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1. ЭСҚ (Электрондық сандық қолтаңба) арқылы кіру 

Браузерден https://m.bcc.kz/ бетін ашып, «Жүйеге кіру» функционалдық батырмасына 
(бұдан кейін – ФБ) басыңыз 

«StarBanking» жүйесінің авторизациялау бетіндегі жүйеге кіру тәсілін, яғни «Пароль» 
немесе «ЭСҚ»-ны таңдау мүмкіндігі болатын түсірмелі тізімнен ЭСҚ-ны таңдағаннан 
кейін, «Жүйеге кіру» ФБ-сына басыңыз.  
 
Назар аударыңыз: ЭСҚ арқылы тек стационарлық компьютерден немесе 
ноутбуктен/нетбуктен ғана кіруге болады. 
 

 
 

«Жүйеге кіру» ФБ-сына басқаннан кейін 
Егер апплет бұрын орнатылмаған болса, оны орнату туралы растауға сұрау салатын терезе 
ашылады, осы жердегі «Орнату» батырмасына басу қажет. 

 
 
 
 
 

 



 

Орнату жүзеге асырылғаннан кейін, «Ak Kamal e-Security Client» апплеті автоматты түрде 
іске қосылады. Осы жерде «Басқа профильді таңдау» тармағын таңдап, Өзіңіздің профиліңізге 
(атау.profile) дейінгі жолды көрсетіңіз.  

 
Профиль – сандық қолтаңба үшін қолданылатын барлық негізгі кілттер мен 
сертификаттарды (ЭСҚ) қамтитын файл.  
 

 
 
Осыдан кейін пароль ұяшығына ЭСҚ-ға арналған парольді енгізіп, жүйеге кіру үшін «ОК» ФБ-
сына басыңыз.  

 
 
 
2. 3-ші тұлғалардың есепшоттарына ақша аудару. 
       
ЭСҚ арқылы кірген кезде: 3-ші тұлғаның картасына немесе есепшотына ақша аудару үшін 
«Есепшоттар, карталар» нысанынан операция жүргізелетін есепшотты/картаны 
таңдағаннан кейін қолжетімді операциялардың тізімінен келесі қажетті нысанды 
таңдаңыз:  
 «Есепшоттан картаға ақша аудару»;  
«Есепшоттан есепшотқа ақша аудару»;  
«Картадан картаға ақша аудару»;  
«Картадан есепшотқа ақша аудару».  
Осыдан кейін «Ақша аударымдары» нысаны ашылады. Осы нысандағы Өзіңіз ақша 
аудару үшін таңдаған «Есепшоттан» ұяшығында бастапқы күй бойынша 
есепшотыңыздың/картаңыздың нөмірі көрсетілген, «Есепшотқа» ұяшығындағы «Басқа 
тұлғаға ақша аудару» тармағын таңдап, қалған ұяшықтарды: Алушының ЖСН-ын, ақша 
аударылатын есепшот нөмірін немесе карта нөмірін (16 таңбалы нөмір көрсетіледі), 
аударым сомасын толтырыңыз, резиденттік белгісі ЖСН-ны толтырғаннан кейін 
автоматты түрде анықталады, кейін «Жалғастыру» ФБ-сын басыңыз.  



 

 

 

Келесі ашылған нысандағы «Төлем мақсаты» ұяшығында қажетті мәнді таңдау, «ОТР-
карта»  блогындағы «№…ұяшық коды» тақырыптары болатын ұяшықтарда ОТР-картаның 
ұяшықтарынан сұрау салынатын кодтардың мәндерін енгізу және «Жөнелту» ФБ-сына 
басу қажет. Ақша аудару ұлттық, сондай-ақ шетелдік валютамен жүргізіле алады.  

 

 



 

Ақша аударымдарының кейбір түрлерін жүргізу үшін «ОТР карта» блогынан төмен 
бөлікте келесі көрсетілген белгіні орнату қажет болуы мүмкін:  

 «Мен, Тегі Аты Әкесінің аты, Банкке осы ақша аударымы/төлем туралы ақпаратты 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің және ҚР құқық қорғау органдарының 
талабы бойынша оларға ұсынуға рұқсат беремін. Осы ақша аударымы/төлем тіркеу 
туралы куәлік, хабарлау туралы куәлік алуды және келісім-шарттың есептік нөмірін 
алуды талап ететін валюталық операцияны жүргізуге байланысты емес екенін 
растаймын.  

 

ОТР-құрылғы арқылы растау 
 
Ақша аударымын OTP-карта арқылы растаған кезде: 
- Банк Клиенттен нөмірі «StarBanking» жүйесінде кездейсоқ сандардың әдісі анықталатын 
ұяшықтың төрт таңбалы құрамына сұрау салады;  
- клиент ОТР-картада осы ұяшықтардың қорғаныс қабатын өз қолымен алдын ала алып 
тастап, ұяшықтардың көрсетілген нөмірлеріндегі мәнді енгізеді;  
- енгізілген мәндер Жүйедегі осы Клиент үшін растау кодына сәйкес келуіне автоматты түрде 
тексеріледі;  
- егер мән дұрыс енгізілмесе, Жүйе қате туралы хабарлама шығарып, басқа нөмірлері болатын 
ұяшықтардың төрт таңбалы құрамына сұрау салады;  
- егер үш рет дұрыс емес мән енгізілсе, Жүйе қате туралы хабарлама шығарады;  
- растауды талап ететін әрбір оқиғаға Жүйе OTP-картадан кездейсоқ әдіспен таңдалған 
ұяшықтардың мәніне сұрау салады;  
- әрбір құрылған код шектеулі уақыт мерзімі ішінде жарамды болады.  

 
OTP-токен арқылы ақша аударымын растаған кезде:   
- Банк Клиенттен ОТР-токен арқылы құрылуға тиісті алты таңбалы мәнге сұрау салады;  
- клиент OTP-токен батырмасына басады, экранға осы уақыт сәтінде құрылған OTP-токен 
мәні шығады, Клиент оны өзіне өзі қызмет көрсету жүйесінің экрандық нысанына енгізеді;  
- енгізілген мән Жүйедегі OTP-паролдерді басқару жүйесі арқылы дұрыс болуына тексеріледі. 
Әрбір құрылған код батырмаға басқан сәттен бастап 60 секунд ішінде жарамды болады;  
- егер мән дұрыс енгізілмесе, Жүйе қате туралы хабарлама шығарып, біржолғы кодқа қайта 
сұрау салады, клиент OTP-токен экранында көрсетілетін мәнді қайта хабарлайды. Егер осы 
кезде OTP-токен өшіп қалса, қолданыстағы мәнді көру үшін OTP-токеннің батырмасына 
қайта басу қажет;  
- егер үш рет дұрыс емес мән енгізілсе, Жүйе қате және ОТР-токенге тосқауыл қою туралы 
хабарлама шығарады. Осы кезде ОТР-токенге автоматты түрде тосқауыл қойылады. ОТР-
токенді бұдан әрі қолдану үшін Банктегі менеджер арқылы оны тосқауылдан алу қажет.  

«Жөнелту» ФБ-сына басқаннан кейін ақша аударымын растау туралы сұраныс шығады, 
осы жерде «ОК» ФБ-сына басу қажет.  

 



 

Деректерге қол қою туралы ұсыныс көрсетілген ашылған терезеде ақша аударымын 
жүргізуді растау үшін «Иә» ФБ-сына басу қажет.  

 
 
Осыдан кейін ЭСҚ-ға арналған пароль енгізілетін терезе шығады. Парольді енгізіп, «Иә» 
ФБ-сына басыңыз, ақша аударымы Банкке жөнелтілді.  

 

 

 


