
 
БЕКІТІЛДІ 

Директорлар кеңесіның 

10.07.2018 ж. №178 қаулысымен 

 
2018 жылғы 1 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі 

    

Банктерге арналған жалпы тарифтер 

I. Шоттарды ашу, жабу, қызмет көрсету  

1.1 Корреспонденттік шотты ашу 

1.1 Корреспонденттік шотты ашу ТЕҢГЕМЕН: 0 ТЕҢГЕ; 

Шетел валютасымен: 0 ТЕҢГЕ 

1.2 Шотты жабу, ҚҚС-ны қоса есептегенде 

1.2.1 Кредит қалдығы нөлге тең болған кезде шотты 

жабу 

ТЕҢГЕМЕН: 0 ТЕҢГЕ; 

Шетел валютасымен: 0 ТЕҢГЕ 

1.2.2 Кредит қалдығы нөлге тең емес болған кезде 

шотты жабу  

Нақты қалдық сомасында, бірақ 5000 ТЕҢГЕДЕН 

аспайды;  

Шетел валютасымен: 25 USD 

1.3 Шотқа қызмет көрсету 

1.3 Шотқа қызмет көрсету ТЕҢГЕМЕН: 5000 ТЕҢГЕ;  

Шетел валютасымен: ай сайын, әрбір шот үшін 25 

USD 

1.4 Есеп айырысу операциялары 

1.4.1 Теңгедегі басқа банктердің клиенттерінің 

пайдасына: 

Соманың 0,2% (ең төменгі 150 ТЕҢГЕ, ең жоғары 500 

ТЕҢГЕ) 

1.4.2 Басқа банктердің клиенттерінің пайдасына 

шетел валютасымен: 

 

 

1.4.2.1 жөнелтушінің есебінен (OUR): 

- еркін конвертацияланатын валютамен 

 

60 USD 

 

 

 - ТМД елдерінің валютасымен 40 USD 

 

1.4.2.2 Бенефициардың есебінен ішінара төлеу 

арқылы  (SHA) 

45 USD 

 

 

 

1.4.2.3 Бенефициардың есебінен (BEN) 

 

 

25 USD 

1.4.3 Банкаралық ақша аударымдары ТЕҢГЕМЕН: 60 ТЕҢГЕ; 

Шетел валютасымен: 30 USD 

1.4.4 Банк ішіндегі аударымдар ТЕҢГЕМЕН: 0 ТЕҢГЕ; 

Шетел валютасымен: 0 ТЕҢГЕ 

1.4.5. Банктің техникалық мүмкіндігі болған 

жағдайда, алдын ала келісім бойынша операциялық 

уақыттан тыс жүргізілетін төлемдер мен ақша 

аударымдары (негізгі тарифке қосымша алынады) 

 

 

ТЕҢГЕМЕН: 1500 ТЕҢГЕ; 

Шетел валютасымен: 20 USD 

1.4.6 Бенефициарға аударым сомасы есептелген 

күнді растау туралы сауал, ҚҚС-ны қоса есептегенде 

                

 



       1.4.6.1 теңгемен: 

            - Банктің клиентіне   

            - басқа банктің клиентіне 

 

5000 ТЕҢГЕ 

10 000 ТЕҢГЕ 

       1.4.6.2 шетел валютасымен:  

            - Банктің клиентіне   

            - басқа банктің клиентіне 

 

20 USD 

50 USD 

1.4.7 Төлемді жою туралы сауал, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде: 

          1.4.7.1 Теңгемен: 

              - Банк өңдегенге дейін  

 

          1.4.7.2 шетел валютасымен:  

        - Банк өңдегенге дейін 

        - Банк өңдегеннен кейін 

 

 

 

1000 ТЕҢГЕ  

 

 

10 USD 

50 USD  

1.4.8 Респондент банктің өтінішімен шот бойынша 

үзінді көшірмені қайта жіберу, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде 

ТЕҢГЕМЕН: әрбір құжат үшін 800 ТЕҢГЕ;  

Шетел валютасымен: әрбір құжат үшін 15 USD  

1.4.9 Өткен жылдардағы төлемдер бойынша сауал, 

ҚҚС-ны қоса есептегенде 

ТЕҢГЕМЕН: 7000 ТЕҢГЕ + нақты шығыстар; 

Шетел валютасымен: 50 USD + нақты шығыстар 

1.4.10 Төлемнің деректемелерін өзгерту, ҚҚС-ны 

қоса есептегенде 

ТЕҢГЕМЕН (Банк өңдегенге дейін):  2 000 ТЕҢГЕ  

Шетел валютасымен: 40 USD + нақты шығыстар 

1.4.11 Анықтама беру, ҚҚС-ны қоса есептегенде: 

- «Банк ЦентрКредит» АҚ-та корреспонденттік 

шоттың болуы туралы; 

- «Банк ЦентрКредит» АҚ-та мерзімінен 

кешіктірілген берешектің жоқтығы туралы 

 

800 ТЕҢГЕ; 

Шетел валютасымен: әрбір құжат үшін 10 USD  

 

1.4.12 Операциялар бойынша тергеулер жүргізу, 

ҚҚС-ны қоса есептегенде 

ТЕҢГЕМЕН: 10 000 ТЕҢГЕ; 

Шетел валютасымен: 10 000 ТЕҢГЕ 

1.5 Кассалық қызмет көрсету Заңды тұлғаларға арналған тарифтерге сәйкес  

1.6 Пошталық курьерлік шығыстар, ҚҚС-ны қоса есептегенде 

1.6 Пошталық курьерлік шығыстар факт бойынша 

1.7 Банктердің сауалдары бойынша аудиторлық компаниялар үшін растау, ҚҚС-ны қоса 

есептегенде 

1.7 Банктердің сауалдары бойынша аудиторлық 

компаниялар үшін растау (бұл тариф контрагент 

банктермен жүргізілетін кез келген операция 

бойынша қалдықты растау үшін пайдаланылады). 

ТЕҢГЕМЕН: әрбір құжат үшін 8000 ТЕҢГЕ; 

Шетел валютасымен: әрбір құжат үшін 30 USD  

 

1. Корреспонденттік шотқа қызмет көрсету үшін алынатын комиссия тікелей корреспонденттік 

қарым-қатынастар бойынша теңгемен ашылған шоттарға, сондай-ақ Western Union  жүйесі 

бойынша есеп айырысулар үшін ашылған суб-агенттердің шоттарына қолданылмайды. 

2. Контрагенттің Банкте бірнеше корреспонденттік шоттары болған жағдайда, есептен шығару 

үшін жеткілікті қалдығы бар шоттан қызмет үшін комиссияны есептен шығаруға жол беріледі.  

3. Шетел валютасымен жүргізілген операциялар бойынша комиссиялар операция жүргізілген 

күнге ҚР ҰБ белгілеген бағамға сәйкес валютамен есептен шығарылады.  

4. Респонденттердің өкімі бойынша жүргізілетін операцияларға қатысты үшінші банктердің 

комиссиялары қосымша алынады.  

 

*** 

 


