Кастодиальные услуги/Операции с ценными бумагами
6. Кастодиальные услуги
6.1. Жеке шотты ашу
6.1.1 Жеке шотты ашу

0 KZT

6.2 Қаржы құралдарымен жасалатын операциялар
6.2.1 Кастодиан шоттары бойынша жасалатын бір транзакция (қаржы
құралдарын сатып алған/сатқан кезде оларды есепке алу/есептен
шығару; РЕПО/Кері РЕПО операциялары бойынша есептен шығару;
ақшаны депозитке, депозиттік сертификаттарға, опциондарға
орналастыру және т.б.) үшін

1 000 KZT

6.2.2 Шетелдегі Кастодиандардың шоттары арасында жасалатын бір
транзакция (қаржы құралдарын сатып алған/сатқан кезде оларды
есепке алу/есептен шығару; РЕПО/Кері РЕПО операциялары бойынша
есептен шығару және т.б.) үшін

1 500 KZT

6.2.3 Кастодиан шоттары бойынша жасалатын транзакцияны (қаржы
құралдарын сатып алған/сатқан кезде оларды есепке алу/есептен
шығару; РЕПО/Кері РЕПО операциялары бойынша есептен шығару;
ақшаны депозитке, депозиттік сертификаттарға, опциондарға
орналастыру және т.б.) болдырмау үшін

1000 KZT

6.2.4 Шетелдегі Кастодиандардың шоттары арасында жасалатын
транзакцияны (қаржы құралдарын сатып алған/сатқан кезде оларды
есепке алу/есептен шығару; РЕПО/Кері РЕПО операциялары бойынша
есептен шығару және т.б.) болдырмау үшін

1 500 KZT

6.2.5 Кастодиан шоттары бойынша корпоративтік оқиғалар бойынша
(қаржы құралдарын айырбастаған, өтеген, мерзімінен бұрын сатып
алған, сплит жүргізілген, шоғырландырылған, ҰСН/ISIN ауыстырылған
кезде оларды есепке алу/есептен шығару) жасалатын бір транзакция
үшін

1000 KZT

6.2.6 Шетелдегі Кастодиандардың шоттары арасындағы корпоративтік
оқиғалар бойынша (қаржы құралдарын айырбастаған, өтеген,
мерзімінен бұрын сатып алған, сплит жүргізген, шоғырландырған,
ҰСН/ISIN ауыстырған кезде оларды есепке алу/есептен шығару)
жасалатын бір транзакция үшін

1500 KZT

Ескертулер:
Комиссия клиенттің өтініміне сәйкес жеке шот бойынша жасалған әрбір операция бойынша алынады
(сатып алған/сатқан кезде, РЕПО/Кері РЕПО операциялары бойынша есептен шығару, ақшаны
депозитке, депозиттік сертификаттарға, опциондарға орналастыру және т.б.)

Қаржы құралдарымен келесі операцияларды жасаған кезде - 0 KZT: қайта бағалау жүргізілген;
өтелген; депозиттік шарттардың күші тоқтатылған кезде
6.3 Қаржы құралдарының (соның ішінде ақшаның) және (немесе) клиенттің басқа мүлкінің
есебін жүргізу:
6.3.1 Кастодиан клиенттеріне арналған

6.3.2 Активтер есебін нарықтық құны бойынша жүргізу (заңнамалық
талаптар болмаған кезде), негізгі тарифке қосымша
Ескертулер:

Банктің тарифтік саясатына
сәйкес келісім бойынша
айына 30000 KZT

Қызметтің ең төменгі мөлшері – 30 000 KZT (заңды тұлғалар бойынша)
Комиссияны есептеу қаржы құралдары (соның ішінде ақша) және (немесе) басқа мүлік Кастодиандағы
қаржы құралдарының есебін жүргізу шотына есепке алынған сәттен бастап, жүргізіледі
Шотты жүргізу үшін комиссия жиынтық портфеліне күн сайын номиналды құны бойынша немесе
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген құн бойынша есептеледі және айына 1
рет ұсынылады.

6.4 Кастодиан клиенттердің тапсырмаларын орындаған кезде ұйымдар көрсететін қызметтер
6.4.1 Кастодиан клиенттердің тапсырмаларын орындаған кезде
ұйымдар көрсететін қызметтер (ОД, брокердің, тіркеушінің,
кастодианның және т.б. қызметтері)
6.5 Корпоративтік оқиғалар
6.5.1 Клиенттің атынан корпоративтік оқиға бойынша берілетін
нұсқаулар (дауыс беру, қайта құрылымдау/ эмитент ұсынған опцияны
таңдау)

Факті бойынша

1 000 KZT

6.6 Кастодиандық қызметке байланысты мәселелер бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету
6.6.1 Кастодиандық қызметке байланысты мәселелер бойынша кеңес
беру қызметтерін көрсету (Телекс, SWIFT, Пошта шығыстары, Курьерлік
шығыстар, клиенттің тапсырмасына байланысты Банк шығыстары)

0 KZT + нақты шығыстар

6.7 Эмитенттердің ақпаратын клиентке ұсыну
6.7.1 Эмитенттердің ақпаратын клиентке ұсыну
6.7.2 Эмитенттен/Жаһандық кастодианнан/Орталық Депозитарийден
қосымша ақпарат сұрату (клиенттің сұрауы бойынша)

0 KZT
2 000 KZT

6.8 Есептілік
6.8.1 Жеке шоттың жай-күйі туралы үзінді көшірме және Мәміле
бойынша есеп беру (жоспар бойынша)

0 KZT

6.8.2 Жеке шоттың жай-күйі туралы үзінді көшірме және Мәміле
бойынша есеп беру (талап ету бойынша)

500 KZT

6.8.3 Активтерді жоспар бойынша салыстырып тексеру
6.8.4 Активтерді талап ету бойынша салыстырып тексеру
6.8.5 Байланыс қызметтері (Факс, Телекс, SWIFT, Пошта шығыстары,
Курьерлік шығыстар)
7. Бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялар

0 KZT
3 000 KZT
Факті бойынша

7.1 Банктің «депо» есепшотын жүргізуі
7.1.1 Банктің "депо" есепшотын ашуы, жабу
7.1.2 Жеке есепшотта бағалы қағаздардың есебін жүргізу
және сақтау

0 KZT
2 АЕК + «Бағалы қағаздардың
орталық депозитарийі» АҚ-тың
комиссиясы

7.2 Бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялар
7.2.1 бағалы қағаздарды сатып алу/сату

7.2.2 РЕПО/ Кері РЕПО операциялары

мəміле көлемінің 0,01% (бірақ
кемінде 100 000 KZT) +
«Бағалы қағаздардың орталық
депозитарийі» АҚ-тың және
«Қазақстан қор биржасы»
АҚ-тың комиссиясы
РЕПО ашу көлемінен
0.01 % (бірақ кемінде 100 000
KZT және 500 000 KZTден
аспау керек)

Сауда жүйесіндегі операциялар бойынша клиенттің өтінімі қанағаттандырылмаған жағдайда, банк
қызметтері үшін ұсталатын комиссияның мөлшері 2 АЕК-ті құрайды
7.2.3 Бағалы қағаздарды өтеу
7.2.4 номиналды ұстауға енгізу/ұстаудан шығару

2 АЕК
1 АЕК + «Қазақстан қор
биржасы» АҚ-тың

7.3 Басқа қызметтер
7.3.1 Жеке есепшот бойынша үзінді көшірме/есеп беру

7.3.2 Қазақстан қор биржасының (ҚҚБ) қызметтері

Өтінім бойынша қайталап
сұрау 2 АЕК + «Бағалы
қағаздардың орталық
депозитарийі» АҚ-тың
комиссиясы
Қор биржасының тарифтеріне
сәйкес

7.3.3 Орталық депозитарийдің қызметтері

Орталық депозитарийдің
тарифтеріне сәйкес

