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 «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 
Директорлар кеңесі мәжілісінің  
2010 жылғы «13» қазандағы 
Хаттамалық шешімімен (4-тармақ) 
бекітілген, 
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 
Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 19 қарашадағы 

№276, 2011 жылғы 25 ақпандағы №36, 2011 жылғы 

24 наурыздағы №55, 2011 жылғы 16 мамырдағы 

№91, 2011 жылғы 15 шілдедегі №136, 
 2012 жылғы 16 шілдедегі №95, 2013 жылғы 20  

наурыздағы  № 29, 18.09.2013 жылғы  № 111,  
04.04.2014 жылғы №58, 04.07.2014 жылғы №112, 
20.11.2014 жылғы №208, 10.12.2014 жылғы №227, 

19.12.2014  жылғы №233, 18.03.2015  жылғы №54, 

28.10.2015 жылғы №205, 15.04.2016   жылғы №58, 

29.12.2016  жылғы №247, 14.12.2017 жылғы №216, 

04.10.2018 жылғы №239 

 қаулыларымен өзгерістер енгізілген. 
  

Утверждены 
Протокольным решением (пункт 4) 

 заседания Совета Директоров  
АО «Банк ЦентрКредит» 
от «13» октября 2010 г., 

с учетом изменений Постановлением Совета 

Директоров АО «Банк ЦентрКредит» 
№ 276 от 19 ноября 2010  г., № 36 от 25 февраля 

2011 г., № 55 от 24 марта 2011 г., № 91 от 16 мая 

2011 г., № 136 от 15 июля 2011 г., № 95 от 16 

июля 2012  г., № 29 от 20.03.2013 г., № 111 от 

18.09.2013  г., №58  от 04.04 .2014  г.,  
№112  от 04.07.2014 г., №208 от 20.11.2014 г., 
№227 от 10.12.2014 г., №233 от 19.12.2014 г., 

№54 от 18.03.2015 г., №205 от 28.10. 2015 г., 

№58  от 15.04. 2016  г.,  

№247  от 29.12.2016  г ., 

№216  от 14.12.2017 г., 

№239 от 04.10.2018г. 

 

 

    

 «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізудің жалпы талаптары туралы ережесі / 

Правила об общих условиях проведения операций АО «Банк ЦентрКредит» 

 
Мазмұны 

 

 Содержание 

1. Жалпы қағидалар.   1. Общие положения. 

2. Негізгі түсініктер мен қысқартулар.   2. Основные понятия и сокращения. 

3. Клиенттердің жинақ және ағымдағы 

шоттарын ашу, жүргізу және жабу.  

Салым операциялары. 

 3. Открытие, ведение и закрытие 

сберегательных и текущих счетов клиентов.  

Вкладные операции. 

4. Кредит операциялары.   4. Кредитные операции. 

5. Кассалық операциялар.   5. Кассовые операции. 

6. Қолма-қол шетел валютасымен 

жүргізілетін айырбастау 

операциялары. 

 6. Обменные операции с наличной 

иностранной валютой. 

7. Ақша аудару операциялары.  7. Переводные операции. 

8. Төлем карточкаларын пайдалану 

арқылы жүргізілетін операциялар. 

9. Сейфтік операциялар. 

 8. Операции с использованием платежных 

карточек. 

9. Сейфовые операции. 

10. Басқа операцияларды жүргізудің 

жалпы талаптары. 

 10. Общие условия проведения других 

операций. 

11. Банк қабылдайтын қамсыздандыруға 

қойылатын талаптар.  

 11. Требования к принимаемому Банком 

обеспечению. 

12. Банк операцияларын жүргізуге 

белгіленген мөлшерлемелер мен 

тарифтер. 

 12. Ставки и тарифы на проведение 

банковских операций. 

13. Өтініштерді қарастырудың және 

банктік қызмет көрсету туралы шешім 

қабылдаудың шекті мерзімдері.  

 13. Предельные сроки рассмотрения 

заявления и принятия решения о 

предоставлении банковских услуг. 

14. Клиенттердің банктік қызмет көрсету 

барысында туындайтын өтініштерін 

қарастыру тәртібі.  

 14. Порядок рассмотрения обращений 

клиентов, возникающих в процессе 

предоставления банковских услуг. 
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15. Клиенттермен жұмыс жүргізудің 

тәртібі туралы қағида.  

 15. Положение о порядке работы с 

клиентами. 

16. Банктің және клиенттің құқықтары, 

міндеттері мен жауапкершілігі. 

 16. Права, обязанности и ответственность 

Банка и клиента. 

17. Қорытынды қағидалар.  17. Заключительные положения. 

 

1-қосыша. Заңды және жеке тұлғалардың 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы депозиттері 

бойынша шекті сомалар, мерзімдер және 

сыйақы мөлшерлемелері.  

  

Приложение №1. Предельные суммы, сроки и 

ставки вознаграждения по депозитам 

юридических и физических лиц в АО «Банк 

ЦентрКредит». 

2-қосымша. Заңды және жеке тұлғалардың 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы кредиттері 

бойынша, қайта құрылымдалатын/қайта 

қаржыландырылатын қарыздар бойынша, 

заңды және жеке тұлғалардың 

проблемалы/ықтимал проблемалы қарыздары 

бойынша шекті сомалар, мерзімдер және 

сыйақы мөлшерлемелері. 

 Приложение №2. Предельные суммы, сроки и 

ставки вознаграждения по кредитам 

юридических и физических лиц, по 

реструктурируемым/рефинансируемым 

займам, по проблемным/потенциально 

проблемным займам физических и 

юридических   лиц в АО «Банк ЦентрКредит». 

3-қосымша. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 

контрагент-банктермен жүргізетін 

құжаттамалық операциялары бойынша шекті 

сомалар, мерзімдер және тәуекелдер үшін 

алынатын комиссиялар. 

 Приложение №3  Предельные суммы, сроки и 

комиссии за риск по документарным  

операциям с банками-контрагентами АО «Банк 

ЦентрКредит». 

4-қосымша. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 

операцияларды жүргізуге белгіленген 

тарифтері.  

 Приложение №4  Тарифы на проведение 

операций АО «Банк ЦентрКредит». 

5-қосымша. Өтінішті қарастырудың және 

банктік қызмет көрсету туралы шешім 

қабылдаудың шекті мерзімдері. 

 Приложение №5  Предельные сроки 

рассмотрения заявления и принятия решения о 

предоставлении банковских услуг. 

1. Жалпы қағидалар  1. Общие положения 

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 

операцияларды жүргізудің жалпы талаптары 

туралы осы ереже (бұдан кейін – Ереже) «ҚР 

банктер және банк қызметі туралы» ҚР 

заңына, ҚР басқа да нормативтік құқықтық 

актілеріне сәйкес әзірленген және «Банк 

ЦентрКредит» акционерлік қоғамының 

банктік операцияларды жүргізуінің жалпы 

шарттарын, талаптарын, шектеулерін 

белгілейді.  

 1.Настоящие Правила об общих условиях 

проведения операций АО «Банк ЦентрКредит» 

(далее Правила) разработаны в соответствии с 

Законом РК «О банках и банковской 

деятельности в РК», другими нормативными 

правовыми актами РК и определяют общие 

условия, требования, ограничения проведения 

акционерным обществом «Банк ЦентрКредит» 

банковских операций.  

2. Осы Ережеде белгіленген банктік 

операцияларды жүргізудің жалпы талаптары 

ашық ақпарат болып табылады және танысу, 

сондай-ақ басшылыққа алу үшін клиенттің 

алғашқы талабы бойынша ұсынылады. 

 2. Общие условия проведения банковских 

операций, установленные в настоящих 

Правилах, являются открытой информацией и 

предоставляются по первому требованию 

клиента для ознакомления и руководства.   

3. Банк операцияларды ҚР қолданыстағы 

заңнамасына, Банктің Жарғысына және ішкі 

құжаттарына сәйкес ҚР Ұлттық Банкі берген 

лицензияның негізінде жүзеге асырады.  

 3. Банк осуществляет операции  в соответствии 

с законодательством РК, Уставом и 

внутренними документами Банка, на 

основании лицензии Национального Банка РК 

на проведение операций. 

4. Банкке Банкпен айрықша қатынастағы 

тұлғаларға жеңілдетілген талаптарды ұсынуға 

тыйым салынады. Банкпен айрықша 

 4. Банку запрещается предоставление льготных 

условий лицам,  связанным с Банком особыми 

отношениями. Все сделки с лицами,  
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қатынастағы тұлғалармен жасалатын 

мәмілелердің үлгі талаптарын Директорлар 

кеңесі бекіткен жағдайларды есептемегенде,  

Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалармен 

жасалатын барлық мәмілелерді Директорлар 

кеңесі бекітуге тиісті. 

связанными с Банком особыми отношениями, 

должны утверждаться Советом Директоров, за 

исключением случаев,  когда типовые условия 

таких сделок утверждены Советом 

Директоров. 

5. Ұсыну (жария ету) ҚР нормативтік 

құқықтық актілерінде тікелей көзделген 

немесе уәкілетті мемлекеттік органдардың 

осыған ресми сұраныстарының негізінде 

жүзеге асырылған жағдайларды қоспағанда, 

операцияларды жүргізген кезде Банк банктік 

құпияны сақтайды және банктік құпия болып 

табылатын ақпаратты клиенттің 

(клиенттердің) жазбаша рұқсатынсыз үшінші 

тұлғаларға ұсынбайды (жария етпейді).  

 5. Банк при проведении операций соблюдает 

банковскую тайну и не предоставляет (не 

разглашает) информацию, относящуюся к 

банковской тайне, третьим лицам без 

письменного разрешения клиента(ов), за 

исключением случаев, когда такое 

предоставление (разглашение) прямо 

предусмотрено нормативными правовыми 

актами РК либо осуществляется на основании 

официальных запросов уполномоченных на то 

государственных органов. 

6. Банктік операцияларды жасаған кезде Банк 

пен клиент арасындағы қарым-қатынас ҚР 

заңнамасына, жасалған шарттардың 

талаптарына, сонымен қатар Банктің ішкі 

құжаттарына сәйкес реттеледі. 

 6. Отношения между Банком и клиентом при 

совершении банковских операций 

регулируются законодательством РК, 

условиями заключенных договоров, а также 

внутренними документами Банка.  

7. Банктік қызметті жүзеге асыру барысында 

клиентпен іскери қарым-қатынас орнатқан 

кезде Банк ҚР заңнамасының талаптарын 

сақтау мақсатында бенефициарлық меншік 

иесін, түпкілікті меншік иесін немесе 

бақылаушы тұлғаны (пайда алушыны) 

анықтауды (сәйкестендіруді) қоса алғанда, 

клиенттерге, олардың өкілдеріне тиісті 

тексеру жүргізу бойынша, оның ішінде 

клиенттерге қылмыстық жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес 

бойынша және/немесе халықаралық 

құқық/халықарылық шарттар, үкіметаралық 

келісімдер, мемлекетаралық басқа келісімдер 

немесе халықаралық ұйымдардың 

резолюциялары бойынша шаралардың 

барлық кешенін жүргізуге міндетті. 

 

 7. При вступлении  с клиентом  в деловые 

отношения, которые возникают в процессе 

осуществления  банковской деятельности, 

Банк  обязан проводить весь комплекс 

мероприятий  по надлежащей проверке  

клиентов, их представителей, включая  

выявление (идентификацию)  бенефициарного 

собственника, конечного собственника или 

контролирующего лица (выгодоприобретателя) 

в целях соблюдения требований 

законодательства РК, в том числе  по 

противодействию  легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, и/или 

требований международного 

права/международных договоров, 

межправительственных соглашений, иных 

межгосударственных договоренностей или 

резолюций международных организаций. 

8. Клиентті, оның өкілін, бенефициарлық 

меншік иесін, түпкілікті меншік иесін немесе 

бақылаушы тұлғаны (пайда алушыны) 

сәйкестендіру дегеніміз – банктің клиент, 

оның өкілі, бенефициарлық меншік иесі, 

түпкілікті меншік иесі немесе бақылаушы 

тұлға (пайда алушы) туралы мәліметтер 

жинау және оларды тексеру, Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарына сәйкес іскери 

қарым-қатынастың немесе біржолғы 

операциялардың (мәмілелердің) болжалған 

мақсатын белгілеу бойынша іс-шаралар 

 8. Идентификация клиента, его представителя, 

бенефициарного собственника, конечного 

собственника или контролирующего лица 

(выгодоприобретателя) заключается в 

проведении Банком мероприятий по сбору и 

проверке сведений о клиенте, его 

представителе, бенефициарном собственнике, 

конечном собственнике или контролирующем 

лице (выгодоприобретателе), установлению 

предполагаемой цели деловых отношений или 

разовой операции (сделки) в соответствии с 

внутренними нормативными документами 
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өткізуі.  Банка. 

9. Клиенттерді, олардың өкілдерін, 

бенефициарлық меншік иесін, түпкілікті 

меншік иесін немесе бақылаушы тұлғаны 

(пайда алушыны) тиісті дәрежеде 

сәйкестендіру және тексеру бойынша шара 

қабылдау мүмкін болмаған жағдайда, Банк 

іскери қарым-қатынас орнатудан, сондай-ақ 

операция жүргізуден бас тартады.  

 9. Банк отказывает в установлении деловых 

отношений, а также в проведении операций,  в 

случае невозможности  принятия мер по 

надлежащей идентификации и проверке 

клиентов, его представителей, бенефициарного 

собственника, конечного собственника или 

контролирующего лица 

(выгодоприобретателя). 

10. Клиент жүргізетін операцияларды зерттеу 

барысында клиент іскери қарым-қатынасты 

қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыру (жылыстату) немесе терроризмді 

қаржыландыру мақсатында қолданды деген 

күдігі болған жағдайда, немесе клиент 

бенефициарлық меншік иесі, түпкілікті 

меншік иесі немесе бақылаушы тұлға (пайда 

алушы) туралы мәліметтерді беруден бас 

тартқан жағдайда, немесе шынайы емес 

және/немесе бұрмаланған деректер 

көрсетілген құжаттарды тапсырған жағдайда, 

Банк клиентпен іскери қарым-қатынасты 

тоқтатуға құқылы.  

 10. Банк вправе прекратить деловые 

отношения с клиентом в случае возникновения  

в процессе изучения операций, совершаемых 

клиентом, подозрений  о том, что деловые 

отношения используются  клиентом в целях 

легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или  финансирования 

терроризма либо в случае отказа клиента в 

предоставлении сведений о бенефициарном 

собственнике, конечном собственнике или 

контролирующем лице (выгодоприобретателе), 

либо в случае предоставления документов, 

содержащих недостоверные и/или искаженные 

сведения. 

11. Клиенттер терроризмді қаржыландыруға 

байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінде 

болған жағдайда, Банк клиенттермен іскери 

қарым-қатынас жасамайды және олардың 

шоттары бойынша шығыс операцияларын 

жүргізбейді.  

 11. Банк не вступает в деловые отношения и не 

проводит расходные операции по  счетам 

клиентов, в случае   наличия последних  в 

Перечне  организаций и лиц, связанных с 

финансированием терроризма.   

 

12. Клиент ҚР заңнамасының және/немесе 

халықаралық құқық/халықаралық шарттар, 

үкіметаралық келісімдер, мемлекетаралық 

басқа келісімдер немесе халықаралық 

ұйымдардың резолюциялары талаптарының 

аясында Банктің өз міндеттемелерін 

орындауы үшін қажет ақпаратты Банкке 

беруге міндетті.  

 

 12. Клиент обязан представлять в Банк 

информацию, необходимую для  исполнения 

последним своих обязанностей в рамках 

законодательства РК и/или требований 

международного права/международных 

договоров, межправительственных 

соглашений, иных межгосударственных 

договоренностей или резолюций 

международных организаций. 

13. Егер ҚР бекітілген халықаралық шартта 

ҚР заңнамалық актілерінде баяндалған 

ережеден басқа ереже белгіленген болса, 

халықаралық шарттың ережесі қолданылады.  

 13. Если  международным  договором, 

ратифицированным  РК,  установлены иные 

правила, чем те, которые содержатся в 

законодательных актах  РК, то применяются 

правила международного договора. 

14. Аталмыш Ереже Банктің операцияларды 

жүргізуінің жалпы талаптарын белгілейді. 

Банк қызметінің негізгі бағыттары мен 

ұстанымдары Банктің Директорлар кеңесі 

бекіткен келесі саясаттарымен айқындалған:  

 14. Настоящие Правила устанавливают общие 

условия проведения операций Банком. 

Основные направления, принципы банковской 

деятельности определены следующими 

политиками Банка, которые утверждаются 

Советом Директоров: 

- Есеп саясаты,   - Учетная политика, 

- Кредиттеу және кредиттік тәуекелдерді 

басқару саясаты,  

 - Политика кредитования и управления 

кредитными рисками, 

- Кепіл саясаты,   - Залоговая политика, 



 5 

- Депозиттік саясат,   - Депозитная политика, 

- Пайыздық саясат,   - Процентная политика, 

- Дивидендтік саясат,   - Дивидендная политика, 

- Акционерлерге қатысты ақпараттық 

саясат,  

 - Информационная политика в отношении 

акционеров, 

- Ішкі бақылау саясаты,   - Политика внутреннего контроля, 

- Комплаенс-тәуекелдікті басқару саясаты,  

 

- Салықтық есеп жүргізу саясаты,  

 - Политика по управлению комплаенс-

риском, 

- Налоговая учетная политика, 

- Ақпараттық қауіпсіздік саясаты,   - Политика информационной безопасности, 

- Ақпараттық технологиялар тәуекелдерін 

басқару саясаты, 

 - Политика управления рисками 

информационных технологий, 

- Бағалы қағаздар бойынша инвестициялық 

саясат,  

 - Инвестиционная политика по ценным 

бумагам, 

- Мүдде қақтығысын реттеу саясаты, 

 

 - Политика по урегулированию конфликта 

интересов, 

- «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың қылмыстық 

жолмен алынған кірісті заңдастыруға 

(жылыстауға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-әрекет ету 

жөніндегі саясаты,   

 - Политика АО «Банк ЦентрКредит»  по 

противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма, 

- Операциялық тәуекелдерді басқару 

саясаты, 

- Әлеуметтік саясат, 

- Қаржылық есептілікті ішкі бақылау 

жүйесін ұйымдастыру жөніндегі саясат, 

 

- Құқықтық саясат, 

- Ішкі аудит саясаты, 

- Өтімділік тәуекелдігін басқару саясаты, 

- Нарық тәуекелдерін басқару саясаты,  

- Кадрлық саясат, 

- Капиталды басқару саясаты, 

- Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін 

басқару саясаты, 

- «Банк ЦентрКредит» АҚ және оның 

еншілес ұйымдары үшін аудиторлық 

ұйымды тарту саясаты, 

- «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Тарифтік 

саясаты, 

- «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың қызметтің 

үздіксіз болуын басқару саясаты, 

- «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың «Өз 

клиентіңді танып біл» саясаты. 

 - Политика по управлению операционными 

рисками, 

- Социальная политика, 

- Политика по организации системы 

внутреннего контроля финансовой 

отчетности, 

- Правовая политика, 

- Политика внутреннего аудита, 

- Политика управления риском ликвидности, 

- Политика управления рыночными рисками, 

- Кадровая политика, 

- Политика управления капиталом, 

- Политика управления рисками 

информационной безопасности, 

- Политика по привлечению аудиторской 

организации для АО «Банк ЦентрКредит» 

и дочерних организаций, 

- Тарифная политика АО «Банк 

ЦентрКредит,  

- Политика управления непрерывностью 

деятельности АО «Банк ЦентрКредит», 

- Политика «Знай своего клиента» АО «Банк 

ЦентрКредит» 

ҚР заң актілерінде өзгеше көзделмесе, 

Банктік операциялардың түрлері, қандай да 

бір операцияны жүргізу талаптары мен 

оларды жүргізу тәртібі ҚР заңнамасына, осы 

Ережеге, Саясатқа сәйкес әзірленген және 

Банк Басқармасы бекіткен Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарында (Қағидаларда, 

Регламенттерде, Процедураларда, 

Тәртіптерде, Нұсқаулықтарда, 

 Виды, условия и порядок предоставления той 

или иной банковской операции определяются 

внутренними нормативными документами 

Банка (Положениями, Регламентами, 

Процедурами, Порядками, Инструкциями, 

типовыми формами договоров / соглашений и 

др.), которые разработаны в соответствии с 

законодательством РК, настоящими 

Правилами, Политиками и утверждены 
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шарттардың/келісімдердің үлгі 

нысандарында және т.б.) белгіленеді. Банктің 

банктік операциялардың әр түрі бойынша 

операциялар жүргізуінің нақты талаптары 

клиентпен жасалатын нақты шарттарда 

белгіленеді.  

Правлением Банка, если иное не 

предусмотрено законодательными актами РК. 

Конкретные условия проведения операций 

Банком по различным видам банковских 

операций устанавливаются в конкретных 

договорах, заключаемых с клиентами. 

2. Негізгі түсініктер мен қысқартулар  2. Основные понятия и сокращения 

Банктің автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесі (БААЖ) – есептеу және 

телекоммуникация техникасы арқылы жүзеге 

асырылатын, сондай-ақ Банк қызметін 

автоматтандыру үшін қызмет ететін банк 

қызметін автоматтандыру құралдарының 

жиынтығы.  

Авторизациялау – сауалды қалыптастыру 

және карточкалық операцияны жүргізу үшін 

Банктің рұқсатын алу процедурасы. 

 Автоматизированная банковская 

информационная система (АБИС) - 

совокупность средств автоматизации 

банковской деятельности, которая реализуется 

посредством вычислительной и 

телекоммуникационной техники и служит для 

автоматизации функций Банка. 

Авторизация – процедура формирования 

запроса и получения разрешения Банка на 

проведение карточной операции. 

Аккредитив – қалай аталса немесе 

белгіленсе де, кері қайтарылмайтын болып 

табылатын және осылайша эмитент-банктің 

тиісті дәрежеде ресімделген құжаттарға 

қарсы төлемді жасау жөніндегі қатаң 

міндеттемесін білдіретін кез келген келісім.  

 Аккредитив – любое соглашение, как бы оно 

ни было названо или обозначено, которое 

является безотзывным и таким образом 

составляет твердое обязательство банка-

эмитента осуществить платеж против 

надлежаще оформленных документов. 

Үлестес тұлға – шешімдерді тікелей және 

(немесе) жанама белгілеу және (немесе) 

өздері (тұлғалардың біреуі) қабылдайтын 

шешімдерге, соның ішінде жасалған 

мәміленің күшімен әсер ету мүмкіндігі бар 

жеке немесе заңды тұлға (мемлекеттік 

органдар берген өкілеттіктердің аясында 

бақылау және қадағалау қызметін жүзеге 

асыратын мемлекеттік органдар есепке 

алынбайды).  

 Аффилиированные лица — физические или 

юридические лица (за исключением 

государственных органов, осуществляющих 

контрольные и надзорные функции в рамках 

предоставленных им полномочий), имеющие 

возможность прямо и (или) косвенно 

определять решения и (или) оказывать влияние 

на принимаемые друг другом (одним из лиц) 

решения, в том числе в силу заключенной 

сделки.  

Банк – «Банк ЦентрКредит» АҚ.  Банк – АО «Банк ЦентрКредит».  

Банктік қызмет – банктердің банктік қызмет 

көрсетуі және Банктер туралы заңның 30-

бабына сәйкес белгіленген басқа да 

операцияларды жүргізуі. 

 Банковские услуги – осуществление банками 

банковских услуг и иных операций, 

установленных статьей 30 Закона о банках. 

 

Банкомат – төлем карточкаларын қолдану 

арқылы және қолданбай-ақ қолма-қол ақша 

қаражатын беруге және қабылдауға, сондай-

ақ басқа да операцияларды, оның ішінде 

тауар және қызмет ақысын төлеуге арналған 

құрылғы. 

 Банкомат – устройство предназначенное для 

выдачи и приёма наличных денежных средств 

как с использованием платёжных карточек, так 

и без, а также проведения других операций, в 

том числе оплаты товаров и услуг. 

Бизнес-клиент – заңды тұлға және оның 

оқшау бөлімшелері (филиалдары және 

өкілдіктері), шаруа (фермерлік) 

қожалықтары, таратылып жатқан банктер, 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, 

жинақтаушы зейнетақы қорлары, олардың 

филиалдары, шетелдік дипломатиялық және 

консулдық өкілдіктер, жеке кәсіпкер, жеке 

нотариус, адвокат, жеке сот орындаушысы.   

 Бизнес-клиент – юридическое лицо и его 

обособленные подразделения (филиалы и 

представительства), крестьянские 

(фермерские) хозяйства, ликвидируемые 

банки, страховые (перестраховочные) 

организации, добровольные накопительные 

пенсионные фонды, их филиалы, иностранные 

дипломатические и консульские 

представительства, индивидуальный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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Вексель – біржақты сөзсіз ақша 

міндеттемесін қамтитын қатаң белгіленген 

нысандағы төлем құжаты.   

 

Вексель қағазы – белгiлi бiр дәрежедегi 

қорғанышы бар және вексельдi толтыруға 

арналған елтаңбалық қағаздың бiр түрi.  

предприниматель, частный нотариус, адвокат,  

частный судебный исполнитель. 

Вексель - платежный документ строго 

установленной формы, содержащий 

одностороннее безусловное денежное 

обязательство. 

Вексельная бумага - разновидность гербовой 

бумаги, обладающая определенной степенью 

защиты и предназначенная для составления на 

ней векселя. 

Салымшы (депозитор) – Банкпен Банктік 

салым шартын/Бас келісім жасаған 

және/немесе салымға билік етуге құқылы 

заңды тұлға, жеке тұлға.   

 Вкладчик (депозитор) – юридическое лицо, 

физическое лицо, заключившее с Банком 

договор банковского вклада/Генеральное 

соглашение и/или имеющее право 

распоряжаться вкладом. 

Салым бойынша сыйақы – жасалған 

Банктік салым шартының талаптарына сәйкес 

Банк клиентке төлейтін ақша сомасы. 

 Вознаграждение по вкладу – сумма денег, 

уплачиваемая Банком клиенту в соответствии с 

условиями заключенного договора 

банковского вклада. 

Кредит бойынша сыйақы – ұсынылған 

кредит үшін Банкке тиесілі ақшаның жылдық 

мөлшері есебінен кредит сомасына пайыздық 

сипатта белгіленген төлем.  

 Вознаграждение по кредиту - плата за 

предоставленный кредит, определенная в 

процентном выражении к сумме кредита из 

расчета годового размера причитающихся 

Банку денег. 

Кепілдік – міндеттерді орындауды 

қамтамасыз етудің бір тәсілі, осы кезде банк 

(кепілгер) борышкердің (принципалдың) 

өтініші бойынша кредитор (бенефициар) 

төлеу туралы талап берген кезде кредиторға 

(бенефициарға) ақша сомасын төлейтіні 

жөнінде жазбаша міндеттеме береді. 

 Гарантия - один из способов обеспечения 

исполнения обязательств, при котором Банк 

(гарант) выдает по просьбе должника 

(принципала) письменное обязательство 

уплатить кредитору (бенефициару) денежную 

сумму при предоставлении им требования об 

её уплате. 

СЖТМ – сыйақының жылдық тиімді 

мөлшерлемесі.  
 ГЭСВ – годовая эффективная ставка 

вознаграждения. 

Банктік салым шарты – Банктің 

Салымшыдан ақша (салым) қабылдауға, ол 

бойынша сыйақы төлеуге, банктік салым 

шартының үлгі нысанында көзделген 

мөлшерде, тәртіппен және талаптармен 

салымды қайтаруға міндеттенуіне негіз 

болатын шарт.   

 Договор банковского вклада - договор, по 

которому Банк обязуется принимать от 

Вкладчика деньги (вклад), выплачивать по ним 

вознаграждение, возвратить вклад в размере, 

порядке и на условиях, предусмотренном 

типовой формой договора банковского вклада. 

Банктік шот шарты – Банктің клиентке 

ашылған шотқа ақша қаражатын қабылдауға 

және есептеуге, клиентке немесе үшінші 

тұлғаларға сәйкес ақша сомасын аудару 

(беру) туралы клиенттің өкімдерін орындауға 

және банктік шот шартының үлгі нысанында 

көзделген өзге де қызметті көрсетуге 

міндеттенуіне негіз болатын шарт. 

 Договор банковского счета - договор, по 

которому Банк обязуется принимать и 

зачислять поступающие на счет, открытый 

клиенту, денежные средства, выполнять 

распоряжения клиента о переводе (выдаче) 

клиенту или третьим лицам  соответствующих 

сумм денег и оказывать другие услуги, 

предусмотренные типовой формой договора 

банковского счета. 

Банктік қарыз (кредит) шарты – Банктің 

шарттың үлгі нысанында көзделген 

талаптармен банктік қарыз операцияларын 

жүзеге асыру аясында қарыз (кредит) беруіне 

 Договор банковского займа (кредита) – 

договор, в соответствии с которым Банк 

предоставляет заем (кредит) в рамках 

осуществления банковских заемных операций 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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негіз болатын шарт.  на условиях, предусмотренных  типовой 

формой договора. 

Қарыз алушы – банктік қарыз (кредит) 

шартына қол қоятын, қарыз (кредит) алған 

және алған ақшаны және алған қарыздың 

толық төлемін, оның ішінде сыйақы мен 

кредит бойынша өзге де төлемдерді қайтару 

бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдайтын 

жеке немесе заңды тұлға.  

Бизнес-клиенттермен жасалатын банктік 

шот шартына қосылу туралы 

өтініш/Банктік шотты ашу, оған қызмет 

көрсету және Visa/MasterCard 

халықаралық төлем картасын шығару 

туралы шартқа қосылу туралы 

өтініш/Шарт – клиент қол қоя отырып, 

банктік шот шартының үлгі нысанының 

талаптарына, кредит карточкалары бойынша 

кредит лимитін беру туралы шарт бойынша 

Үлгі талаптарына өз келісімін және оларды 

сөзсіз қабылдауын растайтын құжат.  

 Заемщик - физическое или юридическое лицо, 

подписывающее договор банковского займа 

(кредита), получившее заем (кредит) и 

принимающее на себя обязательства по 

возврату полученных денег и полную оплату 

полученного займа (кредита), в том числе 

вознаграждения и других платежей по кредиту. 

Заявление о присоединении к договору 

банковского счета с бизнес-клиентами/ 

Заявление о присоединении к договору на 

открытие, обслуживание банковского счета 

и выпуска международной платежной 

карточки Visa/MasterCard/Договор – 

документ, подписанием которого клиент 

подтверждает свое согласие с условиями 

типовой формы договора банковского счета, 

Примерными условиями для договора  о 

предоставлении кредитного лимита по 

кредитным карточкам и безусловное их 

принятие. 

Кепіл – міндеттемелердің орындалуын 

қамтамасыз ету тәсілі, соған сәйкес Қарыз 

алушы кепілмен қамтамасыз етілген 

міндеттемелерін орындамаған жағдайда, осы 

мүлікке ие тұлғаның басқа кредиторлары 

алдында Банктің кепілге алынған мүлік 

құнынан қанағат алу құқығы басымырақ 

болады.  

 Залог – способ обеспечения исполнения 

обязательств, в силу которого Банк имеет 

право  в случае неисполнения Заемщиком 

обеспеченного залогом обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества преимущественно перед другими 

кредиторами лица, которому принадлежит это 

имущество. 

Қамсыздандырудың кепілдік құны – 

тәуелсіз бағалаушы белгілеген мүліктің 

нарықтық құнына қатысты «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-тың Кепіл жөніндегі 

саясатында» көрсетілген төмендетуші 

коэффициенттерге сәйкес Өкілетті Кредит 

комитеті белгілеген мүлік құны.  

 

 Залоговая стоимость обеспечения – 

стоимость имущества, определяемая 

Полномочным Кредитным комитетом в 

соответствии с понижающими 

коэффициентами, указанными в «Залоговой 

политике АО «Банк ЦентрКредит» к рыночной 

стоимости имущества, определяемой 

независимым оценщиком.  

Кепіл беруші – қарыз алушының Банк 

алдындағы міндеттемелерінің орындалуын 

қамтамасыз ету ретінде кепіл берген заңды 

тұлға, жеке кәсіпкер, жеке тұлға. 

 Залогодатель - юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, 

физическое лицо, предоставившее залог в 

качестве обеспечения исполнения обязательств 

Заемщика перед Банком. 

Инкассация – қолма-қол ақшаны және өзге 

де құндылықтарды қабылдау, жинау, жеткізу, 

сүйемелдеу, тасымалдау, сақтау және 

тапсыру. 

 Инкассация – прием, сбор, доставка, 

сопровождение, перевозка, хранение и сдача 

наличных денег и других ценностей. 

Ақпараттық төлем терминалы (АТТ) – 

өзіне өзі қызмет көрсету режимінде жеке 

тұлғалардан төлем қабылдауды қамтамасыз 

ететін автоматтандырылған басқару және 

бағдарламалық қамсыздандыру 

құрылғыларын пайдалану арқылы қолма-қол 

 Информационно-платежный терминал 

(ИПТ) – электронно-механическое 

оборудование по приему наличных денег с 

использованием устройств 

автоматизированного управления и 

программного обеспечения, обеспечивающее 
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ақшаны қабылдайтын электрондық-

механикалық жабдық. 

прием платежей от физических лиц в режиме 

самообслуживания. 

Шоғырландыру – есептелген сыйақыны 

салым сомасына қосу.  

Клиент – төлем қызметін пайдаланушы жеке 

немесе заңды тұлға, заңды тұлғаның филиалы 

немесе өкілдігі. 

 Капитализация - причисление начисленного 

вознаграждения к сумме вклада. 

Клиент –  физическое или юридическое лицо, 

филиал или представительство юридического 

лица, получающее платежную услугу.  

Кредит (қарыз) – ақылы, мерзімді, 

қайтарылады, қамтамасыз етіледі және 

мақсатына сай пайдаланылады деген 

талаптармен, сонымен қатар банктік қарыз 

шартының үлгі нысанында ескерілген 

талаптармен Қарыз алушыға ақша беру.  

 Кредит  (заем) – предоставление заемщику 

денег на условиях платности, срочности,  

возвратности, обеспеченности и целевого 

использования, а также на условиях, 

оговоренных в типовой форме договора 

банковского займа. 

Кредиттік тәуекелдік – банк қарыз беру 

операцияларын және басқа да операцияларды 

жүргізген кезде клиенттің өзіне алған 

міндеттемелерін орындау бойынша шарттың 

(келісімшарттың) бастапқы талаптарын 

бұзуының салдарынан шығыстардың 

(шығындардың) пайда болу тәуекелдігі.  

ҚТБК  – Қаржыны және тәуекелдерді 

басқару комитеті. 

 Кредитный риск – риск возникновения 

расходов (убытков) вследствие нарушения 

клиентом первоначальных условий договора 

(контракта) по исполнению им взятых на себя 

денежных обязательств при проведении 

банковских заемных и других операций. 

 

КУФР – Комитет управления финансами и 

рисками. 

Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалар:  Лица, связанные с Банком особыми 

отношениями:   

1) кез келген лауазымды тұлға немесе 

басқарушы қызметкер, аталмыш банктің 

бірінші басшысы және бас бухгалтері, 

сонымен қатар олардың жұбайлары мен 

жақын туыстары;  

 1) любое должностное лицо или руководящий 

работник, первый руководитель и главный 

бухгалтер филиала Банка, а также их супруги и 

близкие родственники;  

2) аталмыш банктің ірі қатысушысы болып 

табылатын жеке немесе заңды тұлға немесе 

банктің ірі қатысушысының лауазымды 

тұлғасы, сонымен қатар олардың жұбайлары 

мен жақын туыстары; 

 2) физическое или юридическое лицо, 

являющееся крупным участником данного 

Банка, либо должностное лицо крупного 

участника Банка, а также их супруги и близкие 

родственники;  

3) 1) және 2)-тармақшаларында көрсетілген 

тұлғалар ірі қатысушылары болып табылатын 

заңды тұлға;  

 3) юридическое лицо, в котором лица, 

указанные в подпунктах 1) и 2), являются 

крупными участниками;  

4) аталмыш банк ірі қатысушысы болып 

табылатын заңды тұлға, осы заңды тұлғаның 

лауазымды тұлғалары, олардың жұбайлары 

мен жақын туыстары; 

 4) юридическое лицо, по отношению к 

которому Банк является крупным участником, 

должностные лица данного юридического 

лица, их супруги и близкие родственники; 

5) банктің үлестес тұлғалары. 

Ақшаны айырбастау сәті (төлем 

карточкасы бойынша шотты 

толықтырған кезде) – айырбасталатын сома 

клиенттің пайдалануы үшін қолжетімді 

болатын сәт. 

 5) аффилиированные лица Банка. 

Момент совершения конвертации денег 

(при пополнении счета по платежной 

карточке) – момент, когда конвертированная 

сумма пополнения становится доступной для 

пользования клиентом. 

ҚР ҰБ – Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі.  
 НБ РК – Национальный банк Республики 

Казахстан. 

Қамсыздандыру (негізгі) – клиент өзіне 

қабылдаған міндеттемелердің оларды іс 

жүзінде қанағаттандыру сәтінде болған 

көлемде орындалуын қамтамасыз ететін кепіл 

 Обеспечение (основное) – предмет залога,  

обеспечивающий возврат принятых клиентом 

обязательств, в том объеме, какой оно имеет к 

моменту фактического удовлетворения. 

jl:1011851.10013%20
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заты.  

Банктің операциялық күні – Банкте 

ағымдағы күнтізбелік күн операциялары 

жүргізілетін және БААЖ-ға енгізу жүзеге 

асырылатын кезең. 

OTP-құрылғы (ОТР-карта немесе OTP-

токен) – клиенттің төлемдерін/ақша 

аударымдарын растауға арналған, клиентті 

динамикалық сәйкестендіру құрылғысы. 

ОТР-карта – картаның реттік нөмірі, 

қорғаныш қабатпен жабылған PIN-коды және 

біржолғы растау кодтарын құру үшін төрт 

таңбалы кездейсоқ сандары бар 35 ұяшықтан 

тұратын, қорғаныш қабатпен қапталған кесте 

көрсетілген пластик карта. 

 

OTP-токен – біржолғы растау кодтарын 

генерациялауға арналған электронды 

құрылғы, батырманы басқан кезде 

құрылғының экранында көрсетілетін алты 

таңбалы сандық парольді генерациялау 

жүргізіледі. 

 Операционный день Банка - период, в 

течение которого в Банке проводятся операции 

текущего календарного дня и осуществляется 

ввод в АБИС. 

OTP-устройство (ОТР-карта либо ОТР-токен) 

– устройства динамической идентификации 

клиента, предназначенные для подтверждения 

платежей/переводов клиентом. 

OTP-карта – пластиковая карта, которая  

содержит порядковый номер карты, PIN-код 

покрытый  защитным слоем и  таблицу, также  

покрытую защитным слоем, которая состоит 

из 35 ячеек с четырехзначными случайными 

числами для составления одноразовых кодов 

подтверждения. 

OTP-токен – электронное устройство для 

генерации одноразовых кодов подтверждения, 

при нажатии на кнопку производится  

генерация шестизначного цифрового пароля, 

который отображается на экране устройства. 

Қамсыздандыруды бағалау – бағаланатын 

объектіні анығырақ зерттеуге және бағалау 

туралы есеп жасауға негізделген, 

қамсыздандырудың нарықтық құнын әділ 

анықтау. Мүліктің нарықтық құнын және 

иеленушінің (Кепіл берушінің) мүліктік 

құқығын бағалауды Тәуелсіз бағалаушы 

жүзеге асырады.  

 Оценка обеспечения – это беспристрастное 

определение рыночной стоимости 

обеспечения, основанное на подробном 

изучении оцениваемого объекта и составлении 

отчета об оценке. Оценка рыночной стоимости 

имущества и имущественных прав владельца 

(Залогодателя) осуществляется Независимыми 

оценщиками.   

Ақша аудару операциялары – Банк жүйесі 

ішіндегі төлемдер мен ақша аударымдары 

бойынша, сондай-ақ халықаралық ақша 

аудару жүйелерін қолдану арқылы сыртқы 

төлемдер мен ақша аударымдары бойынша 

Банк клиенттерінің тапсырмаларын орындау.  

 Переводные операции – выполнение 

поручений клиентов Банка как по платежам и 

переводам денег внутри системы Банка, так и 

по  внешним платежам и переводам с 

использованием международных переводных 

систем. 

ДСН коды – төлем карточкасын иеленушіге 

берілетін және карточканы карточкалық 

жабдықта пайдаланған кезде карточка 

ұстаушыны сәйкестендіруге арналған   дербес 

сәйкестендіру нөмірі, құпия  код. 

 

Төлем карточкасы – карточка ұстаушыға 

төлемдер жасауға, қолма-қол ақша алуға, 

валюта айырбастауға және төлем 

карточкасының эмитенті белгілеген басқа да 

операцияларды  оның талаптары бойынша 

жүргізуге мүмкіндік беретін ақпараттан 

тұратын, электрондық терминалдар немесе 

басқа да құрылғылар арқылы ақшаға қол 

жеткізетін құрал. Карточка Банктің меншігі 

болып табылады. Төлем карточкалары 

револьверлік кредит және дебеттік кредит 

 ПИН код – персональный 

идентификационный номер, секретный код, 

присваиваемый владельцу платежной карточки 

и предназначенный для идентификации 

держателя карточки при использовании 

карточки в карточном  оборудовании. 

Платежная карточка – средство доступа к 

деньгам через электронные терминалы или 

иные устройства, которое содержит 

информацию, позволяющее держателю такой 

карточки осуществлять платежи, получать 

наличные деньги, производить обмен валют и 

другие операции, определенные эмитентом 

платежной карточки и на его условиях. 

Карточка является собственностью Банка. 

Платежные карточки могут быть 

револьверными кредитными и дебетно-
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карточкасы, дебеттік және алдын ала 

төленген карточка болуы мүмкін.   

кредитными, дебетными и предоплаченными. 

Салымның (депозиттің) шекті мерзімі – 

Банктің Директорлар кеңесі бекіткен ең кіші 

және ең үлкен мерзімдер.  

 Предельный срок вклада (депозита) – 

минимальный и максимальный сроки, 

утвержденные  Советом Директоров Банка. 

Сыйақының шекті мөлшерлемелері – 

Банктің Директорлар кеңесі бекіткен 

сыйақының ең кіші және ең үлкен 

мөлшерлемелері.  

 Предельная ставка вознаграждения – 

минимальная и максимальная ставки 

вознаграждения,  утвержденные Советом 

Директоров Банка. 

Қарыздың (кредиттің) шекті мерзімі – 

Банктің Директорлар кеңесі бекіткен ең кіші 

және ең үлкен мерзімдер. 

 Предельный срок займа (кредита) - 

минимальный и максимальный сроки, 

утвержденные  Советом Директоров Банка. 

Салымның (депозиттің) шекті сомасы – 

Банктің Директорлар кеңесі бекіткен ең кіші 

және ең көп сома. 

 Предельная сумма вклада (депозита) - 

минимальная и максимальная суммы, 

утвержденные  Советом Директоров Банка. 

Қарыздың (кредиттің) шекті сомасы – 
Банктің Директорлар кеңесі бекіткен ең кіші 

және ең көп сома. 

 Предельная сумма  займа (кредита) - 

минимальная и максимальная суммы, 

утвержденные  Советом Директоров Банка. 

Мерзімінен кешіктірілген берешек – 

банктік қарыз шартында және төлем жасау 

кестесінде көзделген мерзімінде өтелмеген 

негізгі борыш, есептелген сыйақы бойынша 

берешек.  

 Просроченная задолженность - 

задолженность по основному долгу, 

начисленному вознаграждению, не 

погашенным в срок, предусмотренный 

договором банковского займа и графиком 

платежей. 

Принципал – тапсырмасы бойынша Банк 

Принципалдың Бенефициар алдындағы 

міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындауын 

қамтамасыз ететін кепілдікті беретін бизнес-

клиенттер немесе жеке тұлғалар.  

 Принципал – бизнес-клиенты или физические 

лица, по поручению которых Банк выдает 

гарантию, обеспечивающую надлежащее 

исполнение Принципалом его обязательства 

перед Бенефициаром. 

ҚР – Қазақстан Республикасы.  РК – Республика Казахстан. 

Сыйақының қолданыстағы мөлшерлемесі 

– ҚТБК-нің шешімімен бекітілген және 

салымның (депозиттің)/кредиттің (қарыздың) 

арнайы түрі бойынша қолданыста болатын 

мөлшерлеме. Қолданыстағы мөлшерлеме 

сыйақының ең кіші шекті мөлшерлемесінен 

кем болмауға тиісті және сыйақының ең 

үлкен шекті мөлшерлемесінен аспауға тиісті.  

 Рабочая ставка вознаграждения – ставка, 

утвержденная Решением КУФР, действующая 

для определенного вида вклада 

(депозита)/кредита (займа). Рабочая ставка не 

должна быть меньше минимальной предельной 

ставки вознаграждения и не должна 

превышать максимальную предельную ставку 

вознаграждения. 

Жинақ шоты – Банк банктік салым 

шартының негізінде ашатын банктік шот. 

 

 Сберегательный счет - банковский счет, 

открываемый банком на основании договора 

банковского вклада. 

Бірлесіп қарыз алушы – қарыз алушымен 

бірге қарыз (кредит) шартына қол қоятын 

және қарыз (кредит) шарты бойынша алған 

ақшаны және алған қарызды (кредитті), оның 

ішінде сыйақыны және кредит бойынша 

басқа төлемдерді қайтару бойынша 

міндеттемелерді орындау үшін ортақ 

жауапкер тұлға ретінде қарыз (кредит) шарты 

бойынша әрекет ететін жеке немесе заңды 

тұлға. 

 Созаемщик - физическое или юридическое 

лицо, подписывающее договор займа (кредита) 

вместе с заемщиком, и выступающее по 

договору займа (кредита) в качестве 

солидарного ответственного за выполнение 

обязательств по возврату полученных денег и 

полную оплату полученного займа (кредита), в 

том числе вознаграждения и других платежей 

по кредиту. 

Тариф – Банк клиенттерге көрсететін түрлі 

қызметтер үшін төленетін төлем.  
 Тариф – плата за различные услуги, 

предоставляемые Банком клиентам. 
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Ағымдағы шот – Банк банктік шот 

шартының негізінде ашатын банктік шот.   
 Текущий счет - банковский счет, 

открываемый банком на основании договора 

банковского счета. 

Техникалық/рұқсат етілмеген овердрафт – 

клиент шоттағы ақша сомасынан және/немесе 

кредит лимиті сомасынан (егер ол 

белгіленген болса) асыра жұмсаған және    

Банк белгілеген мерзімде өтемеген ақша 

сомасы. 

 Технический/неразрешенный овердрафт – 

сумма денег, израсходованная клиентом сверх 

суммы денег на счете и/или суммы кредитного 

лимита (в случае его установления) и 

непогашенная клиентом в сроки, 

установленные Банком. 

Уәкілетті орган – Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі. 
 Уполномоченный орган – Национальный 

банк Республики Казахстан. 

Банктің уәкілетті тұлғасы – жарғы немесе 

келісім негізінде Банктің мүддесін танытуға 

және оның атынан заңды мәнге ие белгілі бір 

әрекетті жүзеге асыруға уәкілетті болатын 

тұлға. 

 Уполномоченное лицо Банка - это лицо, 

которое на основании устава или соглашения 

имеет полномочия представлять Банк и 

совершать от его имени определенные 

действия, имеющие юридическое значение. 

Кредитге қойылатын талаптар – кредит 

беру талаптары, оған қоса кредит бойынша 

сыйақы мөлшері, Қарыз алушының 

міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету 

тәсілі, кредитті өтеу мерзімі туралы  

талаптар, сонымен қатар әрбір жеке кредит 

бойынша тәуекелдерді төмендетуге 

бағытталған талаптар.  

 Условия кредита – условия, в соответствии с 

которыми предоставляется кредит, включая 

условия о размере вознаграждения по кредиту, 

способе обеспечения исполнения обязательств 

заемщиком, сроках погашения кредита, а 

также условия, направленные на снижение 

риска по каждому отдельному кредиту.  

PIN PAD құрылғысы – бекітілген парольді 

енгізуге арналған құрылғы. 
 Устройство PIN PAD – устройство для 

заведения фиксированного пароля.  

POS терминал құрылғысы – төлем 

карточкалары бойынша қолма-қол ақшаны 

төлемге қабылдауға және беруге арналған 

құрылғы. 

 Устройство POS терминал - устройство для 

приема к оплате и выдаче наличных по 

платежным карточкам. 

Факторинг – төлем жасамау тәуекелдігін 

қабылдай отырып, тауарларды (жұмысты, 

қызметті) сатып алушыдан төлемді талап ету 

құқығын клиенттен сатып алу.   

 Факторинг – приобретение у клиента прав 

требования платежа с покупателя товаров 

(работ, услуг) с принятием риска неплатежа. 

 

Бекітілген пароль – клиент шығыс 

операцияларын жүргізген кезде (қолма-қол 

және қолма-қолсыз нысанда), сондай-ақ 

клиенттің айрықша деректерін (аты-жөні 

және ЖСН) түзету кезінде клиентті 

сәйкестендіру үшін PIN PAD құрылғысына 

енгізілетін пароль. 

Электрондық сандық қолтаңба (бұдан 

кейін – ЭСҚ) – ЭСҚ құралдарымен жасалған 

және электронды құжаттың шынайылығын, 

оның сол тұлғаға тиесілі екенін және 

мазмұнының өзгермейтінін растайтын 

электрондық сандық белгілердің жиынтығы. 

USB-токен – USB-брелок түрінде жасалған 

және смарт-картаның толық функционалды 

баламасы болып табылатын, ақпараттық 

ресурстарға қол жеткізетін жеке құрылғы. 

Сәйкестендіруші цифрлық сертификаттарды, 

шифрлеу кілттерін және Электрондық 

 Фиксированный пароль -  пароль, вводимый 

на устройстве PIN PAD для идентификации 

клиента при проведении им расходных 

операций (в наличной и безналичной формах), 

а также при редактировании критичных 

данных клиента (ФИО и ИИН). 

 

Электронная цифровая подпись (далее 

ЭЦП) – набор электронных цифровых 

символов, созданный средствами ЭЦП и 

подтверждающий достоверность электронного 

документа, его принадлежность и 

неизменность содержания. 

USB-токен - персональное устройство доступа 

к информационным ресурсам, 

полнофункциональный аналог смарт-карты, 

выполненный в виде usb-брелока. 

Предназначен для безопасного хранения и 

использования цифровых сертификатов, 
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цифрлық қолтаңбаны қауіпсіз сақтауға және 

пайдалануға арналған. 

ключей шифрования и ЭЦП. 

3. Клиенттердің жинақ және ағымдағы 

шоттарын ашу, жүргізу және жабу  

 3. Открытие, ведение и закрытие 

сберегательных и текущих счетов 

клиентов 

Салым операциялары  Вкладные операции 

15. Банк әзірлеген және бекіткен шарттардың 

үлгі нысандарын қолдана отырып және 

олардың негізінде Банк клиентке немесе 

оның сенім білдірілген тұлғасына жинақ және 

ағымдағы шоттарды ашуды, жүргізуді және 

жабуды жүзеге асырады. 

Егер заң актілерінде немесе тараптардың 

келісімі бойынша басқаша белгіленбеген 

болса, Банктік шот (ағымдағы шот) шарты 

мерзімсіз болып табылады.  

Банктік шотты (ағымдағы шотты) ашу үшін 

www.bcc.kz интернет ресурсына 

орналастырылған Банктік шот шартының үлгі 

нысанына қосылу туралы өтінішке қол 

қойылады. Банк клиенттен қол қойылған 

Қосылу туралы өтінішті алған және Банк оны 

қабылдағаны туралы белгі қойған сәттен 

бастап Банктік шот шарты жасалған болып 

есептеледі. 

 15. Банк осуществляет клиенту или его 

доверенному лицу открытие, ведение и 

закрытие сберегательных и текущих счетов с 

применением и на основании типовых форм 

договоров, разработанных и утвержденных 

Банком. 

Договор банковского счета (текущего счета) 

является бессрочным, если иное не 

установлено законодательными актами или 

соглашением сторон. 

Для открытия банковского счета (текущего 

счета) подписывается Заявление о 

присоединении к типовой форме договора 

банковского счета, который размещен на 

интернет ресурсе www.bcc.kz. Договор 

банковского счета считается заключенным с 

момента принятия Банком подписанного 

клиентом Заявления о присоединении и 

проставления отметки Банком о его принятии. 

16. Банктік салым шартын (үлгі нысандағы) 

жасасқанға дейін клиент немесе оның сенім 

білдірілген тұлғасы Банктік салым шарттары 

бойынша үлгі (шамалас) талаптармен алдын 

ала танысады. 

 16. До заключения договора банковского 

вклада (типовой формы), клиент или его 

доверенное лицо предварительно знакомится с 

Типовыми (примерными) условиями для  

договоров банковского вклада. 

17. Бизнес-клиенттерге арналған Үлгі 

(шамалас) талаптар Банктің www.bcc.kz 

интернет ресурсында жарияланған және 

сыйақы есептеудің стандарт тәртібі, 

тараптардың құқықтары мен міндеттері, 

сенімхат негізінде шот бойынша 

операцияларды жүзеге асыру, тараптардың 

жауапкершілігі және басқа да талаптар 

туралы ақпараттан тұрады. Салым мерзімі, 

сомасы, аяқталу күні, төмендетуге болмайтын 

ең кіші қалдық және т.б. сияқты салымның 

негізгі параметрлері сәйкес Банктік салым 

шартында көрсетіледі. Үлгі (шамалас) 

талаптар Банктік салым шартының ажырамас 

бөлігі болып табылады.  

 17. Типовые (примерные) условия 

размещены на интернет ресурсе Банка 

www.bcc.kz  и содержат информацию о 

стандартном порядке начисления 

вознаграждения, правами и обязанностями 

сторон, осуществлением операций по счету на 

основании доверенности, ответственностью 

сторон и иными условиями. Основные же  

параметры вклада  такие как  срок,  сумма,  

дата окончания, неснижаемый  минимальный 

остаток  и т.д. содержатся в договоре  

соответствующего банковского вклада. 

Типовые (примерные) условия являются 

неотъемлемой частью договора банковского 

вклада.  

18. Салымдарды қабылдауды және ағымдағы 

шоттарды ашуды ұлттық, сондай-ақ шетел 

валютасында жүзеге асыруға болады.  

 18. Прием вкладов и открытие текущих 

счетов может осуществляться как в 

национальной, так и в иностранной валюте. 

19. Банктік шотты ашқан кезде Банк 

клиенттен немесе оның сенім білдірілген 

тұлғасынан ҚР заңнамасында және банктің 

ішкі құжаттарында көзделген құжаттарды 

талап етеді. Клиент немесе оның сенім 

 19. При открытии банковского счета Банк 

требует от клиента или его доверенного лица 

документы, предусмотренные 

законодательством РК и внутренними 

документами Банка. Клиент или его 

http://www.bcc.kz/
http://www.bcc.kz/
http://www.bcc.kz/
http://www.bcc.kz/
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білдірілген тұлғасы сұрау салынған 

құжаттарды Банкке тапсыруға және олардың 

өзектілігін сақтауға міндетті.  

20. Банк белгіленген үлгі нысандарға сәйкес 

бизнес-клиентпен жасалған Бас келісімдердің 

негізінде бизнес-клиенттердің ЭСҚ-ны 

қолдану арқылы жіберген салымды 

орналастыру туралы электрондық өтінімдерін 

қабылдайды. 

Біржолғы кодты пайдалана отырып, клиентті 

динамикалық сәйкестендіру көмегімен 

клиенттерге қашықтан банктік қызмет 

көрсететін «Starbanking» жүйесі арқылы он-

лайн режимінде жеке тұлғалардың ағымдағы 

шотын, жинақ шоттарының жекелеген 

түрлерін және төлем карточкасының 

ағымдағы шотын ашуға болады.      

доверенное лицо обязан предоставлять в Банк 

запрашиваемые данные и поддерживать их в 

актуальном состоянии. 

20. Прием электронных  заявок на размещение 

вклада бизнес-клиентов с применением ЭЦП  

осуществляется Банком на основании 

заключенных с бизнес-клиентами Генеральных 

соглашений согласно установленных типовых 

форм.  

Открытие текущего счета, отдельных видов 

сберегательных счетов и текущего счета 

платежной карточки физических лиц возможно 

в режиме он-лайн через систему 

дистанционного банковского обслуживания 

клиентов «Starbanking» посредством 

динамической идентификации клиента с 

использованием одноразового кода. 

21. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 

қорының және ерікті жинақтаушы зейнетақы 

қорларының зейнетақы активтерін, арнайы 

медициналық сақтандыру қорының 

активтерін, Мемлекеттік әлеуметтік 

сақтандыру қорының активтерін, арнайы 

қаржы компаниясының облигацияларын 

шығаруды қамтамасыз ету болып табылатын 

активтерді және инвестициялық қордың 

активтерін сақтауға арналған банктік 

шоттарды, бейрезидент заңды тұлғалардың, 

шетелдiктер мен азаматтығы жоқ 

тұлғалардың жинақ шоттарын, шетелдік 

корреспондент-банктердің корреспонденттік 

шоттарын, мемлекеттік бюджеттен және 

(немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қорынан төленетін жәрдемақылар мен 

әлеуметтік төлемдерді алуға арналған 

банктік шоттарды, нотариус депозитінің 

талаптарымен ақшаны есептеуге арналған 

ағымдағы шоттарды, эскроу-шоттарды 

қоспағанда, клиентке банктік шоттарды ашу 

және жабу кезінде ҚР заңнамасында 

көзделген мерзім ішінде мемлекеттік кіріс 

органдарына хабарлайды. Техникалық 

іркілістер болған жағдайда, Банк қағаз 

тасымалдауыш бетінде хабарлайды. 

 21. При открытии и закрытии банковских 

счетов клиентам, за исключением банковских 

счетов, предназначенных для хранения 

пенсионных активов единого накопительного 

пенсионного фонда и добровольных 

накопительных пенсионных фондов, активов 

фонда социального медицинского 

страхования, активов Государственного фонда 

социального страхования, активов, 

являющихся обеспечением выпуска облигаций 

специальной финансовой компании, и активов 

инвестиционного фонда, сберегательных 

счетов юридических лиц-нерезидентов, 

иностранцев и лиц без гражданства, 

корреспондентских счетов иностранных 

банков-корреспондентов, банковских счетов, 

предназначенных для получения пособий и 

социальных выплат, выплачиваемых из 

государственного бюджета и (или) 

Государственного фонда социального 

страхования, текущих счетов, 

предназначенных для зачисления денег на 

условиях депозита нотариуса, эскроу-счетов, 

Банк уведомляет органы государственных 

доходов в сроки,  предусмотренные 

законодательством РК. В случае технического 

сбоя Банк уведомляет на бумажном носителе. 

22. ҚР заңнамалық актілерінде көзделген 

жағдайларды қоспағанда, заңды және жеке 

тұлғалар Банкте ашатын банктік шоттардың 

санына, сонымен қатар банктік шоттар 

бойынша ең көп қалдыққа шек қойылмайды.  

 22.Количество банковских счетов, 

открываемых юридическими и физическими 

лицами в Банке, а также максимальный 

остаток по банковским счетам не 

ограничиваются, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами 

РК. 

23. Банк келесі банктік шоттарды ашады 

және жүргізеді:  

 23.Банк открывает и ведет следующие 

банковские счета: 
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1) заңды және жеке тұлғалардың ағымдағы 

шоттары (оның ішінде төлем карточкалары 

бойынша операциялар жасау үшін 

қолданылатын);  

 1) текущие счета юридических и 

физических лиц (в том числе, используемые 

для операций с использованием платежных 

карточек); 

2) заңды және жеке тұлғалардың жинақ 

шоттары (салымдары). 

Бұл кезде шотты ашуға арналған құжаттарды 

ұсынған сәттен бастап үш жұмыс күні ішінде 

бизнес-клиентке ағымдағы шот ашылады.  

Клиент Банктегі ағымдағы шоттағы ақшаны 

ҚР қолданыстағы заңнамасында және Банктік 

шот шартының үлгі нысанында, Банктің ішкі 

процедураларында көзделген тәртіппен және 

тәсілдермен басқарады.  

 2) сберегательные счета (вклады) 

юридических и физических лиц.  

При этом открытие текущего счета бизнес - 

клиенту осуществляется в течение трех 

рабочих дней с момента предоставления 

документов для открытия счета. 

Клиент распоряжается деньгами, 

находящимися на текущем счете в Банке в 

порядке и способами, предусмотренными 

действующим законодательством РК и 

типовой формой договора банковского счета, 

внутренними процедурами Банка. 

24.Клиент тапсырады, ал Банк клиенттің 

өтінішінде және Банктік салым шартында 

көрсетілген мөлшерде және мерзімге ақша 

қаражатын (салымды) қабылдайды. Банк 

салым сомасын есепке алу үшін клиентке 

жинақ шотын ашады және Банк пен клиент 

арасында жасалған Банктік салым шартында 

көзделген талаптармен және тәртіппен 

клиентке салым сомасы мен сыйақыны 

төлеуге міндеттенеді.  

Банк клиенттің пайдасына түсетін ақшаны 

қабылдауға, клиенттің немесе оның сенім 

білдірілген тұлғасының клиентке немесе 

үшінші тұлғаларға сәйкес ақша сомасын 

аудару (беру) туралы өкімдерін орындауға 

және клиентке Банктік шот шартының үлгі 

нысанында көзделген басқа да қызметтерді 

көрсетуге міндеттенеді. 

Банк клиентке және оның сенім білдірілген 

тұлғаларына олардың талаптары бойынша 

шот (шоттар) бойынша үзінді көшірмелер 

мен олардың қосымшаларын қағаз бетіндегі 

тасымалдағышта беруге, сондай-ақ клиенттің 

жазбаша өтінішінің негізінде басқа байланыс 

арналары арқылы шоттың (шоттардың) жай-

күйі туралы ақпарат беруге міндетті. Клиент 

немесе оның сенім білдірілген тұлғасы 

Банкке өзінің төлемдік деректемелеріндегі, 

атауындағы барлық өзгерістер туралы, 

орналасқан жерінің, нақты мекенжайының, 

байланыс құралдарының нөмірлері мен 

атауларының және басқа да деректемелерінің 

өзгергені туралы, шотта (шоттарда) тұрған 

ақшаны басқаруға құқығы бар тұлғалардың 

(оның ішінде сенімхаттың негізінде) 

ауысқаны туралы, сонымен қатар 

құрылтай/тіркеу құжаттарына өзгерістер мен 

 24.Клиент передает, а Банк принимает 

денежные средства (вклад) в размере и на 

срок, указанные в заявлении клиента и 

договоре банковского вклада. Банк для 

зачисления суммы вклада открывает клиенту 

сберегательный счет и обязуется выплатить 

клиенту сумму вклада и вознаграждение на 

условиях и в порядке, предусмотренных 

договором банковского вклада, заключенного 

между Банком и клиентом.  

Банк обязуется принимать деньги, 

поступающие в пользу клиента, выполнять 

распоряжения клиента или его доверенного 

лица о переводе (выдаче) клиенту или третьим 

лицам соответствующих сумм денег и 

оказывать другие услуги, предусмотренные 

типовой формой договора банковского счета. 

Банк обязан предоставлять клиенту и его 

доверенным лицам по их требованию выписки 

по счету (-ам) и приложения к ним на 

бумажных носителях, а также предоставлять 

клиенту информацию о состоянии счета(-ов) 

по иным каналам связи, на основании 

письменного заявления клиента. Клиент или 

его доверенное лицо обязан письменно 

информировать Банк обо всех изменениях 

платежных реквизитов, своего наименования, 

об изменении места нахождения, фактического 

адреса, номеров  и названий средств связи и 

других реквизитов,  о смене лиц, имеющих 

право распоряжения деньгами, находящимися 

на счете(-ах) (в том числе на основании 

доверенности), а также о внесении изменений 

и дополнений в 

учредительные/регистрационные документы, 

принятия решения (в том числе судом) о 

реорганизации или ликвидации в течение двух 
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толықтырулар енгізілгені туралы, қайта 

ұйымдасу немесе таратылу туралы шешім 

қабылдағаны (оның ішінде сот қабылдаған 

шешім) туралы екі күнтізбелік күн ішінде 

ақпарат беруге міндетті. 

календарных дней с момента возникновения 

любого из вышеуказанных обстоятельств. 

25. Банк Банктік шот/салым шартын 

мемлекеттік және орыс тілдерінде әр тарап 

үшін бір-бір данадан жасайды. Тараптардың 

біреуінің тілегі бойынша Банктік шот/салым 

шарты үш тілде (мемлекеттік, орыс, 

ағылшын) жасалады.  

 25.Банк заключает договор банковского 

счета/вклада на государственном и русском 

языках по одному для каждой стороны. По 

желанию одной из Сторон договор 

банковского счета/вклада заключается на трех 

языках (государственном, русском, 

английском).  

26. Тартылатын депозиттер бойынша 

сыйақының шекті сомасын, мерзімін және 

мөлшерлемесін Директорлар кеңесі бекітеді 

(1-қосымша).  

 26.Предельные суммы, сроки и ставки 

вознаграждения по привлекаемым депозитам   

утверждаются Советом Директоров 

(Приложение № 1). 

27. Клиенттерден тартылатын салымдар 

(депозиттер) бойынша сыйақының 

қолданыстағы және дербес мөлшерлемелерін 

қолдану «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың 

Депозиттік саясатына сәйкес Директорлар 

кеңесі бекіткен талаптардың шегінде жүзеге 

асырылады.  

28. Банк айналымды, шоттар бойынша 

қалдықты және клиенттің кірісін есепке ала 

отырып, клиенттерге көп дегенде 1 жылға 

дейінгі мерзімге жеке тарифтерді бекітуге 

құқылы. Банк тариф қолданыста болатын 

мерзім аяқталғанша/аяқталғаннан кейін жеке 

тарифті көтеру немесе төмендету жағына 

қарай қайта қарастыруға құқылы. 

 27.  Применение рабочих и персональных 

(индивидуальных) ставок вознаграждения по 

привлекаемым вкладам (депозитам) клиентов 

осуществляется в соответствии с Депозитной 

политикой АО «Банк ЦентрКредит» в 

пределах условий, утвержденных Советом 

Директоров.  

28. Банк вправе предоставить индивидуальные 

тарифы клиентам с максимальным сроком 

действия до 1 года с учетом оборотов, остатков 

по счетам и доходности  клиента. Банк вправе 

пересмотреть индивидуальный тариф в 

сторону повышения либо понижения до/ после  

истечения срока действия тарифа. 

28. Банкпен айрықша қатынастағы тұлғаға 

ағымдағы шотты/салымды (депозитті) ашу 

ҚР заңнамасының талаптарын есепке ала 

отырып жүзеге асырылады. Банкпен айрықша 

қатынастағы тұлғалармен жасалатын 

мәмілелердің үлгі талаптарын ҚР 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

жеңілдетілген талаптарды ұсынусыз 

Директорлар кеңесі бекіткен жағдайларды 

есептемегенде, Банкпен айрықша 

қатынастағы тұлғалардың салымдары 

(депозиттері) бойынша дербес (жеке) сыйақы 

мөлшерлемелерін көбейту жағына қарай 

қайта белгілеу тек Банктің Директорлар 

кеңесінің шешімі бойынша ғана жүзеге 

асырылады.  

 29. Открытие текущего счета/вклада (депозита) 

лицу, связанному с Банком особыми 

отношениями, осуществляется с учетом 

требований законодательства РК. 

Установление персональных 

(индивидуальных) ставок вознаграждения в 

сторону увеличения по вкладам (депозитам) 

лиц, связанных с Банком особыми 

отношениями, осуществляется только по 

решению Совета директоров Банка, за 

исключением случаев, когда типовые условия 

таких сделок утверждены Советом Директоров 

без предоставления льготных условий в 

соответствии с действующим 

законодательством РК. 

30. Салымдарды (депозиттерді) тарту 

бойынша Банктің қызметі Банктің барлық 

бөлімшелері мен филиалдары бойынша 

біріздендірілген, яғни бірыңғай сыйақы 

мөлшерлермелері мен салымдардың 

бірыңғай түрлері қолданылады.  

 30. Деятельность Банка по привлечению 

вкладов (депозитов) унифицирована по всем 

подразделениям и филиалам Банка, то есть 

применяются единые ставки вознаграждения и 

единые виды вкладов. 

Банк имеет право производить в безакцептном 
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Банк көрсеткен қызметтер үшін, сондай-ақ 

ұлттық және/немесе шетел валютасында 

(шот валютасына қарамастан) шотқа 

(шоттарға) ақша қате аударылған жағдайда 

және шарттың үлгі нысанында және ҚР 

заңнамасында көзделген басқа да 

жағдайларда Банк клиенттің шотынан 

(шоттарынан) акцептсіз және даусыз 

тәртіппен ақша алуға құқылы.  

и бесспорном порядке списание денег со 

счета(-ов) клиента за оказанные Банком 

услуги, а также ошибочно зачисленных на счет 

(-а) денег, в национальной  и/или иностранной 

валюте (независимо от валюты счета), и  в 

иных случаях, предусмотренных типовой 

формой договора и законодательством РК. 

31. Салымның мерзімін ұзартқан жағдайда, 

Банк көрсетілетін қызметтерге белгіленген 

тарифтерді, сондай-ақ салымдар (депозиттер) 

бойынша сыйақы мөлшерлемелерін біржақты 

тәртіппен қайта қарауға құқылы. 

 31. Банк вправе в одностороннем порядке 

пересматривать тарифы на оказываемые 

услуги, а также ставки вознаграждения по 

вкладам (депозитам) при продлении срока 

вклада. 

32. Банк клиентке Банктік шот шарты 

бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің, 

тарифтердің және қызмет көрсету бойынша 

басқа да талаптардың өзгеруі туралы Банк 

жайларының ішіндегі ақпараттық стенділерге 

(көру және танысу үшін ыңғайлы орынға) 

хабарламалар ілу арқылы, сондай-ақ 

енгізілген өзгерістер мен толықтырулар 

туралы ақпаратты, жаңа нұсқадағы банктік 

шот шартын Банктің www.bcc.kz интернет-

ресурсына орналастыру арқылы хабарлайды. 

Мөлшерлемелер мен тарифтер туралы 

ақпарат әрқашан өзекті болуы тиіс және 

қолданыстағы мөлшерлемелер мен 

тарифтерге өзгерістер енгізілген күні туралы 

деректер, ішкі құжаттың және аталмыш 

өзгерістерді қабылдаған органның нөмірлері 

көрсетілуі қажет. Клиент немесе оның сенім 

білдірілген тұлғасы Банктің сыйақы 

мөлшерлемелері мен тарифтерінің өзгеруі 

туралы шот менеджеріне хабарласу арқылы 

өз бетімен біліп отырады. Банк Салымшының 

сыйақы мөлшерлемелерінің өзгергені 

жөнінде хабардар болмағандығы үшін жауап 

бермейді. 

Клиент өтініштің негізінде «Бизнес-

клиенттердің кіріс операциялары бойынша 

мобильділік» қызметіне қосылуға құқылы. 

Клиент аталмыш қызметті көрсету туралы 

өтінішті ағымдағы шотты (шоттарды) ашқан 

және оған (оларға) қызмет көрсетіп жатқан 

филиалдың бөлімшесінде ресімдеген 

жағдайда, бұл қызмет клиентке Банктің 

барлық филиалдық желісі бойынша кез 

келген құрылымдық бөлімшесінде өзінің 

ағымдағы шотына ұлттық валютада ақша 

салуға мүмкіндік береді. Аталмыш қызмет 

бойынша кассалық қызмет көрсету үшін 

алынатын комиссияны клиент Банктің 

 32. Банк уведомляет клиентов об изменении 

ставок вознаграждения тарифов и иных 

условий обслуживания по договору 

банковского счета через сообщения на 

информационных стендах внутри помещений 

Банка (в месте, доступном для обозрения и 

ознакомления), а также путем размещения 

информации о внесенных изменениях и 

дополнениях, размещения договора 

банковского счета в новой редакции на 

интернет-ресурсе www.bcc.kz. Информация о 

ставках и тарифах должна поддерживаться в 

актуальном режиме с указанием сведений о 

дате внесения изменений в действующие 

ставки и тарифы, номера внутреннего 

документа и органа, принявшего данные 

изменения. Клиент или его доверенное лицо   

самостоятельно узнает об изменении ставок 

вознаграждения и тарифов Банка посредством 

обращения к менеджеру счета. Банк не несет 

ответственности за неосведомленность 

Вкладчика об изменении ставки 

вознаграждения. 

Клиент вправе на основании заявления 

подключиться к услуге «Мобильность по 

приходным операциям бизнес-клиентов», 

которая позволяет вносить деньги на свой 

текущий счет в национальной валюте в любом 

структурном подразделении по всей 

филиальной сети Банка, при условии 

оформления заявления на предоставление 

данной услуги в подразделении филиала, в 

котором открыт (-ы) и обслуживается (-ются) 

текущий (-ие) счет   (-а). Комиссия за кассовое 

обслуживание по данной услуге оплачивается 

клиентом согласно Тарифам Банка путем 

внесения наличных денег при осуществлении 

приходных операций. 

http://www.bcc.kz/
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Тарифтеріне сәйкес кіріс операцияларын 

жүзеге асыру кезінде қолма-қол ақша салу 

арқылы төлейді. 

33. Салымның (депозиттің) әрбір түрі 

бойынша салымның (депозиттің) осы не өзге 

түрін анығырақ ашатын жеке талаптар 

болады және олар Банктің ішкі нормативтік 

құжаттарында көрсетіледі.  

 33. По каждому виду вклада (депозита) 

существуют отдельные условия, которые 

раскрывают детали того или иного вида вклада 

(депозита) и отражаются во внутренних 

нормативных документах Банка. 

34. Банктік салым/шот шартының үлгі 

нысаны бойынша жинақ шотын/ ағымдағы 

шотты ашқан кезде клиент Банкке Банк 

бекіткен құжаттардың тізіміне және ҚР 

қолданыстағы заңнамасына сәйкес қажетті 

құжаттарды тапсырады.  

 34. При открытии сберегательного/ текущего 

счета по типовой форме договора банковского 

вклада/счета клиент предоставляет в Банк 

необходимые документы согласно 

установленному Банком перечню документов 

и действующему законодательству РК.  

35. Бизнес-клиенттердің салымдары 

(депозиттері) бойынша сыйақы төлеу кезінде 

Банк қолданыстағы Салық заңнамасының 

нормаларына сәйкес салық сомасын ұстап 

қалады.  

 35. При выплате вознаграждения по вкладам 

(депозитам) бизнес-клиентов Банк удерживает 

сумму налога в соответствии с нормами 

действующего Налогового Законодательства.  

36. Егер шартта басқаша көзделмесе, Банктің 

міндеттемелері бойынша сыйақы есептеу бір 

жылдағы 365 күнтізбелік күн есебінен және 

есептеу жүргізілетін айдағы күнтізбелік 

күндердің нақты санына қарай жүргізіледі.  

 36. Начисление вознаграждения по 

обязательствам Банка осуществляется из 

расчета 365 календарных дней в году и 

фактического количества календарных дней 

месяца, за который производится начисление, 

если иное не предусмотрено договором. 

37. Сыйақы есептеу және оны шоғырландыру 

жасалған шартқа сәйкес жүргізіледі.  

 37. Начисление и капитализация 

вознаграждения производится в соответствии с 

заключенным договором. 

38. Есептелген сыйақыны төлеу Банктік 

салым/шот шартының талаптарына сәйкес 

жүзеге асырылады.  

 38. Выплата начисленного вознаграждения 

осуществляется в соответствии с условиями 

договора банковского вклада/счета. 

39. Салым/шот және есептелген сыйақы 

сомасын төлеу күні демалыс (мереке) күні 

болса, төлем демалыс (мереке) күнінен 

кейінгі бірінші жұмыс күні жүргізіледі. 

Шартта сыйақыны шоғырландыру бойынша 

талаптар болған жағдайда, айдың бірінші 

күнінің демалыс немесе мереке күні болуына 

қарамай, салымдар бойынша есептелген 

сыйақыны шоғырландыру бірінші 

күнтізбелік күнгі валюталау күнімен 

жүргізіледі.  

 39. В случае, если дата выплаты суммы 

вклада/счета и начисленного вознаграждения 

приходится на выходной (праздничный) день, 

выплата будет осуществлена в первый рабочий 

день, следующий за выходным (праздничным) 

днем. При наличии в договоре условий по 

капитализации вознаграждения, капитализация 

начисленного вознаграждения по вкладам 

производится датой валютирования первого 

календарного числа месяца, независимо 

является ли первое число месяца выходным, 

либо праздничным днем. 

40. Сыйақы қосымша жарналар мен ішінара 

талап етулердің сомасына түзетілген және 

есептеудің алдыңғы кезеңдері үшін 

есептелген сыйақыға көбейтілген, бизнес-

клиенттер бойынша төлем көзінен ұсталған 

табыс салығы шегерілген салымның 

бастапқы сомасынан тұратын салым 

қалдығының сомасына есептеледі.   

 40. Начисление вознаграждения производится 

на сумму остатка вклада, состоящую из 

первоначальной суммы вклада, 

откорректированную на сумму 

дополнительных взносов и частичных 

востребований, и увеличенной на сумму 

вознаграждения, начисленного за предыдущие 

периоды начисления и для бизнес-клиентов за 

минусом удержанного подоходного налога у 

источника выплаты. 
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41. Салымды (депозитті) Банк 

Салымшының/үшінші тұлғаның (Қарыз 

алушының, принципалдың) міндеттемелерін 

орындау үшін кепілге (қамсыздандыруға) 

қабылдай алады.  

 41. Вклад (депозит) может быть принят Банком 

в залог (обеспечение) для исполнения 

обязательства Вкладчика/третьего лица 

(заемщика, принципала) перед Банком.  

42. Банк салымның түрін жойған және оның 

қызметін тоқтатқан жағдайда, Банк ол 

бойынша жаңа шоттарды ашуды тоқтатады. 

Қолданыстағы, сондай-ақ бұрын мерзімі 

ұзартылған салымдар бойынша сыйақы 

шартқа сәйкес салымның осы түріне Банк 

белгілеген мөлшерлеме бойынша салымның 

ағымдағы мерзімі аяқталғанға дейін 

есептеледі.  

 42. В случае исключения Банком вида и 

прекращения функционирования вклада, Банк 

прекращает открытие по нему новых счетов. 

Начисление вознаграждения по действующим 

вкладам, включая пролонгированные ранее, 

осуществляется до окончания текущего срока 

вклада по ставке, установленной Банком по 

данному виду вклада согласно договору. 

43. Банк қолданыстағы заңнамаға сәйкес 

Жеке тұлғалардың салымдарына 

(депозиттеріне) міндетті ұжымдық кепілдік 

беру жүйесінің қатысушысы болып табылады 

және салымдарға (депозиттерге) міндетті 

ұжымдық кепілдік беру жүйесінің 

талаптарына сәйкес жеке тұлғалармен 

депозиттік операцияларды жүргізеді.  

 43. Банк является участником Системы 

обязательного коллективного гарантирования 

вкладов (депозитов) физических лиц, согласно 

действующему законодательству, и проводит 

депозитные операции с физическими лицами в 

соответствии с требованиями системы 

коллективного гарантирования вкладов 

(депозитов). 

44. Банкті мәжбүрлеп таратқан жағдайда, 

жеке тұлғалардың банктік шоттардағы және 

(немесе) Банктік шот және (немесе) банктік 

салым шарттарымен және (немесе) салым 

құжаттарымен куәландырылған теңгедегі 

және шетел валютасындағы салымдарын 

(депозиттерін) олар бойынша сыйақы 

есептеусіз қайтару жөніндегі Банктің 

міндеттемелері Салымдарға (депозиттерге) 

міндетті ұжымдық кепілдік беру жүйесінің 

объектілері болып табылады.  

 44. Объектами обязательного гарантирования 

вкладов (депозитов) являются обязательства 

Банка по возврату в случае его 

принудительной ликвидации вкладов 

(депозитов) физических лиц в тенге и 

иностранной валюте без начисленного по ним 

вознаграждения, находящихся на банковских 

счетах и удостоверенных договорами 

банковского счета и (или) банковского вклада 

и (или) вкладными документами. 

a. 45. Салымшылар кепілдік берілген салым 

(депозит) бойынша ҚР заңнамасында 

белгіленген мөлшерде және тәртіппен 

кепілдік берілген өтеуді алуға құқылы.   

 45. Вкладчик вправе получить гарантийное 

возмещение по гарантируемому вкладу 

(депозиту) в размере и порядке, установленном 

законодательством РК.   

b. 46. Банк 14 жасқа толмаған тұлғаларға 

ағымдағы шот және банктік салым ашпайды.  

c.  

 46. Банк не осуществляет открытие текущих 

счетов и банковских вкладов 

несовершеннолетним лицам, не достигшим 14 

летнего возраста. 

47. Банк:  

1) егер клиенттің Банкте немесе банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымда ашылған банктік шотына 

қатысты уәкілетті мемлекеттік органдардың 

немесе лауазымды тұлғалардың банктік шот 

бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру 

туралы шешімдері және (немесе) өкімдері, 

үшінші тұлғалардың банктік шоттан ақшаны 

алу туралы талаптары болған кезде және 

(немесе) оның банктік шотындағы ақшаға 

тыйым салынған жағдайларда, банктік шотта 

 47. Банк не осуществляет  открытие клиенту  

банковского счета в случаях: 

1)  если имеются предъявленные к его 

банковскому счету, открытому в Банке или 

организации, осуществляющей отдельные 

виды банковских операций, решения и (или) 

распоряжения уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц 

о приостановлении расходных операций по 

банковскому счету, требования третьих лиц об 

изъятии денег с банковского счета и (или) 

наложен арест на деньги, находящиеся на его 
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тыйым салынатын ақша сомасы жеткіліксіз 

болған кезде клиентке банктік шот; 

 

2) IINLST тапсырмасында (Жеке 

сәйкестендіруші нөмірлердің тізілімі) және 

www.kgd.gov.kz сайтында орналастырылған 

ақпаратқа сәйкес әрекетсіз салық төлеушіге 

банктік шот; 

3) салықтық берешегі, әлеуметтік төлемдер 

бойынша берешегі бар клиенттерге; 

 

4) анонимдік банктік шот немесе ойдан 

шығарылған аты-жөніне банктік шот; 

5) «Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi 

заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмдi қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 

туралы» ҚР Заңында көзделген жағдайларда 

клиентке банктік шот ашпайды. 

 Жоғарыда көрсетілген тыйым салу клиентке 

- жеке тұлғаға мемлекеттік бюджеттен және 

(немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қорынан төленетін жәрдемақыларды, 

әлеуметтік төлемдерді немесе мемлекеттік 

бюджеттен және (немесе) бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қорынан және 

(немесе) ерікті жинақтаушы зейнетақы 

қорынан төленетін зейнетақыларды есепке 

жатқызуға арналған банктік шот ашу 

жағдайларына қолданылмайды. 

 

банковском счете, при условии 

недостаточности на банковском счете суммы 

денег, на которую налагается арест; 

2) бездействующему налогоплательщику 

банковского счета, информация о котором 

размещена  в задаче IINLST (Реестр 

индивидуальных идентификационных 

номеров)  и на сайте www.kgd.gov.kz; 

3) клиентам, имеющим налоговую 

задолженность, задолженность по социальным 

платежам; 

4) анонимного банковского счета или 

банковского счета на вымышленное имя; 

5) банковского счета клиенту в случаях, 

предусмотренных Законом РК «О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

Вышеуказанный запрет не распространяется на 

открытие банковского счета клиенту - 

физическому лицу, предназначенного для 

зачисления пособий, социальных выплат, 

выплачиваемых из государственного бюджета 

и (или) Государственного фонда социального 

страхования, или пенсий, выплачиваемых из 

государственного бюджета и (или) единого 

накопительного пенсионного фонда, и (или) 

добровольного накопительного пенсионного 

фонда. 

d. 48. Жеке тұлға клиентке банктік шот 

ашылған кезде Банк осы жеке тұлға клиент 

немесе оның сенім білдірілген тұлғасы 

ұсынған деректердің негізінде жеке тұлға 

клиенттің салықтық резиденттілігін 

белгілейді.  

  48. При открытии банковского счета клиенту-

физическому лицу Банком устанавливается 

налоговое резидентство клиента-физического 

лица на основании сведений, представленных 

данным клиентом-физическим лицом или его 

доверенным лицом. 

e. 49. Банк Мемлекеттік кіріс комитетінің 

жалған кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру 

тәуекелі жоғары клиенттер тізіміне қосылған 

клиенттерге шот/салым ашудан бас тартуға 

құқылы. 

 49. Банк вправе отказать в открытии 

счетов/вкладов клиентам, включенным в 

список комитета государственных доходов, 

имеющих высокую степень риска 

осуществления лжепредпринимательской 

деятельности. 

f. 50. Банк «Қылмыстық жолмен алынған 

кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмдi қаржыландыруға қарсы іс-

қимыл туралы» ҚР Заңында көзделген 

талаптарға сәйкес клиентті тиісті дәрежеде 

тексеру шараларын жүргізгеннен кейін 

клиентке банктік шот ашады.  

 50. Открытие клиенту банковского счета 

производится после проведения Банком мер по 

надлежащей проверке клиента, 

предусмотренных Законом РК «О 

противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

g. 51. Банк күмән тудыратын жағдайға 

байланысты клиенттен (оның өкілінен) 

клиентті (оның өкілін) сәйкестендіру, 

 51. Банк, в зависимости от ситуации, 

вызывающей подозрение,  вправе требовать от 

клиента (его представителя) представления 

http://www.kgd.gov.kz/
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z090000191_#z88
http://www.kgd.gov.kz/
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z090000191_#z88
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бенефициарлық меншік иесін анықтау үшін 

қажетті деректерді және құжаттарды, сондай-

ақ салық резиденттігі, қызметінің түрі және 

жүргізілетін операцияларды қаржыландыру 

көздері туралы деректердің ұсынылуын талап 

етуге құқылы.  

сведений и документов, необходимых для 

идентификации клиента (его представителя), 

выявления бенефициарного собственника, а 

также предоставления сведений о налоговом 

резидентстве, роде деятельности и источнике 

финансирования совершаемых операций. 

h. 52. Банк сенімхат негізінде шот(-тар) 

бойынша операцияларды тек клиенттің шот(-

тарды) ашқан бөлімшесінде ғана 

қарастырады және жүргізеді.     

 52. Банк рассматривает и осуществляет 

операции по счету (-ам)  на основании 

доверенности только в том подразделении, где 

открыт счет (-а) клиента. 

4. Кредит операциялары  4. Кредитные операции 

53. Кредиттеуді Банк коммерциялық негізде 

тәуекелдер бақыланады және басқарылады, 

мерзімді, ақылы, қайтарылады,  

қамсыздандырылады және мақсатына сай 

пайдаланылады деген талаптармен Банктің 

Кредиттеу және кредиттік тәуекелдерді 

басқару саясатына және Кепіл саясатына 

сәйкес жүзеге асырады. Кредиттеудің негізгі 

бағыттары ҚР экономикалық және әлеуметтік 

ахуалды және оның қарқынын, кредит 

нарығының ахуалын, банктік бәсекелестік 

деңгейін және Банктің мүмкіндіктерін 

бағалаудың негізінде қалыптасады. Осыны 

есепке алғанда, кредиттеу кезіндегі басым 

бағыттар болып төменде көрсетілгендер 

есептеледі:  

 53. Кредитование осуществляется Банком на 

коммерческой основе на условиях 

контролируемости и управляемости рисками, 

срочности, возвратности, платности, 

обеспеченности и целевого использования в 

соответствии с Политикой кредитования и 

управления кредитными рисками и Залоговой 

политикой Банка. Основные направления 

кредитования формируются на основе оценки 

экономической и социальной ситуации в РК и 

ее динамики, состояния кредитного рынка, 

уровня банковской конкуренции и 

возможностей самого Банка. С учетом этого, 

приоритетными направлениями при 

кредитовании являются: 

1) Қарыз алушылардың түрлері бойынша:   1) по типу заемщиков: 

заңды тұлғалар – барабар 

шоғырландыруы, жақсы қаржылық 

көрсеткіштері, менеджменті,  

өнімдері/қызметі, беделі, қаржылық және 

кредиттік тарихы бар компаниялар, 

фирмалар;  

 юридические лица - компании, фирмы, 

имеющие адекватную капитализацию, 

хорошие финансовые показатели, 

менеджмент, продукцию/услуги, 

репутацию, финансовую и кредитную 

историю; 

жеке тұлғалар – пайдалы бизнесті 

дамытушы және жүзеге асырушы жеке 

кәсіпкерлер, ірі депозиттік шоттарды 

ашуға қабілетті жеке тұлғалар, ақшалай 

кірісінің деңгейі  тұрақты жеке тұлғалар;   

 физические лица – индивидуальные 

предприниматели, развивающие и 

осуществляющие прибыльный бизнес, 

частные лица, способные открывать 

крупные депозитные счета, частные лица со 

стабильным уровнем денежных доходов;  

2)  Қарыз алушылардың санаттары 

бойынша (Банктің жекелеген нормативтік 

актілерімен анықталады): 

 2)  по категориям заемщиков (определяемых 

отдельными нормативными актами Банка): 

ірі бизнестегі Қарыз алушылар – 

корпоративтік клиенттер;  

 заемщики крупного бизнеса – 

корпоративные клиенты; 

орта бизнестегі Қарыз алушылар;   заемщики среднего бизнеса; 

шағын бизнестегі Қарыз алушылар;  заемщики малого бизнеса; 

бөлшекті бизнестегі Қарыз алушылар.  заемщики розничного бизнеса. 

3) кредиттеу мақсаты бойынша – 

қолданыстағы бизнесті кеңейтуге, 

айналымдағы капиталын толықтыруға 

(шикізатты, материалдарды және өндіріс 

үшін қажетті басқа да тауарлы-материалдық 

 3) по целям кредитования - кредиты на 

расширение действующего бизнеса, на 

пополнение оборотного капитала (закупка 

сырья, материалов и других товарно-

материальных ценностей, необходимых для 
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құндылықтарды сатып алу), сауданы 

қаржыландыруға (валюта нарығының 

конъюнктурасына байланысты) берілетін 

кредиттер, бөлшекті кредиттеу;  

производства), торговое финансирование (в 

зависимости от конъюнктуры валютного 

рынка), розничное кредитование; 

4) кредитті кепілдік қамсыздандыру 

түрлері бойынша – Банктің Кепіл саясатына 

сәйкес өтімділігі жоғары кепілдік 

қамсыздандыру.  

5) кредиттеу мерзімі бойынша – 

қысқамерзімді (бір жылға дейін) және 

ортамерзімді (үш жылға дейін).  

 4)  по видам залогового обеспечения кредита 

- высоколиквидное залоговое обеспечение в 

соответствии с Залоговой политикой Банка; 

5) по срокам кредитования - краткосрочные 

(до одного года) и среднесрочные (до трех 

лет). 

54. Кредиттеу бойынша бизнес-процесті 

ұйымдастыру келесі тізбектелген кезеңдерді 

көздейді:  

1) кредит беру туралы өтінімді қабылдау, 

қарастыру және талдау;    

2) сараптама қорытындысын әзірлеу және 

кредит рейтингін бекіту арқылы Қарыз 

алушының/бірлесіп қарыз алушының 

кредиттік қабілеттілігін бағалау (Банктің 

нормативтік құжаттарында көзделген 

жағдайларда);   

3) кредиттің кепілдік қамсыздандыруын 

тексеру және бағалау (Банктің нормативтік 

құжаттарында көзделген жағдайларда); 

4) заңды қорытындыны әзірлеу (Банктің 

нормативтік құжаттарында көзделген 

жағдайларда); 

5) қауіпсіздік бөлімшесінің қорытындысын 

әзірлеу (Банктің жекелеген нормативтік 

құжаттарында көзделген жағдайларда); 

6) кредитті мақұлдау және оны беру 

процедурасы; 

7) берілген кредитге мониторинг жүргізу 

және оны өтеуді бақылау. 

 54. Организация бизнес-процесса по 

кредитованию предусматривает следующий 

ряд последовательных этапов: 

1) прием, рассмотрение и анализ кредитной 

заявки; 

2) оценка кредитоспособности 

заемщика/созаемщика путем подготовки 

экспертных заключений и утверждения 

кредитного рейтинга (в случаях, 

предусмотренных нормативными документами 

Банка);  

3) проверка и оценка залогового обеспечения 

кредита (в случаях, предусмотренных 

нормативными документами Банка);  

4) подготовка юридического заключения (в 

случаях, предусмотренных нормативными 

документами Банка);  

5) подготовка заключения подразделения 

безопасности (в случаях, предусмотренных 

отдельными нормативными актами Банка);  

6) процедура одобрения кредита и его выдачи;  

 

7) мониторинг за выданным кредитом и 

контроль за его погашением. 

55. Кредит тәуекелдігін барынша азайту 

мақсатында Банктің Кепіл саясатына сәйкес 

(егер Банктің жекелеген нормативтік 

құжаттарында өзгеше көзделмеген болса) 

төрт ай үшін негізгі қарыз бен сыйақыны 

өтеуге жеткілікті қосымша өтем көздері – 

кепілдік қамсыздандыру (Банктің жекелеген 

нормативтік құжаттарында көзделген 

жағдайларды есепке алмағанда), сонымен 

қатар  төлем жасауға қабілетті заңды және 

жеке тұлғалардың кепілдіктері мен 

кепілдемесі болғанда кредит беріледі. Қарыз 

алушының Банк алдындағы міндеттемесін 

орындау бойынша ортақ  жауапкер ретінде 

бірлесіп Қарыз алушы (заңды және жеке 

тұлға) бола алады.  

 55. В целях минимизации кредитного риска 

кредит выдается при наличии вторичных 

источников погашения займа - залоговое 

обеспечение, достаточное для погашения 

основного долга и вознаграждения за четыре 

месяца (за исключением случаев, 

предусмотренных отдельными нормативными 

актами Банка) и в соответствии с Залоговой 

политикой Банка (если иное не предусмотрено 

отдельными нормативными актами Банка), а 

также гарантий и поручительств 

платежеспособных юридических и физических 

лиц. В качестве солидарного ответственного за 

выполнение обязательств Заемщика перед 

Банком может выступать созаемщик 

(физическое или юридическое лицо). 

56. Кредиттерді (кепілдіктерді, 

аккредитивтерді) беру қолданыстағы 

 56. Выдача кредитов (гарантий, аккредитивов) 

должна производиться в строгом соответствии 
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заңнаманың, Банктің Кредиттеу және 

кредиттік тәуекелдерді басқару саясатының, 

қағидалардың және процедуралардың 

талаптарына қатаң сәйкес жүргізілуге тиісті.  

с требованиями действующего 

законодательства, положений и процедур, 

Политики кредитования и управления 

кредитными рисками Банка. 

57. Банк пен Қарыз алушы арасындағы 

қарым-қатынас шарт негізінде құрылады, 

яғни кредит мәмілелері белгіленген 

форматтағы шарттармен (қарыз, кепіл, 

кепілдіктер, аккредитивтер және т.б.) 

ресімделеді. 

 57. Взаимоотношения между Банком и 

заемщиком строятся на договорной основе, т.е. 

кредитные сделки оформляются договорами 

(займа, залога, гарантии, аккредитива и т.д.) 

установленного формата. 

58. Банктің Кредиттеу және кредиттік 

тәуекелдерді басқару саясатының 

талаптарына сәйкес Банк:   

 

 

1) заңды тұлғаларға – мемлекеттік 

кәсіпорындарға, шаруашылық 

серіктестіктерге (серіктестіктердің, 

акционерлік қоғамдардың, компаниялар мен 

фирмалардың барлық түрлері), өндірістік 

кооперативтерге, резидент және бейрезидент 

болып табылатын коммерциялық емес 

ұйымдар мен мекемелерге;  

2) жеке тұлғаларға – ҚР азаматтары мен  

шетел азаматтарына, жеке кәсіпкерлерге 

ақшалай қаражат беру арқылы Банк 

кредиттеуді жүзеге асырады. Соңғы жағдайда 

шетел азаматтары:  

 

Қарыз алушының (шетел азаматы) елде 

тұруға ықтиярхаты болса;  

бірлесіп Қарыз алушы немесе Кепіл беруші 

ҚР азаматы болуы мүмкін.   

 58. Банк осуществляет кредитование путем 

предоставления денежных средств в 

соответствии с требованиями Политики 

кредитования и управления кредитными 

рисками Банка: 

 1) юридическим лицам – государственным 

предприятиям, хозяйственным товариществам 

(все виды товариществ, акционерных обществ, 

компаний и фирм), производственным 

кооперативам, некоммерческим организациям 

и учреждениям, являющимся, как 

резидентами, так и нерезидентами; 

 

 2) физическим лицам – гражданам РК и 

иностранным гражданам, индивидуальным 

предпринимателям. При этом иностранные 

граждане могут выступать заёмщиками по 

розничным займам в случае, если (при 

соблюдении обоих условий): 

заёмщик (иностранный гражданин) имеет вид 

на жительство; 

созаёмщиком либо залогодателем будет 

выступать гражданин РК. 

59. Тек: 

 

1) Банктің уәкілетті органы оң шешім 

қабылдағаннан;  

2) Қарыз алушыдан қажетті барлық 

құжаттаманы алғаннан және барлық 

ескертулерді түзеткеннен, жеткілікті 

қамсыздандыру алғаннан, оны тиісті 

дәрежеде ресімдегеннен және белгіленген 

тәртіппен мемлекеттік тіркеуге қойғаннан 

кейін ғана (Банктің жекелеген нормативтік 

құжаттарында көзделген жағдайларды есепке 

алмағанда) Қарыз берілуге тиісті. 

 59. Предоставление займа должно 

производится только после: 

 1) принятия положительного решения 

полномочным органом Банка;  

 2) получения от заемщика всей 

необходимой документации и устранения всех 

замечаний, получения достаточного 

обеспечения, его надлежащего оформления и 

государственной регистрации в 

установленном порядке (за исключением 

случаев, предусмотренных отдельными 

нормативными актами Банка).  

60. Кредит беру қолма-қолсыз тәртіппен бір 

уақытта немесе Банктік қарыз шартында 

белгіленген мерзімдерде сатылап жүргізіледі. 

Осы кезде жеке тұлға Қарыз алушы кредит 

алған кезде жазбаша тасымалдағышта 3 (үш) 

данада орындалған төлем құжаттарына қол 

қояды.   

 60. Выдача кредита производится в 

безналичном порядке, единовременно, либо 

поэтапно в сроки, определенные договором 

банковского займа. При этом при получении 

кредита заемщиком физическим лицом 

подписываются платежные документы, 

исполненные на бумажном носителе в 3-х 
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(трех)  экземплярах. 

61. Негізгі борыш пен сыйақыны өтеу ай 

сайынғы негізде Банктік қарыз шартының 

ажырамас бөлігі болып табылатын бекітілген 

төлем жасау кестесіне сәйкес жүргізіледі 

(Банктің жекелеген нормативтік 

құжаттарында көзделген жағдайларды есепке 

алмағанда). Негізгі борыш пен сыйақыны 

өтеу:  

 61. Погашение основного долга и 

вознаграждения производится на ежемесячной 

основе, в соответствии с утвержденными 

графиками платежей, являющимися 

неотъемлемой частью договоров банковского 

займа (за исключением случаев, 

предусмотренных отдельными нормативными 

актами Банка). Погашение основного долга и 

вознаграждения может производиться: 

1) аннуитетті кесте бойынша (ай 

сайынғы тепе-тең төлемдермен);  

 1) по аннуитетному графику (равными 

ежемесячными платежами); 

2) сараланған кесте бойынша (негізгі 

борышты тепе-тең үлестермен ай сайын өтеу, 

ал сыйақыны алдыңғы айдағы негізгі 

борыштың қалдығына байланысты өтеу);  

 2) по дифференцированному графику 

(ежемесячное погашение основного долга 

равными долями, а вознаграждения – в 

зависимости от остатка основного долга в 

прошедшем месяце); 

3) клиент пен Банктің келісімі бойынша 

басқа тәсілмен жүзеге асырылады.  

 3) иным способом по соглашению клиента 

и Банка.  

Кредит бойынша төлем жасау басталатын 

күн кредит берілген сәттен бастап 15 және 45 

күннің аралығы мерзімінде белгіленеді.  

 Дата начала выплат по кредиту 

устанавливается  в срок от 15 до 45 дней с 

момента выдачи. 

62. Банктің берешегін өтеуді Қарыз алушы 

немесе үшінші тұлғалар қолма-қол және 

қолма-қолсыз тәртіппен жүргізе алады. 

Төлем мерзімін өткізіп алған және/немесе 

Банктік қарыз шартында көзделген басқа да 

жағдайларда, Банк қаражатты Қарыз 

алушының, кепілгердің кез келген 

шоттарынан акцептсіз тәртіппен алуға,  

Банктік қарыз шартының, Кепіл шарты мен 

қамсыздандыру бойынша басқа да 

келісімдердің және қолданыстағы  

заңнаманың талаптарына сәйкес соттан тыс, 

сондай-ақ сот тәртібімен кепіл мүлкінің 

құнынан өндіріп алуға құқылы.  

 62. Погашение задолженности Банку может 

производиться заемщиком или третьими 

лицами в наличном и безналичном порядке. 

При просрочке платежа, и/или в других 

случаях, предусмотренных договором 

банковского займа, Банк вправе в 

безакцептном порядке списать средства с 

любых счетов заемщика, гаранта, получить 

удовлетворение из стоимости залогового 

имущества, как во внесудебном, так и в 

судебном порядке в соответствии с условиями 

договора банковского займа, договоров залога 

и иных соглашений по обеспечению и 

действующим законодательством. 

63. Кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесін 

белгілеген жағдайда, Банк тартылған 

ресурстардың құнын, кредит нарығындағы 

мөлшерлемелер деңгейін, ҚР ҰБ қайта 

қаржыландыру мөлшерлемесінің мөлшерін, 

қаржы нарығының коньюктурасын және баға 

белгілеудің басқа да елеулі факторларын  

басшылыққа алады.  

 63. При установлении ставок вознаграждения 

по кредитам Банк руководствуется стоимостью 

привлеченных ресурсов, уровнем ставок на 

кредитном рынке, размером ставки 

рефинансирования НБРК, конъюнктурой 

финансового рынка и иными значимыми 

факторами ценообразования. 

64. Сыйақы мөлшерлемелері (номиналдық 

және СЖТМ) Банктің уәкілетті органының 

шешімі бойынша кредиттің валютасына, 

сомасына және мерзіміне, сондай-ақ 

қамсыздандыру сапасына, клиенттің 

мәртебесі мен кредит тарихына, басқа да 

факторларға байланысты ұсынылатын 

кредиттердің шекті сомалары мен мерзімдері 

бойынша, сонымен қатар кредит бойынша 

 64. Ставки вознаграждения (номинальная и 

ГЭСВ) устанавливаются в договорах 

банковского займа по решению 

уполномоченного органа Банка в зависимости 

от валюты, суммы и срока кредита, качества 

обеспечения, статуса и кредитной истории 

клиента и других факторов в соответствии с 

условиями кредитования, в пределах размеров, 

утвержденных Советом Директоров Банка, но 
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сыйақы мөлшерлемелерінің шекті шамалары 

бойынша Банктің Директорлар кеңесі 

бекіткен мөлшердің шегінде, бірақ заңнамада 

белгіленген шектен аспай Банктік қарыз 

шарттарында белгіленеді (2-қосымша). 

 

не более предела, установленного 

законодательством, по предельным суммам и 

срокам предоставляемых кредитов, а также по 

предельным величинам ставок 

вознаграждения по кредитам (Приложение 

№2). 

65. ҚР қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 

реттеу және қадағалау агенттігінің 2008 

жылғы 28 қарашадағы №216 қаулысымен 

бекітілген «Банктік қарыз шарттары 

бойынша құбылмалы сыйақы мөлшерлемесін 

есептеу, қолдану талаптары жөніндегі 

ережесіне» сәйкес ҚР Ұлттық Банкінің қайта 

қаржыландыру мөлшерлемесінен және 

Банктің пайыздық спрэдінен құбылмалы 

сыйақы мөлшерлемесі қалыптасқан кезде 

Банктің пайыздық спрэдінің мөлшерін Банк 

өз бетінше есептейді және белгілейді және 

Банк оны үш жылда бір рет қайта қарауы 

мүмкін. Бұл ретте пайыздық спрэд 

мөлшерінің кезекті ұлғаюы Банктік қарыз 

шартында көрсетілген пайыздық спрэдтің 

біржолдық ұлғаю мөлшерінен аспауы тиіс. 

Пайыздық спрэдті кезекті қайта қараған 

жағдайда, Банк клиентпен Банктік қарыз 

шартына Қосымша келісім жасасады. 

 

66.СЖТМ мөлшерлемесінің мөлшері ҚР ҰБ-

ның нормативтік талаптарына сәйкес 

есептеледі. 

67.Қарызды мерзімінен бұрын ішінара өтеген 

кезде СЖТМ мөлшері міндетті түрде қайта 

есептеледі және банктік қарыз шартының 

Төлем жасау кестесінде және жеке тұлға 

Қарыз алушыға арналған Жадынамада 

көрсетіледі. 

Жаңа Төлем жасау кестесіне және 

Жадынамаға қол қою банктік қарыз шарты 

Тараптарының жазбаша келісімі болып 

табылады және оған Банк пен Қарыз алушы 

(Бірлесіп Қарыз алушы) қол қойған сәттен 

бастап қолданыста болады, сондай-ақ 

Тараптардың қол қоюы үшін қандай да бір 

қосымша келісім немесе құжат талап 

етілмейді.  

 65. При плавающей ставке вознаграждения, 

которая складывается из ставки 

рефинансирования НБ РК и процентного 

спрэда Банка согласно «Правилам исчисления, 

условий действия плавающей ставки 

вознаграждения по договорам банковского 

займа», утвержденных Постановлением 

Агентства РК по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций 

от 28 ноября 2008г. № 216, размер 

процентного спрэда Банка рассчитывается и 

устанавливается Банком самостоятельно, и 

может быть пересмотрен Банком один раз в 

три года. При этом, очередное увеличение 

размера процентного спрэда должно быть не 

более, указанного в договоре банковского 

займа размера разового увеличения 

процентного спрэда. В случае очередного 

пересмотра процентного спрэда, Банк 

заключает с клиентом дополнительное 

соглашение к договору банковского займа. 

66. Размер ставки ГЭСВ рассчитывается в 

соответствии с нормативными требованиями 

НБ РК.  

67. При частичном досрочном погашении 

займа производится обязательный перерасчет 

размера ГЭСВ с отражением в Графике 

платежей к договору банковского займа и в 

Памятке для заемщика-физического лица. 

Подписание нового Графика платежей и 

Памятки является письменным соглашением 

Сторон договора банковского займа и 

действуют с момента их подписания между 

Банком и Заемщиком (Созаемщиком), и 

какого-либо дополнительного согласия или 

документов для подписания Сторонами не 

требуется. 

 

5. Кассалық операциялар  5. Кассовые операции 

68. Банктің клиенттеріне кассалық қызмет 

көрсету және қолма-қол ақшаны өңдеу 

бойынша операцияларды орындау үшін кіріс, 

шығыс, кіріс-шығыс кассалары, қайта 

есептеу кассалары, кешкі кассалар құрылады, 

сонымен қатар банкоматтар мен АТТ 

орнатылады.   

 68. Для выполнения операций по кассовому 

обслуживанию клиентов Банка и обработке 

наличных денег создаются приходные, 

расходные, приходно-расходные кассы, кассы 

пересчета, вечерние кассы, а также 

устанавливаются банкоматы и ИПТ. 
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69. Кіріс кассалары операциялық күн ішінде 

Банк кассасына қолма-қол ақшаны 

қабылдауды жүзеге асырады. Қолма-қол 

ақшаны қабылдау:  

 69. Приходные кассы осуществляют прием 

наличных денег в кассу Банка в течение 

операционного дня. Прием наличных денег 

производится по:   

1) Қолма-қол ақша салу туралы 

хабарландырулары;  

2) Қолма-қол валютаны және чектерді салу 

туралы өтініш; 

 1) Объявлениям на взнос наличных денег;  

2) Заявлению на взнос наличной валюты и 

чеков; 

3) Кассалық кіріс ордерлері бойынша 

жүргізіледі.  

 3) Приходным кассовым ордерам. 

70. Хабарландыру, өтініш және кассалық 

кіріс ордері  Банктің бір операциялық күні 

ішінде жарамды болады.  

 70. Объявление, заявление и приходный 

кассовый ордер действительны в течение 

одного операционного дня Банка. 

71. Кассалық кіріс құжаттарына түзету 

енгізуге болмайды.  

 71. В приходных кассовых документах 

исправления не допускаются. 

72. Егер клиент операциялық күн ішінде 

қолма-қол ақшаны бірнеше кіріс құжаттары 

бойынша кассаға тапсырса, кассир әрбір 

құжат бойынша ақшаны жеке-жеке 

қабылдайды.  

 72. Если клиент сдает в течение операционного 

дня наличные деньги в кассу по нескольким 

приходным документам, кассир принимает 

деньги по каждому документу отдельно. 

73. Клиенттердің шоттарынан қолма-қол 

ақша беру чектер мен кассалық шығыс 

ордерлері бойынша жүргізіледі.  

 73. Выдача наличных денег со счетов клиентов  

производится по чекам  и  расходным 

кассовым ордерам.  

74. Жеке тұлғалардың шоттарынан 

жүргізілетін қолма-қол шығыс операциялары 

клиенттің өзінің немесе сәйкес сенімхаттың 

негізінде оның Сенімді тұлғасының PIN PAD 

құрылғысына бекітілген парольді енгізуі 

арқылы расталады. 

 74. Наличные расходные операции со счетов 

физических лиц подтверждаются вводом 

фиксированного пароля на устройстве  PIN 

PAD cамим клиентом или его Доверенным 

лицом на основании соответствующей 

доверенности. 

75. Кассалық шығыс құжаттарына түзету 

енгізуге болмайды.   

 75. В расходных кассовых документах 

исправления не допускаются. 

76. Ақша алуға арналған чек ол шығарылған 

күннен (шығарылған күн есепке алынбайды) 

бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде 

күшінде болады.  

 76. Чек на получение денег действителен в 

течение 10 (десять) календарных дней со дня 

его выписки (день выписки в расчет не 

принимается). 

77. Операциялық күн ішінде клиент екі 

немесе одан көп чек бойынша оның 

ағымдағы шотындағы қалдық шегінде қолма-

қол ақша алуға құқылы. 

 77. В течение операционного дня клиент имеет 

право получать наличные деньги  по двум и 

более чекам в пределах остатка на его 

текущем счете. 

78. Клиенттің сәйкес шотында ақша 

жеткіліксіз болған жағдайда, чек клиентке 

қайтарылады.  

 78. При недостаточности денег на 

соответствующем счете клиента чек 

возвращается клиенту. 

79. Резиденттердің шоттарынан қолма-қол 

шетел валютасын, сонымен қатар 

бейрезиденттердің шоттарынан қолма-қол 

шетел валютасын және ұлттық валютаны  

беру ҚР заңнамасының нормаларын сақтай 

отырып жүргізіледі.   

 79. Выдача наличной иностранной валюты со 

счетов резидентов, а также наличной 

иностранной  и национальной валюты со 

счетов нерезидентов производится с 

соблюдением норм законодательства РК. 

80. Қолма-қол ақша беру алушының жеке 

тұлғасын куәландыратын құжаттар (ҚР 

азаматының жеке куәлігі, ҚР азаматының 

төлқұжаты, шетел азаматының ҚР тұруға 

ықтиярхаты және азаматтығы жоқ тұлғаның 

 80. Выдача наличных денег осуществляется  

только при наличии документов, 

удостоверяющих личность получателя 

(удостоверение личности гражданина РК, 

паспорт гражданина РК, вид на жительство 
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куәлігі, шетел азаматының төлқұжаты, туу 

туралы куәлік) болғанда ғана жүзеге 

асырылады.  

 

81. Клиенттің қолма-қол ақшаны 

ұлттық/шетел валютасында беру туралы 

өтінімін Банк үш жұмыс күні ішінде өңдейді.  

иностранного гражданина в РК,  

удостоверение лица без гражданства, 

заграничный  паспорт, свидетельство о 

рождении). 

81. Заявка клиента на выдачу наличных денег 

в национальной/иностранной валюте 

обрабатывается Банком в течение трех 

рабочих дней. 

82. Егер ақшаны қайта есептеу Банк жайынан 

тыс арнайы бөлінген орында жүргізілмесе, 

клиенттердің ақшаның жетіспеуі, төлемге 

жарамсыз, күмәнді банкноталарды немесе 

монеталарды анықтау туралы өтініштері 

қанағаттандырылмайды. 

 82. Заявления  клиентов о недостаче, 

выявлении неплатежных, сомнительных  

банкнот или монет удовлетворению не 

подлежат, если  пересчет производился не в 

специально отведенном месте,  вне помещения 

Банка. 

83. Клиенттердің назарына жеткізу үшін 

шығыс кассаларының жанындағы көрінетін 

жерде клиенттерге қолма-қол ақшаны қайта 

санау тәртібі туралы сәйкес хабарландыру 

орналастырылады.  

 83. Для информации клиентов, возле 

расходных касс, на видном месте размещается 

соответствующее объявление о порядке 

пересчета наличных денег клиентами.  

6. Қолма-қол шетел валютасымен 

жүргізілетін айырбастау операциялары 

  6. Обменные операции с наличной 

иностранной валютой 

84. Уәкілетті органның лицензиясының 

негізінде Банк қолма-қол шетел валютасын 

сатып алу, сату және айырбастау 

операцияларын жүзеге асырады.  

 84. Банк осуществляет операции по покупке, 

продаже и обмену наличной иностранной 

валюты на основании лицензии 

Уполномоченного органа. 

85. Банк айырбастау операцияларын 

жүргізген кезде ҚР валюталық 

заңнамасының, ҚР Ұлттық Банкі 

Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі 

№144 қаулысымен бекітілген ҚР қолма-қол 

шетел валютасымен айырбастау 

операцияларын ұйымдастыру ережесінің, ҚР 

өзге нормативтік құқықтық актілерінің және 

Банктің ішкі құжаттарының талаптарын 

басшылыққа алады.  

 85. Банк при совершении обменных операций 

руководствуется требованиями валютного 

законодательства РК, Правилами организации 

обменных операций с наличной иностранной 

валютой в РК (далее – Правила), 

утвержденными  Постановления Правления НБ 

РК от 16. 07. 2014 г № 144, иных нормативных 

правовых актов РК и внутренних документов 

Банка. 

86. Банктің айырбастау пункттері қолма-қол 

шетел валютасын сатып алу, сату және 

айырбастау операцияларын валюта 

бағамдарын бекіту туралы жазбаша өкімнің 

негізінде бекітілген сатып алу, сату 

бағамдарына қатаң сәйкес түрде жүргізеді.  

 86. Обменные пункты Банка проводят 

наличные операции  покупки, продажи и 

обмена наличной иностранной валюты строго 

в соответствии с  установленными курсами 

покупки, продажи по видам валют, указанным 

в  письменном распоряжении об установлении 

курсов. 

87. Қолма-қол шетел валютасын сатып алу 

және сату кезінде айырбастау пунктінің 

қызметкерлері ақша таңбаларының 

түпнұсқалығын анықтауға арналған 

техникалық құралдардың көмегімен 

валютаның түпнұсқалығын тексереді. 

 87. При покупке, продаже и обмене наличной 

иностранной валюты, сотрудники обменного 

пункта проверяют подлинность валюты с 

помощью технических средств для 

определения подлинности денежных знаков. 

88. Қолма-қол шетел валютасын тексеру 

бойынша детекторлардың болмауына 

байланысты Банктің айырбастау пункттері 

қолма-қол шетел валютасындағы 

монеталарды сатып алу, сату бойынша 

 88. Обменные пункты Банка не совершают 

операции по покупке, продаже  монет 

наличной иностранной валюты  ввиду 

отсутствия детекторов по проверке монет 

наличной иностранной валюты. 
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операцияларды жүргізбейді.   

89. Банктің қолма-қол шетел валютасын 

айналымға жарамсыз деп тануы ҚР қолма-қол 

шетел валютасымен операция жүргізу 

тәртібін регламенттейтін заңнамасына сәйкес 

жүзеге асырылады. 

 89. Признание Банком наличной иностранной 

валюты не годной к обращению производится 

согласно законодательству РК, 

регламентирующему порядок осуществления 

операций с наличной иностранной валютой. 

90. Заңды төлем құралының негізгі 

белгілеріне банкнотадағы эмиссиялық 

банктің атауы, номиналдың санмен және 

жазумен көрсетілген нөмірі мен сериясы, бет 

және сырт жағындағы негізгі суреттің 

(портрет және тағы басқа), сонымен қатар 

қолдан жасаудан қорғау элементтері (су 

белгісі, магниттік таңбалар, қағазға 

енгізілген, оған қоса ультракүлгін сәулелерде 

көрінетін түрлі-түсті талшықтар, конфетти, 

қорғаныш жіптері, микромәтін, 

люминесценттік суреттер және т.с.с.) қорғау 

элементтері) жатады. Валютаның Эмитент елі 

шығарылған банкноталарға өзге немесе 

қосымша талаптарды белгілей алады.  

 90. К основным признакам законного 

платежного средства относятся наличие на 

банкноте наименования эмиссионного банка, 

номера и серии, номинала цифрами и 

прописью, основного рисунка (портрет и так 

далее) лицевой и оборотной стороны, а также 

элементов защиты от подделки (водяной знак, 

магнитные метки, внедренные в бумагу 

цветные волокна, включая видимые в 

ультрафиолетовых лучах, конфетти, защитные 

нити, микротекст, люминесцирующие рисунки 

и так далее). Страной-эмитентом валюты 

могут быть установлены иные либо 

дополнительные требования к выпущенным 

банкнотам. 

91. Төмендегідей ақаулары бар банкноталар 

айналымға жарамды заңды төлем құралы 

болып танылады:  

 91. Годными к обращению законными 

платежными средствами признаются также 

банкноты, имеющие следующие повреждения: 

1) умаждалған және кірлеген;   1) потертости и загрязнения; 

2) егер жұлынған бөліктер сөзсіз осы 

банкнотаға тиесілі болса, жұлынған 

бұрыштары немесе бөлшектері желімделген 

(көлемі ең көп дегенде 1-2 шаршы 

сантиметр);  

 2) имеющие подклеенные оторванные углы 

или куски (площадью не более 1-2 квадратных 

сантиметров), если оторванные части, 

безусловно, принадлежат данной банкноте; 

3) банкнота енінің (ұзындығының) төрттен 

бір бөлігінен асатын жыртықтары 

желімделген;  

 3) имеющие заклеенные надрывы, если они не 

превышают одну четвертую часть ширины 

(длины) банкноты; 

4) банкноталардың түпнұсқалығын анықтауға 

кедергі болмайтын және осы тармақта 

көрсетілген заңды төлем құралының 

айналымына жарамды негізгі белгілерінің 

бірін елеулі дәрежеде (50% (елу пайыздан) 

аса) жауып қалмайтын ұсақ майлы және 

басқа дақтары, жазулары мен мөр бедерлері 

(банкнотаның өтелгенін немесе түпнұсқа не 

үлгі болып табылатынын куәландыратын 

мөрлерді есепке алмағанда) бар;  

 

 4) имеющие мелкие масляные и другие пятна, 

надписи и отпечатки штампов (кроме 

штампов, свидетельствующих о погашении 

или о том, что банкнота является не подлинной 

или образцом), в случае если они не 

препятствуют определению подлинности 

банкнот и не перекрывают в значительной 

степени (более 50% (пятидесяти процентов)) 

одного из основных признаков годного к 

обращению законного платежного средства, 

указанных в настоящем пункте; 

5). диаметрі 0,5 миллиметрден аспайтын 

тесігі болатын. 

 5) имеющие проколы с диаметром отверстий 

не более 0,5 миллиметров. 

92. Банкноталар жоғарыда көрсетілген 

талаптарға сәйкес болмаса және (немесе) 

олардың төменде көрсетілген ақаулары болса, 

олар айналымға жарамсыз болып танылады:  

 92.  Банкноты признаются негодными к 

обращению, если они не соответствуют 

вышеуказанным требованиям  и (или) 

имеющие следующие повреждения: 

1) бөліктерге жыртылған және желімделген;   1) разорванные на части и склеенные; 

2) бастапқы бояуы өзгерген немесе түсі 

кеткен;  

 2) изменившие первоначальную окраску или 

обесцвеченные; 
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3) күйген немесе өртенген;  

4) толық немесе елеулі дәрежеде (заңдық 

төлем құралының айналымға жарамды негізгі 

белгілерінің бірінің айтарлықтай (50% (елу 

пайызынан) астам) бөлігіне бояу, сия, май 

құйылған;  

3) обожженные или прожженные; 

4) залитые полностью или в значительной 

степени (более 50% (пятидесяти процентов)) 

одного из основных признаков годного к 

обращению законного платежного средства) 

краской, чернилами, маслом; 

5) химиялық реактивтердің, оның ішінде 

ультракүлгін сәулелерінде қағаздың 

жылтырап кетуіне әкеп соққан реактивтердің 

әсеріне ұшыраған;  

 5) подвергнутые воздействию химических 

реактивов, в том числе реактивов, приведших к 

свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах; 

6) қасақана сипаттағы елеулі ақаулары 

(негізгі суреттері, атап айтқанда адамдардың 

портреттері өзгерген, қорғаныш жібі алынған, 

елеулі жазбалардың, оның ішінде 

ультракүлгін сәулелерінде көрінетін 

жазбалардың болуы) болатын;  

 6) имеющие значительные повреждения 

умышленного характера (изменены основные 

рисунки, в частности портреты людей, удалена 

защитная нить, наличие значительных 

надписей, в том числе видимых в 

ультрафиолетовых лучах); 

7) басып шығарған кезде айқын зақымданған 

банкноталар (су таңбасының немесе 

қорғаныш жібінің болмауы немесе тиісті 

дәрежеде орналаспауы, суреттердің басылмай 

қалуы немесе көмескіленуі);  

 7) банкноты, имеющие явный печатный брак 

(отсутствие или ненадлежащее расположение 

водяного знака или защитной нити, 

непропечатка или смазанность изображений); 

8) геометриялық көлемдері кему, сондай-ақ 

көбею жағына қарай 3 (үш) миллиметрден 

артық өзгерген.  

 8) изменившие геометрические размеры более 

чем на 3 (три) миллиметра, как в сторону 

уменьшения, так и в сторону увеличения. 

93. Сәйкес шет мемлекеттің эмитент-банкі 

жариялаған күннен кейін айналымнан 

шығарылған банкноталар төлемге жарамсыз 

болып танылады. 

94. төлемге немесе айналымға жарамсыз 

шетел валютасы банкноттарын инкассоға 

қабылдаған жағдайда, Банк өзінің айырбастау 

пункттері арқылы клиенттерге комиссиялық 

сыйақының (клиенттің барлық шығысын 

қосқанда) мөлшерін және эмитент-банктердің 

(шетелдік банктердің) көрсетілген 

банкноттарды айырбастаудан бас тарту 

мүмкіндігі туралы ескертеді, сондай-ақ Банк 

клиенттен инкассоның талаптарына жазбаша 

келісім алады. Эмитент-банк (шетелдік банк) 

көрсетілген банкноттарды айырбастаудан бас 

тартқан жағдайда, Банк клиентке сәйес 

растаушы құжаттарды тапсырады.    

 

95. Айырбастау пунктінде валютаны сатып 

алу және (немесе) сату бағамдары 

белгіленген қолма-қол ұлттық валютаның 

немесе қолма-қол шетел валютасысының 

болмау себебінен жеке тұлғаға айырбастау 

операцияларын жүргізуден бас тартылған 

жағдайда жеке тұлғаның талабы бойынша 

айырбастау пунктінің кассирі айырбастау 

пунктінде болмаған валютаның түрі және 

сомасы, анықтама берілген күні мен уақыты 

 93. Неплатежными признаются банкноты, 

выведенные из обращения, после даты, 

объявленной банком-эмитентом 

соответствующего иностранного государства. 

94. В случае принятия на инкассо неплатежных 

или негодных к обращению банкнот 

иностранной валюты через свои обменные 

пункты Банк предупреждает  клиентов о 

размере комиссионного вознаграждения 

(включающего все расходы клиента) и 

возможности отказа банками-эмитентами 

(иностранными банками) в обмене указанных 

банкнот, а также Банк получает   от клиента 

письменное согласие на условия инкассо. В 

случае отказа банка-эмитента (иностранного 

банка) в обмене отосланной иностранной 

валюты Банк представляет клиенту 

соответствующие подтверждающие 

документы. 

95. В случае отказа физическому лицу в 

проведении обменной операции по причине 

отсутствия в обменном пункте наличной 

национальной или наличной иностранной 

валюты, на которую в обменном пункте были 

установлены курсы покупки и (или) продажи, 

по  требованию физического лица кассиром 

обменного пункта выдается справка с 

указанием вида и суммы валюты, 

отсутствующей в обменном пункте, даты и 
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көрсетілген анықтаманы береді.  времени выдачи справки. 

96. Ақша таңбаларының түпнұсқалығын 

анықтауға арналған техникалық құрал 

бұзылған жағдайда, Банктің айырбастау 

пункті айырбастау операцияларын жүргізуді 

тоқтатады.  

 96. В случае поломки технического средства 

для определения подлинности денежных 

знаков обменный пункт Банка прекращает 

проведение обменных операций. 

 

97. Электр қуаты ажыратылған және 

«Айырбастау операциялары» модулінің 

банктік қамсыздандыру бағдарламасында 

іркілістер болған жағдайда, Банктің 

айырбастау пункті айырбастау 

операцияларын жүргізуді тоқтатады.  

 97.  В случае отключения электроэнергии и 

сбоя в банковском программном обеспечении 

модуля «Обменные операции» обменный 

пункт  Банка прекращает проведение 

обменных операций. 

7. Ақша аудару операциялары  7. Переводные операции 

98. Жеке тұлғалар ҚР қолданыстағы 

заңнамасымен және Банктің ішкі 

құжаттарымен бекітілген шектеулерді есепке 

ала отырып, банктік шоттарды пайдалану 

арқылы, сондай-ақ банктік шот ашпай-ақ 

төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге 

асыра алады.  

 98. Физическими лицами платежи и переводы 

денег могут осуществляться как с 

использованием банковских счетов, так и без 

открытия банковского счета с учетом 

ограничений, установленных действующим 

законодательством РК и внутренними 

документами Банка.  

99. Заңды тұлғалар банктік шоттарды 

пайдалану арқылы төлемдер мен ақша 

аударымдарын, банктік шот ашпай-ақ тек  

салық және бюджетке төленетін басқа да 

міндетті төлемдер, сондай-ақ ерікті 

зейнетақы салымдары мен әлеуметтік 

аударымдар бойынша төлемдер мен ақша 

аударымдарын ғана жүзеге асыра алады. 

 99. Юридические лица вправе осуществлять 

платежи и переводы денег с использованием 

банковских счетов, без открытия банковского 

счета - только платежи и переводы по уплате 

налогов и другим обязательным платежам в 

бюджет, а также по добровольным 

пенсионным взносам и социальным 

отчислениям. 

100. Банк клиенттің тапсырмасы бойынша 

төлемдерді және аударымдарды тек 

операцияны өткізгені үшін Банкке беретін 

сыйақы сомасын есепке ала отырып, банктік 

шотты пайдалану арқылы клиенттің банктік 

шотындағы ақшаның қалдығы аясында және 

жасалған шарттың талаптарына, Банктің ішкі 

құжаттарына және ҚР нормативтік құқықтық 

актілеріне сәйкес жасайды. Банк шетелге 

жасырын иеленушінің атына ашылған 

шоттарға ақша аудармайды. Жеке тұлғалар 

бойынша үшінші тұлғалардың пайдасына 

ақша аудару операциялары ағымдағы шотты 

қолдану арқылы жүзеге асырылады.  

ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, заңды тұлғалар арасындағы 

төлемдер ағымдағы шотты қолдану арқылы 

қолма-қолсыз тәртіппен жүзеге асырылады. 

 100. Банк производит платежи и переводы по 

поручениям клиента с использованием 

банковского счета только в пределах  остатка 

денег на банковском счете клиента с учетом 

суммы вознаграждения Банку за проведение 

операций и в соответствии с условиями 

заключенного договора, внутренними 

документами Банка и нормативными 

правовыми актами РК. Банк не осуществляет 

переводы за границу на счета, открытые на 

анонимного владельца. Переводные операции 

по физическим лицам в пользу третьих лиц 

осуществляются с применением текущего 

счета. 

Платежи между юридическими лицами 

осуществляются в безналичном порядке с 

применением текущего счета, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством  

РК. 

101. Клиент ағымдағы немесе болашақтағы 

валюталау күнімен банктік шоттан төлем 

жасауға, Банкке бұрын ұсынылған төлем 

құжаттарын Банк орындаған сәтке дейін 

олардың күшін жоюға құқылы. Клиенттердің 

банктік шоттары бойынша есеп айырысу 

 101. Клиент имеет право осуществлять 

платежи с банковского счета текущей или 

будущей датой валютирования, производить 

аннулирование ранее предоставленных 

платежных документов в Банк до момента их 

исполнения Банком. Расчетные и  иные 
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және басқа операциялар Банктің бекітілген 

операциялық күні ішінде өткізіледі.    

операции по банковским счетам клиентов 

проводятся в течение установленного 

операционного дня Банка.    

102. Банк клиент жасайтын төлемдердің және 

аударымдардың заңдылығын және 

негізділігін растау үшін қосымша құжаттарды 

талап етуге құқылы.  

103. Егер клиент операцияның егжей-

тегжейін нақтылайтын растаушы құжаттарды 

және өзге құжаттарды беруден бас тартса, 

Банк ҚР 2009 жылғы 28 тамыздағы 

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 

туралы» заңына сәйкес ақшамен жасалатын 

операцияларды жүргізбеуге, сондай-ақ 

тоқтатуға құқылы.  

 

 102. Банк вправе затребовать дополнительные 

документы для подтверждения законности и 

легальности проводимых клиентом платежей и 

переводов. 

103. Банк вправе не проводить, а также 

приостановить операции с деньгами в 

соответствии с Законом РК от 28 августа 2009 

года «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма»  в случае, если клиент 

отказывается предоставить подтверждающие 

документы, уточняющие детали операции и 

иные документы, требуемые для 

обслуживания счета. 

104. Жеке тұлғалардың шоттарынан касса 

арқылы ақша аудару операциялары клиенттің 

немесе сәйкес сенімхат негізінде оның 

Сенімді тұлғасының PIN PAD құрылғысына 

бекітілген парольді енгізуі арқылы 

расталады. Келесі операциялар: бір клиенттің 

шоттары бойынша ақша аударымдары, 

мұрагерлер жүзеге асыратын ақша 

аударымдары, қате есептелген қаражатты 

есептен шығару және Банк көрсеткен қызмет 

үшін қаражатты есептен шығару бекітілген 

парольмен мақұлданбайды. «StarBanking» 

жүйесі бойынша үшінші тұлғаларға ақша 

аудару операциялары ЭСҚ көмегімен және 

ОТР-құрылғыдан алынатын растау 

коды/SMS-код арқылы расталады. 

  104. Переводные операции, осуществляемые 

со счетов физических лиц через кассу, 

подтверждаются вводом фиксированного 

пароля на устройстве PIN PAD клиентом или 

его Доверенным лицом на основании 

соответствующей доверенности. Не 

одобряются фиксированным паролем 

следующие операции: переводы по счетам 

одного клиента, переводы, осуществляемые  

наследниками, списания ошибочно 

зачисленных средств и списания средств за 

оказанные Банком услуги. Переводные 

операции в адрес третьих лиц через систему 

«StarBanking» подтверждаются с помощью 

ЭЦП и кодом подтверждения с ОТР-

устройства/SMS-кодом. 

105. Егер клиенттің тапсырмасы және оған 

қатысты ұсынылатын құжаттар ҚР 

заңнамасының талаптарына, Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарына қайшы келсе, Банк 

клиенттің тапсырмасын орындаудан бас 

тартуға, сондай-ақ жасалған төлемдер мен 

аударымдар үшін Банк көрсеткен қызметке 

төлем жасау бойынша клиенттің берешегі 

болған кезде клиенттің нұсқауларын 

орындамауға құқылы. 

 105. Банк вправе отказать в исполнении 

поручения клиента, если такое поручение и 

предоставляемые по нему документы 

противоречат требованиям законодательства 

РК внутренним нормативным документам 

Банка, а также не исполнять указания клиента 

при наличии задолженности клиента по оплате 

услуг Банка за проведенные платежи и 

переводы. 

 

106. Банк ҚР валюталық заңнамасына сәйкес 

валюталық бақылаудың міндетті 

процедурасын жүзеге асырады. Барлық 

төлемдер мен ақша аударымдары шетел 

валютасымен банктік шотты ашпай-ақ ҚР 

валюталық заңнамасында бекітілген 

талаптарға сәйкес жүргізіледі.  

 106. Банком осуществляется обязательная 

процедура валютного контроля в соответствии 

с валютным законодательством РК. Все 

платежи и переводы денег без открытия 

банковского счета в иностранной валюте 

производятся в соответствии с требованиями, 

установленными валютным законодательством 

РК.  
107. Халықаралық төлемдер мен ақша  107. Международные платежи и переводы 
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аударымдарын Банк халықаралық банктік 

тәжірибеде қолданылатын және ҚР 

заңнамасына қарама-қайшы болмайтын 

нысандарда, тәсілдермен және тәртіппен 

жүзеге асырады. 

денег осуществляются Банком в формах, 

способами и в порядке, применяемыми в 

международной банковской практике и не 

противоречащими законодательству РК. 

8. Төлем карточкаларын пайдалану 

арқылы жүргізілетін операциялар 

 8. Операции с использованием 

платежных карточек 

108. Карточканы пайдалану, Карточка 

ұстаушы клиент пен Банктің құқықтары, 

жауапкершілігі және міндеттері ҚР 

қолданыстағы заңнамасына және 

халықаралық төлем жүйелері ережесіне 

сәйкес клиент пен Банк арасында жасалған 

Банктік шотты ашу, оған қызмет көрсету 

және VISA/MasterCard халықаралық төлем 

карточкасын шығару туралы шартпен, кредит 

карточкалары бойынша кредит лимитін беру 

туралы шарт бойынша Үлгі талаптармен 

реттеледі. Осыған қосымша клиент Банктік 

шотты ашу, оған қызмет көрсету және 

Visa/MasterCard халықаралық төлем картасын 

шығару туралы шартқа қосылу туралы 

өтінішке қол қояды.  

 108. Пользование карточкой, права, 

ответственность и обязанности клиента - 

держателя карточки и Банка регулируются 

договором на открытие, обслуживание 

банковского счета и выпуска международной 

платежной карточки VISA/MasterCard, 

Примерными условиями для договора  о 

предоставлении кредитного лимита по 

кредитным карточкам, заключенными между 

клиентом и Банком в соответствии с 

действующим законодательством РК и 

правилами международных платежных систем. 

Дополнительно клиентом подписывается 

Заявление о присоединении к договору на 

открытие, обслуживание банковского счета и 

выпуска международной платежной карточки 

Visa/MasterCard. 

109. Карточка банктің меншігі болып 

табылады және клиент үшін пайдалану 

құқығымен шығарылады, соның ішінде 

клиенттің банктік шотқа кіруін қамтамасыз 

ету үшін беріледі.   

 109. Карточка является собственностью Банка 

и выпускается для клиента на правах 

пользования в том числе для обеспечения 

доступа клиента к банковскому счету. 

110. ҚР резидент және бейрезидент жеке 

тұлғалар Карточка ұстаушы бола алады.  
 110. Держателями карточек могут являться 

физические лица – резиденты и нерезиденты 

РК. 

111. Карточка онда көрсетілген ай және жыл 

аяқталғанға дейін жарамды болады. Мерзімі 

өткен карточкалар бойынша карточкалық 

операциялар жүргізілмейді.  

 111. Карточка действительна до окончания 

месяца и года, указанного на ней. По 

просроченным карточкам карточные операции 

не производятся. 

112.Бір ортақ шот бойынша бірнеше 

қосымша карточка шығаруға рұқсат етіледі.   
 112. Допускается выпуск нескольких 

дополнительных карточек на один общий счет. 

113. Банк көрсеткен қызметтер үшін сыйақы 

шот жүргізілетін валютамен алынады.  
 113. Вознаграждение за услуги Банка 

взимается в валюте ведения счета. 

114. Банк эмиссиялаған төлем 

карточкаларының ағымдағы шоттарынан 

жүргізілген қолма-қол шығыс операциялары 

карточка ұстаушысының PIN PAD 

құрылғысына бекітілген парольді енгізуі 

немесе ДСН кодын қолданып, POS терминал 

арқылы расталады. 

 114.  Наличные расходные операции с текущих 

счетов платежных карточек, эмитированных 

Банком, подтверждаются вводом 

фиксированного пароля на устройстве  PIN 

PAD cамим держателем карточки либо по POS 

терминалу с использованием ПИН кода. 

115. Карточканы тосқауылдау: 

1) негізгі және/немесе қосымша 

карточкаларды ұстаушының ауызша 

өтінішінің негізінде жасалады; 

2) негізгі және/немесе қосымша 

карточкаларды ұстаушының жазбаша 

 115. Блокирование карточки производится: 

       1) на основании устного обращения держателя 

основной и/или дополнительной карточки; 

       2) на основании письменного заявления 

держателя основной и/или дополнительной 

карточки; 
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өтінішінің негізінде жасалады; 

3) негізгі карточканы ұстаушы «StarBanking» 

жүйесі арқылы өздігінен жасай алады. 

3) самостоятельно держателем основной 

карточки через систему «StarBanking». 

116.Төменде көрсетілген жағдайларда, яғни: 

  

1) Негізгі және/немесе қосымша карточканы 

ұстаушы шарттың және/немесе ҚР 

заңнамасының талаптарын бұзған кезде; 

2) Банктің пікірі бойынша карточка 

ұстаушыларды, Банкті және/немесе үшінші 

тұлғаларды шығынға ұшыратуы мүмкін 

жағдайлар болған кезде;  

3) Карточка ұстаушы шот бойынша 

берешегі/овердрафты пайда болған сәттен 

бастап карточка ұстаушы берешек/овердрафт 

сомасын толық өтеген, қайтарған немесе 

төлеген сәтке дейін берешекті/овердрафтты 

өтемеген кезде;  

4) Карточка ұстаушы рұқсат бермеген 

карточкалық операцияларды заңсыз жүргізу 

қаупі туындаған жағдайда; 

5) Карточка және/немесе шот алаяқтық 

операцияларды орындау, ақшаны заңдастыру 

(жылыстату) және/немесе терроризмді 

қаржыландыру үшін пайдаланылды деген 

жеткілікті күдік болған кезде; 

 

6) «Қылмыстық жолмен алынған кiрiстердi 

заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмдi қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 

туралы» ҚР заңының 13-бабында көзделген 

жағдайлар пайда болған кезде; 

 

7) ҚР заңнамасына шарт бойынша 

операцияларды шектейтін өзгерістер 

енгізілген кезде; 

8) жасалған банктік қарыз шартына және 

қарыз немесе кепілдік беру фактін растайтын 

басқа құжатқа сәйкес Қарыз алушының 

банктік қарыз бойынша мерзімінен 

кешіктірілген берешегі болған жағдайда, 

Қарыз алушыдан, кепілгерден берешекті 

өндіріп алу туралы бенефициар банктің 

төлемдік талап-тапсырмасын орындау кезінде 

ақша болмаған кезде немесе жеткілікті 

болмаған жағдайда; 

9) Мұрагерлер өздерінің қайтыс болған 

карточка ұстаушының шоттарын басқаруға 

құқығын растайтын құжаттарды ұсынған 

сәтке дейін Банк өз бастамасы бойынша;  

10) Эмитент пен төлем карточкасын ұстаушы 

арасында жасалған шартта көзделген басқа 

негіздер бойынша карточканы тосқауылдауға 

 105. 116. Банк вправе по собственной инициативе 

блокировать карточку в случае: 

1) Нарушения держателем основной и/или 

дополнительной карточки условий договора 

и/или требований законодательства РК; 

2) Наличия обстоятельств, которые, по мнению 

Банка, могут привести к ущербу для держателя 

карточки, Банка и/или третьего лица; 

 

3) Непогашения держателем карточки 

задолженности/овердрафта с момента 

образования задолженности/овердрафта по 

счету, до полного погашения, возврата или 

оплаты суммы задолженности/овердрафта 

держателем карточки; 

4) Возникновения опасности проведения не 

санкционированных держателем карточки 

карточных операций; 

5) Наличия достаточных подозрений в том, что 

карточка и/или счет используются для 

совершения мошеннических операций, 

легализации (отмывания) денег и/или 

финансирования террористической 

деятельности; 

6) Наличия обстоятельств, предусмотренных в 

статьей 13 Закона РК «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

7) Внесения изменений в законодательство РК, 

ограничивающих операции по договору; 

 

8)  Отсутствия либо недостаточности денег 

при исполнении платежных требований-

поручений банка-бенефициара о взыскании 

задолженности с заемщика, гаранта в случае 

наличия просроченной задолженности 

заемщика по банковскому займу в 

соответствии с заключенным договором 

банковского займа и иным документом, 

подтверждающим факт заемной операции либо 

выдачи гарантии; 

9) До момента предъявления наследниками 

документов, подтверждающих их право на 

распоряжение счетами умершего держателя 

карточки; 

10) По иным основаниям, предусмотренным 

договором между эмитентом и держателем 

платежной карточки. 
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құқылы. 

117. Жоғалған/ұрланған карточканы 

тосқауылдауды Банктің жауапты бөлімшесі 

карточка ұстаушының жазбаша өтінішінің 

негізінде жұмыс уақытында немесе карточка 

ұстаушының ауызша өтінішінің негізінде 

тәулік бойы жүргізеді/ немесе шарттың 

талаптарына сәйкес «StarBanking» жүйесі 

арқылы   жүргізіледі. 

 117. Блокирование утерянной/похищенной 

карточки производится в рабочие часы на 

основании письменного заявления держателя 

карточки или круглосуточно ответственным 

подразделением Банка  на основании устного 

заявления держателя карточки/через систему 

«StarBanking» в соответствии с условиями 

договора. 

118. Карточканы жоғалтып, ұрлатып алу 

немесе заңсыз пайдалану туралы Банкке 

хабарлау мерзімдері мен тәсілдері, сондай-ақ 

осы хабарламаның күшіне ену мерзімі шартта 

белгіленеді.   

 118. Сроки и способы уведомления Банка об 

утере, краже или несанкционированном 

использовании карточки, а также сроки 

вступления в силу данного уведомления 

устанавливаются договором.   

119. Банктік шоттан ақшаны қате алу немесе 

банктік шотқа ақшаны қате аудару 

анықталған жағдайда немесе заңсыз төлем 

жүргізілген, сондай-ақ төлем карточкасы 

жоғалған жағдайда, карточка ұстаушы бұл 

туралы Банкке дереу хабарлайды.  

Банк клиенттен заңсыз төлем жүргізілгені 

туралы хабарлама алғаннан кейін Банк 

шартта көзделген мерзімде хабарлама 

алғаннан кейін жүргізілген операцияларды 

орындауды уақытша тоқтатады және 

карточка ұстаушысынан алған хабарламаның 

негізінде төлем карточкасын пайдалануды 

тоқтатады, сондай-ақ шартта көзделген 

тәртіппен заңсыз төлемді анықтау бойынша 

шара қолданады.  

 

 119. При обнаружении ошибочного изъятия 

или зачисления денег с/на банковского/ий 

счет/а или при совершении 

несанкционированного платежа, а также утери 

платежной карточки держатель карточки 

немедленно уведомляет об этом Банк.  

После получения Банком уведомления клиента 

о совершении несанкционированного платежа 

Банк в сроки, предусмотренные договором, 

приостанавливает исполнение операций, 

которые были осуществлены после получения 

уведомления и прекращает использование 

платежной карточки на основании 

полученного от держателя карточки 

уведомления, а также проводит меры по 

выявлению несанкционированности платежа  в 

порядке, предусмотренном договором. 

120. Банк карточка ұстаушының өтінішін, 

сондай-ақ төлем карточкасын пайдалануға 

байланысты даулы жағдайлар пайда болған 

кезде шартқа сәйкес белгіленген мерзімде, 

бірақ ҚР ішіндегі операциялар бойынша 

бұндай өтінішті алған күннен бастап 30 

(отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде 

немесе шетелде жасалған операциялар 

бойынша 60 (алпыс) күнтізбелік күн ішінде 

қарастырады және бұл жөнінде төлем 

карточкасының ұстаушысына жазбаша 

нысанда хабарлайды.  

Егер төлем жасау кезінде төлем карточкасына 

тосқауыл қойылмаса, төлем карточкалары 

жүйесінің қатысушылары арасында жасалған 

шарттарға сәйкес төлем жасалған карточканы 

ұстаушы оны төлем жүргізу үшін қолданса, 

төлем картасын пайдалану арқылы 

жүргізілген төлем заңды болып табылады. 

Заңды төлем талаптарын бұзу, сондай-ақ 

қолдан жасалған төлем карточкаларын 

пайдалану  арқылы жүргізілген төлем заңсыз 

 120. Банк рассматривает обращения держателя 

карточки, в том числе при возникновении 

спорных ситуаций, связанных с 

использованием платежной карточки, в сроки, 

установленные в соответствии с договором, но 

не более 30 (тридцати) календарных дней со 

дня получения таких обращений по операциям 

внутри РК или 60 (шестидесяти) календарных 

дней по операциям, совершенным за рубежом, 

и уведомляет об этом держателя платежной 

карточки в письменной форме. 

Платеж, осуществленный с использованием 

платежной карточки, является 

санкционированным, если во время 

осуществления платежа платежная карточка не 

была блокирована и была использована для 

осуществления платежа ее держателем в 

соответствии с договорами, заключенными 

между участниками системы платежных 

карточек, в которой осуществлен платеж. 

Несанкционированным является платеж, 

осуществленный с нарушением требований к 
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болып табылады.  санкционированности платежа, а также с 

использованием поддельных платежных 

карточек. 

121. Тосқауыл қойылған карточканы одан әрі 

пайдалану Ұстаушы үшін қауіпсіз болған 

жағдайда, ұстаушы шартта көзделген Банк 

алдындағы міндеттемелерін орындаған, 

сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес карточка 

ұстаушысының шотындағы ақшаға салынған 

тыйымды алып тастағаннан кейін немесе 

карточка ұстаушының шоты бойынша шығыс 

операцияларын тоқтатуды жойған жағдайда 

ғана ұстаушының жазбаша өтінішінің 

негізінде  карточкаға қойылған тосқауыл 

алып тасталады. Ақша қаражатының қате 

аударылуына байланысты Банктің 

бастамасымен карточкаға тосқауыл қойылған 

жағдайда, Банк карточканы тосқауылдан 

алып тастайды. 

 121.  Разблокирование карточки производится 

на основании письменного заявления 

держателя в случаях, когда дальнейшее 

использование блокированной карточки 

безопасно для ее держателя, исполнены 

обязательства перед Банком, предусмотренные 

договором, а также после снятия ареста с 

денег, находящихся на счете держателя 

карточки или отмены приостановления 

расходных операций по счету держателя 

карточки в соответствии с законодательством 

РК. В случае, если карточка заблокирована по 

инициативе Банка в связи с ошибочным 

зачислением денежных средств, 

разблокирование производится Банком.  

122. Карточканың жарамдылық  мерзімі 

аяқталған кезде, карточка жоғалған, 

ұрланған, зақымданған немесе ДСН-коды 

жария болып қалған жағдайда, карточка 

карточка ұстаушының жазбаша өтініші және 

карточканы (болған жағдайда) Банкке ұсыну  

негізінде қайта шығарылады.  

123. төмендегі жағдайларда, яғни:  

1) карточкаға тосқауыл қойған кезде;  

2) карточканы ұсынушы оның заңды 

ұстаушысы (алаяқтық әрекеті себебінен) 

болмаса;   

3)төлем карточкасының ұстаушысы төлем 

карточкасын пайдаланудан бас тартқан кезде;  

4) ДСН-код (бір немесе бірнеше электрондық 

құрылғыларды пайдалану кезінде кез келген 

уақыт аралығында) қатарынан 3 (үш) рет қате 

терілген кезде;  

5) карточка ұстаушы шартта көзделген 

міндеттемелерді орындамаған жағдайда;  

6) шарт бұзылған кезде немесе карточканың 

қызмет ету мерзімі аяқталған жағдайда, Банк 

карточканы алады.  

 122. При окончании срока действия, утере, 

краже, повреждении, рассекречивании либо 

утрате ПИН-кода карточка подлежит 

перевыпуску - на основании письменного 

заявления держателя карточки и предъявления 

карточки в Банк (при наличии таковой). 

 

123. Изъятие карточки Банком производится в 

случаях, если: 

1) карточка заблокирована; 

2) предъявитель карточки не является ее 

законным держателем (по причине 

мошенничества); 

3) отказ держателя платежной карточки от 

пользования платежной карточкой; 

4) три раза подряд (с любым промежутком во 

времени, при пользовании одним или 

несколькими электронными устройствами) 

был набран неправильный ПИН-код; 

5) не исполнены держателем карточки 

обязательства, предусмотренные договором; 

6) договор расторгнут или истек срок действия 

карточки. 

124. Банкоматтың карточканы ұстап қалуы 

төлем жүйесінің талабы бойынша (карточкаға 

тосқауыл қойылады) немесе ұстаушының 

карточканы уақтылы (30 секундтан аса 

уақытта) алмауының немесе ДСН кодын 

дұрыс термеуінің салдарынан болуы мүмкін.  

 124. Задержание карточки банкоматом может 

произойти по требованию платежной системы 

(карточка заблокирована), по причине 

несвоевременного изъятия карточки 

держателем (более 30 секунд) либо при 

неверном наборе ПИН кода. 

125. Төлем карточкасын банкоматтан алып 

беру туралы өтініш телефон соғу/ауызша 

хабарлама беру арқылы қабылданады. 

Алынған карточка алдын ала 

сәйкестендірілгеннен және арнайы Журналға 

 125. Прием заявки по изъятию платежной 

карточки из банкомата осуществляется по 

телефонному звонку/устному сообщению. 

Выдача изъятой карточки осуществляется 

непосредственно держателю карточки при его 
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қол қойғаннан кейін тікелей карточка 

ұстаушыға беріледі.   

идентификации с проставлением подписи в 

специальном Журнале. 

126. Шоттарды теңгемен де, шетел  

валютасымен де ашуға және қызмет 

көрсетуге болады. Төлем карточкаларын 

пайдалану арқылы жүзеге асырылатын 

барлық төлемдер шоттарда көрсетіледі.  

 126. Счета могут открываться и обслуживаться 

как в тенге, так и в иностранной валюте. Все 

платежи, осуществляемые с использованием 

платежных карточек, отражаются на счетах.  

127. Шарттың негізінде берілген бірнеше 

төлем карточкаларын пайдалана отырып 

жүзеге асырылған төлемдердің бір шотта 

көрсетілуіне рұқсат етіледі.  

 127. Допускается отражение на одном счете 

платежей, осуществленных с использованием 

нескольких платежных карточек,  выданных на 

основании договора. 

128. Карточкаға қызмет көрсетуге 

байланысты комиссиялар, Банктің сыйақысы, 

қарыз бойынша негізгі борышты өтеу, 

айыппұлды, өсімпұлды төлеу клиенттің 

жазбаша келісімінсіз акцептсіз тәртіппен 

шоттың есебінен шығарылады.  

 128. Комиссии, связанные с обслуживанием 

карточки, вознаграждения Банку, погашение 

основного долга по займу, оплата штрафов, 

пени, списываются со счета без письменного 

согласия клиента в безакцептном порядке. 

129. Карточкаларды пайдалана отырып 

жасалатын валюталық операциялар банктік 

шоттар бойынша валюталық операцияларды 

жүргізу жөніндегі ҚР заңнамасында 

белгіленген  талаптарды сақтай отырып 

жүзеге асырылады.  

 129. Валютные операции с использованием 

карточек осуществляются с соблюдением   

требований, установленных законодательством 

РК к проведению валютных операций по 

банковским счетам. 

130. Карточканы пайдалана отырып шетел  

валютасын сатып алу кезіндегі айырбастау 

карточкалық операциялар үшін белгіленген 

шетел  валютасын іске асыратын Банктің 

(сатып алу, сату) бағамы бойынша жүзеге 

асырылады.  

 130. Конвертация при приобретении 

иностранной валюты с использованием 

карточки производится по курсу Банка 

(покупки, продажи), реализующего 

иностранную валюту, установленному для 

карточных операций. 

131. Карточканы ұстаушы карточканы 

тауарларды, қызметтерді сатып алу кезінде 

төлем жасау мақсатында, қолма-қол ақша 

алу, валюта айырбастау және басқа 

операциялар үшін Банк, төлем жүйесі 

белгілеген және ҚР қолданыстағы 

заңнамасына қайшы келмейтін  талаптармен 

пайдаланады.   

 131. Карточка используется ее держателем в 

целях осуществления платежа при 

приобретении товаров, услуг, для получения 

наличных денег, обмена валют и других 

операций на условиях, определенных Банком, 

платежной системой и не противоречащих 

действующему законодательству РК. 

132. Карточка ұстаушысынан басқа тұлға 

(туысқаны, жұбайы, зайыбы және т.б.) 

карточканы ұсынған кезде және ол бойынша 

операция жасауға ниет танытқан жағдайда, 

қолма-қол ақшаны беретін барлық пункттер 

мен сауда және сервис кәсіпорындары осы 

операцияларды жүзеге асыру жөніндегі 

сұрауды орындаудан бас тартады.  

133. Карточка ұстаушы шарт арқылы Банкке 

келіп түскен ақшаны клиенттің/Карточка 

ұстаушының пайдасына шот жүргізетін 

валютадан өзге валютада айырбастауға 

Банкке өкілеттік береді және кейін ақшаның 

айырбасталған сомасын оның шотына есепке 

алады. Ақша айырбастау Банк айырбастау 

жүргізілетін сәтте белгілеген бағам бойынша 

 132. В случае предъявления карточки и 

намерения осуществить операцию по ней не 

самим держателем карточки (родственник, 

жена, муж и т.д.), запрос на осуществление 

данных операций отклоняется всеми пунктами 

выдачи наличных денег и предприятиями 

торговли и сервиса.  

 

133. Договором держатель карточки дает 

полномочия Банку на конвертацию денег, 

поступивших в Банк в пользу держателя 

карточки в валюте отличной от валюты 

ведения счета с дальнейшим зачислением 

сконвертированной суммы денег на его счет. 

Конвертация производится по курсу, 

установленному Банком на момент 
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жүргізіледі. Банк ақша айырбастағаны үшін 

Банктің ақша айырбастаған сәтте қолданыста 

болған Тарифтеріне сәйкес комиссия 

ұстайды. 

134. Банк шоттағы ақшаны авторизациялау 

сомасына тосқауылдауға (шығыстар 

лимитінен шығаруға) құқылы. Карточкалық 

операциялар бойынша есеп айырысу үшін 

шоттағы ақшаның жеткілікті болуын 

қамтамасыз ету мақсатында карточка 

ұстаушы Банкке тосқауылға қойылған күннен 

бастап 13 (он үш) күнтізбелік күннен 

аспайтын мерзімге авторизациялау сомасына 

ақшаны тосқауылдауға (Шығыстар лимитінен 

алып тастауға) өкілеттік береді. 

Авторизациялау сомасы карточкалық 

операция сомасынан өзгеше болуы мүмкін. 

Авторизациялау сомасы шартта көзделген 

негіздер бойынша шоттан оны есептен 

шығарғанша немесе Банк карточкалық 

операцияның авторизациялау сомасында 

жүргізілмегені туралы растауды алғанша 

шығыстар лимитінен алынып тасталады. 

совершения конвертации. За проведение 

конвертации Банком удерживается комиссия в 

соответствии с действующими на момент 

конвертации Тарифами Банка. 

 

134. Банк вправе блокировать (исключать из 

Лимита расходов) на счете деньги на сумму 

авторизации. В целях обеспечения 

достаточности денег на счете для расчетов по 

карточным операциям, держатель карточки 

предоставляет Банку полномочия блокировать 

(исключать из Лимита расходов) деньги на 

сумму авторизации на срок, не превышающий 

13 (тринадцати) календарных дней с даты 

блокирования. Сумма авторизации может 

отличаться от суммы карточной операции. 

Сумма авторизации исключается из Лимита 

расходов до списания ее со счета по 

основаниям, предусмотренным договором или 

до получения Банком подтверждения, что 

карточная операция на сумму авторизации не 

была совершена. 

135. Банктің халықаралық төлем жүйесімен 

есеп айырысу валютасы Еуро, АҚШ доллары 

болып табылады. Төлем жүйесі арқылы 

Еуродан, АҚШ долларынан өзге валютада 

жасалған карточкалық операцияның сомасы 

осы карточкалық операция бойынша Банкпен 

есеп айырысу күніне төлем жүйесі белгілеген 

бағам бойынша айырбасталады. Банк шоттан 

ақшаны алу күніне белгілеген қолма-қол 

ақшасыз валютаны сату бағамы бойынша 

АҚШ долларындағы, Еуродағы карточкалық 

операцияның сомасына тең карточкалық 

операцияның сомасын Банк шоттан акцептсіз 

тәртіппен алады.  

 135.  Валютой расчетов Банка с 

международной платежной системой являются 

Евро, доллары США. Сумма карточной 

операции, совершенной посредством 

платежной системы, в валюте, отличной от 

Евро, долларов США, конвертируется по 

установленному платежной системой курсу на 

день расчетов с Банком по данной карточной 

операции. Банк взимает в безакцептном 

порядке со счета сумму карточной операции, 

эквивалентную сумме карточной операции в 

долларах США, Евро по курсу продажи 

безналичной валюты, установленному Банком 

на день изъятия денег со счета.  

136. Егер төлем бір валютада жасалса, ал шот 

басқа валютада жүргізілсе, шоттан ақшаны 

алу төлем валютасы шот валютасына  

айырбасталғаннан кейін жүргізіледі. Төлем 

валютасын шот валютасына  айырбастау 

Банктің ішкі ережелеріне сәйкес жүргізіледі. 

Ақша айырбастау Банктің валюта айырбастау 

бағамы бойынша шоттан ақшаны алған сәтте 

жүргізіледі. 

137. Операция валютасын есеп айырысу 

валютасына айырбастау кезінде Банк 

халықаралық төлем жүйесінің іс-әрекетіне 

жауап бермейді.  

138. Сауда және сервис кәсіпорнының 

авторизациялау валютасын есеп айырысу 

валютасынан өзгерту бойынша іс-әрекеті 

 136. Если платеж осуществлен в одной валюте, 

а счет ведется в другой валюте, изъятие денег 

со счета осуществляется после конвертации 

валюты платежа в валюту счета. Конвертация 

валюты платежа в валюту счета производится 

в соответствии с внутренними правилами 

Банка. Конвертация производится по курсу 

обмена валют Банка на момент изъятия денег 

со счета. 

 

137. Банк не несет ответственность за действия 

международной платежной системы при 

конвертации валюты операции в валюту 

расчетов. 

138. Банк не несет ответственность за действия 

Предприятия торговли и сервиса по 
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үшін Банк жауап бермейді.  изменению валюты авторизации от валюты 

расчетов. 

139. Банк ҚР заңнамасының талаптарына 

сәйкес берген карточкаларды пайдалана 

отырып жүзеге асыратын төлемдердің 

сомасына стандарт шектеулерді біржақты 

тәртіппен орнатады. Стандарт шектеулерді 

карточка ұстаушының Авторизациялау 

орталығына ауызша өтініш білдіруі арқылы 

өзгертуге болады, шектеулер карточка 

ұстаушының қалауы бойынша бір күннен 

бастап алты айға дейін алынуы мүмкін.   

 139. Банк в одностороннем порядке 

устанавливает стандартные ограничения на 

сумму платежей, осуществляемых с 

использованием выданных им карточек, 

согласно требованиям законодательства РК. 

Стандартные ограничения могут быть 

изменены по устному обращению держателя 

карточки в Центр авторизации, ограничения 

могут быть сняты  от одного дня до шести 

месяцев, по желанию держателя карточки. 

140. Карточканы пайдалана отырып төлем 

жасаған кезде карточка ұстаушысына төлем 

құжаты (чек немесе слип көшірмесі) беріледі.   

 140. При осуществлении платежа с 

использованием карточки держателю карточки 

выдается платежный документ (чек или копия 

слипа). 

141. Карточкаларды пайдалана отырып 

қолма-қол ақшаны теңгемен және шетел  

валютасымен беруге уәкілетті банктерде, 

олардың филиалдарында, сондай-ақ 

банкоматтарда рұқсат етіледі.  

 141. Выдача наличных денег в тенге и в 

иностранной валюте с использованием 

карточек допускается в уполномоченных 

банках, их Филиалах, а также банкоматах. 

142. Жеке тұлғаның шотын кез келген 

валютада толықтыру қолма-қол ақшамен 

немесе кез келген жеке және заңды тұлға 

карточка ұстаушының шотының / 

карточкасының нөмірін/аты-жөнін/ЖСН/БСН 

білу талабымен, салымшының қолма-қол 

ақшасыз аударымы арқылы жүзеге 

асырылады.  

 142. Пополнение счета физического лица в 

любой валюте  осуществляется  наличными 

деньгами или путем безналичных 

перечислений от любого физического и 

юридического лица при условии, что 

вноситель знает номер счета/  

карточки/ФИО/ИИН/БИН ее  держателя. 

143. Заңды тұлғалардың корпоративтік 

шоттарын толықтыру теңгеде немесе шетел 

валютасында қолма-қол ақша аудару арқылы 

немесе ұйымның ағымдағы шоттарынан 

қолма-қолсыз ақша аудару арқылы 

жүргізіледі.   

 143. Пополнение корпоративных счетов 

юридических лиц производится наличным 

путем либо путем безналичного перечисления 

денег с текущих счетов организации  в тенге 

или в иностранной валюте. 

144. Тек ҚР-дан тыс іссапарға шыққан кездегі  

өкілеттік шығындарды өтеу және 

бейрезиденттерге жалақы төлеу мақсатында 

ғана ҚР резиденті – заңды тұлғаның шотқа 

шетел  валютасындағы ақшаны есептеуіне 

рұқсат етіледі. Сондай-ақ корпоративтік 

төлем карточкасын пайдаланған кезде пайда 

болған берешекті өтеу мақсатында ҚР 

резиденті – заңды тұлғаның шотына шетел  

валютасындағы ақшаны есептеуге рұқсат 

етіледі.  

 144. Зачисление юридическим лицом - 

резидентом РК на корпоративный счет денег в 

иностранной валюте допускается только в 

целях осуществления командировочных и 

представительских расходов за пределами РК 

и выплаты заработной платы нерезидентам. 

Зачисление на счет юридического лица - 

резидента РК в иностранной валюте 

допускается также в целях погашения его 

задолженности, возникшей при использовании 

корпоративной платежной карточки. 

145. Төлем валютасынан бөлек валютамен 

шотты толықтыру кезінде толықтыру 

сомасын шот валютасына ауыстыру/ 

айырбастау Банктің шот толықтырылған 

күнге және уақытқа белгіленген (сатып 

алу/сату) бағамы бойынша жүргізіледі.    

 145. При пополнении счета в валюте, отличной 

от валюты платежа, конвертация/конверсия 

суммы пополнения  в валюту счета 

производится по курсу Банка 

(покупка/продажа), установленному на дату и 

время пополнения счета. 

146. Шотқа қолма-қол ақшамен жасалатын  146. Взносы наличными деньгами на счет 
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жарналарды Банктің барлық құрылымдық 

бөлімшелері қабылдайды.  

принимаются всеми структурными 

подразделениями Банка. 

147. Карточка ұстаушы шот бойынша барлық 

берешекті өтеген және шот бойынша болатын 

даулы транзакцияларды түпкілікті реттеген 

жағдайда, шартты бұзу жоспарланған күннен 

кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын 

жазбаша түрде Банкке осы туралы хабарлап, 

осы шартты бұзуға құқылы. Осы жағдайда 

Банк Карточкаларды қайта шығаруды жүзеге 

асырмайды және Карточкалар ұстаушы 

көрсеткен шартты бұзу күні Карточкалардың 

күші жойылады. Осы шартты бұзу туралы 

жазбаша хабарлама ұсына отырып, Карточка 

ұстаушы Банкке шартқа сәйкес шығарылған 

барлық Карточкаларды қайтарады. Банкке 

шартты бұзу туралы жазбаша хабарлама 

берген кезде Карточка ұстаушы шот 

бойынша шығарылған барлық 

Карточкаларды қайтармаса, онда Карточка 

ұстаушының шартты бұзу туралы жазбаша 

хабарламасын Банк тек қайтарылмаған 

Карточкаларға тосқауыл қойғаннан, Карточка 

ұстаушы оларға тосқауыл қою үшін төлем 

жасағаннан және Банк қызметкері оларға 

нақты тосқауыл қоюды тексергеннен кейін 

ғана қабылдайды. Карточка ұстаушы орын 

алған берешекті өзі шартты бұзу туралы 

жазбаша хабарламаны Банкке берген  күннен 

кейінгі 5 (бес) күнтізбелік күннен 

кешіктірмей өтеуге міндеттенеді. Егер 

Карточка ұстаушы шарттың осы тармағында 

көзделген міндеттерді орындамаса, онда шарт 

сәйкес бөлімінде толық орындағанға дейін іс-

әрекет етеді.  

 147. Держатель карточки вправе расторгнуть 

договор в любой момент, уведомив об этом Банк 

в письменном виде не менее чем за  30 (тридцать) 

календарных дней до планируемой даты 

расторжения договора, при условии погашения 

всех задолженностей по счету и окончательного 

урегулирования имеющихся спорных транзакций 

по счету. В таком случае перевыпуск Банком 

карточек не осуществляется, и карточки 

аннулируются в указанную держателем карточки 

дату расторжения договора. Подавая письменное 

уведомление о расторжении договора, держатель 

карточки возвращает в Банк все карточки, 

выпущенные в соответствии с договором. Если 

при подаче в Банк письменного уведомления о 

расторжении договора держатель карточки 

возвращает в Банк не все карточки, выпущенные 

по счету, то письменное уведомление держателя 

карточки о расторжении договора принимается 

Банком только после блокирования 

невозвращенных карточек, оплаты держателем 

карточки стоимости их блокирования и проверки 

работником Банка факта их блокирования. 

держатель карточки обязуется погасить 

имеющуюся  задолженность не позднее 5 (пяти) 

календарных дней с даты подачи им 

письменного уведомления Банку о расторжении 

договора. Если держатель карточки не исполняет 

предусмотренные договором обязанности, 

договор действует в соответствующей части до 

полного исполнения. 

148. Шартты бұзған кезде шот жабылады. 

Егер шотта ақшаның қалдығы болса, Банк 

клиентке ақшаны қолма-қол береді немесе 

шотты жабу туралы өтініште көрсетілген 

деректемелер бойынша басқа шотқа 

аударады.   

 148. При расторжении договора счет 

закрывается. Если на счете есть остаток денег, 

Банк выдает клиенту наличными или 

переводит на другой счет по реквизитам, 

указанным в заявлении на закрытие счета. 

149. Шартты бұзған және карточкаларды 

пайдаланудан бас тартқан жағдайда, барлық 

карточкаларды (негізгі және қосымша) жою 

үшін оларды Банкке қайтару қажет. карточка 

ұстаушының карточкаларды Банкке 

қайтаруға мүмкіндігі болмаған кезде, оларға 

тосқауыл қойылады.     

 149. При расторжении договора и отказе от 

пользования карточками, все  карточки 

(основные и дополнительные) подлежат 

возврату в Банк для уничтожения. При 

невозможности предъявления держателем 

карточек в Банк производится их 

блокирование. 

150. Шартты бұзған кезде Банк карточканы 

шығару және шотқа жыл сайын қызмет 

көрсету үшін алған сыйақыны клиентке 

қайтармайды.   

 150. При расторжении договора 

вознаграждение Банка за выпуск карточки и 

ежегодное обслуживание счета клиенту не 

возвращается. 

9. Сейфтік операциялар  9. Сейфовые операции 
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151. Сейфтерді жалдау құндылықтарды, 

бағалы қағаздарды, құжаттарды және бақа 

құндылықтарды сақтау үшін ұсынылатын 

Банктің агенттік қызметінің бір түрі болып 

табылады.  

 151. Аренда сейфов является одним из видов 

агентских услуг Банка, предоставляемых 

клиентам для хранения драгоценностей, 

ценных бумаг, документов и других 

ценностей. 

152. Сейфтік қызметтерді заңды тұлғалар мен 

он алты жасқа толған жеке тұлғалар 

пайдалана алады. Заңды тұлғалар сейфті 

өзінің уәкілетті өкілі (сенімхат негізінде іс-

әрекет ететін) арқылы жалға алады.  

 

 152. Сейфовыми услугами могут пользоваться 

физические лица, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, и юридические 

лица. Юридическое лицо арендует сейф через 

своего уполномоченного представителя 

(действующего на основании доверенности). 

153. Сейфті жалдау бойынша қарым-қатынас 

Банк пен Жалға алушы арасында жасалатын 

шарттың негізінде анықталады.  

 153. Отношения по аренде сейфа определяются 

на основании договора, заключаемого между 

Банком и Арендатором. 

154. Сейфті (ұяшықты) жалға алу шартының 

болуы туралы және Жалға алушының 

сейфтегі (ұяшықтағы) мүлкі туралы мәлімет 

банктік құпия болып табылады. Сейфтік 

операциялар бойынша жауапты және банктік 

құпия талаптарын бұзған Банк қызметкерлері 

ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

жауапкершілік көтереді.  

 

 

 154. Сведения о наличии договора  аренды 

сейфа (ячейки)  и об  имуществе Арендатора,  

находящегося в сейфе (ячейке), являются 

банковской тайной. Сотрудники Банка, 

ответственные за предоставление услуг по 

сейфовым операциям и нарушившие 

требования банковской тайны, несут 

ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РК. 

155. Жалға алушы сейфтегі (ұяшықтағы) 

заттар үшін және құлыпты (құлыптарды) 

дұрыс пайдалану үшін жауапты.  

 155. Арендатор несет ответственность за 

содержимое в сейфе (ячейке) и за 

правильность пользования  замком(-ми). 

156. Жеке тұлға Жалға алушы қайтыс болған 

жағдайда, шарт бойынша құқықтар мен 

міндеттемелер заңда белгіленген тәртіппен 

оның мұрагеріне (мұрагерлеріне) өтеді. 

Мұрагерлер мұрагерлік ету құқығын 

иеленгенге дейін және сейф (ұяшық) ішіндегі 

заттарды алу үшін Банкке барғанға дейін 

Банк пен Жалға алушы арасында жасалған 

шарт қолданыста болып есептеледі және осы 

мерзім ішінде сейфті (ұяшықты) жалға алу 

ақысын мұрагерлер мұрагерлік ету құқығы 

күшіне енгеннен кейін төлейді. Жалға 

алушының мұрагерлік құқық туралы куәлікке 

қосылған бірнеше мұрагерлері болған 

жағдайда, құндылықтарды алу үшін Банкке 

барлық мұрагерлері бір уақытта баруға 

міндетті.  

 156. В случае смерти Арендатора физического 

лица, права и обязанности по договору 

переходят к его наследнику (-ам) в 

установленном законодательством порядке. До 

вступления наследников в права наследования 

и обращения в Банк за получением 

содержимого сейфа (ячейки) договор, 

заключенный между Банком и Арендатором,  

считается действующим, и аренда сейфа 

(ячейки) в течение этого срока подлежит 

оплате наследниками после вступления их в 

права наследования. При наличии нескольких 

наследников Арендатора, включенных в 

свидетельство о праве на наследство, за 

получением ценностей в Банк обязаны 

обратиться все наследники одновременно. 

157. Мұрагерлік құқық туралы куәлікке 

қосылған мұрагерлердің біреуіне 

құндылықтарды беруге қалған мұрагерлердің 

сәйкес сенімхатын ұсынбай, сейфті 

(ұяшықты) ашуға жол берілмейді.  

 

 157. Вскрытие сейфа (ячейки) для выдачи 

ценностей одному из наследников, 

включенных в свидетельство о праве на 

наследство, без предоставления 

соответствующей доверенности от остальных 

наследников не допускается. 

158. Мұрагерлік ету құқығының күшіне енуі 

үшін белгілі бір уақыт қажет болатын 

болғандықтан, мұрагер Жалға алу шартының 

 158. Наследник освобождается от уплаты 

штрафа за несвоевременное освобождение 

сейфа (ячейки) после истечения срока 
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мерзімі аяқталғаннан кейін сейфті (ұяшықты) 

уақтылы босатпау үшін айыппұл төлеуден 

босатылады.  

договора аренды, так как вступление в права 

наследования требует определенного времени. 

159. Сейфтегі (ұяшықтағы) заттарды ҚР 

қолданыстағы заңнамасында бекітілген 

тәртіппен алған (құндылықтар тәркіленген) 

жағдайда, сейфтегі (ұяшықтағы) заттарды 

беру үшін Банк Жалға алушы алдында 

материалдық жауапкершілік көтермейді.  

  159. В случае производства выемки 

содержимого сейфа (ячейки) (конфискации 

ценностей) в установленном действующим 

законодательством порядке РК Банк не несет 

материальной ответственности перед 

Арендатором за выдачу содержимого сейфа  

(ячейки). 

10. Өзге операцияларды жүргізудің  

жалпы талаптары 

 10. Общие условия проведения  

других операций 

160. Банк жоғарыда көрсетілген 

операциялармен қатар Лицензияларға, ҚР 

заңнамасына және Банктің ішкі құжаттарына 

сәйкес төменде көрсетілген басқа 

операцияларды жүзеге асыруға құқылы: 

 160.  Помимо операций, указанных выше, Банк 

в соответствии с Лицензиями, 

законодательством РК и внутренними 

документами Банка вправе осуществлять 

другие операции: 

1) банктер мен банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 

ұйымдардың корреспонденттік шоттарын 

ашу және жүргізу; 

 1) открытие и ведение корреспондентских 

счетов банков и организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских 

операций; 

2) ақша, валюта және қор нарықтарында 

мәмілелер жасасу. 
 2) заключение сделок на денежном, валютном 

и фондовом рынках; 

3) бағалы қағаздар нарығында мемлекеттік 

бағалы қағаздармен жүргізілетін брокерлік 

қызметтер көрсету;  

 3) предоставление услуг по брокерской 

деятельности на рынке ценных бумаг с 

государственными ценными бумагами; 

4) кастодиандық қызмет көрсету;  4) предоставление кастодиальных услуг; 

5) бағалы қағаздарды ұстаушылардың Өкілі 

болу қызметін көрсету; 
 5) предоставление услуг Представителя 

держателей ценных бумаг; 

6) заңды тұлғалардың вексельдерін авальдау;  6) авалирование векселей юридических лиц; 

7) ресейлік банктердің вексельдерін 

инкассоға қабылдау; 
 

 

7) прием на инкассо векселей российских 

банков; 

8)  есепке алу операциялары: жеке және 

заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де 

борыштық міндеттемелерін есепке алу 

(дисконт); 

 8) учетные операции: учет (дисконт) векселей 

и иных долговых обязательств физических и 

юридических лиц; 

9) банкноталарды, монеталарды және бағалы 

заттарды инкассациялау; 
 9) инкассация банкнот, монет и ценностей; 

10) төлем құжаттарын (вексельдерді 

қоспағанда) инкассоға қабылдау; 
 10) прием на инкассо платежных документов 

(за исключением векселей); 

11) аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау 

және ол бойынша міндеттемелерді орындау; 
 11) открытие (выставление) и подтверждение 

аккредитива и исполнение обязательств по 

нему; 

12) ақшалай нысанда орындауды көздейтін 

банк кепілдіктерін беру;  
 12) выдача банковских гарантий, 

предусматривающих исполнение в денежной 

форме; 

13) үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда 

орындауды көздейтін банктік кепілдемелер 

және өзге де міндеттемелерді беру; 

 13) выдача банковских поручительств и иных 

обязательств за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение в денежной 

форме; 

14) факторинг операциялары: төлем жасамау 

тәуекелін өзіне қабылдай отырып, 

тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) 

 14) факторинговые операции: приобретение 

прав требования платежа с покупателя товаров 

(работ, услуг) с принятием риска неплатежа. 
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сатып алушыдан төлем жүргізуді талап ету 

құқығын алу.  

 

161. Корреспонденттік шоттарды ашу үшін 

клиент Банкке ҚР заңнамасында және 

Банктің ішкі құжаттарында көзделген 

құжаттардың пакетін ұсынады.   

 161.  Для открытия корреспондентских счетов 

клиент предоставляет Банку пакет документов, 

предусмотренных законодательством РК и 

внутренними документами Банка. 

162. Банк корреспонденттік шоттарды Банк 

және клиент арасында жасалған 

Корреспонденттік қатынастарды орнату 

туралы келісімнің негізінде ашады және 

жүргізеді.  

 162.  Банк осуществляет открытие и ведение 

корреспондентских счетов на основании 

заключенного между Банком и клиентом 

Соглашения об установлении 

корреспондентских отношений. 

163. Банк ҚР заңнамасында белгіленген 

мерзімде уәкілетті органдарға шот ашқаны 

туралы хабарлама жібереді.  

 163. Банк направляет уведомление об 

открытии счета в уполномоченные органы в 

сроки, установленные законодательством РК. 

164. Банк тек қағаз (жай және векселдік қағаз) 

бетінде ресімделген  вексельдермен 

операциялар жүргізеді.   

 164. Банк проводит операции с векселями, 

оформленными только на бумажном носителе, 

как на обычной, так и вексельной бумаге.  

165. Егер шетел  валютасындағы 

вексельдердің айналымы ҚР заңнамасына 

қайшы келмесе, Банк номиналды құны 

теңгемен және өзге шетел  валютасымен 

көрсетілген вексельдермен операциялар 

жүргізеді.   

 165. Банк проводит операции с векселями, 

номинал которых выражен как в тенге, так и 

другой иностранной валюте, в случае если 

обращение векселей в иностранной валюте не 

противоречит законодательству РК. 

166. Банк төлем мерзімі орнамаған 

вексельдермен операциялар жүргізеді.  
 166. Банк осуществляет операции с векселями, 

срок платежа по которым еще не наступил. 

167. Вексельдермен операцияларды жүзеге 

асыру алдында Банк құжаттың сенімділігін 

анықтау мақсатында вексельге сараптама 

жасайды. Сараптама жасау тәртібі Банктің 

ішкі құжаттарында белгіленген.   

 167. До осуществления операции с векселями 

Банк проводит экспертизу векселя с целью 

определения действительности документа. 

Порядок проведения экспертизы  установлен 

внутренними документами Банка.  

168. Банк нысаны және мазмұны бойынша ҚР 

Вексель айналысы туралы заңының 

талаптарына сәйкес келетін вексельдермен 

операция жүргізеді.  

 168. Операции совершаются Банком только с 

векселями, форма и содержание которых 

соответствуют требованиям Закона РК о 

вексельном обращении. 

169. Банктің инкассация қызметі қолма-қол 

ақша және басқа бағалы заттар ұстаған Банк 

клиенттерін жеткізіп салуды жүзеге асырады. 

 169. Служба инкассации Банка осуществляет 

сопровождение материально-ответственных 

лиц Банка с наличными деньгами и другими 

ценностями. 

170. Банк инкассация қызметін көрсету 

жөнінде жасалған шарттардың негізінде 

аутсорсинг компаниялары арқылы заңды 

және жеке тұлғаларға инкассация қызметін 

ұсынады: 

 170. Услуги инкассации предоставляются 

Банком юридическим и физическим лицам, на 

основании заключенных договоров на 

предоставление услуг инкассации через 

аутсорсинговую компаниию: 

1) қолма-қол ақшаны жеткізу;   1) на доставку наличных денег; 

2) банктің мекемелерінен қолма-қол ақша 

алған материалдық жауапты тұлғаларды 

кәсіпорынға дейін жеткізіп салу; 

 2) на сопровождение материально-

ответственных лиц с наличными деньгами, 

полученными в учреждениях банков до 

предприятий; 

3) ақша түсімін инкассациялау;     3) на инкассирование денежной выручки; 

4) бағалы заттарды инкассациялау, 

сақтау және жеткізу.  
 4) на инкассирование, хранение и доставку 

ценностей. 

171. Инкассация қызметін көрсеткені үшін 

комиссия мөлшерін белгілеген кезде Банк: 
 171.  При установлении размера комиссии за 

оказание услуг инкассации Банк учитывает  
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1) Банктің филиалы орналасқан жерден 

инкассациялау объектісіне дейінгі 

арақашықтық;   

2) қызмет көрсету кезеңділігі;  

3) инкассацияланған/жеткізілген бағалы 

заттардың көлемі сияқты өлшемдерді есепке 

алады.  

 такие параметры как: 

1) расстояние от места нахождения филиала 

Банка до объекта инкассирования; 

 

2) периодичность обслуживания; 

3) объем проинкассированных/доставленных 

ценностей. 

 

172.  Банк импорттық аккредитивтерді 

шығару, олардың экспорттық түрлерін 

авизолау және экспорттық және импорттық 

қайтарылмайтын аккредитивтер бойынша 

қызмет көрсетеді. Контрагент банктермен 

жүргізілетін құжаттамалық операциялар 

бойынша тәуекелдер үшін шекті соманы, 

мерзімін және комиссиясын Банктің 

Директорлар кеңесі бекітеді (3-қосымша).     

 172. Банк оказывает услуги по выпуску 

импортных, авизованию экспортных и 

обслуживанию экспортных и импортных 

безотзывных  аккредитивов.  Предельные 

суммы, сроки и комиссии за риск по 

документарным операциям с банками-

контрагентами утверждаются Советом 

Директоров Банка (Приложение № 3). 

173. Аккредитивтерді авизолау және шығару 

теңгемен және шетел валютасымен 

жүргізіледі.  

 173. Авизование и выпуск аккредитивов 

осуществляется  в тенге и иностранной валюте. 

174. Банк аккредитивтер бойынша 

операцияларды Халықаралық сауда 

палатасының ережесіне, ҚР қолданыстағы 

заңнамасына сәйкес және жасалған 

Аккредитивтік қызмет көрсету шартының 

негізінде жүзеге асырады.     

 174. Банк совершает операции по 

аккредитивам в соответствии с Правилами 

Международной Торговой палаты, 

действующим законодательством РК и на 

основании заключенного договора  на 

аккредитивное обслуживание. 

175. Аккредитивтік қызмет көрсету үшін 

Банк клиенттен Банктің қолданыстағы 

Тарифтеріне сәйкес комиссия алады.  

 175. За услуги по аккредитивному 

обслуживанию Банк взимает с клиента 

комиссии согласно действующим Тарифам 

Банка. 

176. Аккредитивтер:   176. Аккредитивы подразделяются на: 

1) Импорттық аккредитивтер;   1) Импортные аккредитивы; 

2) Экспорттық аккредитивтер болып 

бөлінеді.  
 2) Экспортные аккредитивы. 

177. Ақшамен өтелуін қамсыздандыру 

дәрежесі бойынша аккредитивтер:  
 177. По степени обеспечения денежным 

покрытием аккредитивы делятся на: 

1) Өтелген аккредитивтер;   1) Покрытые аккредитивы; 

2) Өтелмеген аккредитивтер болып бөлінеді.  2) Непокрытые аккредитивы. 

178. Банк кепілдіктер бойынша банктік 

операциялардың төменде көрсетілген 

түрлерін ұсынады:  

1) кепілдікті шығару – клиенттің 

(Принципалдың)  тапсырмасы бойынша 

кепілдік міндеттемеде көрсетілген 

талаптармен Банктің өзіне қабылдаған 

міндеттемелері;   

2) кепілдікті растау – кепілдікті шығарған 

Банктің тапсырмасы бойынша шетелдік 

немесе басқа банктің өзіне ортақ 

міндеттемелерді қабылдауы;   

3) кепілдікті авизолау – контрагентке 

(Принципалға) қызмет көрсететін банктен 

алған кепілдікті Бенефициарға тапсыруды 

 178. Банк предоставляет следующие виды 

банковских операций по гарантиям: 

 

1) выпуск гарантии  - принятие Банком на себя 

обязательств по поручению клиента 

(Принципала) на условиях, указанных в 

гарантийном обязательстве; 

 

2) подтверждение гарантии - принятие 

иностранным или другим банком на себя 

солидарной ответственности по поручению 

Банка, выпустившего гарантию; 

3) авизование гарантии - осуществление 

передачи Бенефициару полученной гарантии 

от Банка, обслуживающего контрагента 
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жүзеге асыру;    

4) кепілдік талаптарының өзгеруі – кепілдік 

бойынша міндеттемелердің сомасының, 

мерзімінің, басталу талаптарының өзгеруі; 

5) кепілдік бойынша төлем жасау – 

Принципалдың дебиторлық берешегін 

болашақта өтей отырып, Банктің өз есебінен 

Бенефициардың пайдасына оның талабы 

немесе Принципалдың өтініші негізінде 

төлем жасау; 

6) кепілдікті жою (есептен шығару) –

шығарылған кепілдікте көрсетілген мерзімнің 

аяқталуына, кепілдік мәтіні бойынша 

көрсетілген талаптардың орнауына немесе 

кепілдіктің түпнұсқасын ұсынуға байланысты 

Банктің осы кепілдік бойынша 

міндеттемесінің тоқтатылуы.   

(Принципала); 

4) изменение условий гарантии -  изменение 

суммы, сроков, условий наступления 

обязательств по гарантии; 

5) проведение выплат по гарантии - 

проведение Банком платежей  за свой счет в 

пользу Бенефициара на основании его 

требования либо заявления Принципала, с 

последующим погашением дебиторской 

задолженности Принципалом; 

6) аннулирование (списание) гарантии – 

прекращение обязательств Банка по 

выпущенной гарантии в связи с истечением 

указанного в ней срока, наступления условий, 

указанных по тексту гарантии, или 

предоставлением оригинала гарантии. 

179. Банк: 

1) бизнес-клиенттерге және жеке тұлғаларға 

тендерлік кепілдіктер; 

2) бизнес-клиенттерге және жеке тұлғаларға – 

төлем кепілдіктерін береді. 

 179. Банком предоставляются: 

1) тендерные гарантии – бизнес-клиентам и 

физическим лицам; 

2) платежные гарантии – бизнес-клиентам и 

физическим лицам. 

180. Кепілдіктер ҚР резиденттерінің және 

бейрезидентерінің пайдасына ұлттық 

және/немесе шетелдік валютамен беріледі 

 180. Гарантии предоставляются в пользу 

резидентов и нерезидентов РК, в национальной 

и/или иностранной валюте. 

181. Клиент кепілдік алу үшін Банктің ішкі 

құжаттарында бекітілген құжаттар пакетін 

ұсынады.  

 181. Для получения гарантий клиентом 

предоставляется пакет документов, 

утвержденный внутренними документами 

Банка. 

182. Банк факторингтің төмендегі түрлерін 

ұсынады: 

1) Регресс құқығымен жасалған ашық және 

жабық факторинг, 

2) Регресс құқығынсыз жасалған ашық 

факторинг. 

 182. Банк предоставляет следующие виды 

факторинга:  

1) Открытый и закрытый факторинг с правом 

регресса, 

2) Открытый факторинг без права регресса. 

183. Факторинг: 

 

1) ақылы, мерзімді және қайтарылады деген 

принциптерді сақтай отырып, ұлттық 

және/немесе шетел  валютасында; 

2) төлем мерзімін 90 күнге дейін ұзарту 

талабымен тауарларды сату және қызмет 

көрсету саласында өз қызметін жүзеге 

асыратын бизнес-клиенттерге;    

3) төлем мерзімі белгілі және клиент пен 

Борышкер арасындағы шартта қатаң 

белгіленген қолданыстағы ақшалай талаптан 

шегіну арқылы жүзеге асырылады.    

 183. Предоставление факторинга 

осуществляется: 

1) в национальной и/или иностранной валюте 

с соблюдением принципов платности, 

срочности и возвратности; 

2) бизнес-клиентам, осуществляющим свою 

деятельность в сфере продажи товаров и услуг, 

на условиях отсрочки платежа до 90 дней; 

 

3) под уступку существующего денежного 

требования, срок платежа по которому 

известен и строго определен в договоре между 

клиентом и должником. 

184. Клиенттерге қойылатын негізгі талаптар: 

1) кемінде тұрақты 4 (төрт) сатып алушысы 

болу керек; 

2) іс-әрекет ету мерзімі кемінде 1 (бір) жыл 

болу керек;     

 184. Основные требования к клиентам: 

1) наличие не менее 4 (четырех) постоянных 

покупателей; 

2) срок деятельности не менее 1 (одного) года; 
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3) Борышкермен арадағы қарым-қатынасы 

кемінде 6 ай болу керек; 

4) Борышкердің тауарларды жеткізу 

(жұмыстарды орындау, қызмет көрсету) 

шарттары бойынша бұрын орындалған және 

төленген міндеттер болу керек;    

5) оң кредит тарихы;  

6) факторинг бойынша қызмет көрсету 

туралы өтініш берілген күні және оның 

алдындағы үш ай ішінде Қарыз алушының 

ағымдағы шотқа қатысты, соған қоса бюджет 

пен бюджеттен тыс қорлар алдындағы 

берешек бойынша ұзақ (5 күннен астас) 

уақыт төленбеген құжаттар картотекасының 

болмауы; 

7) факторинг және қарыздың басқа түрлері 

бойынша, соның ішінде басқа банктерде 

(банктік операциялардың жекелеген түрлерін 

жүзеге асыратын ұйымдарда) мерзімінен 

кешіктірілген берешектің болмауы.    

3) взаимоотношения с должниками не менее 6 

месяцев; 

4) наличие ранее исполненных и оплаченных 

обязательств по договорам поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) с 

Должниками; 

5) положительная кредитная история;  

6) отсутствие у заемщика в течение трех 

предшествующих месяцев и на день подачи 

заявления на предоставление услуг по 

факторингу длительной (более 5-ти дней) 

картотеки неоплаченных в срок документов к 

текущему счету, в том числе по задолженности 

перед бюджетом и внебюджетными фондами; 

  

7) отсутствие просроченной задолженности по 

факторингу и по другим видам займа, в том 

числе и в других банках (организациях, 

осуществляющих отдельные банковские 

операции).  

185. Факторинг үшін комиссия мен 

сыйақыны есептеу және оны төлеу талап ету 

валютасында жасалады. 

 185. Начисление и оплата комиссии и 

вознаграждения за Факторинг производится в 

валюте требования. 

186. Сыйақы сомасы аванстық төлем 

қаражатын қолданған күнтізбелік күндердің 

іс жүзіндегі саны бойынша бір жыл 365 күн 

есебінен аванстық төлем бойынша 

берешектің іс жүзіндегі сомасын негізге ала 

отырып есептеледі. Сыйақы есептеу сәйкес 

борыштық талап ету бойынша аванстық 

төлемді төлеу күнінен басталады және 

Борышкердің барлық берешек сомасын 

Факторинг шартында көзделген толық өтеу 

күнінде аяқталады.   

 186. Сумма вознаграждения начисляется, 

исходя от фактической суммы задолженности 

по авансовому платежу из расчета 365 дней в 

году по фактическому числу календарных 

дней использования средств авансового 

платежа. Начисление вознаграждения 

начинается со дня выплаты авансового 

платежа по соответствующему долговому 

требованию и заканчивается на дату полного 

погашения, предусмотренной договором 

факторинга, всей суммы задолженности 

Должником.  

187. Факторинг бойынша сыйақы есептеу ай 

сайын, айдың ең соңғы жұмыс күніне дейінгі 

жұмыс күні жүзеге асырылады. 

 187. Начисление вознаграждения по 

факторингу осуществляется ежемесячно, в 

предпоследний рабочий день месяца. 

188. Төмендегі жағдайларда Факторинг 

бойынша сыйақы есептеу қосымша жүзеге 

асырылады: 

1) Факторинг шарты бойынша берешекті 

өтеудің ақырғы мерзімі орнаған кезде; 

2) Факторинг шарты бойынша берешекті 

толық мерзімінен бұрын өтеген кезде; 

3) Факторинг шарты бойынша берешекті 

ішінара мерзімінен бұрын өтеген кезде. 

 188. Начисление вознаграждения по 

факторингу дополнительно осуществляется в 

следующих случаях: 

1) при наступлении окончательного срока 

погашения задолженности по договору 

факторинга; 

2) при полном досрочном погашении 

задолженности по договору факторинга; 

3) при частично досрочном погашении 

задолженности по договору факторинга. 

189. Аванстық төлем жасау үшін сыйақы: 

 

 

1) ашық факторинг жағдайында – клиенттің 

Борышкерге қатысты қалған талап ету 

 189. Оплата вознаграждения за 

предоставление авансового платежа 

производится: 

1) в случае открытого факторинга - с 

«резервного» счета по соответствующему 
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сомасын клиентке аударған сәтте сәйкесті 

борыштық талап бойынша «резервтік» 

шоттан; 

2) жабық факторинг жағдайында – Борышкер 

клиентке төлем жасаған сәтте клиенттің 

ағымдағы шотынан төленеді. 

долговому требованию в момент перечисления 

клиенту оставшейся суммы требования 

клиента к должнику; 

2)  в случае закрытого факторинга - с текущего 

счета клиента в момент оплаты должником 

клиенту. 

190. Факторинг бойынша қызмет көрсеткені 

үшін комиссия алу талаптары Банктің 

қолданыстағы тарифтерінде белгіленген. 

 190. Условия взимания комиссий за  

предоставление услуг по факторингу 

определены в  действующих тарифах Банка. 

191. Банктің осы тарауда көрсетілген 

операцияларды жүргізу бойынша нақты 

талаптары Банктің ішкі құжаттарында, 

сондай-ақ клиенттермен жасалатын нақты 

шарттарда  белгіленеді.  

 191.  Конкретные условия проведения Банком 

операций, указанных в настоящем разделе, 

устанавливаются во внутренних документах 

Банка, а также конкретных договорах, 

заключаемых с клиентами. 

192. Банкпен айрықша қатынастағы 

тараптармен жасалатын мәмілелерге 

(өнімдер мен қызметтерден, мәміле 

сомасынан және т.б. тәуелсіз) жеңілдетілген 

талаптар берілмейді. Жеңілдетілген 

талаптарды ұсыну дегенiмiз: 

1) табиғатына, мақсатына, ерекшелiктерiне 

және тәуекел етуіне қарай Банктің өзімен 

айрықша қатынастағы тұлға болып 

табылмайтын клиенттермен жасай 

қоймайтын мәмілені Банкпен айрықша 

қатынастағы тұлғамен немесе оның 

мүддесінде жасауы; 

2) банк операциясын орындағаны үшін 

алынатын сыйақы мен төлемді немесе 

қамтамасыз етуді басқа клиенттерден талап 

етілетін деңгейге қарағанда төмен деңгейде 

қабылдау. 

 192. По всем сделкам со сторонами, 

связанными с Банком особыми отношениями 

(независимо от вида продуктов и услуг, суммы 

сделки и т.д.), не допускается предоставление 

льготных условий. Предоставление льготных 

условий означает:  

1) вступление в сделку с лицом, 

связанным с Банком особыми отношениями 

или в его интересах, в которую по ее природе, 

цели, особенностям и риску Банк не вступил 

бы с клиентами, не являющимися лицами, 

связанными с ним особыми отношениями;  

 

2) взимание вознаграждения и платы за 

выполнение банковской операции или 

принятие обеспечения ниже, чем то, которое 

требуется от других клиентов. 

Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалармен 

жасалатын мәмілелер ҚР қолданыстағы 

заңнамасында белгіленген талаптарға және 

шектеулерге сәйкес жүзеге асырылады.  

 Сделки с лицами, связанными с Банком 

особыми отношениями совершаются в      

соответствии с требованиями и 

ограничениями, установленными 

действующим      законодательством РК. 

11. Банк қабылдайтын қамсыздандыруға 

қойылатын талаптар 

 11. Требования к принимаемому Банком 

обеспечению 

193. Қамсыздандыру ретінде ұсынылатын 

мүлікке (мүліктік құқыққа) төменде 

көрсетілген жалпы талаптар қойылады:  

 193. К имуществу (к имущественному праву), 

предлагаемому в качестве обеспечения, 

предъявляются следующие общие требования: 

1) мүліктің (мүліктік құқықтың) бағасының 

жеткілікті дәрежедегі тұрақтылығымен және 

мұндай мүлікке (мүліктік құқыққа) нарықтың 

қалыптасқан жай-күйімен 

қамсыздандырылатын өтімділігі болуы керек.   

 1)   имущество (имущественное право), должно 

обладать ликвидностью, обеспечиваемой 

достаточной стабильностью цен и сложившейся 

конъюнктурой рынка на такое имущество 

(имущественное право); 

2) Банктің уәкілетті органы мүлікті қайта 

кепілге беру тәртібімен кепілге алу туралы 

шешім қабылдаған жағдайларды қоспағанда, 

кепілге берілетін мүлік үшінші тұлғалардың 

құқықтарымен және талаптарымен 

жүктемеленбеген болуы керек;   

 2)  имущество, предоставляемое в залог, должно 

быть свободно от обременения прав и 

требований третьих лиц, за исключением 

случаев, когда уполномоченным органом 

Банка принимается решение о принятии в залог 

имущества в порядке перезалога; 
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3) қарыз беру, кепілдіктер және 

аккредитивтер шығару туралы өтінімдерді 

қарастыру үшін, заң тұрғысынан сараптама 

жүргізу, мүліктің кепілдік құнын анықтау 

және оған кепіл құқығын тіркеу үшін қажетті 

құжаттардың тізіміне (бұдан кейін – Тізім) 

сәйкес құжаттардың және оларды ресімдеу 

бойынша талаптардың  міндетті түрде болуы.   

 3) обязательное наличие документов в 

соответствии с Перечнем документов, 

необходимых для рассмотрения заявок на 

предоставление займов, выпуск гарантий и 

аккредитивов, и требований по их 

оформлению (далее Перечень), необходимых 

для проведения юридической экспертизы, 

определения залоговой стоимости и 

регистрации права залога на имущество. 

Тізімде көрсетілген құжаттардың тізімі 

түпкілікті емес. Кепілге берілетін мүліктің 

түріне, оны меншікке сатып алу негізіне және 

тәртібіне байланысты мүліктің Кепіл 

берушіге іс-жүзінде тиесілі болуын анықтау 

мақсатында және ұсынылатын мүлікті 

кепілге алу туралы мәселе бойынша ақырғы 

шешім қабылдау үшін қажетті басқа да 

құжаттар талап етілуі мүмкін.  

 Список документов, приведенных в Перечне, 

не является исчерпывающим. В зависимости 

от вида имущества, предлагаемого в залог, 

основания и порядка его приобретения в 

собственность, могут быть затребованы 

иные документы, необходимые для 

установления действительной принадлежности 

имущества залогодателю и окончательного 

решения вопроса о принятии предлагаемого 

имущества в залог. 

Тазартылып өшірілген немесе қоса жазылған, 

сөздері сызылған және басқа келісілмеген 

түзетулері бар немесе құжаттың 

түпнұсқалығына күмән келтіретін құжаттар 

қабылданбайды.    

 Не принимаются документы, имеющие 

подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и 

иные не оговоренные исправления, либо 

вызывающие сомнения в их подлинности. 

Тізімде көрсетілген құжаттарды түпнұсқа 

түрінде немесе нотариатты куәландырылған 

көшірме (егер бұл Тізімде көзделсе) түрінде 

ұсыну қажет, бұл кезде Банктің 

ксерокөшірмені қабылдаған қызметкері оны 

түпнұсқамен салыстырып тексеруі қажет, бұл 

туралы қызметкер өзінің лауазымын және 

аты-жөнін, күнін көрсету арқылы сәйкес 

жазба жасау керек.   

 Документы, указанные в Перечне, 

необходимо предоставлять в подлиннике или 

нотариально удостоверенных копиях (если 

это предусмотрено в Перечне), при этом 

ксерокопия должна быть сверена принявшим 

ее сотрудником Банка с подлинником, о чем 

сотрудник должен сделать соответствующую 

запись, с указанием своей должности и Ф.И.О, 

даты. 

4) Кепіл берушінің салық және бюджетке 

жасалатын басқа міндетті төлемдер бойынша 

берешегінің, сондай-ақ Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарында белгіленген 

жағдайларды есептемегенде, коммуналдық 

қызметтерге төлем жасау, жал ақысын төлеу 

және кепіл затына қатысты басқа да төлемдер 

бойынша берешегінің болмауы;  

 4) отсутствие у Залогодателя задолженности 

по налогам и другим обязательным платежам 

в бюджет, а также задолженности по уплате 

коммунальных услуг, арендной платы и др. 

платежей, касающихся предмета залога, за 

исключением случаев, определенных 

внутренними нормативными документами 

Банка; 

5) кепілге қойылған мүліктің сақталуын 

Кепіл беруші қамтамасыз етеді. Қажет болған 

жағдайда, Банк (Филиал) кепілге қойылған 

мүлікті ҚР заңнамасының талаптарына және 

кепіл шарттарына сәйкес күзетеді;   

 5) обеспечение сохранности залогового 

имущества осуществляется Залогодателем. 

Банк (Филиал) осуществляет охрану 

залогового  имущества в случае 

необходимости в соответствии с требованиями 

законодательства РК и договором залога; 

6) Жылжымалы және жылжымайтын мүлікті 

жалға алу (пайдалану) құқығын кепіл ретінде 

қабылдаған жағдайда, жалға алудың 

(пайдаланудың) аяқталу мерзімі қарыз 

берілетін сәтте қарызды өтеу мерзімінен кем 

дегенде 12 айға кеш болуы тиіс.  

 6) В случае принятия в качестве залога права 

аренды (пользования) движимого и 

недвижимого имущества, срок окончания 

аренды (пользования) на момент выдачи 

займа должен быть позже срока его 

погашения, не менее чем на 12 месяцев. 
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Жалға беру шарты қолданыста болатын 

мерзімге қосымша кепіл ретінде жалға беру 

нысанында уақытша ұзақмерзiмдi жер 

пайдалану құқығымен жер телімдерін 

қабылдауға рұқсат етіледі. 

Допускается принятие земельных участков с 

правом временного долгосрочного 

землепользования в форме аренды в 

качестве дополнительного залога на срок 

действия договора аренды. 

194. Кепіл заты болып табылатын мүлікті 

Кепіл беруші (Қарыз алушы) ҚР заңнамасына 

сәйкес, қажет болған жағдайда Банктің 

талабы бойынша Банктің ішкі нормативтік 

құжаттарына сәйкес сақтандырады.  

 194. Страхование имущества, являющегося 

предметом залога, производится Залогодателем 

(Заемщиком) в соответствии с 

законодательством РК, в необходимых 

случаях - по требованию Банка в 

соответствии с внутренними нормативными 

документами Банка. 

195. Бөлшекті (ипотекалық) кредиттеу 

бағдарламаларының, шағын және орта 

бизнесті кредиттеу бағдарламасы аясында 

Банктің Кепілдік саясатымен және Банктің 

бөлшекті (ипотекалық) кредиттеуді, шағын 

және орта бизнесті кредиттеуді реттейтін 

сәйкес ішкі нормативтік құжаттарымен 

белгіленген мүлік түрлері кепілге 

қабылдануы мүмкін.  

 195. В рамках программ розничного 

(ипотечного) кредитования, программ 

кредитования малого и среднего бизнеса,  в 

залог могут приниматься виды имущества, 

определенные Залоговой политикой Банка и 

соответствующими внутренними 

нормативными документами Банка, 

регулирующими розничное (ипотечное) 

кредитование, кредитование малого и среднего 

бизнеса. 

196. Қарыз (кепілдіктер, аккредитивтер) беру 

туралы мәселелерді қарау кезінде кепілдік 

қамсыздандыруды таңдау бойынша келесі 

басымдықтар ескеріледі: 

 196. При рассмотрении вопросов о 

предоставлении займов (гарантий, 

аккредитивов) учитываются следующие 

приоритеты при выборе залогового 

обеспечения: 

Өтімділігі жоғарғы қамсыздандыру:  

1) Банкте ашылған депозит; 

2) ҚР Үкіметінің кепілдіктері түріндегі 

қамсыздандыру;  

3) «АА» тобынан төмен емес ұзақмерзімді 

кредиттік рейтингі бар банктердің 

кепілдіктері түріндегі қамсыздандыру;  

4) ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары; 

5) «АА» тобынан төмен емес ұзақмерзімді 

кредиттік рейтингі бар басқа банктегі 

депозит; 

 

6) тазартылған бағалы металдардың 

құймалары; 

7) «АА» тобынан төмен емес жеке 

рейтингтері бар заңды тұлғалардың 

кепілдіктері;  

8) бірінші санаттағы эмитенттердің 

вексельдері; 

9) ақшаны кепілге қою. 

 Высоколиквидное обеспечение:  

1) Депозит, открытый в Банке; 

 

2) Обеспечение в виде гарантий 

Правительства РК; 

3) Обеспечение в виде гарантий банков, 

имеющих долгосрочный кредитный рейтинг 

не ниже группы «АА»; 

4) Государственные ценные бумаги РК; 

5) Депозит в другом банке, имеющий 

долгосрочный кредитный рейтинг не ниже 

группы «АА»; 

6) Аффинированные драгоценные металлы 

в слитках; 

7) Гарантии юридических лиц, имеющих 

индивидуальный рейтинг не ниже группы 

«АА»; 

8) векселя первоклассных эмитентов; 

 

9) заклад денег. 

Кепілдік қамсыздандырудың өтімді 

түрлері: 

1) Қаланың шегіндегі тұрғын үй ғимараттары 

(пәтерлер, коттедждер, сатып алынған жер 

телімдеріндегі үйлер); 

2) қаланың шегіндегі өндірістік және 

 Ликвидные виды залогового обеспечения: 

 

1) Жилые здания в черте города 

(квартиры, коттеджи, дома с выкупленным 

земельным участком); 

2) Здания и сооружения 
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әкімшілік типтегі ғимараттар мен 

құрылыстар, офистер, сауда павильондары, 

мейрамханалар және т.б.; 

3) Жер қойнауын пайдалану мақсатында жер 

теліміне берілген құқық; 

4) «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-

тың кепілдіктері.  

производственного и административного типа, 

офисы, торговые павильоны, рестораны и т.д. 

в черте города; 

3) Право недропользования с земельным 

участком; 

4) Гарантии АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму». 

Өтімділігі төмен кепілдік қамсыздандыру 

түрлері: 

1)  қаланың сыртында орналасқан тұрғын үй 

ғимараттары (пәтерлер, коттедждер, сатып 

алынған жер телімдеріндегі үйлер); 

2) қаланың сыртында орналасқан өндірістік 

және әкімшілік типтегі ғимараттар мен 

құрылыстар, офистер, сауда павильондары, 

мейрамханалар және т.б.; 

3) отандық және шетел өндірісіндегі жеңіл, 

жүк автокөліктері, арнайы және ауыл 

шаруашылығы техникасы, әуе, теңіз/өзен 

кемелері; 

4) өндірістік жабдықтар, әрекет ететін 

кәсіпорындардың және/немесе олардың 

құрылымдық бірліктерінің технологиялық 

желілері; 

5) жалға алынған жер телімдері; 

6) қаланың шегінде орналасқан жеке 

меншіктегі жер телімдері; 

7) ауыл шаруашылығы мақсатында 

пайдаланылатын жер телімдері; 

8) «Астық қолхаттары бойынша 

міндеттемелерді орындауға кепілдік беру 

қоры» кепілдік берген немесе Сақтандару 

компаниясында сақтандырылған астық, астық 

қолхаттары; 

9) айналымдағы тауар;  

10) ауылдық жерде орналасқан жеке 

меншіктегі жер телімдері; 

 

11) мал шаруашылығы кешенінің 

құрамындағы ауыл шаруашылығы 

жануарлары;  

12) Тауар белгісі туралы құқық.  

13) Саяжай және бау-бақша 

щаруашылығының объектілері.  

 Низко ликвидные виды залогового 

обеспечения: 

1) Жилые здания за чертой города 

(квартиры, коттеджи, дома с выкупленным 

земельным участком);  

2) Здания и сооружения производственного и 

административного типа, офисы, торговые 

павильоны, рестораны и т.д. за чертой города; 

  

3) Легковые, грузовые автомобили  

отечественного и импортного производства, 

специальная и сельскохозяйственная техника, 

воздушные, морские/речные суда; 

4) Производственное  оборудование, 

технологические линии действующих 

предприятий и/или их структурных единиц; 

 

5) Земельные участки, находящиеся в аренде; 

6) Земельные участки, находящиеся в частной 

собственности, расположенные в черте города; 

7) Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения;  

8) Зерно, зерновые расписки, гарантированные 

«Фондом гарантирования исполнения 

обязательств по зерновым распискам» или 

застрахованные в Страховой компании; 

 

9) Товары в обороте; 

10) Земельные участки, находящиеся в частной 

собственности расположенные в сельской 

местности; 

11) Сельскохозяйственные животные в составе 

животноводческого комплекса; 

 

12) Право на товарный знак; 

13) Объекты дачного и садового хозяйства. 

Кепілдік қамсыздандырудың өтімді емес 

түрлері:  

1) аяқталмаған құрылыс; 

2) төлемге қабілетті компаниялардың 

дебиторлық берешегі; 

3) жеке тұлғалардың кепілдіктері мен 

кепілдемелері; 

4) заңды тұлғалардың кепілдіктері мен 

кепілдемелері; 

 Не ликвидные виды залогового обеспечения: 

 

1) Незавершенное строительство;   

2) Дебиторская задолженность 

платежеспособных компаний; 

3) Гарантии и поручительства физических 

лиц; 

4) Гарантии и поручительства 

юридических лиц; 
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5) болашақта түсетін ақша мен мүлік; 

 

6) ҚР резидент ұйымдары деп танылған 

заңды тұлғалардың қор биржасының ресми 

тізімінің «акциялар» секторының бірінші (ең 

жоғары) және екінші (ең жоғары) санатына 

қосылған акциялары; 

 

7) жарғылық капиталдағы үлесі, жарғылық 

капиталының 100 %.  

5) Деньги и имущество, поступающие в 

будущем; 

6) Акции юридических лиц, признаваемых 

организациями - резидентами РК, включенные 

в первую (наивысшую) и во вторую 

(наивысшую) категорию сектора «акции» 

официального списка фондовой биржи; 

7) Доля уставного капитала, 100 % уставного 

капитала. 

197. Банк клиенттің Банк алдындағы ҚР 

заңнамасында, сондай-ақ Банктің ішкі 

процедураларында көзделген 

міндеттемелерінің орындалуын 

қамсыздандырудың басқа түрлерін 

қабылдауға құқылы.    

 197. Банк вправе принимать иные виды 

обеспечения исполнения обязательств клиента 

перед Банком, предусмотренные 

законодательством РК, а также внутренними 

процедурами Банка. 

12. Банктік операцияларды жүргізу 

бойынша белгіленген мөлшерлемелер мен 

тарифтер  

 12. Ставки и тарифы на проведение 

банковских операций 

198. Банк операция жүргізгені үшін Банк өз 

бетінше белгілеген және Директорлар кеңесі 

бекіткен қолданыстағы тарифтеріне                            

(4-қосымша) сәйкес клиенттерден комиссия 

және сыйақы алады.    

 198. За проведение операций Банк взимает с 

клиентов комиссии и вознаграждения в 

соответствии с действующими тарифами Банка 

(Приложение №4), которые устанавливаются 

Банком самостоятельно и утверждаются 

Советом Директоров. 

199. Тарифтердің шекті мәнін (5-қосымша), 

сыйақы мөлшерлемесі, депозиттер мен 

кредиттердің сомалары және мерзімдері 

бойынша шекті шамаларды бекіту, сондай-ақ 

оларды өзгерту Директорлар кеңесінің 

құзыреті болып табылады және бұндай 

өкілеттік Банктің басқа органдарына 

берілмейді.      

200. Тарифтердің ең аз және ең жоғарғы мәні 

аясында бекіту Директорлар кеңесінің 

құзыреті болып табылады және бұндай 

өкілеттік Банктің уәкілетті органына берілуі 

мүмкін. 

 199. Утверждение предельных значений 

тарифов (Приложение №5), предельных 

величин по ставкам вознаграждения, суммам и 

срокам депозитов и кредитов, а также их 

изменение является компетенцией Совета 

Директоров и не может быть делегировано 

другим органам Банка. 

 

200. Утверждение тарифов в рамках 

минимальных и максимальных значений 

тарифов является компетенцией Совета 

Директоров и может быть делегировано 

уполномоченному органу Банка. 

201. Банк банктік қызмет бойынша тарифтер, 

сыйақының шекті мөлшерлемелері туралы 

өзекті ақпаратты, бекіту күндері мен 

қолданыстағы мөлшерлемелерге, сондай-ақ 

тарифтерге енгізілген соңғы өзгерістер, ішкі 

құжаттардың нөмірлері мен оларды бекіткен 

орган туралы мәліметтерді Банктің 

корпоративтік www.всс.kz интернет веб-

сайтында, сонымен қатар филиалдардың 

жайларында (көріп танысуға ыңғайлы жерде) 

орналастырады.  

 201. Актуальная информация по предельным 

ставкам вознаграждений и тарифам за 

банковские услуги с указанием сведений о 

датах утверждения и последних внесенных 

изменений в действующие ставки и тарифы, 

номеров внутренних документов и органа, их 

утвердившего, размещается Банком на 

корпоративном интернет веб-сайте: 

www.всс.kz, а также в помещениях филиалов 

(в месте доступном для обозрения и 

ознакомления).  

202. Банк салымдар мен қарыздар (кредиттер) 

бойынша сыйақы мөлшерлемелерін ҚР ҰБ 

нормативтік актілерінде белгілеген тәртіппен 

сенімді, жылдық, тиімді есептеу (СЖТМ) 

 202. Банк указывает ставки вознаграждения по 

вкладам и займам (кредитам) в достоверном, 

годовом, эффективном исчислении (ГЭСВ), в 

порядке, установленном нормативными актами 

http://www.всс.kz/
http://www.всс.kz/
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арқылы клиенттермен жасалатын шарттарда, 

сондай-ақ банктік қызмет бойынша сыйақы 

мөлшері туралы ақпаратты тарату кезінде 

көрсетеді.  

НБ РК, в договорах, заключаемых с клиентами, 

а также при распространении информации о 

величинах вознаграждения по банковским 

услугам. 

13. Өтініштерді қарастырудың және 

банктік қызмет көрсету туралы 

шешім қабылдаудың шекті мерзімдері 

 13. Предельные сроки рассмотрения 

заявления и принятия решения о 

предоставлении банковских услуг 
203. Өтініштерді қарастырудың және банктік 

қызметтің әрбір түрі бойынша банктік қызмет 

көрсету (өтініш беру қажет болған жағдайда) 

туралы шешім қабылдаудың шекті 

мерзімдерін Банк өз бетінше белгілейді (6-

қосымша).  

 203. Предельные сроки рассмотрения 

заявления и принятия решения о       

предоставлении банковских услуг по каждому 

виду банковских услуг (при      необходимости 

подачи заявления) устанавливаются Банком 

самостоятельно (Приложение №6). 

14. Клиенттердің банктік қызмет 

көрсету барысында туындайтын 

өтініштерін қарастыру тәртібі 

 14. Порядок рассмотрения обращений 

клиентов, возникающих в  процессе 

предоставления банковских услуг 

204. Банк клиенттердің келесі өтініштерімен 

жұмыс жүргізеді:  
 204. Банк осуществляет работу со следующими 

обращениями клиентов: 

1) қолма-қол, пошта байланысы арқылы, 

Банктің электрондық поштасына және 

интернет-ресурсына түскен жазбаша 

өтініштер;  

 1) письменными обращениями, 

поступившими нарочно, почтовой связью, на 

электронную почту и интернет-ресурс Банка; 

2) телефон арқылы және клиент Банкке 

тікелей келген кезде берген ауызша 

өтініштер.  

 2) устными обращениями, поступившими 

по телефону и при непосредственном 

посещении клиентом Банка. 

205. Банктің уәкілетті тұлғалары Бас офисте 

және/немесе филиалдарда жеке тұлғаларды, 

сондай-ақ заңды тұлғалардың өкілдерін жеке 

қабылдауды Банктің Басқарма Төрағасы, 

филиалдың директоры (филиалда) бекіткен 

қабылдау кестесіне сәйкес ең кем дегенде 

айына бір рет жүргізеді.  

Қабылдау Бас офис және/немесе банктің 

филиалы орналасқан жерде белгіленген және 

жеке және заңды тұлғалардың назарына 

жеткізілген күндер мен сағаттарда 

жүргізіледі.  

Егер Банктің уәкілетті органы өтінімді 

қабылдаған кезде шеше алмайтын болса, 

клиент оны жазбаша нысанда баяндайды 

және клиентпен жазбаша өтініш беруші 

ретінде жұмыс жүргізіледі.  

 205.Уполномоченные лица Банка в Головном 

офисе и/или филиалах проводят личный 

прием физических лиц и представителей 

юридических лиц не реже одного раза в месяц 

согласно графику приема, утвержденному 

Председателем Правления Банка, директором 

филиала (в филиале). 

Прием проводится по месту нахождения 

Головного офиса и/или филиала Банка в 

установленные и доведенные до сведения 

физических и юридических лиц дни и часы. 

Если обращение не может быть разрешено 

уполномоченным лицом Банка во время 

приема, оно излагается клиентом в письменной 

форме и с ним ведется работа как с 

письменным обращением. 

206. Төмендегідей өтінімдер қаралмайды:  206. Не подлежат рассмотрению: 

1) дайындалып жатқан немесе жасалған 

қылмыстар туралы, мемлекеттік немесе 

қоғамдық қауіпсіздікке төніп тұрған қауіп 

туралы мәліметтер болған және құзыретіне 

сәйкес мемлекеттік органдарға тез арада 

қайта жіберілуі тиіс болған жағдайлар 

баяндалған домалақ арыздардан басқа 

домалақ арыздар.  

 

 1) анонимное обращение, за исключением 

случаев, когда в таком обращении содержатся 

сведения о готовящихся или совершенных 

преступлениях либо об угрозе 

государственной или общественной 

безопасности и которое подлежит 

немедленному перенаправлению в 

государственные органы в соответствии с их 

компетенцией; 

2) мәселенің мәні баяндалмаған өтініш.     2) обращение, в котором не изложена суть 
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 вопроса». 

207. Клиенттердің жазбаша өтініштері 

банктің ішкі құжаттарына сәйкес 

деректемелерден тұратын жазбаша 

өтініштерді тіркеу журналында тіркеледі.  

 207. Письменные обращения клиентов 

регистрируются в журнале регистрации 

письменных обращений, содержащем 

реквизиты в соответствии с внутренними 

документами Банка.  

1) жеке және (немесе) заңды тұлғаның 

қаралуы басқа субъектілерден, лауазымды 

тұлғалардан ақпарат алуды немесе белгілі бір 

жерге шығу арқылы тексеру жүргізуді қажет 

етпейтін өтініші субъектіге, лауазымдық 

тұлғаға келіп түскен күннен бастап 15 (он 

бес) күнтізбелік күн ішінде қаралады. 

 1) Обращение физического и (или) 

юридического лица, для рассмотрения 

которого не требуется получение информации 

от иных субъектов, должностных лиц либо 

проверка с выездом на место, рассматривается 

в течение 15 (пятнадцати) календарных 

дней со дня поступления субъекту, 

должностному лицу. 

2) жеке және (немесе) заңды тұлғаның 

қаралуы басқа субъектілерден, лауазымды 

тұлғалардан ақпарат алуды немесе белгілі бір 

жерге шығу арқылы тексеру жүргізуді қажет 

ететін өтініші қаралады және ол бойынша 

шешім өтініш субъектіге, лауазымды тұлғаға 

түскен күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік 

күн ішінде қабылданады.  

Қосымша түрде мұқият зерделеу, қызметтік 

тексеру немесе аудиторлық тексеру жүргізу 

қажет болған жағдайларда, өтінімді қарау 

мерзімі 30 (отыз) күнтізбелік күннен 

аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін және 

өтініш берушіге бұл жөнінде өтінішті қарау 

мерзімі ұзартылған сәттен бастап 3 (үш) 

күнтізбелік күн ішінде хабар беріледі.   

 2) Обращение физического и (или) 

юридического лица, для рассмотрения 

которого требуется получение информации от 

иных субъектов, должностных лиц либо 

проверка с выездом на место, рассматривается 

и по нему принимается решение в течение 

тридцати календарных дней со дня 

поступления субъекту, должностному лицу. 

В тех случаях, когда необходимо проведение 

дополнительного тщательного  изучения, 

служебной проверки либо аудиторской 

проверки, срок рассмотрения может быть 

продлен не более чем на 30 (тридцать) 

календарных дней, о чем сообщается 

заявителю в течение 3 (трех) календарных 

дней с момента продления срока 

рассмотрения. 

3) Өтінішті қарау мерзімін Банк 

Басқармасының Төрағасы, Басқарушы 

директор немесе оның орнын ауыстыратын 

тұлға ұзартады. 

 3) Срок рассмотрения по обращению 

продлевается Председателем Правления 

Банка, Управляющим директором либо лицом  

его замещающим.  

4) Егер өтініште баяндалған мәселелерді 

шешу ұзақ мерзімді талап ететін болса, онда 

өтініш түпкілікті орындалғанға дейін 

қосымша бақылауға қойылады және өтініш 

берушіге бұл жөнінде орындау мерзімі 

ұзартылған сәттен бастап 3 (үш) күнтізбелік 

күн ішінде хабар беріледі.   

 4) Если решение вопросов, изложенных в 

обращении, требует длительного срока, то 

обращение ставится на дополнительный 

контроль вплоть до окончательного его 

исполнения, о чем сообщается заявителю в 

течение 3 (трех) календарных дней с момента 

продления срока исполнения. 

208. Клиентке оның қағаз бетіндегі жазбаша 

өтінішінің қабылданғаны туралы құжат 

беріледі немесе өтініш көшірмесіне сәйкес 

белгі қойылады. Өтінішті қабылдаудан бас 

тартуға жол берілмейді.  

 

 208. Клиенту выдается документ, 

подтверждающий прием его письменного 

обращения на бумажном носителе, либо 

делается соответствующая отметка на копии 

обращения. Отказ в приеме обращений не 

допускается. 

209. Банктің интернет-ресурсы арқылы келіп 

түскен өтініштер Банктің ішкі құжаттарында 

көзделген тәртіппен тіркеледі.  

 

 209. Обращения, поступающие через 

интернет-ресурс Банка, регистрируются в 

порядке, предусмотренном внутренними 

документами Банка.  

210. Клиенттердің телефон арқылы берілген  210. Обращения клиентов по телефону 
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өтініштері тіркеледі. Клиентпен телефон 

арқылы жүргізілген сұхбатты жазып алу 

клиенттің келісімімен сұхбаттың басында 

осы туралы хабарлаған жағдайда жүргізіледі.  

регистрируются. Запись телефонных 

разговоров с клиентом производится с его 

согласия при уведомлении об этом в начале 

разговора.  

211. Банкке ауызша нысанда (телефон 

арқылы немесе клиент банк офисіне жеке 

келген кезде) берілген өтініштер тез арада 

қарастырылады және осындай мүмкіндік 

болған жағдайда клиенттің ауызша өтінішіне 

жауап бірден беріледі. Егер ауызша өтінішті 

тез арада шешу мүмкін болмаса, оны клиент 

жазбаша нысанда баяндайды және онымен 

жазбаша өтінішпен жүргізілетіндей жұмыс 

жүргізіледі. Жауап алу үшін қажетті 

процедуралар және осындай өтініштерді 

қарастырудың мерзімдері туралы ақпарат 

клиентке беріледі.  

 211. Обращения, поступившие в Банк в устной 

форме (по телефону или при личном 

посещении клиентом офиса Банка), 

рассматриваются незамедлительно и если есть 

такая возможность, то ответ на устное 

обращение клиента предоставляется сразу. В 

случае, если устное обращение не может быть 

разрешено незамедлительно, оно излагается 

клиентом в письменной форме и с ним ведется 

работа как с письменным обращением. Клиент 

информируется о необходимых процедурах 

для получения ответа и сроках рассмотрения 

таких обращений. 

212. Банк өтінішті қарастырғанда ұсынылған 

ақпарат жеткіліксіз болған кезде клиенттен 

қосымша құжаттар мен мәліметтер сұратады. 

 

 212. Банк при рассмотрении обращения в 

случае недостаточности представленной 

информации запрашивает дополнительные 

документы и сведения у клиента.  

213.  Банк жеке және заңды тұлғалардың 

өтініштерінің объективті, жан-жақты және 

уақтылы қарастырылуын қамтамасыз етеді, 

олардың өтініштерін қарастырудың нәтижесі 

және қабылданған шаралар туралы 

клиенттерге ақпарат береді.  

 213. Банк обеспечивает объективное, 

всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращений физических и юридических лиц, 

информирует клиентов о результатах 

рассмотрения их обращений и принятых 

мерах. 

214. Өтініштерді қарастырудың нәтижесі 

туралы жауап клиентке мемлекеттік тілде 

немесе өтініш берілген тілде беріледі, 

сондай-ақ онда клиент баяндаған әрбір 

өтініш, талап, арыз, кеңес беру және басқа да 

мәселе бойынша қарастырылатын мәселеге 

қатысты ҚР заңнамасының, Банктің ішкі 

құжаттарының, шарттардың сәйкес 

талаптарына, сондай-ақ қабылданған 

шешімге оның шағым жасау құқығын 

түсіндіре отырып, қарастырылатын мәселенің 

іс жүзіндегі жағдайына сілтеме жасау арқылы 

негізді және себепті дәлелдер қамтылады.  

 

 214. Письменный ответ клиенту о результатах 

рассмотрения обращения дается на 

государственном языке или языке обращения 

и содержит обоснованные и мотивированные 

доводы на каждую изложенную клиентом 

просьбу, требование, ходатайство, 

рекомендацию и иной вопрос со ссылкой на 

соответствующие требования 

законодательства РК, внутренних документов 

Банка, договоров, имеющих отношение к 

рассматриваемому вопросу, а также на 

фактические обстоятельства 

рассматриваемого вопроса с разъяснением его 

права на обжалование принятого решения. 

215. Клиенттің өтініші негізді және заңға сай 

болған жағдайда, Банк өтініштегі 

бұзушылықты түзету және клиенттің 

құқықтары мен заңды мүдделерін қайта 

қалпына келтіру туралы шешім қабылдайды.  

 215. В случае обоснованности и 

правомерности обращения клиента Банк 

принимает решение об устранении нарушения 

и восстановлении прав и законных интересов 

клиента.  

216.  Жазбаша өтінішке дайындалған жауапқа 

Банктің уәкілетті тұлғасы қол қояды.  
 216. Ответ на письменное обращение 

подписывается уполномоченным лицом Банка.  

217. Пошта байланысы арқылы немесе қолма-

қол түскен жазбаша өтініш бойынша 

клиентке жауапты тапсыру пошта арқылы 

клиенттің өтінішінде көрсетілген мекенжай 

бойынша хабарламамен тапсырыс хат 

 217. Передача клиенту ответа на письменное 

обращение, поступившее по почтовой связи 

или нарочно, производится по почте заказным 

письмом с уведомлением по адресу, 

указанному в обращении клиента, или путем 
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арқылы немесе клиент банкке келген кезде 

оған қол қойғызып, оның өз қолына 

тапсырып, ол туралы жазбаша өтініштерді 

тіркеу журналына белгі қою арқылы жүзеге 

асырылады.  

вручения под роспись лично в руки при явке 

клиента в Банк, о чем делается отметка в 

журнале регистрации письменных обращений. 

218. Өтініштерді қарастыру үшін талдау 

жасау және бақылау қызметі Банктің ішкі 

құжаттарына сәйкес белгіленген Банктің 

бөлімшесіне жүктеледі және келесі 

көрсетілгендерді қамтиды:  

1) сәйкес өтінімнің негізі болған себептерді 

анықтау және түзету үшін Банк клиенттерінің 

өтініштерін талдау және жинақтау;  

 

2) Банк клиенттерінің өтініштерімен жұмыс 

жүргізуді ұйымдастыруды жетілдіру 

бойынша Банкке ұсыныстар әзірлеу;  

3) Банк басшылығының Банк клиенттерінің 

өтініштерін қарастырудың нәтижесі бойынша 

аталмыш қаржылық қызметтің барлық 

пайдаланушыларына қатысты анықталған 

бұзуларды түзету бойынша қажетті шаралар 

және Банктің қызметінде осындай 

бұзушылықтарға жол бермеу үшін алдын алу 

шаралары туралы ұсыныстар жасауы.  

 218. Функции анализа и контроля за 

рассмотрением обращений возлагаются на 

подразделение Банка, определенное в 

соответствии с внутренними документами 

Банка, и включают:  

1) анализ и обобщение обращений клиентов 

Банка для выявления и устранения причин, 

которые явились основанием 

соответствующего обращения; 

2) разработка рекомендаций для Банка по 

улучшению организации работы с 

обращениями клиентов банков; 

3) внесение руководству Банка по результатам 

рассмотрения обращений клиентов Банка 

предложений о необходимых мерах по 

устранению выявленных нарушений в 

отношении всех потребителей данной 

финансовой услуги и превентивных мерах для 

недопущения таких нарушений в деятельности 

Банка. 

219. Егер қайта берілген өтініштерде жаңа 

дәлелдер немесе жаңадан анықталған 

жағдайлар келтірілмесе, ал алдыңғы өтініш 

бойынша материалдарда толыққанды тексеру 

материалдары болса және өтініш берушілерге 

белгіленген тәртіппен жауап қайтарылған 

болса, онда өтініштерді қарау тоқтатылады. 

 219. Рассмотрение обращений прекращается, 

если в повторных обращениях не приводятся 

новые доводы или вновь открывшиеся 

обстоятельства, а в материалах предыдущего 

обращения имеются исчерпывающие 

материалы проверок и заявителям в 

установленном порядке давались ответы.  

Өтініштерді қарауды тоқтату туралы шешімді 

қабылдауға Банк Басқармасының Төрағасы, 

Басқарушы директор немесе оның орнын 

ауыстыратын тұлға құқылы. 

 Решение о прекращении рассмотрения 

обращений вправе принимать Председатель 

Правления Банка, Управляющий директор, 

либо лицо  его замещающее. 

15. Клиенттермен жұмыс жүргізу 

тәртібі туралы қағида 

 15. Положение о порядке работы с 

клиентами 

220. Банктік операцияның әрбір түрі 

бойынша банктік қызмет көрсету туралы 

өтініштерді қарастырудың тәртібі Банктің 

ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген. 

Банктік қызмет көрсету туралы өтінішті 

қарастыру мерзімі осы Ереженің 13-

тарауында көрсетілген.   

 

 220. Порядок рассмотрения заявления о 

предоставлении банковской услуги по 

каждому виду банковской операции 

регламентирован во внутренних нормативных 

документах Банка. Сроки рассмотрения 

заявления о предоставлении банковской 

услуги описаны в разделе 13 настоящих 

Правил. 

221. Банктің қызметін пайдалану үшін клиент 

Банкке барған кезде Банк қызметкері 

клиенттің алғашқы талабы бойынша танысу 

үшін оған Директорлар кеңесі бекіткен 

Операцияларды жүргізудің жалпы талаптары 

туралы ережені ұсынады.  

 221. При обращении клиента в Банк в целях 

получения банковской услуги, сотрудник 

Банка по первому требованию клиента 

предоставляет ему для ознакомления Правила 

об общих условиях проведения операций, 

утвержденные Советом Директоров. 

222. Банктік қызмет көрсеткен кезде Банк:   222. При предоставлении банковской услуги 
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 Банк: 

1) банктік қызмет көрсету туралы шартқа қол 

қойғанға дейін клиентке төмендегілерді 

тапсырады:  

мөлшерлемелер мен тарифтер, банктік 

қызмет көрсету туралы өтініш бойынша 

шешім қабылдаудың мерзімдері (қажет 

болған жағдайда өтініш беру) туралы 

ақпарат;  

банктік қызмет көрсету туралы ақпарат және 

банктік қызмет көрсету туралы шартты 

жасасу үшін қажетті құжаттардың тізімі;  

 

банктік қызмет көрсету туралы шарт 

бойынша міндеттерді орындамаған жағдайда, 

жауапкершілік пен мүмкін болатын 

тәуекелдер туралы ақпарат;  

туындаған мәселелері бойынша клиентке 

кеңес беру;  

клиенттің қалауы бойынша – сәйкес банктік 

қызмет көрсету туралы шарттың үлгі 

нысанының жобасы;  

 1) до заключения договора о предоставлении 

банковской услуги предоставляет клиенту: 

 

информацию о ставках и тарифах, сроках 

принятия решений по заявлению о 

предоставлении банковской услуги (при 

необходимости подачи заявления); 

 

информацию об условиях предоставления 

банковской услуги и перечень необходимых 

документов для заключения договора о 

предоставлении банковской услуги; 

информацию об ответственности и возможных 

рисках клиента в случае невыполнения 

обязательств по договору о предоставлении 

банковской услуги; 

консультации по возникшим у клиента 

вопросам; 

по желанию клиента – проект типовой формы 

соответствующего договора о предоставлении 

банковской услуги; 

2) банктік қызмет көрсету (қажет болған 

жағдайда өтініш беру) туралы өтінішті 

белгіленген мерзімдерде қарастырады;  

 

3)  банктік қызмет көрсету туралы шартты 

жасасқанға дейін оның талаптарымен танысу 

үшін клиентке қажетті уақыт береді;  

 2) в установленные сроки рассматривает 

заявление о предоставлении банковской 

услуги (при необходимости подачи 

заявления); 

3) до заключения договора о предоставлении 

банковской услуги предоставляет клиенту 

необходимое время на ознакомление с его 

условиями; 

4) көрсетілетін банктік қызмет бойынша 

даулы жағдайлар пайда болған жағдайда, 

клиентке оның банкке, банктік омбудсманға 

(ипотекалық қарыздар бойынша), уәкілетті 

органға немесе сотқа бару құқығы туралы 

ақпарат береді. Банк осы мақсатта Банктің 

және төменде көрсетілгендердің орналасқан 

орны, пошталық, электрондық мекенжайлары 

және интернет-ресурстары туралы ақпарат 

береді:  

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы 

қаласы, Медеу ауданы, Әл-Фараби даңғ., 38; 

Телефондары: 8(727)2 44-30-00, 8(727)2 598-

598; Факс: 8(727)2 598-622 

E-mail: info@bcc.kz 

http: www.bcc.kz 

 4) информирует клиента о его праве 

обращения при возникновении спорных 

ситуаций по получаемой банковской услуге в 

банк, к банковскому омбудсману (по 

ипотечным займам), в уполномоченный орган 

или в суд. В этих целях Банк предоставляет 

информацию о месте нахождения, почтовом, 

электронных адресах и интернет-ресурсах 

Банка: 

 

Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, 

Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38; 

Телефоны: 8(727)2 44-30-00, 8(727)2 598-598; 

Факс: 8(727)2 598-622 

E-mail: info@bcc.kz 

web: www.bcc.kz 

Банк омбудсманы  

Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы 

қаласы, Фурманов көшесі, 175, 302-офис,  

тел.: 8(727) 2500 344, 2500 322, 8 (707) 407 01 

17, 8(707) 407 01 16  

Тел/факс: 8(727) 2500 344 

E-mail: office@bank-ombudsman.kz  

 Банковского омбудсмана  

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, 

ул.Фурманова, 175, оф.302 

Телефоны: 8(727) 2500 344, 2500 322, 8 (707) 

407 01 17, 8(707) 407 01 16  

Тел/факс: 8(727) 2500 344 

E-mail: office@bank-ombudsman.kz  

mailto:info@bcc.kz
http://www.bcc.kz/
mailto:info@bcc.kz
http://www.bcc.kz/
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web: www.bank-ombudsman.kz 

Уәкілетті орган – Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі 

050040, Қазақстан Республикасы, Алматы 

қаласы, «Көктем-3» ықшамауданы, 21 

Телефоны: 8(727) 270 45 91 

Факс: 8(727) 270 47 03, 261 73 52, 270 47 99 

Интернет-сайты:  http://www.nationalbank.kz/ 

E-mail: hq@nationalbank.kz». 

web: www.bank-ombudsman.kz 

Уполномоченного органа –  

Национальный Банк Республики Казахстан 

050040, Республика Казахстан, г. Алматы, 

мкр. Коктем-3, 21 

Телефоны: 8(727) 270 45 91 

Факс: 8(727) 270 47 03, 261 73 52, 270 47 99 

Интернет-сайт:  http://www.nationalbank.kz/ 

E-mail: hq@nationalbank.kz». 

5) банктік операцияларды жүзеге асыру үшін 

Банк талап еткен кезде клиент Банктің 

Банкте бекітілген нысанда жеке мәліметтер 

бойынша ақпаратты жинауына, өңдеуіне 

және таратуына жазбаша келісімін береді.  

 

 5) клиент предоставляет письменное согласие 

за сбор, обработку и распространение Банком 

информации по персональным данным по 

установленной Банком форме при затребовании 

последним для осуществления банковских 

операций. 

6) клиент ұсынған ақпараттың 

конфиденциалдығын қамтамасыз етеді.  
 6) обеспечивает конфиденциальность 

предоставленной клиентом информации. 

223. Банктік қарыз беру және төлемге 

қабілеттілігі жоқ клиенттермен жұмыс 

жүргізу:  

 223. Предоставление банковских займов и 

работа с неплатежеспособными клиентами: 

 

1) Банк банктік қарыз шартын жасағанға 

дейін осы Ереженің 222-тармағының 1)-

тармақшасында көзделген деректер мен 

құжаттардан басқа, клиентке ауызша 

нысанда банктік қарыздар бойынша келесі 

ақпаратты ұсынады:  

банктік қарызды беру мерзімі;  

банктік қарыздың шекті сомасы мен 

валютасы;  

сыйақы мөлшерлемесінің түрі: бекітілген 

немесе құбылмалы, сыйақы мөлшерлемесі 

құбылмалы болған жағдайда, есеп айырысу 

тәртібі;  

сыйақы мөлшерлемесінің жылдық пайыздық 

мөлшері және клиент өтініш жасаған күнгі 

оның шынайы, жылдық, тиімді, 

салыстырмалы есептеудегі мөлшері (нақты 

құны);  

Банк пайдасына алынатын комиссиялардың, 

тарифтердің және банктік қарызды алуға 

және оған қызмет көрсетуге (өтеуге) 

байланысты басқа да шығыстардың толық 

тізімі мен мөлшері;  

клиент банктік қарыз шарты бойынша 

міндеттемелерді орындамаған жағдайда, 

оның жауапкершілігі мен тәуекелдері;  

кепіл берушінің, кепілгердің, кепіл 

болушының  және қарызды қамсыздандыру 

туралы шарттың тарапы болып табылатын 

басқа да тұлғаның жауапкершілігі. 

 1) Банк до заключения договора банковского 

займа, помимо сведений и документов, 

предусмотренных подпунктом 1) пункта 222 

настоящих Правил, предоставляет клиенту в 

устной форме следующую информацию по 

банковским займам: 

срок предоставления банковского займа; 

предельную сумму и валюту банковского 

займа; 

вид ставки вознаграждения: фиксированная 

или плавающая, порядок расчета в случае, 

если ставка вознаграждения является 

плавающей; 

размер ставки вознаграждения в годовых 

процентах и ее размер в достоверном, 

годовом, эффективном, сопоставимом 

исчислении (реальную стоимость) на дату 

обращения клиента; 

исчерпывающий перечень и размеры 

комиссий, тарифов и иных расходов, 

связанных с получением и обслуживанием 

(погашением) банковского займа, в пользу 

Банка; 

ответственность и риски клиента в случае 

невыполнения обязательств по договору 

банковского займа; 

 

ответственность залогодателя, гаранта, 

поручителя и иного лица, являющегося 

стороной договора об обеспечении займа. 

2) Банк банктік қарыз бойынша шешім 

қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс 

күніне дейінгі мерзімде клиентке банктік 

 2) Банк в срок до 3 (трех) рабочих дней со дня 

принятия решения по банковскому займу 

информирует клиента о выдаче либо об отказе 

http://www.bank-ombudsman.kz/
http://www.nationalbank.kz/
http://www.bank-ombudsman.kz/
http://www.nationalbank.kz/
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қарыз беретіні туралы немесе себебін 

көрсетіп, оны беруден бас тартатыны туралы 

ақпарат береді.  

в выдаче банковского займа с указанием 

причин отказа. 

3) Банктік қарыз шартының үлгі нысаны ҚР 

заң актілерінде белгіленген банктік қарыз 

шартының міндетті талаптарынан тұрады.  

 

 3) Типовая форма договора банковского займа 

содержит обязательные условия договора 

банковского займа, установленные в 

законодательных актах РК. 

4) Банктік қарыз шарты бойынша қызмет 

көрсетілетін кезеңде Банк клиенттің (қарыз 

алушының) немесе Кепіл берушінің сұрауы 

бойынша (Банктер туралы заңда көзделген 

банктік құпияны жария етуге қойылатын 

талаптарды сақтай отырып) сұрауды алған 

күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде оған 

жазбаша нысанда төмендегі мәліметтерді 

береді:  

Банкке төленген ақша сомасы;  

мерзімінен кешіктірілген берешектің 

мөлшері (болған жағдайда);  

борыш қалдығы;  

кезектегі төлемдердің мөлшерлері мен 

мерзімдері; 

кредит беру лимиті (болған жағдайда).  

 4) В период обслуживания договора 

банковского займа Банк по запросу клиента 

(заемщика) или залогодателя  (с соблюдением 

требований к разглашению банковской тайны, 

предусмотренных Законом о банках) в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения запроса предоставляет ему в 

письменной форме сведения о (об):  

сумме денег, выплаченных Банку; 

размере просроченной задолженности (при 

наличии); 

остатке долга; 

размерах и сроках очередных платежей; 

лимите кредитования (при наличии). 

 

5) Қарыз бойынша берешек толық 

өтелгеннен кейін клиенттің өтініші бойынша 

Банк өтінішті алған күннен бастап 15 (он бес) 

күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде 

берешектің жоқтығы туралы анықтаманы 

жазбаша нысанда тегін ұсынады.  

 5) По заявлению клиента после полного 

погашения задолженности по займу Банк 

безвозмездно в срок не более 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня получения заявления 

представляет в письменной форме справку об 

отсутствии задолженности. 

6) Клиенттің өтініші бойынша Банк 3 (үш) 

жұмыс күнінен аспайтын мерзімде клиенттің 

(қарыз алушының) келіп түскен ақшасын 

банктік қарыз шарты бойынша берешекті 

өтеу есебіне бөлуі туралы ақпаратты айына 

ең көп дегенде бір рет тегін жазбаша нысанда 

ұсынады. 

 6) По заявлению клиента Банк предоставляет в 

срок не более 3 (трех) рабочих дней 

безвозмездно не чаще одного раза в месяц 

информацию в письменной форме о 

распределении поступающих денег клиента 

(заемщика) в счет погашения задолженности 

по договору банковского займа. 

7) Клиенттің банктік қарыз шарты бойынша  

берілген ақшаны Банкке ішінара немесе 

мерзімінен бұрын толық қайтару туралы 

өтініші бойынша Банк қайтарылуға тиісті 

соманың мөлшерін оған 3 (үш) жұмыс 

күнінен аспайтын мерзімде тегін жазбаша 

нысанда хабарлайды. 

 7) По заявлению клиента о частичном или 

полном досрочном возврате Банку 

предоставленных по договору банковского 

займа денег Банк безвозмездно в срок не более 

3 (трех) рабочих дней в письменной форме 

сообщает ему размер причитающейся к 

возврату суммы. 

8) Банктік қарыз шартында көзделген 

жағдайда, Банк клиентке кезеңді негізде 

банктік қарыз шартында көзделген тәсілмен 

осы тармақтың 4)-тармақшасында көзделген 

деректерді ұсынады. 

 8) В случае, если предусмотрено договором 

банковского займа, Банк на периодичной 

основе предоставляет клиенту сведения, 

предусмотренные подпунктом 4) настоящего 

пункта, способом, предусмотренным 

договором банковского займа. 

9) Осы тармақтың 4)-8)-

тармақшаларында көзделген деректер негізгі 

борыш сомасын, сыйақыны, алынатын 

комиссияны, тұрақсыздық айыбын және 

 9) Сведения, предусмотренные в подпунктах 

4)–8) настоящего пункта, предоставляются с 

указанием суммы основного долга, 

вознаграждения, комиссии, неустойки и иных 
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айыппұл санкцияларының басқа да түрлерін, 

сонымен қатар төленуге тиісті басқа да 

сомаларды көрсете отырып, ұсынылады. 

видов штрафных санкций, а также других 

подлежащих уплате сумм. 

10) Банктің банктік қарыз шартын жасасу 

күні белгіленген қарызға қызмет көрсету 

бойынша комиссиялардың және өзге 

төлемдердің мөлшерін және оларды есеп 

айырысу тәртібін көбею жағына қарай 

біржақты тәртіппен өзгертуге құқығы жоқ. 

 10) Банк не вправе в одностороннем порядке 

изменять в сторону увеличения 

установленные на дату заключения договора 

банковского займа размеры и порядок расчета 

комиссий и иных платежей  по обслуживанию 

займа. 

11) Банктің жасалған банктік қарыз 

шартының іс-әрекеті аясында 

комиссиялардың және өзге төлемдердің жаңа 

түрлерін біржақты тәртіппен енгізуге құқығы 

жоқ. 

 11)  Банк не вправе в одностороннем порядке 

вводить новые виды комиссий и иных 

платежей в рамках действия заключенного 

договора банковского займа. 

12) Банк ҚР заңнамасында және банктік 

қарыз шартында белгіленген тәртіппен және 

негізде берешекті өндіріп алуды жүзеге 

асырады.  

 

 12) Банк осуществляет взыскание 

задолженности в порядке и на основаниях, 

установленных банковским 

законодательством РК и договором 

банковского займа.  

13) Банк Қарыз алушыға Банктік қарыз 

шартында көзделген мерзімде және тәсілмен, 

бірақ міндеттерді орындау мерзімін кешіктіру 

басталған күннен бастап отыз жұмыс күнінен 

кешіктірмей банктік қарыз шарты бойынша 

төлем жасау қажеттілігі және Қарыз 

алушылардың өз міндеттемелерін орындамау 

салдары туралы хабарлауға міндетті. 

Тараптардың келісімі бойынша банктік қарыз 

шартында шарт бойынша кезекті төлем жасау 

күні туралы хабарландырудың мерзімдері 

мен тәсілдері көзделеді. 

 13) Банк обязан уведомлять Заемщика в сроки 

и способом, предусмотренными договором 

банковского займа, но не позднее тридцати 

рабочих дней с даты наступления просрочки 

исполнения обязательств и необходимости 

внесения платежей по договору банковского 

займа и о последствиях невыполнения 

Заемщиков своих обязательств. По 

соглашению сторон в договоре банковского 

займа предусматриваются сроки и способы 

уведомления о дате очередных платежей по 

договору. 

14) Клиенттерге берілген қарыздар бойынша 

төлемді мерзімінен кешіктіру фактілері 

анықталған жағдайда, Банк бұл туралы 

қоңырау шалу, автоматтандырылған 

телефония, SMS, электронды почта арқылы 

хабарлама жіберу, факс немесе жазбаша 

хабарлама жіберу, сонымен қатар жұмыс 

орнына хабарлама жіберу арқылы клиентке 

және/немесе үшінші тұлғаға хабарлайды. Бұл 

ретте клиентке оның мерзімінен 

кешіктірілген берешегі туралы хабарлау 

банктік құпияны жария ету болып 

табылмайды және Клиент шартқа қол қоя 

отырып, Банктің осы тармақта көзделген іс-

әрекеттерді жасауына келісімін береді. 

 14) В случае выявления фактов просрочки 

платежей по займам, предоставленным 

клиентам, Банк оповещает Клиента и/или 

третьих лиц об этом посредством 

уведомления в виде звонка оператора, 

автоматизированной телефонии, SMS, 

сообщения по электронной почте, факсом или 

письменным уведомлением, включая 

уведомления по месту работы. При этом,  

извещение Клиента о его просроченной 

задолженности не является раскрытием 

банковской тайны и Клиент подписанием 

договора дает согласие Банку на совершение 

действий, предусмотренных настоящим 

пунктом. 

15) Қарызды қамсыздандыру туралы 

шарттың бір тарапы болып табылатын 

клиентке, сонымен қатар кепіл берушіге, 

кепілгерге, кепіл болушыға және өзге тұлғаға 

жергілікті уақыт бойынша сағат 21-ден 8-ге 

дейін банктік қарыз шартына қызмет 

көрсетуге байланысты хабарламаларды 

 15) Не допускается вручение уведомлений и 

осуществление напоминаний (звонков по 

телефону), связанных с обслуживанием 

договора банковского займа, клиенту, а также 

залогодателю, гаранту, поручителю и иному 

лицу, являющемуся стороной договора об 

обеспечении займа, с 21 часов до 8 часов по 
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тапсыруға және еске салуды (телефон 

арқылы қоңырау шалуды) жүзеге асыруға 

рұқсат етілмейді.  

местному времени. 

16) Хабарламадан туындайтын талаптарды 

қанағаттандырмаған жағдайда, Қарыз 

алушыға келесі шараларды қолдануға 

құқылы:  

Қарыз алушыға қатысты шара қолдану 

туралы мәселені Банктің уәкілетті 

органының қарастыруына ұсыну. Шара 

қолдану туралы шешім қабылдау Банктің 

Кредиттеу және кредиттік тәуекелдерді 

басқару саясатына сәйкес жүзеге асырылады;  

ҚР Ұлттық банкінің нормативтік құқықтық 

актісінде белгіленген тәртіппен Қарыз 

алушының талабы бойынша ашылған банктік 

шоттардағы мемлекеттік бюджеттен және 

Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 

төленетін жәрдемақы мен әлеуметтік 

төлемдер ретінде Қарыз алушы алатын 

ақшаны қоспағанда, Қарыз алушының кез 

келген банктік шоттарындағы ақшаға даусыз 

(акцептсіз тәртіппен) өндіріп алу (осындай 

өндіріп алу банктік қарыз шартында 

ескерілген жағдайда) қолдану;  

ҚР заңнамасында және (немесе) банктік 

қарыз шартында көзделген кез келген шара 

қолдану, оның ішінде банктік қарыз шарты 

бойынша борыш сомасын өндіріп алу туралы 

арызбен сотқа шағымдану, сонымен қатар 

кепіл мүлкіне соттан тыс тәртіппен 

(Жылжымайтын мүлік ипотекасы туралы ҚР 

заңнамалық актісінде көзделген жағдайларды 

есепке алмағанда) немесе сот тәртібімен 

өндіріп алу қолдану;  

ҚР заңнамасына сәйкес заңды тұлға – қарыз 

алушыны банкрот деп тану туралы арызбен 

сотқа шағымдану. 

17) Қарыз алушы Банкке шарттың 

талаптарына өзгерістер енгізу туралы 

жазбаша өтініш жасаған жағдайда, Банк 

борышкердің жазбаша өтінішін алған күннен 

кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде 

банктік қарыз шартына ұсынылған 

өзгерістердің талаптарын қарастырады және 

қарыз алушыға Банктер туралы заңның 36-

бабының 1-2-тармағында көрсетілген 

шешімдердің бірін жазбаша нысанда 

хабарлайды.    

Қарыз алушының ұсыныстарын Банктің 

бұндай өтініштерді қарастыруға уәкілетті 

органы қарастырады.  

Банк ұсынған банктік қарыз шартын өзгерту 

 16) При неудовлетворении требований, 

вытекающих из уведомления вправе 

применить к заемщику следующие меры: 

вынести на рассмотрение уполномоченного 

органа Банка вопрос о применении мер в 

отношении заемщика. Принятие решения о 

применении мер осуществляется в 

соответствии с Политикой кредитования и 

управления кредитными рисками Банка; 

обратить взыскание в бесспорном 

(безакцептном) порядке на деньги, 

имеющиеся на любых банковских счетах 

заемщика (в случае если такое взыскание 

оговорено в договоре банковского займа), за 

исключением денег, получаемых заемщиком в 

виде пособий и социальных выплат, 

выплачиваемых из государственного бюджета 

и Государственного фонда социального 

страхования, находящихся на банковских 

счетах, открытых по требованию заемщика в 

порядке, установленном нормативным 

правовым актом НБ РК; 

применить любые меры, предусмотренные 

законодательством РК и (или) договором 

банковского займа, в том числе обратиться с 

иском в суд о взыскании суммы долга по 

договору банковского займа, а также обратить 

взыскание на заложенное имущество во 

внесудебном порядке (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательным 

актом РК об ипотеке недвижимого 

имущества) либо в судебном порядке; 

обратиться с иском в суд о признании 

заемщика - юридического лица банкротом в 

соответствии с законодательством РК. 

17) В случае обращения заемщика в Банк с 

письменным заявлением о внесении изменений 

в условия договора, Банк рассматривает 

предложенные условия изменения договора 

банковского займа в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней после дня получения 

письменного заявления должника и в 

письменной форме сообщает заемщику одно из 

решений, указанных в пункте 1-2 статьи 36 

Закона о банках. 

Предложения заемщика рассматриваются 

органом Банка, уполномоченным на 

рассмотрение подобного рода заявлений. 

Срок представления ответа заемщиком на 

предложенные Банком условия изменения 

jl:1004032.0%20
jl:1004032.0%20
jl:1006061.530000%20
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талаптарына қарыз алушының жауап беру 

мерзімі Банктің хатында көрсетіледі және 

кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күнді 

құрайды.  

договора банковского займа указывается в 

письме Банка и составляет не менее 15 

(пятнадцати) календарных дней. 

18)  Банктік қарыз шартында Банктің банктік 

қарыз шарты бойынша құқығын (талап ету) 

үшінші тұлғаға табыстау құқығы (талап ету 

құқығын табыстау шарты) көзделген 

жағдайда, Банк: 

талап ету құқығын табыстау шартын 

жасасқанға дейін қарыз алушыны (немесе 

оның уәкілетті өкілін) құқықтың 

(талаптардың) үшінші тұлғаға өту 

ықтималдығы туралы, сондай-ақ банктік 

қарыз шартында көзделген немесе ҚР 

заңнамасына қайшы келмейтін тәсілмен 

бұндай беруге байланысты қарыз алушының 

дербес деректерін өңдеу туралы хабардар 

етеді; 

қарыз алушыны (немесе оның уәкілетті 

өкілін) банктік қарыз шартында көзделген 

немесе ҚР заңнамасына қайшы келмейтін 

тәсілмен үшінші тұлғаға банктік қарызды 

өтеу бойынша бұдан кейінгі төлемдердің 

бағыттарын (банктік қарыз шарты бойынша 

құқық (талап ету) өткен тұлғаның атауы мен 

орналасқан жері), табысталған құқықтардың 

(талаптардың) толық көлемін, сондай-ақ 

негізгі борыштың, сыйақының, 

комиссиялардың, тұрақсыздық айыбының 

(айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен 

және ағымдағы сомаларының және басқа да 

төленуге тиіс сомалардың қалдықтарын 

көрсете отырып, талап ету құқығын табыстау 

шартын жасасқан күннен бастап күнтізбелік 

отыз күн ішінде құқықтың (талаптардың) 

үшінші тұлғаға өткені туралы хабардар етеді. 

 18) В случае, если договором банковского 

займа предусмотрено право Банка на передачу 

третьему лицу права (требования) по договору 

банковского займа (договор уступки права 

требования), Банк: 

до заключения договора уступки права 

требования уведомляет заемщика (или его 

уполномоченного представителя) о 

возможности перехода прав (требований) 

третьему лицу, а также об обработке 

персональных данных заемщика в связи с 

такой уступкой способом, предусмотренным в 

договоре банковского займа либо не 

противоречащим законодательству РК; 

уведомляет заемщика (или его 

уполномоченного представителя) о 

состоявшемся переходе права (требования) 

третьему лицу способом, предусмотренным в 

договоре банковского займа либо не 

противоречащим законодательству РК, в 

течение тридцати календарных дней со дня 

заключения договора уступки права 

требования с указанием назначения 

дальнейших платежей по погашению 

банковского займа третьему лицу 

(наименование и место нахождения лица, 

которому перешло право (требование) по 

договору банковского займа), полного объема 

переданных прав (требований), а также 

остатков просроченных и текущих сумм 

основного долга, вознаграждения, комиссий, 

неустойки (штрафа, пени) и других 

подлежащих уплате сумм. 

224. Банк банктік салым шартын жасағанға 

дейін осы Ереженің 222-тармағының 1)-

тармақшасында көзделген деректер мен 

құжаттармен қатар клиентке банктік 

салымдар бойынша келесі ақпаратты ауызша 

нысанда береді:  

1) салымның түрі (талап еткенге дейінгі, 

мерзімді, шартты);  

2) салымның мерзімі (болған жағдайда);  

3) салымның ең кіші сомасы;  

4) сыйақы мөлшерлемесі, оның ішінде 

сыйақы мөлшерлемесінің жылдық пайыздық 

мөлшері және клиент өтінім жасаған күнгі 

оның шынайы, жылдық, тиімді, 

салыстырмалы есептеудегі мөлшері (нақты 

құны); 

 224. Банк до заключения договора 

банковского вклада, помимо сведений и 

документов, предусмотренных подпунктом  1) 

пункта 222 настоящих Правил, предоставляет 

клиенту в устной форме следующую 

информацию по банковским вкладам: 

1) вид вклада (до востребования, срочный, 

условный); 

2) срок вклада (при наличии); 

3) минимальную сумму вклада; 

4) ставки вознаграждения, в том числе ставку 

вознаграждения в достоверном, годовом, 

эффективном, сопоставимом исчислении 

(реальную стоимость) на дату обращения 

клиента; 
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5) қосымша келісім (болған жағдайда) 

жасамай-ақ салымның мерзімін ұзартудың 

талаптары;  

6) салымды толықтыру, шоғырландыру  

мүмкіндігі;  

7) салымды мерзімінен бұрын толық немесе 

ішінара алудың талаптары;  

8) ҚР заңнамалық актілерінде белгіленген 

кепілдік берілген банктік салым бойынша 

кепілдікті өтем мөлшері.  

5) условия продления срока вклада без 

заключения дополнительного соглашения (при 

наличии); 

6) возможность пополнения вклада, 

капитализации; 

7) условия полного или частичного 

досрочного изъятия вклада; 

8) установленный законодательными актами 

РК размер гарантийного возмещения по 

гарантируемым банковским вкладам. 

225. Сыйақы мөлшерлемесін азайту жағына 

қарай өзгерткен жағдайда, қосымша келісім 

жасамай-ақ банктік салым шартының 

талаптарына сәйкес банктік салым мерзімін 

ұзартқан кезде Банк клиентке сыйақы 

мөлшерлемесінің азаюы туралы банктік 

салым шартында көзделген тәсілмен банктік 

салымның мерзімі аяқталғанға дейін 

хабарлайды.  

 225. В случае изменения ставки 

вознаграждения в сторону ее уменьшения, при 

продлении срока банковского вклада в 

соответствии с условиями договора 

банковского вклада без заключения 

дополнительного соглашения, Банк 

уведомляет клиента об уменьшении размера 

ставки вознаграждения способом, 

предусмотренным в договоре банковского 

вклада, до истечения срока банковского 

вклада. 

16. Банктің және клиенттің құқықтары, 

міндеттері және жауапкершілігі 

 16. Права, обязанности и 

ответственность Банка и клиента 
226. Банк және оның клиенттері ҚР 

қолданыстағы заңнамасына және Банк пен 

клиент арасында жасалған шарттарға сәйкес 

құқықтарға ие болады, міндеттерді 

орындайды және жауапкершілік көтереді.    

 226. Банк и его клиенты имеют права, 

исполняют обязанности и несут 

ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РК и 

договорами, заключенными между Банком и 

клиентом. 

227. Банк «Қылмыстық жолмен алынған 

кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмдi қаржыландыруға қарсы іс-қимыл 

туралы» ҚР заңына сәйкес қаржылық 

мониторинг жүргізу субъекті ретінде белгілі 

талаптарды қоюға, Банктің клиенттері 

жүргізетін операцияларды тоқтата тұруға 

және оларға шектеулер қоюға құқылы.  

 227. Банк, как субъект финансового 

мониторинга в соответствии с требованием 

Закона РК «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма» имеет право вводить 

определенные требования, приостановить и 

ограничивать операции, проводимые 

клиентами Банка. 

228. Клиенттер валюталық операцияларды 

жүзеге асыратын кезде Банк валюталық 

бақылау агенті ретінде ҚР заңнамасына 

сәйкес міндетті валюталық бақылау 

процедурасын жүргізеді. Операцияларды 

жүргізген кезде клиенттер Банкке валюталық 

операцияларды жүргізуге байланысты 

құжаттарды ұсынуға міндетті. Клиенттер ҚР 

заңнамасын бұзған кезде Банк бұл туралы 

валюталық бақылау органдарына хабарлауға 

міндетті.  

 228. При осуществлении валютных операций 

клиентами Банком, как агентом валютного 

контроля, проводится обязательная в 

соответствии с законодательством РК 

процедура валютного контроля. При 

проведении операций клиенты обязаны 

предоставлять Банку документы, связанные с 

проведением валютной операции. При 

нарушении клиентами законодательства РК 

Банк обязан уведомить об этом органы 

валютного контроля.  

229. Клиент өзіне көрсетілген қызметтер 

үшін Банкке барлық тиісті комиссия 

сомаларын, төлемдерді немесе клиент пен 

Банк арасында жасалған шарттың 

 229. Клиент обязан оплачивать все 

причитающиеся Банку суммы комиссий, 

платежи за предоставленные ему услуги или 

другие оговоренные суммы согласно условиям 
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талаптарына сәйкес басқа келісілген 

сомаларды төлеуге міндетті.    

заключенного договора между клиентом и 

Банком.  

230. Клиент PIN PAD паролін дұрыс 

пайдалану үшін, оны жария етпеу, 

конфиденциалдығы және қауіпсіз сақтау 

үшін жауапты. PIN PAD-тың құпия 

мәліметтері үшінші тұлғаларға белгілі болды 

деген күдік пайда болған кезде клиент тез 

арада Call Center орталығына немесе Банктің 

жақын жерде орналасқан бөлімшесіне 

хабарласуға міндеттенеді.  

Клиенттің жоғалтып алуы, дұрыс 

пайдаланбауы немесе сақтамауы себебінен 

PIN PAD паролі 3-ші тұлғаларға жария 

болған жағдайда, Банк клиент алдында жауап 

бермейді. 

 230. Клиент несет ответственность за 

корректное использование пароля PIN PAD, за 

его неразглашение, конфиденциальность и 

безопасное хранение. При возникновении 

подозрения, что конфиденциальные данные 

PIN PAD стали известны третьим лицам, 

клиент обязуется незамедлительно обратиться 

в Call Center или ближайшее отделение Банка. 

Банк не несет ответственности перед клиентом 

в случае, если пароль PIN PAD стал известен 

третьим лицам по причине его утери клиентом, 

некорректного использования и хранения. 

231. Клиент өзінің Банктегі шотындағы 

орналасқан ақшасының сомасы және ол 

бойынша жасалған операциялар туралы 

барлық қажетті ақпаратты, сондай-ақ өзінің 

міндеттерін шартта және ҚР заңнамасында 

көзделген тәртіппен орындауына байланысты 

ақпаратты алуға құқылы.  

 231. Клиент вправе получать всю 

необходимую информацию о сумме денег 

находящихся на его счетах в Банке и 

произведенных по ним операциях, а также 

информацию, связанную с исполнением им 

своих обязательств в порядке, 

предусмотренном договором, и 

законодательством РК. 

232. Ағымдағы шотты/банктік салым шотын 

ашуға, карточканы шығаруға, банктік қызмет 

көрсету үшін басқа шарттарды жасасуға 

қажетті құжаттарды, сондай-ақ ағымдағы 

шот/банктік салым шоты бойынша 

операциялар жүргізуге немесе басқа банктік 

операцияларды іске асыруға қажетті басқа 

мәліметтерді Банк талап етуге құқылы, ал 

клиент оларды ұсынуға міндетті.   

 232. Банк вправе требовать, а клиент обязан 

предоставлять документы, необходимые для 

открытия текущего счета/счета банковского 

вклада, выпуска карточки, заключения иных 

договоров для предоставления банковских 

услуг, а также предоставлять другие сведения, 

необходимые для проведения операций по 

текущему счету/счету банковского вклада или 

осуществления иных банковских операций. 

233. Банк көрсеткен қызметтер үшін оған 

тиесілі төлемдерді немесе клиент пен Банк 

арасында жасалған шарттың талаптарына 

сәйкес басқа келісілген сомаларды клиенттің 

банктік шотынан ақшаны акцептсіз есептен 

шығару және/немесе тікелей дебеттеу   

арқылы, сондай-ақ ұлттық және/немесе шетел  

валютасында (шот валютасынан тәуелсіз) 

шотқа (шоттарға) қателесіп есептелген 

ақшаны осы шартта және ҚР қолданыстағы 

заңнамасында көзделген тәртіппен өндіріп 

алуға құқылы.   

 233. Банк вправе взыскивать причитающиеся 

Банку платежи за предоставленные им услуги 

или другие оговоренные суммы согласно 

условиям заключенного договора между 

клиентом и Банком, путем безакцептного 

списания и/или прямого дебетования денег с 

банковских счетов клиента, а также ошибочно 

зачисленные на счет (-а) деньги,  в 

национальной  и/или иностранной валюте 

(независимо от валюты счета) в порядке, 

предусмотренном договором и действующим 

законодательством РК. 

234. Банк немесе клиент өздерінің арасында 

жасалған шарт бойынша өз міндеттерін 

орындамаған және/немесе тиісті дәрежеде 

орындамаған жағдайда, Банк немесе клиент 

тиісті шарттың талаптарына сәйкес 

жауапкершілік көтереді.  

 234. В случае неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Банком или 

клиентом своих обязательств по договору 

заключенному между ними, Банк или клиент 

несет ответственность в соответствии с 

условиями соответствующего договора. 

235. Банк және клиенттер шарттың 

талаптарын сақтауға, шарттардың талаптары 
 235. Банк и клиенты обязаны соблюдать 

условия договора, исполнять обязанности, 
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бойынша өздеріне жүктелген міндеттерді 

орындауға міндетті. Шарттарда өнімнің 

түріне және Банк ұсынатын қызметке 

байланысты  тараптардың жауапкершілігін 

жоятын немесе шектейтін басқа жағдайлар 

көзделуі мүмкін (күшке бағынбайтын 

жағдайлар (форс-мажор), шарттағы қарсы 

тараптың кінәсінің болмауы, тиісті дәрежеде 

қызмет етпеуі және т.б.). 

возложенные на них условиями договоров. 

Договорами могут быть предусмотрены иные 

условия, в зависимости от вида продукта и 

предоставляемой Банком услуги, 

исключающие или ограничивающие 

ответственность сторон (обстоятельства 

непреодолимой силы (форс-мажор), отсутствие 

вины, ненадлежащие действия 

противоположной стороны договора и т.д.). 

236. Шетелдік банктің төлемді/ақша 

аударымен жүргізуден немесе клиенттің 

ақшасын оқшаулаудан бас тарту тәуекелі 

пайда болған жағдайда, Банк клиенттің 

шетелдік банк арқылы жүзеге асырылатын 

төлеміне/ақша аударымына қатысты 

акцепттен және клиенттің нұсқауларын 

(тапсырмаларын) орындаудан бас тартуға 

құқылы. Төлемге/ақша аударымына шетелдік 

банк арқылы бастама білдірген немесе 

шетелдік банктің Банк немесе клиент 

пайдасына төлем немесе ақша аударымын 

жүргізуден бас тартуы нәтижесінде Банктің 

өз міндеттемелерін орындауы мүмкін 

болмаған кезде клиент ақшаны оқшаулау 

(тосқауыл қою) тәуекелін көтереді. 

Халықаралық ұйымдар, шетелдік мемлекетті 

және/немесе мемлекеттік емес органдар мен 

ұйымдар қолданатын әрекеттер, шешімдер 

(қаулылар, өкімдер және т.б.), санкциялар 

пайда болған, сондай-ақ нәтижесінде 

клиенттің төлеміне/ақша аударымына немесе 

клиент пайдасына қатысты Банктің клиент 

алдындағы өз міндеттемелерін орындауына 

мүмкіндік болмайтын жағдайда, Банк 

жауапкершілік көтермейді. 

237. Егер осындай бас тарту немесе тоқтату 

OFAC (Office of Foreign Assets Control), БҰҰ 

Қауіпсіздік кеңесінің тізімінде көрсетілген 

елдерге, жеке және заңды тұлғаларға қатысты 

халықаралық экономикалық санкциялардың, 

сондай-ақ Еуропалық Одақтың Үкіметаралық 

ұйымның FATF (Financial Action Task Force) 

және басқа да уәкілетті ұйымдардың 

санкцияларының іс-әрекетіне негізделген 

болса,  Банк клиенттің операциясын 

жүргізуден бас тартуға немесе оны тоқтатуға 

құқылы. 

 236. Банк вправе отказать в акцепте и 

исполнении указания (поручения) клиента в 

отношении платежа/перевода клиента, 

осуществляемого через иностранный банк, в 

случае возникновения риска отказа 

иностранного банка в проведении такого 

платежа/перевода или замораживании 

(блокировании) денег клиента. Клиент несет 

риск замораживания (блокирования) денег при 

инициировании платежа/перевода через 

иностранный банк либо невозможности 

исполнения Банком своих обязательств в 

результате отказа иностранного банка в 

проведении платежей и переводов в пользу 

Банка или клиента. Банк не несет 

ответственности в случае возникновения 

действий, решений (постановлений, 

распоряжений и т.д.), санкций, применяемых 

международными организациями, 

иностранными государственными и/или 

негосударственными органами и 

организациями, в результате которых 

возникнет невозможность исполнения Банком 

своих обязательств перед клиентом в 

отношении платежей/переводов от клиента 

или в пользу клиента. 

237. Банк вправе отказать в проведении или 

прекратить проведение операций клиента, если 

такой отказ или прекращение обусловлены 

действием международных экономических 

санкций в отношении стран, физических и 

юридических лиц, указанных в списке OFAC 

(Office of Foreign Assets Control), Совета 

безопасности ООН, а также санкций, 

установленных Европейским союзом, 

межправительственной организацией FATF 

(Financial Action Task Force) и другими 

уполномоченными организациями. 

 

17. Қорытынды қағидалар  17. Заключительные положения 

237. Банктің банктік операцияларды 

(қызметтерді) жүргізуінің (көрсетуінің) 

талаптары мен тәртібі ҚР заңнамасы, Банктің 

ішкі құжаттары, шарттардың үлгі және басқа 

 237. Условия и порядок проведения (оказания) 

Банком банковских операций (услуг) 

устанавливаются законодательством РК, 

внутренними документами Банка и типовыми 
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нысандары арқылы белгіленеді. Бұл кезде 

Банк:  

и иными формами договоров. При этом Банк 

стремится: 

1) клиенттерге көрсетілетін қызметтердің 

сапасын көтере отырып, клиенттерге 

ұсынылатын қызметтердің тізімін ұлғайтуға, 

банктік операцияларды жүргізу кезінде пайда 

болатын тәуекелдерді төмендетуге және 

Банктің ресурстарын қажетінше тиімді 

пайдалану арқылы комиссиялық сыйақының 

тарифтерін және мөлшерін бір уақытта 

төмендетуге;  

 1) к расширению перечня предлагаемых 

клиентам услуг с одновременным 

повышением качества услуг, оказываемых 

клиентам, к снижению рисков, возникающих 

при проведении банковских операций, и 

одновременному снижению тарифов и 

размеров комиссионного вознаграждения 

путем более эффективного использования 

ресурсов Банка; 

2) банктік операцияларды жүргізу кезінде 

қолданылатын технологияларды жетілдіруге;  

 

3) бизнесті жүргізудің әлемдік 

стандарттарына сай болуға және 

халықаралық қаржы нарықтарына шығуға 

ұмытылады.  

 2) к усовершенствованию технологий, 

применяемых при проведении банковских 

операций; 

3)  к мировым стандартам ведения бизнеса и 

выходу на международные финансовые рынки. 

 

238. Банкке немесе оның жеке 

қызметкерлеріне шағым және арыз берілсе, 

сұрақтар және ұсыныстар болған кезде, 

сондай-ақ Банк жүргізетін операциялар 

туралы қосымша ақпарат алу үшін 

клиенттердің Банкпен (Банктің филиалымен) 

хабарласуға, Call Center орталығына қоңырау 

шалуға немесе Банктің корпоративтік веб-

сайтына хабарлама жіберуге мүмкіндігі бар.   

 238. При наличии жалоб и претензий к Банку 

или его отдельным работникам, при наличии 

вопросов и предложений, а также для 

получения дополнительной информации об 

операциях, проводимых Банком, клиенты 

могут обратиться в Банк (филиал Банка), 

позвонить в Call Center либо оставить 

сообщение на корпоративном веб-сайте Банка. 

239. Ереже кем дегенде жылына бір рет қайта 

қарастырылуы тиіс. Ережені қайта қарастыру 

және жаңарту үшін жауапты бөлімше 

Бөлшекті бизнес департаменті  болып 

табылады. Осы Ережеде айтылған 

ақпараттың шынайылығы үшін Бизнес-

процестердің иелері жауапты болып 

табылады. 

 239. Правила подлежат пересмотру не реже 

одного раза в год.  Ответственным 

подразделением за пересмотр и обновление 

Правил является Департамент розничного 

битзнеса. Ответственными за достоверность 

информации, изложенной в настоящих 

Правилах, являются Владельцы бизнес 

процессов. 

 

Бөлшекті бизнес департаменті   Департамент розничного бизнеса 
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«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  

Операцияларды жүргізудің жалпы  

талаптары туралы ережесіне 

1-қосымша 

Приложение 1 

к Правилам об общих условиях  

проведения операций   

АО «Банк ЦентрКредит» 

 

Заңды және жеке тұлғалардың «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы депозиттері бойынша 

 шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері / 

Предельные суммы, сроки и ставки вознаграждения  

по депозитам юридических и физических лиц в АО «Банк ЦентрКредит» 

 
№ Салым түрі /  

Вид вклада 

Шекті сомалар / 

Предельные суммы 

Шекті мерзімдер / 

Предельные сроки 

Сыйақының шекті 

мөлшерлемелері, 

жылдық % / 

Предельные ставки 

вознаграждения, 

 в % годовых 

Ең аз /  

Мин. 

Ең көп / 

Макс. 

Ең аз /  

Мин. 

Ең көп / 

Макс. 

Ең аз / 

Мин. 

Ең көп / 

Макс. 

1) Жеке және заңды 

тұлғалардың ағымдағы 

шоттары мен талап еткенге 

дейінгі салымдары / Текущие 

счета и вклады до 

востребования физических и 

юридических лиц  

Салымның/ 

шоттың 

талаптарына 

сәйкес /  

В 

соответствии 

с условиями 

вклада/счета  

Шектелмей

ді / 

Не 

ограничено

** 

Мерзімсіз / 

бессрочные 

Мерзімсіз / 

бессрочные 

0 20 

2) Жеке және заңды 

тұлғалардың мерзімді 

салымдары / Срочные 

вклады физических и 

юридических лиц 

Салымның 

талаптарына 

сәйкес / 

В 

соответствии 

с условиями 

вклада  

Шектелмей

ді / 

Не 

ограничено

** 

1 күн / 

1 день 

180 ай / 

180 месяцев 

0* 50 

3) Жеке және заңды 

тұлғалардың 

міндеттемелердің 

қамсыздандыруы болып 

табылатын салымдары, 

шартты салымдар, өзге 

салымдар / Вклады 

физических и  юридических 

лиц, являющиеся 

обеспечением обязательств, 

условные вклады, прочие 

вклады  

Салымның 

талаптарына 

сәйкес / 

В 

соответствии 

с условиями 

вклада  

Шектелмей

ді / 

Не 

ограничено

** 

Салым 

шартында 

көрсетілген 

міндеттемел

ерді және 

басқа да 

талаптарды 

орындау 

мерзіміне 

байланысты /  

В 

зависимости 

от срока 

исполнения 

обязательств 

или иных 

условий 

указанных в 

договоре 

вклада 

Салым 

шартында 

көрсетілген 

міндеттемел

ерді және 

басқа да 

талаптарды 

орындау 

мерзіміне 

байланысты/  

В 

зависимости 

от срока 

исполнения 

обязательств 

или иных 

условий 

указанных в 

договоре 

вклада  

0* 20 

 
* жылдық 0% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі:  

депозитті клиенттің немесе үшінші тұлғалардың 

міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету ретінде 

 * ставка вознаграждения в размере 0% годовых 

применяется в следующих случаях: 

необходимости принятия депозита в качестве 
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қабылдау қажет болғанда;  

ҚР заңнамасы бойынша реттелетін жағдайларда 

қолданылады. 

обеспечения по обязательствам клиента или третьих 

лиц; 

в случаях, регулируемых законодательством РК; 

 

** Депозиттік саясатқа сәйкес Салымшы (депозитор) 

Банктің орналастыру сәтіндегі  меншікті 

капиталының 10%-ынан асатын  мөлшерде (шарттың 

(стандарт және дербес) талаптарына тәуелсіз) шарт 

жасауға ниетті болған кезде осы мәселе бойынша 

шешім Басқарманың қарастыруына, кейін Банктің 

Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынылады.  

 
** В соответствии с Депозитной политикой в случае 

намерения Вкладчика (депозитора) заключить договор в 

размере, превышающем на момент размещения 10 %  от 

собственного капитала Банка (независимо от условий 

договора (стандартных или персональных)), решение по 

данному вопросу выносится на рассмотрение Правления 

с последующим утверждением Советом Директоров 

Банка. 

 
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  

Операцияларды жүргізудің жалпы  

талаптары туралы ережесіне 

2-қосымша 

Приложение 2 

к Правилам об общих условиях  

проведения операций   

АО «Банк ЦентрКредит» 

 

Заңды және жеке тұлғалардың «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы кредиттері бойынша, 

заңды және жеке тұлғалардың қайта құрылымдалатын/қайта қаржыландырылатын 

қарыздары бойынша, проблемалы/ықтимал проблемалы қарыздары бойынша 

шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері / 

Предельные суммы, сроки и ставки вознаграждения по кредитам юридических и физических  

лиц, по реструктурируемым/рефинансируемым займам, по проблемным/потенциально 

проблемным займам физических и юридических лиц в АО «Банк ЦентрКредит» 

 

1. Жеке тұлғалардың кредиттері бойынша шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері / 

Предельные суммы, сроки и ставки вознаграждения по кредитам физических лиц: 

 
№ Кредит түрі /  

Вид кредита 

Сомасы / Сумма Мерзімі, аймен / 

Срок, в месяцах 

Мөлшерлеме, % / 

Ставка, в % 

Ең аз /  

Мин. 

Ең көп / 

Макс. 

Ең аз /  

Мин. 

Ең 

көп/Ма

кс. 

Ең аз / 

Мин. 

Ең көп 

/ 

Макс. 

1) Ипотека және тұрғын үй 

құрылысы / Ипотека и 

строительство жилья 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

 3 360 8,4 30 

2) Депозит кепілімен 

берілетін кредит / 

Кредит под залог 

депозита 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

1 300 1,5 20 

3) Банк қызметкерлеріне 

және еншілес 

ұйымдардың 

қызметкерлеріне 

берілетін кредит / 

Кредиты сотрудникам 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

3 300 ҚР ҰБ-

ның 

қайта 

қаржыла

ндыру 

мөлшерл

30 
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Банка и сотрудникам 

дочерних компаний 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

емесі /  

Ставка  

рефинан

сирован

ия 

НБ РК 

4) Карточкалар бойынша 

берілетін кредит 

(Револьверлік кредит 

карточкасы) /                 

Кредиты по карточкам 

(Револьверная 

кредитная карточка) 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

36 36 15 50 

5) Карточкалар бойынша 

берілетін кредит 

(Дебеттік кредит 

карточкасы) /                  

Кредиты по карточкам 

(Дебетно-кредитная 

карточка) 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

24 24 15 50 

6) Кепілсіз кредиттер / 

Беззалоговые кредиты 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

6 48 20 50 

7) Басқа кредиттер /  

Прочие кредиты 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

3 120  0,1 40 

 

 

2. Заңды тұлғалардың кредиттері бойынша шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері / 

Предельные суммы, сроки и ставки вознаграждения по кредитам юридических лиц: 

 
№ Кредит түрі /  

Вид кредита 

Сомасы / Сумма Мерзімі, аймен / 

Срок, в месяцах 

Мөлшерлеме, % / 

Ставка, в % 

Ең аз /  

Мин. 

Ең көп / 

Макс. 

Ең аз /  

Мин. 

Ең көп 

/ Макс. 

Ең аз / 

Мин. 

Ең көп 

/ Макс. 

1) Овердрафт Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

1 күн /  

1 день 

90 күн /  

90 дней 

0,1 50 

2) Ипотека Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

3 300 0,1 50 
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на 1 заемщика 

3) Депозит кепілімен 

берілетін  кредит / 

Кредит под залог 

депозита 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

1 300 0,1 50 

4) Мақсатты 

бағдарламалар 

бойынша, оның ішінде 

КДҚ желісі және т.с.с. 

бойынша кредиттеу / 

Кредитование по 

целевым программам, в 

т.ч. по линии ФРП и пр. 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

1 300 0,1 50 

5) Ірі, орта және шағын 

бизнес үшін, оның 

ішінде сыйақының 

құбылмалы 

мөлшерлемесімен 

берілетін кредиттер / 

Кредиты для крупного, 

среднего и малого 

бизнеса, в т.ч. с 

плавающей ставкой 

вознаграждения 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

1 300 0,1 50 

6) Факторинг 

операциялары / 

Факторинговые 

операции 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

1 күн /  

1 день 

90 күн /  

90 дней 

0,1 50 

7) Карточкалар бойынша 

кредиттер / Кредиты по 

карточкам 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

24 36 15 50 

8) Басқа кредиттер / 

Прочие кредиты 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

1 300 0,1 50 

3. Заңды және жеке тұлғалардың қайта құрылымдалатын/қайта қаржыландырылатын 

қарыздары бойынша, проблемалы/ықтимал проблемалы қарыздары бойынша шекті 

сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері / Предельные суммы, сроки и ставки 

вознаграждения по реструктурируемым/рефинансируемым займам, по 

проблемным/потенциально проблемным займам физических и юридических лиц: 

 
№ Кредит түрі /  

Вид кредита 

Сомасы / Сумма Мерзімі, аймен / 

Срок, в месяцах 

Мөлшерлеме, % / 

Ставка, в % 

Ең аз /  Ең көп / Ең аз /  Ең көп Ең аз / Ең көп 



 69 

Мин. Макс. Мин. / Макс. Мин. / Макс. 

1) Банк қызметкерлеріне 

және еншілес 

ұйымдардың 

қызметкерлеріне 

берілетін кредит / 

Сотрудникам Банка и 

сотрудникам дочерних 

организаций 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

3 360 0,1 40 

2) Жеке тұлға – Қарыз 

алушыларға; сот шешімі 

бойынша / Заемщикам – 

физическим лицам; по 

решению суда 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

3 360 0,1 40 

3) Заңды тұлғаларға / 

Юридическим лицам 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

3 360 0,1 40 

 

 

 
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  

Операцияларды жүргізудің жалпы  

талаптары туралы ережесіне 

3-қосымша 

Приложение 3 

к Правилам об общих условиях  

проведения операций   

АО «Банк ЦентрКредит» 

 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың контрагент-банктермен жасалатын құжаттамалық операциялары 

бойынша шекті сомалар, мерзімдер және тәуекелдер үшін алынатын комиссиялар / 

Предельные суммы, сроки и комиссии за риск по документарным операциям  

с банками-контрагентами АО «Банк ЦентрКредит» 

 
№ Кредит түрі /  

Вид кредита 

Сомасы / Сумма Мерзімі, аймен / 

Срок, в месяцах 

Мөлшерлеме % / 

Ставка, в % 

Ең аз /  

Мин. 

Ең көп / 

Макс. 

Ең аз /  

Мин. 

Ең көп 

/ Макс. 

Ең аз / 

Мин. 

Ең көп 

/ Макс. 

1) Басқа банктер ашқан 

аккредитивтерді Банктің 

растауы, басқа 

банктердің 

контркепілдігімен 

үшінші тұлғаларың 

пайдасына Банктің 

кепілдіктерді/резервтік 

кепілдіктерді/рамбурсты

қ міндеттемелерді 

шығаруы,   

Басқа банктердің 

кепілдіктерін Банктің 

қабылдауы/растауы /  

 

Подтверждение Банком 

аккредитивов, открытых 

другими банками,  

выпуск Банком 

Шектелмейді /  

Не ограничено 

1 Қарыз алушы 

бойынша 

тәуекелдік 

лимитінің 

шегінде /  

В пределах 

лимита по риску 

на 1 заемщика 

1 күн / 

1 день 

60 0,1 30 
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гарантий/резервных 

аккредитивов/рамбурсн

ых обязательств в 

пользу третьих лиц под 

контргарантию других 

банков, 

принятие/подтверждени

е Банком гарантий 

других банков. 

 

 

 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  

Операцияларды жүргізудің жалпы  

талаптары туралы ережесіне 

4-қосымша 

Приложение 4 

к Правилам об общих условиях проведения 

операций   

АО «Банк ЦентрКредит» 

 

 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізуге белгіленген тарифтері / 

Тарифы на проведение операций АО «Банк ЦентрКредит» 

 
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  

Операцияларды жүргізудің жалпы  

талаптары туралы ережесіне 

5-қосымша 

Приложение 5 

к Правилам об общих условиях  

проведения операций  

АО «Банк ЦентрКредит» 

 

 

«Банк ЦентрКредит» АҚ тарифтерінің шекті шамалары» / 

«Предельные величины тарифов АО «Банк ЦентрКредит» 

 

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың заңды тұлғаларға арналған тарифтерінің шекті шамалары / 

Предельные величины тарифов для юридических лиц АО «Банк ЦентрКредит»: 
№ Қызмет түрі / 

Вид услуг 

Тарифтер (ең аз) /  

Тарифы (минимальные) 

Тарифтер (ең көп) /  

Тарифы (максимальные) 

операция 

сомасының %/  

в  % от суммы 

операции 

Номиналды мәні 

(теңгемен)/ 

 В номинальном 

выражении  

(в тенге) 

операция 

сомасының %/ 

в  % от суммы 

операции 

Номиналды мәні 

(теңгемен)/ 

 В номинальном 

выражении  

(в тенге) 

1) Банктік шоттарды ашу, жүргізу және 

жабу / Открытие, ведение и закрытие 

банковских счетов 

- 0  - 60 000  

 Эскроу-шот ашу /  
Открытие эскроу-счета 

0% - 5% 500 000 

2) Теңгемен ақша аудару операциялары / 

Переводные операции в тенге 

0% - 5% - 

 Деректерді қағаз тасымалдағышта 

берген жағдайда, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде Банк қызметкері 

деректерді енгізу жолымен зейнетақы 

жарналары және әлеуметтік 

аударымдар бойынша төлем 

тапсырмасына қоса тіркелген тізілімді  

қабылдау және өңдеу (2.1.2.-2.1.4. 

тармақтардағы тарифтерге қосымша). 

Деректерді алмалы-салмалы ақпарат 

тасымалдағыштар арқылы жүктеп, 

- 0 - 5 000  

(тегі үшін /  

за фамилию) 

http://int.cbank.kz/view/default.aspx?dept_id=43
http://int.cbank.kz/view/default.aspx?dept_id=43
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қағаз тасымалдағышта немесе 

электронды түрде берген жағдайда, 

«Интернет-Банкинг» жүйесі арқылы 

қызмет тегін көрсетіледі. / Прием и 

обработка реестра, прилагаемого к 

платежному поручению по 

пенсионным взносам и социальным 

отчислениям, при предоставлении 

данных на бумажном носителе, путем 

внесения данных сотрудником Банка, в 

том числе НДС (дополнительно к 

тарифам п.2.1.2 – 2.1.4). При 

предоставлении данных на бумажном 

носителе, с загрузкой данных через 

съемные носители информации или в 

электронном виде, через систему 

«Интернет-Банкинг» услуга 

предоставляется бесплатно 

 Аударым бойынша сұрату, аударым 

деректемелерін өзгерту, аударымды 

қайтару (мүмкіндік болса)/ Запрос по 

переводу, изменение реквизитов 

перевода, отзыв перевода (при наличии 

возможности). 

- 0  - 15 000  

 

3) 

Шетел валютасымен ақша аудару 

операциялары / Переводные операции 

в иностранной валюте 

0% 

 

- 5% - 

 Аударым деректемелерін өзгерту,  

аударымның күшін жоюды сұрату, 

бенефициарға аударымның түскен 

датасын растау, сомаларды іздестіру 

және шетел валютасындағы клиент 

аударымдары бойынша басқа 

(шетелдік банктермен алынған 

комиссия сомалары туралы)   

сұратулар /  Изменения реквизитов 

перевода, запрос на аннуляцию 

перевода, запрос на подтверждение 

даты зачисления перевода 

бенефициару, розыск сумм и прочие 

запросы по клиентским переводам в 

инвалюте (о суммах снятых 

инобанками комиссий) 

- 0 - 100 000 

4) Теңгемен жүргізілген есеп айырысу-

касса операциялары / Расчетно-

кассовые операции в тенге 

0% - 10% - 

5) Шетел валютасымен жүргізілген есеп 

айырысу-касса операциялары / 

Расчетно-кассовые операции в 

иностранной валюте 

0% 

 

- 15% 

 

- 

6) Валюталық бақылау /  

Валютный контроль 

- 0 - 100 000 

7) Құжаттамалық операциялар / 

Документарные операции 

- 0 - 190 000 

 Мәмілелерді құрылымдау/ 

ресурстарды тарту / Структурирование 

сделок/ привлечение ресурсов  

0% 

 

- 0,5% 

 

- 

8) Кепілдік және кепіл болу / Гарантии и 

поручительства 

0% - 50% - 

9) Қарыз операциялары / Ссудные 

операции 

0% - 50% - 

10) «Интернет-банкинг» жүйесі / Cистема 

«Интернет-банкинг» 
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 ҚҚС-ны қоса есептегенде Клиент 

қолданушысын қосу үшін төлем 

(біржолғы) /  Оплата за подключение 

пользователя клиента 

(единовременная), в том числе НДС 

- 0 - 60 000  

 Абоненттік қызмет көрсету (айына) , 

ҚҚС салынбайды / Абонентское 

обслуживание в месяц, НДС не 

облагается 

- 0 - 8 000  

 Банктің қашықтан қызмет көрсету 

қызметімен байланысты сұрақтар 

бойынша кеңес беру, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде/  Предоставление 

консультаций по вопросам, связанным 

с оказанием банком услуг удаленного 

обслуживания (с выездом специалиста 

банка), в том числе НДС 

- 0 - 15 000  

 USB-токенді беру/жоғалғанда 

ауыстыру, ҚҚС-ны қоса есептегенде/ 

Выдача/Замена при утере USB-токена, 

в том числе НДС 

- 0 - 25 000  

 Premium немесе Econom пакеттерін 

қосқанда, ЭСҚ шығару, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде/ Выпуск ЭЦП при 

подключении пакета Premium или 

Econom, в том числе НДС 

- 0 - 25 000  

 Premium немесе Econom пакеттері 

шегінде Банк клиенттері 

қолданушылары үшін ҚБЕО
6 
КО

5
 

ЭСҚ
4
 қайта шығару, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде/  В рамках пакетов 

Premium и Econom перевыпуск ЭЦП 
4
 

УЦ 
5
 КЦМР 

6
 для пользователей 

клиентов Банка, в том числе НДС 

- 0 - 25 000  

 ОТР-картаны беру, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде/ Выдача ОТР-карты, в том 

числе НДС 

- 0 - 1 000  

  ОТР-токенді беру/ жоғалғанда 

ауыстыру, ҚҚС-ны қоса есептегенде/ 

Выдача/замена при утере ОТР-токена, 

в том числе НДС 

- 0 - 25 000  

 ИБЖ-да қайта тіркеу ( ҰКО ЭСҚ-ны 

ауыстырғанда) / Перерегистрация в 

СИБ (при замене ЭЦП НУЦ) 

- 0 - 1 000  

 

2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жеке тұлғаларға арналған тарифтерінің шекті шамалары /  

                 Предельные величины тарифов для физических лиц АО «Банк ЦентрКредит»: 
№ Қызмет түрі /  

Вид услуг 

Тарифтер (ең аз) /  

Тарифы (минимальные) 

Тарифтер (ең көп) /  

Тарифы (максимальные) 

операция 

сомасының 

% / в  % от 

суммы 

операции 

Номиналды 

мәні 

(теңгемен)/ 

 В 

номинальном 

выражении  

(в тенге) 

операция 

сомасын

ың %/ в  

% от 

суммы 

операции 

Номиналды мәні 

(теңгемен)/ 

 В номинальном 

выражении  

(в тенге) 

1) Қарыз операциялары / Ссудные операции 0% 0 10% 20 000  

2) Ақпаратты, банктің келісімін, анықтамаларды, 

хаттарды, хабарламаларды және басқа құжаттарды 

беру үшін/ За предоставление информации, 

согласий банка, выдачу справок, писем, 

уведомлений и прочих документов 

- 0 - 20 000  
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3) Банктік шоттар: ашу, жүргізу және жабу / 
Банковский счет: открытие, ведение и закрытие 

0% 0 - 10 000 000 

4) Банктік шот ашпай-ақ жасалған ЖТ аударымдары/   

Переводы ФЛ без открытия банковского счета 

0% 0 50% 10 000 000 

5) Банктік шот арқылы жасалған ЖТ аударымдары / 

Переводы ФЛ с применением банковского счета 

0% 0 100% 10 000 000 

6) Жинақтаушы шоттар бойынша кассалық 

операциялар/ Кассовые операции по 

сберегательным счетам 

0% 0 100% 10 000 000 

7) Ағымдағы шоттар бойынша кассалық операциялар 

/ Кассовые операции по текущим счетам 

0% 0 100% 10 000 000 

8) Сейфтік операциялар / Сейфовые операции 0% 0 - 10 000 000 

9) ЖТ клиенттеріне қызмет көрсетуге байланысты 

басқа операциялар /  Прочие операции, связанные 

с обслуживанием клиентов ФЛ 

0% 0 - 10 000 000 

10) «StarBanking» жүйесі / Система «StarBanking»     

 Ағымдағы шот/төлем картасынан 

ағымдағы/жинақтаушы шот/басқа жеке тұлғаның 

төлем картасына (банк ішінде) ақша аудару үшін 

алынатын комиссия, ҚҚС-ны қоса есептегенде/ 

Комиссия за перевод с текущего счета/платежной 

карты на текущий /сберегательный 

счет/платежную карту другого физического лица 

(внутри банка), НДС не облагается 

- 0 - 10 000  

 Банктің қашықтан қызмет көрсету қызметімен 

байланысты сұрақтар бойынша кеңес беру (банк 

маманының баруы арқылы), ҚҚС-ны қоса 

есептегенде/  Предоставление консультаций по 

вопросам, связанным с оказанием банком услуг 

удаленного обслуживания (с выездом специалиста 

банка), в том числе НДС 

- 0 - 20 000 

  ОТР-токенді беру, ҚҚС-ны қоса есептегенде/ 

Выдача ОТР-токена, в т. ч. НДС 

- 0 - 20 000 

 Кредиттік картадан ағымдағы/жинақтаушы 

шот/басқа жеке тұлғаның төлем картасына (банк 

ішінде) ақша аудару үшін алынатын комиссия, 

ҚҚС салынбайды / Перевод со счета кредитной 

карты на текущий/сберегательный 

счет/платежную карту другого физического лица 

(внутри банка), НДС не облагается 

0 %  - - 100 000 

 ЦентрКредит Банкінің қашықтан қызмет көрсету 

каналдары арқылы төлемдер қабылдау, ҚҚС 

салынбайды. Шотты, ЦКБ төлем картасын 

қолдану арқылы қолма-қол ақшасыз түрде 

(банкоматтар, терминалдар, «StarBanking» 

жүйесі)/ Прием платежей через удаленные каналы 

обслуживания Банка ЦентрКредит, НДС не 

облагается. В безналичной форме с 

использованием счета, платежной карточки БЦК 

(банкоматы, терминалы, система «StarBanking») 

- 0 - 5 000  

11) Қолданушының клиенттің банктік шоты бойынша 

операциялары туралы SMS-хабарламалар, ҚҚС 

салынбайды / SMS-сообщение об операциях по 

банковскому счету клиента с пользователя, НДС 

не облагается 

- 0 - 10 000  

 

3. Банк карталары бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ тарифтерінің шекті шамалары /  

Предельные величины тарифов по банковским картам АО «Банк ЦентрКредит»: 
№ Қызмет түрі /  

Вид услуг 

Тарифтер (ең аз) /  

Тарифы (минимальные) 

Тарифтер (ең көп) /  

Тарифы (максимальные) 

операция Номиналды операция Номиналды мәні 
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сомасының %/ 

в  % от суммы 

операции 

мәні 

(теңгемен)/ 

 В 

номинальном 

выражении  

(в тенге) 

сомасының %/  

в  % от суммы 

операции 

(теңгемен)/ 

 В номинальном 

выражении  

(в тенге) 

1) Негізгі және қосымша карточкаға 

жылдық қызмет көрсету / Годовое 

обслуживание основной и 

дополнительной карточки 

- 0  - 100 000 

2) Төлем карточкасы шотына 

қаражатты салу үшін алынатын 

комиссия, ҚҚС салынбайды /  

Комиссия за зачисление средств на 

счет платежной карточки, НДС не 

облагается 

0% - 5% - 

3) Қолма-қол ақша алу үшін алынатын 

комиссия, ҚҚС салынбайды / 

Комиссия за получение 

наличных,НДС не облагается 

0% - 5% - 

4) Сауда және сервис орындарында/ 

казинода қызмет көрсету үшін 

алынатын комиссия, ҚҚС 

салынбайды / Комиссия за 

обслуживание в торговых и 

сервисных точках/казино, НДС не 

облагается 

0% - 5% - 

5) Негізгі (ҚҚС салынбайды)/ 

қосымша (ҚҚС-ны қоса 

есептегенде) карточканы шығару 

құны / Стоимость выпуска 

основной (НДС не 

облагается)/дополнительной (в том 

числе НДС) карточки 

- 0  - 100 000 

6) Карточаны жедел шығару – 2 

жұмыс күні (филиалдарға жеткізуді 

есептемегенде), ҚҚС қоса 

есептегенде / Срочный выпуск 

карточки - 2 раб. дня (без учета 

доставки до филиалов), в том числе 

НДС 

- 0 - 10 000  

7) Төлем карточкасының ағымдағы 

шоты бойынша теңгерімді тексеру / 

Просмотр баланса по текущему 

счету платежной карточки 

- 0  - 1 000  

8) Мерзімі өткен соң, клиенттің 

өтініші бойынша немесе 

жоғалғанда карточканы ауыстыру, 

(ҚҚС-ны қоса есептегенде) / Замена 

карточки по истечении срока 

действия, по просьбе клиента или 

при утере, в том числе НДС 

- 0  - 50 000  

9) Сомаларды қайтару, ҚҚС 

салынбайды / Возврат сумм,НДС не 

облагается 

0% - 5% - 

10) Ақша аударымдары, ҚҚС 

салынбайды / Перевод денег,НДС 

не облагается 

0% - 5% - 

11) "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың 

банкоматтары арқылы ақша аудару, 

ҚҚС салынбайды / Переводы денег 

через банкомат АО "Банк 

ЦентрКредит", НДС не облагается 

- 0  5% + 5000  - 
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12) Пин-кодты ауыстыру /Смена пин-

кода 

- 0  - 1 000  

13) Шот бойынша үзінді көшірме беру 

/ Предоставление выписки по счету 

- 0  - 5 000  

14) Карточка жоғалған жағдайда, 

тосқауыл қою/ Блокирование 

карточки при утере 

- 0 - 50 000  

15) Карточка ұстаушылар үшін 

банкоматтардың камераларындағы 

бейнежазбаларды беру, ҚҚС-ны 

қоса есептегенде / Предоставление 

видеозаписей с камер банкоматов 

для держателей карточек , в том 

числе НДС 

- 0  - 20 000  

16) "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың 

салымшылары үшін 

ағымдағы/депозиттік шотқа Cashin 

арқылы қолма-қол ақшалай 

қосымша жарналар/ 

Дополнительные взносы 

наличными деньгами через Cashin 

на текущий/депозитный счет для 

вкладчиков АО "Банк 

ЦентрКредит" 

0% - 5% - 

17) Клиенттің өтініші бойынша төлем 

картасының ағымдағы шотын жабу 

(ҚҚС-ны қоса есептегенде)/ 

Закрытие текущего счета 

платежной карты (в том числе 

НДС) 

- 0  - 5 000  

18) "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың 

карточкалары бойынша шетел 

валюталарын қолма-қол ақшасыз 

сату/сатып алу / Покупка/продажа 

безналичной иностранной валюты 

по карточкам АО «Банк 

ЦентрКредит» 

0% - 5% - 

19) Премиалды карта ұстаушыларын 

сақтандыру бойынша қызмет 

көрсету/ Предоставление услуг по 

страхованию держателей 

премиальных карт 

- 0  - 0  

20) Шот (төлем карточкасы) бойынша 

жүргізілген операциялар туралы  

SMS-хабарламалар, ҚҚС 

салынбайды / SMS-уведомления по 

операциям на счете (Платежная 

карточка),НДС не облагается 

- 0  - Айына 5000 теңге/ 

5000 тенге в месяц 

21) Қашықтан қызмет көрсету 

каналдары арқылы төлемдер 

қабылдау, ҚҚС салынбайды/ Прием 

платежей через удаленные каналы 

обслуживания, НДС не облагается. 

- 0  - 1 000 

22) Кредиттік дебеттік карточкалар 

бойынша техникалық 

овердрафттың туындағаны үшін 

салынатын тұрақсыздық айыбы / 

Неустойка за возникновение 

технического овердрафта по 

дебетно-кредитным карточкам 

0% - 50% - 

23) Кредиттік револьверлік карточка 

бойынша техникалық 

овердрафттың туындағаны үшін 

0% - Күніне 5% / 5% в 

день 

- 
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салынатын тұрақсыздық айыбы / 

Неустойка за возникновение 

технического овердрафта по 

Кредитной револьверной карте 

24) 

Кредиттік револьверлік карта 

бойынша төлемдерді мерзімінен 

кешіктіргені үшін салынатын 

өсімпұл/ Пеня за просрочку 

платежей по Кредитной 

револьверной карте 

0% - Күніне 5% , бірақ 

жылына қарыз 

сомасынан 10%-

дан көп емес/ 5% в 

день но не более 

10% от суммы 

задолженности в 

год 

- 

25) Кедендік төлемдерді төлеген кезде 

карточка ұстаушысынан ұсталатын 

комиссия, ҚҚС салынбайды/ 

Комиссия с держателя карточки 

при осуществлении таможенных 

платежей, НДС не облагается 

- 0  - 10 000  

26) Банктің немесе мекеменің 

құрылғылары арқылы жүргізілген 

транзакциялардың айналымы 

бойынша сауда/сервис мекемесінен 

алынатын комиссия, ҚҚС 

салынбайды/  Комиссия с 

предприятия торговли/сервиса по 

обороту проведенных транзакций 

по устройствам Банка или 

предприятия, НДС не облагается 

0% - 5% - 

27) Банк ұсынған POS-терминалға 

қызмет көрсету үшін алынатын 

комиссия, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде / Комиссия за 

обслуживание  POS-терминала, 

предоставленного банком , в том 

числе НДС      

- 0 - 10 000 

28) Сауда/сервис мекемесі ұсынған 

POS-терминалдарға/ мобильді POS-

терминалдарға қызмет көрсету 

үшін алынатын комиссия, ҚҚС-ны 

қоса есептегенде**/ Комиссия за 

обслуживание POS-

терминала/мобильного POS-

терминала, предоставленного 

предприятием торговли/сервиса, в 

том числе НДС** 

- 0  - 10 000  

 
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың  

Операцияларды жүргізудің жалпы  

талаптары туралы ережесіне 

6-қосымша 

Приложение 6 

к Правилам об общих условиях  

проведения операций  

АО «Банк ЦентрКредит» 

 

Өтінішті қарастырудың және банктік қызмет көрсету туралы  

шешім қабылдаудың шекті мерзімдері / 

   Предельные сроки рассмотрения заявления  

и принятия решения о предоставлении банковских услуг 
   

№ 

т/б / 

п/п 

Банк қызметінің атауы /  

Наименование банковской услуги 

Өтінішті 

қарастырудың 

шекті мерзімі / 

Предельный срок 

рассмотрения 

Шешім қабылдаудың  

шекті мерзімі /  

Предельный срок  

принятия решения 
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заявления 

1) Заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, 

банктік шоттарын ашу және жүргізу / Прием 

депозитов, открытие и ведение банковских 

счетов юридических лиц 

1 жұмыс күні /    

1  рабочий день 

2 жұмыс күні /    

2 рабочих дня 

2) Жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, 

банктік шоттарын ашу және жүргізу / Прием 

депозитов, открытие и ведение банковских 

счетов физических лиц 

1 жұмыс күні /    

1 рабочий день 

1 жұмыс күні /    

1 рабочий день 

3) Респондент-банктерге корреспонденттік 

шоттарды ашу және оларды жүргізу / Открытие и 

ведение корреспондентских счетов банкам-

респондентам 

 Шотты ашу туралы өтінішті 

қабылдағаннан кейін 2 жұмыс 

күні / 2 рабочих дня после 

принятия заявления на открытие 

счета 

 Респондент-банктердің корреспонденттік 

шоттарын жабу / Закрытие корреспондентских 

счетов банкам-респондентам 

 3 жұмыс күні /    

3 рабочих дня   

4) Кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны 

қабылдау және беру / Кассовые операции: прием 

и выдача наличных денег 

 1 жұмыс күні /    

1 рабочий день 

5) Шетел валютасымен жасалатын ақша аудару 

операциялары / Обменные операции с 

иностранной валютой 

 1 жұмыс күні /    

1 рабочий день 

6) Ақша аудару операциялары /  

Переводные операции: 
  

 ЖАЖ («Жедел аударымдар» жүйесі бойынша) / 

СБП (по системе «Быстрые переводы») 

1 жұмыс күні / 

1 рабочий день 

1 жұмыс күні / 

1 рабочий день 

 ЖТЖ («Жедел түсім» жүйесі бойынша) /  

СБВ (по системе «Быстрая выручка») 

 Western Union 

 Contact 

7) Сейфтік операциялар / Сейфовые операции:   

 Жеке тұлғаның сейф ұяшықтарын жалдауы / 

Аренда сейфовых ячеек физическим лицом 

Бос ұяшықтар 

болғанда,  

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день при 

наличии свободных 

ячеек 

Бос ұяшықтар болғанда,  

1 жұмыс күні /   

1 рабочий день при наличии 

свободных ячеек 

 Заңды тұлғаның сейф ұяшықтарын жалдауы / 

Аренда сейфовых ячеек юридическим лицом 

 Бос ұяшықтар 

болған және қызмет 

үшін алынатын 

комиссия алдын ала 

төленген жағдайда, 

3 жұмыс күні /  3 

рабочих дня при 

наличии свободных 

ячеек и предоплаты 

комиссии за услуги 

Бос ұяшықтар болған және 

қызмет үшін алынатын комиссия 

алдын ала төленген жағдайда,  

3 жұмыс күні /   

3 рабочих дня при наличии 

свободных ячеек и предоплаты 

комиссии за услуги 

8) Инкассация 3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

5 жұмыс күні /  

5 рабочих дней  

9) Кепілдіктер (тендерлік және төлем) / Гарантии 

(тендерные и платежные) 

  

 Қамсыздандырусыз/депозит кепілдігімен/ақшаны 

кепілге қоя отырып тендерлік кепілдік шығару / 

Выпуск тендерной гарантии без обеспечения/под 

депозит/заклад денег 

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

2 жұмыс күні /  

2 рабочих дня 
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 Жылжымалы/жылжымайтын мүлік кепілдігімен 

тендерлік кепілдік шығару / Выпуск тендерной 

гарантии под залог движимого/недвижимого 

имущества 

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

Құжаттардың толық пакеті 

болғанда,  

5 жұмыс күні /  

5 рабочих дней при наличии 

полного пакета документов   

 Депозит кепілдігімен/ақшаны кепілге қоя 

отырып төлем кепілдігін шығару / Выпуск 

платежной гарантии под депозит/заклад денег 

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

2 жұмыс күні /  

2 рабочих дня 

 Жылжымалы/жылжымайтын мүлік кепілдігімен 

төлем кепілдігін шығару / Выпуск платежной 

гарантии под залог движимого/недвижимого 

имущества 

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

Құжаттардың толық пакеті 

болғанда, сондай-ақ Банктің 

уәкілетті органы сәйкес оң 

шешім қабылдағаннан кейін 

 5 жұмыс күні /  

5 рабочих дней при наличии 

полного пакета документов и 

после принятия 

соответствующего 

положительного решения 

полномочным органом Банка 

 Кепілдік бойынша талаптарды (соманы немесе 

мерзімді) өзгерту / Изменение условий по 

гарантии (суммы или срока) 

Сәйкес кепілдікті 

шығарудың 

мерзімдеріне ұқсас / 

Аналогично срокам 

выпуска 

соответствующей 

гарантии 

Сәйкес кепілдікті шығарудың 

мерзімдеріне ұқсас / Аналогично 

срокам выпуска 

соответствующей гарантии 

 Бланктік тендерлік кепілдіктерді шығаруға 

лимит белгілеу / Установление лимита на выдачу 

бланковых тендерных гарантий 

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

2 жұмыс күні /  

2 рабочих дня 

10) Банктік карточкаларды шығару және оларға 

қызмет көрсету / Выпуск и обслуживание 

банковских карточек  

  

 Visa/MasterCard халықаралық төлем 

карточкалары / Международные платежные 

карточки Visa/MasterCard 

  

 Негізгі/қосымша карточканы шығару / Выпуск 

основной/дополнительной карточки 

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

10 жұмыс күні /  

10 рабочих дней 

 Карточканы ауыстыру / Замена карточки 1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

10 жұмыс күні /  

10 рабочих дней 

 Төлем карточкасының ағымдағы шотына 

қаражат салу / Зачисление средств на текущий 

счет платежной карточки 

30 мин /  

30 мин 

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

 Ақша аудару / Перевод денег 30 мин /  

30 мин 

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

 Кредит карточкасы бойынша өтінімді қарастыру 

/ Рассмотрение заявки по кредитной карточке 

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

11) Аккредитив ашу (шығару) және растау, сондай-

ақ ол бойынша міндеттерді орындау / Открытие 

(выставление) и подтверждение аккредитива и 

исполнение обязательств по нему 

5 жұмыс күні /  

5 рабочих дней 

5 жұмыс күні /  

5 рабочих дней 

 Өтелген аккредитивті ашу (клиент қаражатының 

есебінен) / Открытие покрытого аккредитива (за 

счет средств клиента)  

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

 Өтелмеген аккредитивті ашу (кредит желісінің 

есебінен) / Открытие непокрытого аккредитива 

(за счет кредитной линии) 

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

Банктің уәкілетті органы сәйкес 

оң шешім қабылдағаннан кейін 

3 жұмыс күні /  3 рабочих дня 

после принятия 
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соответствующего 

положительного решения 

полномочным органом Банка 

 Шетелдік банктің растауымен және/немесе 

шетелдік банктің кейінгі қаржыландыруымен 

аккредитив ашу / Открытие аккредитива с 

подтверждением  инобанка и/или с пост 

финансированием инобанка 

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

 Расталған кепілдік шығару /  

Выпуск подтвержденной гарантии 

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

 SWIFT бойынша расталмаған кепілдік шығару / 

Выпуск неподтвержденной гарантии по SWIFT 

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

 Экспорттық аккредитивті авизолау / Авизование 

экспортного аккредитива 

 3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

 Инкассоны авизолау / Авизование Инкассо  7 жұмыс күні /  

7 рабочих дней 

 Экспорттық кепілдікті авизолау /  

Авизование экспортной гарантии 

 3 жұмыс күні /  

3 рабочих дня 

12) «Интернет-банкинг»  жүйесі (ИБЖ) / Система 

«Интернет-банкинг»  (СИБ) 

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

2 жұмыс күні /  

2 рабочих дня 

13) Хабарламаларды жіберу жүйесі / 

Система рассылки сообщений 

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

2 жұмыс күні /  

2 рабочих дня 

14) Бизнес-клиенттерге кредит беру (құжаттардың 

толық пакетін ұсынғаннан кейін) / Кредитование 

бизнес-клиентов (после предоставления полного 

пакета документов) 

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

40 жұмыс күні /  

40 рабочих дней 

15) Жекелеп кредит беру (құжаттардың толық 

пакетін ұсынғаннан кейін) /  Розничное 

кредитование (после предоставления полного 

пакета документов) 

1 жұмыс күні /  

1 рабочих день 

20 жұмыс күні /  

20 рабочих дней 

16) Жеке кәсіпкерлікті кредиттеу (құжаттардың 

толық пакетін ұсынғаннан кейін) / Кредитование 

индивидуального предпринимательства (после 

предоставления полного пакета документов) 

1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

20 жұмыс күні /  

20 рабочих дней 

17) Лизинг 1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

40 жұмыс күні /  

40 рабочих дней 

18) Факторинг 1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

40 жұмыс күні /  

40 рабочих дней 

19) «StarBanking» жүйесі / Система «StarBanking» 1 жұмыс күні /  

1 рабочий день 

2 жұмыс күні /  

2 рабочих дня 

 

 


