
18.11.2020 жылғы №217 АЖЖ хаттамасына 1-қосымша

Қызметтер
MINI

(ағымдағы стандарт тарифтер)
PRO PROMAX СЭҚ ОПЦИЯСЫ*

2. Ақша аударымдары

Теңгемен жасалатын операциялар

2.1.

2.1.1 Клиент шоттары арасында банк ішінде ақша аудару  0 KZT  0 KZT  0 KZT

2.1.2 Банк клиенттері арасында банк ішінде ақша аудару  200 KZT  200 KZT  200 KZT

2.1.3
«Интернет-Банкинг» /«Starbusiness» жүйесі арқылы банк ішінде

ақша аудару
 0 KZT  0 KZT  0 KZT

2.1.4

Қағаз тасымалдағышта ақша аудару (салықтарды, бюджетке жасалатын төлемдер мен 

әлеуметтік төлемдерді есепке алмағанда, қоса алғанда сыртқы аударымдар үшін болашақ 

валюталау күнімен ақша аудару), ҚҚС салынбайды. Тікелей дебеттеу арқылы төлем жасалған 

кезде тариф екі есе мөлшерде алынады

2.1.4.1 Cағат 9:00-ден бастап 13:00-ге дейін ақша аудару, ҚҚС салынбайды  1 500 KZT  1 500 KZT  1 500 KZT

2.1.4.2 Cағат 13:00-ден бастап 17:00-ге дейін ақша аудару, ҚҚС салынбайды  3 000 KZT  3 000 KZT  3 000 KZT

2.1.5

Cағат 00:01-ден бастап 17:00-ге дейін «Интернет-Банкинг»/«Starbusiness» жүйесі 

арқылы ақша аудару (салықтарды, бюджетке жасалатын төлемдер мен әлеуметтік 

төлемдерді есепке алмағанда, қоса алғанда сыртқы аударымдар үшін болашақ валюталау 

күнімен ақша аудару)

350 KZT
50 аударым тегін, одан кейінгі әр 

аударым үшін 250 KZT

200 аударым тегін, одан кейінгі әр 

аударым үшін 200 KZT

2.1.5.1
5 млн теңгеге дейінгі сомада салықтар мен бюджетке төленетін

өзге төлемдерді «Starbusiness» арқылы төлеу
 0 KZT  0 KZT  0 KZT

2.1.6 Сағат 17:00-ден кейін ақша аудару (Банктің техникалық мүмкіндігі болған кезде):

2.1.6.1 Банктің бөлімшелері арқылы қағаз тасымалдағышта  5000 KZT  5000 KZT  5000 KZT

2.1.6.2 «Интернет-банкинг»/«Starbusiness» жүйесі арқылы 1 000 KZT 1 000 KZT 1 000 KZT

2.1.7

1 сағат ішінде басқа банкке шұғыл ақша аудару (сонымен қатар бюджетке 

төленетін төлемдерді жүргізу) (сағат 17:00-ден кейін, Банктің техникалық 

мүмкіндіктері болған кезде)

2.1.7.1 Банктің бөлімшелері арқылы қағаз тасымалдағышта  7000 KZT  7000 KZT  7000 KZT

2.1.7.2 «Интернет-банкинг»/«Starbusiness» жүйесі арқылы  1000 KZT  1000 KZT  1000 KZT

2.1.8
Шот сальдосының аударымы (теңгемен жасалған ақша аударымы тарифтеріне қосымша 

алынады) 
   250 KZT    250 KZT    250 KZT

2.1.9

Деректер қағаз бетінде берілген кезде, Банк қызметкерінің деректерді енгізуі арқылы 

зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша төлемдік тапсырмаға қоса 

берілген тізілімді қабылдау және өңдеу, ҚҚС-ны қоса есептегенде (1.2.1.2 – 1.2.1.6- 

тармақтардағы тарифтерге қосымша). Алмалы-салмалы ақпарат тасымалдағыштар арқылы 

жүктей отырып, деректерді қағаз бетінде немесе «Интернет-Банкинг»/«Starbusiness» жүйесі 

арқылы электронды түрде берген кезде қызмет тегін көрсетіледі

Бір аты-жөні үшін 500 KZT Бір аты-жөні үшін 500 KZT Бір аты-жөні үшін 500 KZT 

2.1.10
Аударым бойынша сауал, аударымның деректемелерін өзгерту, аударымды кері қайтару 

(мүмкіндік болған кезде), ҚҚС-ны қоса есептегенде
  1 500 KZT   1 500 KZT   1 500 KZT

2.2 «Жедел түсім» жүйесі арқылы ақша аудару

2.2.1

«Жедел түсім» жүйесі бойынша түскен, соның ішінде коммуналдық қызмет пен байланыс 

қызметін көрсетушілердің пайдасына түскен түсімді жинау, ҚҚС салынбайды. Ескерту: егер 

заңды тұлғамен жасасқан шартта басқа өндіру тәсілі белгіленбесе, төлеушіден комиссия 

өндіріледі

0,3 % (Клиент төлемінің 3-

тен аспайтын сандық

параметрін толтырған

кезде ең кемі 250 теңге).

Параметрлер 3-тен асқан

жағдайда, төлемнің

әрбір қосымша параметрі

үшін алушыдан (заңды

тұлғадан) алынатын

комиссияға 50 теңге

0,3 % (Клиент төлемінің 3-

тен аспайтын сандық

параметрін толтырған

кезде ең кемі 250 теңге).

Параметрлер 3-тен асқан

жағдайда, төлемнің

әрбір қосымша параметрі

үшін алушыдан (заңды

тұлғадан) алынатын

комиссияға 50 теңге

0,3 % (Клиент төлемінің 3-

тен аспайтын сандық

параметрін толтырған

кезде ең кемі 250 теңге).

Параметрлер 3-тен асқан

жағдайда, төлемнің

әрбір қосымша параметрі

үшін алушыдан (заңды

тұлғадан) алынатын

комиссияға 50 теңге

№ пп

Тарифтік жоспарлар

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, транзакция сомасының 4% (ең азы 2 500 теңге) 

мөлшерінде комиссия ал ынады.
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№ пп
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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

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

2.3.1.1.1 қағаз тасымалдағышта Банктің бөлімшесі арқылы ақша аудару

аударым сомасының 0,22% 

min 20 USD 

max 220 USD

аударым сомасының 0,22% 

min 20 USD 

max 220 USD

аударым сомасының 0,22% 

min 20 USD 

max 220 USD

2.3.1.1.2 «Интернет-банкинг»/«Starbusiness» жүйесі арқылы

аударым сомасының 0,20% 

min 12 USD, 

max 200 USD

аударым сомасының 0,20% 

min 12 USD, 

max 200 USD

аударым сомасының 0,20% 

min 12 USD, 

max 200 USD

аударым сомасының 0,12% 

min 12 USD, 

max 120 USD

2.3.1.2

SHA аударымы. Ресей рублімен жасалатын төлемдерден басқа. Жөнелтуші жөнелтуші банктің 

комиссиясын жеке сомамен төлейді, бенефициар банктің комиссиясын қоса алғанда, барлық 

қалған банктердің комиссияларын бенефициар төлейді

2.3.1.2.1 қағаз тасымалдағышта Банктің бөлімшесі арқылы ақша аудару

аударым сомасының 0,25% 

min 25 USD, 

max 250 USD

аударым сомасының 0,25% 

min 25 USD, 

max 250 USD

аударым сомасының 0,25% 

min 25 USD, 

max 250 USD

2.3.1.2.2 «Интернет-банкинг»/«Starbusiness» жүйесі арқылы

аударым сомасының 0,22% 

min 20 USD, 

max 220 USD

аударым сомасының 0,22% 

min 20 USD, 

max 220 USD

аударым сомасының 0,22% 

min 20 USD, 

max 220 USD

0,18%

min 18 USD

max 180 USD

2.3.1.3

ТМД елдерінің валютасынан басқа OUR аударымы. Жөнелтуші барлық банктердің (жөнелтуші 

банкті қоса алғанда) комиссияларын жеке сомамен төлейді, аударым сомасынан шегерімдер 

жоқ, ҚҚС салынбайды. 

2.3.1.3.1 қағаз тасымалдағышта Банктің бөлімшесі арқылы ақша аудару

аударым сомасының 0,36% 

min 60 USD, 

max 360 USD

аударым сомасының 0,36% 

min 60 USD, 

max 360 USD

аударым сомасының 0,36% 

min 60 USD, 

max 360 USD

2.3.1.3.2. «Интернет-банкинг»/«Starbusiness» жүйесі арқылы

аударым сомасының 0,30% 

min 30 USD

max 300 USD

аударым сомасының 0,30% 

min 30 USD

max 300 USD

аударым сомасының 0,30% 

min 30 USD

max 300 USD

0,2%

min 20 USD

max 200 USD

2.3.1.4

ТМД елдерінің валютасынан басқа OUR аударымы. Жөнелтуші барлық банктердің (жөнелтуші 

банкті қоса алғанда) комиссияларын жеке сомамен төлейді, аударым сомасынан шегерімдер 

жоқ, ҚҚС салынбайды

2.3.1.4.1 қағаз тасымалдағышта Банктің бөлімшесі арқылы ақша аудару

аударым сомасының 0,20% 

min 800 RUB

max 8000 RUB

аударым сомасының 0,20% 

min 800 RUB

max 8000 RUB

аударым сомасының 0,20% 

min 800 RUB

max 8000 RUB

2.3.1.4.2 «Интернет-банкинг»/«Starbusiness» жүйесі арқылы

аударым сомасының 0,15% 

min 500 RUB

max 5000 RUB

аударым сомасының 0,15% 

min 500 RUB

max 5000 RUB

аударым сомасының 0,15% 

min 500 RUB

max 5000 RUB

аударым сомасының 0,10% 

min 400 RUB

max 4000 RUB

2.3.2
1.2.3.2  Сағат 16:00-ден кейін ақша аудару, Банктің техникалық мүмкіндігі болған 

кезде, ҚҚС салынбайды:

2.3.2.1 қағаз тасымалдағышта Банктің бөлімшесі арқылы ақша аудару

0,55% 

min 75 USD

max 375 USD

0,55% 

min 75 USD

max 375 USD

0,55% 

min 75 USD

max 375 USD

2.3.2.2 «Интернет-банкинг»/«Starbusiness» жүйесі арқылы

0,5% 

min 50 USD

max 350 USD

0,5% 

min 50 USD

max 350 USD

0,5% 

min 50 USD

max 350 USD

2.3.3

Аударым деректемелерін өзгерту, аударымды жоюға сұрау салу, бенефициарға аударымды 

аударатын күнді растауды сұрау, соманы іздестіру және шетел валютасымен жасалған 

клиенттердің аударымдары бойынша өзге де сұраулар (шетел банктері алған комиссиялардың, 

оның ішінде ҚҚС-ның сомасы туралы) 

 10 000 KZT  10 000 KZT  10 000 KZT

2.3.4 Банк ішінде ақша аудару

2.3.4.1 Банк клиенттері арасында банк ішінде ақша аудару  0 KZT  0 KZT  0 KZT

2.3.4.2 Клиент шоттары арасында банк ішінде ақша аудару  0 KZT  0 KZT  0 KZT

2.3.4.3 «Интернет-Банкинг» /«Starbusiness» жүйесі арқылы банк ішінде ақша аудару  0 KZT  0 KZT  0 KZT

Өзге ақша аударымдары

2.4 Ұзақмерзімді тапсырма, ҚҚС салынбайды*

2.4.1 бір клиенттің шоттары арасында ақша аудару (банк ішінде ақша аудару)  0 KZT  0 KZT  0 KZT
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2.4.2 әртүрлі клиенттердің шоттары арасында ақша аудару (банк ішінде ақша аудару)  200 KZT  200 KZT  200 KZT

2.4.3 басқа банкке ақша аудару  400 KZT  400 KZT  400 KZT

2.5 Үшінші тұлғалардың төлем талаптары бойынша ақша аудару

2.5.1 теңгемен жасалған төлем талабын төлеу үшін ақша аудару  900 KZT  900 KZT  900 KZT

2.5.2

ТМД елдерінің валюталарынан басқа валютамен жасалған төлем талабын төлеуге арналған 

OUR аударымы. Жөнелтуші барлық банктердің (жөнелтуші банкті қоса алғанда) 

комиссияларын аударым сомасынан бөлек сомамен төлейді, ҚҚС салынбайды

 12 000 KZT  12 000 KZT  12 000 KZT

2.5.3

ТМД елдерінің валюталарынан басқа валютамен жасалған төлем талабын төлеуге арналған 

OUR аударымы. Жөнелтуші барлық банктердің (жөнелтуші банкті қоса алғанда) 

комиссияларын жеке сомамен төлейді, аударым сомасынан шегерімдер жоқ, ҚҚС салынбайды

 1 500 KZT  1 500 KZT  1 500 KZT


