
Ұсынылатын нұсқасы

3-тарау

3.1

3.1.1

3.1.1.1 Бір клиенттің шоттары арасында Тегін

3.1.1.2 Операция жүргізілетін сәттегі ҚР валюталық заңнамасына сәйкес 3-ші тұлғалардың пайдасына
 0,2% (min 500 KZT, max 3 000 

KZT)

3.1.1.3

«Банк ЦентрКредит» АҚ-та шоты бар автосалонның шотына автокредиттеу өнімдері бойынша, сондай-

ақ «Нұрлы Жер Ипотекасы», «7-20-25 ипотекасы» өнімі аясында құрылыс компаниялары мен 

серіктестерге; «Банк ЦентрКредит» АҚ-та шоты бар Серіктестің/Сауда ұйымының шотына POS 

«Тауарлық экспресс кредит» кепілсіз өінімі бойынша қарыз сомасын аудару үшін

Тегін

3.1.1.4

Жеке тұлғаның шотынан «Объектілерді оңалту жөніндегі дирекция» ЖШС-ның,  «ASI» Инвестициялық 

құрылыс компаниясы» ЖШС-ның пайдасына (тек «Менің үйім» және «Менің ASI үйім» жобаларының 

аясында ғана) және «КАОНТЕК Интернешнл» ЖШС-ның, «Инвест-Центр» ЖШС-ның, «Жағалау-3 

жобалау компаниясы» ЖШС-ның пайдасына («Менің НТ үйім» жобасының аясында) ақша аудару. Бұл 

тариф тек Нұр-Сұлтан қ. филиал үшін ғана көзделген.

Тегін

3.1.1.5 Төлем талабын (ТТ), инкассолық өкімді (ИӨ) орындау (толық/ішінара) Тегін

3.1.1.6
Банк ішінде, BCC.kz арқылы ағымдағы шоттан/төлем картасынан басқа жеке/заңды тұлғаның 

ағымдағы/жинақ шотына/төлем картасына жүргізілетін ақша аударымдары
Тегін

3.1.1.7 Біржолғы төлемдер үшін арнайы шоттан ақша аудару Тегін

3.1.2

3.1.2.1. Бір клиенттің шоттары арасында Тегін

3.1.2.2. 3-ші тұлғалардың пайдасына
 0,2% (min 500 KZT, max 5 000 

KZT.)

3.2.

3.2.1.

3.2.1.1
Банк бөлімшесінде ҚР басқа банктеріне валюталаудың ағымдағы күнімен жасалатын ақша 

аударымдары

 аударым сомасының 0,3 %-ы 

(min 500 KZT, max  5 000 KZT)

3.2.1.2
Банк бөлімшесінде ҚР басқа банктеріне валюталаудың болашақ күнімен жасалатын ақша 

аударымдары

аударым сомасының 0,15%-ы 

(min 300 KZT, max 3 000 KZT)

Теңгемен 
2

 Аударымдар 

Банк ішіндегі аударымдар 
1

Теңгемен

Шетелдік валютамен

Банкаралық ақша аударымдары
1



3.2.1.3 ҚР басқа банктеріндегі шоттарға BCC.kz жүйесі арқылы жасалатын ақша аударымдары 0 KZT
6
, 0,3% max 5 000 KZT

3.2.1.4

Автосалонның шотына, сондай-ақ «Нұрлы Жер Ипотекасы», «7-20-25 ипотекасы» өнімі аясында 

құрылыс компаниялары мен серіктестерге; Серіктестің/Сауда ұйымының шотына POS «Тауарлық 

экспресс кредит» кепілсіз өінімі бойынша қарыз сомасын аудару үшін

Тегін

3.2.1.5

BCC Invest ұзақ мерзімді тапсырмасы өнімінің аясында заңды тұлғаның шотына (бұл тариф тек BCC 

Invest ұзақ мерзімді тапсырмасы үшін ғана, аударым күн сайын автоматты режимде, жұмыс күндері 

сағат 8:00/12:00-де жіберілген кезде, қолданылады)

 аударым сомасының 0,3 %-ы 

(min - 200 KZT, max  5000 KZT)

3.2.1.6 Бірыңғай жиынтық төлемді аудару (бір жеке тұлғадан).  400 KZT

3.2.1.7 Төлем талабын (ТТ), инкассолық өкімді (ИӨ) (толық/ішінара) орындау үшін Комиссия
3  300 KZT

3.2.1.8 Сұңқар БТЖ телефон нөмірі бойынша теңгемен жасалатын банкаралық аударымдар Тегін

3.2.1.9 Біржолғы зейнетақы төлемдері үшін арнайы шоттан жасалатын аударымдар Тегін

3.3.

3.3.1

3.3.1.1

BEN аударымы. Жөнелтуші банктің комиссиясын (жөнелтуші банктің комиссиясы оны жөнелткен кезде 

аударым сомасынан және аударым валютасымен ұсталады) және бенефициар Банкінің 

комиссиясынқоса алғанда, барлық банктердің комиссияларын бенефициар төлейді.

 0,3% (min. 5 000 KZT., max. 75 

000 KZT.)

3.3.1.2 
SHA аударымы. Жөнелтуші жөнелтуші банктің комиссиясын жеке сомамен төлейді, бенефициар 

банктің комиссиясын қоса алғанда, барлық қалған банктердің комиссиясын бенефициар төлейді

  0,3% (min. 4 200 KZT., max. 75 

000 KZT.)

3.3.1.3
OUR аударымы. Жөнелтуші барлық банктердің (жөнелтуші банкті қоса алғанда) комиссияларын жеке 

сомамен төлейді, аударым сомасынан шегерімдер жасалмайды.

 0,3% (min. 13 000 KZT., max. 100 

000 KZT.)

3.3.2

3.3.2.1
OUR аударымын ТМД елдері валютасымен жасау. Отправитель оплачивает комиссию банка-

отправителя, вычетов из суммы перевода нет.

  0,25% (min. 2 500 KZT., max. 35 

000 KZT.)

3.3.2.2
Шетел валюталарымен және ТМД елдерінің валюталарымен Лоро-шоттарға жүргізілетін OUR 

аударымдары. Жөнелтуші тек жөнелтуші банктің комиссиясын төлейді.
 3 000 KZT

3.3.3

3.3.3.1
Банктің техникалық мүмкіндігі болған жағдайда, клиенттердің сағат 16:00-ден кейін қабылданған 

өтініштері бойынша шетел валютасымен жасалатын аударым.
 Негізгі тариф екі есе мөлшерде

Шетел валютасымен (SWIFT) 
4

ЕАВ (еркін айырбасталатын валюта)

ТМД елдерінің валютасымен

Қосымша қызметтер



3.3.3.2

Аударым деректемелерін өзгерту, соманы жоюды, іздеуді сұрау, бенефициарға аударымды есепке алу 

күнін растауды сұрау және ЖТ шетел валютасымен жасалатын клиенттік аударымдар бойынша өзге 

де сұраулар**

 12 000 KZT

3.3.3.3 Клиентке свифттік растаудың көшірмесін беру**  1 000 KZT

3.3.3.4
Шетел банкінің сұрауына жауап ретінде төлемнің бастапқы мәліметтерін растау (деректемелер 

өзгермейді)
Тегін

3.3.3.5 Аударымды клиенттің бастамасымен қайтару

Шетел валютасымен жасалатын 

сыртқы аударымдардың 

тарифтеріне (SWIFT) сәйкес

3.3.3.6 BCC Invest бағдарламасы бойынша үлеспұлдық инвестициялық қорлардың пайдасына жарналар Тегін

3.3.3.7 «BCC Invest»бағдарламасы бойынша брокерлік шоттарды толықтыру Тегін

3.3.3.8 Банк шығарған бағалы қағаздарды сатып алуға жасалатын аударым үшін Тегін

3.4

3.4.1. Ұзақ мерзімді тапсырмаларды ресімдеу Тегін

3.5

3.5.1
"Золотая корона" жүйесінің https://www.bcc.kz/product/zolotaya-korona/ сайтында орналастырылған 

тарифтеріне сәйкес

https://www.bcc.kz/product/zolot

aya-korona/

3.6

3.6.1
"Western Union" жүйесінің https://www.bcc.kz/product/western-union/ сайтында орналастырылған 

тарифтеріне сәйкес

https://www.bcc.kz/product/western-

union/

Ұзақ мерзімді тапсырмалар
5

"Золотая корона" жүйесі бойынша операциялар

"Western Union" жүйесі бойынша операциялар

*Осы бөлімде көрсетілген тарифтер ағымдағы және жинақ шоттарына қолданылады. «Төлем карталары» бөлімінде төлем картасын қолдана отырып, 

ағымдағы шоттар бойынша операциялар жүргізуге арналған тарифтер.

** ҚҚС-ны қоса есептегенде

1
Аударымдар банктік шотты қолдану арқылы жүзеге асырылады.

2
Банкаралық аударымдар теңгемен валюталаудың ағымдағы күні Нұр-сұлтан уақыты бойынша 16:45-ке дейін ( банктің техникалық мүмкіндігі болған 

кезде 16:45-тен кейін) жүзеге асырылады.

https://www.bcc.kz/product/zolotaya-korona/
https://www.bcc.kz/product/zolotaya-korona/


6
 айына 200 мың KZT дейін

4
Шетел валютасымен жасалатын банкаралық аударымдар ағымдағы валюталау күні Нұр-сұлтан уақыты бойынша сағат 16:00-ге дейін ( банктің 

техникалық мүмкіндігі болған кезде сағат 16:00-ден кейін) жүзеге асырылады.

5
Бұл тарифтер бір тапсырма есебінен көрсетілген.

3
ТТ және/немесе ИӨ орындалғаннан кейін шоттағы қалдық сомасы қызметтің бекітілген ең төменгі мөлшерінен немесе шетел валютасындағы 

баламасынан кем болса, қалған сома нөлдік қалдыққа дейін толық есептен шығарылады; 

- ТТ және/немесе ИӨ орындалғаннан кейін шоттағы сома нөлдік қалдыққа тең болса, комиссия – 0 теңге.


