1.3. Есеп айырысу-касса операциялары
Теңгемен жүргізілетін операциялар
1.3.1. Қолма-қол теңгемен жүргізілетін операциялар
1.3.1.1. Қолма-қол ақша қаражатын теңгемен қабылдау (сағат 16:00ден кейін комиссия екі есе мөлшерде алынады), ҚҚС салынбайды.

Соманың 0,25% (min. 500 KZT)

1.3.1.2. Қолма-қол ақша қаражатын теңгемен беру, ҚҚС салынбайды:
1.3.1.2.1. Жалақы үшін

Соманың 0,45% (min. 500 KZT)

1.3.1.2.2. 2 000 000 теңгеге (қоса алғанда) дейін

Соманың 0,45% (min. 500 KZT)

1.3.1.2.3. Алдын ала өтінім бойынша 2 000 000 теңгеден жоғары
(3.1.2.1.-т. есепке алмағанда)
1.3.1.2.4. 2 млн теңгеден жоғары қолма-қол ақша қаражатын теңгемен
өтінімсіз беру (Банктің мүмкіндігі болған жағдайда)

Соманың 0,55% (min. 550 KZT)

1.3.1.3. АДМ (Автоматтандырылған депозиттік машина) арқылы қолмақол ақшаны қабылдау
1.3.1.4. Чек кітапшасын беру, ҚҚС-ны қоса есептегенде

0,2% (min. 500 KZT)

1.3.1.5. Банк филиалының клиенттің қолма-қол түсімін жинауы және
клиенттің ағымдағы шотына аудару, ҚҚС-ны қоса есептегенде

негізгі тарифке + 0,10%

750 KZT
Соманың 0,03%, бір келу үшін
min. 3 000 KZT

1.3.1.5.1. Жергілікті уақыт бойынша 21:30-дан кейін клиентті
инкассолау, ҚҚС-ны қоса есептегенде (аталған тариф аутсорсермен
келіскен жағдайда ғана 3.1.4-тармақтағы тарифке қосымша алынады)

Белгіленген уақыттан асып кеткен
әрбір толық/толық емес сағат
үшін 4500 KZT

1.3.1.6. Банктің құрылымдық бөлімшесінен Клиентке ақша таңбаларын
жеткізу, ҚҚС-ны қоса есептегенде

Соманың 0,03%, бір келу үшін ең
азы – 10 000 KZT (Алматы,
Астана), басқа өңірлер бойынша
ең азы – 5 000 KZT
Соманың 0,22%, min. 500 KZT

1.3.1.7. Инкассацияланған ақшаны қайта санау, ҚҚС салынбайды
1.3.1.8. Екі рет қайта санау үшін (қолма-қол қаражатты қайта санаған
кезде ақшаның артылуы немесе жетіспеуі анықталған жағдайда
алынатын қосымша тариф), ҚҚС салынбайды

0,2% (max. 10 000 KZT)

1.3.1.9. Клиенттерді қолма-қол ақшасымен және басқа
құндылықтарымен жеткізіп салу (жауапты тұлғаны жеткізіп салу), ҚҚСны қоса есептегенде
1.3.1.10. Клиенттің мүлкін Банктің қоймасында жауапты сақтау, ҚҚС-ны
қоса есептегенде
1.3.1.11. Ірі сомадағы банкноталарды ұсақ банкноталарға айырбастау
немесе керісінше, банкноталарды монеталарға ұсақтау немесе
керісінше, ҚҚС салынбайды
1.3.1.12. Қолма-қол ақша түсімін жинаған кезде Клиенттің қашықтағы
(қаладан тыс) орындары бойынша белгіленген тариф, ҚҚС-ны қоса
есептегенде (аталған тариф 3.1.4- тармақтағы тарифке қосымша
алынады)

Соманың 0,03%, бір келу үшін ең
азы – 10 000 KZT (Алматы,
Астана), басқа өңірлер бойынша
ең азы
– 5орын/тәулік
000 KZT
1 000
KZT/
Соманың 0,7%, Банктің мүмкіндігі
болған жағдайда, ең азы – 1 200
KZT
Бару-қайту жолының 1 шақырымы
үшін 100 KZT

Шетел валютасымен жүргізілетін операциялар
1.3.2. Қолма-қол шетел валютасымен жасалатын операциялар (сағат 16:00-ден кейін комиссия екі
есе мөлшерде алынады), ҚҚС салынбайды
1.3.2.1. Қолма-қол ақша қаражатын шотқа аудара отырып қабылдау
Соманың 0,3% (min. 1000 KZT)
1.3.2.2. Қолма-қол ақша қаражатын беру

Соманың 1,40% (min. 1000 KZT)

*Ескерту: клиент мәміле жасасудан бас тартқан кезде (клиенттің шотына ақша есептеген кезде)
және операцияны күші жойылған жағдайда өндіріп алынған комиссия қайтарылмайды.

