
1.1.1 Жеке есепшот ашу  0 теңге

1.2.1 Кастодиан есепшоттары бойынша жүргізілген транзакциялар (сатып
алу/сату кезінде қаржы құралдарын есепке алу/есептен шығару; РЕПО/ Кері
РЕПО операциялары бойынша есептен шығару; ақшаны депозитке
орналастыру, депозиттік сертификаттар, опциондар және басқа) үшін

 700 теңге

1.2.2 Шетелдік Кастодиандардың есепшоттары арасында жүргізілген
транзакциялар (сатып алу/сату кезінде қаржы құралдарын есепке алу/есептен
шығару; РЕПО/ Кері РЕПО операциялары бойынша есептен шығару және
басқа) үшін   

 1 000 теңге

1.2.2.1 Зейнетақы қорларына арналған барлық транзакциялар үшін    0 теңге

1.3.1 Кастодианның жеке клиенттері үшін  жылдық 0,080% 
1.3.2 Кастодианның заңды клиенттері үшін
10 млрд. ТЕҢГЕГЕ дейін жылдық 0,30% 
 10 – 40 млрд. ТЕҢГЕ  жылдық 0,20%
 40 млрд. ТЕҢГЕДЕН жоғары  жылдық 0,10% 

1.4.1 Бағалы қағаздар ұстаушылар өкілі болу қызметін көрсету   жылдық 0,04%, 
ең аз дегенде 15 

000 теңге

1.4.2 Қамсыздандырылмаған бағалы қағаздар ұстаушылардың өкілі болу
қызметін көрсету 

 жылдық 0,03%, 
ең аз дегенде 15 

000 теңге

1.5 Құжаттандырылған қаржы құралдарын сақтау

Кастодиандық қызметтер
1.1 Жеке есепшот ашу

1.2 Қаржы құралдарымен жүргізілетін операциялар

Ескерту:
Клиенттің өтінішіне сәйкес жеке есепшот бойынша жүргізілген әр операциядан (сатып
алу/сату кезінде РЕПО/Кері РЕПО операциялары бойынша есептен шығару; ақшаны
депозитке орналастыру, депозиттік сертификаттар, опциондар және басқа) комиссия
алынады
  Қаржы құралдарымен келесі операциялар жүргізген кезде: қайта бағалаған, депозиттік
шарттың қолданыс мерзімі тоқтаған кезде - 0 теңге  

1.3 Клиенттің қаржы құралдарының (оның ішінде ақшасының) және (немесе) басқа 
мүлкінің есебін жүргізу:

Ескерту:
Қызметтің ең аз көлемі – 30 000 теңге (заңды тұлғалар)
Кастодианда қаржы құралдарын есептеу бойынша есепшотқа қаржы құралдарын (оның ішінде
ақшаны) және (немесе) басқа мүлікті есептеген сәттен бастап комиссия есептеледі. 

Есепшотты жүргізу үшін алынатын комиссия номиналды құны бойынша немесе Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген құны бойынша күн сайын жиынтық
портфельге есептеліп, айына 1 рет ұсынылады.   

1.4 Бағалы қағаздар ұстаушылар өкілі болу қызметін көрсету 

Бағалы қағаздар ұстаушылар өкілі болу қызметін көрсету үшін алынатын комиссия
номиналды құны бойынша қаржы құралдарының орналастырылған көлеміне ай сайын
есептеліп, айына 1 рет ұсынылады.   

1.5 Құжаттандырылған қаржы құралдарын сақтау



1.5.1 Есепшотты жүргізу  жылдық 0,05% 
1.5.2 Транзакция (қаржы құралдарын есепке алу/есептен шығару) үшін  700 теңге
1.5.3 Қаржы құралын Банк депозитарийіне қабылдау/Банк депозитарийінен алу
және беру

 500 теңге

1.6 Кастодиан клиенттердің тапсырмаларын орындаған кезде ұйымдар
ұсынатын қызметтер (ОД, брокер, тіркеуші, кастодиан және басқа)

Іс жүзінде

1.7 Шоғырландыру/сплит, айырбастау  0 теңге

1.8 Кастодиандық қызметке байланысты мәселелер бойынша кеңес беру
қызметтерін ұсыну (Телекс, SWIFT, Пошталық шығыс, Курьерлік шығыс,
клиенттің тапсырмасына байланысты Банк шығыны)

 0 теңге + Нақты 
шығындар

1.9 Эмитенттерден клиентке ақпарат беру  0 теңге

1.10.1 Жеке есепшоттың жай-күйі турады үзінді көшірме беру және Мәміле
бойынша есеп (жоспарлы)

 0 теңге

1.10.2 Жеке есепшоттың жай-күйі турады үзінді көшірме беру және Мәміле
бойынша есеп (талап ету бойынша)

 500 теңге

1.10.3 Активтерді салыстырып тексеру (жоспарлы)  0 теңге
1.10.4 Активтерді салыстырып тексеру (талап ету бойынша)  3 000 теңге
1.10.5 Байланыс қызметтері (Факс, Телекс, SWIFT, Пошталық шығын, Курьерлік
шығын)

Іс жүзінде

1.11 Кеңес беру қызметтері Келісім 
бойынша

1.6 Кастодиан клиенттердің тапсырмаларын орындаған кезде ұйымдар ұсынатын 
қызметтер

1.7 Шоғырландыру/сплит, айырбастау

1.8 Кастодиандық қызметке байланысты мәселелер бойынша кеңес беру қызметтерін 
ұсыну

1.9 Эмитенттерден клиентке ақпарат беру

1.10 Есептілік

1.11 Кеңес беру қызметтері


