Бизнес-клиенттерге арналған қызметтер

Бизнес-клиенттерге арналған қызметтер
Бизнес-клиент – заңды тұлға және оның оқшауланған бөлімшелері (филиалдары және өкілдіктері), шаруа (фермерлік)
қожалықтары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, олардың филиалдары, ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры,
шетелдік дипломатиялық және консулдық өкілдіктер, жеке кәсіпкер, жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби
медиатор, оның ішінде бюджеттік ұйымдар
1.1. Банктік шот: ашу, жүргізу және жабу
1.1.1. Шот ашу, ҚҚС салынбайды
1.1.1.1. Бизнес-клиентке шот ашу**
1.1.1.2. Келесі шоттарды ашу:
1) заңды тұлғаны қайта тіркеуге байланысты шотты;
2) электрондық үкіметтің веб-порталы арқылы;
3) мемлекеттік бағдарламалар аясында;
4) ҚҚС бақылау шоты.
1.1.1.3. Эскроу шотты» жинақ шот режимінде ашу
1.1.1.4. «Ағымдағы шот режимінде эскроу шот» ашу

3 000 KZT
0 KZT

Салым сомасының 0,5% (min. 10 500, max. 50
000 KZT)
0 KZT

*Куәлікті беру комиссиясы екі рет шұғыл ақы алынады.
**Алғашқы ағымдағы шотты ашу үшін комиссия алынады. Банктің бір филиалының шегінде қалған ағымдағы шоттар тегін
ашылады.
*** Комиссия 1.1.6.-тармақтың орнына алынады
1.1.2. Шотты жүргізу
1.1.2.1. Ағымдағы шот режимінде эскроу шотты» жургізу
1.1.2.2. Шотты жүргізу (1.1.2.1., 1.1.2.3., 1.1.2.4.-тармақтарды қоспағанда, сонымен
қатар шетел валютасында ашылған шоттарды жүргізу), ай сайын
1.1.2.3. 1 жылдан аса уақыт ақша қозғалысы болмаған шотты жүргізу (ай сайын, кез
келген валютадағы әрбір шот үшін). Шотта ақша жеткіліксіз болған жағдайда –
қалдық мөлшерінде ***
1.1.2.4. Жүргізу:
1) ағымдағы жөндеу жұмыстарына ақша жинау үшін кондоминиум объектісі
(жекешелендірілген пәтер иелерінің кооперативі, жекешелендірілген пәтер
иелерінің тұтыну кооперативі) ашқан шотты жүргізу, ай сайын;
2) мемлекеттік бағдарламалар аясында ашылған шотты жүргізу;
3) ҚҚС бақылау шотын жүргізу.
1.1.3. Шотты жабу (шоттардың санына қарамастан), ҚҚС-ны қоса есептегенде
1.1.3.1. Шотты жабу*

12 000 KZT, шот бойынша қозғалысқа
қарамастан ай сайын
1 900 KZT
11 000 KZT

0 KZT

6 000 KZT

1.1.3.2. ҚР заңнамасына сәйкес Банктің шотты жабуы

0 KZT

1.1.3.3. Эскроу шотты жабу

0 KZT

*егер бір филиалда Банкте басқа белсенді шоттар болса, ағымдағы шотты жабу үшін комиссия алынбайды
1.1.4. Шот бойынша өзге операциялар

1.1.4.1. Шот бойынша анықтамалар/есептер/дубликаттар/свифттік растаудың
көшірмелерін беру, ҚҚС-ны қоса есептегенде*

750 KZT (10 беттен жоғары болса, әр бет үшін
100 теңге)

