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«Интернет-Банкинг» жүйесі 

Интернет-Банкинг жүйесі (ИБЖ-ның стандарт нұсқасы) – электрондық сандық қолтаңбаны (ЭСҚ) пайдалану 

арқылы әлемнің кез келген жерінен Интернет желісі арқылы нақты уақыт (online) режимінде банктік 

есепшотты басқаруға арналған жүйе. 

 
 
 

 



«Интернет-Банкинг» жүйесінің нұсқалары 

Сервер 

ЭСҚ пайдаланылатын  

ИБЖ-ның стандарт нұсқасы «Light» ИБЖ «Mobile» ИБЖ 

ИБЖ-ның стандарт нұсқасының негізінде жүйенің «Light» және «Mobile» қосымша нұсқалары әзірленді, 

сонымен қатар олар бір-бірімен толықтай сәйкестікте жұмыс істей алады, яғни ИБЖ-ның стандарт 

нұсқасында құрылған төлемдерді «Light» және «Mobile» ИБЖ-ларында, сондай-ақ керісінше де қарауға және 

мақұлдауға болады. 

 

 



ИБЖ-ның стандарт нұсқасының «Light» және «Mobile» 

нұсқаларынан ерекшелігі 

«Light» & «Mobile» нұсқаларында электрондық төлем құжаттарын мақұлдау клиенттердің динамикалық 

сәйкестендіру құрылғыларын (ОТР-құрылғыларды) қолдану арқылы жүзеге асырылады. Қазіргі күні Банкте 

ОТР-құрылғының келесі екі түрі қолданылады: ОТР-карта және ОТР-токен.  

 
  - ОТР-карта;     

  
 

 
 
  
  
  
  

 

 

Қызметі: 

• Электрондық құжаттарды растау үшін ОТР-кодты құру. 

   

Артықшылықтары: 

• Біржолғы парольді қолдану арқылы транзакцияларды жүргізудің 

қауіпсіздігін арттыру. 

ОТР-картаның: 

•бірегей нөмірі (құрылғы ID) 

•35 кодтық таңбалары; 

•ИБЖ-ның стандарт нұсқасында клиентті 

тіркеуге/қайта тіркеуге арналған ДСН-коды 

бар. 

- ОТР-токен;     

  

 

 

 

  

  

  

Қызметі: 

• Электрондық құжаттарды  растау үшін ОТР-кодты құру. 

 

Артықшылықтары: 

•Біржолғы парольді қолдану арқылы транзакцияларды жүргізудің 

қауіпсіздік деңгейін арттыру; 

• Токен деректерінің көшірмесін жасау мүмкіндігінің болмауы.  

 Біржолғы пароль экранда 60 секунд қана көрсетіліп, содан кейін 

өшеді.  

 

ОТР-токен: 

біржолғы растау парольдерін құруға 

арналған электрондық құрылғы,  

батырманы басқан кезде алты таңбалы 

сандық пароль құрылып, ол құрылғының 

экранында көрсетіледі. 

 
Маңызды! «Light ИБЖ» & «Mobile ИБЖ» нұсқаларында Банкке төлемдер 

жөнелту көзделмеген, өйткені электрондық құжаттарды жөнелту үшін 

жүйеде ЭСҚ-ны пайдалану талап етіледі.  

 

Банкке теңгемен жасалатын төлемдерді, валютамен операция жүргізу 

туралы өтініштерді жөнелту тек ЭСҚ пайдаланылатын ИБЖ-ның стандарт 

нұсқасында  ғана мүмкін болады.  

 
 
  
  
  

  

 

 



ИБЖ-ның «Light» және «Mobile» сияқты жаңа нұсқаларын  

енгізудің мақсаты 

 Клиенттердің бейілді қатынасын арттыру. 

 ФҚБ-дағы есепшот менеджерлеріне түсетін жүктемені азайту; 

 Бәсекелес банктер арасында өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру; 

 Компания басшылары үшін жүйені пайдаланудың қолайлылығын арттыру; 

ИБЖ-ның «Light» және «Mobile» сияқты жаңа нұсқаларын енгізудің мақсаты: 



«Light» ИБЖ нұсқасы 

ИБЖ-ның «Light» нұсқасы мен стандарт нұсқасының интерфейсі толықтай сәйкес келеді. «Mobile»  

мобильді нұсқасына қарағанда «Light» нұсқасында ИБЖ-ның стандарт нұсқасының электрондық төлем 

құжаттарын Банкке жөнелтуден басқа барлық келесі функциялары бар: 

 

 - Клиенттің барлық есепшоттары (валютамен және теңгемен жүргізілетін) бойынша үзінді көшірме беру; 

 

 - ЖТЖ, ЭИВБ, Pos-шарттар бойынша есептер; 

 

 - теңгемен жасалатын төлемдерді құру; 

 

 - валютамен аударым жасау туралы өтініштерді құру; 

 

 - валюта айырбастау және конверсиялау;  

 

 - төлемдерді импорттау және т.б. 

    
 
 
 
 

  

Light ИБЖ – ЭСҚ-ны пайдаланбай-ақ, динамикалық сәйкестендіру құралдарын (ОТР-карта, 

ОТР-токен) қолдану арқылы электрондық банктік қызметтерді ұсынатын «Интернет-Банкинг» 

жүйесінің жеңілдетілген нұсқасы. 

  
  

 

 



«Light» ИБЖ нұсқасының интерфейсі 

«Light» ИБЖ нұсқасы https://lib.bcc.kz/ мекенжайы бойынша дербес компьютердегі web-

қосымша арқылы қолжетімді.  

Басы / 

Барлығы 

Теңгемен жүргізілетін 

операциялар 

Жалақы төлемдері 

Әлеуметтік төлемдер 

Зейнетақы төлемдері         Ақша аударымдары 

Карт-шотты толықтыру 

ЖТЖЖ төлемдері 

Басы / 

Үзінді көшірме                       Депозит бойынша ұсталған салық туралы анықтама 

Есепшот бойынша болжам   POS-шарттар бойынша үзінді көшірме  

Есепшоттың жай-күйі           Есепшот бойынша үзінді көшірме  

Басы / Есептер 

Валюталық ақша аударымын жүргізу туралы өтініш           Валюта сату туралы өтініш 

ЦКБ желісінде валюталық ақша аударымын жүргізу           Ақша айырбастау/конверсиялау 

туралы өтініш                                                                             туралы өтініш 

Валюта сатып алу туралы өтініш  

Валютамен жүргізілетін 

операциялар 
Басы / 

https://lib.bcc.kz/


«Light» ИБЖ нұсқасының артықшылықтары 

Артықшылықтары: 

 

 Қосылудың жеңілдетілген схемасы; 

 ЭСҚ алу қажет емес;  

 Дербес компьютерге қосымша бағдарламалық қамсыздандыру орнату талап 

етілмейді; 

 Жүйеге кіру үшін электрондық кілт талап етілмейді;  

 ОС Windows, Macintosh жүйелерінің кез келген нұсқасында және кез келген 

интернет браузер арқылы жұмыс істейді. 

 

 

  

  

 

 



«Mobile» ИБЖ нұсқасы 

Қолжетімді қызметтердің тізімі: 

 

- Клиенттің барлық есепшоттары (валютамен және 

теңгемен жүргізілетін) бойынша үзінді көшірме; 

 

- ЖТЖ есептері; 

 

- Теңгемен жасалатын төлемдерің барлық түрлерін 

қарау және мақұлдау; 

 

- шаблон бойынша ЦКБ желісі ішінде ақша 

аударымдарын қосу; 

 

- Ақша қаражатын есептеу, тендерлік кепілдіктер 

шығару, анықтама алу және қолма-қол ақша беру 

және т.б. туралы өтініштерді құру және жөнелту. 

 
 
 

 

Орнатылмаған қызметтердің тізімі: 

 

 - Теңгемен жасалатын төлемдерді құру; 

 

 - валюта аудару және валюта 

айырбастау/конверсиялау туралы өтініштер 

көрсетілмейді (аталмыш функционалды жүзеге 

асыру 2015 жылға жоспарланған) 

 

 - төлемдерді импорттау. 

 
 
 

 
  
  
  
  

 

Mobile ИБЖ – пайдаланушыға жүйеге қосылған есепшоттарға мобильді құрылғы (смартфон, планшет) арқылы 

бақылау жүргізу мүмкіндігін беретін «Интернет-Банкинг» жүйесінің мобильді нұсқасы. 

 
«Mobile» нұсқасының «Light» нұсқасынан айырмашылығы мобильді платформалардың (смартфондар, 

планшеттер) шектеулеріне байланысты қызмет аясының айтарлықтай қысқартылғанында.  

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 

 



«Mobile» ИБЖ нұсқасының интерфейсі 

 
«Mobile» ИБЖ нұсқасы https://mib.bcc.kz/ мекенжайы бойынша мобильді құрылғыдағы web-қосымша арқылы 

қолжетімді.  

 

https://mib.bcc.kz/


«Mobile» нұсқасының артықшылықтары 

Артықшылықтары: 

 

 Қосылудың жеңілдетілген схемасы; 

 ЭСҚ алу қажет емес; 

 Мобильді құрылғыға қосымша бағдарламалық қамсыздандыру орнату қажет 

емес; 

 Жүйеге кіру үшін электрондық кілт талап етілмейді; 

 Жүйені мобильді құрылғылар арқылы қолдану мүмкіндігі. 

 

 

  

  

 

 



«Mobile» ИБЖ нұсқасының құндылығы 

Клиент үшін:  
 
– МОБИЛЬДІЛІК – басшы пайдаланушылар есепшоттарды басқару уақыты мен орнын, сондай-ақ 

Internet, смартфон, планшет сияқты зияткерлік және техникалық құралдардың заманауи арсеналын 
еркін түрде таңдай алады;  
 

– ИГЕРУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ОҢАЙ – мобильді құрылғыларда стандарт процедуралар қолданылады;  
 

– ҚОЛЖЕТІМДІЛІК – ұялы байланыс пен GPRS қызметі кең тараған және қызмет ақысы 
салыстырмалы түрде төмен; 
 

– ЖОҒАРЫ ЫНТАЛАНДЫРУ – пайдаланушы ең заманауи әрі ең танымал техникалық құрылғыларды 
қолдану арқылы банктік есепшоттарын бақылап, төлемдерді мақұлдай алады.  

 
– ӘМБЕБАПТЫҚ – көптеген мобильді құрылғыларға орнатуға болады. 

 



ИБЖ-ның «Light» және «Mobile» нұсқаларына қалай 

қосылуға болады? 

ЗТ, ЖК клиенттердің қосылуы үшін: 

- «Mobile» нұсқасы үшін қазақстандық ұялы байланыс операторының қызметі көрсетілетін iOS/Android 

операциялық жүйесіндегі смартфон болуы қажет;  

- Банк бөлімшесінде есепшот менеджеріне барып, ИБЖ-ның «Light» және «Mobile» нұсқаларына қосылу 

туралы өтінішті ресімдеу қажет.  

 

 

«Light» және «Mobile» нұсқаларына кіру:  

 Жүйеде авторизациялау келесі көрсетілгендерді пайдалану арқылы жүзеге асырылады:  

- логин (телефонның мобильді нөмірі); 

 - Клиенттің ЖСН/БСН; 

 - пароль (пайдаланушының мобильді нөміріне SMS-хабарлама түрінде уақытша пароль жөнелтіледі). 

 

 

 

 



«Light ИБЖ» және «Mobile ИБЖ» тарифтері 

 

ИБЖ-ның стандарт нұсқасына қосылған ЗТ, ЖК клиенттерге ұсынылатын тарифтер: 

 

 - Қосылу – 0 теңге; 

 - Ай сайынғы абоненттік төлем – 0 теңге. 

 

 

ИБЖ-ның стандарт нұсқасына қосылмаған жаңа ЗТ, ЖК клиенттерге ұсынылатын тарифтер :  

 

 - Қосылу – 0 теңге; 

 - Ай сайынғы абоненттік төлем – 200 теңге. 

 

 



 

НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ! 
 


