«Qazaq Banki» АҚ операцияларды
өткізудің жалпы шарттары туралы Ережелеріне
Қосымша №6
«СЕНІМ-БАНК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН
(2013 жылғы 26 наурыздағы №16 хаттама)
«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының
22.04.2015ж. №27 хаттамасымен бекітілген өзгерістер есепке алынған
«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының
20.05.2016ж. №43 хаттамасымен бекітілген өзгерістер есепке алынған
«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының
18.07.2016ж. №62 хаттамасымен бекітілген өзгерістер есепке алынған

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР, ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕР, ШАРУА ҚОЖАЛЫҚТАРЫ, ЖЕКЕ
СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫ, ЖЕКЕ НОТАРИУСТАР, АДВОКАТТАР ЖӘНЕ
КӘСІБИ МЕДИАТОРЛАР ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН
ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ТАРИФТЕРІ
I БӨЛІМ. СЕЙФТІК ҚЫЗМЕТ

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Ұяшықтың мөлшеріне:
шағын, орта, үлкен – қарай
сейфтік жәшіктерді жалға
беру қызметі*
1 тәулік
Шағын сейф
(80х246х450мм.)

450 теңге

Орта сейф
(144х246х450мм.)

550 теңге

Үлкен сейф
(450х246х450мм.)

750 теңге

1 ай
Шағын сейф
(80х246х450мм)

3 000 теңге

Орта сейф
(144х246х450мм.)

4 000 теңге

Үлкен сейф
(450х246х450мм.)

7 700 теңге

3 ай
Шағын сейф
(80х246х450мм.)

7 000 теңге

1.4.

1.5.

1.6.

1.6.1.
1.6.2.

1.8.

1.9.

1.10.

Орта сейф
(144х246х450мм.)

10 000 теңге

Үлкен сейф
(450х246х450мм.)

19 000 теңге

6 ай
Шағын сейф
(80х246х450мм.)

12 000 теңге

Орта сейф
(144х246х450мм.)

19 000 теңге

Үлкен сейф
(450х246х450мм.)

36 000 теңге

1 жыл
Шағын сейф
(80х246х450мм

22 000 теңге

Орта сейф
(144х246х450мм.)

35 000 теңге

Үлкен сейф
(450х246х40мм.)

70 000 теңге

Сейфтік ұяшықта сақтауға
қабылдағанда ақшаны
қайта есептеу (клиенттің
қалауымен)*
жеке тұлғалар үшін

соманың 0,1%

заңды тұлғалар және жеке
кәсіпкерлер үшін

соманың 0,2%

Сейфтік ұяшықта сақтауға
ақшаны қабылдағанда
банкноттың қолдан
жасалмағандығын анықтау
(клиенттің қалауымен)*

соманың 0,1%

Клиент кілтті сындырғанда
немесе жоғалтқанда
сейфтік ұяшықтың құлпын
ауыстыру үшін комиссия*

14 400 теңге

Жеке сейфтік жәшікті
клиенттің еркінен тыс

сейфтік жәшіктің
мөлшерін және

ашқаннан кейін Банктің
құндылықтар қоятын
бөлмесінде Клиенттің
мүлкін сақтау (әр толық
немесе толық емес ай
үшін)*

нақты сақталу
мерзімін
анықтайтын
тарифтің 150% (осы
Қосымша
Ескертуінің 6тармағына сәйкес
есептеледі)

Ескерту:
1.
* Қызмет тарифтері қосылған құн салығы есепке алына отырып көрсетілген.
2.
Ұсынылатын қызметтердің тізімі мен комиссиялық сыйақыны ұстау тәртібі ҚР заңнама талаптарына
және ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес келеді.
3.
Банктік қызметтер саласының даму динамикасын, Банктің жаңа өнімдер мен технологияларды енгізуін
есепке ала отырып, қызметтер тізімі өзгертіледі, толықтырылады.
4.
Банктің сайтында және операциялық залында хабарлама орналастыру арқылы Клиентке міндетті түрде
хабар беріліп, осы тарифтерге өзгерістер енгізіледі.
5.
Комиссия Алматы уақыты бойынша сағат 11.00 жағдай бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ
таңертеңгі (негізгі) сессиясында қалыптасқан соңғы орташа алынған биржа бағамы бойынша теңгеде
Клиенттің есеп айырысу немесе валюталық шотынан ұсталынады.
6.
Сейфтік жәшіктерді жалдау мерзімі және сейфтік жәшіктерді жалдау үшін төлем мөлшері келесідей
анықталады:
1)
1 ай үшін төлегенде: Банк Тарифтеріне сәйкес үстіміздегі айдағы нақты күндер санына қарай.
Мысалы, жалдау шарты 2016 жылғы 25 ақпанда рәсімделіп, клиент жал төлемін 1-ай үшін төлейтін
болса, сейфтік жәшікті пайдалану аяқталатын мерзім 2016 жылғы 25 наурызда басталады. Яғни,
үстіміздегі жылғы нақты күндер саны 29 күн құрайды, бұл орайда шарт рәсімделген күн есепке
алынбайды, ал есептеу күні 26 ақпаннан басталады, бұл орайда жалдау мерзімі аяқталатын күн – 25
наурыз, осы күн қоса есептеледі.
2)
Сақталатын зат сейфтік жәшікте төленген мерзімнен ұзақ болса, оны осы кезеңде пайдалану
үшін төлем сәйкес мөлшердегі сейфтік жәшік пайдаланылатын нақты күндер санына қарай есептеледі
және Банк белгілеген тарифтерге сәйкес әр толық ай үшін, толық емес ай үшін нақты пайдаланылған
күндер санына қарай төленеді.
Мысалы, жалдау мерзімі 2016 жылғы 25 ақпанда аяқталатын болса және клиент жал төлемін 2016
жылғы 30 маусымда төлеген болса, төлемге 4 ай 5 күн алынады.

