2.2 Ақша аудару
Есепшот ашу қажет емес
2.2.1 «Жедел түсім» жүйесі арқылы аударымдар
2.2.1.1. Жүйе бойынша жеке тұлғаның төлемі «Жедел түсім» жүйесі арқылы аударымдар
2.2.1.1.1Жеке тұлғаның заңды тұлғаның атына төлем жасауы, ҚҚС
салынбайды.
Ескерту: егер заңды тұлғамен жасалған шартта басқаша алу тəсілі
белгіленбесе, комиссия төлеушіден алынады

0,3% (төлем үшін ең азы
250 KZT)

2.2.1.1.2 Алматы, Астана қалаларындағы филиалдарда коммуналдық
төлемдерді, байланыс қызметінің (абоненттік ақы, халықаралық
сөйлесу) ақысын төлеу бойынша төлемдерді аудару, ҚҚС салынбайды

300 KZT

2.2.1.3 Алматы, Астана қалаларындағы филиалдардан басқа барлық
филиалдарда коммуналдық төлемдерді, байланыс қызметінің
(абоненттік ақы, халықаралық сөйлесу) ақысын төлеу бойынша
төлемдерді аудару, ҚҚС салынбайды

150 KZT

2.2.1.2. Шартсыз жүйе бойынша жеке тұлғаның төлемі «Жедел түсім» жүйесі арқылы
аударымдар
2.2.1.2.1 Зейнетақы, әлеуметтік төлемдерді, міндетті әлеуметтік
Аударым сомасының 1%
сақтандыруды аудару / аударымдарды (бір жеке тұлғадан), ҚҚС
(минималды - 350 KZT - ең көп
салынбайтын аударымдар
- 1600 KZT)
2.2.1.2.2 Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді
1% мин 200 KZT
аудару
2.2.1.2.3 ҚҚС салынбайтын бірыңғай жиынтық төлемді (төлем үшін)
400 KZT
аударымдар
Ескерту * Қашықтағы арналар арқылы төлемдерді қабылдау үшін комиссия 1.34 бөлімінде «Төлем
карточкалары» бөлімін қараңыз, Банк ЦентрКредитінің қашықтан қызмет көрсету арналары арқылы
төлемдерді қабылдау.

2.2.2.1 https://www.bcc.kz/product/western-union/ сайтында
орналастырылған Western Union Системасының тарифтеріне сәйкес

https://www.bcc.kz/product/wes
tern-union/

2.2.3.1 https://www.bcc.kz/product/zolotaya-korona/Сайтқа
орналастырылған «Золотая Корона Жүйесінің Тарифтеріне» сәйкес

https://www.bcc.kz/product/zolo
taya-korona/

Банктік есепшотты қолдану арқылы ақша аудару, ҚҚС
салынбайды
2.2.4 Банктің ішкі аударымдары
2.2.4.1 KZTмен
2.2.4.1.1 Бір клиенттің есепшоттары арасында ақша аудару
2.2.4.1.2Жеке тұлғалардың пайдасына
2.2.4.1.3 «Банк ЦентрКредит» АҚ-та есепшоты бар заңды тұлғаның
пайдасына ақша аудару (аталған тариф арнайы ағымдағы есепшоттан
аударылған аударымдарға қолданылмайды)

0 KZT
0,2% (min 300 тг., max 1 500
тг.)
0,2% (min. 300 тг., max. 3 000
тг.)

2.2.4.1.4 Автокредиттеу өнімі бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-та шоты
бар автосалонның шотына, сондай-ақ «Нұрлы жер ипотекасы», «7-2025 ипотекасы» өнімі аясында құрылыс компаниялары мен
серіктестердің шотына қарыз сомасын аударғаны үшін

0 KZT

2.2.4.1.5 «Инвестициялық құрылыс компаниясы ASI» ЖШС-нің («Менің
үйім» және «Менің үйім АСИ» жобалары шеңберінде ғана) және
«KaonTek International» ЖШС-нің пайдасына жеке тұлғаның шотынан
«Объектілерді сауықтыру дирекциясы» ЖШС пайдасына аудару -Центр,
ЖШС Жағалау-3 жобалық компаниясы. («Менің үйім NT» жобасының
шеңберінде), ҚҚС салынбайды. Бұл тариф Астана қаласындағы филиал
үшін ғана беріледі.

0 KZT

2.2.4.1.6 POS «Тауарлық Экспресс Кредит» кепілсіз өнімі бойынша
«Банк ЦентрКредит» АҚ-та шоты бар Серіктестің/Сауда ұйыммының
шотына қарыз сомасын аудару үшін алынатын комиссия

0 KZT

2.2.4.1.7 Төлем тапсырмасын (ТТ) орындау (толық/ішінара)
2.2.4.1.8 Инкассолық тапсырысты орындау үшін комиссия (ҚҚС), ҚҚС
салынбайды

0 KZT
Сәйкестігі. Тарифтер 2.2.4.1.2
және 2.2.4.1.3

2.2.4.2 Шетел валютасымен
2.2.4.2.1 Жеке тұлғалардың пайдасына
2.2.4.2.2 «Банк ЦентрКредит» АҚ-та есепшоты бар заңды тұлғаның
пайдасына операция жүргізген кезде ҚР валюталық заңнамасына
сəйкес ақша аудару
2.2.5 Банкаралық аударымдар (16-00 кейін Банктің техникалық
мүмкіндіктері бар мәміле)
2.2.5.1 KZTде 16.45 дейін (16.45-тен кейін Банктің техникалық
мүмкіндіктері болса)

0 KZT
0,2% (min. 500 тг., max. 5 000
тг.)

2.2.5.1.1 Жеке немесе заңды тұлғаның есебіне
2.2.5.1.2 Төлем сұрауын орындау (толық / ішінара) *

Аударым сомасының 0,3% (ең
аз 500 KZT, ең көбі - 5 000
KZT).
300 KZT

2.2.5.1.3 Автокредиттеу өнімі бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ-та шоты
бар автосалонның шотына, сондай-ақ «Нұрлы жер ипотекасы», «7-2025 ипотекасы» өнімі аясында құрылыс компаниялары мен
серіктестердің шотына қарыз сомасын аударғаны үшін

0 KZT

2.2.5.1.4 Несие сомасын Серіктестің шотына аудару үшін / POS
"Товарный экспресс кредит"

0 KZT

2.2.5.1.5 BCC Invest өнім ішіндегі заңды тұлғаның шотына (Бұл тариф
тек қана өнім ішіндегі, BCC Invest, күнделікті сағат 8.00-ден 12.00-ге
дейін аударма автоматты түрде автоматты түрде жіберіледі.)
2.2.5.1.6 Бірыңғай жинақталған төлемді (бір жеке тұлғадан) ҚҚС салына
алмайды
2.2.5.1.7 Инкассолық тапсырысты орындау үшін комиссия (ҚҚС), ҚҚС
салынбайды

Аударым сомасының 0,3% (min
- 200 KZT, ең көп дегенде 5000 KZT)
400 KZT
Сәйкестігі. Тарифтер 2.2.5.1.1

* Ескерту: - егер шот бойынша БГБ және / немесе ИД-нің орындалуы аяқталғаннан кейін, қызмет
көрсетудің бекітілген ең аз мөлшерінен немесе шетел валютасындағы баламасынан кем болса, онда
қалған сома толығымен нөлдік KZTрімге есептен шығарылады; - егер шот бойынша БГБ және / немесе
ИД-ны орындағаннан кейін сома нөлдік KZTрімге тең болса, комиссия 0 KZT.
2.2.6 Сағат 9.00-ден 16.00-ге дейін (Алматы уақыты бойынша) шетел валютасымен
жүргізілетін сыртқы аударымдар (SWIFT)
2.2.6.1 ЕАВ-мен (еркін айырбасталатын валюта)
2.2.6.1.1 BEN аударымы. Ресей рублімен жасалған төлемдерді
қоспағанда. Жөнелтуші банктің комиссиясын (жөнелтуші банктің
комиссиясы ақша аударымын жөнелту кезінде аударым сомасынан және
аударым валютасында алынады) және бенефициар банктің
комиссиясын қоса есептегенде, барлық банктердің комиссияларын
бенефициар төлейді, ҚҚС салынбайды
2.2.6.1.2 SHA аударымы. Ресей рублімен жасалған төлемдерді
қоспағанда. Жөнелтуші жөнелтуші-банктің комиссиясын жеке сомамен
төлейді, бенефициар банктің комиссиясын қоса есептегенде, қалған
банктердің комиссияларын бенефициар төлейді.

0,2% (min. 4 200 тг., max. 60
000 тг.)

0,2% (min. 4 200 KZT., max.
75 000 KZT.)

2.2.6.1.3 OUR аударымы. ТМД елдерінің валюталарынан басқасы.
Жөнелтуші барлық банктердің (жөнелтушінің банкін қоса есептегенде)
комиссияларын жеке сомамен төлейді, аударым сомасынан ақша
ұсталмайды, ҚҚС салынбайды

0,3% (min. 13 000 KZT., max.
100 000 KZT.)

2.2.6.2 ТМД елдерінің валютасымен
2.2.6.2.1 ТМД елдерінің валютасымен жүргізілетін OUR аударымы.
Жөнелтуші жөнелтуші-банктің комиссиясын төлейді, аударым
сомасынан ұстап қалмайды,ҚҚС салынбайды

0,15% (min. 2 500 KZT., max.
35 000 KZT.)

2.2.6.2.2 Лоро-есепшоттарға шетел валютасымен жəне ТМД елдерінің
валютасымен жүргізілетін OUR аударымы. Жөнелтуші тек жөнелтушібанктің комиссиясын төлейді, ҚҚС салынбайды

3 000 KZT

2.2.6.2.3 Банктің техникалық мүмкіндіктері болған кезде сағат 16.00ден кейін қабылданған клиенттердің өтініштері бойынша шетел
валютасымен ақша аудару, ҚҚС салынбайды

Негізгі тариф екі есе мөлшерде

2.2.6.3 Қосымша қызметтер
2.2.6.3.1 аударым деректемелерінің өзгеруі, күшін жою туралы сұрау,
соманы іздеу, бенефициарға аудару күнін растау туралы сұрау, сондайақ шетел валютасындағы клиенттерге аудару туралы басқа да
сұраулар, оның ішінде ҚҚС
2.2.6.3.2 Тапсырыс берушіге ҚҚС-ты қосқанда, жедел растау
көшірмесін беру
2.2.6.3.3 Шетелдік банктің талабы бойынша төлемнің түпнұсқалық
мәліметтерін растау (мәліметтер өзгермейді)
2.2.6.3.4 Клиенттің бастамасы бойынша аударымды қайтару, ҚҚС
салынбайды
2.2.6.3.5 BCC Invest бағдарламасы бойынша өзара инвестициялық
қорларға жарналар
2.2.6.3.6 «BCC Invest» бағдарламасы бойынша брокерлік шоттарды
толтыру
2.2.6.3.7 Филиалдар шотына және банк ішіндегі төлемдерге несие беру
2.2.6.3.8 Банк шығарған бағалы қағаздарды сатып алуға ақша аудару
үшін

12 000 KZT

1 000 KZT
0 KZT
Шетел валютасындағы сыртқы
аударымдар бойынша (SWIFT)
3 500 KZT
3 500 KZT
0 KZT
0 KZT

