
PRO PROMAX

1.1. Шот ашу, ҚҚС салынбайды

1.1.1
Шот ашу (онлайн ашу/«BCC Business»

арқылы онлайн брондау)(mobile)
0 KZT 0 KZT

1.1.2 Шотты Банктің бөлімшесіне келіп ашу 0 KZT 0 KZT

1.2. Шотты жүргізу

1.2.2
Барлық шоттарды жүргізу (шот бойынша операцияларды қашықтан қызмет көрсету 

арналары арқылы жүргізген кезде), ай сайын төлем жасаған кезде 5 000 KZT 15 000 KZT 8 000 KZT**

1.2.3
Барлық шоттарды жүргізу (шот бойынша операцияларды қашықтан қызмет көрсету 

арналары арқылы жүргізген кезде), жарты жылда бір рет төлем жасаған кезде
25 500 KZT 77 000 KZT 41 000 KZT**

1.2.4
Барлық шоттарды жүргізу (шот бойынша операцияларды қашықтан қызмет көрсету 

арналары арқылы жүргізген кезде), жылына бір рет төлем жасаған кезде
48 000 KZT 144 000 KZT 77 000 KZT**

1.2.5
Барлық шоттарды жүргізу (шот бойынша операцияларды бөлімшелерде жүргізген кезде), 

ай сайын 
0 KZT 0 KZT

1.2.6
Шотты жүргізу: 1) ағымдағы жөндеу жұмыстарына ақша жинау үшін кондоминиум объектісі  

(жекешелендірілген пәтер иелерінің кооперативі/тұтыну кооперативі); 2) мемлекеттік 

бағдарламалар аясында ашылған шотты жүргізу; 3) ҚҚС бақылау шотын жүргізу

*тарифтік жоспарлардың біріне қосымша қосылады 

**тарифтік жоспар бойынша шоттарды жүргізу үшін алынатын комиссияға 

қосымша алынады 

2. Ақша аударымдары

Теңгемен жасалатын операциялар

2.1.

Қазақстан бойынша ақша қаражатын аудару (Нұр-Сұлтан уақытымен)

Клиенттің меншікті шоттарына (банк ішінде / басқа ЕДБ-лердегі шоттар) 

«Шот бойынша кредиттік лимит» аясында берілген қарыз қаражаты 

есебінен ақша аударылған жағдайда, соманың 4% мөлшерінде комиссия 

алынады.    

2.1.5

Cағат 00:01-ден бастап 17:00-ге дейін BCC Business (web)/BCC Business 

(mobile) жүйесі арқылы ақша аудару (салықтарды, бюджетке 

жасалатын төлемдер мен әлеуметтік төлемдерді есепке алмағанда, қоса 

алғанда сыртқы аударымдар үшін болашақ валюталау күнімен ақша 

аудару)

Айына 50 аударым тегін, әрбір 

келесі аударым стандарт тарифі 

бойынша

Айына 200 аударым тегін, әрбір 

келесі аударым стандарт тарифі 

бойынша

2.1.5.1
5 млн теңгеге дейінгі сомада салықтар мен бюджетке төленетін

өзге төлемдерді BCC Business (mobile)  арқылы төлеу
0 KZT 0 KZT

Шетел валютасымен жасалатын операциялар

2.3.

Шетел валютасымен ақша аудару (USD, EUR, RUR валюталарымен – 

сағат 9:00-ден 16:00-ге дейін; қалған валюта түрлерімен – сағат 9:00-ден 

14:30-ға дейін (Алматы уақытымен)

2.3.1 Сағат 09:00-ден бастап 16:00-ге дейін

2.3.1.1

2.3.1.1.2 BCC Business (web)/BCC Business (mobile) арқылы

аударым сомасының 0,15% 

min 11 000 KZT,

max 54 000 KZT

2.3.1.2

2.3.1.2.2 BCC Business (web)/BCC Business (mobile) арқылы

0,18%

min 13 000 KZT

max 78 680 KZT

2.3.1.3

2.3.1.3.2 BCC Business (web)/BCC Business (mobile) арқылы

0,2%

min 15 000 KZT

max 87 200 KZT

2.3.1.4

2.3.1.4.2 BCC Business (web)/BCC Business (mobile) арқылы

аударым сомасының 0,10% min 2 

400 KZT

max 24 000 KZT

3, Есеп айырысу-касса операциялары

3.1. Қолма-қол теңгемен жасалатын операциялар

3.1.1
Қолма-қол теңгемен ақша қаражатын банкноталармен қабылдау (сағат 

16:00-ден кейін комиссия екі есе мөлшерде алынады), ҚҚС салынбайды

3.1.1.2 2 000 000 теңгеге дейін (қоса алғанда) соманың 0,25% min. 1000 KZT
соманың 0,25% min.

1000 KZT

3.1.1.3 2 000 000 теңгеден жоғары соманың 0,15% соманың 0,1% 

3.1.2 Қолма-қол ақша қаражатын беру, ҚҚС салынбайды:

3.1.2.1 жалақы үшін соманың 0,45% min. 1000 KZT
соманың 0,45% min.

1000 KZT

3.1.2.2 бір операция үшін 2 000 000 теңгеге дейін (қоса алғанда) соманың 0,45% min. 1000 KZT
соманың 0,45% min.

1000 KZT

3.1.2.3 бір операция үшін 2 000 000 теңгеден жоғары  (3.1.2.1.-т. есепке алмағанда) соманың 0,3% соманың 0,2% 

3.1.3
Өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғылары арқылы қолма-қол ақша 

қаражатымен жасалатын операциялар

3.1.3.1

Өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғылары арқылы қолма-қол ақша қаражатын 

қабылдау (автоматты депозитарлық машина, ақпараттық-төлем терминалы, Cash-

In форматындағы банкомат)

Айына 1,5 млн KZT дейін - 0 KZT, 

0,15% жоғары min. 150 KZT

Айына 2 млн KZT дейін - 0 KZT, 

0,1% жоғары min.

100 KZT

3.1.3.2

Банк банкоматтарында, ҚР-ның басқа банктерінің банкоматтарында және ҚР-дан 

тыс басқа банктердің банкоматтарында қолма-қол ақша қаражатын банкомат 

арқылы беру (шот бойынша шығарылған карта болған кезде) 

Айына 1,5 млн KZT дейін - 0 KZT, 

соманың 0,25% аса min. 250 KZT

Айына 2 млн KZT дейін  - 0 KZT,  

0,2% аса min. 200 KZT

3.1.5
Банк филиалының клиенттің қолма-қол түсімін жинауы және клиенттің ағымдағы 

шотына аудару, ҚҚС-ны қоса есептегенде соманың 0,06%, бір келу үшін min. 

2 800 KZT 

соманың 0,04% бір келу үшін min. 2 

500 KZT 

3.1.7 Инкассацияланған ақшаны қайта санау, ҚҚС салынбайды 0,10% min. 500 KZT 0,08% min. 500 KZT

3.2.
Қолма-қол шетел валютасымен жасалатын операциялар (сағат 16:00-ден 

кейін комиссия екі есе мөлшерде алынады), ҚҚС салынбайды

3.2.1.
Қолма-қол ақша қаражатын USD-мен, EUR-мен шотқа аудара отырып қабылдау соманың 0,3% min. 1000 KZT

соманың 0,3% min.

1000 KZT

соманың 0,2% min.

800 KZT

3.2.1.1 Қолма-қол ақшаны рубльмен (RUR) қабылдау 15% 15% 15%

3.2.2. Қолма-қол ақша қаражатын USD-мен, EUR-мен, RUB-пен беру соманың 1,40% min. 1000 KZT
соманың 1,40% min.

1000 KZT

соманың 0,8% min.

800 KZT

4, Валюталық бақылау, ҚҚС-ны қоса есептегенде

4.1. Валюталық шартты қабылдау, тексеру және жүргізу

4.1.4
Шартты қабылдау, тексеру жəне оған есептік нөмір беру/күнбе-күн (өтінімді сағат 

16:00-ге дейін берген кезде)/өтінімді BCC Business (web) арқылы берген кезде
1 000 KZT 1 000 KZT 0 KZT

4.1.6

Шартты қабылдау, тексеру жəне оған есептік нөмір беру/ бір сағаттың 

ішінде/(өтінімді сағат 17:00-ге дейін берген кезде)/өтінімді BCC Business (web) 

арқылы берген кезде

5 000 KZT 5 000 KZT 1 000 KZT

4.1.7
Есептік нөмір берілген шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды 

қабылдау жəне тексеру
1 000 KZT 1 000 KZT 0 KZT

4.1.8 Шартты тексеру жəне есептік нөмір берусіз қабылдау 1 000 KZT 1 000 KZT 0 KZT

BEN аударымы. Ресей рублімен жасалатын төлемдерден басқа. Жөнелтуші банктің комиссиясын (Жөнелтуші банктің комиссиясы аударым сомасынан аударым кезінде және аударым валютасымен 

ұсталады) және бенефициар банктің комиссиясын қосқанда, барлық банктердің комиссиясын бенефициар төлейді, ҚҚС салынбайды

пакеттер мен опциялар ағымдағы жөндеу жұмыстарына ақша жинау үшін кондоминиум объектілеріне 

(жекешелендірілген пәтер иелерінің кооперативі/тұтыну кооперативі) берілмейді 

2-қосымша

№ пп Қызметтер СЭҚ ОПЦИЯСЫ*

аударым сомасының 0,25% min 11 000 KZT,

max 90 000 KZT

Осы тізбеде көрсетілмеген қызметтерге белгіленген тарифтер тиісті бөлімдерде орналастырылған базалық тарифтерге сәйкес алынады.

ТМД елдерінің валютасымен OUR аударымы. Жөнелтуші барлық банктердің (жөнелтуші банкті қоса алғанда) комиссияларын жеке сомамен төлейді, аударым сомасынан шегерімдер жоқ, ҚҚС 

салынбайды

SHA аударымы. Ресей рублімен жасалатын төлемдерден басқа. Жөнелтуші жөнелтуші банктің комиссиясын жеке сомамен төлейді, бенефициар банктің комиссиясын қосқанда, барлық банктердің 

комиссиясын бенефициар төлейді.

USD-мен (OUR Guaranteed) 

OUR аударымы, ТМД валюталарынан басқа. Жөнелтуші барлық банктердің комиссияларын (жөнелтушінің Банкін қоса алғанда) жеке сомамен төлейді, аударым сомасынан шегерімдер жоқ, ҚҚС 

салынбайды. 

аударым сомасының 0,22% min 13 000 KZT,

max 100 000 KZT

аударым сомасының 0,35% min 20 000 KZT

max 134 000 KZT

аударым сомасының 0,15% min 3 000 KZT

max 30 000 KZT


