
 Кастодиандық қызметтер/Бағалы қағаздармен жүргізілетін 

операциялар 

 6. Кастодиандық қызметтер  

 6.1 Дербес шотты ашу  

6.1.1 Дербес шотты ашу  0 KZT  

 6.2 Қаржы құралдарымен жүргізілетін операциялар  

6.2.1 Кастодианның шоттары бойынша жүргізілетін бір транзакция (қаржы 

құралдарын сатып алған/сатқан кезде оларды есепке алу/есептен шығару; 

РЕПО/Кері РЕПО операциялары бойынша есептен шығару; ақшаны депозитке, 

депозиттік сертификаттарға, опциондарға орналастыру және т.б.) үшін 

 1 000 KZT 

 

6.2.2 Шетелдегі Кастодиандардың шоттары арасында жүргізілетін бір 

транзакция (қаржы құралдарын сатып алған/сатқан кезде, оларды есепке 

алу/есептен шығару; РЕПО/Кері РЕПО операциялары бойынша есептен шығару 

және т.б.) үшін 

 1 500 KZT 

 

6.2.3 Кастодиан шоттары бойынша жүргізілетін транзакцияны (қаржы 

құралдарын сатып алған/сатқан кезде, оларды есепке алу/есептен шығару; 

РЕПО/Кері РЕПО операциялары бойынша есептен шығару; ақшаны депозитке, 

депозиттік сертификаттарға, опциондарға орналастыру және т.б.) болдырмау 

үшін 

 1 000 KZT 

 

6.2.4 Шетелдегі Кастодиандардың шоттары арасында жүргізілетін 

транзакцияны (қаржы құралдарын сатып алған/сатқан кезде оларды есепке 

алу/есептен шығару; РЕПО/Кері РЕПО операциялары бойынша есептен шығару 

және т.б.) болдырмау үшін 

 1 500 KZT 

 

6.2.5 Кастодиан шоттары бойынша корпоративтік оқиғаларға қатысты (қаржы 

құралдарын айырбастаған, өтеген, мерзімінен бұрын сатып алған, сплит 

жүргізілген, шоғырландырылған, ҰСН/ISIN ауыстырылған кезде оларды есепке 

алу/есептен шығару) жүргізілетін бір транзакция үшін 

 1 000 KZT 

 

6.2.6 Шетелдегі Кастодиандардың шоттары арасындағы корпоративтік 

оқиғалар бойынша (қаржы құралдарын айырбастаған, өтеген, мерзімінен 

бұрын сатып алған, сплит жүргізген, шоғырландырған, ҰСН/ISIN ауыстырған 

кезде оларды есепке алу/есептен шығару) жүргізілетін бір транзакция үшін 

6.2.7 Клиенттің «Интернет-банкинг» жүйесі бойынша бағалы қағаздарды 

есепке алу/есептен шығару туралы бұйрықты жөнелтуі үшін 

6.2.7.1. Кастодианның шоттары бойынша 6.2.1-тарифке қосымша Бұйрықты 

Банкке сағат 16.00-ден кейін жөнелтуі үшін  

6.2.7.2. Кастодиандардың шетелдік шоттары арасында 6.2.2-тарифке қосымша 

Бұйрықты (қаржы құралдарын есепке алу/есептен шығару) Банкке сағат 

16.00-ден кейін жөнелту үшін 

 1 500 KZT 

 

 

 

 

 

1 000 KZT 

 

 

 1 500 KZT 

 

 

 

Ескерту:  

Комиссия клиенттің өтініміне сәйкес жеке шот бойынша жүргізілген әрбір операция бойынша 

алынады (сатып алған/сатқан кезде, РЕПО/Кері РЕПО операциялары бойынша есептен шығару, 

ақшаны депозитке, депозиттік сертификаттарға, опциондарға орналастыру 

және т.б.) 

 

Қаржы құралдарымен келесі операцияларды жасаған кезде - 0 теңге: қайта бағалау жүргізілген; 

өтелген; депозиттік шарттардың күші тоқтатылған кезде 
 

 6.3 Қаржы құралдарының (соның ішінде ақшаның) және (немесе) клиенттің басқа 

мүлкінің есебін жүргізу: 
 

6.3.1 Кастодиан клиенттері үшін Банктің тарифтік 

саясатына сәйкес 

келісім бойынша 

 

6.3.2 Активтер есебін нарықтық құны бойынша жүргізу (заңнамалық талаптар 

болмаған кезде), негізгі тарифке қосымша 

 айына 30 000 KZT  

Ескерту:  

 Қызметтің ең аз мөлшері – 30 000 теңге (заңды тұлғалар үшін); 60 000 теңге (инвестициялық 

қорлар үшін). 
 



Комиссияны есептеу қаржы құралдары (соның ішінде ақша) және (немесе) басқа мүлік 

Кастодиандағы қаржы құралдарының есебіне есептелген сәттен бастап жүргізіледі 
 

Шотты жүргізу үшін комиссия жиынтық портфеліне күн сайын номиналды құны бойынша немесе 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген құн бойынша есептеледі және айына 

1 рет ұсынылады. 

 

 6.4 Кастодиан клиенттердің тапсырмаларын орындаған кезде, ұйымдар көрсететін 

қызметтер 
 

6.4.1 Кастодиан клиенттердің тапсырмаларын орындаған кезде ұйымдар 

көрсететін қызметтер (ОД-ның, брокердің, тіркеушінің, кастодианның және т.б. 

қызметтері) 

 Факті бойынша 
 

 6.5 Корпоративтік оқиғалар  

6.5.1 Клиенттің атынан корпоративтік оқиға бойынша берілетін нұсқаулар 

(дауыс беру, қайта құрылымдау/эмитент ұсынған опцияны таңдау) 

 1 000 KZT  

 6.6 Кастодиандық қызметке байланысты мәселелер бойынша кеңес беру қызметтерін 

көрсету 
 

6.6.1 Кастодиандық қызметке байланысты мәселелер (Телекс, SWIFT, Пошта 

шығыстары, Курьерлік шығыстар, клиенттің тапсырмасына байланысты Банк 

шығыстары) бойынша кеңес беру қызметтерін көрсету  

 0 KZT + Нақты 

шығыстар  

 6.7 Эмитенттердің ақпаратын клиентке ұсыну  

6.7.1 Эмитенттердің ақпаратын клиентке ұсыну  0 KZT  

6.7.2 Эмитенттен/Жаһандық кастодианнан/Орталық Депозитарийден қосымша 

ақпарат сұрату (клиенттің сұрауы бойынша) 

 2 000 KZT  

 6.8 Есептілік  

6.8.1 Жеке шоттың жай-күйі туралы үзінді көшірме және Мәміле бойынша есеп 

беру (жоспар бойынша) 

 0 KZT  

6.8.2 Жеке шоттың жай-күйі туралы үзінді көшірме және Мәміле бойынша есеп 

беру (талап ету бойынша) 

 500 KZT  

6.8.3 Активтерді жоспар бойынша салыстырып тексеру  0 KZT  

6.8.4 Активтерді талап ету бойынша салыстырып тексеру  3 000 KZT  

6.8.5 Байланыс қызметтері (Факс, Телекс, SWIFT, Пошта шығыстары, 

Курьерлік шығыстар) 

 Факті бойынша  

 7. Бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялар  

 7.1 Банктің «депо» шотын жүргізуі  

7.1.1 Банктің "депо" шотын ашуы, жабуы  0 теңге  

7.1.2 Дербес шотта бағалы қағаздардың есебін жүргізу жəне сақтау 

 

Номиналды құны 

бойынша орташа 

айлық 

қалдықтың 0,01% 

(бірақ кемінде 10 

000 теңге жəне 

100 000 

теңгеден аспау 

керек) 

 

 7.2 Бағалы қағаздармен жүргізілетін операциялар  

7.2.1 Бағалы қағаздарды сатып алу/сату  мəміле көлемінің 

0,01% 

(бірақ кемінде 100 

000 теңге) +  

«Бағалы 

қағаздардың 

орталық 

депозитарий» АҚ-

тың және 

«Қазақстан қор 

биржасы» АҚ-тың 

комиссиясы 

 



7.2.2 РЕПО/ Кері РЕПО операциялары РЕПО ашу 

көлемінен 0.01 % 

(бірақ кемінде 10 

000 теңге жəне 

200 000 

теңгеден аспау 

керек) 

 

7.2.2 РЕПО/ Кері РЕПО операциялары РЕПО ашу 

көлемінен 0.01 % 

(бірақ кемінде 10 

000 теңге жəне 

200 000 

теңгеден аспау 

керек) 

 

 Клиенттің өтініші қанағаттандырылмаған жағдайда, банктің қызметі үшін алынатын комиссия 2 

АЕК-ні құрайды 
 

7.2.3 Бағалы қағаздарды өтеу  2 АЕК  

7.2.4 Қағаздарды бір субдепозитарийден басқасына аудару   1 АЕК + 

«Қазақстан қор 

биржасы» АҚ-тың 

комиссиясы 

 

 7.3 Басқа қызметтер  

7.3.1 Қазақстан қор биржасының қызметтері  «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ 

тарифтеріне 

сәйкес 

 

7.3.2 Орталық депозитарийдің қызметтері  «Бағалы 

қағаздардың 

орталық 

депозитарий» АҚ 

тарифтеріне 

сәйкес 

 

 

 

* * * 

 Кастодиальные услуги/Операции с ценными бумагами 

 6. Кастодиальные услуги  

 6.1 Открытие лицевого счета  

6.1.1 Открытие лицевого счета  0 KZT  

 6.2 Операции с финансовыми инструментами  

6.2.1 За транзакцию (зачисление/списание финансовых инструментов при 

покупке/продаже; списание по операциям РЕПО/Обратное РЕПО; 

размещении денег на депозит, депозитные сертификаты, опционы и пр) по 

счетам Кастодиана 

 1 000 KZT 

 

6.2.2 За транзакцию (зачисление/списание финансовых инструментов при 

покупке/продаже; списание по операциям РЕПО/Обратное РЕПО и пр.) между 

счетами зарубежных Кастодианов 

 1 500 KZT 
 

6.2.3 За отмену транзакции (зачисление/списание финансовых инструментов 

при покупке/продаже; списание по операциям РЕПО/Обратное РЕПО; 

размещении денег на депозит, депозитные сертификаты, опционы и пр) по 

счетам Кастодиана 

 1 000 KZT 

 

6.2.4 За отмену транзакции (зачисление/списание финансовых инструментов 

при покупке/продаже; списание по операциям РЕПО/Обратное РЕПО и пр.) 

между счетами зарубежных Кастодианов 

 1 500 KZT 
 



6.2.5 За транзакцию по корпоративным событиям (зачисление/списание 

финансовых инструментов при конвертации, погашении, досрочном выкупе, 

сплит, консолидация, смена НИН/ISIN) по счетам Кастодиана 

 1 000 KZT 
 

6.2.6 За транзакцию по корпоративным событиям (зачисление/списание 

финансовых инструментов при конвертации, погашении, досрочном выкупе, 

сплит, консолидация, смена НИН/ISIN) между счетами зарубежных 

Кастодианов 

6.2.7 За отправку клиентом Приказа на зачисление/списание ценных бумаг 

по системе «Интернет-банкинг» 

6.2.7.1. Отправка Клиентом Приказа (зачисление/списание финансовых 

инструментов) в Банк после 16.00 по счетам Кастодиана дополнительно к 

тарифу 6.2.1. 

6.2.7.2. Отправка Клиентом Приказа (зачисление/списание финансовых 

инструментов) в Банк после 16.00 между счетами зарубежных Кастодианов 

дополнительно к тарифу 6.2.2. 

 

 1 500 KZT 

 

 

 

 

 

1 000 KZT 

 

 

 1 500 KZT 

 

 

 

 Примечания:  

  Комиссия взимается по каждой операции по лицевому счету в соответствии с заявкой клиента 

(при покупке/продаже, списание по операциям РЕПО/Обратное РЕПО, размещение денег на 

депозит, депозитные сертификаты, опционы и пр.) 

 

 0 тенге при следующих операциях с финансовыми инструментами: при переоценке; при 

погашении; при прекращении действия депозитных договоров 
 

 6.3 Учет финансовых инструментов (в т.ч. денег) и (или) иного имущества клиента:  

6.3.1 Для клиентов Кастодиана  По 

договоренности в 

соответствии с 

тарифной 

политикой Банка 

 

6.3.2 Учет активов по рыночной стоимости (при отсутствии законодательного 

требования), дополнительно к основному тарифу 

 30 000 KZT в 

месяц 
 

 Примечания:  

 Минимальный размер услуги – 30 000 тенге (юридические лица); 60 000 тенге (инвестиционные 

фонды). 
 

 Начисление комиссии производится с момента зачисления финансовых инструментов (в т.ч. 

денег) и (или) иного имущества на счет по учету финансовых инструментов в Кастодиане 
 

 Комиссия за ведение счета начисляется ежедневно на совокупный портфель по номинальной 

стоимости или по стоимости определенной в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и выставляется 1 раз в месяц. 

 

 6.4 Услуги организаций при исполнении Кастодианом поручений клиентов  

6.4.1 Услуги организаций при исполнении Кастодианом поручений клиентов 

(ЦД, брокера, регистратора, кастодиана и пр.) 

 По факту  

 6.5 Корпоративные события  

6.5.1 Инструкция от имени клиента по корпоративному событию 

(голосование, реструктуризация/ выбор опции, предложенной эмитентом) 

 1 000 KZT  

 6.6 Предоставление консультационных услуг по вопросам связанным с кастодиальной 

деятельностью 
 

6.6.1 Предоставление консультационных услуг по вопросам связанным с 

кастодиальной деятельностью (Телекс, SWIFT, Почтовые расходы, 

Курьерские расходы, затраты Банка связанные с поручением клиента) 

 0 KZT + 

Фактические 

затраты 

 

 6.7 Предоставление информации от эмитентов клиенту  

6.7.1 Предоставление информации от эмитентов клиенту  0 KZT  

6.7.2 Запрос дополнительной информации от эмитента/Глобального 

кастодиана/Центрального Депозитария (по просьбе клиента) 

 2 000 KZT  

 6.8 Отчетность  

6.8.1 Выдача выписки о состоянии лицевого счета и Отчет по сделке 

(плановые) 

 0 KZT  



6.8.2 Выдача выписки о состоянии лицевого счета и Отчет по сделке (по 

требованию) 

 500 KZT  

6.8.3 Сверка активов плановая  0 KZT  

6.8.4 Сверка активов по требованию  3 000 KZT  

6.8.5 Услуги связи (Факс, Телекс, SWIFT, Почтовые расходы, Курьерские 

расходы) 

 По факту  

 7. Операции с ценными бумагами  

 7.1 Ведение счета "депо" банком  

7.1.1 Открытие, закрытие счета "депо" банком  0 тенге  

7.1.2 Учет и хранение ценных бумаг на лицевом счете  0,01% от 

среднемесячного 

остатка по 

номинальной 

стоимости (не 

менее 10 000 

тенге и не более 

100 000 тенге) 

 

 7.2 Операции с ценными бумагами  

7.2.1 покупка/продажа ценных бумаг  0,01 % от объема 

сделки, (но не 

менее 100 000 

KZT) + комиссия 

АО «Центральный 

депозитарий ЦБ» 

и АО 

«Казахстанская 

фондовая биржа». 

 

7.2.2 Операции РЕПО/обратное РЕПО  0.01 % от объема 

открытия РЕПО 

(не менее 10 000 

тенге и не более 

200 000 тенге) 

 

7.2.2 Операции РЕПО/обратное РЕПО   0.01 % от объема 

открытия РЕПО 

(не менее 10 000 

тенге и не более 

200 000 тенге) 

 

 В случае неудовлетворения заявки клиента, комиссия за услуги банка составляет 2 МРП  

7.2.3 Погашение ЦБ  2 МРП  

7.2.4 Перевод бумаг из одного субдепозитария в другой  1 МРП + комиссия 

АО 

«Казахстанская 

фондовая биржа» 

 

 7.3 Прочие услуги  

7.3.1 Услуги казахстанской фондовой биржи  согласно тарифам 

АО 

«Казахстанская 

фондовая биржа» 

 

7.3.2 Услуги Центрального Депозитария  согласно тарифам 

АО «Центральный 

Депозитарий 

ценных бумаг» 

 

 

 


