1.7 Несие операциялары
1.8.1 Жекелеген бағдарламалар мен 8.2-бөлімде көрсетілген өнімдер бойынша комиссияларды қоспағанда,
бизнесклиенттердің барлық қарыздарына қолданылатын комиссиялар
1.7.1.1 Қарыз беру туралы өтінішті және құжаттарды қарастыру
үшін алынатын комиссия (өтінімді Банктің уәкілетті органының
қарауына ұсынғанға дейін алынады), ҚҚС-ны қоса есептегенде
***/****/*****
1.7.1.1.1 Ірі бизнес
1.7.1.1.2 Орта бизнес
1.7.1.1.3Микро/шағын бизнес

75 000 KZT
20 000 KZT
10 000 KZT

Ескерту: Банктің несие бермегені немесе клиент қарызын
алмаған жағдайда, өтінімді қарастыру үшін комиссия ҚҚС
есебімен төленеді.

1.7.1.2 Овердрафт қарызын ұйымдастырғаны үшін алынатын
комиссия, ҚҚС салынбайды. */ ***/ ****/ *****/ ******
1.7.1.2.1 Ірі бизнес
1.7.1.2.2 Орта бизнес

Өкілетті органның шешімі бойынша 0,35% (ең азы - 300 000 KZT)
Өкілетті органның шешімі бойынша 0,35% (ең азы - 300 000 KZT)

1.7.1.2.3 Микро/шағын бизнес

шағын/микро - 0,5% (ең азы - 10 000 KZT, ең көбі - 300 000 KZT)

1.7.1.3 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
1.7.1.3.1 Ірі бизнес

Өкілетті органның шешімі бойынша 0,5% (ең азы - 300 000 KZT)

1.7.1.3.2 Орта бизнес

Өкілетті органның шешімі бойынша 0,5% (ең азы - 300 000 KZT)

1.7.1.3.3 Микро/шағын бизнес

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

1.7.1.4 НБ және % (қаржыландырудың соңғы мерзімін өзгертпей
мерзімі ауыстырылатын қарыз бойынша негізгі борыш
қалдығының пайызын) төлеу мерзімін ауыстырған кезде
алынатын комиссия, ҚҚС-ны қоса есептегенде

1.7.1.4.1 Ірі бизнес

Өкілетті органның шешімі бойынша 0,5% (ең азы - 300 000 KZT)

1.7.1.4.2 Орта бизнес

Өкілетті органның шешімі бойынша 0,5% (ең азы - 300 000 KZT)

1.7.1.4.3 Микро/шағын бизнес
1.7.1.5 Қаржыландыру құралының сомасын ұлғайту үшін
алынатын комиссия, ҚҚС-ны қоса есептегенде

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

1.7.1.5.1 Ірі бизнес

Өкілетті органның шешімі бойынша 0,35% (ең азы - 300 000 KZT)

1.7.1.5.2 Орта бизнес

Өкілетті органның шешімі бойынша 0,35% (ең азы - 300 000 KZT)

1.7.1.5.3 Микро/шағын бизнес

шағын/микро – ұлғайту сомасының 0,5% (ең азы - 10 000 KZT, ең көбі - 300
000 KZT)

1.7.1.6 Бағдарлама бойынша несие беруді ұйымдастыру үшін
алынатын комиссия, ҚҚС
салынбайды
1.7.1.6.1 «Бизнес ипотека»

несие сомасының 0,5% (ең азы - 200 000 KZT, ең көбі 3 500 000 KZT)

1.7.1.6.2 «CenterAuto»

несие сомасының 1 % (ең азы 40 000 KZT)

1.7.1.7 Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге арналған
«Шапшаң шағын» өнімі

қарыз сомасының 1% (ең азы 5 000 KZT)

1.8.1.8 АДБ және ЕҚДБ қаражатының есебінен қаржыландыру
бағдарламасы бойынша алынатын комиссия, ҚҚС салынбайды
1.7.1.8.1. Бағдарлама бойынша кредит беруді ұйымдастыру үшін
алынатын комиссия *****
1.7.1.8.2 Клиенттердің бастамасы бойынша қарыз талабын
өзгерту үшін алынатын комиссия
1.7.1.8.3 Кредиттеу лимитін ашу / оған қызмет көрсету үшін
алынатын комиссия

қарыз сомасының 1%
Әрбір жағдай бойынша Қарыз сомасының 0,25%

0 KZT

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

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

1.7.1.9.2 Орта бизнес

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

1.7.1.9.3 Микро/шағын бизнес

10 000 KZT (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)

**** «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)

1.7.2 Жеке кəсіпкерлерге арналған комиссиялар
1.7.2.1 Қарызды ұйымдастырғаны үшін алынатын комиссия
(соның ішінде Келісім аясында берілетін қарыздар бойынша)***
1.7.2.2 Қарыз шартының талаптарын өзгерту (өкілетті Несие
комитетінің қарауы бойынша), ҚҚС-ны қоса есептегенде ***

Қарыз сомасының 1% (Оң несие тарихы бар клиенттерге арналған қарыз
сомасының 0,7%) ең кіші 5 000 KZT
өзгерген соманың 0,35% (ең азы 16 000 KZT)

1.7.2.3 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 ***
1.7.2.4 Лимит сомасынан несиелеу лимитін бергені үшін
алынатын комиссия, ҚҚС салынбайды***

5 000 KZT

0 KZT

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

5 000 KZT

1.7.2.5.1 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 KZT

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

0 KZT

1.7.2.6.2. Қарыз алу өтінішін және құжаттарын қарастыру үшін

0 KZT

1.7.2.7. АДБ және ЕҚДБ қаражатының есебінен қаржыландыру
бағдарламасы бойынша алынатын комиссия
1.7.2.7.1 Қарызды (оның ішінде Келісімнің аясында берілетін
қарыздар бойынша) ұйымдастыру үшін алынатын комиссия***

қарыз сомасының 1 %

1.7.2.7.2 Кредиттеу лимитін ашу/қызмет көрсету үшін алынатын
комиссия

0 KZT

1.7.2.7.3 Клиенттердің бастамасымен қарыздың талаптарын
өзгерту үшін алынатын комиссия

Әр жағдай үшін қарыз сомасының 0,25%

1.7.2.7.4. 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***

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

* Ескерту: Аталмыш бөлімде көрсетілмеген комиссиялар жеке кәсіпкерлерден алынбайды
*** «Даму Өндіріс» и «БЖК 2020» бағдарламалары бойынша комиссия 0 теңгені құрайды

