
Клиенттерге: жеке кәсіпкерлерге, адвокаттарға, нотариустарға, жеке сот 

орындаушыларға, шаруа (фермер) қожалықтарына, кәсіби медиаторларға арналған 

тарифтердегі өзгертулер туралы ақпарат.  

 

Құрметті клиенттер! 

Банк ВТБ (Қазақстан) осымен Банк Басқармасымен бекітілген (2021 жылғы «10» 

наурыздағы №16 хаттама) Ағымдағы шот ашу туралы шартының (жеке кәсіпкерлер, 

адвокаттар, нотариустар, жеке сот орындаушылар, шаруа (фермер) қожалықтары, кәсіби 

медиаторлар үшін) қосылу 1.8-тармағына сәйкес, өзгертулер мен толықтыруларды (әрі 

қарай – Шарт) есепке ала отырып, осы Шартқа қосылған және оның шарттарымен 

ағымдағы шот ашқан Банк клиенттерін 2022 жылдың 11 тамызынан бастап Шарт аясында 

көрсетілетін төлем қызметтері бойынша Банк тарифтерінің мөлшерін өзгерту туралы 

хабардар етеді, атап айтқанда:  

1) жіберуші есебінен комиссия өндіріп алу бойынша (OUR опциясы) нұсқауларды 

көрсете отырып, қағаз тасымалдағыштағы төлем құжаттары бойынша шетелдік 

валютадағы сыртқы аударым үшін комиссиялық сыйақы (банк ішіндегі аударымдарды 

қоспағанда):  

- ресей рублінде RUB (2 000 000 дейінгі сомада) – 0,50% min 20000 KZT max 70000 KZT; 

- ресей рублінде RUB (2 000 000 көп сомада) – 0,50% min 70000 KZT max 800000 KZT; 

- ресей рублінде RUB ВТБ Тобына кіретін банктерде ашылған шоттарға 

пайдаланушылардың пайдасына (2 000 000 дейінгі сомада) – 0.5% min 5000 KZT 70000 

KZT; 

- ресей рублінде RUB ВТБ тобына кіретін банктерде ашылған шоттарға 

пайдаланушылардың пайдасына (2 000 000 көп сомада) – 0.5% min 70000 KZT 500000 

KZT; 

2) қолма-қол ақша қабылдағаны үшін комиссиялық сыйақы:  

- ТМД елдерінің валютасында қолма-қол ақшамен – 2% min 5000 KZT. 

3) жіберуші есебінен комиссия өндіріп алу бойынша (OUR опциясы) нұсқауларды 

көрсете отырып, шетел валютасында қашықтықтан банкпен қызмет көрсету жүйесі 

бойынша сыртқы аударым үшін комиссиялық сыйақы (банк ішіндегі аударымдарды 

қоспағанда): 

- ресей рублінде RUB (2 000 000 дейінгі сомада) – 0,3% min 7 000 KZT max 45 000 KZT; 

- ресей рублінде RUB (2 000 000 көп сомада) – 0,3% min 45 000 KZT max 600 000 KZT; 

- ресей рублінде ВТБ Тобына кіретін банктерде ашылған шоттарға пайдаланушылардың 

пайдасына (2 000 000 дейінгі сомада) – 0.3% min 4 500 KZT 45 000 KZT; 

- ресей рублінде RUB ВТБ тобына кіретін банктерде ашылған шоттарға 

пайдаланушылардың пайдасына (2 000 000 көп сомада) – 0.3% min 45 000 KZT 400 000 

KZT. 

Шарттың талаптарына сәйкес, хабарлама орналастырылғаннан кейінгі үшінші 

жұмыс күні Сіз Банкке уәкілетті өкіліңіз қол қойған жазбаша бас тартуды жіберуге 

құқылысыз. 

Сізге ескере кететін болсақ, Шарттың 1.8-тармағына сәйкес, хабарлама 

жарияланғаннан кейін үшінші күні Банкпен Сіздің уәкілетті өкіліңізбен қол қойылған 

жазбаша бас тарту алынбауы Сіздің Шарт аясында көрсетілетін төлем қызметтері 



бойынша тариф мөлшерімен келісіміңізді білдіреді және Сіздің өзгертілген шарттарда 

Ағымдағы шотты пайдалануға ерік білдіргеніңізге жеткілікті дәлел болып табылады.  

Мұндай келісім толық әрі сөзсіз болып танылады. 

Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген Тарифке енгізілген өзгертулер 

(28.07.2022ж. №34/2022 шешім) мына мекенжай бойынша Банк сайтындағы Интернет 

желісінде жарияланған: www.vtb-bank.kz. 

 

Құрметпен, Банк ВТБ (Қазақстан) 

 

http://www.vtb-bank.kz/

