
III. Кассалық операциялар, ҚҚС салынбайды 

3.1. Жинақ шоттар бойынша жүргізілетін операциялар 

3.1.1.1. Теңгемен және шетел валютасымен                                       0 теңге 

3.1.2.1  теңгемен  1%

3.1.2.2 шетел валютасымен  1,2 %

***Ескерту: бұл тариф: - қайта ресімделген салым сомасына; - 

«Өтемақы» арнайы шот» өнімі бойынша берілетін ақшаға қолданылмайды.

3.1.3.1.  1 500 000 теңгеге дейін (валютадағы баламасы), ай сайын

тегін

3.1.3.2   1 500 000 теңгеден аса  (валютадағы баламасы) 1%

3.2.1 Теңгемен 1%

3.2.2 Шетел валютасымен  1,2 %

**** Ескерту: тариф «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» (ЗТМО)  есептеген зейнетақыға, жәрдемақыға және 

әлеуметтік төлемдерге; - Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептеген 

жинақталған зейнетақыларға (Шартқа сәйкес);  - «Банк ЦентрКредит» АҚ 

аясында берілген кредиттерге, оның ішінде ЖК, ШҚ; - «Банк 

ЦентрКредит» АҚ кредит беру аясында бастапқы жарна ретінде енгізілген 

қаражат сомасына, оның ішінде ЖК, ШҚ; Ынтымақтастық туралы шарт 

жасасқан заңды тұлғалардан, ЖК-ден, ШҚ-дан келіп түскен ақша 

аударымдарына;   Қызмет көрсету туралы шарттар бойынша Банкке 

төленетін төлемдерге;  пікірталас тудыратын жағдайлар бойынша 

Қолма-қол ақшаны (10 000 000 теңгеден, 50 000 доллардан, 50 000 

еуродан астам) ағымдағы шотқа қабылдау кезінде қайта  санау. 

Қосымша жарналардың санына қарамастан, бір операциялық күн 

ішінде клиенттің Банктің филиалындағы ағымдағы шотына келіп 

түскен жарнаның жалпы сомасы есепке алынады.

соманың 0,1% max. 50 000 теңге

3.4.1. Банктің клиентке шетел валютасын теңгеге сатуы, сатып алуы 

және банктің ағымдағы бағамы бойынша шетел валютасын басақ 

0 теңге

3.5. Ірі сомадағы банкнотты ұсақ немесе ірі ақшаға айырбастау 

3.5.1. Ірі сомадағы банкнотты ұсақ немесе ірі ақшаға айырбастау                                    Өзгеріссіз 

3.6. Шетел валютасы банкнотының түпнұсқалығын тексеру 

3.6.1. Шетел валютасы банкнотының түпнұсқадығын тексеру                           бір банкнот үшін 20 теңге 

3.7. Ескі купюраларды сатып алу, ұсақтау және айырбастау 

3.7.1. Айналымға жарамсыз және төлем жасауға болмайтын шетел 

валютасын инкассоға қабылдау сатып алу және айырбастау  

                              соманың 10 % 

3.8. Банкноттарды қайта санау 

3.8.1. Клиенттің өтініші бойынша банкноттарды қайта санау              100 банкнот үшін 350 теңге

3.9. Монеталарды қайта санау 

3.9.1. Банкноттарды монеталарға ұсақтау және керісінше              соманың  1% мин. 1000 теңге

3.1.1. Қолма-қол тәсілмен келіп түскен қолма-қол ақшаны беру (өнімге қойылған талаптарға сәйкес сақтау мерзіміне 

қарамастан)

3.3. Қолма-қол ақшаны (10 000 000 теңгеден, 50 000 доллардан, 50 000 еуродан астам) ағымдағы шотқа қабылдау 

3.4. Банктің клиентке шетел валютасын теңгеге сатуы, сатып алуы және банктің ағымдағы бағамы бойынша шетел 

3.1.2 Қолма-қол ақшасыз келіп түскен кемінде 30 күнтізбелік күн жатып қалған қолма-қол ақшаны беру ***

3.1.3 «Өзіңмен бірге» депозиті бойынша  жинақ ақша шотынан ақшаны беру (ақшаның келіп түскен тәсіліне, сақтау 

мерзіміне және депозиттің валютасына қарамастан)  

3.2 Ағымдағы шоттардан қолма-қол ақша беру  (ақшаның келіп түскен тәсіліне және сақтау мерзіміне қарамастан) ****


