
2.1.1 Жеке тұлғадан жеке тұлғаға ақша аудару (аударымның ең 

жоғарғы сомасы 5 000 000 теңге), ҚҚС салынбайды.

 аударым сомасының 1,5% (ең 

азы 200 теңге – ең көбі 75 000 

теңге)

2.1.2 «Мұрағатқа ауыстырылды» мәртебесіндегі ақша аударымын 

жіберген тұлғаны іздеу.

 1500 теңге

2.2.1 Жеке тұлғаның шарт жасасу арқылы «Жедел түсім» жүйесі 

бойынша төлем жасауы

2.2.1.1 Жеке тұлғаның заңды тұлғаның атына төлем жасауы, ҚҚС 

салынбайды.

Ескерту: егер заңды тұлғамен жасалған шартта  басқаша алу тəсілі 

белгіленбесе, комиссия төлеушіден алынады 

 0,3% (төлем үшін ең азы

250 теңге)

2.2.1.2 Алматы, Астана қалаларындағы филиалдарда коммуналдық 

төлемдерді, байланыс қызметінің (абоненттік ақы, халықаралық 

сөйлесу) ақысын төлеу бойынша төлемдерді аудару, ҚҚС 

салынбайды

 300 теңге

2.2.1.3 Алматы, Астана қалаларындағы филиалдардан басқа барлық 

филиалдарда коммуналдық төлемдерді, байланыс қызметінің 

(абоненттік ақы, халықаралық сөйлесу) ақысын төлеу бойынша 

төлемдерді аудару, ҚҚС салынбайды

 150 теңге

2.2.2 Шарт жасамай-ақ «Жедел түсім» жүйесі бойынша төлемдер 

қабылдау

2.2.2.1 Заңды тұлғаның басқа банктегі есепшотына ақша аудару, ҚҚС 

салынбайды

 аударым сомасының 0,3%

(ең азы 500 теңге)

2.2.2.2 Зейнетақы, әлеуметтік төлемдерді, міндетті әлеуметтік 

медициналық сақтандыру жарналарын/аударымдарын аудару (бір 

жеке тұлғадан), ҚҚС салынбайды

аударым сомасының 1%

 (ең азы 350 теңге, ең көбі 1600 

теңге)

2.2.2.3 Салық жəне басқа міндетті төлемдерді бюджетке аудару  1% ең азы 200 теңге

2.3.1 Таяу шет елдер (Ресей, Əзірбайжан, Өзбекстан мемлекеттерін 

есептемегенде) үшін жеке тұлғадан жеке тұлғаға ақша аудару 

(комиссия Жөнелтушіден алынады, аударымның ең жоғары сомасы 

20 000 АҚШ доллары/20 000 еуро жəне 600 000 РФ рублі)

аударым сомасының 1 %

(ең азы 4 USD/EURO/120 RUR)

2.3.2 Ресей үшін жеке тұлғадан жеке тұлғаға ақша аудару (комиссия 

Жөнелтушінің аударым сомасынан алынады)

2 500 АҚШ долларына / 2 000 еуроға жəне 100 000 РФ рубліне дейін 

ақша аударған кезде 

аударым сомасының 1 %

(ең азы 4 USD/EURO/120 RUR)

100 000,01 рубльден 600 000 рубльге дейін а қша аударған кезде  1 000 рубль

2 500,01 АҚШ долларынан 20 000 АҚШ долларына дейін ақша 

аударған кезде 

 25 USD

2 000,01 Еуродан 20 000 Еуроға дейін ақша аударған кезде  20 EUR

2.3 «Контакт» жүйесі бойынша жүргізілетін операциялар, ҚҚС салынбайды

 II. Ақша аудару

Есепшот ашу қажет емес

2.1 «BCC Express» экспресс-аударымдары

2.2 «Жедел түсім» жүйесі*

Ескерту* қашықтағы арналар арқылы төлемдерді қабылдау бойынша тарифтерді «Төлем карталары» 

тарауындағы ЦентрКредит Банктің қашықтан қызмет көрсету арналары арқылы төлемдер қабылдау 

атты 1.34.-тармағынан қараңыз



2.3.3 Əзірбайжан жəне Өзбекстан мемлекеттері үшін жеке тұлғадан 

жеке тұлғаға ақша аудару (комиссия Жөнелтушіден алынады, 

аударымның ең жоғары сомасы 20 000 АҚШ доллары/20 000 еуро 

жəне 600 000 РФ рублі)

 аударым сомасының 1,2 %

(ең азы 4 USD/EURO/120 RUR)

2.3.4 Алыс шет елдер үшін жеке тұлғадан жеке тұлғаға ақша аудару 

(комиссия Жөнелтушіден алынады, аударымның ең жоғары сомасы 

20 000 АҚШ доллары/20 000 еуро) *

 **Ескерту: http://www.contact-sys.com/tariffs сайтында орналасқан 

Contact жүйесінің тарифтеріне сəйкес.

2.4.1 Теңгемен

2.4.1.1  Бір клиенттің есепшоттары арасында ақша аудару  0 теңге

2.4.1.2 Жеке тұлғалардың пайдасына  0,2% (min 300 тг., max 1 500 

тг.)

2.4.1.3 «Банк ЦентрКредит» АҚ-та есепшоты бар заңды тұлғаның 

пайдасына ақша аудару (аталған тариф арнайы ағымдағы 

есепшоттан аударылған аударымдарға қолданылмайды)

 0,2% (min. 300 тг., max. 3 000 

тг.)

2.4.1.4 "Банк ЦентрКредит" АҚ-та автокредит беру өнімі бойынша 

шоты бар автосалонның шотына қарыз сомасын аудару, «Нұрлы 

Жер» ипотекасы» өнімі аясында ақша аудару үшін.

 0 теңге

2.4.1.5. Төлем тапсырмасын (ТТ) орындау (толық/ішінара)  0 теңге

2.4.2 Шетел валютасымен

2.4.2.1 Бір клиенттің есепшоттарының арасында ақша аудару  0 теңге

2.4.2.2 Жеке тұлғалардың пайдасына  0,2% (min. 500 тг., max. 5 000 

тг.)

2.4.2.3 «Банк ЦентрКредит» АҚ-та есепшоты бар заңды тұлғаның 

пайдасына операция жүргізген кезде ҚР валюталық заңнамасына 

сəйкес ақша аудару

 0,2% (min. 500 тг., max. 5 000 

тг.)

2.5.1 Теңгемен

2.5.1.1 Жеке немесе заңды тұлғаның есепшотына аударым сомасының 0,3% (min. 

500 тг., max. - 5 000 тг.)

2.5.1.2 Төлем тапсырмасын (ТТ) орындау (толық/ішінара)  300 теңге

2.5.1.3 Автокредит беру өнімі бойынша автосалонның шотына қарыз 

сомасын аудару, «Нұрлы Жер» ипотекасы» өнімі аясында ақша 

аудару үшін.

 0 теңге

2.5.2 Шетел валютасымен жүргізілетін сыртқы аударымдарға (SWIFT) 

арналған тарифтерге сəйкес  шетел валютасымен

2.5.2.2. BCC Invest бағдарламасы бойынша брокер шоттарын 

толықтыру 

 3 500 теңге

2.6.1 ЕАВ-мен (еркін айырбасталатын валюта)

2.6.1.1 BEN аударымы. Ресей рублімен жасалған төлемдерді 

қоспағанда. Жөнелтуші банктің комиссиясын (жөнелтуші банктің 

комиссиясы ақша аударымын жөнелту кезінде аударым сомасынан 

және аударым валютасында алынады) және бенефициар банктің 

комиссиясын қоса есептегенде, барлық банктердің комиссияларын 

бенефициар төлейді, ҚҚС салынбайды

 0,2% (min. 4 200 тг., max. 60 

000 тг.)

Банктік есепшотты қолдану арқылы ақша аудару, ҚҚС салынбайды

2.4  Банктің ішкі аударымдары

2.5 Банкаралық ақша аудару

2.6 Сағат 9.00-ден 16.00-ге дейін (Алматы уақыты бойынша) шетел валютасымен 

жүргізілетін сыртқы аударымдар (SWIFT)



2.6.1.2 SHA аударымы. Ресей рублімен жасалған төлемдерді 

қоспағанда. Жөнелтуші жөнелтуші-банктің комиссиясын жеке 

сомамен төлейді, бенефициар банктің комиссиясын қоса есептегенде, 

қалған банктердің комиссияларын бенефициар төлейді.

 0,2% (min. 4 200 тг., max. 75 

000 тг.)

2.6.1.3. OUR аударымы. ТМД елдерінің валюталарынан басқасы. 

Жөнелтуші барлық банктердің (жөнелтушінің банкін қоса 

есептегенде) комиссияларын жеке сомамен төлейді, аударым 

сомасынан ақша ұсталмайды, ҚҚС салынбайды

 0,3% (min. 13 000 тг., max. 100 

000 тг.)

2.6.2 ТМД елдерінің валютасымен

2.6.2.1 ТМД елдерінің валютасымен жүргізілетін OUR аударымы. 

Жөнелтуші жөнелтуші-банктің комиссиясын төлейді, аударым 

сомасынан ұстап қалмайды,ҚҚС салынбайды

 0,15% (min. 2 500 тг., max. 35 

000 тг.)

2.6.3 Лоро-есепшоттарға шетел валютасымен жəне ТМД елдерінің 

валютасымен жүргізілетін OUR аударымы. Жөнелтуші тек жөнелтуші-

банктің комиссиясын төлейді, ҚҚС салынбайды

 3 000 теңге

2.6.4 Банктің техникалық мүмкіндіктері болған кезде сағат 16.00-ден 

кейін қабылданған клиенттердің өтініштері бойынша шетел 

валютасымен ақша аудару, ҚҚС салынбайды

Негізгі тариф екі есе мөлшерде

2.6.5 Қосымша қызметтер

2.6.5.1 Аударым деректемелерін өзгерту, ҚҚС-ны қоса есептегенде  25 000 теңге

2.6.5.2 Аударымның күшін жою туралы сұраным, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде

 25 000 теңге

2.6.5.3 Шетел банкінің сұранымына жауап ретінде төлемнің бастапқы 

бөлшектерін растау (деректемелері өзгертілмейді)

 0 теңге

2.6.5.4 Аударым жасалған күнді растау туралы сұраным, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде

 12 000 теңге

2.6.5.5 Бенефициардың есепшотына аударылды деп болжанған 

соманы іздеу, ҚҚС-ны қоса есептегенде

 12 000 теңге

2.6.5.6  Клиентке свифтік растаудың көшірмелерін беру, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде

 500 теңге

2.6.5.7  Клиенттің бастамасы бойынша аударымды қайтару, ҚҚС 

салынбайды

Шетел валютасымен жасалатын 

сыртқы аударымдарға арналған 

тарифтерге сəйкес (SWIFT)

2.6.5.8 Өткен жылдары жасалған төлемдер бойынша сұраным жасау 

(шетел банктерінің мұрағаттарынан 6 жəне одан да көп ай бұрын 

жасалған төлемдерді сұрау), ҚҚС-ны қоса есептегенде

 12 000 теңге

2.6.5.9 Клиенттің шетел валютасымен жүргізілген аударымдары 

бойынша басқа сұранымдар (шетел банктері алған комиссия сомасы 

туралы, т.б.), ҚҚС-ны қоса есептегенде

 12 000 теңге


