2.3 Кассалық операциялар, ҚҚС салынбайды
2.3.1 Жинақ есепшоттар бойынша жүргізілетін операциялар
2.3.1.1 Қолма-қол тәсілмен келіп түскен қолма-қол ақшаны беру (өнімге
қойылған талаптарға сәйкес сақтау мерзіміне қарамастан)
2.3.1.2 Қолма-қолсыз тәртіппен түскен және есепшотта 30 күнтізбелік күннен
аз уақыт сақталған қолма-қол ақшаны беру***
2.3.1.2.1 Теңгемен
2.3.1.2.2 Шетел валютасымен

0 KZT
0 KZT
1%
1,2%

***Ескерту: осы тариф: ; - қайта ресімделген салымдар сомасына, «Өтемақы» арнайы есепшоты» өнімі
бойынша ақша беруге қолданылмайды.
«Сiзбен» депозитiндегi жинақ шоттан ақшаны беру (алу тәсiлiне, сақтау
мерзiмiне және депозит валютасына қарамастан)
2.3.1.3.1 айына 1 500 000 теңгеге дейін (валютадағы баламасы), ай сайын
2.3.1.3.2 1 500 000 теңгеден астам (валютадағы баламасы)

0 KZT
1%

2.3.2 Ағымдағы шоттардан қолма-қол ақшаны беру (алу тәсілі мен сақталу мерзіміне тәуелсіз) ****
2.3.2.1 Теңгемен
2.3.2.2 Шетел валютасымен

1%
1,2 %

**** Ескерту: тариф:
- «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» (ЗТМО) есептеген зейнетақыларға,
жәрдемақыларға және әлеуметтік төлемдерге;
- БЖЗҚ (Шартқа сәйкес) есептеген зейнетақы жинақтарына;
- «Банк ЦентрКредит» АҚ аясында, оның ішінде ЖК-ға, ШҚ-ға кредит беруге;
- «Банк ЦентрКредит» АҚ аясында, оның ішінде ЖК-ға, ШҚ-ға кредит беруге бастапқы жарна ретінде салынған
ақша сомасына;
- сауда-саттыққа қатысу үшін салынған ақша сомасына;
- Ынтымақтастық туралы шарт жасалған заңды тұлғалардан, ЖК-ден, ШҚ-дан түскен ақша аударымдарына;
- Қызмет көрсету туралы шарттар бойынша Банкке жасалатын төлемдерге;
- диспуттық жағдайлар бойынша, соның ішінде төлем картасын қолдану арқылы ағымдағы шоттар бойынша
жасалатын операциялар/өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдары (АТТ/ Cash – in және банкоматтар) арқылы
жасалған операциялар бойынша есептелген сомаларға;
- «Ақша қардарлығы» және «Депозит-кепілдіктер» шарттары бойынша сомаларға;
- «Өтемақы» арнайы шоты» өнімі бойынша ақша беруге;
- резиденттік ауысқан жағдайда шотты жабу туралы Банктің сауалы бойынша ақша беруге;
- мәміле бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ кредиттік қаражатының есебінен жылжымайтын мүлікті
Сатушыға (жеке тұлғаға) қолма-қол ақша беруге (есеп айырысу ретінде түскен ақша «Банк ЦентрКредит» АҚтың басқа Клиентінің шотынан түскен және ақшаны жіберушіге «Банк ЦентрКредит» АҚ берген кредиттік
қаражат болып табылған жағдайда ғана);
- «Рақмет», «Рақмет +» өнімінің аясында берілген ақша сомасына қолданылмайды. Банк шығарған бағалы
қағаздарды сатып алу/сату бойынша жасалған мәміледен түскен ақша
2.3.3 Банктің қолданыстағы бағамы бойынша қолма-қол шетел валютасын сатып алу / сату бойынша
айырбастау операциялары
Банктің қолданыстағы бағамы бойынша қолма-қол шетел валютасын сатып
алу / сату бойынша айырбастау операциялары

0 KZT

2.3.4 Ірі сомадағы шетел валютасының банкнотын ұсақ немесе ірі ақшаға айырбастау
Ірі сомадағы шетел валютасының банкнотын ұсақ немесе ірі ақшаға
0,5% min 300 KZT
айырбастау
2.3.5 Шетел валютасы банкнотының түпнұсқалығын тексеру
Шетел валютасы банкнотының түпнұсқалығын тексеру

1 банкнот үшін 20 KZT

2.3.6 Ескі купюраларды сатып алу, ұсақтау және айырбастау (Айналымға жарамсыз және төлем жасауға
болмайтын шетел валютасы банкнотын инкассоға қабылдау, сатып алу және айырбастау)

Ескі купюраларды сатып алу, ұсақтау және айырбастау (Айналымға жарамсыз
және төлем жасауға болмайтын шетел валютасы банкнотын инкассоға
қабылдау, сатып алу және айырбастау)
2.3.7 Клиенттің өтініші бойынша банкнотты қайта есептеу
Клиенттің өтініші бойынша банкнотты қайта есептеу
2.3.8 Банкноттарды мен монеталарды айырбастау
2.3.8.1 Банкноттарды монеталарға ұсақтау
2.3.8.2 Монеталарды банкноттарға ұсақтау

соманың 10 %

100 банкнот үшін 350 KZT
Сомадан 1% min. 1000 KZT
0 KZT

2.3.9 Монетаның құнды металдар жинағы

2.3.9.1 ҚҚС салынбайтын, күміс монеталарды сату

Монеталардың сатып алушылық
құны + сұраныс пен ұсыныс
жағдайына байланысты сатудан
түскен маржа (монеталардың сатып
алу құнының ең аз дегенде 25% -ы)

2.3.9.2 Алтыннан жасалған коллекциялық монеталарды сату, ҚҚС қоса

Монеталардың сатып алу құны +
сұраныс пен ұсыныс жағдайына
байланысты сатылымнан түскен
маржа (минималды - 25% - ең көп монеталардың сатып алу құнының
50% -ы)

