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I. Жалпы қағидалар
1.
Осы Ережеде оның ажырамас бөлігі болып табылатын Терминдер сөздігінде (7-қосымша)
анықтамасы мен түсіндірмесі көрсетілген аббревиатуралар мен терминдер қолданылған.
2.
Банктің өнімдері (депозиттер, кредиттер) Клиенттерге Заңнамаға және Лицензияға сәйкес,
Шарттардың (Ережеде қағаз және/немесе электронды тасымалдағыштағы жазбаша құжат ретінде
Стандарт талаптар мен Қосылу туралы өтініш бірге Шарт деп түсіндіріледі) негізінде ұсынылады.
Шарт жеке құжат түрінде немесе Өнімдерді / қызметтерді ұсынудың стандарт талаптарына (соның
ішінде кешенді қызмет көрсету кезінде) Қосылу туралы өтініш ретінде ресімделеді.
3.
Шартқа қол қойғанға дейін Клиент осы Еережемен, оған қоса шекті мөлшерлемелер мен
Тарифтермен және Ережеге жасалған өзге қосымшалармен алдын ала танысады; Стандарт
талаптар Банктің www.bcc.kz интернет-ресурсында орналастырылған және сыйақы есептеудің,
тараптардың құқықтары мен міндеттерінің, шот бойынша операцияларды жүзеге асырудың
стандарт талаптары мен тәртібі, тараптардың жауапкершілігінің шегі, борышты өтеу, сыйақыны
алу тәртібі/әдістері және өнімдерді ұсынудың өзге талаптары (бұдан әрі бірге «Өнімнің
талаптары» деп аталады) туралы ақпаратты (барлық клиенттер үшін ортақ) қамтиды. Өнімнің
негізгі параметрлері (Клиент үшін нақты белгіленген) – мерзімдер, сомалар, сыйақы
мөлшерлемелері мен мөлшері (шекті мөлшерлемелер мен Тарифтер аясында), басталу және
аяқталу күні, төмендетілмейтін ең төменгі қалдық және өнімдердің барлық өзге талаптары сияқты
параметрлер – әр өнім бойынша сәйкес Қосылу туралы өтініште қамтылған.
4.
Банк КЖТҚК туралы ҚРЗ талаптарын сақтау, сондай-ақ кез келген қарастырылатын өнімнің
қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекеліне
ұшырау дәрежесін бағалау мақсатында, Банк соның ішінде қашықтан клиенттермен іскерлік
қарым-қатынас жасаған кезде КЖТҚК туралы заңға және Банктің ІНҚ-ға сәйкес оларды тиісті
дәрежеде тексереді. Егер банктің клиенті (оның өкілі) және бенефициарлық меншік иесі тиісті
дәрежеде сәйкестендірілмеген болса, яғни КЖТҚК бойынша талаптардың аясында көзделген
құжаттардың толық пакеті ұсынылмаған болса, Банк мұндай клиентпен іскерлік қарым-қатынас
жасамайды және операция жүргізбейді. КЖТҚК тәуекелін басқару үшін Банк клиенттен
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аударымды/төлемді жөнелту туралы өтінімде көрсету үшін қосымша мәліметтер; қосымша
құжаттар сұрауға; қолданыстағы процестерге және клиенттерді сәйкестендіру және олардың
операцияларына мониторинг жүргізу процедураларына өзгерістер енгізуге; операциялар жүргізуге
лимиттер белгілеуге; көрсетілетін қызметтер бойынша тарифтерді өзгертуге, тіпті клиент іскерлік
қарым-қатынасты қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) немесе
терроризмді қаржыландыру мақсатында пайдаланады деген күдік пайда болған кезде клиентке
қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы. Клиент төлем жасаған немесе ақша аударған, сондай-ақ
оның пайдасына қолма-қол ақшасыз төлем немесе аударым түскен кезде Банк төлем құжатында
КЖТҚК туралы ҚРЗ 7-бабының 2-тармағында көзделген клиент туралы мәліметтердің болуын
бақылайды.
5. Клиенттің Заңнаманың, Шарттың талаптарын бұзу белгілері немесе криптовалютамен, соның
ішінде криптовалютаны сатып алу, сату немесе айырбастау бойынша операцияларды жүргізуі
анықталған жағдайда, Банк Заңнамада, соның ішінде криптовалюта операциялары бойынша ҚРҰБ
НҚА белгіленген бас тарту себептерін түсіндіре отырып, Клиентке қандай да бір іс-әрекет етуден
бас тарту.
6.
Барлық операцияларды Банк Жарғының, Лицензияның, ІНҚ және Шарттардың аясында
жүзеге асырады.
7.
Заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, Банк Ережеге жасалған қосымшада
белгіленген шекті мөлшерлемелер мен тарифтермен қатар шекті мөлшерелемелер мен тарифтер
аясында ұсынылатын қызметтің тарифтерін де біржақты тәртіппен қайта қарауға құқылы.
8.
Егер өнімнің талаптары ұнамаса, Клиент жеке өнім бойынша Шарт жасаудан немесе Қосылу
туралы өтінішке қол қоюдан сөзсіз бас тартуға құқылы.
9.
Қосылу шарты Клиент Сауалнама-Келісімге / Сауалнама-өтінішке қол қойған жағдайда
қолданыста болады, және клиент Қосылу туралы өтінішке қол қоя отырып, кез келген өнім үшін
Банкке жүгінуге құқылы.
10. Кез келген бір / бірнеше өнімдер бойынша Банк пен Клиенттің арасында шарттық
қатынастар бұзылған кезде, Стандарт талаптары аясында басқа шарттық қатынастар - сақталады.
11. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе (тікелей тыйым салу), тараптар Шартқа қол қойған кезде
ОТР-парольді (яғни біржолғы (бірреттік) кодтарды); биометриялық, динамикалық және өзге
сәйкестендіру әдістерін, сонымен қатар банктік өнімдер ұсынылған кезде Шарт жасаудың және
оған қол қоюдың өзге әдістерін қолдануға құқылы – мәміле жасау, Клиенттің жеке тұлғасын
анықтау, оның іс-әрекетінің шынайылығын растау және ол туралы ақпарапен (дербес деректер,
кредиттік бюро туралы ақпарат және басқасы) алмасуға Клиенттің келісімін алу процесін
оңтайландыру мақсатында. Банк Шарттардың үлгі нысандарында көрсетілген уәкілетті тұлғаның
қолтаңбасының факсимильді көшірмесін пайдалануға құқылы, Клиент құжаттарға және шарттарға
қол қою арқылы мұнымен келіседі.
12. Ережеде реттелмеген сәчелелерді қарастырған кезде Банк пен Клиент Заңнаманы,
мемлекеттік / мемлекеттік емес кредиттеу бағдарламаларын (егер олар бойынша Банк кредит
беретін болса), Банктің ІНҚ, үшінші тұлғалардың – мәміленің қатысушыларының ішкі құжаттарын
(болған кезде), Шарттарды басшылыққа алады.
II. Қабылданатын депозиттер мен ұсынылатын кредиттердің шекті сомалары мен мерзімі
13. ЗТ және ЖТ депозиттері мен кредиттері бойынша бойынша шекті сомалар, мерзімдер және
сыйақы мөлшерлемелері Ереженің 1-5-қосымшаларында көрсетілген. Клиенттерге қолданылатын
нақты мөлшерлемелер мен тарифтер Шарттарда көрсетіледі.
III. Депозиттер мен кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің шекті шамалары
14. ЗТ және ЖТ депозиттері мен кредиттері бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің шекті
шамалары Ереженің 1-5-қосымшаларында көрсетілген. Қосымшалар аясында Клиенттерге
қолданылатын нақты мөлшерлемелер мен тарифтер Шарттарда көрсетіледі.
IV. Депозиттер мен кредиттер бойынша сыйақы төлем талаптары
А. Депозиттер.
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15. Депозитті төлеудің негізгі талабы болып Клиенттің депозиттердің мерзімін, сомасын және
оларды сақтау ережелерін реттейтін және сыйақы есептеудің стандарт тәртібі туралы ақпаратты
қамтитын Шарттың барлық талаптарын міндетті түрде орындауы танылады.
16. Салымдар бойынша СЖТМ келесі мөлшері белгіленеді: ЖТ және ЗТ талап еткенге дейінгі
салымдары – 30 %; ЖТ және ЗТ мерзімді салымдары – 60 %; ЖТ және ЗТ міндеттемелерді
орындаудың қамтсыздандыруы болып табылатын салымдар (кепіл / кепіл салым), шартты
салымдары, өзге салымдары – 30 %. СЖТМ есептеген кезде әртүрлі белгілер құралуы мүмкін; бұл
ретте Банк ҚДКҚ / ҚР укәілетті органдары белгілеген депозиттер бойынша шекті
мөлшерлемелерден асырмайды, сонымен қатар заңнаманың талаптарын есепке алады және оның
оларды бұзуға құқығы болмайды;
17. Депозиттерді тарту бойынша Банктің қызметі Банктің барлық бөлімшелері мен филиалдары
бойынша біріздендірілген, яғни бірыңғай сыйақы мөлшерлермелері мен депозиттердің бірыңғай
түрлері қолданылады.
18. Клиенттерден тартылатын депозиттер бойынша сыйақының қолданыстағы және дербес
мөлшерлемелерін қолдану Банктің Депозиттік саясатына сәйкес осы Ережеде белгіленген
мөлшерлемелер мен тарифтер шегінде жүзеге асырылады.
19. Банк айналымды, шоттар бойынша қалдықты және Клиенттің кірісін есепке ала отырып,
Клиенттерге көп дегенде 1 жылға дейінгі мерзімге жеке тарифтерді бекітуге құқылы. Банк тариф
қолданыста болатын мерзім аяқталғанша/аяқталғаннан кейін жеке тарифті көтеру немесе
төмендету жағына қарай қайта қарастыруға құқылы.
20. Салымның мерзімін ұзартқан жағдайда, Банк көрсетілетін қызметтерге белгіленген
тарифтерді, сондай-ақ салымдар (депозиттер) бойынша сыйақы мөлшерлемелерін біржақты
тәртіппен қайта қарауға құқылы.
21. Банк Клиентке шарт бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің, тарифтердің және қызмет көрсету
бойынша басқа да талаптардың өзгеруі туралы Банк жайларының ішіндегі ақпараттық стенділерге
(көру және танысу үшін ыңғайлы орында) хабарламалар ілу арқылы, сондай-ақ енгізілген
өзгерістер мен толықтырулар туралы ақпаратты, жаңа нұсқадағы шартты Банктің www.bcc.kz
интернет-ресурсына және мобильді қосымшаларына орналастыру арқылы хабарлайды.
Мөлшерлемелер мен тарифтер туралы ақпарат әрқашан өзекті режимде болуы тиіс және
қолданыстағы мөлшерлемелер мен тарифтерге өзгерістер енгізілген күн туралы деректер, ішкі
құжаттың нөмірлері және аталмыш өзгерістерді қабылдаған орган көрсетілуі қажет. Клиент
Банктің сыйақы мөлшерлемелері мен тарифтерінің енгізілген өзгерістер туралы шот менеджеріне
хабарласу (мұнымен шектелмей) арқылы өз бетінше біліп отырады. Банк Салымшының сыйақы
мөлшерлемелерінің өзгергені жөнінде хабардар болмағандығы үшін жауап бермейді.
22. Депозиттің әрбір түрі бойынша депозиттің осы не өзге түрін анығырақ ашатын жеке талаптар
болады және олар Шарттарда (Қосылу туралы өтініште) көрсетіледі.
23. Банк салым (депозит) бойынша шарт жасағанға дейін осы Ереженің 99-тармағында
көзделген ақпараттан басқа, Клиентке депозиттер бойынша келесі ақпаратты ауызша нысанда
береді:
1)
депозиттің түрі (талап еткенге дейінгі, мерзімді, шартты);
2)
депозиттің мерзімі (болған жағдайда);
3)
депозиттің ең кіші сомасы (болған жағдайда);
4)
сыйақы мөлшерлемесі, оның ішінде Клиент өтінім жасаған күнгі СЖТМ;
5)
қосымша келісім (болған жағдайда) жасамай-ақ, депозиттің мерзімін ұзартудың талаптары;
6)
депозитті толықтыру, капиталдандыру мүмкіндігі;
7)
депозитті мерзімінен бұрын толық немесе ішінара алудың талаптары;
8)
Заңнамада белгіленген кепілдік берілген банктік депозиттер бойынша кепілдікті өтем
мөлшері.
24. Сыйақы мөлшерлемесі азайту жағына қарай өзгерген жағдайда, қосымша келісім жасамай-ақ
шарттың талаптарына сәйкес депозиттің мерзімі ұзарылған кезде Банк Клиентке сыйақы
мөлшерлемесінің азаюы туралы Шартта көзделген тәсілмен депозиттің мерзімі аяқталғанға дейін
хабарлайды.
25. Клиенттердің депозиттері бойынша сыйақы төлеген кезде Банк Салық заңнамасына сәйкес
салық сомасын ұстап қалады.
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26. Егер шартта басқаша көзделмесе, Банктің міндеттемелері бойынша сыйақы есептеу бір
жылдағы 365 күнтізбелік күн есебінен және есептеу жүргізілетін айдағы күнтізбелік күндердің
нақты санына қарай жүргізіледі.
27. Депозит бойынша сыйақыны есептеу және капиталдандыру тәртібі мен әдістері, мерзімі,
сомасы, сонымен қатар есептелген сыйақыны төлеу Өнімдер төлқұжатында белгіленген және Банк
пен Клиенттің арасында жасалған шарттарда көрсетілген негізгі талаптарға сәйкес жүзеге
асырылады.
28. Депозитті және ол бойынша есептелген сыйақы сомасын төлеу күні демалыс (мереке) күні
болса, төлемдер демалыс (мереке) күнінен кейінгі бірінші жұмыс күні жүргізіледі. Шартта
сыйақыны капиталдандыру бойынша талаптар болған жағдайда, айдың бірінші күнінің демалыс
немесе мереке күні болуына қарамастан, салымдар бойынша есептелген сыйақыны
капиталдандыру айдың бірінші күнтізбелік күнгі валюталау күнімен жүргізіледі.
29. Сыйақы қосымша жарналар мен ішінара талап етулердің сомасына түзетілген және
есептеудің алдыңғы кезеңдері үшін есептелген сыйақыға көбейтілген бастапқы депозит сомасынан
құралған депозит қалдығы сомасына (бизнес-клиенттер үшін – төлем көзінен ұсталатын табыс
салығын шегергенде) есептеледі.
30. Банк депозиттің түрін жойған және оның қызметін тоқтатқан жағдайда, Банк ол бойынша
жаңа шоттарды ашуды тоқтатады. Қолданыстағы, сондай-ақ бұрын мерзімі ұзартылған депозиттер
бойынша сыйақы шартқа сәйкес депозиттің осы түріне Банк белгілеген мөлшерлеме бойынша
депозиттің ағымдағы мерзімі аяқталғанға дейін есептеледі.
31. Банк заңнамаға сәйкес ЖТ салымдарына (депозиттеріне) міндетті кепілдік беру жүйесінің
қатысушысы болып табылады және салымдарға (депозиттерге) кепілдік беру жүйесінің
талаптарына сәйкес ЖТ депозиттік операцияларды жүргізеді.
32. Банкті мәжбүрлеп таратқан жағдайда, жеке тұлғалардың банктік шоттардағы және (немесе)
салым құжаттарымен куәландырылған теңгедегі және шетел валютасындағы салымдарын
(депозиттерін) олар бойынша сыйақы есептеусіз қайтару жөніндегі Банктің міндеттемелері
Салымдарға (депозиттерге) міндетті ұжымдық кепілдік беру жүйесінің объектілері болып
табылады.
33. Банк МКД-нің жалған кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру тәуекелі жоғары клиенттер тізіміне
қосылған Клиенттерге шот/салым ашудан бас тартуға құқылы.
34. Банктік шоттарды ашудан бас тартуды Банк ҚР Салық кодексінің 24-бабының бірінші
бөлімінің 15)-тармақшасында, КЖТҚК туралы заңның 13-бабының 1-тармақшасында, Төлемдер
туралы заңның 27-бабының 2-тармақшасында көзделген жағдайларда және негіздемелер бойынша;
ҚРҰБ №207 Ережелерінде және осы Ережеде / Банктің басқа да ІНҚ-да көзделген құжаттар
ұсынылмаған немесе Клиент пен Банктің арасында Келісім жасалмаған жағдайда жүзеге асырады.
35. Жеке тұлға Клиентке банктік шот ашылған кезде Банк осы Клиент ұсынған деректердің
негізінде Клиенттің (ЖТ) салықтық резиденттілігін белгілейді.
36. Банк Клиентке олардың талаптары бойынша шот (шоттар) бойынша үзінді көшірмелер мен
олардың қосымшаларын қағаз бетіндегі тасымалдағышта беруге, сондай-ақ Клиенттің жазбаша
өтінішінің негізінде басқа байланыс арналары арқылы шоттың (шоттардың) жай-күйі туралы
ақпарат беруге міндетті. Клиент Банкке өзінің төлемдік деректемелеріндегі, атауындағы барлық
өзгерістер туралы, орналасқан жерінің, нақты мекенжайының, байланыс құралдарының нөмірлері
мен атауларының және басқа да деректемелерінің өзгергені туралы, шотта (шоттарда) тұрған
ақшаны басқаруға құқығы бар тұлғалардың (оның ішінде Банкке сенім білдірген тұлға жеке
ұсынған сенімхаттың негізінде) ауысқаны туралы, сонымен қатар құрылтай/тіркеу құжаттарына
өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы, қайта ұйымдасу немесе таратылу туралы шешім
қабылдағаны (оның ішінде сот қабылдаған шешім) туралы екі күнтізбелік күн ішінде ақпарат
беруге міндетті.
Б. Кредиттер
37. Кредиттеуді Банк коммерциялық негізде тәуекелдер бақыланады және басқарылады,
мерзімді, ақылы болады, қайтарылады, қамсыздандырылады және мақсатына сай пайдаланылады
деген талаптармен Банктің Кредиттеу және кредиттік тәуекелдерді басқару саясатына және Кепіл
саясатына сәйкес жүзеге асырады.
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38. Кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесін белгілеген жағдайда Банк тартылған ресурстардың
құнын, кредит нарығындағы мөлшерлемелер деңгейін, ҚРҰБ қайта қаржыландыру
мөлшерлемесінің мөлшерін, қаржы нарығының коньюктурасын және баға белгілеудің басқа да
елеулі факторларын басшылыққа алады.
39. Сыйақы мөлшерлемелері Банктің УО шешімі бойынша кредиттің валютасына, сомасына
және мерзіміне, сондай-ақ қамсыздандыру сапасына, Клиенттің мәртебесі мен кредит тарихына,
басқа да факторларға байланысты ұсынылатын кредиттердің шекті сомалары мен мерзімдері
бойынша, сонымен қатар осы Ережеде белгіленген кредит бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің
шекті шамалары бойынша Банктің Директорлар кеңесі бекіткен мөлшердің шегінде, бірақ
заңнамада белгіленген шектен аспай Шарттарда белгіленеді.
40. Құбылмалы сыйақы мөлшерлемесі бойынша Банк сыйақының құбылмалы мөлшерлемесін
есептеу ережесін, іс-әрекет ету талаптарын реттейтін ҚРҰБ НҚА басшылыққа алады.
41. СЖТМ мөлшерлемесінің мөлшері ҚРҰБ НҚА талаптарына сәйкес есептеледі және
заңнамада бекітілкен ең жоғары белгіден (мөлшерден) аспауы қажет.
42. Қарызды мерзімінен бұрын ішінара өтеген кезде, СЖТМ мөлшері міндетті түрде қайта
есептеледі және Шарттың Төлем жасау кестесінде және ЖТ-Клиентке (қарыз алушыға) арналған
Жадынамада көрсетіледі.
43. Жаңа Төлем жасау кестесіне және Жадынамаға қол қою Шарт Тараптарының жазбаша
келісімі болып табылады және оған Банк пен Қарыз алушы (Бірлесіп Қарыз алушы) қол қойған
сәттен бастап қолданыста болады, сондай-ақ Тараптардың қол қоюы үшін қандай да бір қосымша
келісім немесе құжат талап етілмейді.
44. Кредиттеудің негізгі бағыттары ҚР экономикалық және әлеуметтік ахуалды және оның
қарқынын, кредит нарығының ахуалын, банктік бәсекелестік деңгейін және Банктің
мүмкіндіктерін бағалаудың негізінде қалыптасады.
45. 43-тармақты есепке алғанда, кредиттеу кезіндегі басым бағыттар болып төменде
көрсетілгендер есептеледі:
1) Клиенттердің түрлері бойынша:
ЗТ – барабар капиталдандыруы, жақсы қаржылық көрсеткіштері, менеджменті, өнімдері/қызметі,
беделі, қаржылық және кредиттік тарихы бар компаниялар, фирмалар;
ЖТ – ақшалай кірісінің деңгейі тұрақты, ірі депозиттік шоттар ашуға мүмкіндігі бар жеке
тұлғалар;
жеке кәсіпкерлер – заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын, табысты
бизнесті дамытатын және жүзеге асыратын ЖТ;
2)
Клиенттердің санаттары бойынша (Банктің жекелеген нормативтік актілерімен
анықталады):
ірі бизнестегі Клиенттер – корпоративтік Клиенттер;
орта бизнестегі Клиенттер;
шағын бизнестегі Клиенттер;
бөлшекті бизнестегі Клиенттер.
3) кредиттеу мақсаты бойынша – қолданыстағы бизнесті кеңейтуге, айналымдағы капиталын
толықтыруға (шикізатты, материалдарды және өндіріс үшін қажетті басқа да тауарлыматериалдық құндылықтарды сатып алу), сауданы қаржыландыруға (валюта нарығының
конъюнктурасына байланысты) берілетін кредиттер, бөлшекті кредиттеу;
4) кредитті кепілдік қамсыздандыру түрлері бойынша – Кепіл саясатына және Кредиттеу және
тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес өтімділігі жоғары және өтімді кепілдік қамсыздандыру;
5) кредиттеу мерзімі бойынша – қысқамерзімді (бір жылға дейін) және ортамерзімді (үш жылға
дейін).
46. Кредиттеу бойынша бизнес-процесті ұйымдастыру келесі бірқатар тізбектелген кезеңдерді
көздейді:
1)
кредит өтінімін қабылдау, клиентке кеңес беру және жедел-талдауды дайындау;
2)
клиенттің кредитті өтеу қабілеттілігін бағалау және сараптама қорытындыларын дайындау,
заң сараптамасы, кепілдік қамсыздандыруды тексеру және бағалау және тиісті қорытындыларды
дайындау;
3)
кредит өтінімі бойынша шешім қабылдау;
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4)
шарттарды ресімдеу, оларға қол қою және кредит беру;
5)
берілген кредитке мониторинг жүргізу және оның өтелуін бақылау.
47. Кредит тәуекелдігін барынша азайту мақсатында Банктің Кепіл саясатына сәйкес (егер
Банктің жекелеген нормативтік құжаттарында өзгеше көзделмеген болса) төрт ай үшін негізгі
қарыз бен сыйақыны өтеуге жеткілікті қосымша өтем көздері – кепілдік қамсыздандыру (Банктің
жекелеген нормативтік құжаттарында көзделген жағдайларды есепке алмағанда), сонымен қатар
төлем жасауға қабілетті заңды және жеке тұлғалардың кепілдіктері мен кепілдемесі болғанда
кредит беріледі. Қарыз алушының Банк алдындағы міндеттемесін орындау бойынша ортақ
жауапкер ретінде бірлесіп Қарыз алушы (ЗТ және ЖТ) бола алады).
48. Кредиттерді (кепілдіктерді, аккредитивтерді) беру Заңнаманың, Банктің ІНҚ және
Шарттардың талаптарына сәйкес жүргізілуге тиісті.
49. Банк пен Қарыз алушы арасындағы қарым-қатынас шарт негізінде құрылады, яғни кредит
мәмілелері белгіленген форматтағы шарттармен (кредит, кепіл, кепілдіктер, аккредитивтер және
т.б.) ресімделеді. Мұндай шарттарды Кредиттік желі беру туралы келісімдердің, Қосылу туралы
шарттардың және өзге негіздемелеі шарттардың аясында жасауға жол беріледі.
50. Банктің Кредиттеу және кредиттік тәуекелдерді басқару саясатының талаптарына сәйкес
ақшаны келесі тұлғаларға беру арқылы кредиттеуді жүзеге асырады:
1)
ЗТ – мемлекеттік кәсіпорындар, шаруашылық серіктестіктер (серіктестіктердің, акционерлік
қоғамдардың, компаниялар мен фирмалардың барлық түрлері), өндірістік кооперативтер, резидент
және бейрезидент болып табылатын коммерциялық емес ұйымдар мен мекемелер;
2)
ЖТ – ҚР азаматтары мен шетел азаматтары, жеке кәсіпкерлер. Бұл ретте шетел азаматтары
келесі жағдайда: қарыз алушының (шетел азаматы) елде тұруға ықтиярхаты болса және бірлесіп
қарыз алушы немесе Кепіл беруші (бір уақытта) болып ҚР азаматы болса бөлшекті қарыздар
бойынша қарыз алушы болуы мүмкін.
51. Кредит:

Банктің уәкілетті органы оң шешім қабылдағаннан (соның ішінде скоринг жүйесінің
негізінде);

Қарыз алушыдан қажетті барлық құжаттаманы алғаннан және барлық ескертулерді
түзеткеннен, жеткілікті қамсыздандыру алғаннан, оны тиісті дәрежеде ресімдегеннен және
белгіленген тәртіппен мемлекеттік тіркеуге қойғаннан кейін ғана (Заңнама бойынша осындай
талап болған кезде) берілуге тиісті.
52. Кредит Өнімдер төлқұжатына сәйкес Шартта белгіленген мерзімде бір уақытта немесе кезең
бойынша беріледі. Шартта белгіленген мерзімде жүргізіледі. Шарттарда кредитті қолма-қол
ақшалай немесе қолма-қол ақшасыз үшінші тұлғалардың пайдасына тікелей аудару арқылы
(клиенттің банктік шоттарынан тыс Банктің транзиттік шоттары арқылы) беру мүмкіндігі
көзделген, өйткені бұл заңнамаға қайшы келмейді.
53. Негізгі борыш пен сыйақыны өтеу ай сайын немесе Шартқа сәйкес кезеңділікпен, Шарттың
ажырамас бөлігі болып табылатын бекітілген төлем жасау кестесіне сәйкес жүргізіледі (Кесте
Заңнамаға сәйкес міндетті болып табылмайтын жағдайларды есепке алмағанда).
54. Негізгі борыш пен сыйақыны өтеу:

аннуитетті кесте бойынша (ай сайынғы тепе-тең төлемдермен);

сараланған кесте бойынша (негізгі борышты тепе-тең үлестермен ай сайын өтеу, ал
сыйақыны алдыңғы айдағы негізгі борыштың қалдығына байланысты өтеу);

Клиент пен Банктің келісімі бойынша басқа тәсілмен жүзеге асырылады.
55. Егер Шартта / Төлем жасау кестесінде өзгеше белгіленбесе, Кредит бойынша төлем жасау
басталатын күн кредит берілген сәттен бастап 15 күннен 45 күнге дейін (ал кредиттік төлем
карточкалары бойынша – 55 күнтізбелік күнге дейін) белгіленеді.
56. Банктің берешегін өтеуді Клиент немесе үшінші тұлғалар қолма-қол және қолма-қолсыз
тәртіппен жүргізе алады. Төлем мерзімін өткізіп алған және/немесе Шартта көзделген басқа да
жағдайларда, Банк борыш сомасын Клиенттің, кепілгердің / кепіл болушының кез келген
шоттарынан есептен шығаруға (жоғарыда, мұнда және бұдан әрі Клиенттің банктік шоттарын
тікелей дебеттеу арқылы және/немесе төлем құжаттарының негізінде жүзеге асыралатын ақшаны
есептен шығару / алу тәртібі түсіндіріледі), Шарттың, Кепіл шарты мен қамсыздандыру бойынша
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басқа да келісімдердің және Заңнаманың талаптарына сәйкес соттан тыс, сондай-ақ сот тәртібімен
кепіл мүлкінің құнынан қанағат алуға құқылы.
57. Заңнамада өзгеше белгіленбегендіктен: (1) кредиттер Банкке тікелей, оның транзиттік шоты
арқылы, сонымен қатар төлем ордерлерінің негізінде шоттарды тікелей дебеттеу арқылы өтелуі
мүмкін; (2) берешекті тікелей дебеттеу берешектің бір бөлігі / барлық берешек мөлшерінде
ақшаның барлық қалдық сомасына жүргізілуі мүмкін. Төлемдік талаптың негізінде мерзімінен
кешіктірілген берешекті алу заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.
58. Клиент Ережені, Тарифтер мен мөлшерлемелерді, Шарттың талаптарын, кредиттеу
бағдарламаларын және Заңнаманы зерттеуге міндетті. Аталған құжаттарды білмеу Клиентті Шарт
бойынша міндеттемелерін тиісті дәреждее орындаудан және жауапкершіліктен босатпайды.
V. Банк қабылдайтын қамсыздандыруға қойылатын талаптар
59. Қамсыздандыру ретінде ұсынылатын мүлікке (ҚРАК белгіленгендей заттар мен мүліктік
құқықтар) төменде көрсетілген жалпы талаптар қойылады:
1)
мүліктің бағасының жеткілікті дәрежедегі тұрақтылығымен және мұндай мүлікке қатысты
нарық конъюнктурасымен қамсыздандырылатын өтімділігі болуы керек;
2)
Банктің УО мүлікті қайта кепілге беру тәртібімен кепілге алу туралы шешім қабылдаған
жағдайларды қоспағанда, мүлік үшінші тұлғалардың құқықтарымен және талаптарымен
жүктемеленбеуі қажет;
3)
қарыз беру, кепілдіктер және аккредитивтер шығару туралы өтінімдерді қарастыру үшін,
заңдық сараптама жүргізу, мүлікті кепілге беру құнын анықтау және оған кепіл құқығын тіркеу
үшін және Банкке қажетті өзге мақсаттар үшін қажетті құжаттардың және оларды ресімдеу
бойынша талаптардың міндетті түрде болуы. Кепілге берілетін мүліктің түріне, оны меншікке
сатып алу негізіне және тәртібіне байланысты мүліктің Кепіл берушіге іс-жүзінде тиесілі болуын
анықтау мақсатында және ұсынылатын мүлікті кепілге алу туралы мәселе бойынша ақырғы шешім
қабылдау үшін қажетті басқа да құжаттар талап етілуі мүмкін. Тазартылып өшірілген немесе қоса
жазылған, сөздері сызылған және басқа келісілмеген түзетулері бар немесе құжаттың
түпнұсқалығына күмән келтіретін құжаттар қабылданбайды. Құжаттар түпнұсқа түрінде немесе
нотариатты куәландырылған көшірме (бұл кезде Банктің ксерокөшірмені қабылдаған қызметкері
оны түпнұсқамен салыстырып тексеруі қажет, бұл туралы қызметкер өзінің лауазымын және атыжөнін, күнін көрсету, қол қою арқылы сәйкес жазба жасау керек) түрінде; немесе электронды
түрде, тасымалдағыштарда және Шартта белгіленген байланыс арналары арқылы ұсыну қажет.
Банк ұсынылған құжаттарды түпнұсқалығына, өзектілігіне қатысты тексеруге, олардың
деректемелерін мемлекеттік және мемлекеттік емес Деректер базасында көрсетілген деректермен
салыстырып тексеруге құқылы. Банктің кепілге қатысты құқығы уәкілетті мемлекеттік органда
тіркелген жағдайда, Банк кепілге берілген мүліктің құжаттарының түпнұсқаларын немесе оның
көшірмелерін талап етпеуге құқылы; бұл кезде Қарыз алушы осы құжаттармен кез келген
операцияларды / мәмілелерді жасауға тыйым салынғанын және ҚР тергеу және өзге мемлекеттік
органдарының шешімдері / қаулылары бойынша қылмыстық қудалау белгілерінің орын алатынын
түсінеді;
4)
Кепіл берушінің салық және бюджетке жасалатын басқа міндетті төлемдер бойынша
берешегінің, сондай-ақ Банктің ІНҚ белгіленген жағдайларды есептемегенде, коммуналдық
қызметтерге төлем жасау, жал ақысын төлеу және кепіл затына қатысты басқа да төлемдер
бойынша берешегінің болмауы;
5)
кепілге қойылған мүліктің сақталуын Кепіл беруші қамтамасыз етеді. Қажет болған
жағдайда, Банк (Филиал) кепілге қойылған мүлікті Заңнаманың талаптарына және кепіл
шарттарына сәйкес күзетеді;
6)
Жылжымалы және жылжымайтын мүлікті жалға алу (пайдалану) құқығын кепіл ретінде
қабылдаған жағдайда, жалға алудың (пайдаланудың) аяқталу мерзімі кредит берілетін сәтте
қарызды өтеу мерзімінен кем дегенде 12 айға кеш болуы тиіс. Жалға беру шарты қолданыста
болатын мерзімге қосымша кепіл ретінде жалға беру нысанында уақытша ұзақмерзiмдi жер
пайдалану құқығымен жер телімдерін қабылдауға рұқсат етіледі.
60. Кепіл заты болып табылатын мүлікті Кепіл беруші (Клиент) Заңнамаға сәйкес, қажет болған
жағдайда Банктің талабы бойынша Банктің ІНҚ сәйкес сақтандырады.
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61. Бөлшекті (ипотекалық) кредиттеу бағдарламаларының, шағын және орта бизнесті кредиттеу
бағдарламасы аясында Банктің Кепілдік саясатымен және Банктің бөлшекті (ипотекалық)
кредиттеуді, шағын және орта бизнесті кредиттеуді реттейтін сәйкес ішкі нормативтік
құжаттарымен белгіленген мүлік түрлері кепілге қабылдануы мүмкін.
62. Кредиттер (кепілдіктер, аккредитивтер) беру туралы мәселелер қаралған кезде, Банктің кепіл
саясатында белгіленген кепілдік қамсыздандыруды таңдау бойынша басымдықтар ескеріледі.
63. Банк Клиенттің Банк алдындағы Заңнамада, сондай-ақ Банктің ІНҚ-да, оған қоса Кепіл
саясатында көзделген міндеттемелерінің орындалуын қамсыздандырудың басқа түрлерін
қабылдауға құқылы.
64. Кепілге берілген мүлікті ауыстыру, мониторинг жүргізу және өзге талаптар кепілге беру
шартында белгіленеді.
VI. Банк операцияларын жүргізу бойынша мөлшерлемелер мен тарифтердің шекті шамасы
65. Банк операцияларын жүргізу бойынша мөлшерлемелер мен тарифтердің шекті шамасы
Ереженің 1-5-қосымшасында көрсетілген. Нақты мөлшерлемелер мен тарифтер Ереженің аясында
Клиенттерге қатысты қолданылады, Шарттада көрсетіледі.
VII. Банктік қызмет көрсету туралы шешім қабылдаудың шекті мерзімі
66. Банктік қызмет көрсету туралы шешім қабылдаудың шекті мерзімі Ереженің 6қосымшасында көрсетілген және Заңнаманың талаптары бойынша өзгертілуі мүмкін.
VIII. Банктік қызмет көрсету процесінде туындайтын Клиенттердің өтініштерін қарастыру
тәртібі
67. Банк Клиенттердің өтініштерін Заңнамада, Ережеде және Банктің өзге ІНҚ белгіленген
тәртіппен қарастырады. Банк Клиенттердің келесі өтініштерімен жұмыс жүргізеді:
1)
қолма-қол, пошта байланысы арқылы, Банктің электрондық поштасына және интернетресурсына түскен жазбаша өтініштер;
2)
телефон арқылы және Клиент Банкке тікелей келген кезде берген ауызша өтініштер.
68. Банктің УТ Бас офисте және/немесе филиалдарда ЖТ, сондай-ақ ЗТ өкілдерін жеке
қабылдауды ең кем дегенде айына бір рет Банктің УТ бекіткен қабылдау кестесіне сәйкес
жүргізеді. Қабылдау БО және/немесе банктің филиалы орналасқан жерде белгіленген және ЖТ
және ЗТ назарына жеткізілген күндер мен сағаттарда жүргізіледі. Егер Банктің УТ өтінімді
қабылдаған кезде оны шеше алмайтын болса, Клиент оны жазбаша нысанда баяндайды және
Клиентпен жазбаша өтініш беруші ретінде жұмыс жүргізіледі.
69. Төмендегідей өтінімдер қаралмайды:
1)
дайындалып жатқан немесе жасалған қылмыстар туралы, мемлекеттік немесе қоғамдық
қауіпсіздікке төніп тұрған қауіп туралы мәліметтер болған және құзыретіне сәйкес мемлекеттік
органдарға тез арада қайта жіберілуі тиіс болған жағдайлар баяндалған домалақ арыздардан басқа
домалақ арыздар;
2)
мәселенің мәні баяндалмаған өтініш.
70. Клиенттердің жазбаша өтініштері банктің ішкі құжаттарына сәйкес деректемелерден
тұратын жазбаша өтініштерді тіркеу журналында тіркеледі. ЖТ және (немесе) ЗТ өтініші
субъектіге, лауазымдық тұлғаға келіп түскен күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
қаралады.
71. Клиентке оның қағаз бетіндегі жазбаша өтінішінің қабылданғаны туралы құжат беріледі
немесе өтініш көшірмесіне сәйкес белгі қойылады. Өтінішті қабылдаудан бас тартуға жол
берілмейді.
72. Банктің интернет-ресурсы арқылы келіп түскен өтініштер Банктің ІНҚ көзделген тәртіппен
тіркеледі.
73. Клиенттердің телефон арқылы берілген өтініштері тіркеледі. Клиентпен телефон арқылы
жүргізілген сұхбатты жазып алу Клиенттің келісімімен сұхбаттың басында осы туралы хабарлаған
жағдайда жүргізіледі.
74. Банкке ауызша нысанда (телефон арқылы немесе Клиент банк офисіне жеке келген кезде)
берілген өтініштер тез арада қарастырылады және осындай мүмкіндік болған жағдайда Клиенттің
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ауызша өтінішіне жауап бірден беріледі. Егер ауызша өтінішті тез арада шешу мүмкін болмаса,
оны Клиент жазбаша нысанда баяндайды және онымен жазбаша өтінішпен жүргізілетіндей жұмыс
жүргізіледі. Жауап алу үшін қажетті процедуралар және осындай өтініштерді қарастырудың
мерзімдері туралы ақпарат Клиентке беріледі.
75. Банк өтінішті қарастырғанда ұсынылған ақпарат жеткіліксіз болған кезде Клиенттен
қосымша құжаттар мен мәліметтер сұратады.
76. Банк ЖТ және ЗТ өтініштерінің объективті, жан-жақты және уақтылы қарастырылуын
қамтамасыз етеді, олардың өтініштерін қарастырудың нәтижесі және қабылданған шаралар туралы
Клиенттерге ақпарат береді.
77. Өтініштерді қарастырудың нәтижесі туралы жауап Клиентке мемлекеттік тілде немесе
өтініш берілген тілде беріледі, сондай-ақ онда Клиент баяндаған әрбір өтініш, талап, арыз, кеңес
беру және басқа да мәселе бойынша қарастырылатын мәселеге қатысты Заңнаманың, Банктің ІНҚ,
шарттардың сәйкес талаптарына, сондай-ақ қабылданған шешімге оның шағым жасау құқығын
түсіндіре отырып, қарастырылатын мәселенің іс жүзіндегі жағдайына сілтеме жасау арқылы
негізді және себепті дәлелдер қамтылады.
78. Клиенттің өтініші негізді және заңға сай болған жағдайда, Банк өтініштегі бұзушылықты
түзету және Клиенттің құқықтары мен заңды мүдделерін қайта қалпына келтіру туралы шешім
қабылдайды.
79. Жазбаша өтінішке дайындалған жауапқа Банктің УТ қол қояды.
80. Пошта байланысы арқылы немесе қолма-қол түскен жазбаша өтініш бойынша Клиентке
жауапты тапсыру пошта арқылы Клиенттің өтінішінде көрсетілген мекенжай бойынша
хабарламамен тапсырыс хат арқылы немесе Клиент банкке келген кезде оған қол қойғызып, оның
өз қолына тапсырып, ол туралы жазбаша өтініштерді тіркеу журналына белгі қою арқылы жүзеге
асырылады.
81. Өтініштерді қарастыру үшін талдау жасау және бақылау қызметі Банктің ІНҚ сәйкес
белгіленген Банктің бөлімшесіне жүктеледі және келесі көрсетілгендерді қамтиды:
1) сәйкес өтінімнің негізі болған себептерді анықтау және түзету үшін Банк Клиенттерінің
өтініштерін талдау және жинақтау;
2) Банк Клиенттерінің өтініштерімен жұмыс жүргізуді ұйымдастыруды жетілдіру бойынша Банкке
ұсыныстар әзірлеу;
3) Банк басшылығының Банк Клиенттерінің өтініштерін қарастырудың нәтижесі бойынша
аталмыш қаржылық қызметтің барлық пайдаланушыларына қатысты анықталған бұзуларды түзету
бойынша қажетті шаралар және Банктің қызметінде осындай бұзушылықтарға жол бермеу үшін
алдын алу шаралары туралы ұсыныстар жасауы.
82. Егер қайта берілген өтініштерде жаңа дәлелдер немесе жаңадан анықталған мән-жайлар
келтірілмесе, ал алдыңғы өтініш бойынша материалдарда толыққанды тексеру материалдары
болса және өтініш берушілерге белгіленген тәртіппен жауап қайтарылған болса, онда өтініштерді
қарау тоқтатылады. Өтініштерді қарауды тоқтату туралы шешімді қабылдауға Банктің УТ құқылы.
IX. Банк пен Клиенттің құқықтары мен міндеттері, олардың жауапкершілігі
83. Банк және Клиент Заңнамада, осы Ережеде және Шартта (міндетті және шартты құқықтар
мен міндеттердің тізбесі Стандарт талаптарда және Қосылу туралы өтініште белгіленген)
белгіленген барлық әрекеттерді орындауға құқылы.
84. Банк КЖТҚК туралы ҚРЗ талаптарына сәйкес қаржылық мониторинг жүргізу субъекті
ретінде белгілі талаптарды қоюға, Банктің Клиенттері жүргізетін операцияларды тоқтата тұруға
және оларға шектеулер қоюға құқылы.
85. Клиенттер валюталық операцияларды жүзеге асырған кезде Банк валюталық бақылау агенті
ретінде жүргізілетін валюталық операцияның ҚР валюталық заңнамасының талаптарына
сәйкестігін бақылау процедурасын жүргізеді. Жеке тұлға және заңды тұлға клиенттердің
операцияларын жүргізген кезде валюталық бақылау жасау тәртібі «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың
клиенттердің операциялары бойынша валюталық бақылау жасау процедурасына сәйкес реттеледі.
86. Клиент өзіне көрсетілген қызметтер үшін Банкке барлық тиісті комиссия сомаларын,
төлемдерді немесе Клиент пен Банк арасында жасалған шарттың талаптарына сәйкес басқа
келісілген сомаларды төлеуге міндетті.
9

87. Клиент паролдерді дұрыс пайдалану үшін, оны жария етпеу, конфиденциалдығы және
қауіпсіз сақтау үшін жауап береді. Конфиденциалды деректер үшінші тұлғаларға белгілі болды
деген күдік туындаған кезде, Клиент дереу Call Center орталығына немесе Банктің жақын жерде
орналасқан бөлімшесіне хабарласуға міндеттенеді. Егер парольдер жоғалуы, Клиенттің дұрыс
пайдаланбауы салдарынан үшінші тұлғаларға белгілі болса, Банк Клиенттің алдында жауап
бермейді.
88. Клиент өзінің Банктегі шотындағы орналасқан ақшасының сомасы және ол бойынша
жасалған операциялар туралы барлық қажетті ақпаратты, сондай-ақ өзінің міндеттерін шартта
және Заңнамада көзделген тәртіппен орындауына байланысты ақпаратты алуға құқылы.
89. Ағымдағы шотты/депозит шотын ашуға, төлем карточкасын шығаруға, банктік қызмет
көрсету үшін басқа шарттарды жасасуға қажетті құжаттарды, сондай-ақ ағымдағы шот/банктік
салым шоты бойынша операциялар жүргізуге немесе басқа банктік операцияларды іске асыруға
қажетті басқа мәліметтерді Банк талап етуге құқылы, ал Клиент оларды ұсынуға міндетті.
90. Банк көрсеткен қызметтер үшін оған тиесілі төлемдерді немесе Клиент пен Банк арасында
жасалған шарттың талаптарына сәйкес басқа келісілген сомаларды Клиенттің банктік шотынан
ақшаны акцептсіз есептен шығару және/немесе тікелей дебеттеу
арқылы, сондай-ақ ұлттық
және/немесе шетел валютасында (шот валютасынан тәуелсіз) шотқа (шоттарға) қателесіп
есептелген ақшаны Ережеде, Шартта және Заңнамада көзделген тәртіппен өндіріп алуға құқылы.
91. Банк немесе Клиент өздерінің арасында жасалған шарт бойынша өз міндеттерін орындамаған
және/немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, Банк немесе Клиент тиісті шарттың
талаптарына сәйкес жауапкершілік көтереді.
92. Банк және Клиенттер шарттың талаптарын сақтауға, шарттардың талаптары бойынша
өздеріне жүктелген міндеттерді орындауға міндетті. Шарттарда өнімнің түріне және Банк
ұсынатын қызметке байланысты тараптардың жауапкершілігін жоятын немесе шектейтін басқа
жағдайлар көзделуі мүмкін (күшке бағынбайтын жағдайлар (форс-мажор), шарттағы қарсы
тараптың кінәсінің болмауы, тиісті дәрежеде қызмет етпеуі және т.б.).
93. Шетелдік банктің төлемді/ақша аударымен жүргізуден немесе Клиенттің ақшасын
оқшаулаудан бас тарту тәуекелі пайда болған жағдайда, Банк Клиенттің шетелдік банк арқылы
жүзеге асырылатын төлеміне/ақша аударымына қатысты акцепттен және Клиенттің нұсқауларын
(тапсырмаларын) орындаудан бас тартуға құқылы. Төлемге/ақша аударымына шетелдік банк
арқылы бастама білдірген немесе шетелдік банктің Банк немесе Клиент пайдасына төлем немесе
ақша аударымын жүргізуден бас тартуы нәтижесінде Банктің өз міндеттемелерін орындауы
мүмкін болмаған кезде Клиент ақшаны бұғаттау (тосқауыл қою) тәуекелін көтереді. Халықаралық
ұйымдар, шетелдік мемлекетті және/немесе мемлекеттік емес органдар мен ұйымдар қолданатын
әрекеттер, шешімдер (қаулылар, өкімдер және т.б.), санкциялар пайда болған, сондай-ақ
нәтижесінде Клиенттің төлеміне/ақша аударымына немесе Клиент пайдасына қатысты Банктің
Клиент алдындағы өз міндеттемелерін орындауына мүмкіндік болмайтын жағдайда, Банк
жауапкершілік көтермейді.
94. Егер осындай бас тарту немесе тоқтату OFAC (Office of Foreign Assets Control), БҰҰ
Қауіпсіздік кеңесінің тізімінде көрсетілген елдерге, жеке және заңды тұлғаларға қатысты
халықаралық экономикалық санкциялардың, сондай-ақ Еуропалық Одақтың, Үкіметаралық
ұйымның FATF (Financial Action Task Force) және басқа да уәкілетті ұйымдардың
санкцияларының іс-әрекетіне негізделген болса, Банк Клиенттің операциясын жүргізуден бас
тартуға немесе оны тоқтатуға құқылы.
95. Салық органдары Банкке қатысты кез келген тексеру жүргізген жағдайда, Клиент өзіне
қатысты кез келген мәліметтерді, соның ішінде банктік, коммерциялық мәліметтерді және заңмен
қорғалатын өзге құпияны ұсынуға келісім береді.
96. Банк Заңнамада және Клиентпен жасалған шарттарда көзделген барлық өзге құқықтарды іске
асыруға құқылы.
X. Клиенттермен жұмыс жүргізу тәртібі туралы қағида
97. Банктік операциялардың әрбір түрі бойынша клиенттердің өтінімдерін қарастырудың ішкі
тәртібі Банктің ІНҚ реттеледі; өтінімдерді қарастыру мерзімі осы Еережеде сипатталған.
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98. Клиент банктік қызмет алу үшін Банкке жүгінген кезде Банк жұмыскері Клиенттің алғашқы
талабы бойынша осы Ережені танысу үшін ұсынады.
99. Банктік өнімді берген кезде Банк:
1)
Шартты жасағанға дейін Клиентке төмендегілерді ұсынады:
 мөлшерлемелер мен тарифтер, өнім беру туралы өтініш бойынша шешім қабылдаудың
мерзімдері (қажет болған жағдайда өтініш беру) туралы ақпарат;
 өнім беру туралы ақпарат және шарт жасасу үшін қажетті құжаттардың тізімі;
 Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған кезде клиенттің жауапкершілігі және мүмкін
болатын тәуекелдер туралы ақпарат;
 туындаған мәселелері бойынша Клиентке кеңес беру;
 Клиенттің қалауы бойынша – Шарттың үлгі нысанының жобасы;
2)
Заңнамада, Ережеде белгіленген мерзімді ұсынылған құжаттарды қарастырады;
3)
Шартты жасағанға дейін оның талаптарымен танысу үшін Клиентке қажетті уақыт береді;
4)
өнім бойынша даулы жағдайлар пайда болған жағдайда, Клиентке оның банкке, банктік
омбудсманға (ипотекалық қарыздар бойынша), уәкілетті органға немесе сотқа бару құқығы туралы
ақпарат береді. Банк осы мақсатта Банктің, банктік омбутсманның және укәлетті органның
орналасқан орны, пошталық, электрондық мекенжайлары және интернет-ресурстары туралы
ақпарат береді.
100. Клиент Банкке банктік операцияларды жүзеге асыру үшін Банк талап еткен кезде клиент
Банктің Банкте бекітілген нысанда жеке мәліметтер бойынша ақпаратты жинауына, өңдеуіне және
таратуына жазбаша келісімін береді; заңнамаға және Банк пен Клиенттің арасында жасалған
шарттарға сәйкес кредиттік бюромен, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы»
коммерциялық емес акционерлік қоғамымен, өзге ұйымдар мен органдармен өзі туралы ақпаратпен
алмасуға келісім береді; сонымен қатар Банк белгілеген нысандар (сауалнамалар, келісімсауалнамалары және басқасы) бойынша өзге барлық келісімдерді береді.
101. Банк Клиент ұсынған ақпараттың конфиденциалдылығын қамтамасыз етеді.
102. Банктік қарыз беру және төлемге қабілеттілігі жоқ Клиенттермен жұмыс жүргізу:
1)
Банк Шартты жасағанға дейін Клиентке ауызша нысанда кредиттер бойынша келесі
ақпаратты ұсынады (осы Ереженің 99-тармағында көзделген деректер мен құжаттардан басқа):

кредит беру мерзімі;

кредиттің шекті сомасы мен валютасы;

сыйақы мөлшерлемесінің түрі: бекітілген немесе құбылмалы, сыйақы мөлшерлемесі
құбылмалы болған жағдайда, есеп айырысу тәртібі;

сыйақы мөлшерлемесінің жылдық пайыздық мөлшері және Клиент өтініш жасаған күнгі
оның шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі мөлшері (нақты құны);

Банк пайдасына алынатын комиссиялардың, тарифтердің және банктік қарызды алуға және
оған қызмет көрсетуге (өтеуге) байланысты басқа да шығыстардың толық тізімі мен мөлшері;

Клиент Шарт бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда, оның жауапкершілігі мен
тәуекелдері;

кепіл берушінің, кепілгердің, кепіл болушының және кредитті қамсыздандыру туралы
шарттың тарапы болып табылатын басқа да тұлғаның жауапкершілігі.
2)
Банк кредит бойынша шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күніне дейінгі
мерзімде Клиентке кредит беретіні туралы немесе себебін көрсетіп, оны беруден бас тартатыны
туралы ақпарат береді.
3)
Шарттың үлгі нысаны Заңнамада белгіленген шарттың міндетті талаптарын қамтиды.
4)
Шарт бойынша қызмет көрсетілетін кезеңде Банк Клиенттің (қарыз алушының) немесе Кепіл
берушінің сұрауы бойынша (Банктер туралы ҚРЗ көзделген банктік құпияны жария етуге
қойылатын талаптарды сақтай отырып) сұрауды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
оған жазбаша нысанда төмендегі мәліметтерді береді:

Банкке төленген ақша сомасы;

мерзімінен кешіктірілген берешектің мөлшері (болған жағдайда);

борыш қалдығы;

кезектегі төлемдердің мөлшерлері мен мерзімдері;

кредиттеу лимиті (болған жағдайда).
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5)
Кредит бойынша берешек толық өтелгеннен кейін Клиенттің өтініші бойынша Банк өтінішті
алған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде берешектің жоқтығы
туралы анықтаманы жазбаша нысанда тегін ұсынады.
6)
Клиенттің өтініші бойынша Банк 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде Клиенттің
(Клиент) келіп түскен ақшасын Шарт бойынша берешекті өтеу есебіне бөлуі туралы ақпаратты
айына ең көп дегенде бір рет тегін жазбаша нысанда ұсынады.
7)
Клиенттің Шарт бойынша берілген ақшаны Банкке ішінара немесе мерзімінен бұрын толық
қайтару туралы өтініші бойынша Банк қайтарылуға тиісті соманың мөлшерін оған 3 (үш) жұмыс
күнінен аспайтын мерзімде тегін жазбаша нысанда хабарлайды.
8)
Банктің Шартты жасасу күні белгіленген кредитке қызмет көрсету бойынша
комиссиялардың және өзге төлемдердің мөлшерін және оларды есеп айырысу тәртібін көбею
жағына қарай біржақты тәртіппен өзгертуге құқығы жоқ.
9)
Банктің жасалған Шарттың іс-әрекеті аясында комиссиялардың және өзге төлемдердің жаңа
түрлерін біржақты тәртіппен енгізуге құқығы жоқ.
10) Банк Заңнамада және Шартта белгіленген тәртіппен және негізде берешекті өндіріп алуды
жүзеге асырады.
11) Банк Клиентке Шартта көзделген мерзімде және тәсілмен, бірақ міндеттерді орындау
мерзімін кешіктіру басталған күннен бастап жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей:
 Хабарламада көрсетілген күнгі мерзімінен кешіктірілген берешектің мөлшерін көрсете
отырып, Шарт бойынша төлем жасау қажеттілігі;
 ЖТ-Қарыз алушының Банкке жүгіну құқықтары туралы;
 Клиенттің өз міндеттемелерін орындамау салдары туралы хабарлауға міндетті (егер
Заңнамада өзге мерзім белгіленбесе).
Банк Қарыз алушыға хабарлау үшін коллекторлық агенттікті тартуға құқылы.
Тараптардың келісімі бойынша Шартта шарт бойынша кезекті төлем жасау күні туралы
хабарландырудың мерзімдері мен тәсілдері көзделеді.
12) Кредиттер бойынша төлемді мерзімінен кешіктіру фактілері анықталған жағдайда, Банк бұл
туралы оператордың қоңырау шалуы, автоматтандырылған телефония, SMS, электронды почта
арқылы хабарлама жіберу, факс немесе жазбаша хабарлама жіберу, сонымен қатар жұмыс орнына
хабарлама жіберу арқылы Клиентке және/немесе үшінші тұлғаға хабарлайды. Бұл ретте Клиентке
оның мерзімінен кешіктірілген берешегі туралы хабарлау банктік құпияны және заңмен
қорғалатын өзге құпияны жария ету болып табылмайды және Клиент шартқа қол қоя отырып,
Банктің Ережеде және Шартта көзделген іс-әрекеттерді жасауына келісімін береді.
13) Шарттың / Қарызды қамсыздандыру туралы шарттың байланысты тарабы болып табылатын
Клиентке, сонымен қатар кепіл берушіге, кепілгерге, кепіл болушыға және өзге тұлғаға, егер жеке
жүгінген кезде борышкер бірлесіп әрекет етудің өзге кезеңін белгілемесе, кез келген уақытта
Шартқа / Қарызды қамсыздандыру туралы шартқа қызмет көрсетуге байланысты хабарламаларды
тапсыруға және еске салуды (телефон арқылы қоңырау шалу) жүзеге асыруға рұқсат етіледі.
Коллекторлық агенттіктің борышкермен және (немесе) оның өкілімен және (немесе) үшінші
тұлғаның, міндеттемелерге байланысы бар кредитормен банктік қарыз шарты бойынша бірлесіп
әрекет етуі «Коллекторлық қызмет туралы» ҚР заңының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
14) Хабарламадан туындайтын талаптарды қанағаттандырмаған жағдайда, сонымен қатар Қарыз
алушы - ЖТ Шарт бойынша осы Ереженің 102-бабының 11)-тармағында көзделген құқықтарды
іске асырмаған кезде немесе аталған Қарыз алушы мен Банктің арасында банктік қарыз шартының
талаптарын өзгерту бойынша келісім болмаған кезде Банк Банктер туралы ҚРЗ 36-бабының 2тармағында көзделген шаралардан басқа Клиентке (Қарыз алушыға) келесі шараларды қолдануға
құқылы:

Клиентке қатысты шара қолдану туралы мәселені Банктің уәкілетті органының
қарастыруына ұсыну. Шара қолдану туралы шешім қабылдау Банктің Кредиттеу және кредиттік
тәуекелдерді басқару саясатына сәйкес жүзеге асырылады;

Берешекті соттан тыс тәртіппен өндіріп алу және реттеу үшін коллекторлдық агенттікке
тапсыру.
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Берешекті соттан тыс тәртіппен өндіріп алу және реттеу үшін коллекторлдық агенттікке тапсыруға
Шартта Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін кешіктірген кезде
коллекторлық агенттікті тарту бойынша Банктің құқығы болған кезде ғана рұқсат етіледі.
Берешек соттан тыс тәртіппен өндіріп алу және реттеу бойынша коллекторлық агенттікте болған
кезеңде Банктің берешекті өндіріп алу туралы талап-арызбен сотқа жүгінуге құқығы болмайды;

берешек коллекторлық агенттікте жұмыста болған кезең үшін сыйақыны, қарыз беруге
және оған қызмет көрсетуге байланысты комиссиялар мен өзге де төлемдерді төлеуді талап ету,
сондай-ақ негізгі борышты және сыйақыны уақтылы өтемегені үшін көрсетілген кезеңде
тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеу

қарыз алушыда банктік қарыз шарты бойынша – қатарынан күнтізбелік тоқсан күннен
асатын, қарыз алушыға берілген ипотекалық қарыз бойынша – қатарынан күнтізбелік бір жүз
сексен күннен асатын міндеттемені орындау мерзімін өткізіп алу болған кезде банктік қарыз
шарты бойынша құқықты (талап етуді) Банктер туралы ҚРЗ 36-1-бабының 4-тармағында аталған
тұлғаға табыстау;

ҚР заңнамасында және (немесе) шартта көзделген шараларды қолдануға, оның ішінде
сотқа банктік қарыз шарты бойынша борыш сомасын өндіріп алу туралы талап-арызбен жүгіну,
сондай-ақ кепілге қойылған мүлікке соттан тыс тәртіппен ("Жылжымайтын мүлік ипотекасы
туралы" Қазақстан Республикасының Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда) не сот
тәртібімен өндіріп алуды қолдану;

Заңнамаға сәйкес ЗТ/ЖК/ЖТ-Клиентті банкрот деп тану туралы (егер қолданылатын болса)
талап-арызбен сотқа жүгіну.
Осы Еереженің 102-тармағының 11)-тармақшасының бірінші бөлігінде көзедлеген талаптар
қанағаттандырылмаған кезде Банк ҚРҰБ НҚА айқындалған тәртіппен қарыз алушының талабы
бойынша ашылған банктік шоттардағы мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік
әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдер түрінде қарыз
алушы алатын ақшаны (электрондық ақшаны), ҚРҰБ НҚА айқындалған тәртіппен қарыз
алушының талабы бойынша ашылған банктік шоттардағы алименттерді (кәмелетке толмаған
және еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балаларды күтіп-бағуға арналған ақшаны), сондай-ақ
"Тұрғын үй қатынастары туралы" ҚРЗ көзделген тұрғын үй төлемдерін, "Қазақстан
Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" ҚРЗ көзделген тұрғын үй жағдайларын
жақсарту және (немесе) емделуге ақы төлеу мақсатында Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорынан төленетін біржолғы зейнетақы төлемдерін, тұрғын үй төлемдерін пайдалану есебінен
жинақталған тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы түрінде тұрғын үй құрылысы жинақ
банктеріндегі банктік шоттардағы ақшаны, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкіне күрделі
жөндеу жүргізу мақсатында жасалатын шарттар бойынша міндеттемелердің орындалмауы
туралы істер бойынша сот шешімдері негізінде өндіріп алуларды қоспағанда, кондоминиум
объектісінің ортақ мүлкін күрделі жөндеуге арналған жинақтар түріндегі екінші деңгейдегі
банктердегі банктік шоттардағы ақшаны, ҚР мемлекеттік-жекешелік әріптестік саласындағы
және концессиялар туралы заңнамасына сәйкес инвестициялық шығындардың өтемақысын
есепке жатқызуға арналған банктік шоттардағы ақшаны, нотариус депозиті шарттарында
енгізілген ақшаны, "Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі туралы" ҚРЗ сәйкес жасалған білім
беру жинақтау салымы туралы шарт бойынша банктік шоттардағы ақшаны, жеке сот
орындаушыларының өндіріп алушылардың пайдасына өндіріп алынған сомаларды сақтауға
арналған ағымдағы шоттарындағы ақшаны қоспағанда, қарыз алушының банктік шоттарындағы
ақшаны даусыз тәртіппен, оның ішінде төлем талабын қою арқылы өндіріп алуды қолдануға
(егер мұндай өндіріп алу банктік қарыз шартында ескертілген болса) құқылы.
15) Клиент Банкке шарттың талаптарына өзгерістер енгізу туралы жазбаша өтініш жасаған
жағдайда, Банк жазбаша өтінішті алған күннен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде
ұсынылған талаптарды қарастырады және Клиентке Банктер туралы ҚРЗ 36-бабының 1-2тармағында көрсетілген шешімдердің бірін жазбаша нысанда хабарлайды.
Қарыз алушы толық емес мәліметтерді және құжаттарды ұсынған кезде банк оларды сұратады.
Қарыз алушы сұралған құжаттарды 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынады. Сұралған құжаттарды
белгіленген мерзімде ұсынбау Қарыз алушының өтінішін қараусыз қалдыруға негіз болады, ол
туралы Банк сәйкес хабарлама жолдайды.
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Клиенттің ұсыныстарын Банктің бұндай өтініштерді қарастыруға уәкілетті органы қарастырады.
Банктің ұсынған талаптарына клиенттің жауап беру мерзімі Банктің хатында көрсетіледі және
кемінде 15 (он бес) күнтізбелік күнді құрайды.
Банк банктік қарыз шартын өзгерту талаптарымен келісу туралы шешім қабылдаған кезде,
банктік қарыз шартының талаптарына өзгерістер енгізу тәртібі мен мерзімі Банктің ішкі
құжатында айқындалады, бұл кезде осындай өзгерістерді енгізу мерзімі банк осындай шешімді
қабылдаған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күннен аспайды.
Банк банктік қарыз шартын өзгерту бойынша ұсыныстарын жолдаған кезде Қарыз алушының Банк
ұсынған банктік қарыз шартын өзгерту талаптарына жауап беру мерзімі Банктің хатында
көрсетіледі және Қарыз алушы Банктің шешімін алған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік
күннен төмен болмайтын мерзімді құрайды.
18) Шартта Банктің Шарт бойынша құқығын (талап ету) үшінші тұлғаға табыстау құқығы (талап
ету құқығын табыстау шарты) көзделген жағдайда, Банк:

талап ету құқығын табыстау шартын жасасқанға дейін Клиентке (немесе оның уәкілетті
өкіліне) құқықтың (талаптардың) үшінші тұлғаға өту ықтималдығы туралы, сондай-ақ Шартта
көзделген немесе Заңнамаға қайшы келмейтін тәсілмен бұндай табыстауға байланысты Клиенттің
дербес деректерін өңдеу туралы хабарлайды;

Клиентке (немесе оның уәкілетті өкілін) Шартта көзделген немесе Заңнамаға қайшы
келмейтін тәсілмен үшінші тұлғаға кредитті өтеу бойынша бұдан кейінгі төлемдердің бағыттарын
(Шарт бойынша құқық (талап ету) өткен тұлғаның атауы мен орналасқан жері), табысталған
құқықтардың (талаптардың) толық көлемін, сондай-ақ негізгі борыштың, сыйақының,
комиссиялардың, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) мерзімі өткен және
ағымдағы сомаларының және басқа да төленуге тиіс сомалардың қалдықтарын көрсете отырып,
талап ету құқығын табыстау шартын жасасқан күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде
құқықтың (талаптардың) үшінші тұлғаға өткені туралы хабардар етеді.
XI. Қорытынды қағидалар
103. Банк:
1)
Клиенттерге көрсетілетін қызметтердің сапасын көтере отырып, Клиенттерге ұсынылатын
қызметтердің тізімін ұлғайтуға, банктік операцияларды жүргізу кезінде пайда болатын
тәуекелдерді төмендетуге және Банктің ресурстарын қажетінше тиімді пайдалану арқылы
комиссиялық сыйақының тарифтерін және мөлшерін бір уақытта төмендетуге;
2)
банктік операцияларды жүргізу кезінде қолданылатын технологияларды жетілдіруге;
3)
бизнесті жүргізудің әлемдік стандарттарына сай болуға және халықаралық қаржы
нарықтарына шығуға ұмытылады.
104. Банкке немесе оның жеке қызметкерлеріне шағым және арыз берілсе, сұрақтар және
ұсыныстар болған кезде, сондай-ақ Банк жүргізетін операциялар туралы қосымша ақпарат алу
үшін Клиенттердің Банкпен (Банктің филиалымен) хабарласуға, Call Center орталығына қоңырау
шалуға немесе Банктің корпоративтік веб-сайтына хабарлама жіберуге мүмкіндігі бар.
105. Ережені қайта қарастыру және жаңарту үшін жауапты бөлімше – Бизнес тобы. Осы Ережеде
айтылған ақпараттың шынайылығы үшін Бизнес-процестердің иелері жауапты болып табылады.
ҚОСЫМШАЛАР:

4-қосымша
5-қосымша
6-қосымша

ЗТ және ЖТ депозиттері бойынша шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері
ЗТ және ЖТ кредиттері бойынша шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері
Контрагент-банктермен жасалатын құжаттамалық операциялар бойынша бойынша шекті сомалар, мерзімдер және
тәуекелдер үшін алынатын комиссиялар
Операция жүргізуге арналған тарифтер
Тарифтердің шекті шамалары
Банктік қызмет көрсету туралы шешім қабылдаудың шекті мерзімі

7-қосымша

Терминдер сөздігі

1-қосымша
2-қосымша
3-қосымша

***
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ПРАВИЛА ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ
В АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ»
СОДЕРЖАНИЕ:
Общие положения.
I.
Предельные суммы и сроки принимаемых депозитов и предоставляемых кредитов.
II.
Предельные величины ставок вознаграждения по депозитам и кредитам.
III.
Условия выплаты вознаграждения по депозитам и кредитам.
IV.
Требования к принимаемому Банком обеспечению.
V.
Предельные величины ставок и Тарифов на проведение банковских операций.
VI.
Предельные сроки принятия решения о предоставлении банковских услуг.
VII.
Порядок рассмотрения обращений Клиентов, возникающих в процессе предоставления
VIII.
банковских услуг.
Права и обязанности Банка и Клиента, их ответственность.
IX.
Положение о порядке работы с Клиентами.
X.
Заключительные положения.
XI.
Приложения.
I. Общие положения.
1.
В настоящих Правилах использованы аббревиатуры и термины, расшифровка и определения
которых отражены в Словаре терминов (Приложение № 7), являющемся неотъемлемой частью
Правил.
2.
Продукты Банка (депозиты, кредиты) предоставляются Клиентам в соответствии с
Законодательством и Лицензией, на основании Договоров (в Правилах под Договором
понимаются Стандартные условия и Заявление о присоединении, вместе взятые, как письменный
документ на бумажном и/или электронном носителях). Договор оформляется как отдельный
документ, либо как Заявление о присоединении к Стандартным условиям предоставления
продуктов/услуг (в том числе, при комплексном обслуживании).
3.
До заключения Договора, Клиент предварительно ознакомляется с настоящими Правилами,
включая предельные ставки и Тарифы и иные приложения к Правилам; со Стандартными
условиями, которые размещены на интернет ресурсе Банка www.bcc.kz и содержат информацию о
шаблонных (единых для всех клиентов) порядке и условиях: начисления вознаграждения, правах и
обязанностях сторон, осуществления операций по счетам, пределов ответственности сторон,
порядка/методов погашения долга, взимания вознаграждения и иных условий предоставления
продуктов (далее совместно именуются как «Условия Продукта»). Основные же (конкретно
установленные для Клиента) параметры продукта – такие, как сроки, суммы, ставки и размеры
вознагражденипй (в рамках предельных ставок и Тарифов), даты начала и окончания,
неснижаемый минимальный остаток и все иные основные условия продуктов – содержатся в
соответствующих Заявлениях о присоединении, по каждому продукту.
4.
В целях соблюдения требований ЗРК о ПОДФТ, а также оценки степени подверженности
любого, рассматриваемого продукта рискам отмывания доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма, Банк при вступлении в деловые отношения, в том числе –
дистанционным способом, с Клиентами проводит их надлежащую проверку в соответствии с
указанным Законом о ПОДФТ и ВНД Банка. Если Клиент Банка (его представитель) и
бенефициарный собственник не идентифицированы должным образом, т.е. не предоставлен
полный пакет документов, предусмотренный в рамках требований по ПОДФТ, Банк не
устанавливает деловые отношения с таким Клиентом и операции не проводит. Для управления
15

рисками ПОДФТ Банк вправе запрашивать от Клиента дополнительные сведения для отражения в
Заявлении на отправку перевода/платежа; дополнительные документы; вносить изменения в
действующие процессы и процедуры идентификации и мониторинга операций Клиентов;
устанавливать лимиты на проведение операций; изменять Тарифы на предоставляемые услуги,
вплоть до отказа Клиенту от предоставления услуг при возникновении подозрений в том, что
деловые отношения используются Клиентом в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма. При осуществлении Клиентом
либо поступлении в его пользу безналичного платежа или перевода денег Банком контролируется
наличие в платежном документе сведений о Клиенте, предусмотренных п.2 ст.7 ЗРК о ПОДФТ.
5.
В случаях обнаружения признаков нарушения клиентом требований Законодательства,
Договора либо проведения операций с криптовалютами, в том числе по покупке, продаже или
обмене криптовалют, Банк отказывает Клиенту в осуществлении каких-либо действий с
объяснением причин отказа, установленного Законодательством, в том числе – НПА НБРК по
операциям с криптовалютой.
6.
Все операции Банк осуществляет в рамках Устава, Лицензий, ВНД и Договоров.
7.
Банк вправе в одностороннем порядке пересматривать как предельные ставки и Тарифы,
установленные приложениями к Правилам, так и Тарифы на оказываемые услуги в рамках
предельных ставок и Тарифов, за исключением случаев, установленных Законодательством.
8.
Клиент безусловно вправе отказаться от заключения Договора либо подписания отдельного
Заявления о присоединении по отдельному продукту, если Условия Продукта не устраивают его.
9.
Договор присоединения действует в случаях, когда Клиентом подписана АнкетаСоглашение/Анкета-Заявление, и вправе обратиться в Банк за любым продуктом, подписав
Заявление о присоединении.
10. При расторжении договорных отношений между Банком и Клиентом по любому
одному/нескольким продуктам, другие договорные отношениях в рамках Стандартных условий –
сохраняются.
11. Если иное (прямой запрет) не установлено Законодательством, стороны при подписании
Договора вправе использовать ОТР-пароли (то есть, одноразовые (единовременные) коды);
биометрическую, динамическую и иные способы идентификации, аутентификации, а также иные
методы заключения и подписания Договоров при предоставлении банковских продуктов – в целях
оптимизации процесса заключения сделки, установления личности Клиента, подтверждения
подлинности его действий и получения согласий Клиента на обмен информацией о нем
(персональные данные, информация из кредитных бюро и другое). Банк вправе использовать
факсимильную копию подписи уполномоченного лица, проставляемую на типовых формах
Договоров, с чем свое согласие Клиент выражает подписанием документов и договоров.
12. При рассмотрении вопросов, не урегулированных Правилами, Банк и Клиенты
руководствуются Законодательством, государственными / негосударственными программами
кредитования (если по ним Банком выдаются кредиты), ВНД Банка, внутренними документами
третьих лиц - участников сделок (при наличии), Договорами.
II. Предельные суммы и сроки принимаемых депозитов и предоставляемых кредитов.
13. Предельные суммы, сроки и ставки вознаграждения по депозитам и кредитам ЮЛ и ФЛ
отражены в Приложениях №№ 1-5 к Правилам. Конкретные ставки и Тарифы, применяемые к
Клиентам в рамках Приложений, отражаются в Договорах.
III. Предельные величины ставок вознаграждения по депозитам и кредитам.
14.
Предельные величины ставок вознаграждения по депозитам и кредитам ЮЛ и ФЛ
отражены в Приложениях №№ 1-5 к Правилам. Конкретные ставки и Тарифы, применяемые к
Клиентам в рамках Приложений, отражаются в Договорах.
IV. Условия выплаты вознаграждения по депозитам и кредитам.
А. Депозиты.
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15. Основным условием выплаты депозита является обязательное исполнение Клиентом всех
требований Договора, регулирующего сроки, суммы, правила хранения депозитов и содержащего
информацию о стандартном порядке начисления вознаграждения.
16. По вкладам устанавливаются следующие размеры ГЭСВ: вклады до востребования ФЛ и ЮЛ
– 30 %; срочные вклады ФЛ и ЮЛ 60 %; вклады ФЛ и ЮЛ, являющиеся обеспечением исполнения
обязательств (залог/заклад), условные вклады, прочие вклады – 30 %. При расчете, ГЭСВ может
составлять различные значения; при этом, Банк фактически не превышает предельных ставок по
депозитам, установленным КФГД / уполномоченными органами РК, а также учитывает
требования Законодательства, и не вправе их нарушать.
17. Деятельность Банка по привлечению депозитов унифицирована по всем подразделениям и
Филиалам Банка, то есть применяются единые ставки вознаграждения и единые виды депозитов.
18. Применение рабочих и персональных (индивидуальных) ставок вознаграждения по
привлекаемым депозитам Клиентов осуществляется в соответствии с Депозитной политикой
Банка в пределах ставок и Тарифов, установленных настоящими Правилами.
19. Банк вправе предоставить индивидуальные Тарифы Клиентам с максимальным сроком
действия до 1 года с учетом оборотов, остатков по счетам и доходности Клиента. Банк вправе
пересмотреть индивидуальный Тариф в сторону повышения либо понижения до/ после истечения
срока действия Тарифа.
20. Банк вправе в одностороннем порядке пересматривать Тарифы за оказываемые услуги, а
также ставки вознаграждения по вкладам (депозитам) при продлении их сроков.
21. Об изменении ставок вознаграждения Тарифов и иных условий обслуживания по Договору
Банк уведомляет Клиентов через сообщения на информационных стендах внутри помещений
Банка (в месте, доступном для обозрения и ознакомления), а также путем размещения информации
о внесенных изменениях и дополнениях, размещения договора в новой редакции на интернетресурсе www.bcc.kz и в мобильных приложениях Банка. Информация о ставках и Тарифах
поддерживается в актуальном режиме с указанием сведений о дате внесения изменений в
действующие ставки и Тарифы, номера внутреннего документа и органа, принявшего данные
изменения. Клиент самостоятельно узнает об изменении ставок вознаграждения и Тарифов Банка,
в том числе (не ограничиваясь) посредством обращения к менеджеру счета. Банк не несет
ответственности за неосведомленность Клиента об изменении ставки вознаграждения.
22. По каждому виду депозита существуют отдельные условия, которые раскрывают детали того
или иного вида депозита и отражаются в Договорах (Заявлениях о присоединении).
23. Банк до заключения Договора по вкладу (депозиту), помимо информации по пункту 99
Правил, предоставляет Клиенту в устной форме следующую информацию по депозитам:
1)
вид депозита (до востребования, срочный, условный);
2)
срок депозита (при наличии);
3)
минимальную сумму депозита (при наличии);
4)
ставки вознаграждения, в том числе ГЭСВ, на дату обращения Клиента;
5)
условия продления срока депозита без заключения дополнительного соглашения (при
наличии);
6)
возможность пополнения депозита, капитализации;
7)
условия полного или частичного досрочного изъятия депозита;
8)
установленный Законодательством размер гарантийного возмещения по гарантируемым
банковским депозитам.
24. В случае изменения ставки вознаграждения в сторону ее уменьшения, при продлении срока
депозита в соответствии с условиями Договора без заключения дополнительного соглашения,
Банк уведомляет Клиента об уменьшении размера ставки вознаграждения способом,
предусмотренным в Договоре, до истечения срока депозита.
25. При выплате вознаграждения по депозитам Клиентов Банк удерживает сумму налога в
соответствии с налоговым Законодательством.
26. Начисление вознаграждения по обязательствам Банка осуществляется из расчета 365
календарных дней в году и фактического количества календарных дней месяца, за который
производится начисление, если иное не предусмотрено Договором.
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27. Порядок и способы, сроки, суммы начисления и капитализации вознаграждениий по
депозитам, а также выплата начисленного вознаграждения производятся в соответствии с
основными условиями, установленными Паспортами продуктов и отраженными в Договорах
между Банком и Клиентами.
28. В случае, если дата выплаты депозита и начисленного вознаграждения по нему приходятся
на выходной (праздничный) день, то выплаты осуществляются в первый рабочий день,
следующий за выходным (праздничным) днем. При наличии в договоре условий по капитализации
вознаграждения, капитализация начисленного вознаграждения по вкладам производится датой
валютирования первого календарного числа месяца, независимо является ли первое число месяца
выходным, либо праздничным днем.
29. Начисление вознаграждения производится на сумму остатка депозита, состоящую из
первоначальной суммы депозита, откорректированную на сумму дополнительных взносов и
частичных востребований, и увеличенной на сумму вознаграждения, начисленного за предыдущие
периоды начисления (для бизнес-Клиентов - за минусом удержанного подоходного налога у
источника выплаты).
30. В случае исключения Банком вида и прекращения функционирования вида депозита, Банк
прекращает открытие по нему новых счетов. Начисление вознаграждения по действующим
депозитам, включая пролонгированные ранее, осуществляется до окончания текущего срока
депозита по ставке, установленной Банком по данному виду депозита согласно Договору.
31. Банк является участником Системы обязательного гарантирования вкладов (депозитов) ФЛ,
согласно Законодательству, и проводит депозитные операции с ФЛ в соответствии с требованиями
системы гарантирования вкладов (депозитов).
32. Объектами обязательного гарантирования вкладов (депозитов) являются обязательства Банка
по возврату в случае его принудительной ликвидации вкладов (депозитов) ФЛ в тенге и
иностранной валюте без начисленного по ним вознаграждения, находящихся на банковских счетах
и удостоверенных договорами и (или) вкладными документами.
33. Банк вправе отказать в открытии счетов/вкладов Клиентам, включенным в список КГД,
имеющих высокую степень риска осуществления лжепредпринимательской деятельности.
34. Отказ в открытии банковских счетов осуществляется Банком только в случаях и по
основаниям, предусмотренным подпунктом 15) части первой статьи 24 Налогового кодекса РК, п.1
статьи 13 Закона о ПОДФТ, пунктов 2 статьи 27 Закона о платежах; в случаях непредставления
документов, предусмотренных Правилами НБРК № 207 и настоящими Правилами/другими ВНД
Банка, либо несовершения сделки между Клиентом и Банком.
35. При открытии банковского счета Клиенту-ФЛ Банком устанавливается налоговое
резидентство Клиента (ФЛ) на основании сведений, представленных данным Клиентом.
36. Банк обязан предоставлять Клиенту по требованию выписки по счету (-ам) и приложения к
ним на бумажных носителях, а также предоставлять Клиенту информацию о состоянии счета(-ов)
по иным каналам связи, на основании письменного заявления Клиента. Клиент обязан письменно
информировать Банк обо всех изменениях платежных реквизитов, своего наименования, об
изменении места нахождения, фактического адреса, номеров и названий средств связи и других
реквизитов, о смене лиц, имеющих право распоряжения деньгами, находящимися на счете(-ах) (в
том числе на основании доверенности, предъявленной в Банк лично самим доверителем), а также
о внесении изменений и дополнений в учредительные/ регистрационные документы, принятия
решения (в том числе судом) о реорганизации или ликвидации в течение двух календарных дней с
момента возникновения любого из вышеуказанных обстоятельств, либо в порядке, установленном
Договором.
Б. Кредиты.
37. Кредитование осуществляется Банком на коммерческой основе на условиях
контролируемости и управляемости рисками, срочности, возвратности, платности, обеспеченности
и целевого использования. в соответствии с Политикой кредитования и управления кредитными
рисками и Залоговой политикой Банка.

18

38. При установлении ставок вознаграждения по кредитам Банк руководствуется стоимостью
привлеченных ресурсов, уровнем ставок на кредитном рынке, размером ставки рефинансирования
НБРК, конъюнктурой финансового рынка и иными значимыми факторами ценообразования.
39. Ставки вознаграждения устанавливаются в Договорах по решению УО Банка в зависимости
от валюты, суммы и срока кредита, качества обеспечения, статуса и кредитной истории Клиента и
других факторов в соответствии с условиями кредитования, в пределах размеров, утвержденных
Советом Директоров Банка, но не более предела, установленного Законодательством, по
предельным суммам и срокам предоставляемых кредитов, а также по предельным величинам
ставок вознаграждения по кредитам, установленным настоящими Правилами.
40. При плавающей ставке вознаграждения Банк руководствуется НПА НБРК,
рекламентирующим правила исчисления, условий действий плавающей ставки вознаграждения.
41. Размер ставки ГЭСВ рассчитывается в соответствии с НПА НБРК и не может превышать
максимального значения (размера), установленного Законодательством.
42. При частичном досрочном погашении кредита производится обязательный перерасчет
размера ГЭСВ с отражением в Графике погашения к Договору и в Памятке для Клиента
(Заемщика) - ФЛ.
43. Подписание нового Графика погашения и Памятки является письменным соглашением
Сторон Договора и действуют с момента их подписания между Банком и Клиентом
(СоЗаемщиком), и какого-либо дополнительного согласия или документов для подписания
Сторонами не требуется.
44. Основные направления кредитования формируются на основе оценки экономической и
социальной ситуации в РК и ее динамики, состояния кредитного рынка, уровня банковской
конкуренции и возможностей самого Банка.
45. С учетом п.43, приоритетными направлениями при кредитовании являются:
1) по типу Клиентов:
ЮЛ - компании, фирмы, имеющие адекватную капитализацию, хорошие финансовые показатели,
менеджмент, продукцию/услуги, репутацию, финансовую и кредитную историю;
ФЛ – частные лица со стабильным уровнем денежных доходов; способные открывать крупные
депозитные счета;
индивидуальные предприниматели – ФЛ, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, развивающие и осуществляющие прибыльный бизнес;
2) по категориям Клиентов (определяемых отдельными нормативными актами Банка):
Клиенты крупного бизнеса – корпоративные Клиенты;
Клиенты среднего бизнеса;
Клиенты малого бизнеса;
Клиенты розничного бизнеса.
3) по целям кредитования - кредиты на расширение действующего бизнеса, на пополнение
оборотного капитала (закупка сырья, материалов и других товарно-материальных ценностей,
необходимых для производства), торговое финансирование (в зависимости от конъюнктуры
валютного рынка), розничное кредитование;
4) по видам залогового обеспечения кредита - высоколиквидное и ликвидное залоговое
обеспечение в соответствии с Залоговой политикой и Политикой кредитования и управления
кредитными рисками;
5) по срокам кредитования - краткосрочные (до одного года) и среднесрочные (до трех лет).
46. Организация бизнес-процесса по кредитованию предусматривает следующий ряд
последовательных этапов:
6)
прием кредитной заявки, консультация Клиента и подготовка экспресс-анализа;
7)
оценка кредитоспособности Клиента и подготовка экспертных заключений, юридическая
экспертиза, проверка и оценка залогового обеспечения и подготовка соответствующих
заключений;
8)
принятие решения по кредитной заявке;
9)
оформление, подписание Договора и выдача кредита;
10) мониторинг за выданным кредитом и контроль за его погашением.
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47. В целях минимизации кредитного риска кредит выдается при наличии вторичных
источников погашения кредита - залоговое обеспечение, достаточное для погашения основного
долга и вознаграждения за четыре месяца (за исключением случаев, предусмотренных отдельными
нормативными актами Банка) и в соответствии с Залоговой политикой Банка (если иное не
предусмотрено отдельными нормативными актами Банка), а также гарантий и поручительств
платежеспособных ЮЛ и ФЛ. В качестве солидарного ответственного за выполнение обязательств
Клиента перед Банком может выступать соЗаемщик (ФЛ или ЮЛ).
48. Выдача кредитов (гарантий, аккредитивов) производится в строгом соответствии с
требованиями Законодательства, ВНД Банка и Договоров.
49. Взаимоотношения между Банком и Клиентом строятся на договорной основе, т.е. кредитные
сделки оформляются Договорами (кредита, залога, гарантии, аккредитива и т.д.) установленного
формата. Допускается заключение таких Договоров в рамках соглашений о предоставлении
кредитной линии, Договоров присоединения и иных рамочных договоров.
50. Банк осуществляет кредитование путем предоставления денег в соответствии с
требованиями Политики кредитования и управления кредитными рисками Банка:
1)
ЮЛ – государственным предприятиям, хозяйственным товариществам (все виды
товариществ, акционерных обществ, компаний и фирм), производственным кооперативам,
некоммерческим организациям и учреждениям, являющимся резидентами и нерезидентами;
2)
ФЛ – гражданам РК и иностранным гражданам, индивидуальным предпринимателям. При
этом иностранные граждане могут выступать заёмщиками по розничным кредитам в случае, если:
заёмщик (иностранный гражданин) имеет вид на жительство и (одновременно) созаёмщиком либо
залогодателем выступит гражданин РК.
51. Предоставление кредита производится только после:

принятия положительного решения УО Банка (в т.ч. на основе скоринговой системы);

получения от Клиента всей необходимой документации и устранения всех замечаний,
получения достаточного обеспечения, его надлежащего оформления и государственной
регистрации в установленном порядке (при наличии такого требования по Законодательству).
52. Выдача кредита производится согласно Паспорту продукта; единовременно, либо поэтапно в
сроки, определенные Договором. Договорами может предусматриваться возможность выдачи
кредита наличными деньгами, либо безналичным переводом, напрямую, в пользу третьих лиц
(посредством транзитного счета Банка и минуя банковские счета Клиента), поскольку это не
противоречит Законодательству.
53. Погашение основного долга и вознаграждения производится на ежемесячной основе, либо с
иной периодичностью, согласно Договору, в соответствии с утвержденными Графиками
погашения, являющимися неотъемлемой частью Договоров (за исключением случаев, когда
наличие Графика не обязательно по Законодательству).
54. Погашение основного долга и вознаграждения может производиться:

по аннуитетному Графику погашения (равными ежемесячными платежами);

по дифференцированному Графику погашения (ежемесячное погашение основного долга
равными долями, а вознаграждения – в зависимости от остатка основного долга в прошедшем
месяце);

иным способом по соглашению Клиента и Банка.
55. Дата начала выплат по кредиту устанавливается в срок от 15 до 45 (а по кредитным
платежным карточкам – до 55) календарных дней с момента выдачи, если иное не установлено
Договором/Графиком погашения.
56. Погашение задолженности Банку может производиться Клиентом или третьими лицами в
наличном и безналичном порядке. При просрочке платежа, и/или в других случаях,
предусмотренных Договором, Банк вправе в бесспорном порядке (выше, здесь и далее
подразумевается порядок списания/изъятия денег, осуществляемый путем прямого дебетования
банковских счетов Клиента и/или на основании платежных документов) списать суммы долга с
любых счетов Клиента, гаранта/поручителя; получить удовлетворение из стоимости залогового
имущества, как во внесудебном, так и в судебном порядке в соответствии с условиями Договора,
договоров залога и иных соглашений по обеспечению, и Законодательством.
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57. Поскольку иное не установлено Законодательством: (1) погашение кредитов может
осуществляться напрямую Банку, посредством его транзитных счетов, а также прямым
дебетованием счетов на основании платежных ордеров; (2) прямое дебетование задолженности
может осуществляться на все суммы остатка денег на счете в размере части/всей задолженности.
Изъятие просроченной задолженности на основании платежного требования осуществляется в
соответствии с Законодательством.
58. Клиент обязан изучить Правила, Тарифы и ставки, условия Договора, программы
кредитования и Законодательство. Незнание данных документов не освобождает Клиента от
надлежащего исполнения своих обязанностей по Договору и ответственности.
V. Требования к принимаемому Банком обеспечению.
59. К имуществу (вещи и имущественные права, как это определено ГКРК), предлагаемому в
качестве обеспечения, предъявляются следующие общие требования:
1)
имущество должно обладать ликвидностью, обеспечиваемой достаточной стабильностью цен и
сложившейся конъюнктурой рынка на такое имущество;
2)
имущество должно быть свободно от обременения прав и требований третьих лиц, за
исключением случаев, когда УО Банка принимается решение о принятии в залог имущества в
порядке перезалога;
3)
обязательно наличие документов, необходимых для рассмотрения заявок на предоставление
кредитов, выпуск гарантий и аккредитивов, и требований по их оформлению, необходимых для
проведения юридической экспертизы, определения залоговой стоимости и регистрации права
залога на имущество и для иных, необходимых Банку целей. В зависимости от вида имущества,
предлагаемого в залог, основания и порядка его приобретения в собственность, могут быть
затребованы иные документы, необходимые для установления действительной принадлежности
имущества залогодателю и окончательного решения вопроса о принятии предлагаемого
имущества в залог. Не принимаются документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные не оговоренные исправления, либо вызывающие сомнения в их подлинности.
Документы необходимо предоставлять в подлиннике или нотариально удостоверенных копиях
(при этом, ксерокопия должна быть сверена принявшим ее работником Банка с подлинником, о
чем работник должен сделать соответствующую запись, с указанием своей должности и Ф.И.О,
даты, подписи); либо в электронном виде, на носителях и по установленным Договором каналам
связи. Банк вправе осуществлять проверку предоставленных документов на их подлинность,
актуальность, сверять их реквизиты с данными, содержащимися в государственных и
негосударственных Базах данных. В случаях, когда право Банка на залог зарегистрировано в
Уполномоченном государственном органе, Банк вправе не истребовать оригиналы либо копии с
оригиналов документов на заложенное имущество; при этом, Заемщик понимает, что любые
операции/сделки с данными документами запрещены и могут иметь признаки уголовно
преследуемого мошенничества по решениям/постановлениям следственных и иных
государственных органов РК;
4)
отсутствие у Залогодателя задолженности по налогам и другим обязательным платежам в
бюджет, а также задолженности по уплате коммунальных услуг, арендной платы и др.
платежей, касающихся предмета залога, за исключением случаев, определенных ВНД Банка;
5)
обеспечение сохранности залогового имущества осуществляется Залогодателем. Банк
(Филиал) осуществляет охрану залогового имущества в случае необходимости в соответствии
с требованиями Законодательства и договором залога;
6)
в случае принятия в качестве залога права аренды (пользования) движимого и
недвижимого имущества, срок окончания аренды (пользования) на момент выдачи кредита
должен быть позже срока его погашения, не менее чем на 12 месяцев. Допускается принятие
земельных участков с правом временного долгосрочного землепользования в форме аренды в
качестве дополнительного залога на срок действия договора аренды.
60. Страхование имущества, являющегося предметом залога, производится Залогодателем
(Клиентом) в соответствии с Законодательством, в необходимых случаях - по требованию Банка
в соответствии с его ВНД.
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61. В рамках программ розничного (ипотечного) кредитования, программ кредитования малого и
среднего бизнеса, в залог могут приниматься виды имущества, определенные Залоговой политикой
Банка и соответствующими внутренними нормативными документами Банка, регулирующими
розничное (ипотечное) кредитование, кредитование малого и среднего бизнеса.
62. При рассмотрении вопросов о предоставлении кредитов (гарантий, аккредитивов) учитываются
приоритеты при выборе залогового обеспечения, установленные Залоговой политикой Банка.
63. Банк вправе принимать иные виды обеспечения исполнения обязательств Клиента перед
Банком, предусмотренные Законодательством, а также ВНД Банка, включая Залоговую политику.
64. Замена залогового имущества, мониторинг и иные условия устанавливаются договорами
залога.
VI. Предельные величины ставок и Тарифов на проведение банковских операций.
65. Предельные величины ставок и Тарифов на проведение банковских операций отражены в
Приложениях №№ 1-5 к Правилам. Конкретные ставки и Тарифы, применяемые к Клиентам в
рамках Приложений, отражаются в Договорах.
VII. Предельные сроки принятия решения о предоставлении банковских услуг.
66. Предельные сроки принятия решения о предоставлении банковских услуг отражены в
Приложении № 6 к Правилам, и могут быть изменены по требованиям Законодательства.
VIII. Порядок рассмотрения обращений Клиентов, возникающих в процессе предоставления
банковских услуг
67. Рассмотрение Банком обращений Клиентов осуществляется в порядке, установленном
Законодательством, Правилами и иными ВНД Банка. Банк осуществляет работу со следующими
обращениями Клиентов:
1)
письменными обращениями, поступившими нарочно, почтовой связью, на электронную
почту и интернет-ресурс Банка;
2)
устными обращениями, поступившими по телефону и при непосредственном посещении
Клиентом Банка.
68. УЛ Банка в Головном офисе и/или Филиалах проводят личный прием ФЛ и представителей
ЮЛ не реже одного раза в месяц согласно графику приема, утвержденному УЛ Банка. Прием
проводится по месту нахождения ГО и/или Филиала Банка в установленные и доведенные до
сведения ФЛ и ЮЛ, дни и часы. Если обращение не может быть разрешено УЛ Банка во время
приема, оно излагается Клиентом в письменной форме и с ним ведется работа как с письменным
обращением.
69. Не подлежат рассмотрению:
1)
анонимное обращение, за исключением случаев, когда в таком обращении содержатся
сведения о готовящихся или совершенных преступлениях либо об угрозе государственной или
общественной безопасности и которое подлежит немедленному перенаправлению в
государственные органы в соответствии с их компетенцией;
2)
обращение, в котором не изложена суть вопроса.
70. Письменные обращения Клиентов регистрируются в Журнале регистрации письменных
обращений, содержащем реквизиты в соответствии с внутренними документами Банка.
Обращение ФЛ и(или) ЮЛ рассматривается в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня
поступления субъекту, должностному лицу.
71. Клиенту выдается документ, подтверждающий прием его письменного обращения на
бумажном носителе, либо делается соответствующая отметка на копии обращения. Отказ в приеме
обращений не допускается.
72. Обращения, поступающие через интернет-ресурс Банка, регистрируются в порядке,
предусмотренном ВНД Банка.
73. Обращения Клиентов по телефону регистрируются. Запись телефонных разговоров с
Клиентом производится с его согласия при уведомлении об этом в начале разговора.
74. Обращения, поступившие в Банк в устной форме (по телефону или при личном посещении
Клиентом офиса Банка), рассматриваются незамедлительно и если есть такая возможность, то
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ответ на устное обращение Клиента предоставляется сразу. В случае, если устное обращение не
может быть разрешено незамедлительно, оно излагается Клиентом в письменной форме и с ним
ведется работа как с письменным обращением. Клиент информируется о необходимых процедурах
для получения ответа и сроках рассмотрения таких обращений.
75. Банк при рассмотрении обращения в случае недостаточности представленной информации
запрашивает дополнительные документы и сведения у Клиента.
76. Банк обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений ФЛ
и ЮЛ, информирует Клиентов о результатах рассмотрения их обращений и принятых мерах.
77. Письменный ответ Клиенту о результатах рассмотрения обращения дается на
государственном языке или языке обращения и содержит обоснованные и мотивированные
доводы на каждую изложенную Клиентом просьбу, требование, ходатайство, рекомендацию и
иной вопрос, со ссылкой на соответствующие требования Законодательства, ВНД Банка,
договоров, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу, а также на фактические
обстоятельства рассматриваемого вопроса с разъяснением его права на обжалование принятого
решения.
78. В случае обоснованности и правомерности обращения Клиента Банк принимает решение об
устранении нарушения и восстановлении прав и законных интересов Клиента.
79. Ответ на письменное обращение подписывается УЛ Банка.
80. Передача Клиенту ответа на письменное обращение, поступившее по почтовой связи или
нарочно, производится по почте заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в
обращении Клиента, или путем вручения под роспись лично в руки при явке Клиента в Банк, о чем
делается отметка в Журнале регистрации письменных обращений.
81. Функции анализа и контроля за рассмотрением обращений возлагаются на подразделение
Банка, определенное в соответствии с ВНД Банка, и включают:
1) анализ и обобщение обращений Клиентов Банка для выявления и устранения причин, которые
явились основанием соответствующего обращения;
2) разработка рекомендаций для Банка по улучшению организации работы с обращениями
Клиентов;
3) внесение руководству Банка по результатам рассмотрения обращений Клиентов Банка
предложений о необходимых мерах по устранению выявленных нарушений в отношении всех
потребителей данной финансовой услуги и превентивных мерах для недопущения таких
нарушений в деятельности Банка.
82. Рассмотрение обращений прекращается, если в повторных обращениях не приводятся новые
доводы или вновь открывшиеся обстоятельства, а в материалах предыдущего обращения имеются
исчерпывающие материалы проверок и заявителям в установленном порядке давались ответы.
Решение о прекращении рассмотрения обращений вправе принимать УЛ Банка.
IX. Права и обязанности Банка и Клиента, их ответственность.
83. Банк и Клиент вправе осуществлять все действия, которые установлены Законодательством,
настоящими Правилами и Договором (перечень обязательных и договорных прав и обязанностей
установлен Стандартными условиями и Заявлениями о присоединении).
84. Банк, как субъект финансового мониторинга в соответствии с требованием ЗРК о ПОДФТ
имеет право вводить определенные требования, приостановить и ограничивать операции,
проводимые Клиентами Банка.
85. При проведении Клиентами валютных операций, Банком, как агентом валютного контроля,
осуществляется контроль на соответствие проводимой валютной операции требованиям
валютного законодательства РК. Порядок осуществления валютного контроля при проведении
операций клиентов - физических и юридических лиц регулируется Процедурой осуществления
валютного контроля по операциям клиентов АО «Банк ЦентрКредит».
86. Клиент обязан оплачивать все причитающиеся Банку суммы комиссий, платежи за
предоставленные ему услуги или другие оговоренные суммы согласно условиям заключенного
договора между Клиентом и Банком.
87. Клиент несет ответственность за корректное использование паролей, их неразглашение,
конфиденциальность и безопасное хранение. При возникновении подозрения, что
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конфиденциальные данные стали известны третьим лицам, Клиент обязан незамедлительно
обратиться в Call Center или ближайшее отделение Банка. Банк не несет ответственности перед
Клиентом в случае, если пароли стали известны третьим лицам по причине их утери,
некорректного использования Клиентом.
88. Клиент вправе получать всю необходимую информацию о сумме денег, находящихся на его
счетах в Банке, произведенных по ним операциях, а также информацию, связанную с исполнением
им своих обязательств, в порядке, предусмотренном Договором и Законодательством.
89. Банк вправе требовать, а Клиент обязан предоставлять документы, необходимые для
открытия текущего счета/счета депозита, выпуска платежной карточки, заключения иных
договоров для предоставления банковских услуг, а также предоставлять другие сведения,
необходимые для проведения операций по текущему счету/счету банковского вклада или
осуществления иных банковских операций.
90. Банк вправе взыскивать причитающиеся Банку платежи за предоставленные им услуги или
другие оговоренные суммы согласно условиям заключенного договора между Клиентом и Банком,
путем бесспорного списания / прямого дебетования денег с банковских счетов Клиента, а также
ошибочно зачисленные на счет (-а) деньги, в национальной и/или иностранной валюте
(независимо от валюты счета) в порядке, предусмотренном Правилами, Договором и
Законодательством.
91. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Банком или Клиентом своих
обязательств по договору заключенному между ними, Банк или Клиент несет ответственность в
соответствии с условиями соответствующего договора.
92. Банк и Клиенты обязаны соблюдать условия договора, исполнять обязанности, возложенные
на них условиями договоров. Договорами могут быть предусмотрены иные условия, в
зависимости от вида продукта, исключающие или ограничивающие ответственность сторон
(обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), отсутствие вины, ненадлежащие действия
противоположной стороны договора и т.д.).
93. Банк вправе отказать в акцепте и исполнении указания (поручения) Клиента в отношении
платежа/перевода Клиента, осуществляемого через иностранный банк, в случае возникновения
риска отказа иностранного банка в проведении такого платежа/перевода или замораживании
(блокировании) денег Клиента. Клиент несет риск замораживания (блокирования) денег при
инициировании платежа/перевода через иностранный банк либо невозможности исполнения
Банком своих обязательств в результате отказа иностранного банка в проведении платежей и
переводов в пользу Банка или Клиента. Банк не несет ответственности в случае возникновения
действий, решений (постановлений, распоряжений и т.д.), санкций, применяемых
международными организациями, иностранными государственными и/или негосударственными
органами и организациями, в результате которых возникнет невозможность исполнения Банком
своих обязательств перед Клиентом в отношении платежей/переводов от Клиента или в пользу
Клиента.
94. Банк вправе отказать в проведении или прекратить проведение операций Клиента, если
такой отказ или прекращение обусловлены действием международных экономических санкций в
отношении стран, ФЛ и ЮЛ, указанных в списке OFAC (Office of Foreign Assets Control), Совета
безопасности ООН, а также санкций, установленных Европейским союзом, межправительственной
организацией FATF (Financial Action Task Force) и другими уполномоченными организациями.
95. В случаях проведения налоговыми органами любых проверок в отношении Банка, Клиент
даёт своё согласие на предоставление в отношении него любых сведений, в том числе
составляющих банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
96. Банк вправе реализовать и все иные права, предусмотренные Законодательством и
Договорами, заключенными с Клиентами.
X. Положение о порядке работы с Клиентами
97. Внутренний порядок рассмотрения клиентских заявок по каждому виду банковской
операции регулируется в ВНД Банка; сроки рассмотрения заявок описаны в настоящих Правилах.
98. При обращении Клиента в Банк в целях получения банковской услуги, работник Банка по
первому требованию Клиента предоставляет ему для ознакомления настоящие Правила.
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99. При предоставлении банковского продукта, Банк:
1)
до заключения Договора предоставляет Клиенту:
 информацию о ставках и Тарифах, сроках принятия решений по заявке о предоставлении
продукта (при необходимости подачи заявки);
 информацию об условиях предоставления продукта и перечень необходимых документов
для заключения Договора;
 информацию об ответственности и возможных рисках Клиента в случае невыполнения
обязательств по Договору;
 консультации по возникшим у Клиента вопросам;
 по желанию Клиента – проект типовой формы Договора;
2)
в установленные Законодательством, Правилами сроки рассматривает представленные
документы;
3)
до заключения Договора предоставляет Клиенту необходимое время на ознакомление с его
условиями;
4)
информирует Клиента о его праве обращения при возникновении спорных ситуаций по
продукту в Банк, к банковскому омбудсману (по ипотечным кредитам), в уполномоченный орган
или в суд. В этих целях Клиенту представляется информация о месте нахождения, почтовом,
электронном адресах и интернет-ресурсах банка, банковского омбудсмана и уполномоченного
органа.
100. Клиент предоставляет Банку письменное согласие на сбор, обработку и распространение
Банком информации по персональным данным по установленной Банком форме при затребовании
последним для осуществления банковских операций; согласия на обмен данными о нем с
кредитными бюро, с некоммерческим акционерным обществом «Государственная корпорация
«Правительство для граждан», иными организациями и органами в соответствии с
Законодательством и договорами между Банком и Клиентом; на фотографирование; а также и все
иные согласия по установленным Банком формам (анкеты, Акеты-Заявления, Анкеты-Соглашения и
иное).
101. Банк обеспечивает конфиденциальность предоставленной Клиентом информации.
102. Предоставление банковских кредитов и работа с неплатежеспособными Клиентами:
1)
Банк до заключения Договора предоставляет Клиенту в устной форме следующую
информацию (помимо информации по пункту 99 Правил) по кредитам:

срок предоставления кредита;

предельную сумму и валюту кредита;

вид ставки вознаграждения: фиксированная или плавающая, порядок расчета в случае, если
ставка вознаграждения является плавающей;

размер ставки вознаграждения в годовых процентах и ее размер в достоверном, годовом,
эффективном, сопоставимом исчислении (реальную стоимость) на дату обращения Клиента;

исчерпывающий перечень и размеры комиссий, Тарифов и иных расходов, связанных с
получением и обслуживанием (погашением) банковского кредита, в пользу Банка;

ответственность и риски Клиента в случае невыполнения обязательств по Договору;

ответственность залогодателя, гаранта, поручителя и иного лица, являющегося стороной
договора об обеспечении кредита.
2)
Банк в срок до 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения по кредиту информирует
Клиента о выдаче либо об отказе в выдаче кредита с указанием причин отказа.
3)
Типовая форма Договора содержит обязательные условия договоров, предусмотренные
Законодательством.
4)
В период обслуживания Договора Банк по запросу Клиента (Клиента) или залогодателя (с
соблюдением требований к разглашению банковской тайны, предусмотренных ЗРК о банках) в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса предоставляет ему в письменной форме
сведения о (об):

сумме денег, выплаченных Банку;

размере просроченной задолженности (при наличии);

остатке долга;

размерах и сроках очередных платежей;
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лимите кредитования (при наличии).
5)
По заявлению Клиента после полного погашения задолженности по кредиту Банк
безвозмездно в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения заявления
представляет в письменной форме справку об отсутствии задолженности.
6)
По заявлению Клиента Банк предоставляет в срок не более 3 (трех) рабочих дней
безвозмездно не чаще одного раза в месяц информацию в письменной форме о распределении
поступающих денег Клиента (Клиента) в счет погашения задолженности по Договору.
7)
По заявлению Клиента о частичном или полном досрочном возврате Банку предоставленных
по Договору денег Банк безвозмездно в срок не более 3 (трех) рабочих дней в письменной форме
сообщает ему размер причитающейся к возврату суммы.
8)
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять в сторону увеличения установленные на
дату заключения Договора размеры и порядок расчета комиссий и иных платежей по
обслуживанию кредита.
9)
Банк не вправе в одностороннем порядке вводить новые виды комиссий и иных платежей в
рамках действия заключенного Договора.
10) Банк осуществляет взыскание задолженности в порядке и на основаниях, установленных
Законодательством и Договором.
11) Банк обязан уведомлять Клиента в сроки и способом, предусмотренными Договором, но не
позднее двадцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательств о:
 необходимости внесения платежей по Договору с указанием размера просроченной
задолженности на дату, указанную в уведомлении;
 праве Заемщика - ФЛ по Договору обратиться в Банк;
 последствиях невыполнения Клиентом своих обязательств (если иной срок не установлен
Законодательством).
Банк вправе привлечь коллекторское агентство для уведомления Заемщика.
По соглашению сторон в Договоре предусматриваются сроки и способы уведомления о дате
очередных платежей по Договору.
12) В случае выявления фактов просрочки платежей по кредитам, Банк оповещает Клиента и/или
третьих лиц об этом посредством уведомления в виде звонка оператора, автоматизированной
телефонии, SMS, сообщения по электронной почте, факсом или письменным уведомлением,
включая уведомления по месту работы. При этом, извещение Клиента о его просроченной
задолженности указанными способами не является раскрытием банковской и иной, охраняемой
законом, тайны и Клиент подписанием Договора дает согласие Банку на совершение действий,
предусмотренных настоящим пунктом Правил и Договором.
13) Допускается вручение уведомлений и осуществление напоминаний (звонков по телефону),
связанных с обслуживанием Договора, Клиенту, а также залогодателю, гаранту, поручителю и
иному третьему лицу, являющемуся связанной стороной Договора/договора об обеспечении
займа, в любое время, если иной период взаимодействия не определен должником при личном
обращении.
Взаимодействие коллекторского агентства с должником и (или) его представителем, и (или)
третьим лицом, связанным обязательствами с кредитором в рамках договора банковского займа,
осуществляется в соответствии с требованиями Закона РК «О коллекторской деятельности».
14) При неудовлетворении требований, вытекающих из уведомления, а также нереализации
Заемщиком – ФЛ по Договору права, предусмотренного подпунктом 11) пункта 102 настоящих
Правил, либо отсутствия согласия между указанным Заемщиком и Банком по изменению условий
договора банковского займа Банк, помимо мер, предусмотренных пунктом 2 статьи 36 ЗРК о
банках, вправе применить к Клиенту (Заемщику) следующие меры:

вынести на рассмотрение уполномоченного органа Банка вопрос о применении мер в
отношении Клиента. Принятие решения о применении мер осуществляется в соответствии с
Политикой кредитования и управления кредитными рисками Банка;

передать задолженность на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому
агентству.
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Передача задолженности на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству
допускается при наличии в Договоре права Банка на привлечение коллекторского агентства при
допущении Заемщиком просрочки исполнения обязательств по Договору.
В период нахождения задолженности на досудебных взыскании и урегулировании у
коллекторского агентства Банк не вправе обращаться с иском в суд о взыскании задолженности;

требовать выплаты вознаграждения, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и
обслуживанием займа, за период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства,
а также начислять в указанный период неустойку (штраф, пеню) за несвоевременное погашение
основного долга и вознаграждения;

уступить право (требование) по договору банковского займа лицу, указанному в пункте 4
статьи 36-1 ЗРК о банках, при наличии у Заемщика просрочки исполнения обязательства по
договору банковского займа свыше девяноста последовательных календарных дней, по
ипотечному займу, выданному физическому лицу, - свыше ста восьмидесяти последовательных
календарных дней;

применить любые меры, предусмотренные Законодательством РК и (или) договором, в том
числе обратиться с иском в суд о взыскании суммы долга по договору, а также обратить взыскание
на заложенное имущество во внесудебном порядке (за исключением случаев, предусмотренных
законодательным актом РК об ипотеке недвижимого имущества) либо в судебном порядке;

обратиться с иском в суд о признании Клиента-ЮЛ/ИП/ФЛ (если применимо) банкротом в
соответствии с Законодательством.
При неудовлетворении требования, предусмотренного части первой подпункта 11) пункта 102
настоящих Правил, Банк вправе обратить взыскание в бесспорном порядке на деньги, в том числе
путем предъявления платежного требования, имеющиеся на банковских счетах Заемщика (в
случае если такое взыскание оговорено в договоре банковского займа), за исключением денег
(электронных денег), получаемых Заемщиком в виде пособий и социальных выплат,
выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального
страхования, находящихся на банковских счетах, открытых по требованию Заемщика, в порядке,
определенном
НПА
НБРК, алиментов (денег,
предназначенных
на содержание
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей), находящихся на банковских
счетах, открытых по требованию Заемщика в порядке, определенном НПА НБРК, а также
жилищных выплат, предусмотренных ЗРК «О жилищных отношениях», единовременных
пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных
условий и (или) оплаты лечения, предусмотренных ЗРК «О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан», денег, находящихся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных
банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленных за счет использования
жилищных выплат, денег, находящихся на банковских счетах в банках второго уровня в виде
накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением
взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам,
заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта
кондоминиума, денег, находящихся на банковских счетах, предназначенных для зачисления
компенсации инвестиционных затрат в соответствии с законодательством Республики Казахстан в
области государственно-частного партнерства и о концессиях, денег, внесенных на условиях
депозита нотариуса, денег, находящихся на банковских счетах по договору об образовательном
накопительном вкладе, заключенному в соответствии с ЗРК «О Государственной образовательной
накопительной системе», денег, находящихся на текущих счетах частных судебных исполнителей,
предназначенных для хранения взысканных сумм в пользу взыскателей.
15) В случае обращения Клиента в Банк с письменным заявлением о внесении изменений в
условия Договора, Банк рассматривает предложенные условия в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней после дня получения письменного заявления и в письменной форме сообщает
Клиенту одно из решений, указанных в пункте 1-2 статьи 36 ЗРК о банках.
При представлении Заемщиком неполных сведений и документов банк запрашивает их. Заемщик
предоставляет запрашиваемые документы в течение 5 (пяти) рабочих дней. Непредставление
запрашиваемых документов в указанный срок является основанием для оставления заявления
Заемщика без рассмотрения, о чем Банком направляется соответствующее уведомление.
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Предложения Клиента рассматриваются органом Банка, уполномоченным на рассмотрение
подобного рода заявлений. Срок представления ответа Клиентом на предложенные Банком
условия указывается в письме Банка и составляет не менее 15 (пятнадцати) календарных дней.
При принятии Банком решения о согласии с предложенными изменениями в условия договора
банковского займа, порядок и сроки внесения изменений в условия договора банковского займа
определяются внутренним документом Банка, при этом срок внесения таких изменений, не
превышает 15 (пятнадцати) календарных дней со дня принятия такого решения банком.
При направлении Банком своих предложений по изменению условий договора банковского займа,
срок представления ответа Заемщиком на предложенные Банком условия изменения договора
банковского займа указывается в письме Банка и составляет не менее 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня получения Заемщиком решения Банка.
18) В случае, если Договором предусмотрено право Банка на передачу третьему лицу права
(требования) по Договору (договор уступки права требования), Банк:

до заключения договора уступки права требования уведомляет Клиента (или его
уполномоченного представителя) о возможности перехода прав (требований) к третьему лицу, а
также об обработке персональных данных Клиента в связи с такой уступкой способом,
предусмотренным в Договоре, либо не противоречащим Законодательству РК;

уведомляет Клиента (или его уполномоченного представителя) о состоявшемся переходе
права (требования) третьему лицу способом, предусмотренным в Договоре либо не
противоречащим Законодательству, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения
договора уступки права требования, с указанием назначения дальнейших платежей по погашению
кредита третьему лицу (наименование и место нахождения лица, которому перешло право
(требование) по Договору), полного объема переданных прав (требований), а также остатков
просроченных и текущих сумм основного долга, вознаграждения, комиссий, неустойки (штрафа,
пени) и других подлежащих уплате сумм.
19) Банк вправе инициировать совершение нотариусом исполнительной надписи по Закону РК «О
нотариате», и исполнительная надпись может быть совершена по выбору Банка-взыскателя, на
основании его заявления:

по месту регистрации (юридический адрес должника – физического лица);

по месту жительства должника (фактический адрес должника – физического лица, указанный
в договоре должником на момент его заключения);

по адресу местонахождения головного офиса Банка/иного взыскателя, к которому перешло
право требования на основании Договора факторинга, Договора цессии и/или иных Договоров,
связанных с переуступкой прав требования, независимо от места жительства, места нахождения
или места регистрации должника – физического лица.
XI. Заключительные положения
103. Банк стремится:
1)
к расширению перечня предлагаемых Клиентам услуг с одновременным повышением
качества услуг, оказываемых Клиентам, к снижению рисков, возникающих при проведении
банковских операций, и одновременному снижению Тарифов и размеров комиссионного
вознаграждения путем более эффективного использования ресурсов Банка;
2)
к усовершенствованию технологий, применяемых при проведении банковских операций;
3)
к мировым стандартам ведения бизнеса и выходу на международные финансовые рынки.
104. При наличии жалоб и претензий к Банку или его отдельным работникам, при наличии
вопросов и предложений, а также для получения дополнительной информации об операциях,
проводимых Банком, Клиенты могут обратиться в Банк (Филиал Банка), позвонить в Call Center
либо оставить сообщение на корпоративном веб-сайте Банка.
105. Ответственным подразделением за пересмотр и обновление Правил является Бизнес-Группа.
Ответственными за достоверность информации, изложенной в настоящих Правилах, являются
владельцы бизнес процессов.
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«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізудің жалпы
талаптары туралы ережесіне 1-қосымша

Приложение 1 к Правилам об общих условиях
проведения операций в АО «Банк ЦентрКредит»

Заңды және жеке тұлғалардың «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы депозиттері бойынша шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы
мөлшерлемелері / Предельные суммы, сроки и ставки вознаграждения по депозитам ЮЛ и ФЛ в АО «Банк ЦентрКредит»
№

Салым түрі /
Вид вклада

1)

Жеке және заңды тұлғалардың
ағымдағы шоттары мен талап
еткенге дейінгі салымдары /
Текущие счета и вклады до
востребования ФЛ и ЮЛ

2)

Жеке және заңды тұлғалардың
мерзімді салымдары / Срочные
вклады ФЛ и ЮЛ

3)

Жеке және заңды тұлғалардың
міндеттемелердің
қамсыздандыруы болып
табылатын салымдары, шартты
салымдар, өзге салымдар / Вклады
ФЛ и ЮЛ, являющиеся
обеспечением обязательств,
условные вклады, прочие вклады

Шекті сомалар / Предельные
суммы

Ең аз /
Мин.
Салымның/
шоттың
талаптарына
сәйкес /
В соответствии с
условиями
вклада/счета
Салымның
талаптарына
сәйкес /
В соответствии с
условиями вклада
Салымның
талаптарына
сәйкес /
В соответствии с
условиями вклада

Шекті мерзімдер / Предельные
сроки

Сыйақының шекті
мөлшерлемелері, жылдық
%/
Предельные ставки
вознаграждения
в % годовых
Ең аз /
Ең көп /
Мин.
Макс.
0
20

Ең көп /
Макс.
Шектелмейді /
Не
ограничено**

Ең аз /
Мин.
Мерзімсіз /
бессрочные

Ең көп /
Макс.
Мерзімсіз /
бессрочные

Шектелмейді /
Не
ограничено**

1 күн /
1 день

180 ай /
180 месяцев

0*

50

Шектелмейді /
Не
ограничено**

Салым шартында
көрсетілген
міндеттемелерді
және басқа да
талаптарды
орындау
мерзіміне
байланысты /
В зависимости от
срока
исполнения
обязательств или
иных условий
указанных в
договоре вклада

Салым шартында
көрсетілген
міндеттемелерді
және басқа да
талаптарды
орындау
мерзіміне
байланысты/
В зависимости от
срока
исполнения
обязательств или
иных условий
указанных в
договоре вклада

0*

20

* жылдық 0% мөлшеріндегі сыйақы мөлшерлемесі:
депозитті Клиенттің немесе үшінші тұлғалардың міндеттемелері
бойынша қамтамасыз ету ретінде қабылдау қажет болғанда;
ҚР заңнамасы бойынша реттелетін жағдайларда қолданылады.

* ставка вознаграждения в размере 0% годовых применяется в следующих
случаях:
необходимости принятия депозита в качестве обеспечения по обязательствам
Клиента или третьих лиц;
в случаях, регулируемых Законодательством;

** Депозиттік саясатқа сәйкес Салымшы (депозитор) Банктің
орналастыру сәтіндегі
меншікті капиталының 10%-ынан асатын
мөлшерде (шарттың (стандарт және дербес) талаптарына тәуелсіз) шарт
жасауға ниетті болған кезде, осы мәселе бойынша шешім Басқарманың
/ Басқарма жанындағы комитеттің қарастыруына, кейін Банктің
Директорлар кеңесінің бекітуіне ұсынылады.

** В соответствии с Депозитной политикой в случае намерения Вкладчика
(депозитора) заключить договор в размере, превышающем на момент
размещения 10 % от собственного капитала Банка (независимо от условий
договора (стандартных или персональных)), решение по данному вопросу
выносится на рассмотрение Правления/Комитета при Правлении с
последующим утверждением Советом Директоров Банка.

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізудің жалпы
талаптары туралы ережесіне 2-қосымша

Приложение 2 к Правилам об общих условиях
проведения операций в АО «Банк ЦентрКредит»

Заңды және жеке тұлғалардың «Банк ЦентрКредит» АҚ-тағы кредиттері бойынша, заңды және жеке тұлғалардың қайта
ұрылымдалатын/ қайта қаржыландырылатын қарыздары бойынша, проблемалы/ықтимал проблемалы қарыздары бойынша
шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері / Предельные суммы, сроки и ставки вознаграждения по кредитам ЮЛ и
ФЛ, по реструктурируемым/ рефинансируемым кредитам, по проблемным/потенциально проблемным кредитам ФЛ и ЮЛ в АО
«Банк ЦентрКредит»
1.
Жеке тұлғалардың кредиттері бойынша шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері / Предельные суммы,
сроки и ставки вознаграждения по кредитам ФЛ:
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№

2)

Депозит кепілімен берілетін
кредит / Кредит под залог
депозита

Шектелмейді /
Не ограничено

3)

Банк қызметкерлеріне және
еншілес ұйымдардың
қызметкерлеріне берілетін кредит
/ Кредиты работникам Банка и
работникам дочерних компаний
Төлем карточкалары бойынша
берілетін кредиттер
(Кредит карточкасы) /
Кредиты по платежным
карточкам
(Кредитная карточка)
Төлем карточкалары бойынша
берілетін кредиттер (Дебеттік
кредит карточкасы) /
Кредиты по платежным
карточкам
(Дебетно-кредитная карточка)
Кепілсіз кредиттер /
Беззалоговые кредиты

Шектелмейді /
Не ограничено

7)

Басқа кредиттер /
Прочие кредиты

Шектелмейді /
Не ограничено

8)

Кепілді кредит / Залоговый
кредит

Шектелмейді /
Не ограничено

6)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Ең аз /
Мин.
Шектелмейді /
Не ограничено

Ипотека және тұрғын үй
құрылысы / Ипотека и
строительство жилья

5)

1)

Сомасы / Сумма

1)

4)

№

Кредит түрі /
Вид кредита

Ең көп /
Макс.
1 Қарыз алушы бойынша
тәуекел лимитінің шегінде /
В пределах лимита по риску
на 1 Клиента
1 Қарыз алушы бойынша
тәуекел лимитінің шегінде /
В пределах лимита по риску
на 1 Клиента
1 Қарыз алушы бойынша
тәуекел лимитінің шегінде /
В пределах лимита по риску
на 1 Клиента

Мерзімі, аймен /
Срок, в месяцах
Ең аз /
Ең
Мин.
көп/Макс.
3
360

Мөлшерлеме, % /
Ставка, в %
Ең аз /
Ең көп /
Мин.
Макс.
0,1
30

1

300

0,1

20

3

300

0,1

30

Шектелмейді /
Не ограничено

1 Қарыз алушыға қатысты
тәуекел бойынша лимиттің
шегінде /
В пределах лимита по риску
на 1 Клиента

36

300

0,1

50

Шектелмейді /
Не ограничено

1 Қарыз алушыға қатысты
тәуекел бойынша лимиттің
шегінде /
В пределах лимита по риску
на 1 Клиента

24

24

0,1

50

Шектелмейді /
Не ограничено

1 Қарыз алушы бойынша
тәуекел лимитінің шегінде /
В пределах лимита по риску
на 1 Клиента
1 Қарыз алушы бойынша
тәуекел лимитінің шегінде /
В пределах лимита по риску
на 1 Клиента
1 Қарыз алушы бойынша
тәуекел лимитінің шегінде / В
пределах лимита по риску на
1 Клиента

6

48

0,1

50

3

120

0,1

40

3

120

0,1

40

2. Заңды тұлғалардың кредиттері бойынша шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері / Предельные суммы, сроки и ставки
вознаграждения по кредитам ЮЛ:
Кредит түрі /
Сомасы / Сумма
Мерзімі, аймен /
Мөлшерлеме, % / Ставка, в %
Вид кредита
Срок, в месяцах
Ең аз /
Ең көп /
Ең аз /
Ең көп /
Ең аз /
Ең көп / Макс.
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
Мин.
Овердрафт
Шектелмейді
1 Қарыз алушы бойынша
1 күн /
90 күн /
0,1
50
/
тәуекел лимитінің шегінде /
1 день
90 дней
Не
В пределах лимита по риску на
ограничено
1 Клиента
Ипотека
Шектелмейді
1 Қарыз алушы бойынша
3
300
0,1
50
/
тәуекел лимитінің шегінде /
Не
В пределах лимита по риску на
ограничено
1 Клиента
Депозит кепілімен берілетін
Шектелмейді
1 Қарыз алушы бойынша
1
300
0,1
50
кредит / Кредит под залог
/
тәуекел лимитінің шегінде /
депозита
Не
В пределах лимита по риску на
ограничено
1 Клиента
Мақсатты бағдарламалар
Шектелмейді
1 Қарыз алушы бойынша
1
300
0,1
50
бойынша, оның ішінде КДҚ
/
тәуекел лимитінің шегінде /
желісі және т.с.с. бойынша
Не
В пределах лимита по риску на
кредиттеу / Кредитование по
ограничено
1 Клиента
целевым программам, в т.ч. по
линии ФРП и пр.
Ірі, орта және шағын бизнес
Шектелмейді
1 Қарыз алушы бойынша
1
300
0,1
50
үшін, оның ішінде сыйақының
/
тәуекел лимитінің шегінде /
құбылмалы мөлшерлемесімен
Не
В пределах лимита по риску на
берілетін кредиттер / Кредиты
ограничено
1 Клиента
для крупного, среднего и малого
бизнеса, в т.ч. с плавающей
ставкой вознаграждения
Факторинг операциялары /
Шектелмейді
1 Қарыз алушы бойынша
1 күн /
90 күн /
0,1
50
Факторинговые операции
/
тәуекел лимитінің шегінде /
1 день
90 дней
Не
В пределах лимита по риску на
ограничено
1 Клиента
Төлем карточкалары бойынша
Шектелмейді
1 Қарыз алушы бойынша
24
36
0,1
50
кредиттер / Кредиты по
/
тәуекел лимитінің шегінде /
платежным карточкам
Не
В пределах лимита по риску на
30

Басқа кредиттер /
Прочие кредиты

8)

ограничено

1 Клиента

Шектелмейді
/
Не
ограничено

1 Қарыз алушы бойынша
тәуекел лимитінің шегінде /
В пределах лимита по риску на
1 Клиента

1

300

0,1

50

3.
Заңды және жеке тұлғалардың қайта құрылымдалатын/қайта қаржыландырылатын қарыздары бойынша, проблемалы/ықтимал
проблемалы қарыздары бойынша шекті сомалар, мерзімдер және сыйақы мөлшерлемелері / Предельные суммы, сроки и ставки
вознаграждения по реструктурируемым/рефинансируемым кредитам, по проблемным/ потенциально проблемным кредитам ФЛ и ЮЛ:
Кредит түрі /
Сомасы / Сумма
Мерзімі, аймен /
Мөлшерлеме, % / Ставка, в
Вид кредита
Срок, в месяцах
%
Ең аз /
Ең көп /
Ең аз /
Ең көп /
Ең аз /
Ең көп / Макс.
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
Мин.
Банк қызметкерлеріне және
Шектелмейді /
1 Қарыз алушы бойынша
3
360
0,1
40
еншілес ұйымдардың
Не ограничено
тәуекел лимитінің шегінде /
қызметкерлеріне берілетін
В пределах лимита по риску на
кредит / Работникам Банка и
1 Клиента
работникам дочерних
организаций
Жеке тұлға – Қарыз
Шектелмейді /
1 Қарыз алушы бойынша
3
360
0,1
40
алушыларға; сот шешімі
Не ограничено
тәуекел лимитінің шегінде /
бойынша / Клиентам – ФЛ; по
В пределах лимита по риску на
решению суда
1 Клиента
Заңды тұлғаларға / ЮЛ
Шектелмейді /
1 Қарыз алушы бойынша
3
360
0,1
40
Не ограничено
тәуекел лимитінің шегінде /
В пределах лимита по риску на
1 Клиента

№

1)

2)

3)

Приложение 3 к Правилам об общих условиях
проведения операций в АО «Банк ЦентрКредит»

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Операцияларды жүргізудің жалпы
талаптары туралы ережесіне 3-қосымша

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың контрагент-банктермен жасалатын құжаттамалық операциялары бойынша шекті сомалар, мерзімдер және
тәуекелдер үшін алынатын комиссиялар / Предельные суммы, сроки и комиссии за риск по документарным операциям
с банками-контрагентами АО «Банк ЦентрКредит»
№

1)

Кредит түрі /
Вид кредита
Басқа банктер ашқан
аккредитивтерді Банктің
растауы, басқа банктердің
контркепілдігімен үшінші
тұлғаларың пайдасына Банктің
кепілдіктерді/резервтік
кепілдіктерді/рамбурстық
міндеттемелерді шығаруы,
Басқа банктердің кепілдіктерін
Банктің қабылдауы/растауы /

Сомасы / Сумма
Ең аз /
Мин.
Шектелмейді /
Не ограничено

Ең көп /
Макс.
1 Қарыз алушы
бойынша тәуекел
лимитінің шегінде /
В пределах лимита по
риску на 1 Клиента

Мерзімі, аймен /
Срок, в месяцах
Ең аз /
Ең көп /
Мин.
Макс.
1 күн /
60
1 день

Мөлшерлеме % /
Ставка, в %
Ең аз /
Ең көп /
Мин.
Макс.
0,1
30

Подтверждение Банком
аккредитивов, открытых
другими банками,
выпуск Банком
гарантий/резервных
аккредитивов/рамбурсных
обязательств в пользу третьих
лиц под контргарантию других
банков,
принятие/подтверждение
Банком гарантий других
банков.
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Операцияларды жүргізудің жалпы
талаптары туралы ережесіне 4-қосымша

Приложение 4 к Правилам об общих условиях проведения операций
В АО «Банк ЦентрКредит»

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың операцияларды жүргізуге белгіленген Тарифтері (Тарифтерге гиперсілтеме) /
Тарифы на проведение операций АО «Банк ЦентрКредит»
(гиперссылка на Тарифы)
«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Операцияларды жүргізудің жалпы
талаптары туралы ережесіне 5-қосымша

Приложение 5 к Правилам об общих условиях
проведения операций в АО «Банк ЦентрКредит»

«Банк ЦентрКредит» АҚ Тарифтерінің шекті шамалары» /
«Предельные величины Тарифов АО «Банк ЦентрКредит»

31

№

1. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың заңды тұлғаларға арналған Тарифтерінің шекті шамалары /
Предельные величины Тарифов для ЮЛ АО «Банк ЦентрКредит»:
Қызмет түрі /
Тарифтер (ең аз) /
Вид услуг
Тарифы (минимальные)
операция
Номиналды мәні
сомасының %/
(теңгемен)/
в % от суммы
В номинальном
операции
выражении
(в тенге)

Тарифтер (ең көп) /
Тарифы (максимальные)
операция
Номиналды
сомасының %/ в
мәні
% от суммы
(теңгемен)/
операции
В
номинальном
выражении
(в тенге)
100%
100 000 000

Банктік шоттарды ашу, жүргізу және жабу / Открытие,
ведение и закрытие банковских счетов
Эскроу-шот ашу /
Открытие эскроу-счета
Теңгемен ақша аудару операциялары / Переводные
операции в тенге
Деректерді қағаз тасымалдағышта берген жағдайда, ҚҚСны қоса есептегенде Банк қызметкері деректерді енгізу
жолымен зейнетақы жарналары және әлеуметтік
аударымдар бойынша төлем тапсырмасына қоса тіркелген
тізілімді қабылдау және өңдеу (2.1.2.-2.1.4. тармақтардағы
Тарифтерге қосымша). Деректерді алмалы-салмалы
ақпарат тасымалдағыштар арқылы жүктеп, қағаз
тасымалдағышта немесе электронды түрде берген
жағдайда, «Интернет-Банкинг» жүйесі арқылы қызмет
тегін көрсетіледі. / Прием и обработка реестра,
прилагаемого к платежному поручению по пенсионным
взносам и социальным отчислениям, при предоставлении
данных на бумажном носителе, путем внесения данных
работником Банка, в том числе НДС (дополнительно к
Тарифам п.2.1.2 – 2.1.4). При предоставлении данных на
бумажном носителе, с загрузкой данных через съемные
носители информации или в электронном виде, через
систему «Интернет-Банкинг» услуга предоставляется
бесплатно
Аударым бойынша сұрату, аударым деректемелерін
өзгерту, аударымды қайтару (мүмкіндік болса)/ Запрос по
переводу, изменение реквизитов перевода, отзыв перевода
(при наличии возможности).

0%

0

0%

-

5%

500 000

0%

0

5%

10 000 000

-

0

-

5 000
(тегі үшін /
за фамилию)

-

0

-

100 000

Шетел валютасымен ақша аудару операциялары /
Переводные операции в иностранной валюте

0%

0

5%

10 000 000

3)

-

0

-

1 000 000

4)

Аударым деректемелерін өзгерту, аударымның күшін
жоюды сұрату, бенефициарға аударымның түскен датасын
растау, сомаларды іздестіру және шетел валютасындағы
Клиент аударымдары бойынша басқа (шетелдік
банктермен алынған комиссия сомалары туралы)
сұратулар / Изменения реквизитов перевода, запрос на
аннуляцию перевода, запрос на подтверждение даты
зачисления перевода бенефициару, розыск сумм и прочие
запросы по Клиентским переводам в инвалюте (о суммах
снятых инобанками комиссий)
Теңгемен жүргізілген есеп айырысу-касса операциялары /
Расчетно-кассовые операции в тенге
Шетел валютасымен жүргізілген есеп айырысу-касса
операциялары / Расчетно-кассовые операции в
иностранной валюте
Валюталық бақылау /
Валютный контроль
Құжаттамалық операциялар / Документарные операции
Мәмілелерді құрылымдау/ ресурстарды тарту /
Структурирование сделок/ привлечение ресурсов

0%

0

10%

100 000 000

0%

-

15%

100 000 000

-

0

-

100 000

-

0

-

190 000

0%

-

0,5%

-

1)

2)

5)

6)
7)

Кепілдік және кепіл болу / Гарантии и поручительства

0%

-

50%

-

9)

Қарыз операциялары / Ссудные операции

0%

-

50%

-

10)

«Интернет-банкинг» жүйесі / Cистема «Интернет-банкинг»
-

0

-

60 000

-

0

-

8 000

-

0

-

15 000

-

0

-

25 000

8)

ҚҚС-ны қоса есептегенде Клиент қолданушысын қосу
үшін төлем (біржолғы) / Оплата за подключение
пользователя Клиента (единовременная), в том числе НДС
Абоненттік қызмет көрсету (айына) , ҚҚС салынбайды /
Абонентское обслуживание в месяц, НДС не облагается
Банктің қашықтан қызмет көрсету қызметімен байланысты
сұрақтар бойынша кеңес беру, ҚҚС-ны қоса есептегенде/
Предоставление консультаций по вопросам, связанным с
оказанием банком услуг удаленного обслуживания (с
выездом специалиста банка), в том числе НДС
USB-токенді беру/жоғалғанда ауыстыру, ҚҚС-ны қоса
есептегенде/ Выдача/Замена при утере USB-токена, в том
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числе НДС
Premium немесе Econom пакеттерін қосқанда, ЭСҚ
шығару, ҚҚС-ны қоса есептегенде/ Выпуск ЭЦП при
подключении пакета Premium или Econom, в том числе
НДС
Premium немесе Econom пакеттері шегінде Банк
Клиенттері қолданушылары үшін ҚБЕО6 КО5 ЭСҚ4 қайта
шығару, ҚҚС-ны қоса есептегенде/ В рамках пакетов
Premium и Econom перевыпуск ЭЦП, УЦ КЦМР для
пользователей Клиентов Банка, в том числе НДС
ОТР-картаны беру, ҚҚС-ны қоса есептегенде/ Выдача
ОТР-карты, в том числе НДС
ОТР-токенді беру/ жоғалғанда ауыстыру, ҚҚС-ны қоса
есептегенде/ Выдача/замена при утере ОТР-токена, в том
числе НДС
ИБЖ-да қайта тіркеу ( ҰКО ЭСҚ-ны ауыстырғанда) /
Перерегистрация в СИБ (при замене ЭЦП НУЦ)

№

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

-

0

-

25 000

-

0

-

25 000

-

0

-

1 000

-

0

-

25 000

-

0

-

1 000

2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың жеке тұлғаларға арналған Тарифтерінің шекті шамалары / Предельные величины Тарифов для ФЛ АО
«Банк ЦентрКредит»:
Қызмет түрі /
Тарифтер (ең аз) /
Тарифтер (ең көп) /
Вид услуг
Тарифы (минимальные)
Тарифы (максимальные)
операция
Номиналды мәні
Номиналды
сомасының % / в
(теңгемен)/
мәні
операция
% от суммы
В номинальном
(теңгемен)/
сомасының %/
операции
выражении
В
в % от суммы
(в тенге)
номинальном
операции
выражении
(в тенге)
0%
0
10%
20 000
Қарыз операциялары / Ссудные операции
Ақпаратты, банктің келісімін, анықтамаларды, хаттарды,
хабарламаларды және басқа құжаттарды беру үшін/ За
предоставление информации, согласий банка, выдачу справок,
писем, уведомлений и прочих документов
Банктік шоттар: ашу, жүргізу және жабу / Банковский счет:
открытие, ведение и закрытие
Банктік шот ашпай-ақ жасалған ЖТ аударымдары/ Переводы
ФЛ без открытия банковского счета
Банктік шот арқылы жасалған ЖТ аударымдары / Переводы ФЛ
с применением банковского счета
Жинақтаушы шоттар бойынша кассалық операциялар/ Кассовые
операции по сберегательным счетам
Ағымдағы шоттар бойынша кассалық операциялар / Кассовые
операции по текущим счетам
Сейфтік операциялар / Сейфовые операции
ЖТ Клиенттеріне қызмет көрсетуге байланысты басқа
операциялар / Прочие операции, связанные с обслуживанием
Клиентов ФЛ
«BCC.KZ» жүйесі / Система «BCC.KZ»
Ағымдағы шот/төлем картасынан ағымдағы/жинақтаушы
шот/басқа жеке тұлғаның төлем картасына (банк ішінде) ақша
аудару үшін алынатын комиссия, ҚҚС-ны қоса есептегенде/
Комиссия за перевод с текущего счета/платежной карты на
текущий /сберегательный счет/платежную карту другого ФЛ
(внутри банка), НДС не облагается
Банктің қашықтан қызмет көрсету қызметімен байланысты
сұрақтар бойынша кеңес беру (банк маманының баруы арқылы),
ҚҚС-ны қоса есептегенде/ Предоставление консультаций по
вопросам, связанным с оказанием банком услуг удаленного
обслуживания (с выездом специалиста банка), в том числе НДС
ОТР-токенді беру, ҚҚС-ны қоса есептегенде/ Выдача ОТРтокена, в т. ч. НДС
Кредиттік картаның шотынан ағымдағы/жинақтаушы
шотқа/басқа жеке тұлғаның төлем картасына (банк ішінде) ақша
аудару, ҚҚС салынбайды / Перевод со счета кредитной карты на
текущий/сберегательный счет/платежную карту другого ФЛ
(внутри банка), НДС не облагается
ЦентрКредит Банкінің қашықтан қызмет көрсету каналдары
арқылы төлемдер қабылдау, ҚҚС салынбайды. Шотты, ЦКБ
төлем картасын қолдану арқылы қолма-қол ақшасыз түрде
(банкоматтар, терминалдар, «BCC.KZ» жүйесі)/ Прием платежей
через удаленные каналы обслуживания Банка ЦентрКредит, НДС
не облагается. В безналичной форме с использованием счета,
платежной карточки БЦК (банкоматы, терминалы, система
«BCC.KZ»)
Қолданушының Клиенттің банктік шоты бойынша операциялары
туралы SMS-хабарламалар, ҚҚС салынбайды / SMS-сообщение
об операциях по банковскому счету Клиента с пользователя,

-

0

-

20 000

0%

0

-

10 000 000

0%

0

50%

10 000 000

0%

0

100%

10 000 000

0%

0

100%

10 000 000

0%

0

100%

10 000 000

0%

0

-

10 000 000

0%

0

-

10 000 000

-

0

-

10 000

-

0

-

20 000

-

0

-

20 000

0%

0

5%+5000

100 000

-

0

-

5 000

-

0

-

10 000

33

НДС не облагается

№

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)

3. «Банк ЦентрКредит» АҚ төлем карточкалары бойынша Тарифтерінің шекті шамалары / Предельные величины Тарифов по
платежным карточкам АО «Банк ЦентрКредит»
Қызмет түрі /
Тарифтер (ең азы) /
Тарифтер (ең көбі) /
Вид услуг
Тарифы (минимальные)
Тарифы (максимальные)
операция
Номиналды мәні
Номиналды
операция сомасының
сомасының %/ в
(теңгемен)/
мәні (теңгемен)/
%/
% от суммы
В номинальном
В номинальном
в % от суммы
операции
выражении
выражении
операции
(в тенге)
(в тенге)
Негізгі және қосымша төлем карточкасына
0
100 000
қызмет көрсету / Обслуживание основной и
дополнительной платежной карточки
Төлем карточкасы шотына қаражатты салу үшін
0%
5%
алынатын комиссия, ҚҚС салынбайды /
Комиссия за зачисление средств на счет
платежной карточки, НДС не облагается
Қолма-қол ақша алу үшін алынатын комиссия,
0%
0
5%+5000KZT
100 000
ҚҚС салынбайды / Комиссия за получение
наличных,НДС не облагается
Сауда және сервис орындарында қызмет көрсету,
0%
0
5%
10 000
соның ішінде кедендік қызметке төлем жасау
үшін алынатын комиссия, ҚҚС салынбайды /
Комиссия за обслуживание в торговых и
сервисных точках, в том числе оплата
таможенных услуг, НДС не облагается
Негізгі (ҚҚС салынбайды)/ қосымша (ҚҚС-ны
0
100 000
қоса есептегенде) карточканы шығару құны /
Стоимость выпуска основной (НДС не
облагается)/дополнительной (в том числе НДС)
платежной карточки
Төлем карточкасын жедел шығару – 2 жұмыс күні
0
10 000
(Филиалдарға жеткізуді есептемегенде), ҚҚС қоса
есептегенде / Срочный выпуск платежной
карточки - 2 раб. дня (без учета доставки до
Филиалов), в том числе НДС
Төлем карточкасының ағымдағы шоты бойынша
0
1 000
теңгерімді тексеру / Просмотр баланса по
текущему счету платежной карточки
Мерзімі өткен соң, Клиенттің өтініші бойынша
0
50 000
немесе карточка жоғалғанда не Банктің бастамасы
бойынша төлем карточкасын ауыстыру, ҚҚС
салынбайды / Замена платежной карточки по
истечении срока действия, по просьбе Клиента,
при утере или по инициативе Банка, НДС не
облагается
Сомаларды қайтару, ҚҚС салынбайды / Возврат
0%
5%
сумм,НДС не облагается
Ақша аударымдары, ҚҚС салынбайды / Перевод
0%
0
5%+5000KZT
100 000
денег,НДС не облагается
Шот бойынша үзінді көшірме беру /
0
5 000
Предоставление выписки по счету
Төлем карточкасын бұғаттау / Блокирование
0
50 000
платежной карточки
"Банк ЦентрКредит" АҚ-тың салымшылары үшін
0%
5%
ағымдағы/депозиттік шотқа Cashin арқылы қолмақол ақшалай қосымша жарналар /
Дополнительные взносы наличными деньгами
через Cashin на текущий/депозитный счет для
вкладчиков АО "Банк ЦентрКредит"
Төлем картасының ағымдағы шотын жабу (ҚҚС0
5 000
ны қоса есептегенде)/ Закрытие текущего счета
платежной карты (в том числе НДС)
"Банк ЦентрКредит" АҚ-тың төлем карточкалары
0%
5%
бойынша қолма-қол ақшасыз шетел валюталарын
сату/сатып алу / Покупка/продажа безналичной
иностранной валюты по платежным карточкам
АО «Банк ЦентрКредит»
Қашықтан қызмет көрсету арналары арқылы
0
5 000
төлемдерді қабылдау, ҚҚС салынбайды/ Прием
платежей через удаленные каналы обслуживания,
НДС не облагается.
Дебеттік кредиттік карточкалар бойынша
0%
50%
техникалық овердрафттың туындағаны үшін
салынатын тұрақсыздық айыбы / Неустойка за
возникновение технического овердрафта по
дебетно-кредитным карточкам
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Кредиттік карточка бойынша техникалық
овердрафттың туындағаны үшін салынатын
тұрақсыздық айыбы / Неустойка за возникновение
технического овердрафта по Кредитной карте
Кредиттік карта бойынша төлемдерді мерзімінен
кешіктіргені үшін салынатын өсімпұл/ Пеня за
просрочку платежей по Кредитной карте
Банктің немесе мекеменің құрылғылары арқылы
жүргізілетін төлемдер үшін алынатын комиссия,
ҚҚС салынбайды/ Комиссия за обслуживание
платежей, осуществляемых через устройства
Банка или предприятия, НДС не облагается
Банк немесе кәсіпорын ұсынған құрылғыға
қызмет көрсету үшін алынатын комиссия, ҚҚСны қоса есептегенде / Комиссия за обслуживание
устройства, предоставленного банком или
предприятием, в том числе НДС
Төлем карточкасын немесе оның деректемелерін
пайдалану арқылы тауар мен қызмет үшін
жасалған қолма-қол ақшасыз төлем сомасының
бір бөлігін Клиентке қайтару (кешбэк) /
Возврат Клиенту части денег от суммы
проведенной безналичной операции оплаты
товаров и услуг с использованием платежной
карточки или ее реквизитов (кешбэк)

0%

-

Күніне 5% / 5% в день

-

0%

-

10% от суммы
задолженности в год

-

0%

-

60%

-

-

0

-

10 000

0%

0

50%

10 000 000

23)

Өзге қаржылық қызметтер, ҚҚС салынбайды /
Прочие финансовые услуги, НДС не облагается

0%

0

5%

100 000

24)

Өзге қызметтер, ҚҚС-ны қоса есептегенде /
Прочие услуги, в том числе НДС

0%

0

5%

100 000

18)

19)

20)

21)

22)

4. Предельные тарифы по интернет-эквайрингу
Раздел 1. Тариф за интернет-эквайринг:
Наименование тарифа
Минимальное значение
1.1. Комиссия за «интернет-эквайринг»
1.2. Комиссия за «интернет-эквайринг» для коммерсантов, оказывающих услуги/являющихся:
• Услуги связи;
• Продажу автомобилей;
• Продажу Авиабилетов, Ж/Д билетов, проезд в общественном транспорте - метро, автобусы и
т.д.;
• Автозаправочные станции;
• Супермаркеты, и магазины, осуществляющие продажу продуктов и бытовой химий;
• Почтовые услуги;
• Аптеки и медицинские сервисы;
• Образования;
• Аренды недвижимости;
• Платных дорог и парковочных мест;
• Благотворительности;
• Сельского хозяйства.
• АЗС

0% от суммы, min 0 KZT

0% от суммы, min 0 KZT

0% от суммы, min 0 KZT
1.3. Комиссия за «интернет-эквайринг» для категорий коммерсантов - оплата коммунальных
платежей, а также платежей в бюджет, налоговых платежей и штрафов
Раздел 2. Тариф за продукт Account to card (A2C)
1.1. Комиссия по продукту «Выплаты на карточки физических лиц (A2C)»
0% от суммы, min 0 KZT

Максимальное значение
10% от суммы, min 1000
KZT

10% от суммы, min 1000
KZT

10% от суммы, min 1000
KZT

10% от суммы, min 1000
KZT

Раздел 3. Тариф за продукт Card to account (C2A)
0% от суммы, min 0 KZT

3.1. Комиссия по продукту «Пополнения счета с карточек физических лиц (С2А)»

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Операцияларды жүргізудің жалпы
талаптары туралы ережесіне 6-қосымша

10% от суммы, min 1000
KZT

Приложение 6 к Правилам об общих условиях
проведения операций в АО «Банк ЦентрКредит»

Банктік қызмет көрсету туралы шешім қабылдаудың шекті мерзімдері /
Предельные сроки принятия решения о предоставлении банковских услуг
№
т/б /
п/п
1)

2)

Банк қызметінің атауы /
Наименование банковской услуги
Заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу
және жүргізу / Прием депозитов, открытие и ведение банковских
счетов ЮЛ
Жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банктік шоттарын ашу және

Өтінішті қарастырудың
шекті мерзімі / Предельный
срок рассмотрения заявления
1 жұмыс күні /
1 рабочий день

Шешім қабылдаудың
шекті мерзімі /
Предельный срок
принятия решения
2 жұмыс күні /
2 рабочих дня

1 жұмыс күні /

1 жұмыс күні /
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3)

4)
5)
6)

7)

жүргізу / Прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов ФЛ
Респондент-банктерге корреспонденттік шоттарды ашу және оларды
жүргізу / Открытие и ведение корреспондентских счетов банкамреспондентам
Респондент-банктердің корреспонденттік шоттарын жабу / Закрытие
корреспондентских счетов банкам-респондентам
Кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны қабылдау және беру /
Кассовые операции: прием и выдача наличных денег
Шетел валютасымен жасалатын ақша аудару операциялары / Обменные
операции с иностранной валютой
Ақша аудару операциялары /
Переводные операции:
ЖАЖ («Жедел аударымдар» жүйесі бойынша) / СБП (по системе
«Быстрые переводы»)
ЖТЖ («Жедел түсім» жүйесі бойынша) /
СБВ (по системе «Быстрая выручка»)
Western Union
Contact
Сейфтік операциялар / Сейфовые операции:
Жеке тұлғаның сейф ұяшықтарын жалдауы / Аренда сейфовых ячеек
ФЛ
Заңды тұлғаның сейф ұяшықтарын жалдауы/Аренда сейфовых ячеек
ЮЛ

8)

Инкассация

9)

Кепілдіктер (тендерлік және төлем) / Гарантии (тендерные и
платежные)
Қамсыздандырусыз/депозит кепілдігімен/ақшаны кепілге қоя отырып
тендерлік кепілдік шығару / Выпуск тендерной гарантии без
обеспечения/под депозит/заклад денег
Жылжымалы/жылжымайтын мүлік кепілдігімен тендерлік кепілдік
шығару / Выпуск тендерной гарантии под залог
движимого/недвижимого имущества

10)

11)

1 рабочий день

1 жұмыс күні /
1 рабочий день

1 жұмыс күні /
1 рабочий день

1 жұмыс күні /
1 рабочий день

Бос ұяшықтар болғанда,
1 жұмыс күні /
1 рабочий день при наличии
свободных ячеек
Бос ұяшықтар болған және
қызмет үшін алынатын
комиссия алдын ала төленген
жағдайда, 3 жұмыс күні / 3
рабочих дня при наличии
свободных ячеек и предоплаты
комиссии за услуги
3 жұмыс күні /
3 рабочих дня

Бос ұяшықтар болғанда,
1 жұмыс күні /
1 рабочий день при наличии
свободных ячеек
Бос ұяшықтар болған және қызмет
үшін алынатын комиссия алдын ала
төленген жағдайда,
3 жұмыс күні /
3 рабочих дня при наличии свободных
ячеек и предоплаты комиссии за
услуги
5 жұмыс күні /
5 рабочих дней

1 жұмыс күні /
1 рабочий день

2 жұмыс күні /
2 рабочих дня

1 жұмыс күні /
1 рабочий день

Құжаттардың толық пакеті болғанда,
5 жұмыс күні /
5 рабочих дней при наличии полного
пакета документов
2 жұмыс күні /
2 рабочих дня
Құжаттардың толық пакеті болғанда,
сондай-ақ Банктің уәкілетті органы
сәйкес оң шешім қабылдағаннан кейін
5 жұмыс күні /
5 рабочих дней при наличии полного
пакета документов и после принятия
соответствующего положительного
решения полномочным органом Банка
Сәйкес кепілдікті шығарудың
мерзімдеріне ұқсас / Аналогично
срокам выпуска соответствующей
гарантии
2 жұмыс күні /
2 рабочих дня

Депозит кепілдігімен/ақшаны кепілге қоя отырып төлем кепілдігін
шығару / Выпуск платежной гарантии под депозит/заклад денег
Жылжымалы/жылжымайтын мүлік кепілдігімен төлем кепілдігін
шығару / Выпуск платежной гарантии под залог
движимого/недвижимого имущества

1 жұмыс күні /
1 рабочий день
1 жұмыс күні /
1 рабочий день

Кепілдік бойынша талаптарды (соманы немесе мерзімді) өзгерту /
Изменение условий по гарантии (суммы или срока)

Сәйкес кепілдікті шығарудың
мерзімдеріне ұқсас /
Аналогично срокам выпуска
соответствующей гарантии
1 жұмыс күні /
1 рабочий день

Бланктік тендерлік кепілдіктерді шығаруға лимит белгілеу /
Установление лимита на выдачу бланковых тендерных гарантий
Төлем карточкасын шығару және оларға қызмет көрсету / Выпуск и
обслуживание платежных карточек
Халықаралық төлем карточкалары / Международные платежные
карточки
Негізгі/қосымша төлем карточкасын шығару / Выпуск
основной/дополнительной платежной карточки
Төлем карточкасын ауыстыру /
Замена платежной карточки
Төлем карточкасының ағымдағы шотына қаражат салу / Зачисление
средств на текущий счет платежной карточки
Ақша аудару / Перевод денег
Кредит карточкасы бойынша өтінімді қарастыру (құжаттардың толық
пакеті ұсынылғаннан кейін) / Рассмотрение заявки по кредитной
карточке (после предоставления полного пакета документов)
Аккредитив ашу (шығару) және растау, сондай-ақ ол бойынша
міндеттерді орындау / Открытие (выставление) и подтверждение
аккредитива и исполнение обязательств по нему
Өтелген аккредитивті ашу (Клиент қаражатының есебінен) / Открытие
покрытого аккредитива (за счет средств Клиента)

1 рабочий день
Шотты ашу туралы өтінішті
қабылдағаннан кейін 2 жұмыс күні / 2
рабочих дня после принятия заявления
на открытие счета
3 жұмыс күні /
3 рабочих дня
1 жұмыс күні /
1 рабочий день

1 жұмыс күні /
1 рабочий день
1 жұмыс күні /
1 рабочий день
30 мин

1 жұмыс күні /
1 рабочий день

10 жұмыс күні /
10 рабочих дней
10 жұмыс күні /
10 рабочих дней
3 жұмыс күні /
3 рабочих дня
3 жұмыс күні /
3 рабочих дня
20 жұмыс күні /
20 рабочих дней

5 жұмыс күні /
5 рабочих дней

5 жұмыс күні /
5 рабочих дней

3 жұмыс күні /
3 рабочих дня

3 жұмыс күні /
3 рабочих дня

30 мин
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Өтелмеген аккредитивті ашу (кредит желісінің есебінен) / Открытие
непокрытого аккредитива (за счет кредитной линии)

3 жұмыс күні /
3 рабочих дня

Шетелдік банктің растауымен және/немесе шетелдік банктің кейінгі
қаржыландыруымен аккредитив ашу / Открытие аккредитива с
подтверждением инобанка и/или с пост финансированием инобанка
Расталған кепілдік шығару /
Выпуск подтвержденной гарантии
SWIFT бойынша расталмаған кепілдік шығару / Выпуск
неподтвержденной гарантии по SWIFT
Экспорттық аккредитивті авизолау / Авизование экспортного
аккредитива
Инкассоны авизолау / Авизование Инкассо

3 жұмыс күні /
3 рабочих дня

17)

Экспорттық кепілдікті авизолау /
Авизование экспортной гарантии
«Интернет-банкинг» жүйесі (ИБЖ) / Система «Интернет-банкинг»
(СИБ)
Хабарламаларды жіберу жүйесі /
Система рассылки сообщений
Бизнес-Клиенттерге кредит беру (құжаттардың толық пакетін
ұсынғаннан кейін) / Кредитование бизнес-Клиентов (после
предоставления полного пакета документов)
Жекелеп кредит беру (құжаттардың толық пакетін ұсынғаннан кейін) /
Розничное кредитование (после предоставления полного пакета
документов)
Жеке кәсіпкерлікті кредиттеу (құжаттардың толық пакетін ұсынғаннан
кейін) / Кредитование индивидуального предпринимательства (после
предоставления полного пакета документов)
Лизинг

18)

Факторинг

19)

«BCC.KZ» жүйесі / Система «BCC.KZ»

12)
13)
14)

15)

16)

«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың Операцияларды жүргізудің жалпы
талаптары туралы ережесіне 7-қосымша

3 жұмыс күні /
3 рабочих дня
3 жұмыс күні /
3 рабочих дня

Банктің уәкілетті органы сәйкес оң
шешім қабылдағаннан кейін
3 жұмыс күні / 3 рабочих дня после
принятия соответствующего
положительного решения
полномочным органом Банка
3 жұмыс күні /
3 рабочих дня

1 жұмыс күні /
1 рабочий день
1 жұмыс күні /
1 рабочий день
1 жұмыс күні /
1 рабочий день

3 жұмыс күні /
3 рабочих дня
3 жұмыс күні /
3 рабочих дня
3 жұмыс күні /
3 рабочих дня
7 жұмыс күні /
7 рабочих дней
3 жұмыс күні /
3 рабочих дня
2 жұмыс күні /
2 рабочих дня
2 жұмыс күні /
2 рабочих дня
40 жұмыс күні /
40 рабочих дней

1 жұмыс күні /
1 рабочих день

20 жұмыс күні /
20 рабочих дней

1 жұмыс күні /
1 рабочий день

20 жұмыс күні /
20 рабочих дней

1 жұмыс күні /
1 рабочий день
1 жұмыс күні /
1 рабочий день
1 жұмыс күні /
1 рабочий день

40 жұмыс күні /
40 рабочих дней
40 жұмыс күні /
40 рабочих дней
2 жұмыс күні /
2 рабочих дня

Приложение 7 к Правилам об общих условиях
проведения операций в АО «Банк ЦентрКредит»

ТЕРМИНДЕР СӨЗДІГІ / СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Банктің автоматтандырылған ақпараттық жүйесі (БААЖ) –
Автоматизированная банковская информационная система (АБИС)
есептеу және телекоммуникация техникасы арқылы жүзеге
- совокупность средств автоматизации банковской деятельности,
асырылатын, сондай-ақ Банк қызметін автоматтандыру үшін қызмет
которая
реализуется
посредством
вычислительной
и
ететін банк қызметін автоматтандыру құралдарының жиынтығы
телекоммуникационной техники и служит для автоматизации функций
Банка.
Авторизациялау – сауалды қалыптастыру және карточкалық
Авторизация – процедура формирования запроса и получения
операцияны жүргізу үшін Банктің рұқсатын алу процедурасы.
разрешения Банка на проведение карточной операции.
Аккредитив – қалай аталса немесе белгіленсе де, кері
Аккредитив – любое соглашение, как бы оно ни было названо или
қайтарылмайтын болып табылатын және осылайша эмитент-банктің
обозначено, которое является безотзывным и таким образом составляет
тиісті дәрежеде ресімделген құжаттарға қарсы төлемді жасау
твердое обязательство банка-эмитента осуществить платеж против
жөніндегі қатаң міндеттемесін білдіретін кез келген келісім.
надлежаще оформленных документов.
Сауалнама-келісім – Банк белгілеген нысанда жасалған, яғни: (1)
Анкета-Соглашение - документ установленной Банком формы: (1)
Клиент қол қоятын, (2) Шарттың аясында Қарыз берудің ерекше
подписываемый Клиентом, (2) устанавливающий особый порядок и
тәртібі мен талаптарын белгілейтін, (3) Шарттың аясында жасалатын
условия выдачи Займов в рамках Договора, (3) представляющий собой
Банк пен Клиент арасындағы мәмілені (уағдаластықты) білдіретін
сделку (договоренность) между Банком и Клиентом, заключаемую в
және (4) келесі фактілерді, яғни
рамках Договора, и (4) подтверждающий факты:
1) Клиенттің Стандарт талаптарды тұтастай қабылдағанын;
1) принятия Клиентом Стандартных условий, в целом,
2) Клиенттің Шартты жасағанын
2) заключения Клиентом Договора,
3) Банк пен Деректер базасының иелері, сонымен қатар Клиентке
3) предоставления Клиентом его безусловных согласий на обмен
Банктің Өнімдерін ұсыну/кешенді Қызмет көрсету мақсатында
информацией/ документами и сведениями о Клиенте – между Банком и
Банкпен азаматтық-құқықтық қатынастарға түсетін басқа тұлғалар
владельцами Базы данных, а также иными лицами, с которыми Банк
арасында Клиент туралы ақпаратпен/құжаттармен және мәліметтермен
вступает
в
гражданско-правовые
отношения
в
целях
алмасуға,
оның
ішінде
болашақта
Клиент
туралы
предоставления/оказания Клиенту комплекса банковских продуктов и
ақпаратпен/құжаттармен және мәліметтермен алмасуға Клиенттің
услуг, в том числе – обмен информацией/ документами и сведениями о
өзінің сөзсіз келісімін бергенін растайтын құжат.
Клиенте - в будущем.
Үлестес тұлға – шешімдерді тікелей және (немесе) жанама белгілеу
Аффилиированные лица — ФЛ или ЮЛ (за исключением
және (немесе) бір-бірімен (тұлғалардың біреуі) қабылдайтын
государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные
шешімдерге, соның ішінде жасалған мәміленің күшімен әсер ету
функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие
мүмкіндігі бар, ЖТ және ЗТ (мемлекеттік органдар берген
возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или)
өкілеттіктердің аясында бақылау және қадағалау қызметін жүзеге
оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц)
асыратын мемлекеттік органдар есепке алынбайды), Банктің үлестес
решения, в том числе в силу заключенной сделки, перечень
тұлғаларының тізбесі Банктер туралы ҚРЗ 64-бабында белгіленген.
аффилированных лиц Банка устанавливается статьей 64 ЗРК об
акционерных обществах и ВНД Банка.
Банк – «Банк ЦентрКредит» АҚ.
Банк – АО «Банк ЦентрКредит».
Банктік қызмет – банктердің банктік қызмет көрсетуі және Банктер
Банковские услуги – осуществление банками банковских услуг и иных
туралы заңның 30-бабына сәйкес белгіленген басқа да операцияларды
операций, установленных статьей 30 ЗРК о банках.
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жүргізуі.
Банкомат – төлем карточкаларын қолдану арқылы Клиентке қолмақол ақша алуға және Банктің басқа қызметтерін пайдалануға
мүмкіндік беретін электрондық-механикалық құрылғы.
Бизнес-Клиент – ЗТ және оның оқшау бөлімшелері (филиалдары
және өкілдіктері), шаруа (фермерлік) қожалықтары, таратылып жатқан
банктер, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, жинақтаушы
зейнетақы қорлары, олардың филиалдары, шетелдік дипломатиялық
және консулдық өкілдіктер, ЖК, жеке нотариус, адвокат, жеке сот
орындаушысы, кәсіби медиатор.
Салымшы (депозитор) – Банкпен Шарт жасаған және/немесе
салымға билік етуге құқылы ЗТ, ЖТ.
ІНҚ – Банктің ішкі нормативтік құжаты.
Салым (депозит) бойынша сыйақы – жасалған шарттың
талаптарына сәйкес Банк Клиентке төлейтін ақша сомасы.
Кредит бойынша сыйақы – ұсынылған кредит үшін Банкке тиесілі
ақшаның жылдық мөлшері есебінен кредит сомасына пайыздық
сипатта белгіленген төлем.
Кепілдік – міндеттерді орындауды қамтамасыз етудің бір тәсілі, осы
кезде банк (кепілгер) борышкердің (принципалдың) өтініші бойынша
кредитор (бенефициар) төлеу туралы талап берген кезде кредиторға
(бенефициарға) ақша сомасын төлейтіні жөнінде жазбаша міндеттеме
береді.
СЖТМ – сенімді, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеумен (нақты
құны) сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі.
Қызмет көрсету / өнім / қарыз беру туралы шарт / Қызмет шарты /
Қосылу туралы өтініш / шарт – Банк пен Клиенттің (және қажет
болған кезде үшінші тұлғалар) арасында жасалған шарт, оған сәйкес
Банк қызмет ұсынады және өнімдер береді, ал Клиент / үшінші
тұлғалар ұсынылған / берілген қызметтер мен өнімдер үшін төлем
жасайды. Шарт жеке құжат түрінде немесе Кредиттік желі беру
туралы келісімнің (өзге негіздемелі келісімнің), Үлгі талаптардың
аясында немесе Өнімдер мен қызметтерді ұсынудың стандартты
талаптарының (соның ішінде кешенді) аясында ресімделеді. Шартқа
сәйкес Банк ақша аудару, шот ашу және оны жүргізу, сейфтік
операциялар, қарыз операциялары, сонымен қатар заңнама мен
Лицензияда көзделген өзге қызметтер бойынша қызмет ұсынады.
Қарыз алушы – қарыз шартын жасаған, қарыз алған және алынған
ақшаны қайтару және алынған қарызды, соның ішінде сыйақы мен
қарыз бойынша өзге төлемдерді толық төлеу бойынша өзіне
міндеттеме алған Клиент.
Заңнама – Қазақстан Республикасының материалдық және
процессуалдық құқығы.
Банк туралы ҚРЗ – «Қазақстан Республикасындағы банктер және
банк қызметі туралы» ҚР заңы.
КЖТҚК туралы ҚРЗ – «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді
заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы
іс-қимыл туралы» ҚР заңы.
Кепіл – міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету тәсілі, соған
сәйкес Қарыз алушы кепілмен қамтамасыз етілген міндеттемелерін
орындамаған жағдайда, осы мүлікке ие тұлғаның басқа кредиторлары
алдында Банктің кепілге алынған мүлік құнынан қанағат алу құқығы
басымырақ болады.
Қамсыздандырудың кепіл құны – Банктің уәкілетті органы
белгілеген мүліктің нарықтық құнына қатысты «Банк ЦентрКредит»
АҚ-тың Кепіл жөніндегі саясатында» көрсетілген төмендетуші
коэффициенттерге сәйкес Өкілетті Кредит комитеті белгілеген мүлік
құны.
Кепіл беруші – қарыз алушының Банк алдындағы міндеттемелерінің
орындалуын қамтамасыз ету ретінде кепіл берген ЗТ, ЖК, ЖТ.
ҚРЗ – Қазақстан Республикасының заңы.
ЖСН – Жеке сәйкестендіру нөмірі.
Инкассация – қолма-қол ақшаны және өзге де құндылықтарды
қабылдау, жинау, жеткізу, сүйемелдеу, тасымалдау, сақтау және
тапсыру.
Ақпараттық төлем терминалы (АТТ) – өзіне өзі қызмет көрсету
режимінде жеке тұлғалардан төлем қабылдауды қамтамасыз ететін
автоматтандырылған басқару және бағдарламалық қамсыздандыру
құрылғыларын пайдалану арқылы қолма-қол ақшаны қабылдайтын
электрондық-механикалық жабдық.
ЖК – Жеке кәсіпкер
Шоғырландыру – есептелген сыйақыны салым сомасына қосу.
Клиент – банктік өнімді және (немесе) қызметті алатын ЖТ, ЖК, ЗТ.
Кредит / қарыз – ақылы, мерзімді, қайтарылады, қамтамасыз етіледі
және мақсатына сай пайдаланылады деген талаптармен, сонымен
Қызмет көрсету туралы шартта белгіленген талаптармен қарыз

Банкомат – электронно-механическое устройство, позволяющее
Клиенту получать наличные деньги и пользоваться другими услугами
Банка с использованием платежной карточки.
Бизнес-Клиент – ЮЛ и его обособленные подразделения (филиалы и
представительства),
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
ликвидируемые банки, страховые (перестраховочные) организации,
добровольные накопительные пенсионные фонды, их филиалы,
иностранные дипломатические и консульские представительства, ИП,
частный нотариус, адвокат, частный судебный исполнитель,
профессиональный медиатор.
Вкладчик (депозитор) – ЮЛ, ФЛ, заключившее с Банком Договор
и/или имеющее право распоряжаться вкладом.
ВНД – внутренние нормативные документы Банка.
Вознаграждение по вкладу (депозиту) – сумма денег, уплачиваемая
Банком Клиенту в соответствии с условиями заключенного Договора.
Вознаграждение по кредиту - плата за предоставленный кредит,
определенная в процентном выражении к сумме кредита из расчета
годового размера причитающихся Банку денег.
Гарантия - один из способов обеспечения исполнения обязательств,
при котором Банк (гарант) выдает по просьбе должника (принципала)
письменное обязательство уплатить кредитору (бенефициару)
денежную сумму при предоставлении им требования об её уплате.
ГЭСВ – годовая эффективная ставка вознаграждения в достоверном,
годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальная стоимость).
Договор оказания услуг/предоставления продукта/займа/Договор
/Заявление о присоединении – договор между Банком и Клиентом (и с
третьими лицами, при необходимости), в соответствии с которым Банк
оказывает услуги и предоставляет продукты, а Клиент/третьи лица
оплачивает оказанные/предоставленные услуги и продукты. договор
оформляется как отдельный документ, либо в рамках Соглашения о
предоставлении кредитной линии (иного рамочного соглашения),
Примерных условий, либо в рамках Стандартных условий
предоставления продуктов и услуг (в том числе комплексного). В
соответствии с Договором Банком предоставляются услуги по
переводам денег, открытию и ведению счетов, сейфовым операциям,
заемным операциям, а также все иные услуги, предусмотренные
Законодательством и Лицензией.
Заемщик - Клиент, заключивший Договор займа, получивший заем и
принявший на себя обязательства по возврату полученных денег и
полную оплату полученного займа, в том числе - вознаграждения и
других платежей по займу.
Законодательство – материальное и процессуальное право Республики
Казахстан.
ЗРК о банках – Закон РК «О банках и банковской деятельости в
Республике Казахстан».
ЗРК о ПОДФТ – Закон РК «О противодействии легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и
финансированию терроризма».
Залог – способ обеспечения исполнения обязательств, в силу которого
Банк имеет право в случае неисполнения Заемщиком обеспеченного
залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости
заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами
лица, которому принадлежит это имущество.
Залоговая стоимость обеспечения – стоимость имущества,
определяемая уполномоченным органом Банка в соответствии с
понижающими коэффициентами, указанными в «Залоговой политике
АО «Банк ЦентрКредит» к рыночной стоимости имущества,
определяемой независимым оценщиком.
Залогодатель – ЮЛ/ИП/ФЛ, предоставившее залог в качестве
обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Банком.
ЗРК – Закон Республики Казахстан.
ИИН – индивидуальный идентификационный номер.
Инкассация – прием, сбор, доставка, сопровождение, перевозка,
хранение и сдача наличных денег и других ценностей.
Информационно-платежный терминал (ИПТ) – электронномеханическое оборудование по приему наличных денег с
использованием устройств автоматизированного управления и
программного обеспечения, обеспечивающее прием платежей от ФЛ в
режиме самообслуживания.
ИП – индивидуальный предприниматель.
Капитализация - причисление начисленного вознаграждения к сумме
вклада.
Клиент – ФЛ, ИП, ЮЛ (Бизнес-клиенты), получающие банковский
продукт и(или) услугу.
Кредит/займ/заем – деньги, предоставляемые Заемщику на условиях
платности, срочности,
возвратности, обеспеченности и целевого
использования, а также на условиях, оговоренных в Договоре Услуг. В
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алушыға ұсынылатын ақша. Қызмет көрсету шарттарында мүлікті
кепілге беру түрінде қамсыздандырусыз кредит беру турады талаптар
қамтылуы мүмкін (кепілсіз / тауарлық кредиттер / қарыздар).
Кредит тәуекелі – қарыз алушы немесе контрагент көрсетілген
талаптарға сәйкес өз міндеттемелерін орындамаған кезде
шығындардың пайда болу ықтималдығы.
ҚТБК – Қаржыны және тәуекелдерді басқару комитеті.
ҚДКҚ – Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры.
МКД – Мемлекеттік кірістер комитеті.
Басқарманың жанындағы комитет – өкілеттіктері мен қызметі
Комитет туралы қағидада белгіленген Банктің тұрақты жұмыс істейтін
алқалы органы. Басқарма өз өкілеттіктерінің бір бөлігін, соның ішінде
өнімдерді, ішкі нормативтік құжаттарды, оған қоса шарттардың үлгі
нысандарын бекіту; үлгі емес нысандар бойынша шарттарды мақұлдау
бойынша құқықтарын және өзге құқықтарды Комитеттерге беруге
құқылы.
Банкпен айрықша қатынастағы тұлғалар – «Банктер туралы ҚРЗ
40-бабында белгіленген тұлғалар.
ҚБЕО – Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы
Ақшаны айырбастау сәті (төлем карточкасы бойынша шотты
толықтырған кезде) – айырбасталатын сома Клиенттің пайдалануы
үшін қолжетімді болатын сәт.
ҚРҰБ – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.
НҚА – Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері.
Қамсыздандыру – ҚР заңнамасында белгіленген, Клиент қабылдаған
міндеттемелерді ол нақты қанағаттандырылған сәтте қандай көлемде
болса сол көлемінде орындауды қамтамасыз ететін тұрақсыздық
айыбы (айыппұл / өсімпұл), мүлікті ұстап қалу, жылжымалы және
жылжымайтын мүлік кепілі (кепіл салым / ипотека), кепілдіктер, кепіл
болушылық, сондай-ақ қамсыздандырудың өзге түрлері.
Банктің операциялық күні – Банкте ағымдағы күнтізбелік күн
операциялары жүргізілетін және БААЖ-ға енгізу жүзеге асырылатын
уақыт кезеңі.
OTP-құрылғы (ОТР-карта немесе OTP-токен) – Клиенттің
төлемдерін/ақша аударымдарын растауға, сонымен қатар келісімдерді,
мәміле жасауды және т.б растауға арналған, Клиентті динамикалық
сәйкестендіру құрылғысы.

Договорах Услуг может содержаться условие о кредитовании без
обеспечения в виде залога имущества (беззалоговые/товарные кредиты/
займы).
Кредитный риск – вероятность возникновения потерь, возникающая
вследствие невыполнения Заемщиком или контрагентом своих
обязательств в соответствии с оговоренными условиями.
КУФР – Комитет управления финансами и рисками.
КФГД – Казахстанский Фонд Гарантирования Депозитов.
КГД – Комитет Государственных Доходов.
Комитет при Правлении – постоянно действующий коллегиальный
орган Банка, полномочия и функции которого установлены положением
о Комитете. Правление вправе делегировать часть своих полномочий
Комитетам; в том числе права по утверждению продуктов, внутренних
нормативных документов, включая типовые формы договоров;
одобрению заключений договоров по нетиповым формам и иные права.

ОТР-карта – картаның реттік нөмірі, қорғаныш қабатпен жабылған
PIN-коды және біржолғы растау кодтарын құру үшін төрт таңбалы
кездейсоқ сандары бар 35 ұяшықтан тұратын, қорғаныш қабатпен
қапталған кесте көрсетілген пластик карта.

OTP-карта – пластиковая карта, которая содержит порядковый номер
карты, PIN-код покрытый защитным слоем и таблицу, также покрытую
защитным слоем, которая состоит из 35 ячеек с четырехзначными
случайными
числами
для
составления
одноразовых кодов
подтверждения.
OTP-токен – электронное устройство для генерации одноразовых кодов
подтверждения, при нажатии на кнопку производится генерация
шестизначного цифрового пароля, который отображается на экране
устройства.
ОТР-пароль – набор символов, предназначенный для идентификации
Клиента, используется в процедуре аутентификации/Идентификации
и/или для подтверждения платежей, переводов, согласий/подписаний
введением ОТР-пароля.
Оценка обеспечения – это беспристрастное определение рыночной
стоимости обеспечения, основанное на подробном изучении
оцениваемого объекта и составлении отчета об оценке. Оценка
рыночной стоимости имущества и имущественных прав владельца
(Залогодателя) осуществляется Независимыми оценщиками.
Переводные операции – выполнение поручений Клиентов Банка как по
платежам и переводам денег внутри системы Банка, так и по внешним
платежам и переводам с использованием международных переводных
систем, в том числе без использования банковских счетов отправителя
денег и(или) бенефициара.

OTP-токен – біржолғы растау кодтарын генерациялауға арналған
электронды құрылғы, батырманы басқан кезде құрылғының экранында
көрсетілетін алты таңбалы сандық парольді генерациялау жүргізіледі.
ОТР-пароль – Клиентті сәйкестендіруге арналған символдар
жиынтығы,
аутентификациялау/сәйкестендіру
процедурасында
және/немесе төлемдерді, ақша аударымдарын, келісімдерді / ОТРпароль арқылы қол қоюды растау үшін қолданылады.
Қамсыздандыруды бағалау – бағаланатын объектіні анығырақ
зерттеуге және бағалау туралы есеп жасауға негізделген,
қамсыздандырудың нарықтық құнын әділ анықтау. Мүліктің нарықтық
құнын және иеленушінің (Кепіл берушінің) мүліктік құқығын
бағалауды Тәуелсіз бағалаушы жүзеге асырады.
Ақша аудару операциялары – Банк жүйесі ішіндегі төлемдер мен
ақша аударымдары бойынша, сондай-ақ халықаралық ақша аудару
жүйелерін қолдану арқылы сыртқы төлемдер мен ақша аударымдары
бойынша, соның ішінде ақшаны жөнелтушінің және (немесе)
бенефициардың банктік шоттарын пайдаланбай, Банк Клиенттерінің
тапсырмаларын орындау.
ДСН коды – төлем карточкасын иеленушіге берілетін және
карточканы карточкалық жабдықта пайдаланған кезде карточка
ұстаушыны сәйкестендіруге арналған дербес сәйкестендіру нөмірі,
құпия код.
Төлем карточкасы – Заңнамаға сәйкес карточкалық операцияларды
жүргізуге мүмкіндік беретін ақпаратты қамтитын электронды
терминалдар мен басқа құрылғылар арқылы ағымдағы шоттардағы
ақшаны пайдалануға арналған құрал
Салымның (депозиттің) шекті мерзімі – Банктің Директорлар кеңесі
бекіткен ең кіші және ең үлкен мерзімдер.
Сыйақының шекті мөлшерлемелері – Банктің Директорлар кеңесі
бекіткен сыйақының ең кіші және ең үлкен мөлшерлемелері.
Қарыздың (кредиттің) шекті мерзімі – Банктің Директорлар кеңесі
бекіткен ең кіші және ең үлкен мерзімдер.
Салымның (депозиттің) шекті сомасы – Банктің Директорлар кеңесі
бекіткен ең кіші және ең көп сома.
Қарыздың (кредиттің) шекті сомасы – Банктің Директорлар кеңесі
бекіткен ең кіші және ең көп сома.
Мемлекеттік және мемлекеттік емес бағдарламалар (соның ішінде
- банктік) – кредиттеу бағдарламалары, соның ішінде Заңнаманың

Лица, связанные с Банком особыми отношениями – лица,
определенные статьей 40 ЗРК о банках и ВНД Банка.
КЦМР - Казахстанский Центр МежбанковскихРасчетов.
Момент совершения конвертации денег (при пополнении счета по
платежной карточке) – момент, когда конвертированная сумма
пополнения становится доступной для пользования Клиентом.
НБРК – Национальный банк Республики Казахстан.
НПА – нормативные правовые акты Республики Казахстан.
Обеспечение – неустойка (штраф/пеня), удержание имущества, залог
движимого и недвижимого имущества (заклад/ипотека), гарантии,
поручительства, а также и все иные виды обеспечений, установленные
Законодательством, обеспечивающие исполнение принятых Клиентом
обязательств в том объеме, какой оно имеет к моменту фактического
удовлетворения.
Операционный день Банка – период времени, в течение которого в
Банке проводятся операции текущего календарного дня и
осуществляется ввод в АБИС.
OTP-устройство (ОТР-карта либо ОТР-токен) – устройства
динамической идентификации Клиента, предназначенные для
подтверждения платежей/переводов денег Клиентом, а также
подтверждения согласий, заключения сделок и др.

ПИН-код – персональный идентификационный номер, секретный код,
присваиваемый владельцу платежной карточки и предназначенный для
идентификации держателя карточки при использовании карточки в
карточном оборудовании.
Платежная карточка – средство доступа к деньгам на текущем счете
через электронные терминалы и другие устройства, которое содержит
информацию, позволяющую осуществлять карточные операции
согласно Законодательству.
Предельный срок вклада (депозита) – минимальный и максимальный
сроки, утвержденные Советом Директоров Банка.
Предельная ставка вознаграждения – минимальная и максимальная
ставки вознаграждения, утвержденные Советом Директоров Банка.
Предельный срок займа (кредита) - минимальный и максимальный
сроки, утвержденные Советом Директоров Банка.
Предельная сумма вклада (депозита) - минимальная и максимальная
суммы, утвержденные Советом Директоров Банка.
Предельная сумма займа (кредита) - минимальная и максимальная
суммы, утвержденные Советом Директоров Банка.
Программы государственные и негосударственные (в том числе –
банковские) – программы кредитования, в том числе на приобретение
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нормаларында айқындалған тұрғын үй сатып алу, автокредит беру,
кредиттеудің өзге түрлері бойынша бағдарламалар.
Мерзімінен кешіктірілген берешек – Қызмет көрсету шартында
және төлем жасау кестесінде көзделген мерзімінде өтелмеген негізгі
борыш, есептелген сыйақы бойынша берешек.
Принципал – тапсырмасы бойынша Банк Принципалдың Бенефициар
алдындағы міндеттемелерін тиісті дәрежеде орындауын қамтамасыз
ететін кепілдікті беретін бизнес-Клиенттер немесе ЖТ.
ҚР – Қазақстан Республикасы.
Сыйақының қолданыстағы мөлшерлемесі – ҚТБК-нің шешімімен
бекітілген және салымның (депозиттің)/кредиттің (қарыздың) арнайы
түрі бойынша қолданыста болатын мөлшерлеме. Қолданыстағы
мөлшерлеме сыйақының ең кіші шекті мөлшерлемесінен кем болмауға
тиісті және сыйақының ең үлкен шекті мөлшерлемесінен аспауға
тиісті.
Стандарт талаптар – «Шартты» қараңыз.
Жинақ шоты – Шарттың негізінде ашатын банктік шот.
Бірлесіп қарыз алушы – қарыз алушымен бірге Шартқа қол қоятын
және Шарт бойынша алынған ақшаны және алынған қарызды
(кредитті), оның ішінде сыйақыны және кредит бойынша басқа
төлемдерді қайтару бойынша міндеттемелерді орындау үшін жауап
беретін ЖТ және ЗТ. Бірлесіп қарыз алушылар Банктің клиенттері
болып табылады және сәйкес шарттарда / қосылу туралы шарттардың
өтініштерінде «Клиент», «2-Қарыз алушы» / «Бірлесіп қарыз алушы»
болып, яғни Шарт бойынша қарыз алушылар болып аталуы мүмкін;
Клиентпен бірге мәміленің бір тарабы болып табылады, осыған
байланысты мұндай бірлесіп қарыз алушылар сондай-ақ Банктің
борышкерлері болып табылады, Шарт бойынша борышты өтеуге
қатысты Клиентпен бірге ортақ және ұқсас міндеттерді атқарады. Банк
Қарыз алушыны / 2-Қарыз алушыны Шартта Борышкер ретінде
көрсете отырып, оларға Клиентке ұсынылатын ұқсас талаптарды
ұсынуға сөзсіз құқылы.
Тариф – Банк Клиенттерге көрсететін қызметтер үшін төленетін
төлем. Тарифтер деп мәтінге байланысты комиссиялық сыйақылар,
депозиттер мен қарыздар бойынша сыйақылар және Банкке төленетін
өзге төлемдер түсіндірілуі мүмкін.
Ағымдағы шот – Банк Шарттың негізінде ашатын банктік шот.
Техникалық/рұқсат етілмеген овердрафт – Клиент шоттағы ақша
сомасынан және/немесе кредит лимиті сомасынан (егер ол белгіленген
болса) асыра жұмсаған және Банк белгілеген мерзімде өтемеген ақша
сомасы.
Уәкілетті мемлекеттік орган / Реттеуші – Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі (ҚРҰБ), мәтінге байланысты өзге
мемлекеттік органдар.
Банктің уәкілетті органы /УО – Директорлар кеңесі / Басқарма
жанындағы басқару органдары, атқарушы органдар және/немесе
комитеттер және Банктің өзге алқалы органдары.
Банктің уәкілетті тұлғасы (УТ) – жарғының немесе келісімнің
негізінде Банктің мүддесін білдіруге және оның атынан белгілі ісәрекеттерді жасауға уәкілетті, заңды тұрғыда маңызы бар тұлға.
Кредитке қойылатын талаптар – кредит беру талаптары, оған қоса
кредит бойынша сыйақы мөлшері, Қарыз алушының міндеттемелерін
орындауын қамтамасыз ету тәсілі, кредитті өтеу мерзімі туралы
талаптар, сонымен қатар әрбір жеке кредит бойынша тәуекелдерді
төмендетуге бағытталған талаптар.
PIN PAD құрылғысы (егер қолданылатын болса) – бекітілген
парольді енгізу құрылғысы.
POS терминал құрылғысы – төлем карточкалары бойынша қолмақол ақшаны төлемге қабылдауға және беруге арналған құрылғы.
КО – Куәландырушы орталық.
Факторинг – төлем жасамау тәуекелін қабылдай отырып, тауарларды
(жұмысты, қызметті) сатып алушыдан төлемді талап ету құқығын
Клиенттен Банкке тапсыру.
Бекітілген пароль (егер қолданылатын болса) – Клиент шығыс
операцияларын жүргізген кезде (қолма-қол және қолма-қолсыз
нысанда), сондай-ақ Клиенттің айрықша деректерін (аты-жөні және
ЖСН) түзету кезінде Клиентті сәйкестендіру үшін PIN PAD
құрылғысына енгізілетін пароль.
ЖТ – жеке тұлғалар.
Электрондық сандық қолтаңба (бұдан кейін – ЭСҚ) – ЭСҚ
құралдарымен жасалған және электронды құжаттың шынайылығын,
оның сол тұлғаға тиесілі екенін және мазмұнының өзгермейтінін
растайтын электрондық сандық белгілердің жиынтығы.
ЗТ – заңды тұлғалар.
USB-токен – USB-брелок түрінде жасалған және смарт-картаның
толық функционалды баламасы болып табылатын, ақпараттық
ресурстарға қол жеткізетін жеке құрылғы. Сәйкестендіруші цифрлық
сертификаттарды, шифрлеу кілттерін және Электрондық цифрлық

жилья; автокредитование, все иные виды кредитования, определенные
нормами Законодательства.
Просроченная задолженность - задолженность по основному долгу,
начисленному
вознаграждению,
не
погашенным
в
срок,
предусмотренный Договором Услуг и Графиком погашения.
Принципал – бизнес-Клиенты или ФЛ, по поручению которых Банк
выдает
гарантию,
обеспечивающую
надлежащее
исполнение
Принципалом его обязательства перед Бенефициаром.
РК – Республика Казахстан.
Рабочая ставка вознаграждения – ставка, утвержденная Решением
КУФР, действующая для определенного вида вклада (депозита)/кредита
(займа). Рабочая ставка не должна быть меньше минимальной
предельной ставки вознаграждения и не должна превышать
максимальную предельную ставку вознаграждения.
Стандартные условия – см. «Договор».
Сберегательный счет - банковский счет, открываемый Банком на
основании Договора.
СоЗаемщик – ФЛ или ЮЛ, подписывающее Договор вместе с
Заемщиком, и выступающее по Договору в качестве ответственного за
выполнение обязательств по возврату полученных денег и полную
оплату полученного займа (кредита), в том числе вознаграждения и
других платежей по кредиту. СоЗаемщики являются Клиентами Банка и
могут именоваться в соответствующих Договорах / Заявлениях к
договору присоединении как «клиент», «Заемщик-2 / со-Заемщик», то
есть лицами, являющимися Заемщиками по Договору; являются
совместно с Клиентом одной стороной сделки, в связи с чем, такие
СоЗаемщики являются также должниками Банка, несут общую и
идентичную обязанность с Клиентом по погашению долга по Договору.
Банк, отражая соЗаемщика / Заемщика-2 как должника в Договорах
безусловно вправе предъявлять к ним абсолютно аналогичные
требования, предъявляемые к Клиенту.
Тариф – плата за услуги, предоставляемые Банком Клиентам. Под
Тарифами могут пониматься комиссионные вознаграждения,
вознаграждения по депозитам и займам и все иные суммы оплат Банку,
в зависимости от контекста.
Текущий счет - банковский счет, открываемый Банком на основании
Договора.
Технический/неразрешенный
овердрафт
–
сумма
денег,
израсходованная Клиентом сверх суммы денег на счете и/или суммы
кредитного лимита (в случае его установления) и непогашенная
Клиентом в сроки, установленные Банком.
Уполномоченный
государственный
орган/Регулятор
–
Национальный
Банк
Республики
Казахстан
(НБРК),
иные
государственные органы, в зависимости от контекста.
Уполномоченный орган Банка / УО – органы цуправления,
исполнительный
орган
и/или
комитеты
при
Совете
директоров/Правлении, иные комитеты и иные коллегиальные органы
Банка.
Уполномоченное лицо Банка (УЛ) - это лицо, которое на основании
устава или соглашения имеет полномочия представлять Банк и
совершать от его имени определенные действия, имеющие юридическое
значение.
Условия кредита – условия, в соответствии с которыми
предоставляется кредит, включая условия о размере вознаграждения по
кредиту, способе обеспечения исполнения обязательств Заемщиком,
сроках погашения кредита, а также условия, направленные на снижение
риска по каждому отдельному кредиту.
Устройство PIN PAD (если применимо) – устройство для заведения
фиксированного пароля.
Устройство POS терминал - устройство для приема к оплате и выдаче
наличных по платежным карточкам.
УЦ – Удостоверяющий центр.
Факторинг – передача Клиентом Банку прав требования платежа с
покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа.
Фиксированный пароль (если применимо) - пароль, вводимый на
устройстве PIN PAD для идентификации Клиента при проведении им
расходных операций (в наличной и безналичной формах), а также при
редактировании критичных данных Клиента (ФИО и ИИН).
ФЛ – физические лица.
Электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) – набор электронных
цифровых символов, созданный средствами ЭЦП и подтверждающий
достоверность электронного документа, его принадлежность и
неизменность содержания.
ЮЛ – юридические лица.
USB-токен - персональное устройство доступа к информационным
ресурсам, полнофункциональный аналог смарт-карты, выполненный в
виде usb-брелока. Предназначен для безопасного хранения и
использования цифровых сертификатов, ключей шифрования и ЭЦП.
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