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«Qazaq Banki» АҚ операцияларды   

өткізудің жалпы шарттары туралы Ережелеріне    

Қосымша №  7 
(«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 08.05.2015 жылғы 

№32 хаттамасына сәйкес мазмұндамада) 

(«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 05.02.2016 жылғы 

№9 хаттамасымен бекітілген өзгертулерді ескерумен) 

(«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 08.04.2016 жылғы 

№30 хаттамасымен бекітілген өзгертулерді ескерумен) 

 

 

   

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ,  ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ ЖӘНЕ ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫНЫҢ  

ҚҰЖАТТЫҚ ЖӘНЕ НЕСИЕЛІК ОПЕРАЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША ТАРИФТЕР  

  

I бөлім. ҚҰЖАТТЫҚ АККРЕДИТИВТР  

Р/б №  Қызмет түрі  Тариф  Min  Max  

1.1.  Экспорттық аккредитивтер/ Банк клиентінің пайдасына шығарылған  

1.1.1.  Аккредитивті алдын ала авизолау   0 теңге  

1.1.2.  Міндеттемелерді орындау:        

1.1.2.1.  
Бенефициар аккредитивін авизолау  

бойынша   
      

  ұлттық валютада  0,10%  10 000 теңге  50 000 теңге  

  шетелдік валютада   0,10%  70$  350$  

1.1.2.2.  

Бенефициар  аккредитивінің 

өзгертілуін авизолау  бойынша  (әр 

авизолау үшін)  

      

  ұлттық валютада  5 000 теңге      

  шетелдік валютада  40$      

1.1.2.3.  

Құжаттарды тексеру және аккредитив 

бойынша төлеу  

жөніндегі шешім бойынша  

      

  ұлттық валютада  0,10%  10 000 теңге  75 000 теңге  

  шетелдік валютада  0,10%  70$  500$  

1.1.2.4.  
Трансферттелетін  аккредитивті 

аудару 
      

  ұлттық валютада  0,10%  10 000 теңге  60 000 теңге  

  шетелдік валютада  0,10%  70$  400$  

1.1.3  

Құжаттағы айырмашылық үшін 

комиссиялық сыйлықақы (әр құжат 

үшін)*  

      

  ұлттық валютада  5 000 теңге      

  шетелдік валютада  70$      

1.1.4.  
Тиеу  құжаттар  бумасын  өңдеу  

және/немесе жіберу*  
Іс жүзіндегі құны бойынша  

1.1.5.  
Аккредитив күшін әрекет ету 

мерзімі аяқталуына дейін жою*  
      

  ұлттық валютада  10 000 теңге      

  шетелдік валютада  70$      

1.1.6.  Аккредитивтер бойынша сұратулар*  0 теңге  

1.1.7.  
Аккредитив бойынша төлем үшін 

комиссиялық сыйлықақы   
      



2  

  

  ұлттық валютада  0,2%  5 500 теңге  45 000 теңге  

  шетелдік валютада  0,2%  40$  350$  

1.2.  Импорттық/Клиенттердің тапсырысы бойынша шығарылатын аккредитивтер   

1.2.1.  
Аккредитив ашу үшін комиссиялық 

сыйлықақы :  
      

  - клиенттердің тапсырмасы бойынша  Келісім бойынша  

1.2.2.  
Аккредитивті шығару (техникалық 

шығару) үшін комиссия  
      

  ұлттық валютада  0,2%  10 000 теңге  125 000 теңге  

  шетелдік валютада  0,2%  70$  800$  

1.2.3.  Аккредитивті алдын ала авизолау.  0 теңге  

1.2.4  Міндеттемелерді орындау:        

 

1.2.4.1.  
аккредитив шарттарын өзгерту 

бойынша (әр өзгерту)**:  
      

  ұлттық валютада  5 000 теңге      

  шетелдік валютада  40$      

1.2.4.2.  

Аккредитив бойынша, құжаттарды 

тексеру және аккредитив бойынша 

төлеу жөніндегі шешім бойынша:  

      

  ұлттық валютада  0,10%  5 500 теңге  40 000 теңге  

  шетелдік валютада  0,10%  70$  400$  

1.2.5.  
Аккредитив күшін әрекет ету 

мерзімі аяқталуына дейін жою*:  
      

  ұлттық валютада  7 000 теңге      

  шетелдік валютада  50$      

1.2.6.  
Аккредитив бойынша төлем үшін 

комиссиялық сыйақы:  
      

  ұлттық валютада  0,20%  5 500 теңге  45 000 теңге  

  шетелдік валютада  0,20%  40$  350$  

1.2.7.  

Құжаттардағы айырмашылық үшін 

комиссиялық сыйақы (әр құжат 

үшін)*:  

      

  ұлттық валютада  5 000 теңге      

  шетелдік валютада  30$      

1.2.8.  
Тиеу құжаттар бумасын өңдеу 

және/немесе жіберу*:  
      

  ұлттық валютада  2 000 теңге      

  шетелдік валютада  20$      

1.2.9.  Аккредитив бойынша сұратулар*  0 теңге  

1.3.  Кепілдіктер  

1.3.1.  Импорттық кепілдіктер    

1.3.1.1.    
Кепілдік беру үшін комиссиялық 

сыйақы.  
Тараптар келісімі бойынша   

1.3.1.2.    
Кепілдік беру үшін комиссия  

(техникалық шығару):  
      

  ұлттық валютада  0.2%,  10 000 теңге  125 000 теңге  

  шетелдік валютада  0.2%,  70$  800$  

1.3.1.3.    
Берілген кепілдік шарттарын 

өзгерту (әр өзгерту үшін) :  
      

1.3.1.3.1 Кепілдік сомасын арттыру **      

  ұлттық валютада  
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 шетелдік валютада  Осы Қосымшаның 1.3.1.1. және 1.3.1.2. 

тармақшаларында көрсетілген тарифтер 

қолданылады.  

  

1.3.1.3.2 Басқа өзгертулер *    

 ұлттық валютада  5 000 теңге    

 шетелдік валютада  40$    

1.3.1.4.    
Кепілдік күшін әрекет ету мерзімі 

аяқталуына дейін жою*:  
      

  ұлттық валютада  10 000 теңге      

  шетелдік валютада  60$      

  

1.3.1.5.  

Төлем талабын сүйемелдейтін 

құжаттарды тексеру *:  
      

  ұлттық валютада  0.10%  10 000 теңге  
  

45 000 теңге  

  шетелдік валютада  0.10%  70$  350$  

1.3.1.6.  

Кепілдік бойынша төлемді жүзеге 

асыру үшін комиссиялық 

сыйлықақы:  

      

  ұлттық валютада  0.20%  5 500 теңге  45 000 теңге  

  шетелдік валютада  0.20%  50$  350$  

1.3.1.7.  
Тиеу құжаттар бумасын өңдеу 

және/немесе жіберу*:  
      

  ұлттық валютада   2 000 теңге      

  шетелдік валютада  20$      

1.3.1.8.  Кепілдіктер бойынша сұратулар*  

0 теңге  

  

  

1.4.  Экспорттық кепілдіктер    

1.4.1.  Кепілдікті алдын ала авизолау  0 теңге  

1.4.2.  Экспорттық кепілдікті авизолау *        

  ұлттық валютада  0.1%  10 000 теңге  45 000 теңге  

  шетелдік валютада  0.1%  70$  350$  

1.4.3.  

Кепілдік шарттарын әрекет ету 

мерзімі аяқталуына дейін авизолау 

(бума үшін)*  

      

  ұлттық валютада  5 000 теңге      

  шетелдік валютада  30$      

1.4.4.  
Экспорттық кепілдікті күшін әрекет 

ету мерзімі аяқталуына дейін жою *  
      

  ұлттық валютада  10 000 теңге      

  шетелдік валютада  70$      

1.4.5.  
Төлем талабын сүйемелдейтін 

құжаттарды тексеру*:  
      

  ұлттық валютада  0.10%  7 000 теңге  30 000 теңге  

  шетелдік валютада  0.10%  70$  200$  

1.4.6.  
Тиеу құжаттар бумасын өңдеу 

және/немесе жіберу*  
Іс жүзіндегі құны бойынша  

1.4.7.  Кепілдіктер бойынша сұратулар*  0 теңге  

1.5.  Құжаттық/таза инкассо    

1.5.1.  Импорттық инкассо    
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1.5.1.1.  

Клиентке акцептке/төлемге қарсы 

тапсыру үшін төлем құжаттарын 

инкассоға қабылдау:  

    

  

  ұлттық валютада  0.10%  3 500 теңге  30 000 теңге  

  шетелдік валютада  0.10%  30$  200$  

1.5.1.2.  
Төлем құжаттары бумасын өңдеу 

және (немесе) тапсыру*:  

    
  

  ұлттық валютада  3 000 теңге      

  шетелдік валютада  20$      

1.5.1.3.    
Инкассолық тапсырыс шарттарын 

өзгерту* (әр өзгерту үшін)  

    
  

  ұлттық валютада  4 000 теңге      

  шетелдік валютада  30$      

1.5.1.4.    Инкассо бойынша төлем        

  ұлттық валютада  0.20%  5 500 теңге  45 000 теңге  

  шетелдік валютада  0.20%   40$  350$  

  **Ескерту: Аккредитив, кепілдік, инкассо сомасын ұлғайту дербес шығарылым ретінде 

қарастырылады.  

1.6.  Экспорттық инкассо    

1.6.1.  
Төлем құжаттарын инкассоға 

қабылдау   

    
  

  ұлттық валютада  0.20%   4 500 теңге  30 000 теңге  

  шетелдік валютада  0.20%  30$  200$  

1.6.2.  

Инкассорлық тапсырыс шарттарын 

өзгертуді авизолау бойынша 

міндеттемелерді орындау * (бума 

үшін)  

    

  

  

  
ұлттық валютада  

5 000 теңге    
  

  шетелдік валютада  35$      

1.6.3.  
Тиеу құжаттар бумасын өңдеу 

және/немесе жіберу*    

Іс жүзіндегі құны бойынша  

1.6.4.  Инкассо бойынша сұратулар*  0 теңге  

1.7.   Қаржылық  операцияларды  ұйымдастыру  бойынша  қызметтер  / 

мәмілелерді құрылымдау   

1.7.1.  

Клиент сұратуы бойынша келісім 

шарт бойынша төлем шарттарының 

сараптамасы бойынша қаржылық 

қызметтер *  

    

  

  ұлттық валютада  0.1%  15 000 теңге  150 000 теңге  

  шетелдік валютада  0.1%  100$  1000$  

1.7.2.  

Саудалық қаржыландырудың 

құралдары драфттарын құрастыру 

бойынша қаржылық қызметтер *  

    

  

  ұлттық валютада  
0.1%  15 000 теңге   150 000 

теңге  

  шетелдік валютада  0.1%  100$  1000$  

1.8.   Өзге қызметтер  

1.8.1.  Телекоммуникациялық шығындар *:        

1.8.1.1.  SWIFT (әр хабарлама):        

  ұлттық валютада  3 100 теңге      

  шетелдік валютада  20$      
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1.8.2.  
Курьерлік қызметке пошталық 

шығындар *.  

Іс жүзіндегі құны бойынша  

II бөлім. БАНК КЕПІЛДІКТЕРІ  

Р/б №  Қызмет түрі  Тариф  Min  Max  

2.1.  
Кепілдікті беру үшін комиссия 

(техникалық шығару)  
      

2.1.1.  Тендерлік кепілдіктер:        

2.1.1.1.  
- ақша және депозитті кепілдікке алу  0,2% кепілдік 

сомасынан  
5 000 теңге  50 000 теңге  

2.1.1.2.  
- өзге мүлікті кепілдікке алу  

  

0,2% кепілдік 

сомасынан  
10 000 теңге  70 000 теңге  

2.1.1.3.  

- қамтамасыз етусіз без (бланктік) 

Банктегі, ЕДБ айналымдарын 

кепілдікке алу  

2% кепілдік  

сомасынан  
10 000 теңге  100 000 теңге  

2.1.2.  
 Өзге кепілдіктер (міндеттемелерді 

орындау/алдын ала төлемді қайтару):        

2.1.2.1.  
- ақша және депозитті кепілдікке алу  0,3% кепілдік 

сомасынан  
10 000 теңге  60 000 теңге  

2.1.2.2.  
- өзге мүлікті кепілдікке алу   

  

0,3% кепілдік 

сомасынан  
10 000 теңге  80 000 теңге  

2.1.2.3.  

- қамтамасыз етусіз без (бланктік) 

Банктегі, ЕДБ айналымдарын 

кепілдікке алу  

2% кепілдік  

сомасынан  
10 000 теңге  100 000 теңге  

2.2.  
Кепілдікті беру үшін комиссия  

(тәуекелдер)  
      

2.2.1.  - ақшаны кепілдікке алу  Алынбайды      

2.2.2.  - депозитті кепілдікке алу  
Тараптардың 

келісімі бойынша  
0,5% жылдық  2% жылдық  

2.2.3.  - өзге мүлікті кепілдікке алу   
Тараптардың 

келісімі бойынша  
2% жылдық  8% жылдық  

2.2.4.  

- қамтамасыз етусіз без (бланктік) 

Банктегі, ЕДБ айналымдарын  

кепілдікке алу  

8% жылдық дейін 

(Тараптардың 

келісімі бойынша)  

2% жылдық  8% жылдық  

2.3.   
 Берілген  кепілдік  шарттарын  

өзгерту (әр өзгерту үшін)**  

0,25% кепілдік 

сомасынан  
3 000 теңге  5 000 теңге  

2.3.1 Кепілдік сомасын арттыру ** Осы Қосымшаның 2.1. және 2.2. тармақшаларында 
көрсетілген тарифтер қолданылады  

2.3.2 Басқа өзгертулер* (әр өзгерту үшін) Кепілдік 
сомасынан 0,25% 

3 000 теңге 5 000 теңге 

  
** Ескерту: Кепілдік сомасын ұлғайту кепілдіктің дербес шығарылымы ретінде 

қарастырылады.  

III бөлім. ҚАРЫЗ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ  

Р/б №  Қызмет түрі  Тариф  Min  Max  

  Қысқа мерзімді қарыз/несие желісін беру   

3.1.***  
Қысқа мерзімді қарыз/несие желісін 

ұйымдастыру үшін комиссия   

қарыз/лимит 

сомасынан 0,5% 
30000 теңге    

3.2.  

Қысқа мерзімді қарыз бойынша 

төлем мерзімін бұзу үшін 

тұрақсыздық айыппұлы   

әр кешіктіру күні 

үшін   

кешіктірілген 

төлем сомасынан 

0,5% 

 

0 теңге    

  Несие/несие желісін беру   
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3.3.***  
Қарыз/несие желісін ұйымдастыру 

және рәсімдеу үшін комиссия    

0,5% қарыз/лимит 

сомасынан   
80 000 теңге    

3.4.  

Клиенттің өтініші бойынша 

несиелендіру/құжаттық операция 

шарттарын өзгерту үшін комиссия 

(соның ішінде несие/акцессорлық 

шарттардың, банк кепілдіктері 

шарттарының мерзімін ұзарту, қарыз 

алушы/қосалқы қарыз алушыны 

алмастыру, өтеу кестесін өзгерту, 

мөлшерлеме % төмендету және т.б.)  

белгіленген 

лимиттен 0,1% 
30 000 теңге    

3.5.  

Кепілдік қамтамасыз етуді 

алмастыру/шығару/құрамын өзгерту 

үшін комиссия *  

босатылатын 

қамтамасыз  

етудің нарықтық 

құнынан 0,05% 

10 000 теңге    

3.6.  

Клиентке анықтама, соның ішінде 

қарыздық берешектің  

болуы/болмауы туралы анықтаманы 

беру үшін комиссия *  

1 000 теңге  
 (айына бір рет  

0 теңге)  
  

3.7.  

Несие/акцессорлық шарттар 

бойынша төлем мерзімін бұзу үшін 

тұрақсыздық айыппұлы    

әр кешіктіру күні 

үшін 

кешіктірілген 

төлем сомасынан 

0,5% 

 

0 теңге    

3.8.  

Несие желісін ашу жөніндегі  

Келісім/ Несие/акцессорлық шарттар 

және қамтамасыз ету жөніндегі 

шарттар талаптарын  бұзу үшін 

тұрақсыздық айыппұлы  

әр  

кешіктіру күні 

үшін қарыз 

қалдығынан 0,1% 

Кем дегенде  

100 000 теңге  
  

3.9.  

Қарызданушы қоймаларындағы 

ТМҚ қалдықтарын тексеру үшін 

комиссия*.  

0,01% от 

белгіленген 

лимиттен  

20 000 теңге    

3.10.  

Қарызды/несиені/траншты 

мақсатынан тыс пайдалану үшін 

айыппұл  

қаражаттардың  

мақсаттан тыс 

пайдалану 

сомасынан 25% 

0 теңге    

Ескертпе***:  "БЖК 2020" бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасына қатысушы 

компаниялардан комиссия алынбайды.  

  

  

* Қызметтер үшін алынатын тарифтер қосымша құн салығын ескере отырып көрсетілген.  

Ескерту:  

1. Көрсетілетін қызметтер тізімі мен комиссиялық сыйақыны алу тәртібі ҚР заңдарының талаптарына 

және ҚР Ұлттық Банкінің нормативті-құқықтық актілеріне сәйкес келеді.  

2. Банктік қызметтер саласының даму қарқынын, Банктің жаңа өнімдер мен технологияларды енгізуін 

ескере отырып, қызметтер тізімі өзгертілуі, толықтырылуы мүмкін.  

3. Бұл тарифтерге хабарламаны операциялық залда және Банк сайтында орналастыру жолымен 

Клиентті міндетті түрде хабардар ету жолымен өзгертулер енгізілуі мүмкін.  

4. Комиссия Клиенттің есеп немесе валюталық шотынан, «Қазақстандық қор биржасы» АҚ Алматы 

уақытының 11 сағат 00 минутындағы жағдай бойынша таңертеңгі (негізгі) сессиясында қалыптасқан 

соңғы орташа биржалық бағамына тең бағам бойынша теңгеде алынады.  
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