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№1 қосымша.  «Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ заңды жəне жеке тұлғалардың 
депозиттері бойынша сыйақыларының шекті сомалары, мерзімдері жəне мөлшерлемелері.  
 
№2 қосымша.  
«Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ заңды жəне жеке тұлғалардың  
проблемалық/потенциалды проблемалық қайта құрылымдалған/қайта қаржыландырылған қарыздары 
бойынша, заңды жəне жеке тұлғалардың несиелері бойынша сыйақыларының шекті сомалары, мерзімдері 
жəне мөлшерлемелері.   
 
№3 қосымша. «Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ операцияларды жүргізуге тарифтер.  
 
№4 қосымша. Банк қызметтерін ұсыну туралы өтініштерді қарастыру жəне шешім қабылдаудың ең шекті 
мерзімдері.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
1. Жалпы ережелер  

1.1. Осы Ережелер қолданыстағы заңнамаға, ҚР Банктер жəне банк қызметі туралы заңдарға, ішкі 
саясатқа, ережелерге, рəсімдерге жəне «Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ басқа да ішкі 
нормативтік құжаттарына сəйкес құрастырылған.  
1.2. Осы Ережелерде белгіленген банк операцияларын жүргізудің жалпы ережелері ашық ақпарат болып 
табылады жəне коммерциялық, қызметтік немесе заңмен қорғалатын құпия болып табылмайды.  
1.3. Банк клиенттің алғашқы талабы бойынша аталмыш Ережені ұсынуы тиіс жəне операцияларды 
жүргізуге байланысты ықтимал тəуекелдер туралы ақпараттарды хабарлауы туралы клиенттің өтінішін 
қабыл алмауға құқығы жоқ.  
1.4. Осы Ережелер Банкпен жүргізілетін операциялардың жалпы шарттарын белгілейді. Қандай да бір 
банк операцияларының ұсынылу тəртібі жəне шарттары, егер өзгесі Қазақстан Республикасының заң 
актілерінде қарастырылмаса, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Осы Ережелерге, Саясатқа сəйкес 
əзірленген жəне Банк Басқармасымен бекітілген Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен анықталады. Банк 
операцияларының түрлі нысандары бойынша операцияларды жүргізудің нақты шарттары клиенттермен 
жасалатын нақты шарттарда белгіленеді.  

 
2. Негізгі ұғымдар жəне қысқартулар   

2.1. Аккредитив – қайтарып алынбайтын жəне осылай банк-эмитенттің тиісті ресімделген 
құжаттарға қарсы төлемді жүзеге асыруының тұрлаулы міндеттемелерін құрайтын, қалай 
аталғанына жəне белгіленгеніне қарамастан қабылданған кез-келген келісім. 

2.2. Үлестес тұлғалар  — шешімдерді тікелей жəне (немесе) жанама белгілеуге мүмкіндігі бар жəне 
(немесе) бір-бірінің (тұлғалардың біреуімен) қабылдаған шешімдеріне, соның ішінде жасалған 
келісімшарттың күшімен ықпал ете алатын жеке жəне заңды тұлғалар (өздеріне берілген өкілеттіліктері 
шегінде бақылау жəне қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдардан өзге).  

2.3. Банк –«Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ жəне оның филиалдары.   
2.4. Банк қызметтері  –Банкпен  Банктер туралы Заңның 30 бабында бекітілген банк қызметтерін 
жəне басқа операцияларды жүзеге асыру. 

2.5. Bank Soft System жүйесі  - Клиенттің Банкте ашылған банк шоттарын электронды 
құжаттармен алмастыру жолымен басқаруға мүмкіндік беретін «Банк – Клиент» жүйесі.  

2.6. Бизнес-клиент – заңды тұлға, жеке кəсіпкер, шаруа қожалығы, жеке нотариус, жеке сот 
орындаушысы, кəсіби медиатор, адвокат. 

2.7. Салым (депозит) -  тікелей депозиторға немесе оның тапсыруы бойынша үшінші тұлғаларға, 
оларды бірден талап еткен мезетте немесе қандай да бір мерзімнен кейін, толығымен немесе бөліп-бөліп, 
алдын-ала келісілген үстемемен немесе онсыз, қайтарылуы тиіс немесе тиіс еместігіне тəуелсіз, бір 
тұлғамен (депозитормен) екінші тұлғаға – Банкке атаулы құнын көрсете отырып қайтару шартымен 
берілетін ақша.  

2.8. Салымшы (депозитор) – Банкпен Банк салымының шартын жасаған жəне/немесе салымды 
басқару құқығына ие заңды тұлға, жеке тұлға;  

2.9. ІНҚ-ішкі нормативтік құжаттар;  
2.10. Салым бойынша сыйақы – Банк салымы шартының талаптарына сəйкес Банкпен клиентке 
төленетін ақша сомасы.    

2.11. Кредит бойынша сыйақы – Банкке тиесілі ақшаның жылдық мөлшері есебінен, кредит сомасына 
пайыздық көрсетіліммен анықталған, ұсынылған несие үшін төлем. 

2.12.  Банк салымы шарты  - Банк Салымшыдан ақша (салым) қабылдауға, ол бойынша сыйақы 
төлеуге, салымды банк салымы шартында қарастырылған мөлшермен, тəртіппен жəне шартпен қайтаруға 
міндеттенетін шарт. 
 
 



 

 
 

 
2.13.  Банк шотының шарты – Банктің клиентке ашылған шотқа ақша қаражатын қабылдау жəне 
аудару, тиісті ақша сомасын клиентке немесе үшінші тұлғаларға аудару (беру) туралы клиенттің 
тапсырмасын орындау жəне банк шотының шартымен қарастырылған басқа қызметтерді көрсету бойынша 
міндеттенетін шарты 

2.14. Банктік қарыз шарты– банктік қарыз операцияларын жүзеге асыру аясында сəйкесінше, Банк 
қарыз (кредит) ұсынатын шарт 

2.15. СЖТМ – Сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі.   
2.16. Қарызгер – банктік қарыз шартына (кредит) қол қойған, қарызға (кредитке) алған ақшасын, 
сонымен қоса сыйақыны жəне кредит бойынша басқа да төлемдерді қайтару бойынша өзіне міндеттеме 
қабылдаған жеке немесе заңды тұлға. 

2.17. Кепіл – банк қарызының қамсыздандыруы ретінде қызмет атқаратын өтімді мүлік немесе басқа 
құндылықтар.  

2.18. Қамсыздандырудың кепілдік құны – кепілді іске асыру (сату) мақсатында белгіленген 
нарықтық-əділ құнынан анықталған ағымдағы сəттегі қамсыздандырудың кепілдік құны. Кепіл нысанын 
төмендеу коэффициентіне көбейту арқылы белгіленген нарықтық құны негізінде анықталады. Төмендеу 
коэффициенті кепілдің түріне жəне/немесе оның өтімділігіне байланысты белгіленеді.   

2.19. Қарыз  (кредит) – қарызгерге ақылылық, мерзімділік жəне қайтарымдылық шарттарымен, 
сонымен қатар банктік қарыз шартында келісілген талаптармен ақша ұсыну.  

2.20. Клиент –  банк қызметінің тұтынушысы болып табылатын немесе банк қызметін пайдалануға 
ниеттеңген жеке немесе заңды тұлға.  

2.21. Тəуекел – банктік  қарыз жəне басқа операцияларды жүргізу барысында өздеріне алынған ақшалай 
міндеттемелерін орындау кезінде клиенттің,  шарттың (келісімшарттың) бастапқы талаптарын бұзуы 
салдарынан залалдың (шығындар) пайда болу қатері.  

2.22. Капитализация – салым сомасына есептелген сыйақыны қосу.  
2.23. Корреспонденттік шоттар – банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
банктер жəне ұйымдардың банк шоттары.  

2.24. Банкпен ерекше қатынастарда байланысты тұлғалар:   
а) осы банк филиалындағы кез-келген лауазымдық тұлға немесе басқарушы қызметкер, бірінші басшы жəне 
бас бухгалтер, сонымен қатар олардың жұбайлары жəне жақын туыстары;  
б) осы банктің ірі қатысушысы болып табылатын жеке жəне заңды тұлға немесе банктің ірі 
қатысушысының лауазымды тұлғасы, сонымен қатар олардың жұбайлары жəне жақын туыстары;  
в) а) жəне б) кіші тармақтарында көрсетілген тұлғалары ірі қатысушылар болып табылатын заңды тұлға;  
г) осы банк оған қатысты ірі қатысушы болып табылатын заңды тұлға, осы заңды тұлғаның лауазымдық 
тұлғалары, олардың жұбайлары жəне жақын туыстары;   
д) банктің қосылма тұлғалары. 
2.25. Сараланған төлем əдісі -  банк қарызы бойынша берешекті өтеу, негізгі қарыз бойынша бірдей 
төлем сомаларын жəне осы кезеңге негізгі қарыз қалдығына есептелген сыйақы сомасын қоса алғандағы, 
кемитін төлемдермен жүзеге асырылатын əдіс.  

2.26. Аннуитеттік төлем əдісі – банк қарызы мерзімі ішінде, банк қарызы бойынша берешекті өтеу, 
негізгі қарыз бойынша көбейетін төлемдерді жəне негізгі қарыз қалдығына кезеңге есептелген сыйақы 
бойынша кемитін төлемдерді қоса, банк қарызының барлық мерзімінде тең төлемдермен  жүзеге 
асырылатын əдіс. Бірінші жəне соңғы төлем мөлшерлері басқаларынан өзгеше болуы мүмкін.   

2.27. ҚРҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі. 
2.28. Қамсыздандыру – тұрақсыздық айыбы, кепілдіктер, кепілгерлік, мүлік кепілі жəне клиенттің 
қабылдаған міндеттемелерін нақты қанағаттандыру сəтінде қандай болса сондай көлемде қайтарылуын 
қамтамасыз ететін заңнамамен жəне банктік қарыз шартымен қарастырылған басқа тəсілдер.   

2.29. Овердрафт –Есеп айырысу құжаттарын төлеуге клиент-қарызгердің шотында ақша қаражаты 
жетіспеген немесе болмаған жағдайда, банктің клиенттің есеп шотын қысқа мерзімге кредиттеуі. Қарыз 
овердрафт қарызгерде «кассалық алшақтық» пайда болған кезде беріледі жəне клиенттің 
ағымдағы шоттарына келіп түсетін кез-келген сома, овердрафт бойынша берешекті өтеу шотына 
жіберіледі.  



 

 
 

2.30. Кепілдік қамсыздандыруды бағалау– бағаланатын нысанды түбегейлі тексеруге негізделген, 
құны туралы бейтарап пікір.  Мүлікті бағалау жəне иесінің (Кепіл берушінің) мүліктік құқығын бағалау 
мемлекеттік органдардың  тиісті лицензиясына жəне біліктілік дəрежесіне ие Тəуелсіз сарапшылармен 
жүзеге асырылады.  

2.31. Құбылмалы сыйақы мөлшерлемесі -  мөлшері дүркін-дүркін өзгеріп тұратын несие бойынша 
пайыздық мөлшерлеме.  

2.32. Салымның шекті мерзімі (депозит) – Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген ең аз жəне ең 
көп мерзім.   

2.33. Сыйақының шекті мөлшерлемесі – Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген ең аз жəне ең көп 
сыйақы мөлшерлемесі.  

2.34. Қарыздың шекті мерзімі (кредиттің) - Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген ең аз жəне ең 
көп мерзім. 

2.35. Салымның шекті сомасы (депозиттің) - Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген ең аз жəне ең 
көп сома.  

2.36. Қарыздың шекті сомасы (кредиттің) - Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген ең аз жəне ең 
көп сома.   

2.37. Мерзімі өткен берешек – банктік қарыз шартымен жəне төлем кестесімен қарастырылған 
мерзімінде өтелмеген негізгі қарыз, есептелген сыйақы бойынша берешек. 

2.38. Принципал – Принципалдың Бенефициар алдындағы міндеттемелерінің тиісті түрде орындалуын 
қамтамасыз ететін, тапсырмасы бойынша Банк кепілдеме беретін бизнес –клиенттер немесе жеке 
тұлғалар.   

2.39. ҚР- Қазақстан Республикасы. 
2.40. Жинақ шоты –Банк пен Салымшы арасындағы шарттық қарым-қатынастарды көрсету үшін, 
соған сəйкес Банк Салымшыдан ақша (салым) қабылдауға, банктік қарыз шартында қарастырылған 
мөлшерде жəне тəртіпте олар бойынша сыйақы төлеуге жəне осы түрдегі салым үшін заң актілерімен жəне 
банк салымы шартымен қарастырылған талаптармен жəне тəртіппен салымды  қайтаруға міндеттенетін  
Салымшыға Банктің ашатын шоты.  

2.41. Ағымдағы шот- Банкпен клиенттің ақшасын пайдалануға жəне бар болуын қамтамасыз етуге; 
клиент пайдасына ақша қабылдауға (есептеуге); банк шотының шарты шартымен қарастырылған тəртіпте 
үшінші тұлғалардың пайдасына ақша аудару туралы клиенттің тапсырмасын орындауға; Қазақстан 
Рекспубликасы заң актілерімен жəне (немесе) шартпен қарастырылған негізде клиенттің ақшасын алу 
туралы үшінші тұлғалардың жарлығын орындауға; банк шоты шартымен белгіленген тəртіпте клиентен 
қолма-қол ақша алу жəне беруді жүзеге асыруға; банк шоты шартымен белгіленген тəртіпте жəне 
мөлшерде сыйақы төлеуге; банк шоты шартымен қарастырылған тəртіпте клиенттің Банктегі ақша сомасы 
жəне жүргізілген операциялар туралы ақпаратты, Клиенттің талап етуі бойынша ұсынуға; Қазақстан 
Республикасы заңнамасымен, шартпен қарастырылған жəне банк тəжірибесінде іскерлік айналым 
ғұрпымен қолданылатын, клиентке басқа да банк қызметтерін көрсетуге байланысты операциялар 
орындалатын, банктік қарыз шарты негізінде клиентке Банктің ашатын банк шоты;  

2.42. Уəкілетті орган – қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне бақылау жөніндегі 
мемлекеттік орган.  

 

3. Банктік жəне басқа операцияларды жүргізудің жалпы шарттары  
 

3.1. Банк операцияларды Қазақстан Республикасынының қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын 
реттеу жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның операциялар жүргізуге берілген лицензиясы 
негізінде, Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне Банктің ішкі нормативтік құжаттарына 
сəйкес жүзеге асырады.   

3.2. Банктік жəне басқа да операцияларды теңгемен жəне шетел валютасымен жүргізуге 2007 ж. 27 
желтоқсанда берілген №252 лицензияға сəйкес Банк келесі банк операцияларын жүргізуге 
құқылы:  

1) теңгемен жəне шетел валютасымен жүргізілетін банк операциялары: 
• депозиттерді қабылдау, заңды тұлғалардың банк шоттарын ашу жəне жүргізу; 



 

 
 

• депозиттерді қабылдау, жеке тұлғалардың банк шоттарын ашу жəне жүргізу 
• банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер жəне ұйымдардың 

корреспонденттік шоттарын ашу жəне жүргізу; 
• кассалық операциялар, банкноттарды жəне монеталарды қабылдау, беру, қайта есептеу, 

ұсақтау, айырбастау, сұрыптау, қаптау жəне сақтау;  
• аударым операциялары: заңды жəне жеке тұлғалардың ақша аударымы бойынша 

тапсырмаларын орындау;  
• есеп операциялары: заңды жəне жеке тұлғалардың векселдерін жəне басқа борыштық 

міндеттемелерін есептеу;  
• банктің қарыз операциялары: ақылылық, мерзімділік жəне қайтарымдылық шарттарымен 

ақшалай түрде кредит ұсыну;  
• шетел валютасында айырбастау операцияларын ұйымдастыру;  
• төлем құжаттарын инкассоға қабылдау (векселдерді қоспағанда);  
• аккредитивті ащу жəне растау жəне олар бойынша міндеттемелерді орындау;  
• ақшалай түрде орындалуын қарастыратын, үшінші тұлғалар үшін банк кепілдігін жəне 

басқа міндеттемелерді беру; 
• ұлттық жəне шетел валютасында жүргізілетін басқа да операциялар;  
• векселдермен жүргізілетін операциялар: векселдерді инкассоға қабылдау, төлем 

төлеушімен векселді, сонымен қатар домицилицленген векселді төлеу бойынша 
қызметтерді ұсыну, делдалдық тəртібінде векселдер акцепті;  

• акцияларды қоспағанда, меншікті құнды қағаздар шығару; 
• изингілік қызметті жүзеге асыру; 
• факторингтік операциялар: төлемеушілік тəуекелін қабылдау арқылы тауарды 

(жұмыстарды, қызметтерді)сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын алу; 
• форфейтингтік операциялар (форфейтингілеу): сатушыға айналымсыз векселді 

(жұмыстарды, қызметтерді) сатып алу жолымен, тауарларды сатып алушының борыштық 
міндеттемелерін өтеу; 

• сейфтік операциялар: құжаттама түрінде шығарылған құнды қағаздарды сақтау бойынша 
қызметтер, сейф жəшіктерін, жəшіктерді, орынжайларды жалға беруді қоса алғандағы, 
клиенттің құжаттары жəне құндылықтары; 

3.3. Барлық операциялар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен жəне Банктің 
ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген тəртіпте, Банк пен клиенттің арасында жасалған 
шарттар негізінде (егер шарт жасау талап етілсе)жүзеге асырылады.  

3.4. Операция жүргізгені үшін Банк клиенттен, Банкпен өз бетінше белгіленетін жəне Директорлар 
Кеңесімен бекітілетін Банктің қолданыстағы тарифтеріне (осы Ережеге №4 қосымша) сəйкес 
комиссия жəне сыйақы алады. 

3.5. Клиенттің мұқтаждығына жəне оның қызметінің өзгешелігіне байланысты нарықта Банктің 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша тарифтердің жеке құрылымы əзірленуі мүмкін. 

3.6. Сыйақы мөлшерлемесі, депозиттер менкредиттердің сомасы мен мерзімі бойынша тарифтердің 
шекті мөлшерінің бекітілуі, сонымен қатар олардың өзгеруі Директорлар кеңесінің құзіреті 
болып табылады жəне Банктің басқа органына табысталмайды.  

3.7. Банкпен ерекше қарым-қатынастағы тұлғаларға жеңілдікті шарттардың ұсынылуына тыйым 
салынады.  

3.8. Банкпен ерекше қарым-қатынастағы тұлғалармен жасалатын мəмілелер, мұндай мəмілелердің 
типтік шарттары Банктің директорлар кеңесімен бекітілген жағдайын қоспағанда, тек Банктің 
Директорлар кеңесімен жүзеге асырылады.  

3.9. Банк операция жүргізу кезінде банктік жəне коммерциялық құпияны сақтайды  жəне клиенттің 
жазбаша рұқсатынсыз, егер мұндай ұсыну( жариялау) Қазақстан Республикасының құқықтық 
актілерімен тікелей қарастырылған немесе оған өкілетті мемлекеттік органдардың ресми сұрау 
салулары негізінде жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, үшінші тұлғаларға банктік жəне 
коммерциялақ құпия болып табылатын ақпараттарды бермейді.  

3.10. Банк операция жүргізу кезінде Банкпен дербес деректерді жинауды жəне өңдеуді жүзеге 



 

 
 

асыруға  клиенттің рұқсатын алады. Клиенттің деректемелері банк шарттарына отыру, оларды орындау, 
Банктің басқа өнімдері мен қызметтері туралы ақпарат беру мақсатында, сонымен қатар оның қызмет ету 
барысында байда болған құжаттарды сақтау бойынша Банктің міндеттемелерін орындауы, уəкілетті 
мемелекеттік органдарға, сонымен қатар Карачи қ. Пəкістан Ұлттық банкінің Жалғыз акционеріне есеп-
қисап құрастыру жəне ұсыну мақсатында ұсынылады. Келісім мерзімсіз беріледі жəне Клиентке Банк 
қызметін көрсету бойынша кез-келген кейінгі операцияларға таралады.     

3.11. Өтінішті қараудың жəне банк қызметтерінің əрбір түрі бойынша банк қызметін көрсету туралы 
шешім қабылдаудың ең шекті мерзімі (өтініш беру қажет болған кезде) Банкпен өз бетінше 
белгіленеді ( осы Ережелерге №5 қосымша). 
 

4. Банк шоттары бойынша операциялар жүргізудің жалпы шарттары  
 

4.1. Банк келесі банк шоттарын ашады жəне жүргізеді: 
• заңды жəне жеке тұлғалардың ағымдағы шоты; 
• заңды жəне жеке тұлғалардың жинақ (салымдар) шоттары; 
• корреспонденттік шоттар; 
Банк банк шоттарын Клиенттен ҚР қолданыстағы заңнамасымен  жəне Банктің ішкі құжаттарымен 
қарастырылған  барлық құжаттарды қабылдағаннан соң, өтініш жəне тиісті шарттар негізінде банк 
шоттарын ашады.  Банк шоттарын ашу жəне жүргізу, банк шоттары бойынша операциялар жүргізу үшін 
Банк Банктің қолданыстағы мөлшерлемелерге сəйкес комиссиялар алады.  
4.2. Банк шоттарын ашу жəне жүргізу үшін қажетті құжаттар тізімдемесі ҚР қолданыстағы заңнамасына 
сəйкес Банктің нормативтік актісімен белгіленеді.   
4.3. Шоттың болуына байланысты Банк үшін маңызды немесе маңызы болуы  мүмкін кез-келген 
өзгерістер болған жағдайда, Клиент Банкті осындай өзгерістерді растайтын құжаттарды  қоса тіркей 
отырып, бірден жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Кез-келген өзгерістер Банк хабарлама  жəне тиісті 
растайтын құжаттарды қабылдағаннан кейін ғана Банк үшін жарамды болады.  
4.4. Клиент ұсынған құжаттар қолданыстағы заңнама талаптарына, Банктің ішкі нормативтік құжаттарына 
толық сəйкес болған жағдайда Банк Шот ашу туралы өз бетімен шешім қабылдайды.  
4.5. ҚР заңнамасымен тікелей белгіленген жағдайларда Банк, салық қызметінің өкілетті органдарын 
шоттарды ашуы жəне жабуы туралы хабардар етеді. 
4.6. Тартылатын депозиттердің шекті сомалары, мерзімі жəне сыйақы мөлшерлемелері Директорлар 
Кеңесімен бекітіледі жəне Осы Ережелерге №1 Қосымшада көрсетілген. 
4.7. Банк бір жақты тəртіпте салым мерзімін ұзарту кезінде салым (депозит) бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін қайта қарауға құқылы. 
4.8. Жеке тұлғалардың салымдары бойынша сыйақыға салық салынбайды.  
4.9. Сыйақыны есептеу жəне капиталдандыру жасалған шарт негізінде жүзеге асырылады. 
4.10. Есептелген сыйақыны төлеу Банк салымы шартының талаптарына сəйкес жүзеге асырылады. 
4.11. Банкпен салымның түрі алынып тасталған немесе жұмыс істеуі тоқтатылған жағдайда, Банк оған 
жаңа шот ашуды тоқтатады. Бұрында мерзімі ұзартылғандармен қоса, қолданыстағы салым бойынша 
сыйақы есептеу, шартқа сəйкес салымның осы түрі бойынша Банкпен белгіленген мөлшерлеме бойынша 
салымның ағымдағы мерзімі аяқталғанға дейін жүзеге асырылады.  
4.12. Банк қолданыстағы заңнамаға сəйкес жеке тұлғалардың салымдарды (депозиттер) міндетті ұжымдық 
кепілдендіру Жүйесінің қатысушысы болып табылады жəне салымдарды (депозиттерді) міндетті 
ұжымдық кепілдендіру жүйесінің талаптарына сəйкес жеке тұлғалармен депозит операцияларын жүргізеді. 
Салымшы кепілдік салым (депозит) бойынша ҚР заңнамасымен белгіленген мөлшерде жəне тəртіпте 
кепілдік өтем алуға құқылы.   
    
  

5. Кредиттік операциялар. 
 



 

 

5.1. Банктің кредиттік операциялары Банктің директорлар Кеңесімен жəне Банктің басқа нормативтік 
актілерімен бекітілген ішкі кредиттік саясат туралы Ережелерге сəйкес жүзеге асырылады. Банктің Кредит 
Комитеті ішкі кредиттік саясатты жүзеге асырушы орган болып табылады.  
5.2. Кредит беру Банкпен мерзімділік, қайтарымдылық, ақылылық, қамсыздандырылғандық жəне 
мақсатты пайдаланушылық шарттарымен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған, 
Банктің кредиттік саясатына сəйкес əзірленген жекелеген банк өнімдерімен жүзеге асырылады. Банктің 
кредит беруінің негізгі бағыттары, Қазақстан Республикасындағы экономикалық жəне əлеуметтік 
жағдайларды бағалау жəне олардың серпіні, кредит нарығының жағдайы, бантік бəсекелестік деңгейі жəне 
Банктің өзінің мүмкіндігі негізінде қалыптасады.   
5.3. Банк клиенттеріне келесі бағыттар бойынша кредит береді: инвестициялық қаржыландыру, айналым 
капиталын толықтыруға (шикізат, материалдар жəне өндіріске қажетті  басқа да тауарлық-материалдық 
құндылықтар сатып алу) қарыз (кредит) беру, сауда-саттықты қаржыландыру (валюта нарығының 
жағдаятына байланысты), инвестициялық мақсаттарға; тұтынушылық кредит беру.  
5.4. Клиенттің қарыз (кредит) беру туралы өтінішін қарау кезінде жəне банктік қарыз шартына отыру 
кезінде, Банк клиенттен Қазақстан Респцбликасының заңнамасымен жəне Банктің ішкі құжаттарымен 
қарастырылған құжаттар пакетін талап етеді.   
5.5. Банктік қарыз шартын жасаудың міндетті шарттары, Банкпен өзі туралы жəне жасалған мəміле (қарыз 
операциялары) туралы мəліметтерді, кредиттік бюроның деректер базасына тараптармен өз 
міндеттемелерін орындауына байланысты ақпаратты ұсынуы туралы жазбаша келісімі беруі,  Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жəне осы Ережелермен қарастырылған басқа да жазбаша келісімдері 
болып табылады.   
5.6. Банк жəне қарыз алушы арасындағы өзара қарым-қатынас шарттық негізде құрылады, с.қ. кредиттік 
келісімдер белгіленген нысандағы шарттармен ресімделеді (қарыз, кепіл, кепілдік, аккредитив жəне т.б.).   
5.7. Банктің келесілерді жүзеге асыруға құқығы жоқ: 

1) Банктік қарыз шартына отырған күнге белгіленген, комиссияны есептеу жəне қарызды өтеуге 
қызмет көрсету  бойынша басқа да төлемдерді есептеудің мөлшері жəне тəртібін көбею 
жағына қарай бір жақты тəртіпте өзгертуге;  

2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында қарызды мерзімінен бұрын 
өтегені үшін тұрақсыздық айыбын жəне айыппұлдың басқа да түрлерін алуға;  

3) Комиссияның жаңа түрлерін жəне жасалған банктік қарыз шарты аясындағы басқа да 
төлемдерді бір жақты тəртіпте енгізуге; 

4) егер қарыз беру шарттарымен кепілдің нарықтық құнын анықтау мақсатында бағалау 
жүргізуге жəне (немесе) сақтандыру шарттарын жасау туралы талаптар қарастырылса, 
сонымен қатар қарызгерге өз өмірін жəне денсаулығын сақтандыру міндеттемесі жүктелу 
талаптары қарастырылған болса, қарызгерді, кепіл берушіні сақтандыру ұйымдарын 
жəне(немесе) тəуелсіз бағалаушы компанияны таңдауда шектеуге;  

5) Қазақстан Республикасының заңнамасымен, банктік қарыз шартымен жəне осы ережелермен  
белгіленген, банкте жаңа қарыз ұсынуды жүзеге асырмау құқығы пайда болатын; Банктік қарыз 
шарты бойынша Банк алдындағы өз міндеттемелерін қарызгердің бұзуы; Қазақстан Республикасының 
уəкілетті органының нормативтік құқықтық акті талаптарына сəйкес Банкпен жүргізілген мониторинг 
нəтижелері бойынша анықталған, қарызгердің қаржы жағдайының нашарлауы; Банкпен Банктік қарыз 
шартын тиісті түрде орындауына ықпал ететін Қазақстан Республикасы заңнамасы талаптарының 
өзгеруі пайда болатын жағдайларды қоспағанда, жасалынған банктік қарыз шарты аясында жаңа 
қарыз (кредит) беруді бір жақты тəртіпте тоқтатуға;   
6) Қазақстан Республикасы заңнамасымен анықталған жағдайларды қоспағанда, клиентпен банктік 
қарыз шартын жасаған күнні белгіленген сыйақы мөлшерлемесін бір жақты тəртіпте ұлғаю жағына 
өзгерту;    
7) Егер негізгі қарызды немесе сыйақыны өтеу күні демалыс немесе мереке күндеріне келген 
жағдайда жəне сыйақыны немесе негізгі қарызды төлеу жұмыс күнінен кейінгі күні жүргізілсе, 
тұрақсыздық айыбын немесе айыппұл шараларын қолдану;   
8) Қарызгер үшін жақсару жағына қарай өзгеруді қоспағанда, бір жақты тəртіпте банктік қарыз 
шартының талаптарын өзгерту.  Қарызгер үшін банктік қарыз шартының талаптарын өзгерту деп осы 
шарттың мақсаттары үшін келесілер түсіндіріледі: Банктік қарызды өтеуге қызмет көрсетуге 



 

 

байланысты азаю жағына қарай өзгеруі немесе комиссияны толығымен жою жəне қызмет 
көрсеткені үшін басқа да төлемдер; азаю жағына қарай өзгеруі немесе тұрақсыздық айыбын 
(айыпұлды, өсімпұлды) толығымен жою; банктік қарыз шарты бойынша сыйақының азаю 
жағына қарай өзгеруі; банктік қарыз шарты бойынша төлемдерді кейінге қалдыру жəне 
(немесе) мерзімін ұзарту.  
Банктік қарыз шартында қарызгер үшін жақсарту шарттарының қосымша тізімдемесі қарастырылуы 
мүмкін. Осы Шарттың талаптары Қарызгер үшін жақсартылу жағына қарай өзгерген 
жағдайда, Қарызгер Шарттың талаптарының өзгергендігі туралы банктік қарыз шартында 
қарастырылған тəртіппен жəне тəсілдермен хабардар етіледі. Шарт талаптарының Қарызгер 
үшін жақсару жағына қарай өзгеруі  туралы Банктен хабарлама алған күннен бастап 14 (он 
төрт) күнтізбелік күн ішінде, Банкке жазбаша хабарлама жіберу жолымен Банктің жақсарту 
шарттарынан бас тартуға.  
5.8. Банк Заңды тұлғалармен Банктік қарыз Шартын жасау мерзімінде бекітілген сыйақы 

мөлшерлемелерін келесі жағдайларды қоспағанда, біржақты тəртіпте көбейту жағына 
өзгертуге құқығы жоқ:  

1) Банктік қарыз шартымен қарастырылған жағдайларда қарыз алу жəне оны өтеуге қызмет көрсетуге 
байланысты қарызгердің нақты ақпарат ұсыну бойынша өз міндеттемелерін бұзуы;   

2) Қазақстан Республикасының азаматтық Кодексімен қарастырылған жағдайларда, сонымен қатар 
банктік қарыз шартымен қарастырылғане келесі жағдайларда Банкте міндеттемелерді мерзімінен 
бұрын орындауды талап ету құқығының туындауы: Қарызгердің Банк акцияларының он жəне одан 
астам пайызына бірлесе иелік етіп отырған қатысушыларының, Банктің алдын- ала жазбаша 
хабарлауынсыз өзгеруі, Кепіл ұстаушы болып табылатын Банк құқығының қарызгермен немесе кепіл 
ұстаушымен бұзылуы, кепаілге қойылған мүліктің нақты қолда барын жəне көлемін, жағдайын, 
сақталу жағдайларын құжаттар бойынша тексеру, сонымен қатар «үшінші тұлғалармен Қарызгер 
мүлкіне талап қою, соның ішінде Банкке кепілге қойылған мүлікке талап қою.    

5.9. Қарыз беру келесі əрекеттер орындалғаннан кейін жүзеге асырылады: 
- Банктің уəкілетті органымен оң шешім қабылдануы; 
- Қарызгерден толық құжаттар пакетін қабылдау жəне кепілді жəне басқа 

қамсыздандыруды қабылдауға жəне қаржыландыруға кедергі келтіретін ескертулерді 
жою, оны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарына сəйкес 
тиісінше ресімдеу.  

5.10 Кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғамен банктік қарыз шартын жасардан 
бұрын, Банк жеке тұлғаға таңдау үшін Қазақстан Республикасының уəкілетті органының 
нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тəртіпке сəйкес қарыз бойынша сыйақының 
жылдық тиімді мөлшерлемесін есептеу кезінде ескерілетін комиссиялар жəне басқа да 
төлемдер қарастырылмаған кредиттеу шарттарын, сонымен қатар сыйақы 
мөлшерлемелерінен өзге банктік қарыз шартымен қарастырылған қарыз беру жəне қарызды 
өтеуге қызмет көрсетуге байланысты комиссияларды жəне басқа да төлемдерді төлету 
қарастырылған.   
5.11. Банк корпоративтік клиенттерге жəне клиенттің негізгі операциялық жəне шаруашылық 
қызметіне байланысты ағымдағы төлемдерді жүзеге асыру үшін шағын жəне орта бизнес 
клиенттеріне овердрафт түрінде қысқа мерзімді қарыз (кредит) ұсынады.   
5.12 Қазақстан Республикасының уəкілетті органымен белгіленген оффшорлық 

аймақтардың тізіміне қосылған елдерде тіркелген тұлғаларға Банкпен Қарыз (кредит) 
берілмейді.   

5.13 Қарыз (кредит) бойынша сыйақы мөлшерлемесін белгілеу кезінде Банк, тартылған 
қорлардың құнын, кредит нарығындағы мөлшерлеме деңгейін, Қазақстан 
Республикасының уəкілетті органының қайта қаржыландыру мөлшерлемесінің көлемін, 
қаржы нарығының жағдаятын жəне баға белгілеудің басқа маңызды факторларын 
басшылыққа алады.   



 

 

5.14 Банктік қарыз шарттарында Банктің уəкілетті органымен жəне СЖТМ анықталған 
номиналды сыйақы мөлшерлемесі (тиянақталған жəне құбылмалы) көрсетіледі. Нақты сыйақы 
мөлшерлемелері валютаға, кредит сомасы жəне мерзіміне, қамсыздандыру сапасына, клиенттің 
мəртебесіне жəне кретиттік тарихына жəне берілетін кредиттің шекті сомасы мен мерзімі 
бойынша, сонымен қатар кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің шекті шамасы бойынша 
Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген мөлшері шегінде кредиттеу шарттарына сəйкес басқа 
факторларға байланысты белгіленеді.  (Осы Ережеге №2 қосымша). 

5.15  СЖТМ əрбір берілетін қарызға(кредитке) жеке есептеледі. Қарыз (кредит) бойынша 
СЖТМ есебіне төлем мөлшері мен мерзімі шартқа отырған күні белгілі болатын, шарт бойынша 
міндеттемелерді орындауына жəне жасауына байланысты банктік қарыз шарты бойынша 
клиенттің барлық төлемдері қосылады. СЖТМ есептеуді жүзеге асыру тəртібі, Қазақстан 
Республикасының заңнамасы талаптарына сай Банктің ІНҚ көрсетіледі.    

5.16 Жеке тұлғалармен жасалынатын банктік қарыз шарттарында, соның ішінде 
ипотекалық қарыз шарттарында тиянақталған немесе құбылмалы сыйақы мөлшерлемелері 
белгіленеді жəне банктік қарыз шарты жасалған мерзімге Банкпен ұсынылған төлем əдісі 
қарызгердің таңдауы бойынша көрсетіледі.    

5.17 Тиянақталған сыйақы мөлшерлемесі, мерзімі аяқталған кезінде уақытша өзгеріске 
ұшырағанға дейін əрекет ететін сыйақы мөлшерлемесі көлемінен аспайтын мөлшерде 
белгіленетін сыйақы мөлшерлемесінің белгілі бір мерзімге азаюы түсінілетін, оның азаю жағына 
немесе азаю жағына қарай уақытша өзгеруі жағдайларын қоспағанда, бір жақты тəртіпте 
өзгеріске ұшырамайды. Тараптардың келісімі бойынша тиянақталған сыйақы мөлшерлемесі 
банктік қарыз шартының əрекет ету мерзімі кезінде азаю жағына немесе құбылмалы сыйақы 
мөлшерлемесіне өгеруі мүмкін. Тараптардың келісімі бойынша тиянақталған сыйақы 
мөлшерлемесі банктік қарыз шарты бойынша белгіленген мерзімі аяқталған соң көбею жағына 
қарай, бірақ тиянақталған сыйақы мөлшерлемесінің бұрынғы өзгерген күнінен бастап 3 (үш) 
жылдан ерте емес уақытқа өзгеруі мүмкін.    

5.18 Қарыз (кредит) бойынша сыйақыны есептеу Банктің Есеп саясатына жəне Банктің 
басқа ІНҚ сəйкес жүргізіледі. 

5.19 Кез-келген валюта баламасына қоса теңгемен берілген банктік қарыз шарты бойынша 
төлемдер жəне міндеттемелерді индекстеуге жол берілмейді.  Мұндай шектеу банктер арасында 
жасалған шарттарға таралмайды.  

6. Пайыздық айырма есебі  
6.1. Пайыздық спрэдтің өлшемі  банкпен жеке белгіленеді жəне есептеледі жəне банкпен 3(үш) жылда 

1 (бір)  рет қайта қаралуы мүмкін, сонымен қатар пайыздық спрэдтің кезекті көбеюі, пайыздық 
спрэдтің бір реттік көбеюінің шартта көрсетілген мөлшерінен аспауы тиіс.   

6.2. Шарттың əрекет ету кезеңінде құбылмалы сыйақы мөлшерлемесі базалық көрсеткіштердің 
өзгеруіне байланысты өзгереді, бұл ретте қарыз (кредит) бойынша сыйақыны өтеу, Банкпен 
құбылмалы сыйақы мөлшерлемесін өтеу есептелген күнге сəйкес жүзеге асырылады.   

6.3. Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруі туралы ақпаратты клиентке хабарлау тəсілі банктік қарыз 
шарты тараптарының келісімімен анықталады.  

6.4. Пайыздық айырманы кезекті қайта қараған жағдайда, Банк клиентпен банктік қарыз шартына 
қосымша келісім жасайды.  

6.5. Пайыздық айырма есебі,  қарыз (кредит) бойынша сыйақы мөлшерлемесінің Банкпен минималды 
талап етілетін компоненттер сомасын құрайды.  

6.6. Пайыздық спрэд келесі формула бойынша есептеледі: S = C + R + P, мұндағы: S –пайыздық 
айырма, С- кредиттеуге жұмсалатын операциялық шығындарды жабу деңгейі (Банкпен 
кредиттеуді жүзеге асыру үшін жəне ары қарай қарызды өтеуге қызмет көрсетуге 
жұмсалатын шығындар); R- тəуекел үшін сыйақы деңгейі (қарыздың (кредиттің) нақты 
түрі бойынша күтілетін шығын деңгейі); Р- Банктің пайда маржасы (Банктің акционерлік 
капиталға талап етілетін табыстылықты қамтамасыз ету үшін салатын пайда деңгейі).    



 

 

   
7. Банкпен қабылданатын қамсыздандыруларға қойылатын талаптар  

7.1. Қарыз бойынша Клиенттің міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде Банк, кепілге алу Қазақстан 
Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін, Банктің ішкі Кредиттік саясаты туралы Ереже 
талаптарына сай,  азаматтық айналымнан алынбаған (с.і. мүліктік құқық), өтімді мүлікті, сонымен 
қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына жəне Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сəйкес  
жеке жəне заңды тұлғалардың кепілдіктерін кепілге қабылдауға құқылы.  

7.2. Кленттің жоғары кредит өтеу қабілеттілігі жəне сенімділігі шартымен Банк, Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жəне Банктің ІНҚ бекітілген шектеулерді есепке ала отырып, 
қамсыздандырусыз (бланкілік қарыз (кредит)) қарыз (кредит) беру туралы шешім қабылдауға 
құқылы.  

7.3. Банк міндеттемелердің орындалуын қамсыздандырудың келесі түрлерін қабылдауғақұқылы:  
Кепілдікке қабылданатын мүлік түрлері 
Жылжымайтын мүліктік активтер: 

1) ғимараттар (құрылыстар);  
2) пəтерлер жəне тұрғын үйлер; 
3) ғимараттар жəне құрылыстар орналасқан жер телімдері;  
4) кəсіпорындар – мүліктік кешен ретінде; 
5) басқа жылжымайтын мүлік; 

Жылжымайтын мүлік нысандары, нысан орналасқан аймақтар үшін белгіленген сейсмикалық 
талаптарға сай болуы тиіс (техникалық құжаттамалар негізінде).   

жылжымалы мүліктік активтер: 
1) көлік құралдары; 
2) машиналар жəне құрал-жабдықтар; 
3) тауарлық-материалдық құндылықтар, с.і. дайын өнім қорлары, тауарлар, шикізат, 

материалдар, айналымдағы шала фабрикаттар (қайта өңдеудегі);   
4) осы мүлікті жеткізу (сатып алу) келісімшарты бойынша (шарт) мүліктік кепіл құқығын 

міндетті бір реттік рəсімдеумен сатып алынған жылжымайтын мүлік (құрал-жабдықтар, көлік 
құралдары, тауарлық-материалдық құндылықтар);  

5) банк шоттарына орналастырылған ақша;  
6) дебиторлық берешек; 
7) басқа жылжымалы мүлік; 

Мүліктік құқық (талаптар): 
1) өнімді сату немесе қызмет көрсетуге келісімшарт (шарт) бойынша мүліктік құқық, мұнда 

Қарыз шарты бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдерін, келісімшарт (шарт) бойынша 
жоспарланған түсімнің түсу мерзімімен үйлестірген жөн.    

2) Жылжымалы  мүлікті жеткізу келісімшарты (шарт) бойынша мүліктік құқық  (сатып алынған 
жылжымалы мүлікті кепілге қою кезінде міндетті тəртіпте ресімделеді);   

3) Басқа мүліктік құқықтар (талаптар); 
Кепіл берушінің меншігіне айналатын немесе шаруашылық жүргізуіне келешекте берілетін 

мүлік;  
Құнды қағаздар: 

1)  Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігімен жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкімен айналысқа шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік құнды қағаздары; 

2)  қазақстандық эмитенттердің активтері; 



 

 

заңды тұлғалар-Қазақстан Республикасының резиденттерінің жарғылық капиталдағы үлесі;  
Кепілдіктер жəне кепілгерліктер: 

1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджетін орындау бойынша орталық өкілетті 
органның кепілдіктері;  

2) Төлем төлеуге қабілетті заңды тұлғалар-Қазақстан Республикасының резиденттерінің 
кепілдіктері жəне кепілгерліктері, мұнда кепіл/кепілгер бойынша тəуекелді бағалау Қарызгер 
бойынша тəуекелді бағалағанға үйлес; 

3) Жеке тұлғалардың кепілдіктері жəне кепілгерліктері. 
Қосымша қамсыздандыру ретінде, заңды тұлғалардың жарғылық капиталында үлесі бар 
құнды қағаздар жəне Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне тиесілі басқа мүлік 
Қазақстан Республикасы аймағында орналасқан) кепілі пайдаланылуы мүмкін.  

7.4.  Кепіл заты болып табылмайды:  
1) азаматтық айналымнан алынып тасталған немесе айналымы шектелген заттар;  
2) кредит төлеушінің тікелей жеке басына қатысты мүліктік құқықтары (талаптары), жеке 
алғанда алимент туралы талаптар, өміріне жəне денсаулығына келтірілген зиянның орнын 
толтыру;  
3)басқа тұлғағаның пайдасы үшін шегінуге заң актілерімен тыйым салынған басқа құқықтар;  
4) мүліктің жеке түрлері, соның ішінде өндіріп алу айналысына салуға тыйым салынған 
азаматтардың мүлкі;  
5) айналымға қабілетті шектеулі өнімдер (мемлекеттік жерлер, ескерткіштер, улы, есірткілік 
жəне күшті əсерлі заттар, қару-жарақ жəне т.б.);  
6) құрылысы тиісті мемлекеттік органдармен келісілген жобаны ұсынбау салдарынан 
аяқталмаған құрылыстар;  
7) қоғам үшін аса маңызды тарихи, көркемдік немесе басқа да мəдени құндылығы бар мүлік;  
8) бақшалық/саяжайлық үйлер (техникалық құжаттамасы жəне құқығын белгілейтін 
құжаттары бар бақшалық/саяжайлық үйлерден өзге);  

9) табиғи тозуы 65%-дан асатын ғимараттар жəне құрылыстар;  
10) зергерлік бұйымдар, əшекейлер; 
11) қарыз сомасы  7000 АҚШ долларынан аспайтын кредиттерді қоспағанда, 

қабырғасының материалы саман, қамыс қаңқа болып табылатын жылжымайтын мүлік 
нысандары;    

12) туынды қаржы құралдары;  
13) жер телімдері.  
7.5. Қарыз бойынша кепілдік қамсыздандырудың жалпы құрылымында кепілдік 

қамсыздандырудың жекелеген түрлерінің арасалмағы тиісті банк өнімімен, сонымен қатар 
Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі. 

7.6. Мүлікті кепілдік қамсыздандыру ретінде қабылдау туралы соңғы шешім Банктің 
тиісті уəкілетті органымен қабылданады.  

7.7. Егер қарызды (кредитті) қайтару үшін кепілдік құны қарызгердің міндеттемелерінің 
мөлшерінен асатын бірнеше кепіл заты қамсыздандыруға ұсынылған болса жəне қарызгер Банк 
алдындағы барлық міндеттемелерін тиісті түрде орындаған жағдайда, Банк қарызгердің кепілді 
немесе басқа қамсыздандыру көлемін азайту туралы жазбаша хабарламамен жүгінген күнінен 
бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қарызгердің міндеттемелері көлемінен асатын бөлігінде 1(бір) 
немесе бірнеше кепіл заты туралы кепіл шартын бұзу (өзгерту) бойынша шаралар қабылдауы 
қажет.   

8. Басқа операцияларды жүргізудің жалпы талаптары  
8.1. Жоғарыда көрсетілген операциялардан өзге Банк, Лицензияға, ҚР заңына жəне Банктің ішкі 
құжаттарына сəйкес басқа операцияларды да жүзеге асыруға құқылы: 
8.1.1. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдардың 



 

 

корреспонденттік шоттарын ашу жəне жүргізу; 
8.1.2. аккредитив ашу (ұсыну) жəне растау ол бойынша міндеттемелерді орындау; 
8.1.3. ақшалай түрде орындалуын қарастыратын банк кепілдіктерін беру; 
8.1.4. ақшалай түрде орындалуын қарастыратын, үшінші тұлғалар үшін банк кепілгерліктерін жəне басқа 
міндеттемелерді беру; 
8.2. корреспонденттік шот ашу үшін клиент Банкке Қазақстан Республикасының заңымен жəне Банктің 
ішкі құжаттарымен қарастырылған құжаттар пакетін ұсынады.  
8.3. Банк жəне клиент арасында жасалынған корреспонденттік қатынастар орнату туралы Келісім 
негізінде Банк корреспонденттік шоттарды ашу жəне жүргізуді жүзеге асырады.  
8.4. Банк Қазақстан Республикасының заңымен белгіленген мерзімде тиісті органдарға, Шотты ашуы 
туралы хабарлама жібереді.  
8.5. Банк қайтарып алынбайтын импорттық аккредитивтерді шығару, экспорттықты растау жəне 
экспорттық жəне импорттық аккредитивтерге қызмет көрсету бойынша қызметтерді жүзеге асырады. 
Бакн-контрагенттермен жүргізілетін құжаттамалық операциялар бойынша тəуекел үшін шекті сомалар, 
мерзімдер жəне комиссиялар, Банктің Директорлар кеңесімен бекітіледі ( №3 қосымша).   
8.6. Аккредитивтерді растау жəне шығару теңгемен жəне шетел валютасында жүзеге асырылады. 
8.7. Банк аккредитивтер бойынша операцияларды Халықаралық Сауда Палатасы Ережелеріне, 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жəне аккредитивтік қызмет көрсетуге жасалған Шарт 
негізінде жүргізеді.  
8.8. Аккредитивтік қызмет көрсету бойынша жасаған қызметтері үшін Банк Клиенттен, Банктің 
қолданыстағы Тарифтеріне сай комиссия алады.  
8.9. Банк кепілдіктер бойынша банк операцияларының келесі түрлерін ұсынады:  
• кепілдіктерді шығару – Банкпен кепілдік міндеттемелерде көрсетілген шарттармен клиенттің 
(Принципалдың) тапсырмасы бойынша өзіне міндеттемелерді қабылдауы; 
• кепілдікті растау – шетелдік жəне басқа Банктің өзіне, кепілдік шығарған Банктің тапсырмасы 
бойынша ортақ жауапкершілікті қабылдауы; 
• кепілдікті растау + контрагентке қызмет көрсететін Банктен алған кепілдікті Бенефициарға беруді 
жүзеге асыру; (Принципалды); 
• кепілдіктің талаптарын өзгерту- кепілдік бойынша міндеттемелердің басталуының шарттарын, 
мерзімін, сомасын өзгерту;  
• кепілдік бойынша төлемдерді іске асыру  -Принципалдың дебиторлық берешегін кейін өтеуі 
арқылы, Бенефициардың пайдасына, оның талап етуі немесе Принципалдың өтініші негізінде өз есебінен 
Банктің төлемді іске асыруы;    
•  кепілдіктің күшін жою (есептен шығару)  –шығарылған кепілдік бойынша, ондағы мерзімнің 
аяқталуына байланысты, кепілдік мəтіні немесе кепілдіктің түпнұсқасы бойынша талаптардың басталуына 
байланысты, Банктің міндеттемелерінің тоқтатылуы.   
8.10. Банкпен ұсынылады:  
• тендерлік кепілдіктер – бизнес-клиенттерге жəне жеке тұлғаларға; 
• төлем кепілдіктері  – бизнес-клиенттерге. 
8.11. Кепілдіктер ҚР резидент емес тұлғаларының жəне резиденттердің пайдасына ұлттық жəне/немесе 
шетел валютасында ұсынылады. 
8.12. Кепілдік алу үшін клиенттерге Банктің ішкі құжаттарымен бекітілген құжаттар пакеті ұсынылады. 
8.13. Осы бөлімде көрсетілген, Банкпен жүргізілетін операциялардың нақты талаптары, Банктің ішкі 
құжаттарында, сонымен қатар клиенттермен жасалынған нақты шарттарда белгіленеді. 
8.14. Банкпен ерекше қатынастармен байланысатын Тараптармен  жасалынатын барлық келісімдер 
бойынша (өнімдердің жəне қызметтердің, келісім сомасының жəне т.б. түрлеріне қарамай) жеңілдікті 
шарттарды ұсынуға жол берілмейді. Жеңілдікті шарттарды ұсыну дегеніміз:  
• құрылымына, мақсатына, ерекшеліктеріне жəне тəуекеліне қарай Банк, өзімен ерекше 
қатынастармен байланысқан тұлғалар болып табылмайтын клиенттермен қарым қатынас жасамайтын, 
Банкпен ерекше қатынастарда немесе оның мүддесін көздейтін тұлғамен келісім жасау;    
• банк операцияларын орындағаны үшін төлемдер немесе өзара сыйақы немесе өзге клиенттерден 
талап етілетіннен төмен қамсыздандырылуды қабылдау. 
 



 

 

   
9. Банк операцияларын жүргізуге мөлшерлемелер жəне тарифтер  

 
9.1. Операцияларды жүргізгені үшін Банк клиенттерден, Банкпен дербес белгіленетін жəне 
Директорлар Кеңесімен бекітілетін банктің қолданыстағы тарифтеріне сəйкес (осы Ережелерге №4 
Қосымша) комиссия алады. 
9.2. Клиенттің қажеттілігіне жəне оның нарықтағы қызметінің ерекшелігіне байланысты Банктің 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша тарифтердің жеке құрылымы əзірленуі мүмкін.   
9.3. Сыйақы мөлшерлемелері, депозиттер жəне кредиттердің  сомалары жəне мерзімдері бойынша 
шекті шамаларды, тарифтерді бекіту, сонымн қатар оларды өзгерту Директорлар Кеңесінің құзіретіне 
жатады жəне Банктің басқа органына табыстауға болмайды.   
9.4. Сыйақылардың жəне оларды бекіткен органның жəне ішкі құжаттардың нөмірлері, тарифтері жəне 
қолданыстағы мөлшерлемелеріне соңғы енгізілген өзгерістер жəне бекітілген күндері туралы мəліметтерді 
көрсете отырып банк қызметтерін көрсеткені үшін тарифтердің шекті мөлшерлемелері бойынша өзекті 
ақпарат, Банкпен корпоративтік интернет веб-сайтта: http://www.jscnbp.kz, сонымен қатар филиал 
орынжайларында орналастырылады (көру жəне танысу үшін қол жетімді орындарда).   

  
 

 
10. Банк қызметтерін ұсыну үрдісінде пайда болатын клиенттердің өтінімдерін  

қарау тəртібі  
 

10.1. Өтініш беру тəсілдері туралы ақпаратты Банктің интернет сайтынан, Банктің барлық 
филиалдарындағы клиенттерге қызмет көрсету залдарында алуға болады.   
10.2. Банк клиенттердің келесі өтінімдері бойынша жұмыстарды жүзеге асырады:  
1) Банктің ІНҚ бекітілген шағымдар жəне ұсыныстардың үлгілерін толтыра отырып, Шабарман 
арқылы, пошта байланысы арқылы Банктің электронды поштасына жəне интернет-қорларына жазбаша 
хабарламамен келіп түскен өтінімдермен, BankSoftSystem жүйесі бойынша; 
2) Телефон арқылы келіп түскен жəне клиенттің Банкке жеке өзі келіп жүгінуі кезінде ауызша 
өтінімдерімен.   
3) Банктің өкілетті өкілдері, Бас офисте жəне/немесе филиалдарда Банктің Басқарма Төрағасымен 
немесе филиал директорымен (филиалдағы) бекітілген қабылдау кестесіне сəйкес, кем дегенде айына бір 
рет, жеке тұлғалардың жəне заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдайды. 
    Қабылдау- жеке жəне заңды тұлғаларға хабарланған жəне белгіленген күні жəне уақыты бойынша Бас 
офис жəне/немесе банктің филиалы орналасқан мекенжайда өтеді. 
      Егер өтінім, қабылдау кезінде  Банктің өкілетті тұлғасымен шешілмесе, онда клиент өтініш жазбаша 
мазмұндалады, содан кейін онымен жазбаша өтінім ретінде жұмыс жүргізіледі.  
10.3. Жазбаша түрде жазылған өтініште оның мəн-жайы жəне өтініш берген адам туралы ақпарат 

мазмұндалуы тиіс:  
Жеке тұлға бойынша –Аты-жөні, жауап қайтару үшін мекен-жайы, қолы (немесе электронды 
цифрлық қолтаңбамен айырбастау). 
Заңды тұлға бойынша- толық атауы, пошта мекен-жайы, шығыс нөмірі жəне күні, қолы (немесе 
электронды цифрлық қолтаңбамен айырбастау).  

10.4. Клиенттердің жазбаша өтініші, банктің ішкі құжаттарына сəйкес деректемелер  жазылған 
жорналда тіркеледі.   
10.5.  Клиентке оның қағаз нұсқасындағы  жазбаша өтінішінің қабылданғанын растайтын құжат 
беріледі немесе өтінімнің көшірмесінде тиісті белгі қойылады. Өтінімді қабылдаумауға жол берілмейді.   
10.6. BankSoftSystem жүйесі бойынша Банктің интернет-қорлары арқылы келіп түскен өтінімдер 
Банктің ішкі құжаттарымен қарастырылған тəртіпте тіркеледі. 
10.7. Телефон арқылы өтінімдер тіркеліп отырады. Клиентпен телефон арқылы сөйлесуді тіркеу, 
сөйлесудің басында оған алдын-ала ескерту арқылы, оның келісімімен жазылады.   
10.8. Банкке ауызша түрде келіп түскен өтінімдер кідірмей қаралады жəне егер мүмкіндік болып жатса 
клиенттің ауызша жасаған өтініміне бірден жауап беріледі. Егер ауызша жасалған өтінімнің бірден 



 

 

қанағаттандырылуы мүмкін болмаған жағдайда,  оны клиент жазбаша түрде мазмұндайды жəне онымен 
жазбаша өтініш ретінде жұмыс жүргізіледі. Клиент мұндай өтінімдерді қарау мерзімі жəне жауап алуы 
үшін қажетті рəсімдер туралы хабардар етіледі.   
10.9. Банк өтінімді қарау кезінде ұсынылған ақпарат жеткіксіз болған жағдайда клиенттен қосымша 
құжаттарды жəне деректемелерді сұратады. 
10.10. Банк жеке жəне заңды тұлғалардың өтінімдерінің нақтылығын, жан-жақтылығын жəне дер кезінде 
қаралуын қамтамасыз етеді, клиенттерді талқылау нəтижелері жəне қабылданған шаралар туралы 
хабардар етеді.    
10.11. Клиентке талқылау нəтижелері туралы  жазбаша жауап қазақ тілінде немесе өтініш жазылған тілде 
беріледі жəне қаралып отырған мəселеге, сонымен қатар қабылданған шешімге шағымдануына құқығы 
бар екендігін түсіндіру арқылы, қаралатын мəселенің нақты мəн-жайына қатысты клиентпен 
мазмұндалған əрбір өтінім, талап, қолдаухат, ұсынымдар жəне Қазақстан Республикасының заңнамасы 
талаптарына, Банктің ішкі құжаттарына, шарттарға сəйкес сілтемелермен қоса берілген өзге де мəселелер 
мазмұндалған əрбір негізделген жəне даусыз дəлелдерден тұрады.    
10.12. Клиенттің өтінімі негізделген жəне заңға сыйымды болса, онда Банк құқық бұзушылықты жою 
жəне клиенттің заңды мүдделерінің қалпына келтірілуі туралы шешім шығарады.   
10.13. Жазбаша өтінімге қайтарылатын жауапқа Банктің уəкілетті өкілі қол қояды. 
10.14. Пошта немесе шабарман арқылы келіп түскен жазбаша өтінішке жазылған жауапты клиентке 
тапсыру, клиенттің өтінішінде жазылған мекенжайға жіберілетін хабарландыру хат арқылы жүргізіледі 
немесе клиент банкке келген кезде жеке өз қолына, қолтаңбасын қойғызып тапсыру арқылы жүзеге 
асырылады, бұл туралы жазбаша өтінімдер жорналына тіркеледі.  Жазбаша өтінімінде  өтініш берушінің 
мекенжайы немесе басқа байланыс деректемелері көрсетілмесе, онда мұндай өтінішке жауап тек 
клиенттің өзінің жəне/немесе оның өкілінің келген кезінде жеке қолына қолтаңбасын қойғызып алу 
арқылы табысталады немесе клиентке тапсыру тəсілі клиентпен телефон арқылы келісіледі.  
10.15. Өтінімдерді қарауды талдау жəне бақылау функциялары Банктің ішкі құжаттарына сəйкес 
анықталған Банк бөлімшелеріне жүктеледі жəне келесілерді қамтиды:   
• тиісті өтінімге негіз болған себептерді анықтау жəне жою үшін   Банк клиенттерінің өтінімдерін 
талдау жəне қорытындылау;   
• банк клиенттерінің  өтінімдерімен жұмыс жасауды ұйымдастыруды жақсарту бойынша Банк үшін 
ұсыныстар əзірлеу;   
• Банк клиенттерінің өтінімдерін қарастыру бойынша Банк басқармасына, аталған қаржы 
қызметтерін тұтынушыларға қатысты орын алған құқық бұзушылықтарды жоюдың қажетті шаралары 
жəне Банк қызметінде мұндай олқылықтарды болдырмаудың алдын алу шаралары туралы ұсыныстарды 
енгізу.  
10.16. Егер қайта жүгінген кезде жаңа дəлелдер келтірілмесе немесе жаңадан ашылған жағдайлар 

жазылмаса, ал бұрынғы өтініш материалдарында тексерудің толық қамтылған жауаптары болған 
болса  жəне өтініш берушіге белгіленген мерзімде жауап қайтарылған болса, өтініштерді қарастыру 
тоқтатылады.  

10.17. Қарастыруға жатпайтын өтініштер:  
1) Дайындалып жатқан немесе жасалған қылмыстар туралы немесе мемлекеттік немесе қоғамдық 

қауіпсіздікке қатер туралы мəліметтер мазмұндалған өтініштерден жəне олардың құзіретіне сəйкес 
мемлекеттік органдарға жіберілуі тиіс мəліметтерден өзге, жасырын өтініштер (авторын анықтау 
мүмкін болмаған, қолтаңбасы, соның ішінде электронды цифрлық қолтаңбасы жоқ өтініштер).  

2) Мəселенің нақты мəні мазмұндалмаған өтінімдер;   
10.18. Өтінішті қарастыруды тоқтату туралы шешімді Банк Басқармасының Төрағасы немесе оның 

орынбасары қабылдауға құқылы. Өтінішті қарастырудың тоқтатылғаны туралы шешім жəне оның 
негіздемесі клиентке осы тарауда қарастырылған тəсілдермен хабардар етіледі.  
 

11. Клиенттермен жұмыс жүргізу тəртібі туралы ережелер  
 

11.1. Банк операцияларының əрбір түрі бойынша  банк қызметін ұсыну туралы өтінімдерді қарау тəртібі 
Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен реттелген.  
11.2. Клиенттің Банк қызметін алу мақсатында жүгінуі кезінде, банк қызметкері клиенттің бірінші 



 

 

талабы бойынша Директорлар Кеңесімен бекітілген осы ережелерді танысу үшін ұсынады. 
11.3. Банктік қызметтерді ұсыну кезінде Банк: 
11.3.1. Банк қызметін ұсыну туралы шарт жасалғанға дейін клиентке ұсынады: 
• банк қызметін ұсыну туралы өтініш бойынша шешім қабылдау мерзімі, мөлшерлемелер жəне 
тарифтер туралы ақпараттарды (өтініш беру қажет болған жағдайда);   
• банк қызметін ұсыну шарттары туралы жəне банк қызметін ұсыну туралы  шарт жасау үшін 
қажетті құжаттардың тізімі жөніндегі ақпарат;  
• банк қызметін ұсыну туралы шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда клиенттің  
жауапкершілігі жəне ықтимал тəуекелдері туралы ақпарат; 
• клиентте пайда болған сұрақтар бойынша кеңес беру;  
• клиенттің қалауы бойынша -  банк қызметін ұсыну туралы тиісті шарттың типтік үлгісінің 
көшірмесі;  
11.3.2. осы Ережелермен белгіленген мерзімде банк қызметін ұсыну туралы өтінішті қарастырады (өтініш 
беру қажет болған жағдайда);   
11.3.3.  банк қызметін ұсыну туралы шартқа қол қойғанға дейін клиентке, оның шарттарымен танысуына 
қажетті уақыт береді; 
11.3.4. көрсетілетін банк қызметтері бойынша даулы жағдайлар туындаған кезде банкке, банк 
обудсменіне, (ипотекалық қарыздар бойынша), өкілетті органға немесе сотқа жүгіну құқығы туралы 
клиентті хабардар етеді. Банк осы мақсаттарда орналасқан орны, пошта, электронды мекенжайлары жəне 
интернет-қорлары туралы ақпараттарды ұсынады:  
11.3.5. клиенттің сұрауы бойынша қаржы есептілігінің орналасу көздері жəне Банктің басқа ақпараттары 
туралы хабардар етеді;  
11.3.6. клиентпен ұсынылған ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.  
11.4  Банктік қарыз ұсыну жəне төлеуге қабілетсіз клиенттермен жұмыс: 
11.4.1  Банк банктік қарыз шартын жасағанға дейін клиентке Ереженің 11.3 тармағымен қарастырылған 

мəліметтер мен құжаттардан өзге,  банк қарыздары бойынша келесі ақпараттарды ұсынады: 
• банк қарызын ұсыну мерзімі;  
• банк қарызының шекті сомасы жəне валютасы;  
• сыйақы мөлшерлемесінің түрі: тиянақталған немесе құбылмалы, егер сыйақы 
мөлшерлемесі құбылмалы болса; 
• клиенттің жүгінген күніндегі жылдық пайыздағы сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері жəне 
нақты, жылдық, тиісті, салыстырмалы  есептеудегі (нақты құны) мөлшері;   
• банк пайдасына, банк қарызын алумен жəне қызмет көрсетумен (өтеумен) байланысты 
толық тізімдемесі жəне комиссиялар, тарифтер жəне өзге де шығындарының мөлшерлері;   
• Банктер туралы Заңмен қарастырылған,  клиентпен-заңды тұлғамен жасалынған банктік 
қарыз шарты талаптарының ықтимал бір жақты өзгеруі жағдайлары;  
• банктік қарыз шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайдағы клиенттің 
жауапкершілігі жəне тəуекелдері;  
• қарызды қамсыздандыру туралы шарттың тараптары болып табылатын кепіл берушінің, 
кепілдің, кепілгердің жəне басқа тұлғаның жауапкершілігі. 

11.4.2 Банк қарызы бойынша шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс күніне дейін банк клиентті 
банктік қарыз берілетіндігін немесе қанағаттандырылмау себебін көрсете отырып қабыл алынбауы 
туралы хабардар етеді. 
11.4.3 Банктік қарыз шартында ҚР заң актілетінде белгіленген банктік қарыз шартының міндетті 
талаптары мазмұндалған. 
11.4.4 Банктік қарыз шартына қызмет көрсету кезеңінде клиенттің (қарызгер) немесе кепіл берушінің 
(банктер туралы Заңмен қарастырылған банктік құпияны таратпау талаптарын сақтау арқылы) сұрауы 
бойынша, сұраныс алған  күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған жазбаша түрде келесі мəліметтерді 
ұсынады:  

• банкке төленген ақша сомасы; 
• мерзімі өткен берешек мөлшері (бар болса); 
• қарыз қалдығы; 



 

 

• кезекті төлемдердің мөлшері жəне мерзімі;  
• кредит берудегі жеңілдіктер (бар болса). 

11.4.5 Клиенттің өтініші бойынша Банк, үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, кем дегенде айына бір 
рет, ақысыз, банктік қарыз шарты бойынша берешегін өтеу шотына клиенттің (қарызгердің) түскен 
ақшаларының бөлінуі туралы жазбаша түрде ақпарат ұсынады.  
11.4.6  Банктік қарыз шарты бойынша берілген ақшаны ішінара немесе мерзімінен бұрын толық 
қайтаруы туралы клиенттің өтініші бойынша Банк үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, ақысыз, 
жазбаша түрде оған тиесілі қайтарылатын соманың мөлшерін хабарлайды.  
11.4.7  Банктік қарыз шартымен қарастырылған жағдайларда, Банк мерзімді негізде клиентке банктік 
қарыз шартымен қарасытырылған жағдайлар туралы мəліметтерді ұсынады. 
11.4.8  8.3.11- 8.3.14. тармақтарында қарастырылған мəліметтер, негізгі қарыз, сыйақы, комиссиялар, 
тұрақсыздық айыпақылары жəне басқа да айыппұл шаралары сомаларын көрсете отырып ұсынылады. 
11.4.9  Банктік қарыз шартымен жағдайлар қарастырылған болса, Банк қарызгерді міндеттемелерді 
орындау мерзімінің өтуі жəне шарт бойынша төлемдерді төлеу қажеттілігі туралы банктік қарыз 
шартында белгіленген мерзімде жəне тəсілдермен хабардар етеді.  Тараптардың келісімі бойынша банктік 
қарыз шартында, шарт бойынша кезекті төлемдердің күні туралы хабардар етудің мерзімі жəне тəсілдері 
қарастырылған.    
11.4.10  Банк Қазақстан Республикасы банк заңнамасымен жəне банктік қарыз шартымен белгіленген 
тəртіпте жəне негіздерде берешекті өндіріп алуды жүзеге асырады.   
11.4.11  Банктік қарыз шарты бойынша берешекті өндіріп алу мақсатында Банк клиентті банктік қарыз 
шарты бойынша төлемдерді енгізу қажеттілігі жəне клиенттің өз міндеттемелерін орындамауының 
салдарлары туралы хабардар етеді. 
11.4.12  Банктік қарыз шарты бойынша берешекті өндіріп алу туралы хабарламада клиент үшін банктік 
қарыз шарты бойынша берешектің мөлшері туралы қысқаша ақпарат  мазмұндалған (негізгі қарыз, 
сыйақы, комиссиялар, тұрақсыздық айыпақылары жəне басқа да айыппұл шаралары сомаларын көрсете 
отырып).   
11.4.13  Банктік қарыз шартына қызмет көрсетуге байланысты хабарламаларды жəне ескертпелерді 
(қоңырау шалу арқылы) клиентке, сонымен қатар  жергілікті уақыт бойынша  сағат 21-ден сағат 9-ға дейін 
шарттың қарызды қамсыздандырушы тарапы болып табылатын кепіл берушіге, кепілге, кепілгерге жəне 
басқа да тұлғаға хабарламаны тапсыруға рұқсат етілмейді.  
11.4.14  Банктік қарыз шарты бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі өтіп кеткен кезде Банк 
қарызгерді, банктік қарыз шартында қарастырылған тəсілмен хабардар етуі тиіс.   
11.4.15  Хабарламадан туындайтын талаптардың қанағаттандырылмауы жағдайында қарызгерге келесі 
шараларды қолдануға құқылы: 

• банктің өкілетті органына,  қарызгерге қатысты шара қолдану туралы мəселелерді қарауға 
енгізу. Шара қолдану туралы шешім қабылдау, Банктің Кредиттік саясатына сəйкес жүзеге 
асырылады;   
• Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген тəртіпте, қарызгердің 
талабы бойынша ашылған банк шоттарында орналастырылған, мемлекеттік бюджеттен жəне 
Əлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорынан төленетін жəрдемақы, жəне əлеуметтік төлемдер 
түріндегі қарызгердің алатын ақшаларынан өзге, қарызгердің кез-келген банк шоттарындағы 
ақшаны даусыз (акцептісіз) тəртіпте өндіріп алу (егер мұндай өндіріп алу банктік қарыз шартында 
ескерілсе);   
• Қазақстан Республикасы заңнамасымен жəне(немесе) банктік қарыз шартымен 
қарастырылған кез-келген шараларды қолдану, соның ішінде банктік қарыз шарты бойынша 
берешек сомасын өндіріп алу туралы талап-арызбен сотқа жүгіну, сонымен қатар соттан тыс 
немесе сот тəртібінде кепілге қойылған мүлікті өндіріп алу айналысына салу (жылжымайтын 
мүлік ипотекасы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасы актілерімен қарасырылған 
жағдайлардан өзге);  
• Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес қарызгер-заңды тұлғаны банкрот деп тану 
туралы сотқа жүгіну. 

11.4.16 . Егер, банктік қарыз шарты бойынша құқықтарын (талаптарын) үшінші тұлғаға беру туралы 
(талаптан шегіну)  Банк құқығы банктік қарыз шартымен қарастырылған  болса,  құқығы (талаптары) 



 

 

берілген соң үш жұмыс күні ішінде Банк, берілген құқығының толық көлемін, сонымен қатар негізгі 
қарыз сыйақы, комиссия, айыпақылар айыппұлдар жəне Банкке немесе құқығы берілген тұлғаға қарызды 
өтеу бойынша ары қарайғы төлемдерді белгілеу жəне басқа да төленуі тиіс сомаларды көрсете отырып, 
борышқорды (оның өкілетті өкілін) жазбаша хабардар етеді.  
11.5 Банк Ереженің 11.3. тармағымен қарастырылған мəліметтер мен құжаттармен қатар банктік салым 

шартын жасағанға дейін банк салымдары бойынша келесі ақпараттарды клиентке ауызша 
хабарлайды: 

• салым түрі (талап етілгенге дейін, мерзімді, шартты);   
• салым мерзімі (бар болса); 
• салымның ең төмен сомасы; 
• сыйақы мөлшерлемесі, соның ішінде клиент жүгінген күнгі сенімді, жылдық, тиімді, 
салыстырмалы есептеулермен сыйақы мөлшерлемесін; 
• қосымша келісімсіз салым мерзімін ұзарту шарттары (бар болса); 
•  салымды, капиталдандыруды толықтыру мүмкіндігі; 
•  салымды толық немесе ішінара мерзімінен бұрын алу шарттары; 
• Қазақстан Республикасы заң актілерімен белгіленген кепілдікті банк салымдары бойынша 
кепілдікті өтеу мөлшері. 

11.6           Банк салымы шартының талаптарына сəйкес қосымша келісімсіз банк салымын ұзарту кезінде 
сыйақы мөлшерін азайту жағына қарай өзгерту жағдайында, Банк, банк салымы шартымен 
қарастырылған тəсілмен сыйақы мөлшерінің азайтылуы туралы банк салымының мерзімі аяқталғанға 
дейін клиентті хабардар етеді.  

11.7           Банк қызметтерінің əрбір түрі бойынша Банк қызметін көрсету туралы өтінішті қараудың жəне 
шешім қабылдаудың шекті мерзімі (өтініш беру қажет болған жағдайда) осы Ережеге тиісті 
қосымшада белгіленеді.  

11.8           Банк қызметін көрсету туралы клиенттің өтінішін қабылдау шарттары -  Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жəне банк өнімінің шарттарымен қарастырылған құжаттардың 
толық пакетін клиентке ұсыну болып табылады. Банк клиенттен банк операцияларын жүргізу үшін 
қосымша мəліметтерді, түсіндірулерді немесе растайтын құжаттарды сұрауға құқылы. Банкпен 
қабылданған өтініш, клиентке банк тарапынан сұраған қызметін көрсету туралы Банкпен шешім 
қабылдау үшін оған тиесілі осы өтініште жəне қосымшада келтірілген ақпараттар жеткілікті болған 
жағдайда қаралады.  

11.9           Банк заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдастыру жəне лаңкестікті қаржыландыруға қарсы 
талаптарды сақтайды жəне клиенттердің жүргізетін операцияларына Қазақстан Республикасының 
заңнамасы талаптарынан туындайтын  айқындалған талаптар, тыйым салулар жəне шектеулер қоюға 
құқылы.   

11.10     Банк операцияларын клиентпен –жеке тұлғамен жүргізудің міндетті шарттары, оның дербес 
деректердің субъектісі ретінде, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
субъектінің дербес деректері болып табылатын мəліметтерді, ақпараттарды жəне құжаттарды 
жинауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, иесіздендіруге, оқшаулауға жəне 
жоюға Банк пен деребес деректердің субъетісі арасында операциялар жүргізуге/ əрекеттерді жүзеге 
асыруға/ кез-келген келісімдерді жасауға жəне (немесе) орындауға қатысты (жəне (немесе) қатысы 
болуы мүмкін үшінші тұлғаларға  Банкке жазбаша түрде ұсынылған сөзсіз келісімі болып табылады. 
Дербес деректердің көлемі, сонымен қатар дербес деректер мазмұндалған, Банктің клиентпен іскери 
қарым-қатынас орнатқаннан кейін алуы тиіс ақпараттар жəне/немесе нақты құжаттар тізімдемесі 
Банктің тиісті ІНҚ сəйкес реттеледі.  

11.11     Операциялар мен келісімдерді жасау кезіндегі Банктің басқа банктермен қарым-қатынасы 
Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес жасалынған шарт, тараптармен жасалынған келісім 
негізінде жүзеге асырылады жəне реттеледі. Қазақстан Республикасының заңнамасымен келісімдерді 
қарау/мақұлдау жəне жасаудың жекелеген рəсімдері белгіленген келісімдерді жасау Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен жəне Банктің ІНҚ  бекітілген процедурасына жəне мерзіміне сəйкес 
жүзеге асырылады.  

 
 



 

 

12. Банктің жəне клиенттің құқықтары, міндеттемелері жəне жауапкершіліктері 
12.1. Банк пен оның клиенттері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына жəне Банк пен 
Клиенттің арасында жасалған шарттарға сəйкес өз міндеттемелерін атқарады жəне жауапкершілік 
көтереді.  
12.2. Банк жəне клиенттер шарт талаптарымен өздеріне жүктелген міндеттемелерді орындауға, шарттың 
талаптарын сақтауға міндетті.  
12.3. Банктің негізгі құқықтары  
Банк құқылы:  

1) клиенттің қолданыстағы заңнаманы, есеп айырысу құжаттарын рəсімдеу техникасын жəне оларды 
 Банкке ұсыну мерзімін бұзғандығын растайтын фактілер болған жағдайда есеп айырысу жəне кассалық 
операцияларды жүзеге асырмауға;  

2) Банк операциясын жүргізу үшін мөлшерлемелер мен тарифтерді өз бетінше белгілеуге;  
3) Қазақстан республикасының заңнамасымен жəне банк шотының шартымен, банктік қарыз 

шартымен, банктік салым шартымен қарастырылған жағдайларда жəне тəртіпте Банк алдындағы 
өтелетін қарызы есебіне клиенттердің банк шоттарынан олардың келісімінсіз ақша шешіп алу. 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне жасалған шартпен бекітілген жағдайларды 
Банктің қарызгерлері/ортақ қарызгерлері/кепілгерлері/кепіл берушілері болып табылатын заңды жəне жеке 
тұлғалардың банк шоттарынан ақша алып тастау(шығысқа шығару).  

5) кепілдегі мүлікті егер өзгесі Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмесе, мəжбүрлі 
түрде соттан тыс тəртіпте өз бетінше іске асыруға;  

6) Банктің бұрында берген қарызын өтеу мерзімін бұзған қарызгерлерге жаңа қарыз (кредит) 
 бермеуге; 

7) клиент бойынша мониторинг жүргізу кезінде қауіп тудыратын мəселе анықталған жағдайда, ашық 
 кредит желісі аясында кезекті транш беруді тоқтатуға;  

8) клиенттің шарт міндеттемелерін мəжбүрлі түрде орындауын, сонымен қатар көрінеу жалған 
 мəліметтер мазмұндалған өтінішін тексеруге байланысты шығындарды өндіруін қамтамасыз ету 
мақсатында сот органдарына жүгінуге;  

9) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес төлеуге қабілетсіз клиент-қарызгерді банкрот деп 
 тану үшін сот органдарына жүгінуге;  

10) заңды немесе жеке тұлғаға/жеке кəсіпкерге, Қазақстан Республикасының заңнамасымен 
қарастырылған жағдайларда жəне тəртіпте банк операцияларын жүргізуіне рұқсат етпеуге;  

11) өтінішті қарау үшін қажетті ақпаратты белгіленген тəртіпте сұратуға жəне алуға;  
      12.3.2. Банк заңсыз жолмен алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) жəне лаңкестікті 
қаржыландыруға қарсы əрекет ету бойынша талаптарды сақтайды жəне клиентпен жүргізілетін 
операцияларға Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған белгілі бір талаптарды, 
тыйым салуларды жəне шектеулерді енгізуге құқылы.  
       12.3.3. Клиенттермен валюталық операциялар жүргізуді жүзеге асыру кезінде валюталық бақылау 
агенті ретінде Банкпен, ҚР заңнамасына сəйкес валюталық бақылау рəсімі міндетті түрде жүргізіледі. 
Операция жүргізу кезінде кленттер Банкке валюталық операциялар жүргізуге байланысты құжаттарды 
ұсынуға міндетті. Клиенттер ҚР заңнамасын бұзған жағдайда Банк бұл туралы валюталық бақылау 
органын хабардар етуге міндетті.  
      12.3.4 Банк талап етуге құқылы, ал Клиент  ағымдағы шотты/ банк салымы шотын ашуға, банк 
қызметтерін көрсету үшін басқа шарттар жасау үшін қажетті құжаттарды, сонымен қатар ағымдағы 
шот/банктік салым шоты бойынша операцияларды іске асыру немесе басқа банк операцияларын іске 
асыру бойынша қажетті мəліметтерді ұсынуға міндетті.  
       12.3.5. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне клиентпен жасалынған шарттармен 
қарастырылған басқа да құқықтарға ие.  
      12.4. Клиенттің негізгі құқықтары.   
.1. Клиент құқылы:  
1) Банкте ашылған шотындағы ақша сомасы жəне олармен жасалған операциялар туралы, сонымен 

қатар шартпен жəне Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тəртіпте өз 
міндеттемелерін орындауға байланысты қажетті ақпараттарды  алуға құқылы; 

2) Банктегі өз шоты бойынша белгіленген операциялық күн ішінде операцияларды іске асыруға; 



 

 

3) Банкке бұрында ұсынылған төлем құжаттарын Банкпен орындағанға дейін күшін жоюға;  
4) Банкпен Клиент шотына көрсетілетін қызмет бойынша қызметтер кешенін толық алуға;  

     12.4.2. Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне Банкпен жасалған шарттармен 
қарастырылған өзге де құқықтарға ие.  
12.5. Банктің негізгі міндеттері 
     12.5.1.  Банк міндетті:  

1) Клиенттің ақшасының сақталуын қамтамасыз етуге;  
2) Клиент шоты бойынша жүргізілетін операциялар құпиясын  жəне Қазақстан Республикасы 

заңнамасына сəйкес осы шоттың жай-күйіне қатысты құпияны сақтауға (иелеріне қатысты банк құпиясын 
жəне депозиторлардың, клиенттердің жəне Банк корреспонденттерінің банк шоттарының нөмірлері, осы 
шоттардағы ақша қалдықтары жəне ақша қозғалыстары туралы, сонымен қатар сейф жəшіктерінде, 
шкафтарды жəне банк орынжайларына орналастырылған клиент мүлкінің қолда бары, иесі, құны жəне 
сипаты туралы мəліметтерді құпия сақтау бойынша жауапкершілік көтеру. Осы тарауда көрсетілген 
мəліметтерді ашуды Банк ҚР қолданыстағы заңнамасына сай жүргізеді);  

3)    Клиенттің шотына ақша  есептеу жəне шотынан есептен шығару бойынша операцияларды жүзеге 
асыру Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген мерзімде жəне тəртіпте жүзеге асырылады;  

4) Клиентке шоттың жай-күйі туралы талап етуі бойынша ақпарат беру; 
5) Тарифтердің өзгергені туралы Банктің операция залдарында ақпарат орналастыру; 
6) клиенттердің дербес деректемелерін қорғауды қамтамасыз ету; 

       12.5.2. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне Банкпен жасалған шарттармен 
қарастырылған басқа да міндеттерді жүзеге асырады.   
12.6. Клиенттің негізгі міндеттері:  
      12.6.1. Клиент міндетті:  

1) Клиент өзіне көрсетілген қызмет үшін Банкке тиесілі төлемдер, комиссия сомаларын немесе Банк 
пен клиент арасында жасалған шарт талаптарына сəйкес келісілген басқа соманы төлеуге міндетті. 

2) Банкпен жасалған Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық көлемде орындауға;  
3) Банкке келтірілген залалды Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына жəне Банкпен 

жасалған шарттарға сəйкес өтеуге; 
4) Төменде көрсетілген кез-келген жайттардың орын алған сəтінен бастап, Банкпен жасалған тиісті  

шартпен белгіленген мерзімде, Банкті келесілер туралы хабардар ету: төлем деректемелерінің, өзінің 
атауының барлық өзгерістері туралы, орналасқан жері, нақты мекенжайы, байланыс құралдарының жəне 
басқа деректемелерінің нөмірлері мен атаулары туралы, шотта(тарда) бар ақшаға иелік етуге құқылы 
(соның ішінде сенімхат негізінде) тұлғаларды ауыстыру туралы, сонымен қатар құрылтай/тіркеу 
құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу, ұйымды қайта құру жəне жою туралы шешім қабылдау.  
     12.6.2. Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасымен жəне Банкпен жасалған шарттармен 
қарастырылған өзге де қызметтерді жүзеге асырады.  
      12.7. Шарттармен қарастырылған міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамағаны 
үшін Банк жəне клиенттер заңнамамен жəне тиісті шарттардың талаптарымен қарастырылған өзге де 
қызметтерді жүзеге асырады.  
     12.8. өздерінің қызметтік міндеттемелерін жүзеге асыруына қарай, банк құпиясын құрайтын 
мəліметтерге рұқсат алған лауазымды тұлғалар, банк қызметкерлері жəне өзге тұлғалар Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен тікелей қарастырылғаннан өзге жағдайларда оларды таратқаны үшін 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған жауапкершілікті көтереді.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 «Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ 
Операцияларды жүргізудің жалпы

шарттары туралы Ережелерге 
№1 қосымша 

«Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы  ЕБ АҚ  заңды жəне жеке тұлғалардың депозиттері 
бойынша сыйақының шекті сомалары, мөлшерлемелері жəне мерзімі  

 
Шекті сомалары  Шекті мерзімі Сыйақының жылдық % 

шекті мөлшерлемелері  
 

№ Салым түрі 

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 
1.1 Жеке жəне заңды 

тұлғалардың талап 
еткенге дейінгі 
ағымдағы шоттары 
жəне салымдары   

Шектелмеген Шектелме
ген 

мерзімсіз мерзімсі
з 

0 0 

1.2 Жеке тұлғалардың 
мерзімді салымдары  

Теңгемен- 
20 000 ; 
Еуромен- 

200; 
АҚШ 

долларымен - 
300; 

Шектелмег
ен 

1 жыл 24 ай Теңгемен 
9,75 % 

Еуромен -
0,3 % 
АҚШ 

долл.- 0.5 % 
 

Теңгемен-
13,0 % 

Еуромен -
0,3 % 
АҚШ 

долларыме
н – 0,5% 

 
1.3 Заңды тұлғалардың 

мерзімді салымдары  
Шектелмеген Шектелме 

ген 
Келіскен  
бойынша  

Келіскен 
бойын 
ша  

Келіскен 
бойынша  
 

Келіскен 
бойынша  
 

1.4 Міндеттемелердің, 
шартты 
салымдардың, басқа 
салымдардың 
қамсыздандырылуы 
болып табылатын 
жеке жəне заңды 
тұлғалардың 
салымдары  

салымның 
талаптарына 

сəйкес 

Шектелме 
ген 

Салым 
шартында 
көрсетілген 
міндеттеме
лерді 
немесе 
басқа 
шарттарды 
орындауды
ң мерзіміне 
байланысты 

Салым 
шартынд
а 
көрсетіл
ген 
міндетте
мелерді 
немесе 
басқа 
шарттар
ды 
орындау
дың 
мерзімін
е 
байланы
сты 

0* 0 

 
  * жылдық 0% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі келесі жағдайларда қолданылады: 

• Клиенттің немесе үшінші тұлғалардың міндеттемелері бойынша қамсыздандыру ретінде депозитті 
(мерзімді салымды) қабылдау қажеттілігі; 

• Қазақстан Республикасы заңымен реттелетін жағдайдарда; 
   



 

 

«Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы  ЕБ АҚ  
Операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы  

Ережелерге №2 қосымша  

«Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ  заңды жəне жеке тұлғалардың 
проблемалық/ықтимал проблемалық қарыздары бойынша, құрылымы өзгертілетін/қайта 

қаржыландырылған қарыздар бойынша, заңды жəне жеке тұлғалардың кредиттері бойынша 
сыйақының шекті сомалары, мөлшерлемелері жəне мерзімі 

1. Жеке тұлғалардың кредиттері бойынша сыйақының шекті сомалары, мөлшерлемелері жəне мерзімі: 
 

Сомасы Мерзімі, аймен Мөлшерлемелері   
% 

№ Кредит түрі 

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 

1.1 Жеке тұлғаларға 
тұтынушылық  кредит 

Шектелмеген 154 400 000 
теңге  

12      60 16 20 

1.2 Банк қызметкерлеріне 
берілетін кредиттер 
(кепілсіз кредиттер), 
(Банкте бір жылдан 
артық уақыт жұмыс 
жасаған жағдайда) 

Шектелмеген Қызметкердің 5 
(бес) ай сайынғы  

 жалақысынан 
аспайтындай 

 

Шектел 
меген 

36 14 14 

1.3 Овердрафт Шектелмеген 15 400 000 Шектел 
меген 

1 12 16 

1.4.  Айналым қаражатын 
толықтыруға (жеке 
кəсіпкерлер үшін)   

Шектелмеген 770 000 000 
теңге 

12 60 12 16 

1.5. Ақша кепіліне кредит 
(100 жабу) 

Шектелмеген  12 60 12 16 

 
2. Заңды тұлғалардың кредиттері бойынша сыйақының шекті сомалары, мөлшерлемелері жəне мерзімі: 

 
Сомасы Мерзімі, аймен Мөлшерлемелері   

% 
№ Кредит түрі 

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 
2.1 Айналым қаражатын 

толықтыруға жəне 
негізгі қаражат сатып 
алу  

Шектелмеген 154 400 000 
теңге  

12 60 12 16 

2.2 Овердрафт Шектелмеген 1 540 000 
 

Шектел
меген 

1 12 16 

2.3 Кредит желісі (бизнесті 
дамыту үшін ) 

Шектелмеген 154 400 000 
          теңге 

Шектел
меген 

60* 12 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

«Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ  
Операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы  

Ережелерге №3 қосымша   
Жаңа редакцияда мазмұндалған 

(2017 жыл 07 наурыздағы № 04/02-17 Директорлар  
Кеңесі мəжілісінің Хаттамасы) 

 
3.1. Жеке тұлғаларға жеке дара қызмет көрсету бойынша тарифтер 

 

1 бөлім. БАНК ШОТЫН АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖƏНЕ ЖАБУ      
№ 

р/б 
Қызмет  Тариф мөлшерлемесі Шектеулер, ерекше 

шарттар жəне 
ескертулер  

  БАНК ШОТЫН АШУ 

1.1. Банк шотын ашу  0 теңге Х 

  БАНК ШОТЫН ЖҮРГІЗУ (ТӨЛЕМ КАРТОЧКАСЫН ПАЙДАЛАНБАЙ) 

1.2. Банк шотына жыл сайынғы қызмет көрсету (осы бөлімнің 
1.3 тармағымен белгіленгеннен өзге) 

0 теңге   

1000 теңге 

немесе шот валютасында 
1000 теңге баламасы 

1.3. Бір жыл ішінде осы шот бойынша операциялар 
жүргізілмеген  жағдайда, банк шотына жыл сайын қызмет 
көрсету (зейнетақы жəне жəрдемақы төлемін жүргізуге 
арналған банк шотынан жəне банк өнімі аясында ашылған 
банк шотынан өзге)  
 

 

1000 теңгеден кем 
мөлшерде шотта ақша 
қалдығының бар болуы 
(шот валютасында 1000 –
теңгеден кем баламасы) – 
шоттағы ақша 
қалдығының мөлшерінде  

1.4. Жинақ шотын ашу кезінде салым құжатын беру  0 теңге Х 

1.5. Жинақ шоты бойынша салым құжатын , бүлдірген, 
жоғалтқан жағдайларда немесе басқа себептерге 
байланысты қалпына келтіру 

400 теңге Х 

1.6. Банк шоты бойынша үшінді көшірме беру  0 теңге Х 

1.7. Клиентке, сенімді тұлғаға немесе өсиетнама бойынша 
мұрагеріне банк шоты бойынша анықтама беру (банк 
шотының жəне нөмірлері болуы туралы, осы шоттардығы 
қалдықтар жəне ақша қозғалысы туралы)   

500 теңге Екінші жəне кез-келген 
келесі анықтама данасына 

-  250 теңге 

  БАНК ШОТЫН ЖАБУ  

1.8. Банк шотын жабу 0 теңге Х 

2 бөлім. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР     
№ 

р/б 
Қызмет  Тариф мөлшерлемесі Шектеулер, ерекше 

шарттар жəне 
ескертулер  

  ТАУАРЛАРДЫ, ЖҰМЫСТАРДЫ ЖƏНЕ ҚЫЗМЕТТЕРДІ ТӨЛЕУ МАҚСАТЫНДА БАНК КАССАСЫНДА 
ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША ҚАБЫЛДАУ  

300 теңгеден кем емес 2.1. Тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді төлеу 
мақсатында қолма-қол ақша қабылдау (осы бөлімнің 2.2. 
тармағымен белгіленгеннен өзге)  

Əрбір төлем сомасынан 0,3 %  

(Банк қызметкерлерінен 
өзге  

2.2. Байланыс қызметін төлеу мақсатында қолма-қол ақша 
қабылдау  

 0  теңге   

2.3. Коммуналдық төлемдерді төлеу мақсатында қолма-қол 
ақша қабылдау  

50 теңге   

2.3.1 Жол қозғалысы Ережелерін бұзуына байланысты 
айыппұлдарды төлеу үшін төлемдерді қабылдау   

150 теңге   



 

 

  БАНК КАССАСЫНАН ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША БЕРУ  

150 теңгеден кем емес  2.4. Банктегі ағымдағы шоттан немесе 30 күнтізбелік күннен 
кем шотта талап етілгенге дейін сақталатын депозит 
бойынша Банк шотынан қолма қол теңге беру ( кредит 
қаражаттарынан өзге)  

Сомадан 0,5 % 

(қызметкерлерге 
еңбекақыдан басқа) 
Не менее одного бір USD 
кем емес немесе басқа 
шетел валютасындағы бір 
USD баламасы 
(қызметкерлерге 
еңбекақыдан басқа) 

2.5. Банктегі ағымдағы шоттан немесе шотта талап етілгенге 
дейін 30 күнтізбелік күннен кем сақталатын депозит 
бойынша Банк шотынан қолма қол шетел валютасын беру  
( кредит қаражаттарынан өзге)  
 

Сомадан 0,7 %  

 
2.6. Банктің ағымдағы шотынан зейнетақы, мемлекеттік 

əлеуметтік жəрдем, Банк көрсеткен демеушілік көмек, 
жинақ зейнетақы қорынан төлемдер түрінде қолма-қол 
ақша беру   

0 теңге Х 

2.7. Мерзімді депозит бойынша Банктегі шоттан қолма-қол 
теңге беру  

0 теңге Х 

2.8. Мерзімді депозит бойынша Банктегі шоттан қолма-қол 
шетел валютасын беру  

0 теңге Х 

2.9. Банктің шотынан мерзімді депозит бойынша, егер осы 
шотқа ақша қолма-қол ақшсыз есептелсе жəне есептелген 
күннен бастап бір айдан аса осы шотта тұрса, қолма-қол 
ақша беру   

0 теңге Х 

  БАСҚА КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР 

2.10. Бір банкноттың түпнұсқалығын тексеру  Бір бағалы қағазға 15 теңге  Х 

2.11. Төлем банкноттарын жəне шетел валютасы монеталарын 
майдалау, ауыстыру жəне ірілендіру  

Сомадан 0,15 %    

3 бөлім.  АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ     
№ 

т/б 
Қызмет  Тариф мөлшерлемесі Шектеулер, ерекше 

шарттар жəне 
ескертулер  

  БАНКТІҢ ОПЕРАЦИЯЛАҚ БӨЛІМШЕЛЕРІ АРҚЫЛЫ ТЕҢГЕМЕН АҚША АУДАРЫМДАРЫ  

3.1. Клиенттің банк шотынан немесе банк щотын ашпай осы 
клиенттің өзінің банк шотына  Банк ішінде ақша аудару  

0 теңге Х 

3.2. Клиенттің банк шотынан немесе банк шотын ашпай басқа 
тұлғаның банк шотына  Банк ішінде ақша аудару  

0 теңге Х 

3.3. 13.00 Алматы уақыты бойынша ағымдағы валюталау 
күнімен банк шотынан немесе банк шотын ашпай Банктен 
тыс жерге ақша аудару.  

Сомадан 0,3 %  450 теңгеден кем емес, 
бірақ 1200 теңгеден 
аспайды (Банк 
қызметкерлерінен өзге)  

3.4. Алматы уақыты бойынша 13.00- 16.00-ге дейін ағымдағы 
валюталау күнімен банк шотынан немесе банк шотын 
ашпай Банктен тыс жерге ақша аудару  

Сомадан 0,3 %  600 теңгеден кем емес, 
бірақ 1500 теңгеден 
аспайды (Банк 
қызметкерлерінен өзге) 
Банкте мұндай аударым 
жасау үшін техникалық 
мүмкіндік болған 
жағдайда  

3.5. Алматы уақыты бойынша 16.00- 18.00-ге дейін ағымдағы 
валюталау күнімен банк шотынан немесе банк шотын 
ашпай Банктен тыс жерге ақша аудару  

1 500 теңге 

 
3.6. Келесі жұмыс күніне ағымдағы валюталау күнімен банк 

шотынан немесе банк шотын ашпай Банктен тыс жерге 
ақша аудару  
 

Сомадан 0,3 %  300 теңгеден кем емес, 
бірақ 100 теңгеден 
аспайды   

3.7. "Western Union" өнімі аясында банк шотын ашпай ақша 
аудару  

Х WU аударымдары 
жүйесінің белгіленген 
тарифтеріне сəйкес  

  БАНКТІҢ ОПЕРАЦИЯЛАҚ БӨЛІМШЕЛЕРІ АРҚЫЛЫ ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДА АҚША АУДАРЫМДАРЫ  



 

 

3.8. Клиенттің банк шотынан немесе банк шотын ашпай осы 
клиенттің өзінің банк шотына  Банк ішінде ақша аудару 

0 теңге Х 

3.9. Клиенттің банк шотынан немесе банк шотын ашпай басқа 
тұлғаның банк шотына  Банк ішінде USD немесе RUB 
ақша аудару   

0 теңге Х 

3.10. Клиенттің банк шотынан немесе банк шотын ашпай басқа 
тұлғаның банк шотына  Банк ішінде EUR ақша аудару   

0 теңге Х 

3.11. Ағымдағы валюталау күнімен Клиенттің банк шотынан 
немесе банк шотын ашпай басқа тұлғаның банк шотына  
Банктен тыс жерге USD EUR немесе RUB ақша аудару   

0,3 % от суммы  5000 теңгеден кем емес, 
бірақ 60 000 теңгеден 
аспайды (Банк 
қызметкерлерінен өзге) 

3.12. Деректемелерге немесе ақша аудару шарттарына өзгерістер 
енгізу, қайтарып алу, Банкпен акцептелген ақша 
аударымының күшін жою (SWIFT18  белгіленген 
ережелернің негізінде бас тарту жағдайларынан өзге)  

1000 теңге Немесе шот валютасында 
1000 теңге баламасы  

3.13. Деректемелерге немесе ақша аудару шарттарына өзгерістер 
енгізу, қайтарып алу, Бенефициар банкімен жəне/немесе 
банк-корреспондентпен акцептелген ақша аударымының 
күшін жою 

30 USD Операция жасау күніне 
ҚР ҰБ ресми бағамы 
бойынша 9 000 теңге 

  БАСҚА АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ      

3.14. Банк ішіндегі аударымды қайтарып алу туралы өкімді 
орындау  

400 теңге Х 

Раздел 4. АҚШАСЫЗ ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ 
ОПЕРАЦИЯЛАРЫ      
№ 

п/п 
Қызмет  Тариф мөлшерлемесі Шектеулер, ерекше 

шарттар жəне 
ескертулер  

  ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫН САТЫП АЛУ-САТУ  

4.1. Клиенттің өтінімі бойынша қолма-қол ақшасыз шетел 
валютасын сатып алу  

Сомадан 0,1 %  (Банк қызметкерлерінен 
өзге) қосылған 

  ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫН АЙЫРБАСТАУ  

4.3. Клиенттің өтініші бойынша бір қолма-қол ақшасыз шетел 
валютасын келесіге айырбастау (осы бөлімнің 2.2 
тармағымен белгіленгеннен өзге) 

0 теңге Х 

4.4. Клиенттің өтініші бойынша жинақ шоттары арасында бір 
қолма-қол ақшасыз шетел валютасын келесіге айырбастау 

0 теңге Х 

  ҚҰЖАТТАРДЫ БЕРУ ЖƏНЕ ЖӨНЕЛТУ      

4.5. Төлем құжатының көшірмесін немесе Банктің ақпараттық 
жүйесінен алынған шарттың телнұсқасын беру     

500 теңге Х 

4.6. Төлем құжатының көшірмесін немесе Банк мұрағатындағы 
немесе қағаз құжаттамадағы шарттың телнұсқасын беру     

1 000 теңге Х 

4.7. Бір айдан аспайтын уақыт бұрын жүзеге асырылған ақша 
аударымын растайтын SWIFT-хабарлама көшірмелерін 
беру  

700 теңге Х 

4.8. Бір ай бұрын немесе одан бұрында жүзеге асырылған ақша 
аударымын растайтын SWIFT-хабарлама көшірмелерін 
беру 

1 000 теңге Х 

4.9. Құжаттарды пошта арқылы немесе шабармандық ұйым 
арқылы (сəлемдемені жəне хат-хабарларды экспресс-
жеткізу қызметі) Қазақстан Республикасы бойынша жіберу 

500 теңге Х 

4.10. Құжаттарды пошта арқылы немесе шабармандық ұйым 
арқылы (сəлемдемені жəне хат-хабарларды экспресс-
жеткізу қызметі) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге 
ТМД елдеріне жіберу 

 2000 теңге Х 



 

 

4.11. Құжаттарды пошта арқылы немесе шабармандық ұйым 
арқылы (сəлемдемені жəне хат-хабарларды экспресс-
жеткізу қызметі) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге 
алыс шетелге жіберу   

 5000 теңге Х 

5 бөлім ЖЕКЕ КРЕДИТТЕУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР      
№ 

п/п 
Қызмет  Тариф мөлшерлемесі Шектеулер, ерекше 

шарттар жəне 
ескертулер  

5.1. Қаржыландыруды ұйымдастыруға комиссиялар      0,3% -дан 1%-ға дейін Қарыз сомасынан  

5.2. 
БҚШ  бойынша төлемдердің мерзімі өтіп кеткені үшін 
өсімпұл  
  

90 (тоқсан) күн ішінде əрбір 
мерзімі өткен төлем үшін 
мерзімі өткен сомадан 0,1%       
90 (тоқсан) күн аяқталған соң 
тұрақсыздық айыбы 
(айыппұл, өсімпұл) 
есептелмейді   

 Əрбір жылға берілген 
қарыз сомасынан 10% 
артық емес  

5.3. Кепіл затына сақтандыруды дер кезінде ұсынбағаны үшін 
айыппұл  0,5%  Қарыз сомасынан  

 
3.2. Заңды тұлғаларға Банкпен көрсетілетін қызметтерге тарифтер 

 

1 бөлім. БАНК ШОТЫН АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖƏНЕ ЖАБУ     
№ 

п/п 
Қызмет  Тариф мөлшерлемесі Шектеулер, ерекше шарттар жəне 

ескертулер  
  БАНК ШОТЫН АШУ 

Заңды тұлғаға ағымдағы шот ашу (пəтерлердің меншік 
иелері кооперативінен, қайырымдылық ұйымдарынан 
өзге)  

Алматы қ. Банктің филиалымен шот 
ашу кезінде – 4 000 теңге. 

 Қарағанды қ. Банктің филиалымен 
шот ашу кезінде – 2 000 теңге 

филиалға немесе заңды тұлғаның өкілдігіне    

( осы бөлімнің 1.3–1.4 тармағымен белгіленгеннен 
өзге)   

  

1.1. 

 

2 500 теңге 

  
1.2. Меншік иелері кооперативіне, шаруа қожалығына, 

жеке кəсіпкерге, адвокатқа немесе нотариуске 
ағымдағы шот ашу (осы бөлімнің 1.3–1.4 тармағымен 
белгіленгеннен өзге) 

2 000 теңге Х 

1.3. Қайырымдылық қорына ағымдағы шот ашу  0 теңге Х 
1.4. Банкпен ынтымақтастық туралы бір реттік шартқа 

отыру арқылы ағымдағы шот ашу (осы шоттың иесінің  
Банктің тиісті тарифтерін төлеу міндеттемелерін өзіне 
қабылдауымен осы шот иесінің пайдасына Банктің 
төлем қабылдауы)  

0 теңге Х 

1.5. Жинақ шотын ашу  0 теңге Х 
  БАНК ШОТЫН ЖҮРГІЗУ 

1.6. Теңгемен ашылған ағымдағы шотқа ай сайынғы 
қызмет көрсету Ежемесячное обслуживание текущего 
счета в теңге 

500 теңге Бір ай ішінде осы шот бойынша 
операциялар жүргізілмеген жағдайда 
жəне шотта 500 теңгеден аз 
мөлшерде ақша қалдығы болған 
жағдайда – шоттағы ақша қалдығы 
мөлшерінде  
Немесе 10 USD шот валютасындағы 
баламасы   

1.7. Аталмыш шот бойынша операциялар жүргізілмеген 
жағдайда шетел валютасындағы ағымдағы шотқа жыл 
сайын қызмет көрсету  

10 USD 

Шотта10 USD кем мөлшерде ақша 
қалдығы болған кезде немесе шот 
валютасында 10 USD баламасы – 
шоттағы ақша қалдығы мөлшерінде   



 

 

1.8. 25 беттік ақшалай чек кітапшасын беру  500 теңге Х 
1.9. 50 беттік ақшалай чек кітапшасын беру  1000 теңге Х 
1.10. Банк шотынан үзінді көшірме жəне оған қосымшасын 

беру  
0 теңге Х 

1.11. Клиентке өзінің банк шоттары бойынша анықтама 
беру (банк шотының жəне нөмірлері болуы туралы, 
осы шоттардығы қалдықтар жəне ақша қозғалысы 
туралы)   

1000 теңге Х 

  ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСРЫУ      
1.12. Құжаттарды тексеру жəне КЕН ресімдеуді 

қарастырмайтын келісімшарт бойынша  валюталық 
бақылауды жүзеге асыру   

1 000 теңге КЕН 

1.13. КЕН ресімдеу  3 000 теңге КЕН бір жұмыс күні ішінде ресімдеу 
кезінде  – 6 000 теңге 

1.14. КЕН қосымша парақты ресімдеу  1 500 теңге КЕН-ге қосымша парақты бір жұмыс 
күні ішінде ресімдеу кезінде   
– 2 000 теңге 

1.15. Ескі КЕН қайта тіркеу үшін қосымша парақты 
ресімдеу (ұйғарымды мерзімді көрсету жəне жаңа 
есептік нөмірді беру арқылы)   

1 000 теңге Ескі КЕН-ді қайта тіркеу үшін 
қосымша парақты бір жұмыс күні 
ішінде ресімдеу кезінде -  2 000 теңге 
 

1.16. КЕН телнұсқасын/немесе оған қосымша парақты  
дайындау 

500 теңге Х 

1.17. Валюталық бақылау құжаттарының телнұсқасын 
дайындау  

500 теңге Х 

1.18. Валюталық бақылау  мəселелері бойынша клиентке 
жазбаша хабарлама жіберу  

500 теңге Х 

1.19. Бір келісімшарт бойынша жүргізілген төлемдер 
туралы анықтама беру  

700 теңге Х 

  ЭЛЕКТРОНДЫ БАНК ҚЫЗМЕТТЕРІН КӨРСЕТУ  
1.20. Электрондық рұқсат беру 6 000 теңге Х 
1.21. Ай сайынғы қызмет көрсету  1 500 теңге Ағымдағы шотқа қосымша қызмет 

көрсеткені үшін тарифке қосымша  
1.22. Қосымша жұмыс орнын орнату  3 000 теңге Х 
1.23. Іркілу кезінде деректер базасын қалпына келтіру  1 000 теңге Х 
1.24. Электронды кілтті қалпына келтіру  2 000 теңге Х 
1.25.  Электронды рұқсатты қайталап ашу  3 000 теңге Х 

  БАНК ШОТЫН ЖАБУ 
1.26. Клиенттің ағымдағы шотын оның өтініші бойынша 

жабу  
5 000 теңге Оның өтінішінде көрсетілген 

клиенттің барлық ағымдағы 
шоттарын жабумен  

2 бөлім. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР     
        
№ п/п Қызмет  Тариф мөлшерлемесі Шектеулер, ерекше шарттар жəне 

ескертулер  

  АҒЫМДАҒЫ ШОТҚА ЕСЕПТЕУ МАҚСАТЫНДА ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША ҚАБЫЛДАУ 
2.1. Алматы уақыты бойынша 16.00 дейін қолма-

қол теңге қабылдау (осы бөлімнің 2.5. 
тармағымен белгіленгеннен өзге)  

0,2 % от 
суммы 

Кредитті өтеуге жұмсалатын 
жарналардан өзге 

2.2. Алматы уақыты бойынша 16.00 кейін қолма-
қол теңге қабылдау (осы бөлімнің 2.5. 
тармағымен белгіленгеннен өзге) 

0,2 % от 
суммы 

Кредитті өтеуге жұмсалатын 
жарналардан өзге 

2.3. Алматы уақыты бойынша 16.00 дейін қолма-
қол шетел валютасын қабылдау (осы 
бөлімнің 2.5. тармағымен белгіленгеннен 
өзге) 

0,2 % от 
суммы 

Кредитті өтеуге жұмсалатын 
жарналардан өзге 



 

 

2.4. Алматы уақыты бойынша 16.00 кейін қолма-
қол шетел валютасын қабылдау (осы 
бөлімнің 2.5. тармағымен белгіленгеннен 
өзге) 

0,2 % от 
суммы 

Кредитті өтеуге жұмсалатын 
жарналардан өзге 

2.5. Қолма-қол ақшаны тиындармен қабылдау  1,0 % от 
суммы 

Кредитті өтеуге жұмсалатын 
жарналардан өзге 

  АҒЫМДАҒЫ ШОТТАН ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША БЕРУ 
2.6. 5 млн теңгеден аспайтын сомада қолма-қол 

ақша беру  
0,2 % от суммы 

Х 
2.7. 5 млн теңгеден жоғары сомада  Банкпен 

өтініш қабылдаған күні қолма-қол теңге беру 
(осы бөлімнің 3.5. тармағымен 
белгіленгеннен өзге) 

0,3 % от суммы 

Х 
2.8. Банкпен өтініш қабылдаған күні қолма-қол 

теңге беру (алдын-ала өтінішсіз) 
0,5 % от суммы 

Х 
2.9. Қолма-қол шетел валютасын беру  1 % от суммы Осындай беруді жүзеге асыру үшін 

Банктің техникалық мүмкіндігі 
болған жағдайда  

2.10. Қолма-қол ақша алуға алдын-ала өтініш 
беруден бас тарту  

0,3 % от суммы 
предварительной заявки 

Х 

  БАСҚА КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР 
2.11. Төлем банкноттарын жəне монеталарды 

майдалау, ауыстыру жəне ірілендіру 
0,4 % от суммы Х 

2.12. Тозған банкноттарды ауыстыру  2,5 % от суммы обмена  200 теңгеден кем емес 
2.13. Қолма-қол ақша беру кезінде монеталарды 

қайта санау  
1,0 % от суммы Х 

100 теңгеден кем емес, бірақ 10 000 
теңгеден аспайды 

2.14.. Қабылданған қолма-қол ақшаның артығын 
кем шығуын табу  

0,2 % от суммы 
расхождения 

 
3 бөлім.  АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ     
        
№ п/п Қызмет  Тариф мөлшерлемесі Шектеулер, ерекше шарттар жəне 

ескертулер  

  БАНКТІҢ ОПЕРАЦИЯЛАҚ БӨЛІМШЕЛЕРІ АРҚЫЛЫ ТЕҢГЕМЕН АҚША АУДАРЫМДАРЫ 
3.1. Клиенттің сұрауы бойынша төлем құжатын 

ресімдеу  
300 теңге Х 

3.2. Банк ішінде ақша аудару  0 теңге Х 
3.3. 13.00 алматы уақыты бойынша ағымдағы 

валюталау күнімен Банктен тыс жерге ақша 
аудару  

0,2 % от суммы 450 теңгеден кем емес, 1 200 
теңгеден аспайды  

3.4. Алматы уақыты бойынша 13.00 –ден 16.00-
ге дейін ағымдағы валюталау күнімен 
Банктен тыс жерге ақша аудару  

0,2 % от суммы  600 теңгеден кем емес, бірақ 3000 
теңгеден аспайды  

3.5. Алматы уақыты бойынша 16.00 –ден 18.00-
ге дейін ағымдағы валюталау күнімен 
Банктен тыс жерге ақша аудару 

2 000 теңге Осындай аударымды орындау үшін 
Банктің техникалық мүмкіндігі 
болған жағдайда 

3.6. Келесі күнге ағымдағы валюталау күнімен 
бес млн теңгеден аспайтын сомада Банктен 
тыс жерге ақша аудару 

300 теңге Х 

3.7. Келесі күнге ағымдағы валюталау күнімен 
бес млн теңгеден асатын сомада Банктен тыс 
жерге ақша аудару 

400 теңге Х 

3.9. Клиенттің жазбаша өтініші бойынша 
аломаты уақыты бойынша 09.00-ден 15.00-ге 
дейін мерзімді ақша аудару  

1 000 теңге Ақша аудару үшін негізгі тарифке 
қосымша  

3.10. Клиенттің өзінің теңгемен берілген төлем 
құжатын қайтарып алу туралы нұсқауын 
орындау  

500 теңге Үшінші тұлғалардың тарифтерін 
есептемей  

3.11. Клиенттің өзінің теңгемен берілген төлем 1000 теңге Үшінші тұлғалардың тарифтерін 



 

 

құжатын өзгерту туралы нұсқауын орындау 
(ақша аударуды жүзеге асырған соң)  

есептемей 

  БАНКТІҢ ОПЕРАЦИЯЛЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРІ АРҚЫЛЫ ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДА АҚША АУДАРУ  
3.12. Клиенттің өтініші бойынша оның төлем 

құжатын ресімдеу 
300 теңге Х 

Аударма жасауға өтініш Банкпен 
алматы уақыты бойынша 15.00 дейін 
қабылдануы тиіс  
50  USD кем емес, бірақ 500 USD 
аспайды 

3.13. Ағымдағы валюталау күнімен Банктен тыс 
жерге USD EUR немесе RUB ақша аудару   

0,3 % от суммы 

ҚР ҰБ ресми бағамы бойынша 
операция жүргізу күніне   

 40  USD кем емес, бірақ 250 USD 
аспайды 

3.14. Ағымдағы валюталау күнімен келесі жұмыс 
күніне Банктен тыс жерге USD EUR немесе 
RUB ақша аудару   

0,2 % от суммы 

ҚР ҰБ ресми бағамы бойынша 
операция жүргізу күніне   

Банктің техникалық мүмкіндігі 
болған жағдайда  

3.15. USD EUR немесе RUB төлем құжатын 
қайтарып алу туралы клиенттің нұсқауын 
орындау  

100 USD 

Операция жүргізген күнгі ҚР ҰБ 
ресми бағамы бойынша  

3.16. Клиенттің шетел валютасындғы төлем 
құжатын өзгертуі туралы өтінішін отырдау 
(ақша аударымын жүзеге асырғаннан кейін)  

50 USD Операция жүргізген күнгі ҚР ҰБ 
ресми бағамы бойынша  үшінші 
тұлғалардың тарифтерін есептемей  

  "БАНК–КЛИЕНТ"ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ ТЕҢГЕМЕН АҚША АУДАРУ 
3.17. Банк ішінде ақша аудару  0 теңге Х 
3.18. 13.00 Алматы уақыты бойынша ағымдағы 

валюталау күнімен Банктен тыс жерге ақша 
аудару  

0,1 % от суммы 350  USD кем емес, бірақ 1100 USD 
аспайды 

3.19. Алматы уақыты бойынша 13.00- 16.00-ге 
дейін ағымдағы валюталау күнімен Банктен 
тыс жерге ақша аудару 

0,2 % от суммы 500  USD кем емес, бірақ 2700 USD 
аспайды 

3.20. Алматы уақыты бойынша 16.00- 17.00-ге 
дейін ағымдағы валюталау күнімен Банктен 
тыс жерге ақша аудару 

1 500 теңге Осындай аударымды орындау үшін 
Банктің техникалық мүмкіндігі 
болған жағдайда 

3.21. Келесі жұмыс күніне ағымдағы валюталау 
күнімен бес млн теңгеден асатын сомада 
Банктен тыс жерге ақша аудару  
 

 400 теңге Х 

3.22. Келесі жұмыс күніне ағымдағы валюталау 
күнімен бес млн теңгеден асатын сомада 
Банктен тыс жерге ақша аудару  
 

500 теңге Х 

  «ƏЛЕУМЕТТІК САҚТАНДЫРУДЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРЫНА» ЖƏНЕ ЖИНАҚТАУШЫ 
ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫНА АҚША АУДАРУ  

3.23. Электронды тасымалдағышпен 
деректемелерін ұсынған кезде ақша аудару 
үшін тізімдерді ресімдеу жəне/немесе өңдеу  

0 теңге Х 

3.24. Заңды тұлғалар электронды 
тасымалдағышпен деректемелерін ұсынған 
жағдайда ақша аудару үшін тізімдерді 
ресімдеу жəне/немесе өңдеу 

Тізімдегі бір тұлға үшін 
200 теңге  

Тізімге 50-ден астам тұлға енбеу 
керек  

3.25. Бір реттік талон негізінде арнайы салық 
режімін қолданатын жеке кəсіпкерлер, жеке 
нотариустар, адвокаттар жəне жеке тұлғалар  
электронды тасымалдағышпен 
деректемелерін ұсынған жағдайда ақша 
аудару үшін тізімдерді ресімдеу жəне/немесе 
өңдеу  

Тізімдегі бір тұлға үшін 
200 теңге 

Тізімге 10-ден астам тұлға енбеу 
керек 

Раздел 4. АҚШАСЫЗ ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ 
ОПЕРАЦИЯЛАРЫ     



 

 

№ п/п Қызмет  Тариф мөлшерлемесі Шектеулер, ерекше шарттар жəне 
ескертулер  

  ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫН САТЫП АЛУ (САТЫП АЛЫНҒАН ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫН САТЫП 
АЛҒАНҒА ДЕЙІН ТӨЛЕУ ҮШІН БАНКТІҢ АҚША АЛУЫ ШАРТЫМЕН)  

500 теңгеден кем емес 4.1. Банктің өтінім алған күнінен бастап алматы 
уақытымен 16.00 дейін клиенттің өтініші 
бойынша қолма-қол ақшасыз шетел 
валютасын сатып алу   

Сомадан 0,1 %  
бірақ 190 000 теңгеден аспайды 

1000 теңгеден кем емес 4.2. Банктің өтінім алған күнінен бастап алматы 
уақытымен 16.00-ден 18.00-ге  дейін 
клиенттің өтініші бойынша қолма-қол 
ақшасыз шетел валютасын сатып алу 
(«мерзімді айырбастау»)  

Сомадан 0,2 %  
бірақ190 000 теңгеден аспайды  

  ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫН САТУ 
4.3.   
  

Клиенттің өтініші бойынша қолма-қол 
ақшасыз шетел валютасын сату 

0 теңге  
  

 5 бөлім. БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР     
№ п/п Қызмет  Тариф мөлшерлемесі Шектеулер, ерекше шарттар жəне 

ескертулер  

  КЛИЕНТТІҢ ЖҰМЫСКЕРЛЕРІНІҢ АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРЫНА ЕҢБЕКАҚЫСЫН ЕСЕПТЕУГЕ 
ҚАТЫСТЫ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР  

5.1. Клиенттің жұмыскерлерінің ағымдағы 
шоттарына еңбекақысын жиынтықталған ай 
сайынғы мөлшерде есептеу (осы бөлімнің  
5.2 тармағымен белгіленгеннен жəне осы 
бөлімге ескертулерден өзге)  

0 теңге  Х Х Х Х 

5.2. Банктің теңгемен акцептелген төлемі 
бойынша даулы жағдайларды тексеру   

500 теңге Х 

5.3. Банктің шетел валютасымен акцептелген 
төлемі бойынша даулы жағдайларды тексеру  

10 000 теңге Х 

  ҚҰЖАТТАРДЫ БЕРУ ЖƏНЕ ЖӨНЕЛТУ 
5.4.  Банктің ақпараттық банк жүйесінен төлем 

құжатының көшірмесін беру 
А4 форматының бір 
толық немесе толық 

емес беті үшін 200 теңге 

Х 

5.5. Банктің құжаттамасынан немесе 
мұрағатынан қағаз тасымалдағышта төлем 
құжатының көшірмесін беру  

500 теңге Х 

5.6. Бір айдан аспайтын уақыт бұрын жүзеге 
асырылған ақша аударымын растайтын 
SWIFT-хабарлама көшірмелерін беру  

700 теңге Х 

5.7. Бір ай бұрын немесе одан бұрында жүзеге 
асырылған ақша аударымын растайтын 
SWIFT-хабарлама көшірмелерін беру 

1 000 теңге Х 

5.8. Банктің клиентке талап етілген жерге 
көрсетуі үшін сұралған уақытында клиентке 
көрсеткен қызметтері туралы ақпарат 
мазмұндалған құжатты беру  

2000 теңге Х 

5,9. Құжаттарды пошта арқылы немесе 
шабармандық ұйым арқылы (сəлемдемені 
жəне хат-хабарларды экспресс-жеткізу 
қызметі) Қазақстан Республикасы бойынша 
жіберу 

500 теңге Х 

5.10. Құжаттарды пошта арқылы немесе 
шабармандық ұйым арқылы (сəлемдемені 
жəне хат-хабарларды экспресс-жеткізу 
қызметі) Қазақстан Республикасынан тыс 
жерлерге жіберу  

2 500 теңге Х 

 6 бөлім Құжаттамалық операциялар     



 

 

№ п/п Қызмет  Тариф мөлшерлемесі Шеткеулер, ерекше шарттар жəне 
ескертулер  

  Экспорттық аккредитивтер     
0.25 % мин. 16000 теңге 

    6.1. Ааккредитивті растау 
    

6.2. Аккредитив шарттарындағы өзгерістерді 
растау (əрбір растау үшін) 6000 теңге 

  
  

6000 теңге 6.3. Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру   
    

0,20% мин. 16000 теңге 
  6.4. Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру   
  

  

6.5. Тасымалдауға болатын аккредитивті аудару  0,20% мин. 16000 теңге 
6.6.   0,20% мин. 16000 теңге 

6.7. 
Аккредитив бойынша құжаттардағы 
сəйкессіздік (айырмашылықтар бар əрбір 
құжаттар пакеті үшін)  

8000 теңге 
  

6.8 Аккредитив бойынша төлемдер  0,2 %  мин. 25 ш.б..   

6.9. Əрекет ету мерзімі аяқталған соң 
аккредитивтің күшін жою 25000 теңге   

6.10. 

*** экспорттық аккредитивтерді растау 
кезінде, тратталарды сатып алу кезінде, 
акцептерді құптау жəне дисконттау кезінде 
тəуекел үшін комиссиялар Банктің өкілетті 
органының шешіміне сəйкес жеке бекітіледі  

Келісім бойынша  

  
  Импортные аккредитивы 

0,40% мин. 12000 теңге 
  

6.11. 

Аккредитивті шығару /  Аккредитив сомасын 
көбейту                                                                   
* * Аккредитив сомасын көбейту комиссия 
есептеу үшін аккредитивті жеке шығаруды 
қарастырады                              

  
  

6.12. 
Изменение условий Соманың көбеюінен 
өзге, аккредитив шарттарының өзгеруі (əрбір 
растау үшін) 

8000 теңге 
  

6.13. Əрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін 
аккредитивтің күшін жою:      

6.14. - келісім алу үшін бенефициарға сұраныс 
жіберу жолымен  25000 теңге   

6.15. - бенефициардан ресми бостандық алу 
(алдын-ала сұраныссыз)  0 теңге 

  
  

0,2% 6.16. Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру  
  

мин. 16000 теңге 

  
0,2 %  мин. 25 у.е. 6.17. Аккредитив бойынша төлем 

    

6.18. 
Аккредитив бойынша құжаттардағы 
сəйкессіздік  (сəйкессіздік бар əрбір 
құжаттар пакеті үшін)  

8000 теңге 
  

  Импорттық кепілдіктер 

6.19. 

Кепілдіктерді шығару (өтелген/бланктік 
тендерлік кепілдіктерден өзге) / Кепілдік 
сомасын көбейту(өтелген/бланктік тендерлік 
кепілдіктерден өзге)  
(**Кепілдік сомасын көбейту комиссия  

0,40% мин. 12000 теңге 



 

 

есептеу үшін кепілдіктерді жеке шығару 
ретінде қарастырылады                              

6.20. 

Өтелген тендерлік кепілдіктерді шығару / 
Өтелген тендерлік кепілдіктер сомасын 
көбейту    
** Кепілдік сомасын көбейту комиссия 
есептеу үшін кепілдіктерді жеке шығару 
ретінде қарастырылады                              

100 мың теңгеге дейін - 
5000 теңге;  

100 мың теңгеден 
жоғары - 0,2% 
мин.25000 теңге   

6.21. 

Бланкілік шығарылым(қамтамасыз етілмеген 
кепілдіктің) Бланкілік тендерлік кепілдік 
сомасын көбейту   
** Кепілдік сомасын көбейту есептелген 
комиссия есептеу үшін кепілдіктерді жеке 
шығару ретінде қарастырылады                          

0,2%  

мин. 5000 теңге 

6.22. 
Соманы көбейтуден өзге, кепілдік 
шарттарын өзгерту (енгізілген өзгерістердің 
санынан тəуелсіз 1 қызметке)   

0,20% 
мин.8000 теңге  

6.23. Əрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін 
кепілдіктік күшін жою:     

6.24. - келісім алу үшін бенефициарға сұраныс 
жіберу арқылы      

6.25. 
- бенефициардан міндеттемелерден ресми 
босату алған жағдайда (алдын-ала 
сұраныссыз немес түпнұсқасын қайтармай)   

16000 теңге 
  

  
0,20% 6.26. Кепілдік бойынша төлем  

  мин. 250 у.е 
  Экспорттық кепілдіктер 
  0,40% мин. 12000 теңге 
6.27.   
  

Кепілдіктерді растау (əр тоқсан сайын) 
  

  

6.28. Кепілдік шарттарының өзгерісін растау 
(əрбір растау үшін)  6000 теңге   

6.29. Əрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін 
кепілдіктің күшін жою  16000 теңге   

  0,15% мин. 15000 теңге 
6.30   
  

Банк-корреспонденттің контр-кепілдігімен 
шығарылған кепілдіктер бойынша 
құжаттарды тексеру      

  

6.31. Кепілдік бойынша құжаттар пакетін өңдеу  16000 теңге   

6.32. 

*** Банк-корреспонденттің контр-
кепілдігімен кепілдіктер шығару кезіндегі 
тəуекелдер үшін комиссия Банктің өкілетті 
органының шешіміне сəйкес жеке бекітіледі.  

  

  
7 бөлім  Жеке кəсіпкерлерге/заңды тұлғаларға қарыздар /несие желісін ұсыну  

7.1 Қаржыландыруды ұйымдастырғаны үшін 
комиссия  0,3% до 1%   

7.2 Кепіл затын сақтандыру шартын дер 
кезінде ұсынбағаны үшін айыппұл  0.5% қарыз сомасынан  

7.3 Тұрақсыздық айыптары: айыппұлдар жəне 
өсімпұлдар  0,1% 

Қарыз сомасынан жылына 10%  
аспайды  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 «Пəкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ 

Операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы 
Ережелерге №4 қосымша  

 
Банк қызметтерін ұсыну туралы өтініштерді қарау жəне шешім қабылдаудың шекті 

мерзімдері  
   

№ 
п/п 

Банк қызметтерінің атаулары  Өтінішті қараудың 
шекті мерзімі  

Шешім қабылдаудың шекті 
мерзімі  

1. Заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк 
шоттарын ашу жəне жүргізу  

1  жұмыс күні  3 жұмыс күні 

2. Жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк 
шоттарын ашу жəне жүргізу 

1  жұмыс күні  1  жұмыс күні 

3. Банк-респонденттерге  корреспондент шоттарын 
ашу жəне жүргізу  

1  жұмыс күні  Шот ашуға өтінішті 
қабылдағанға дейін 2 жұмыс күні 

4. Банк-респонденттерге  корреспондент шоттарын 
жабу 

1  жұмыс күні  3 жұмыс күні 

5. Кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны 
қабылдау жəне беру  

1  жұмыс күні  1  жұмыс күні  

6. Шетел валютасымен айырбас операциялары 1  жұмыс күні  1  жұмыс күні  
7. Аударым операциялары: 
8. Western Union 

1  жұмыс күні  1  жұмыс күні  

9. Қамсыздандырылусыз/депозитке тендерлік 
кепілдікті шығару   

1  жұмыс күні  4  жұмыс күні 

10  Жылжымалы/жылжымайтын мүлік кепілімен 
тендерлік кепілдікті шығару  (толық құжаттар 
пакетін ұсынғаннан кейін)  

    3 жұмыс күні  10 жұмыс күні 

11 Депозит кепілімен төлем кепілдігін шығару  1  жұмыс күні 4 жұмыс күні  
12 Жылжымалы/жылжымайтын мүлік кепілімен 

төлем кепілдігін шығару  (толық құжаттар 
пакетін ұсынғаннан кейін)   

3 жұмыс күні 10  жұмыс күні  

13 Кепіл бойынша шарттардың өзгеруі (сомасы 
немесе мерзімі)  

Тиісті кепілдікті 
шығару мерзіміне 
ұқсас  

Тиісті кепілдікті шығару 
мерзіміне ұқсас 

14 Аккредитивті ашу жəне растау жəне ол бойынша 
міндеттемелерді орындау  

5 жұмыс күні 5 жұмыс күні 

16 Өтелген аккредитивті ашу (клиент қаражаты 
есебінен)  

3 жұмыс күні 3 жұмыс күні 

17 Өтелмеген аккредитивті ашу (кредит желісі 
есебінен) 

3 жұмыс күні  Банктің өкілетті органының 
тиісті оң шешімі қабылданғаннан 
кейін  3 жұмыс күні  

18 Шетелдік банкті растаумен жəне/немесе 
шетелдік банкті кейін қаржыландырумен 
аккредитив ашу  

3 жұмыс күні 3 жұмыс күні 

19 Экспорттың аккредитивті растау  5 жұмыс күні 10 жұмыс күні 

22 Инкассоны растау  5жұмыс күні 10 жұмыс күні  
23 Экспорттық кепілдікті растау  5жұмыс күні 10 жұмыс күні  
24 Система «Интернет-банкинг»  жүйесі (ИБЖ) 1жұмыс күні 2 жұмыс күні  



 

 

25 «Үй банкингі» жүйесі (ҮБЖ) 1жұмыс күні 2 жұмыс күні  
26 МСБ кредиттеу (толық құжаттар пакетін 

ұсынғаннан кейін)   
7жұмыс күні 20 жұмыс күні  

27 Тұтынушылық кредит беру (толық құжаттар 
пакетін ұсынғаннан кейін)   

3 жұмыс күні 20 жұмыс күні 

 


