VIII. Ссудные операции

8.1 Комиссии, распространенные на все займы бизнес - клиентов, за исключением комиссий по отдельным программам и
продуктам, указанных в разделе 8.2.
8.1.1 Комиссия за рассмотрение заявления и документов на получения займа (взимается до вынесения заявки на рассмотрение
уполномоченным органом Банка), в том числе НДС ***/****/*****
Крупный бизнес

200 000 тенге

Средний бизнес

100 000 тенге

Микро/малый бизнес

50 000 тенге

8.1.2 Комиссия за организацию займа, овердрафтов, НДС не облагается.*/***/****/*****/******
Крупный бизнес

0,35% (мин. - 300 000 тенге.) по решению Уполномоченного Органа

Средний бизнес

0,35% (мин. - 300 000 тенге.) по решению Уполномоченного Органа

Микро/малый бизнес

малый/микро - 0,5% (мин. 10 000 тенге, макс. - 300 000 тенге)

8.1.3 Изменение условий договора займа/соглашения в части снижения % ставки (от суммы займа), пролонгации займа (от суммы
пролонгируемого займа/займов), залога – высвобождение, замена (от залоговой суммы высвобождаемого залога), сроки оформления (от
суммы займа/соглашения), валюты займа (от сумы займа/соглашения), прочие изменения условий договора займа (от суммы
займа/соглашения по усмотрению полномочного Кредитного Комитета), в том числе НДС***/****/*****

Крупный бизнес

0,5% (мин.- 300 000 тенге) по решению Уполномоченного Органа

Средний бизнес

0,5% (мин.- 300 000 тенге) по решению Уполномоченного Органа

Микро/малый бизнес

малый/микро - 0,5% (мин. 30 000 тенге, макс. - 300 000 тенге)

8.1.4 Комиссия при переносе сроков оплаты ОД и % (от остатка основного долга по займу, по которому осуществляется перенос сроков без
изменения конечного срока финансирования), в том числе НДС
Крупный бизнес

0,5% (мин.- 300 000 тенге) по решению Уполномоченного Органа

Средний бизнес

0,5% (мин.- 300 000 тенге) по решению Уполномоченного Органа

Микро/малый бизнес

малый/микро - 1% (мин. 30 000 тенге, макс. - 300 000 тенге)

8.1.5. Комиссия за увеличение суммы инструмента финансирования, в том числе НДС
Крупный бизнес

0,35% (мин. - 300 000 тенге.) по решению Уполномоченного Органа

Средний бизнес

0,35% (мин. - 300 000 тенге.) по решению Уполномоченного Органа

Микро/малый бизнес

малый/микро - 0,5% от суммы увеличения (мин. 10 000 тенге, макс. - 300
000 тенге)

8.1.7 Комиссии за организацию кредита по программе, НДС не
облагается
8.1.7.1 «Бизнес ипотека»

8.1.7.2 «CenterAuto»

8.1.7.3 ''Быстрый малый'' для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей

0,5% от суммы кредита (мин. – 200 000 тенге – макс. – 3 500 000 тенге)

1 % от суммы кредита (мин. 40 000 тенге)

1% от суммы (мин. 5 000 тенге)

8.1.8 Комиссии по программам финансирования за счет средств
АБР и ЕБРР, НДС не облагается
8.1.8.1 Комиссии за организацию кредита по программе *****

8.1.8.2 Комиссия за изменения условий займа по инициативе
клиентов
8.1.8.3 Комиссия за открытие/обслуживание лимита
кредитования

1,0% от суммы Займа

0,25% от суммы Займа за каждый случай

0 тенге

8.1.8.4 Комиссия за рассмотрение заявления и документов на
получения займа (взимается до вынесения заявки на
рассмотрение уполномоченным органом Банка), НДС не
облагается*****
Крупный бизнес

75 000 тенге (не более 1 % от суммы Займа/ Соглашения)

Средний бизнес

20 000 тенге (не более 1 % от суммы Займа/ Соглашения)

Микро/малый бизнес

10 000 тенге (не более 1 % от суммы Займа/ Соглашения)

Примечание: в случае не выдачи Банком кредита или не
получения клиентом кредита, комиссия за рассмотрение заявки
взимается с учетом НДС
**По программе фондирования АО «Банк Развития Казахстана» комиссия составляет 1% от суммы займа/ соглашения/гарантии (мин. – 23
000 тенге)
*** По программе «Даму Ондирис 2»,«Даму Ондирис 3-Инвестиции», «Даму Ондирис 3-Пополнение оборотных средств» комиссия составляет
0 тенге/По кредитам выданных на рефинансирование валютных займов комиссия составляет 0 тенге

**** «БРК Ондирис» и «БРК Ондирис 2» по обеспечению финансирования субъектов крупного предпринимательства в сфере
обрабатывающей промышленности, комиссия составляет 0 тенге

***** По Единой программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» и по программе «Нұрлы жер» комиссия
составляет 0 тенге
****** дополнительно взимается по лимитам от 0,5% до 1 % за каждый год от суммы лимита кредитования (по решению Уполномоченного
органа)
8.2 Комиссии для индивидуальных предпринимателей

8.2.1 Комиссия за организацию займа (в т.ч. по займам,
выдаваемых в рамках Соглашений)***

8.2.2 Изменение условий договора займа (по усмотрению
полномочного Кредитного Комитета), в том числе НДС***
8.2.3 Комиссия за рассмотрение заявления и документов на
получение займа (для клиентов ФЛ ЕБРР), НДС не облагается. В
случае неполучения кредита, комиссия за рассмотрение
заявления и документов на получение займа взимается с учетом
НДС***

1 % от суммы займа (0,7% от суммы займа для клиентов с положительной
кредитной историей) мин 5 000 тенге

0,35% от суммы изменения (мин. 16 000 тенге)

5 000 тенге

8.2.4 Комиссия за предоставление лимита кредитования от
суммы лимита, НДС не облагается***

0 тенге

8.2.5 Комиссия за рассмотрение заявления и документов на
получение займа (для ИП ЕБРР), в том числе НДС

5 000 тенге

8.2.5.1. За предоставление согласия банка на замену
технических паспортов на автотранспорт, на внесение
изменений, на замену, переоформление и выдачу
правоустанавливающих документов на недвижимое имущество,
за предоставление справки для прописки, повторная выдача
уведомления и доверенности о снятии обременения залогового
имущества, в том числе НДС

4 000 тенге

8.2.6 «Кредит под депозит и заклад» для вкладчиков банка в
долларах США
8.2.6.1 За организацию займа

0 тенге

8.2.6.2. За рассмотрение заявления и документов на получение
займа

0 тенге

8.2.7 Комиссии по программам финансирования за счет средств
АБР и ЕБРР
8.2.7.1 Комиссия за организацию займа (в т.ч. по займам,
выдаваемых в рамках Соглашений)***
8.2.7.2 Комиссия за открытие/обслуживание лимита
кредитования
8.2.7.3 Комиссия за изменения условий займа по инициативе
клиентов
8.2.7.4 Комиссия за рассмотрение заявления и документов на
получение займа, НДС не облагается. В случае неполучения
кредита, комиссия за рассмотрение заявления и документов на
получение займа взимается с учетом НДС***

1 % от суммы займа

0 тенге

0,25% от суммы Займа за каждый случай

5 000 тенге (не более 1 % от суммы Займа

* Примечание: Комиссии, не указанные в данном разделе не взимаются с индивидуальных предпринимателей

*** По программам «Даму Ондирис» и «ДКБ 2020» комиссия составляет 0 тенге

VIII. Несие операциялары

8.1 Жекелеген бағдарламалар мен 8.2-бөлімде көрсетілген өнімдер бойынша комиссияларды қоспағанда, бизнесклиенттердің барлық қарыздарына қолданылатын комиссиялар
8.1.1 Қарыз беру туралы өтінішті және құжаттарды қарастыру үшін алынатын комиссия (өтінімді Банктің уәкілетті органының қарауына
ұсынғанға дейін алынады), ҚҚС-ны қоса есептегенде ***/****/*****
Ірі бизнес

200 000 теңге

Орта бизнес

100 000 теңге

Микро/шағын бизнес

50 000 теңге

8.1.2 Овердрафт қарызын ұйымдастырғаны үшін алынатын комиссия, ҚҚС салынбайды. */ ***/ ****/ *****/ ******
Ірі бизнес

Өкілетті органның шешімі бойынша 0,35%
(ең азы - 300 000 теңге)
Орта бизнес
Өкілетті органның шешімі бойынша 0,35%
(ең азы - 300 000 теңге)
Микро/шағын бизнес
шағын/микро - 0,5% (ең азы - 10 000 теңге,
ең көбі - 300 000 теңге)
8.1.3 Қарыз шартының/келісімнің (қарыз сомасының) пайыздық мөлшерлемесін төмендетуге (қарыз сомасына байланысты, қарыз
мерзімін ұзартуға (мерзімі ұзартылатын қарыз/қарыздар сомасына байланысты), кепілге – кепілден босатуға, ауыстыруға (кепілден
босатылатын кепіл сомасына байланысты), ресімдеу мерзімдерін (қарыз/келісім сомасына байланысты), қарыз валютасын
(қарыз/келісім сомасына байланысты) өзгертуге қатысты талаптарын өзгерту және қарыз шартының басқа да өзгерістері (өкілетті Несие
комитетінің қарауы бойынша қарыз/келісім сомасының) мақсатына сай пайдаланылмаған сомасына байланысты), ҚҚС-ны қоса
есептегенде***/****/*****
Ірі бизнес
Орта бизнес
Микро/шағын бизнес

Өкілетті органның шешімі бойынша

азы - 300 000 теңге)
Өкілетті органның шешімі бойынша

0,5% (ең
0,5% (ең

азы - 300 000 теңге)

шағын/микро - 0,5% (ең азы - 30 000 теңге,
ең көбі - 300 000 теңге)

8.1.4 НБ жəне % (қаржыландырудың соңғы мерзімін өзгертпей мерзімі ауыстырылатын қарыз бойынша негізгі борыш қалдығының
пайызын) төлеу мерзімін ауыстырған кезде алынатын комиссия, ҚҚС-ны қоса есептегенде
Ірі бизнес
Орта бизнес

Өкілетті органның шешімі бойынша

азы - 300 000 теңге)
Өкілетті органның шешімі бойынша

азы - 300 000 теңге)

0,5% (ең
0,5% (ең

Микро/шағын бизнес

шағын/микро - 1% (ең азы - 30 000 тенге,
ең үлкені - 300 000 теңге)

8.1.5. Қаржыландыру құралының сомасын ұлғайту үшін алынатын комиссия, ҚҚС-ны қоса есептегенде
Ірі бизнес
Орта бизнес
Микро/шағын бизнес

Өкілетті органның шешімі бойынша 0,35%
(ең азы - 300 000 теңге)
Өкілетті органның шешімі бойынша 0,35%
(ең азы - 300 000 теңге
шағын/микро – ұлғайту сомасының 0,5% (ең
азы - 10 000 теңге, ең көбі - 300 000 теңге)

8.1.7 Бағдарлама бойынша несие беруді ұйымдастыру үшін алынатын комиссия, ҚҚС
салынбайды
8.1.7.1 «Бизнес ипотека»

8.1.7.2 «CenterAuto»

8.1.7.3 Заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлерге арналған «Шапшаң шағын» өнімі

несие сомасының 0,5% (ең азы - 200 000
теңге, ең көбі 3 500 000 теңге)
несие сомасының 1 % (ең азы 40 000
теңге)
қарыз сомасының 1% (ең азы 5 000 теңге)

8.1.8. АДБ және ЕҚДБ қаражатының есебінен қаржыландыру бағдарламасы бойынша
алынатын комиссия, ҚҚС салынбайды
8.1.8.1. Бағдарлама бойынша кредит беруді ұйымдастыру үшін алынатын комиссия *****

8.1.8.2 Клиенттердің бастамасы бойынша қарыз талабын өзгерту үшін алынатын комиссия

8.1.8.3 Кредиттеу лимитін ашу / оған қызмет көрсету үшін алынатын комиссия

8.1.8.4 Қарыз алу туралы өтінішті және құжаттарды қарастыру үшін алынатын комиссия
(Өтінішті Банктің уәкілетті органының қарастыруына ұсынғанға дейін алынады), ҚҚС
салынбайды *****

Ірі бизнес

75 000 теңге (қарыз/Келісім сомасының
1%-нан аспайды)

Орта бизнес

20 000 теңге (қарыз/Келісім сомасының
1%-нан аспайды)

Микро/шағын бизнес

10 000 теңге (қарыз/Келісім сомасының
1%-нан аспайды)

Ескерту: Банк кредит бермеген немесе клиент кредитті алмаған жағдайда, өтінішті
қарастыруға белгіленген комиссия
ҚҚС-ны есепке ала отырып алынады.
** "Қазақстанның Даму банкі" АҚ-тың қор құру бағдарламасы бойынша комиссия қарыз/келісім/кепілдік сомасының 1%-ын құрайды
(ең азы - 23 000 тенге)
*** «Даму Өндіріс 2», «Даму Өндіріс 3-Инвестициялар», «Даму Өндіріс 3-Айналымдағы қаражатты толықтыру» бағдарламалары
бойынша комиссия 0 теңгені құрайды/Валюталық қарыздарды қайта қаржыландыруға берілген несиелер бойынша комиссия 0 теңгені
құрайды
**** «ҚДБ Өндіріс» және «ҚДБ Өндіріс 2» өңдеу кәсіпорны саласындағы ірі кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыруды қамтамасыз ету
бойынша комиссия 0 теңгені құрайды.

***** «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы бойынша және «Нұрлы жер»
бағдарламасы бойынша комиссия 0 теңгені құрайды
****** әр жыл үшін несиелеу лимиті сомасының 0,5%-нан 1%-на дейінгі лимиттер бойынша қосымша алынады (Уәкілетті органның
шешімі бойынша)
8.2 Жеке кəсіпкерлерге арналған комиссиялар

8.2.1 Қарызды ұйымдастырғаны үшін алынатын комиссия (соның ішінде Келісім аясында
берілетін қарыздар бойынша)***

Қарыз сомасының 1% (Оң несие тарихы бар
клиенттерге арналған қарыз сомасының
0,7%) ең кіші 5 000 теңге

8.2.2 Қарыз шартының талаптарын өзгерту (өкілетті Несие комитетінің қарауы бойынша),
ҚҚС-ны қоса есептегенде ***

өзгерген соманың 0,35% (ең азы 16 000
теңге)

8.2.3 Қарыз алу өтінішін және құжаттарын қарастыру үшін алынатын комиссия (ЕҚДБ ЖТ
клиенттеріне арналған), ҚҚС салынбайды. Несие алмаған жағдайда, Қарыз алу өтінішін
және құжаттарын қарауға белгіленген комиссия ҚҚС-ны есепке ала отырып алынады ***

5 000 теңге

8.2.4 Лимит сомасынан несиелеу лимитін бергені үшін алынатын комиссия, ҚҚС
салынбайды***

0 теңге

8.2.5 Қарыз алу өтінішін және құжаттарын қарастыру үшін алынатын комиссия (ЕҚДБ ЖК
үшін), ҚҚС-ны қоса есептегенде

5 000 теңге

8.2.5.1. Автокөліктің техникалық құжатын ауыстыруға, жылжымайтын мүліктің құқық
белгілеуші құжаттарына өзгерістер енгізуге, оларды ауыстыруға, қайта ресімдеуге және
беруге банктің келісімін бергені үшін, тіркеуге тұруға анықтама бергені үшін, кепіл
мүлкінен ауыртпалықтың алынуы туралы хабарлама мен сенімхатты қайта бергені үшін
алынатын комиссия, ҚҚС-ны қоса есептегенде

4 000 теңге

8.2.6 Банктің АҚШ долларымен депозит ашқан салымшыларына арналған «Депозит және
ақша кепілімен берілетін несие»
8.2.6.1 Қарызды ұйымдастыру үшін

0 теңге

8.2.6.2. Қарыз алу өтінішін және құжаттарын қарастыру үшін

0 теңге

8.2.7. АДБ және ЕҚДБ қаражатының есебінен қаржыландыру бағдарламасы бойынша
алынатын комиссия
8.2.7.1 Қарызды (оның ішінде Келісімнің аясында берілетін қарыздар бойынша)
ұйымдастыру үшін алынатын комиссия***
8.2.7.2 Кредиттеу лимитін ашу/қызмет көрсету үшін алынатын комиссия

8.2.7.3 Клиенттердің бастамасымен қарыздың талаптарын өзгерту үшін алынатын
комиссия
8.2.7.4. Қарыз алу туралы өтінішті және құжаттарды қарастыру үшін алынатын комиссия,
ҚҚС салынбайды.Кредитті алмаған жағдайда, қарыз беру туралы өтінішті және құжаттарды
қарастыруға белгіленген комиссия ҚҚС-ны есепке ала отырып алынады***

* Ескерту: Аталмыш бөлімде көрсетілмеген комиссиялар жеке кəсіпкерлерден алынбайды

қарыз сомасының 1 %

0 теңге

Әр жағдай үшін қарыз сомасының 0,25%

5 000 теңге (қарыз/Келісім сомасының
1%-нан аспайды)

*** «Даму Өндіріс» и «БЖК 2020» бағдарламалары бойынша комиссия 0 теңгені құрайды

