сомасынан. Тартылған Бағдарламалар 

бойынша қаржыландыру жағдайда - жасалған Келісімдерге 

сәйкес 

10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

 -  - 

1.15. Овердрафт, өтеу кестесіз:  -  -  -  - 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Банк және басқа да                                                                               

операцияларды жүргізу шарты туралы ережесіне                                                                                                       

2-4 Қосымша 

Шағын бизнес субъектілері үшін несиелік және құжаттамалық операциялары бойынша тарифтер (Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ ҚР Салық кодексінің 15 бабына сәйкес 

бейрезидентке (шетел банкі) табысты төлейтін салық агентінің міндеттерін орындайды)  

Түсініктеме: Банктің комиссиясы бойынша ҚҚС салынады, ҚҚС бағаға қосылған. 

Валюталық операциялары бойынша Банктің комиссиясы теңге немесе шетел 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). 

Шағын бизнес субъектілері (жеке кәсіпкерлер, заңды тұлғалар, нотариустар, адвокаттар, жеке сот орындаушылар) үшін несиелер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Осы тарифтер қарыз операцияларға таратылады (құжаттамалықтан басқа).*

№ Қызмет/ операциялар тізбесі

Қолданыстағы тарифтер



1.15.1.
Лимит овердрафтты 10 000 000 KZT (қоса алғанда) дейін ашқаны 

үшін 
2% овердрафт лимит сомасынан 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

- -

1.15.2. Лимит овердрафтты 10 000 000 KZT аса ашқаны үшін 1% овердрафт лимит сомасынан 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

1.15.3. Бір жолғы овердрафтты бергені үшін 1% овердрафт сомасынан 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

- -

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

1.16.1.
Лимит овердрафтты 10 000 000 KZT (қоса алғанда) дейін ашқаны 

үшін 
2% овердрафт лимит сомасынан 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

200 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

1.16.2. Лимит овердрафтты 10 000 000 KZT аса ашқаны үшін 1% овердрафт лимит сомасынан 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

1.16.3.
Лимит овердрафт аясында бір жолғы траншты, овердрафты беру 

үшін  
1% транш/овердрафт сомасынан. 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

2.

2.1.

Кепілзаттық қамтамасыз етуді тіркеу бойынша мерзімін 

кешіктіргені үшін, оның ішінде кепілзат шартына қосымша 

келісімдерді тіркеу бойынша (ҚҚС). Қайта қаржыландыру кезінде 

ӛтелмейді - жеке тұлғалар және шағын бизнес субъектілері үшін. 

0,5% несие/ несие желісінің сомасынан, комиссияны қолдану 

Банктің Уәкілетті органының шешімі бойынша белгіленеді. 
1 500 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

2.2.
Шағын бизнес субъектілері үшін мерзімінен бұрын жартылай 

ӛтегені үшін (жаңартылмалы несие желісі аясында траншеядан 

басқа) 

5% мерзімінен бұрын ӛтелген сомасынан, комиссияны қолдану 

Банктің Уәкілетті органының шешімі бойынша белгіленеді.. 

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы және "Ӛңірді даму 

III" бағдарламасы бойынша қаржыландыру кезінде - 0 KZT

1 500 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

2.3.
Шағын бизнес субъектілері үшін 1 жылға дейін жаңартылмалы 

несие желісі аясында траншеяны мерзімінен бұрын толық/ 

жартылай ӛтеу үшін

0% - - - -

2.4.
Шағын бизнес субъектілері үшін мерзімінен бұрын толық ӛтегені 

үшін (тұжырымдамаға сәйкес мораторий кезінде). Жаңартылмалы 

несие желісі аясында траншеядан басқа

5% қарыз берешегінің қалдығынан, комиссияны қолдану Банктің 

Уәкілетті органының және Банктің ІНҚ шешімі бойынша 

белгіленеді.

"Бизнестің жол картасы 2020" бағдарламасы және "Ӛңірді даму 

III" бағдарламасы бойынша қаржыландыру кезінде - 0 KZT 

1 500 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

2.5.
Шағын бизнес субъектілері үшін несие желісінің лимит/ қарыз 

сомасын кӛбейту 
0,5% кӛбейген сомасынан 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

2.6.
Шағын бизнес субъектілері үшін несие желісі аясында траншея 

мерзімін кӛбейту (Қарыз алушының  тӛмендетілген қаржы 

жағдайымен байланысты жағдайларынан басқа)  

0,5% кӛбейтілген траншеяларының қарыз берешек қалдығынан 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

2.7.
Шағын бизнес субъектілері үшін несие желісінің мерзімін кӛбейту 

(Қарыз алушының  тӛмендетілген қаржы жағдайымен байланысты 

жағдайларынан басқа)  

0,25% кӛбейтілген несие желісінің сомасынан - - - -

2.8.
Кепілзат қамтамасыз етуді босату. Шағын бизнес субъектілері 

үшін Банктің УО шешімі бойынша қосымша кепілзат аясында 

ұсынылған кепілзат қамтамасыз етуден басқа (ҚҚС) 

0,5% қарыз берешегінің қалдығынан, комиссияны қолдану Банктің 

Уәкілетті органының шешімі бойынша белгіленеді. 
10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

2.9. Шағын бизнес субъектілері үшін несиелендіру валютасын ӛзгерту 0,5% қарыз берешегінің қалдығынан 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

2.10.
Шағын бизнес субъектілері үшін қарыз/ несиелік желі бойынша 

мақсаттық бағытты ӛзгерту  
0,5% мақсаттық бағыты ӛзгеретін сомадан 10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

2.11.
Шағын бизнес субъектілері үшін клиенттің ӛтініші бойынша 

сыйақы мӛлшерлемесін азайту (клиент ӛнім бойынша ковенантты 

орындау жағдайда мӛлшерлемені тӛмендетуден басқа)

0,5% берешек қалдығынан, осы бойынша сыйыақы мӛлшерлемесі 

тӛмендейді, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді. 

10 000 KZT

баламасы 

шетел 

валютада ең 

аз сомаға 

теңгемен 

500 000 KZT

баламасы шетел 

валютада ең кӛп 

сомаға теңгемен

Шағын бизнес субъектілерінің несиелендіру шартын өзгерту*



2.12.
Шағын бизнес субъектілері үшін клиенттің ӛтініші бойынша ӛтеу 

тәсілін, әдісін ӛзгерту  
10 000 KZT  -  -  -  - 

2.13.
Шағын бизнес субъектілері үшін клиенттің ӛтініші бойынша 

кепілзат қамтамасыз етуді ауыстыру (ҚҚС) 
10 000 KZT  -  -  -  - 

2.14.

Шағын бизнес субъектілері үшін клиенттің ӛтініші бойынша қарыз 

алушыны/ қосалқы қарыз алушыны/ кепілзат берушіні ауыстыру 

(кепілзатты ауыстырумен байланысты кепілзат берушіні 

ауыстырудан басқа) 

10 000 KZT  -  -  -  - 

2.15.
Шағын бизнес субъектілері үшін клиенттің ӛтініші бойынша 

кепілгерді шығару/ ауыстыру (ҚҚС)
10 000 KZT  -  -  -  - 

3.

3.1.

Клиенттің сұрауы бойынша анықтамаларды, хаттарды, 

хабарламаларды және басқа да құжаттарды бергені үшін 

(айына 1 (бір) рет сұратылатын шарт бойынша қарызды 

ӛтеу есебіне түсетін кезекті ақшаны тарату туралы 

ақпараттардан, және қайтаруға жататын соманың 

мӛлшері туралы мәліметтерден, сонымен қатар кепілзат 

мүлікке ауыртпалықты салу/ алу туралы құжатты алғашқы 

беруден басқа), (ҚҚС) 

3000 KZT бір құжат үшін  -  -  -  - 

3.2.
Несиелендіру кезеңінде кепілзат қамтамасыз ету 

құжаттарының түпнұсқаларын беру үшін (ҚҚС)
5000 KZT  -  -  -  - 

 -  -  -  - 

4.

4.1. Аккредитивті ашу:

 - жабылған аккредитивтер бойынша (100% ақшалай жабумен) 0,35% аккредитив сомасынан 20 000 KZT 220 000 KZT

 - жабылмаған аккредитивтер бойынша** 0,35% аккредитив сомасынан 20 000 KZT 220 000 KZT

4.2.
**Жабылмаған аккредитивтер бойынша тәуекелдер үшін 

комиссия 

 - аккредитив сомасы кезінде 10 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда  
10% жылдық, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді. 

 - аккредитив сомасы кезінде 10 000 001 теңгеден 50 000 000 теңгеге 

дейін қоса алғанда  

5%жылдық, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді.  

 - аккредитив сомасы кезінде 50 000 000 теңгеден жоғары 
2% жылдық, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді. 

4.3. Аккредитивті алдын ала растау 50 USD

4.4.
Аккредитивтің шарттарын ӛзгерту*** (бір қызмет үшін енгізілген 

ӛзгертулер санынан тәуелсіз)
100 USD

***Аккредитивтің сомасын кӛбейту комиссия есебін шығару үшін 

аккредитив бӛлек шығарылым болып қарастырылады 

4.5.
Қолданылу мерзімі ӛткенге дейін аккредитивті жою үшін комиссия 

(ҚҚС қосылғанда):

- B64бенефициардың келісімін сұрау арқылы 80 USD

- B109 B65 0 USD

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

4.7.
Құжаттардағы сәйкессіздіктер үшін комиссия (құжаттардың әрбір 

пакеті үшін)
50 USD

4.8. Аккредитив бойынша тӛлем 

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

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

=B71- ресей B71рубль 0,08% тӛлем сомасынан 250 RUB 2 700 RUB

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

4.9.
Келісімшарт негізінде аккредитивтің мәтінін шығару кезінде бас 

тартқан кезде дайындау (ҚҚС қосылғанда)
50 USD

4.10. Пошта арқылы құжаттарды жіберу (ҚҚС қосылғанда) 10 000 KZT

Ескертпе:

* Егер ӛзгертілген деректер Банктің бастамасы бойынша енгізілсе немесе осы ӛзгерту Банк үшін шартты жақсартса - ӛтелмейді. Комиссия тізбесіне 

қосылмағандар ӛтелмейді  

Шағын бизнес субъектілерін несиелендіруге қатысты анықтамаларды, хаттарды, хабарламаларды және басқа да құжаттарды беру     

Ескертпе:

1) Несие ӛнімдері бойынша қарызды сақтандыру, сақтандыру Компанияларының тарифтері бойынша жүзеге асырылады;

2) Кепілзат қамтамасыз етуді бағалау тәуелсіз бағалау Компанияларының тарифтері бойынша жүзеге асырылады  

Шағын бизнеске арналған аккредитивтер импорттық (резервтік аккредитивтерді қоса алағанда) 



4.11.
Шетел банктерімен ынтымақтасу кезінде ұсынылатын 

қызметтер****  
шетел банкінің инвойсына сәйкес +25%  инвойс сомасынан 

**** Аккредитивті растау, растауды қосу, құжаттарды 

тексеру, қаржыландыруды ұйымдастыру, төлемді кешіктіру, 

дисконттау, төлемді өткізу, міндеттемелерді мерзімінен 

бұрын тоқтату, өзгертулер, сұраулар үшін шетел банктерінің 

комиссиялары"

4.12.
Шетел банктерімен ынтымақтасу кезіндегі мәмілелері бойынша 

шығындарды ӛтеу*****  (ҚҚС қосылғанда)
шетел банкінің инвойсына сәйкес +25%  инвойс сомасынан 

*****Шетел банктерінің пошталық, коммуникациялық және 

басқа да шығындарды өтеу 

4.13.
Шетел банктерімен ынтымақтасу кезіндегі ұсынылатын 

қаржыландыру ******
шетел банкінің инвойсына сәйкес +17,65%  инвойс сомасынан 

******Аккредитив аясындағы дисконттау үшін пайыздық 

сыйақы 

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

5.

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

5.2. Аккредитив шартының ӛзгертілуін растау (бір растау үшін) 50 USD

5.3. Аккредитив бойынша хабарламаны растау (бір растау үшін) 20 USD

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

5.5.
Құжаттардағы сәйкессіздіктер үшін комиссия (құжаттардың әрбір 

пакеті үшін)
50 USD

5.6. Аккредитив бойынша тӛлем 

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

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

=B71- ресей B71рубль 0,08% тӛлем сомасынан 250 RUB 2 700 RUB

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

5.7. Аккредитив бойынша құжаттар пакетін қабылдау және ӛңдеу 50 USD 

5.8. Пошта арқылы құжаттарды жіберу (ҚҚС қосылғанда) 10 000 KZT

5.9.
Қолданылу мерзімі ӛткенге дейін аккредитивті жою үшін комиссия 

(ҚҚС қосылғанда)
50 USD

6. Шағын бизнеске арналған банк кепілдіктері 

6.1. Кепілдікті шығару үшін комиссия:  -  -  -  - 

- тендерлік кепілдіктер100% ақшалай жабумен
3 000 000 теңгеге дейін - 3 % жылдық нақты күндер үшін; 3 000 

001 теңгеден және жоғары  - 2 % жылдық нақты күндер үшін
5 000 KZT  - 92 500 KZT  - 

- тендерлік кепілдіктер100% ақшалай жабуды ұсынбай*******
3 000 000 теңгеге дейін - 4,5 % жылдық нақты күндер үшін; 3 000 

001 теңгеден және жоғары  - 3,25 % жылдық нақты күндер үшін
8 000 KZT  - 92 500 KZT  - 

- тендерлік кепілдіктер (бланк)
3 000 000 теңгеге дейін - 12,5 % жылдық нақты күндер үшін; 3 000 

001 теңгеден және жоғары  - 8 % жылдық нақты күндер үшін
10 000 KZT  - 92 500 KZT  - 

басқа да кепілдіктер 100% ақшалай жабумен 

  5 000 000 теңгеге дейін - 4% жылдық нақты күндер үшін; 5 000 

001 теңгеден 50 000 000 теңгеге дейін - 2,5 % жылдық нақты 

күндер үшін; 50 000 001 теңгеден және жоғары  - 1,5% жылдық 

нақты күндер үшін

12 000 KZT  - 3 500 000 KZT  - 

- басқа да кепілдіктер100% ақшалай жабуды ұсынбай*******

5 000 000 теңгеге дейін - 6% жылдық нақты күндер үшін; 5 000 

001 теңгеден 50 000 000 теңгеге дейін - 3% жылдық нақты күндер 

үшін; 50 000 001 теңгеден және жоғары  - 1,5% жылдық нақты 

күндер үшін

18 000 KZT  - 5 000 000 KZT  - 

6.2. ******* Тәуекелдер үшін комиссия  -  -  -  - 

 - кепілдік сомасы кезінде 20 000 000 теңгеге дейін қоса алғанда  
2% жылдық, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді. 

 - кепілдік сомасы кезінде 20 000 001 теңгеден 75 000 000 теңгеге 

дейін қоса алғанда 

1% жылдық, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді. 

Шағын бизнеске арналған аккредитивтер экспорттық 



 - кепілдік сомасы кезінде 75 000 000 теңгеден жоғары 
0,5% жылдық, комиссияны қолдану Банктің Уәкілетті органының 

шешімі бойынша белгіленеді. 

6.3.
Берілген кепілдік шартын ӛзгерту******** (енгізілген ӛзгертулер 

санынан тәуелсіз бір қызмет үшін)
5 000 KZT  -  -  -  - 

6.4.
Қолданылу мерзімі ӛткенге дейін кепілдікті жою үшін тұрақсыздық 

айып:
 -  -  -  - 

 - бенефициардың келісімін сұрау арқылы 15 000 KZT  -  -  -  - 

 - алдын ала сұраусыз бенефициардан міндеттемелерден ресми 

босатуды алу бойынша
0 KZT  -  -  -  - 

6.5. Кепілдік бойынша тӛлемдік талабын тексеру 0,15% талап ету сомасынан 18 500 KZT 75 000 KZT

6.6. Кепілдік бойынша талапты орындау кезінде тӛлемді жүргізу:

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

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

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

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

6.7.
Келісімшарт негізінде бенефициармен алдын ала келісу үшін 

кепілдік мәтінін дайындау (ҚҚС қосылғанда)
7 500 KZT  -  -  -  - 

6.8. Кепілдік бойынша сұраулар (ҚҚС қосылғанда) 3 000 KZT  -  -  -  - 

6.9. Пошта арқылы құжаттарды жіберу (ҚҚС қосылғанда) 10 000 KZT

6.10.
 Шетел банктерімен ынтымақтасу кезінде ұсынылатын 

қызметтер**********
шетел банкінің инвойсына сәйкес +25%  инвойс сомасынан 

 ********** Растау, кепілдікті шығару, талаптарды тексеру, 

төлемді жүргізу, міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтату, 

өзгертулер, сұраулар үшін шетел банктерінің комиссиялары    

6.11.
 Шетел банктерімен ынтымақтасу кезіндегі мәмілелері бойынша 

шығындарды ӛтеу (ҚҚС қосылғанда) *********** 
шетел банкінің инвойсына сәйкес +25%  инвойс сомасынан 

***********Шетел банктерінің пошталық, коммуникациялық және 

басқа да шығындарды өтеу 

7.  Экспорттық кепілдіктер 

7.1. Экспорттық кепілдіктерді растау 0,10% кепілдік сомасынан  - 100 USD  - 500 USD

7.2. Кепілдік шартының ӛзгертілуін растау (бір растау үшін) 50 USD 

7.3. Кепілдік бойынша хабарламаларды растау (бір растау үшін) 20 USD

7.4.
Клиенттің нұсқаулығы негізінде кепілдік бойынша тӛлеу үшін 

талаптарды ұсыну 
50 USD 

7.5. Пошта арқылы құжаттарды жіберу (ҚҚС қосылғанда) 10 000 KZT

******** Кепілдік сомасымен және мерзімді кӛбейту комиссияны есептеу үшін жеке кепілдік шығарылымы ретінде қарастырылады 



Базалық 

мөлшерлеме 

Ұлттық 

валютамен 

минимум  

Шетелдік 

валютамен 

минимум 

Ұлттық 

валютамен 

максимум  

Шетелдік 

валютамен 

максимум  

1. 102081610/0100
 Экспорттық  аккредитивтер (резервтік  

аккредитивтерді қосқанда)

1.1. Аккредитивті растау: 

102081611/0101  - өтеуді ұсына отырып 0,15% 18 500 KZT 100 USD

102081611/0102  - өтеуді ұсынусыз
жылына 0,15% - 

10%  
18 500 KZT 100 USD

1.2. 102081611/0103 Аккредитивті алдын ала растау 50 USD

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

1.4. 102081611/0105
Аккредитив шарттары ӛзгерістерін растау (бір растау 

ішінде)
50 USD

1.5. 102081611/0106 Аккредитив бойынша хабарларды растау (бір растау ішінде) 20 USD

1.6. 102081611/0107
Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшінің 

жойылуы үшін комиссия  (ҚҚС ескере отырып)
50 USD

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

1.8. 102081611/0109
Құжаттардағы сәйкессіздіктер үшін комиссия  (әрбір 

құжаттар пакеті үшін)
50 USD

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

1.10. 102081611/0111
Трансферабельді аккредитив бойынша шарттарды ӛзгерту 

(енгізілетін ӛзгертулер санына тәуелсіз бір қызмет үшін)
100 USD

1.11. 102081611/0112
Аккредитив бойынша құжаттар пакетін қабылдау және 

ӛңдеу  
50 USD 

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

1.13. 102081611/0114 Негоциация, дисконттау және тратталар акцепті 
 жылына 0,15% - 

10% 
18 500 KZT 100 USD

1.14.
Келісім-шарт негізінде аккредитив мәтінін дайындау (ҚҚС 

ескере отырып)
50 USD

1.15. Аккредитив бойынша тӛлемді есепке жатқызу 

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

- ЕВРО 0,20% 24 EUR 286 EUR

- ресей рубльдері 0,08% 250 RUB 2 700 RUB

- теңге 0,20% 3 000 KZT 7 500 KZT

2. 102081610/0200
Импорттық аккредитивтер (оның ішінде резервтік 

аккредитивтер)

2.1. Аккредитив ашу:

102081611/0201  - өтеуді ұсына отырып 0,30% 18 500 KZT 100 USD 185 000 KZT 1 000 USD

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

102080611/0203
100%-дық ӛтеусіз аккредитивтер бойынша тәуекелділіктер 

үшін комиссия     

жылына 0,1% - 

20%

2.2. 102081611/0204 Аккредитивті алдын ала растау 50 USD

2.3. 102081611/0205
Аккредитив шарттарын ӛзгерту** (енгізіліп отырған 

ӛзгертулер санына тәуелсіз бір қызмет үшін)
100 USD

**Аккредитив сомасын арттыру комиссияларды есептеу 

үшін аккредитивтің дербес шығарылымы ретінде қаралады  

2.4.
Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивтің күшінің 

жойылуы үшін комиссия  (ҚҚС ескере отырып)

102081611/0206 - бенефициар келісімін сұрау жолымен 80 USD

Ірі және Орта бизнес сегментіне жататын заңды тұлғалар/жеке кәсіпкерлер/шаруа қожалықтарына (банктерді қоспағанда) арналған құжаттық және 

кредиттік операциялар бойынша тарифтер 

Қолданыстағы тарифтер 

ВТБ Банк (Қазақстан) АҚ ЕҰ-да Банктік және 

басқа да операцияларды ӛткізудің жалпы 

шарттары туралы ережелерге                                                          

2-5 қосымша  

Қызметтер / операциялар тізімі Коды№



102081611/0207
- алдын ала сұраусыз бенефициардан міндеттемелерден 

ресми босату алынғаннан кейін 
0 USD

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

2.6. 102081611/0209
Құжаттардағы сәйкессіздіктер үшін комиссия  (құжаттардың 

әрбір пакеті үшін)
50 USD

2.7. Аккредитив бойынша тӛлем

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

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

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

- теңге 0,20% 3 000 KZT 7 500 KZT

2.8. 102081611/0214

Оны шығарудан бас тартылған уақытта келісім-шарт 

негізінде аккредитив мәтінін дайындау (ҚҚС салығын ескере 

отырып)

50 USD

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

2.10.
Инобанктермен ынтымақтаса отырып ұсынылатын 

қызметтер* 

инобанк 

инвойсына 

сәйкес инвойс 

сомасынан  

+25%  

*Аккредитивті растау, растама қосу, құжаттарды 

тексеру, қаржыландыруды ұйымдастыру, төлемнің 

мерзімін ұзарту, дисконттау, төлемді орындау, 

міндеттемелерді мерзімінен бұрын тоқтату, 

өзгертулер, сұрау салулар үшін инобанктер 

комиссиялары. Тариф ҚР Салық кодексінің 15 бабына 

сәйкес Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ  резидент емеске 

(инобанкке) кіріс төлейтін салық агентінің міндеттерін 

орындаған жағдайларда өндіріп алынады

2.11.
Инобанктермен ынтымақтаса отырып, мәмілелер бойынша 

шығындарды ӛтеу* (ҚҚС ескере отырып)

инобанк 

инвойсына 

сәйкес инвойс 

сомасынан  

+25%  

*Инобанктердің пошталық, байланыс шығындары мен 

басқа да шығындарын өтеу.  Тариф ҚР Салық кодексінің 

15 бабына сәйкес Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ  резидент 

емеске (инобанкке) кіріс төлейтін салық агентінің 

міндеттерін орындаған жағдайларда өндіріп алынады

2.12.
Инобанктермен ынтымақтаса отырып ұсынылған 

қаржыландыру*

инобанк 

инвойсына 

сәйкес инвойс 

сомасынан + 

17,65%  

*Аккредитив шегінде дисконттау үшін пайыздық сыйақы. 

Тариф ҚР Салық кодексінің 15 бабына сәйкес Банк ВТБ 

(Қазақстан) АҚ ЕҰ  резидент емеске (инобанкке) кіріс 

төлейтін салық агентінің міндеттерін орындаған 

жағдайларда өндіріп алынады

3. 102071610/0100 Импорттық кепілдемелер 

3.1. Кепілдеменің шығарылуы үшін комиссия: 

102071611/0101
- 100% ақшалай өтемі бар теңгемен тендерлік 

кепілдемелер 
0,30% 15 000 KZT 65 000 KZT

102071611/0102
- теңгемен өтелмеген тендерлік кепілдемелер 

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

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

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

102071611/0104 - өтем ұсынылмайтын басқа да кепілдемелер* 0,20% 18 500 KZT 100 USD 148 000 KZT 800 USD

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

20% 

** Тәуекелділіктер үшін комиссия:

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

уақытта 
жылына 6-10% 

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

уақытта 
жылына 3-5% 

3.2. 102071611/0107
Берілген кепілдеме шарттарын ӛзгерту *** (бір қызмет үшін 

енгізілетін ӛзгертулер санына тәуелсіз) 
100 USD



***Кепілдеме сомасын арттыру комиссия есептеу үшін 

кепілдеменің жеке шығарылымы ретінде қаралады 

3.3.
Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін кепілдеме күшін жою 

үшін комиссия (ҚҚС ескергенде):

102071611/0108 - Бенефициар келісімін сұрату жолымен 80 USD

102071611/0109
- алдын ала сұраусыз бенефициардан міндеттемелерден 

ресми босату алынғаннан кейін 
0 USD

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

3.5. 102071611/0111
Кепілдеме бойынша талапты орындау кезінде тӛлемді 

ӛткізу:

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

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

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

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

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

ескере отырып)
50 USD

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

3.8.
 Инобанктермен ынтымақтаса отырып ұсынылатын 

қызметтер****

инобанк 

инвойсына 

сәйкес инвойс 

сомасынан  

+25%  

 **** Растау, кепілдеме шығару, талапты тексеру, 

төлемді өткізу,  міндеттемелерді мерзімінен бұрын 

тоқтату, өзгертулер, сұрау салулар үшін инобанктер 

комиссиялар.Тариф ҚР Салық кодексінің 15 бабына сәйкес 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ  резидент емеске (инобанкке) 

кіріс төлейтін салық агентінің міндеттерін орындаған 

жағдайларда өндіріп алынады

3.9.
 инобанктермен ынтымақтаса отырып, мәмілелер бойынша 

шығындарды ӛтеу*****  (ҚҚС ескере отырып)

инобанк 

инвойсына 

сәйкес инвойс 

сомасынан  

+25%  

*****Пошталық, байланыс шығындары мен инобанктердің 

басқа да шығындарын өтеу. Тариф ҚР Салық кодексінің 15 

бабына сәйкес Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ  резидент 

емеске (инобанкке) кіріс төлейтін салық агентінің 

міндеттерін орындаған жағдайларда өндіріп алынады

4. 102071610/0200 Экспорттық кепілдемелер 

4.1. Контркепілдемемен кепілдеме шығару үшін комисия:

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

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

10% 
18 500 KZT 100 USD

4.2. 102071611/0203 Кепілдемені алдын ала растау 50 USD

4.3. 102071611/0204 Кепілдемені растау 0,10% 18 500 KZT 100 USD 92 500 KZT 500 USD

4.4. 102071611/0205 Кепілдеме шарттары ӛзгертулерін растау (бір растау үшін) 50 USD

4.5. 102071611/0206 Кепілдеме бойынша хабарларды растау (бір растау үшін) 20 USD

4.6. 102071611/0207
Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін кепілдеме күшін жою 

үшін комиссия  (ҚҚС ескере отырып)
80 USD

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

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

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

5. 102101610/0100
Импорт бойынша коммерциялық келісім-шарт 

бойынша қарастырылған құжаттық инкассо

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

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

5.3. 102101611/0103
Инкассалық тапсырма шарттарының ӛзгерістерін растау  

(бір растау үшін)
50 USD

5.4. Инкассо бойынша тӛлем:

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

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

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

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



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

индоссирлеу (әрбір құжат үшін);
10 USD

5.6. 102101612/0109
Құжаттарды тӛлемсіз (ҚҚС ескере отырып) қайтару (кері 

жіберу)  
10 000 KZT

5.7. Инкассо бойынша құжаттар пакетін қабылдау және ӛңдеу 50 USD 

6. 102101610/0200
Экспорт бойынша коммерциялық келісім-шарт 

бойынша қарастырылған құжаттық инкассо

6.1. 102101611/0201
Инкассалық тапсырма шығару (инкассоға құжаттарды 

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

6.2. 102101612/0202
Инкассалық тапсырма шығару (инкассоға құжаттар жіберу) 

(ҚҚС ескере отырып)
10 000 KZT

6.3. 102101611/0203
Инкассалық тапсырма шарттарын ӛзгерту (бір қызмет үшін 

енгізілетін ӛзгертулер санына тәуелсіз)
100 USD

6.4. 102101612/0204
Клиент ӛтініші бойынша инкассалық тапсырманың кері 

қайтарылуы үшін комиссия  (ҚҚС ескере отырып)
80 USD

6.5. Тӛленбеген құжаттарды қайтару (ҚҚС ескере отырып):

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

102101612/0206 -наразылық білдіре отырып
 10 000 KZT + 

заң. шығындар 

6.6. Инкассо бойынша құжаттар пакетін қабылдау және ӛңдеу 50 USD 

8 102040611/0100 Несиелік операциялар бойынша тарифтер 

8.1. 102041612/0101
Ӛтініштің қаралуы үшін комиссия  (Теріс шешім кезінде 

(ҚҚС ескере отырып) (ӛтініш сомасынан)
0% 30%

8.2. 102040611/0102
Қаржыландырудың ұйымдастырылуы үшін комиссия  (несие 

желісі сомасынан)
0% 30%

8.3. 102041611/0103 Несие сомасынан мерзімінен бұрын ӛтеу үшін комиссия 0% 30%

8.4. 102041611/0104 Келісімнің бұзылуы үшін комиссия, лимит сомасынан   0% 30%

8.5. 102041611/0105
Мерзімін ұзарту үшін комиссия, несиенің мерзімі ұзартылып 

отырған сомадан 
0% 5%

8.6. 102041611/0106 Міндеттеме үшін комиссия, жылына 0% 10%

8.7. 102041611/0107
Қаржыландыру шарттарын ӛзгерту үшін комиссия  (несие 

желісі сомасынан)
0% 30%

8.8. 102041611/0108
Кейінге қалдырулар ұсынылуы үшін комиссия  (несие желісі 

сомасынан)
0% 30%

8.9. 102041611/0109
Қаржылық инструменттердің шұғыл шығарылуы / ұсынылуы 

үшін комиссия  (несие желісі сомасынан)
0% 30%

8-1 Рамбурстық міндеттемелер 

8-1.1. Рамбурстық міндеттеменің шығарылуы үшін комиссия: 

 - өтеуді ұсына отырып 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

* Тәуекелділіктер үшін комиссия  
жылына 0,1% - 

20% 

8-1.2.
Рамбурстық міндеттеме шарттарын ӛзгерту** (бір қызмет 

үшін енгізілетін ӛзгертулер санына тәуелсіз)
100 USD

**Рамбурстық міндеттеме сомасын арттыру комиссияларды 

есептеу үшін рамбурстық міндеттеменің дербес 

шығарылымы ретінде қаралады  

8-1.3.

Әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін рамбурстық 

міндеттеменің күшінің жойылуы үшін комиссия  (ҚҚС ескере 

отырып)

100 USD

8-1.4. Рамбурстық міндеттеме бойынша тӛлем:

- АҚШ доллары                                                                                                                0,20% 33 USD 400 USD

- ЕВРО 0,20% 24 EUR 286 EUR

- ресей рубльдері 0,08% 250 RUB 2 700 RUB



- теңге 0,20% 3 000 KZT 7 500 KZT

8-1.5. Құжаттарды пошта арқылы жіберу (ҚҚС ескере отырып) 10 000 KZT

8-2
Мәмілені құрылымдау /халықаралық қаржылық 

көздерден қаржыландыруды тарту 

8-2.1.

Халықаралық қаржылық кӛздер қаражатынан 

қаржыландыруды тарту бойынша мәмілелерді құрылымдау 

үшін комиссия (аккредитивті пайдаланусыз) (ҚҚС ескере 

отырып)

1 жылға дейін 0,5%  500 USD 5 000 USD

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

8-2.2.

Аккредитивті кейін қаржыландыру / дисконттауды 

қарастыратын, аккредитив шығару жолымен 

қаржыландыруды тарту бойынша мәміленің құрылымдалуы 

үшін комиссия  (ҚҚС ескере отырып)

1 жылға дейін 0,5% 500 USD 5 000 USD

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

8-2.3.

Экспорттық Несиелік Агенттіктер (ЭНА) / Экспорттық-

сақтандыру агенттіктерінің (ЭСА) сақтандыру ӛтемі арқылы 

қаржыландыруды тарту бойынша мәмілені құрылымдау 

үшін комиссия, оның ішінде, мәмілені құрылымдау (ҚҚС 

ескере отырып)

1,0% 5 000 USD 30 000 USD

8-2.4.

Қарызды мерзімінен бұрын ӛтеу / дисконттауды 

қарастыратын аккредитивті мерзімінен бұрын жабу үшін 

комиссия

ӛтеу сомасынан 

0,5%  
100 USD

9 Басқа да комиссиялар 

9.1.

Қаржыландыруды жүзеге асыру мақсаттарындағы кеңес 

беру қызметтері үшін комиссия (қаржыландыру сомасынан) 

(ҚҚС ескере отырып)

0% 30%

9.2.
Құжаттық және кепілдемелік операциялармен байланысты 

сұрау салуларды орындау (ҚҚС ескере отырып)
20 USD



Базалық  тарифтер
1 деңгейдегі жеңілдік 

тарифі 

2 деңгейдегі жеңілдік 

тарифі 

3 деңгейдегі жеңілдік 

тарифі 

4 деңгейдегі жеңілдік 

тарифі 

1.

Кәсіпорынмен тауарларды/ 

қызметтерді/ жұмыстарды сату 

кезінде басқа Банктерінің тӛлем 

карточкаларын пайдаланып 

операциялары бойынша ақшасыз 

есеп айырысуды жүргзігені үшін 

Банктің комиссиясы  

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

2.

Кәсіпорынмен тауарларды/ 

қызметтерді/ жұмыстарды сату 

кезінде Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 

тӛлем карточкаларын пайдаланып 

операциялары бойынша ақшасыз 

есеп айырысуды жүргзігені үшін 

Банктің комиссиясы  

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

3.

ҚҚС қосылғанда ай сайынғы 

абоненттік тӛлем*: Әрбір 

орнатылған POS терминал үшін, 

осы бойынша нақты айналымдар 

айына 100 000 кем теңгені 

құрайды**.                                                                 

8 000 теңге***  

4. 

Банкте шотты ашпай Қазақстан 

бойынша ұлттық валютада (теңге) 

сыртқы аударымдар 

0 теңге

№

1 1 деңгейдегі жеңілдік тарифі 

2 2 деңгейдегі жеңілдік тарифі 

3 3 деңгейдегі жеңілдік тарифі 

4 4 деңгейдегі жеңілдік тарифі 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Банк және басқа да 

операцияларды жүргізу шарты туралы ережесіне                                                 

2-6 Қосымша 

"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ қосу  

Сауда эквайрингі бойынша тарифтер 

** Егер компания N*100 000 теңгеге тең айналымды орындамаса (N-компанияда орнатылған POS-терминалдардың саны), абоненттік тӛлем әрбір 100 000 теңге орындалмаған 

айналым үшін алынады.                                                                                                     

"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ қосу  

"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ қосу  

Банк шығарған Корпоративтік тӛлем карточканың 

бар болуы 

Қолданыстағы тарифтер 

Қызмет/операциялар тізбесі№

*** Есеп айырысу кезең айдың 20-шы күнінен бастап келесі айдың 20-шы күніне дейін толық кезең болып түсініледі.  

*Абоненттік тӛлемге кассирлердің оқуы, POS-терминалды қолдау, шығын материалдары жатады.  

Төлем карточкаларын пайдаланып операциялары бойынша ақшасыз есеп-айырысуларды жүргізу үшін жеңілдік тарифтерді ұсыну критериялары

Қызмет/операциялар тізбесі

Корпоративтік Бизнес Клиенті 

Банк шығарған Корпоративтік тӛлем карточканың 

бар болуы 

Банк салымын Банкте орналастыру 

"Интерент-банкинг" ҚБҚЖ қосу  

Банк шығарған Корпоративтік тӛлем карточканың 

бар болуы 

Банк салымын Банкте орналастыру 



Базалық мөлшерлеме 
ең аз ұлттық 

валютада

ең көп ұлттық 

валютада 

1. 402011611/0100 Шотты ашу

1.1. 402011611/0101 Банк-корреспонденттер үшін 0 KZT

2. 402011610/0200 Банк шотын жүргізу 

2.1. 402011612/0201
Банк-қаржы құжаттарының түпнұсқаларын 

беру (ҚҚС қосылады) 
10 USD

2.2. 402011612/0202

Клиенттің сұрауы бойынша Банктің қызмет 

кӛрсетуімен байланысты анықтамаларды 

ұсыну (ҚҚС қосылады) 

900 KZT

2.3. Тӛлемдер бойынша тексеру (ҚҚС қосылады)

402011612/0203
- валютаның барлық түрлері (СКВ, ОКВ, 

теңгеден басқа) 
50 USD

402011612/0204 - теңге 2 000 KZT

2.4. Тӛлем нұқсауларына ӛзгертулерді енгізу:

402011612/0205
- C22банк ішіндегі аударымдары бойынша 

теңге және C20СКВ, ОКВ
1 000 KZT

402011612/0206
- сыртқы аударымдары бойынша СКВ, 

ОКВ, теңгеден басқа
75 USD

402011612/0207 сыртқы аударымдары бойынша теңгемен 2000 KZT

2.5.

Банктің ӛтініші бойынша тӛлем тапсырманы 

алу үшін сұрауларды қабылдау (ҚҚС 

қосылады) 

402011612/0208
- C20+C23банк ішіндегі аударымдары 

бойынша теңге және C20СКВ, ОКВ
1 000 KZT

402011612/0209
- сыртқы аударымдары бойынша 

теңгемен
2 000 KZT

402011612/0210
- сыртқы аударымдары бойынша СКВ, 

ОКВ, теңгеден басқа
75 USD

2.5.1. 402011612/0211
Орындауға қабылдамаған түскен төлемді 

жою 
200 KZT

Ескертпе 2.3, 2.4, 2.5 т.

2.6. 402011611/0212
Клиенттің ӛтініші бойынша шотты жабу 

(әрбір шотты жабу кезінде) 

402011611/0213
- несие қалдығы нӛл болған кезде шотты 

жабу C30
0 KZT

402011611/0214
- несие қалдығы нӛл болмаған кезде шотты 

жабу C30
1 600 KZT

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

жүргізу шарты туралы ережесіне                                                          

2-7 Қосымша 

Клиенттердің тапсырмаларын орындау бойынша басқа қосымша шығындар, банк-контрагенттерінің 

(үшінші банк) сыйақылары Клиенттермен жүргізілген шығындардың нақты құны бойынша өтеледі 

(төленеді)

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.         

Түсініктеме:  Банктің комиссиясы бойынша ҚҚС салынады, ҚҚС бағаға қосылған. Нақты бекітілген сомада тарифті көрсеткен жағдайда, тариф әрбір операция/ 

құжат үшін төленеді. 

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.

Банк-корреспонденттерге арналған есеп-айырысу - кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер  

№ Код Қызмет/ операциялар тізбесі

Қолданыстағы тарифтер



2.7

Клиенттің сұрауы бойынша кӛшірмелерді, 

анықтамаларды және басқа да құжаттарды 

ұсыну (ҚҚС қосылады):

402011611/0215
- шартқа сәйкес құжаттарды міндетті түрде 

растайтын шот бойынша кӛшірмелер C32
0 KZT

402011611/0216

- Клиенттің арнайы сұрауы бойынша тӛлем 

құжаттарының және шот бойынша 

растайтын кӛшірмелер түпнұсқасы (ҚҚС 

қосылады)   C33

1500 KZT

3. 402011610/0300 Аударымдар теңгемен

3.1. 402011611/0301 Банк ішінде 200 KZT

3.2.

Клиенттердің  (жеке және заңды тұлғалар) 

пайдасына банк-контрагенттерінің 

тапсырмасы және шоттары бойынша шығыс 

тӛлемдер 

402011612/0302

– OUR жӛнелтушінің есебінен комиссияны 

ӛндіру бойынша нұсқаулықты кӛрсету 

кезінде 

0,25% 400 KZT 800 KZT

402011612/0303

- алушының есебінен комиссияны ӛтеу 

бойынша нұсқаулықты кӛрсету кезінде 

C39(BEN/SHA)

0,25% 400 KZT 800 KZT

Ескертпе 402011612/0303

3.3 402011612/0304

Қол тәртібінде тӛлем құжаттарын ӛңдеу - 

валюталардың барлық түрлері (ҚҚС 

қосылады) 

1500 KZT

Ескертпе 3.3т.

3.4 402011612/0305

Басқа банк клиенттерінің пайдасына 

мерзімді тӛлемдер және аударымдар 

теңгемен (тӛлемді 1 сағат ішінде орындау 

Банкке валюталандыру күнін ескере отырып 

түскен тапсырмадан кейін) 

1000 KZT

3.5 402011612/0306

Операциялық уақыты аяқталғаннан кейін, 

бірақ 17:30 кеш емес Астана қ. тӛлемдер 

және аударымдар (алдын ала келісім 

бойынша)

1000 KZT

3.6. 402011612/0307 Банк аралық аударымдар 200 KZT

4. 402011610/0400 Аударымдар валютада

4.1. 402011611/0401 Банк ішінде 200 KZT

402011611/0402 Банк аралық аударымдар ОКВ 20 USD

402011611/0403 Банк аралық аударымдар СКВ 10 USD

Клиенттердің  (жеке және заңды тұлғалар) 

пайдасына банк-контрагенттерінің 

тапсырмасы және шоттары бойынша шығыс 

тӛлемдер 

4.2. Жӛнелтушінің есебінен 

402011612/0404 - C51СКВ 50 USD

402011612/0405 - ОКВ, теңгеден басқа 15 USD

Сыйақының тӛлем тапсырмаларын орындау кезінде, шығындар тӛлем сомасынан ұстап қалынады, егер банк-

корреспондеттерінің тӛлем тапсырмаларында" шығындар тӛлем алушының есебінен" деп кӛрсетілсе.

Көрсетілген комиссия SWIFT / Телекс хабарламаларын форматтау бойынша Банк талаптарының 

сәйкессіздігіне автоматтық өңдеуден өтпеген теңге/ шетел валютада есеп айырысу құжаттарына 

редакциялауды/ түзетуді қажет ететін жағдайда өтеледі (осы Тарифтің 4 бөлімінде 3.1.,3.2. т. 

көрсетілген сыйақыға қосымша).



4.3. Бенефициардың есебінен  

402011612/0406 - C54СКВ 10 USD

402011612/0407 - ОКВ, теңгеден басқа 10 USD

5. 40202612/0500 Кассалық қызмет көрсету 

5.1. Қолма-қол ақшаны беру:

Клиенттің алдын ала ӛтінімі бойынша қолма-

қол ақшаны беру кезінде қайта есептеу 

және буып түю:

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

40202612/0502
- 1 000 001 теңгеден 5 000 000 

C64теңгеге дейін
0,25%

40202612/0503 - 5 000 001 теңгеден және жоғары  C61 0,15%

40202612/0504 - шетел валютада 1,00%

40202612/0505

Банктің мүмкіншілігі болған кезде алдын ала 

ӛтінімсіз қолма-қол ақшаны беру кезінде 

қайта есептеу және буып түю (тариф 

қосымша негізгіге тӛленеді) 

0,10%

5.2. Қолма-қол ақшаны алу:

40202612/0506

- клиентке сол күні ақшаны аудару кезінде 

операциялық уақытта болатын қолма-қол 

банкноталармен және монеталарды 

қабылдау және қайта есептеу  C67

0,20% 50 KZT

40202612/0507 - СКВ 0,20%

40202612/0508 - ОКВ 0,20%

40202612/0509

Келесі күні операциялық уақыттан тыс  

Клиенттің шотына ақшаны аударып, 

инкассацияланған түсімді қабылдау кезінде 

банкноталармен және монеталарды қайта 

есептеу  

0,20%

40202612/0510

Қолма-қол ақшаны қайта есептеу кезінде 

жетіспеушілікпен және артықшылықты 

анықтаған жағдайда ӛтелетін қосымша 

тариф (екі еселік қайта есептеу) 

0,20% 400 KZT 5 000 KZT

40202612/0511

Банктің мүмкіншілігі болған кезде алдын ала 

ӛтінім бойынша банкноталармен және 

монеталарды айырбастау 

0,40% 250 KZT

6. 40201612/0600 басқа да қызметтер 

6.1. Аудиторлық сұраулар:

40201612/0601
Шоттағы қалдықты растау үшін комиссия 

(ҚҚС қосылады)
4 000 KZT

40201612/0602

Банк-корреспонденттерімен жүргізілген 

барлық операцияларды растау үшін 

комиссия ( ҚҚС қосылады)

6 500 KZT

6.2. 40201612/0603
Пошталық және курьерлік қызметтер (ҚҚС 

қосылады) 
деректер бойынша 

6.3. 40201612/0604

Банктің қаржылық міндеттемелерісіз банк-

корреспонденттің тапсырмасы бойынша 

SWIFT, Telex хабарламаларын жіберу (ҚҚС 

қосылады) 

3000 KZT



Базалық 

мөлшерлеме 
Минимум Максимум

1. 402081610/0100 Аккредитивтер экспорттық

1.1. 4612 Экспорттық аккредитивті растау:

402081611/0101  - жабуды ұсынып 0,10% 50 USD

402081611/0102  - жабуды ұсынбай
0,15% - 10% 

жылдық

1.2. 402081611/0103 4612
Экспорттық аккредитивті алдын ала 

растау 
30 USD

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

1.4. 402081611/0105 4612
Аккредитив шартының ӛзгертулерін 

растау (бір растау үшін)
40 USD

1.5. 402081611/0106 4612

Экспорттық аккредитив бойынша 

хабарламаларды растау (бір растау 

үшін)

20 USD

1.6. 402081611/0107 4900

Қолданылу мерзімі ӛткенге дейін 

аккредитивті жою үшін тұрақсыздық 

айып         

40 USD

1.7. 402081611/0108 4612
Аккредитив бойынша құжаттарды 

тексеру
0,10% 100 USD 500 USD

1.8. 402081611/0109 4612

Құжаттарда сәйкес келмегендігі үшін 

комиссиялық сыйақы (құжаттың әрбір 

пакеті үшін)  

40 USD

1.9. 402081611/0110 4601
Трансферабельдік аккредитивті 

аудару 
0,10% 40 USD 400 USD

1.10. 402081611/0111 4612

Трансферабельдік аккредитив 

бойынша шарттарды ӛзгерту 

(енгізілген ӛзгертулер санынан 

тәуелсіз бір қызмет үшін)

40 USD

1.11. 402081612/0112 4921^

Пошта арқылы жіберетін құжаттар 

пакетін қабылдау, ӛңдеу және жіберу 

(ҚҚС қосылғанда) 

40 USD + 

деректер 

бойынша 

пошталық 

шығындар  (ҚҚС 

қосылғанда)

1.12. 402081611/0113 4612
Негоциация, дисконттау және акцепт 

тратт
0,15% - 10% жылдық

 Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Банк және басқа да 

операцияларды жүргізу шарты туралы ережесіне                                                                               

2-8 Қосымша 

Банк-корреспонденттерге арналған құжаттамалық операциялары бойынша тарифтер   

№ Код шот № 

Қолданыстағы тарифтер



1.13. 402081612/0114 4608^
Аккредитив бойынша сұраулар (ҚҚС 

қосылғанда)
20 USD

2. 402081610/0200 Аккредитивтер импорттық

2.1. 4612 Импорттық аккредитивті ашу:

402081611/0201  - жабуды ұсынып 0,10% 50 USD

402081611/0202  - жабуды ұсынбай* 0,15%

402081611/0203 * Тәуекелдер үшін комиссия 
 0,1% - 

20%жылдық

2.2. 402081611/0204 4612
Импорттық аккредитивті алдын ала 

растау 
30 USD

2.3. 402081611/0205 4612

Аккредитив шарттарын ӛзгерту (бір 

қызмет үшін енгізілген ӛзгертулер 

санынан тәуелсіз)** 

50 USD

**Аккредитивтің сомасын кӛбейту 

комиссияны есептеу үшін 

аккредитивтің жеке шығарылымы 

ретінде қарастырылады 

2.4. 4900

402081611/0206 - бенефициардың келісімін сұрау арқылы 40 USD

402081611/0207

- D31бенефициардан алдын ала 

сұраусыз міндеттемелерден ресми 

босатылуын алу бойынша D31

0 USD

2.5. 402081611/0208 4612
Аккредитив бойынша құжаттарды 

тексеру 
0,10% 100 USD 500 USD

2.6. 402081611/0209 4612

Құжаттарда сәйкес келмегендігі үшін 

комиссиялық сыйақы (құжаттың әрбір 

пакеті үшін)  

40 USD

2.7. 402081611/0210 4601 Аккредитив бойынша тӛлем 

банк-

корреспондентт

ерге арналған 

аударымдары 

үшін Банк 

тарифіне сәйкес 

2.8. 402081611/0211 4612

Бенефициарлармен алдын ала келісу 

үшін келісімшарт негізінде аккредитив 

мәтінін дайындау ***

50 USD

402081611/0212

***Осы комиссия кӛлеміне оны 

шығару кезінде аккредитивті ашқаны 

үшін комиссия азаяды 

Қолданылу мерзімі ӛткенге дейін аккредитивті жою үшін тұрақсыздық айып: 



2.9. 402081612/0213 4608^
Аккредитив бойынша сұраулар (ҚҚС 

қосылғанда)
20 USD

3. 402071610/0100 Импорттық кепілдіктер 

3.1. 4606 Кепілдікті шығару үшін комиссия:

402071611/0101  - жабуды ұсынып 0,10% 50 USD

402071611/0102  - жабуды ұсынбай 0,1% - 20% жылдық

3.2. 402071611/0103 4606

Берілген кепілдік шарттарын ӛзгерту 

(бір қызмет үшін енгізілген ӛзгертулер 

санынан тәуелсіз)** 

50 USD

**Кепілдік сомасын кӛбейту 

комиссияны есептеу үшін кепілдіктің  

жеке шығарылымы ретінде 

қарастырылады  

3.3. 4900

Қолданылу мерзімі ӛткенге дейін 

кепілдікті жою үшін тұрақсыздық 

айып: 

402071611/0104 - бенефициардың келісімін сұрау арқылы 40 USD

402071611/0105

- D48бенефициардан алдын ала 

сұраусыз міндеттемелерден ресми 

босатылуын алу бойынша D31

0 USD

3.4. 402071611/0106 4606
Тӛлем бойынша талапты қолдайтын 

құжаттарды тексеру 
0,10% 100 USD 300 USD

3.5. 402071611/0107 4601
Кепілдік бойынша талаптарды 

орындау кезінде тӛлемді жүргізу 

банк-

корреспондентт

ерге арналған 

аударымдары 

үшін Банк 

тарифіне сәйкес 

3.6. 402071611/0108 4606

Бенефициарлармен алдын ала келісу 

үшін келісімшарт негізінде кепілдік 

мәтінін дайындау***

50 USD

***Осы комиссия кӛлеміне оны 

шығару кезінде кепілдікті ашқаны үшін 

комиссия азаяды 

3.7. 402071612/0109 4608^
Кепілдік бойынша сұраулар (ҚҚС 

қосылғанда) 
20 USD

4. 402071610/0200 Экспорттық кепілдіктер 

4.1. 4606
Қарсы кепілдік кезіндегі кепілдікті 

шығару үшін комисия:



402071611/0201  - жабуды ұсынып 0,10% 50 USD

402071611/0202  - жабуды ұсынбай
0,15% - 10% 

жылдық

4.2. 402071611/0203 4606
Экспорттық кепілдікті алдын ала 

растау
30 USD

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

4.4. 402071611/0205 4606
Кепілдік шартының ӛзгертілуін растау 

(бір растау үшін)
40 USD

4.5. 402071611/0206 4606

Экспорттық кепілдік бойынша 

хабарламаларды растау (бір растау 

үшін)

20 USD

4.6. 402071611/0207 4900

Қолданылу мерзімі ӛткенге дейін 

кепілдікті жою үшін тұрақсыздық айып 

(ҚҚС қосылғанда):

40 USD

4.7. 402071611/0208 4606
Ақы тӛлеу талабын сүйемелдейтін 

құжаттарды тексеру
0,10% 100 USD 300 USD

4.8. 402071612/0209 4921^

Пошта арқылы жіберілетін құжаттар 

пакетін қабылдау, ӛңдеу және жіберу 

(ҚҚС қосылғанда) 

40 USD + 

деректер 

бойынша 

пошталық 

шығындар (ҚҚС 

қосылғанда)  

4.9. 402071612/0210 4608^
Кепілдік бойынша сұраулар (ҚҚС 

қосылғанда)
20 USD

5. 402101610/0100

Импорт бойынша коммерциялық 

келісімшартпен қарастырылған 

құжаттамалық инкассо 

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

5.2. 402101611/0102 4612
Акцепт немесе тӛлемге қарсы 

құжаттарды беру 
0,10% 20 USD 200 USD

5.3. 402101611/0103 4612
Инкассалық тапсырма шарттарының 

ӛзгертілуін растау (бір растау үшін)
40 USD

5.4. 402101611/0104 4601 Инкассо арқылы тӛлем 

Банк-

корреспондентт

ерге арналған 

аударымдары 

үшін Банк 

тарифіне сәйкес 

5.5. 402101611/0105 4612

Сатып алушының немесе банкінің 

пайдасына құжаттарды индоссалау 

(әрбір құжат үшін);

10 USD



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

(ҚҚС қосылғанда)

0 USD + 

деректер 

бойынша 

пошталық 

шығындар  

5.7. 402101612/0107 4608^
Инкассо арқылы сұраулар (ҚҚС 

қосылғанда) 
20 USD

6. 402101610/0200

Экспорт бойынша коммерциялық 

келісімшартпен қарастырылған 

құжаттамалық инкассо 

6.1. 402101611/0101 4612

Инкассалық тапсырманы шығару 

(құжаттарды инкассоға қабылдау 

және дайындау) 

0,10% 33 USD 300 USD

6.2. 402101612/0102 4921

Инкассалық тапсырманы шығару 

(құжаттарды инкассоға жіберу) (ҚҚС 

қосылғанда)

деректер 

бойынша 

пошталық 

шығындар  

6.3. 402101611/0103 4612

Инкассалық тапсырманың шартын 

ӛзгерту (енгізілген ӛзгертулер 

санынан тәуелсіз бір қызмет үшін)

50 USD

6.4. 402101611/0104 4900

Клиенттің сұрауы бойынша 

инкассалық тапсырманы қайтарып 

алғаны үшін тұрақсыздық айып  

40 USD

6.5. 4921^
Тӛленбеген құжаттарды қайтару (ҚҚС 

қосылғанда):

402101612/0105 - қарсылық білдіртпей

40 USD + 

деректер 

бойынша 

пошталық 

шығындар  

402101612/0106 - қарсылық білдірту

40 USD + 

деректер 

бойынша 

пошталық 

шығындар  + 

заңды 

шығындар 

6.6. 402101612/0107 4608^
Инкассо бойынша сұраулар (ҚҚС 

қосылғанда)
20 USD



1 «Бизнес плюс» пакеті

1.1. Банктік ағымдағы шотты ашу 

1.2.
"Электронды клиент"/Интерент-банкинг компьютерлік-модемдік жүйені 

пайдалану

1.3.

"Транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттар мен жинақ шоттарды қоспағанда, 

әрбір Банктік шотты жүргізу (шот бойынша операция болған кезде ай 

сайын)

1.4. Қолма-қол ақшаны қабылдау (айына 700 мың теңгеге дейін*)

1.5. Қолма-қол ақшаны беру (айына 1 млн. теңгеге дейін*)

1.6.
"Электронды клиент" жүйесі бойынша/"Интернет-банкинг" жүйесі бойынша 

теңгедегі сыртқы аударымдар (айына 30 данаға дейін*)

1.7. Банк-қаржы құжаттарының телнұсқаларын беру

1.8.
Клиенттің сұрауы бойынша Банкте оған қызмет кӛрсетуге байланысты 

анықтамалар ұсыну

1.9. Чек кітапшасын ұсыну (25 парақ) 

1.10.
Жылдық қызмет кӛрсету тарифінің кӛлемі 1 теңге Visa Gold тӛлем 

карточкасын шығару (алғашқы қызмет кӛрсету жылы*)

2.

2.1.
"Электронды клиент"/ Интернет-банкинг жүйесі үшін ай сайынғы абоненттік 

тӛлем 

2.2.

"Транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттар мен жинақ шоттарды қоспағанда, 

әрбір Банктік шотты жүргізу (шот бойынша операция болған кезде ай 

сайын)

2.3. Қолма-қол ақшаны қабылдау (айына 700 мың теңгеге дейін*)

2.4. Қолма-қол ақшаны беру (айына 1 млн. теңгеге дейін*)

2.5.
"Электронды клиент" жүйесі бойынша/"Интернет-банкинг" жүйесі бойынша 

теңгедегі сыртқы аударымдар (айына 30 данаға дейін*)

2.6. Банк-қаржы құжаттарының телнұсқаларын беру

2.7.
Клиенттің сұрауы бойынша Банкте оған қызмет кӛрсетуге байланысты 

анықтамалар ұсыну

2.8. Чек кітапшасын ұсыну (25 парақ) 

Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің жеке кәсіпкерлеріне және заңды тұлғаларға есеп-айырысу кассалық 

№ Қызмет/ операциялар тізбесі

 Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Банк 

және басқа да операцияларды 

жүргізудің жалпы шарттары туралы 

ережесіне                                                                    

2-9 Қосымша 

Қолданыстағы тарифтер

Базалық мөлшерлеме 

29 791 теңге**;                                  

25 291 теңге***  

«Бизнес» пакеті 

Түсініктеме:   Комиссияға ҚҚС салынады

1 бөлім. Шағын кәсіпкерлік субъектілеріне есеп-айырысу кассалық қызмет көрсету 

айына 25 291 теңге                                                                                                                                            



2.9.
Жылдық қызмет кӛрсету тарифінің кӛлемі 1 теңге Visa Gold тӛлем 

карточкасын шығару (алғашқы қызмет кӛрсету жылы*)

3.

3.1. Банктік ағымдағы шотты ашу 

3.2
"Электронды клиент"/ Интернет-банкинг жүйесі үшін ай сайынғы абоненттік 

тӛлем 

3.3.

"Транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттар мен жинақ шоттарды қоспағанда, 

әрбір Банктік шотты жүргізу (шот бойынша операция болған кезде ай 

сайын)

3.4 Қолма-қол ақшаны қабылдау (айына 2 млн.теңгеге дейін*) 

3.5 Қолма-қол ақшаны беру (айына 500 мың теңгеге дейін*)

3.6
"Электронды клиент" жүйесі бойынша/"Интернет-банкинг" жүйесі бойынша 

теңгедегі сыртқы аударымдар (айына 25 данаға дейін*)

3.7 Банк-қаржы құжаттарының телнұсқаларын беру

3.8
Клиенттің сұрауы бойынша Банкте оған қызмет кӛрсетуге байланысты 

анықтамалар ұсыну

3.9. Чек кітапшасын ұсыну (25 парақ) 

3.10.
Жылдық қызмет кӛрсету тарифінің кӛлемі 1 теңге Visa Gold тӛлем 

карточкасын шығару (алғашқы қызмет кӛрсету жылы*)

4.

4.1.
"Электронды клиент"/ Интернет-банкинг жүйесі үшін ай сайынғы абоненттік 

тӛлем 

4.2.

"Транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттар мен жинақ шоттарды қоспағанда, 

әрбір Банктік шотты жүргізу (шот бойынша операция болған кезде ай 

сайын)

4.3. Қолма-қол ақшаны қабылдау (айына 2 млн.теңгеге дейін*) 

4.4. Қолма-қол ақшаны беру (айына 500 мың теңгеге дейін*)

4.5.
"Электронды клиент" жүйесі бойынша/"Интернет-банкинг" жүйесі бойынша 

теңгедегі сыртқы аударымдар (айына 25 данаға дейін*)

4.6. Банк-қаржы құжаттарының телнұсқаларын беру

4.7.
Клиенттің сұрауы бойынша Банкте оған қызмет кӛрсетуге байланысты 

анықтамалар ұсыну

4.8. Чек кітапшасын ұсыну (25 парақ) 

4.9.
Жылдық қызмет кӛрсету тарифінің кӛлемі 1 теңге Visa Gold тӛлем 

карточкасын шығару (алғашқы қызмет кӛрсету жылы*)

5.

27 630 теңге**;                                                                    

23 130 теңге***

«Сауда» пакеті

айына 23 130 теңге 

«СЭҚ» пакеті

айына 25 291 теңге                                                                                                                                            

«Сауда плюс»  пакеті



5.1.
"Электронды клиент"/ Интернет-банкинг жүйесі үшін ай сайынғы абоненттік 

тӛлем 

5.2.

"Транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттар мен жинақ шоттарды қоспағанда, 

әрбір Банктік шотты жүргізу (шот бойынша операция болған кезде ай 

сайын)

5.3.
Валютадағы сыртқы аударымдар бойынша операциялар жүргізу (айына 

балам.3 млн. теңге*)

5.4. Қолма-қол ақшаны қабылдау (айына 3 млн.теңгеге дейін*) 

5.5. Қолма-қол ақшаны беру (айына 5 млн.теңгеге дейін*)

5.6.
"Электронды клиент" жүйесі бойынша/"Интернет-банкинг" жүйесі бойынша 

теңгедегі сыртқы аударымдар (айына 150 данаға дейін*)

5.7. Банк-қаржы құжаттарының телнұсқаларын беру

5.8.
Клиенттің сұрауы бойынша Банкте оған қызмет кӛрсетуге байланысты 

анықтамалар ұсыну

5.9. Чек кітапшасын ұсыну (25 парақ) 

5.10.

Жылдық қызмет кӛрсету тарифінің кӛлемі 1 теңге Visa Gold және Visa 

Business  тӛлем 

карточкаларын шығару (алғашқы қызмет кӛрсету жылы*)

6.

6.1.
"Электронды клиент"/ Интернет-банкинг жүйесі үшін ай сайынғы абоненттік 

тӛлем 

6.2.

"Транзиттік режимдегі" ағымдағы шоттар мен жинақ шоттарды қоспағанда, 

әрбір Банктік шотты жүргізу (шот бойынша операция болған кезде ай 

сайын)

6.3. Қолма-қол ақшаны қабылдау (айына 2 млн.теңгеге дейін*) 

6.4. Қолма-қол ақшаны беру (айына 1 млн.теңгеге дейін*)

6.5.
"Электронды клиент" жүйесі бойынша/"Интернет-банкинг" жүйесі бойынша 

теңгедегі сыртқы аударымдар (айына 30 данаға дейін*)

6.6. Банк-қаржы құжаттарының телнұсқаларын беру

6.7.
Клиенттің сұрауы бойынша Банкте оған қызмет кӛрсетуге байланысты 

анықтамалар ұсыну

6.8. Чек кітапшасын ұсыну (25 парақ) 

* Базалық тарифтер бойынша лимиттен жоғары.

** Алғашқы қызмет кӛрсету айы үшін алынатын комиссия кӛлемі. 

*** Алғашқы қызмет кӛрсету айынан кейін алынатын комиссия кӛлемі.

айына 27 630 теңге                  

2 айға  49 120 теңге        

3 айға 64 470 теңге        

6 айға  110 520 теңге            

12 айға  184 200 теңге 

айына 102 562 теңге

«Дербес» пакеті


