
 
Жеке тұлғалар үшін депозиттік өнімдер туралы ақпарат 

 

 

 

Мөлшерлемелер «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және пассивтерді басқару 

комитетінің 04.02.2021 ж. №12 шешімімен бекітілген 

«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активытерді және пассивтерді басқару комитетінің 30.11.2021 

ж. №162 шешімінің өзгертулерімен 

«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және пассивтерді басқару комитетінің 28.02.2022 

ж. №39 шешімінің өзгертулерімен 

«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және пассивтерді басқару комитетінің 05.05.2022 

ж. № 84 шешімінің өзгертулерімен 

«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және пассивтерді басқару комитетінің 04.08. 2022 

ж. №154 шешімінің өзгертулерімен 
«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және пассивтерді басқару комитетінің 09.11. 2022 

ж. №208 шешімінің өзгертулерімен 

 

 

 

 

 

"СТРАТЕГИЯ" жеке тұлғаларға арналған жинақ депозиті 

Салым валютасы KZT USD 

Сақтау мерзімі айлар 6 12 24 12 24 

Сыйақы мөлшерлемесі (жылдық %) 
15,8% 

(СЖТМ 17 

%) 

13,6% 

(СЖТМ14,5 

%) 

7,6 %  

(СЖТМ 

7,9%) 

1,0% 

(СЖТМ 1,0%) 

Салымның ең аз сомасы 15 000 KZT 100 USD 

Бір Салымшыға шаққандағы ең жоғары 

жиынтық сома 

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша асып кеткен жағдайда 

Банктің меншікті капиталы мөлшерінің 10% - дан (он пайыздан) 

аспайды 

Беркітілген сыйақы мөлшерлемесі Бүкіл мерзімге 

Сыйақы төлеу Ай сайын капиталдандырылады 

Қосымша жарналар (негізгі сомаға банк әр күнтізбелік айдың бірінші жұмыс күнінде 

айына 1 рет дербес есептейді) 

Ішінара алу жоқ 

Ішінара алуға мораторий Ішінара алу көзделмеген 

Ұзарту Ұзартумен (Салымшы осы Шарттың қолданылу мерзімі 

аяқталғаннан кейін келмеген және салымның негізгі сомасы мен 

есептелген сыйақы талап етілмеген жағдайда Шарт автоматты 

түрде сол мерзімге, сол шарттарда, бірақ салымның осы түрі үшін 

қолданылып жүрген сыйақы мөлшерлемесі бойынша 2 реттен 

аспайтын мерзімге ұзартылады. Теңгедегі депозиттерге 

ғана)/немесе ұзартусыз 

Мерзімінен бұрын тоқтату Өтініш берілген сәттен бастап 30 күн өткеннен кейін мерзімінен 

бұрын бұзу, сыйақы "талап етілгенге дейін" депозиті бойынша 

мөлшерлеме есебінен қайта есептеледі 

Депозит ашқаны үшін комиссия ЖОҚ 

Қолма-қол ақшаны алу үшін комиссия ЖОҚ,  салым бойынша төлем клиенттен өтініш берген сәттен 

бастап 30 күн өткен соң жүргізіледі 

Опциялар көзделмеген 



 
Жеке тұлғалар үшін 

депозиттік өнімдер туралы ақпарат 

 

 
Жеке тұлғалар үшін "КАПИТАЛ" жинақ депозиті толықтыру құқығынсыз  

Салым валютасы KZT 

Сақтау мерзімі айлар 3 6 12 24 36 

Сыйақы мөлшерлемесі 15,8 % 

(СЖТМ 

17%) 

 

16,2 % 

(СЖТМ 

17,5%) 

 

14,7 % 

(СЖТМ 15,7%) 

 

10,8% 

(СЖТМ 11,3%) 

(жылдық%) 500 000 KZT 

Бір Салымшыға шаққандағы ең 

жоғары жиынтық сома 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша асып кеткен жағдайда Банктің 

меншікті капиталы мөлшерінің 10% -нан (он пайыздан) аспайды 

Белгіленген сыйақы 

мөлшерлемесі 
Бүкіл мерзімге 

Сыйақы төлеу Ай сайын капиталдандырылады 

(Банк әрбір күнтізбелік айдың бірінші жұмыс күнінде айына 1 рет негізгі 

сомаға дербес есептеледі) 

  

Қосымша жарналар көзделмеген 

Ішінара алу жоқ 

Ішінара алуға Мораторий 
Ішінара алу көзделмеген 

Ұзарту   

Ұзартумен (Салымшы осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін 

келмеген және салымның негізгі сомасы мен есептелген сыйақы талап 

етілмеген жағдайда Шарт автоматты түрде сол мерзімге, сол талаптарда, бірақ 

салымның осы түрі үшін қолданылып жүрген сыйақы мөлшерлемесі бойынша 

2 реттен аспайтын мерзімге ұзартылады.)/немесе ұзартусыз 

Мерзімінен бұрын тоқтату 
Өтініш берілген сәттен бастап 30 күн өткеннен кейін мерзімінен бұрын бұзу, 

сыйақы "Талап етілгенге дейін" депозиті бойынша мөлшерлеме есебінен қайта 

есептеледі. 

Депозит ашқаны үшін комиссия ЖОҚ 

Қолма-қол ақшаны алу үшін 

комиссия 
ЖОҚ, салым бойынша төлем клиенттен өтініш берген сәттен бастап 30 күн 

өткен соң жүргізіледі 

Опциялар Көзделмеген  

 

Мөлшерлемелер «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және пассивтерді басқару 

комитетінің 04.02.2021 ж. №12 шешімімен бекітілген 

«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активытерді және пассивтерді басқару комитетінің 30.11.2021 

ж. №162 шешімінің өзгертулерімен 

«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және пассивтерді басқару комитетінің 05.05.2022 

ж. № 84 шешімінің өзгертулерімен 

«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және пассивтерді басқару комитетінің 04.08. 2022 

ж. №154 шешімінің өзгертулерімен 

«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және пассивтерді басқару комитетінің 09.11. 2022 

ж. №208 шешімінің өзгертулерімен 



 
Жеке тұлғалар үшін 

депозиттік өнімдер туралы ақпарат 

 

Жеке тұлғалар үшін "КОПИЛКА" шұғыл шарттарына сәйкес келмейтін депозит 

Мақсатты 

аудитория 

Жеке кәсіпкер ретінде тіркеу есебінде тұрмайтын жеке тұлғалар, сондай-ақ жеке 

практикамен айналысатын тұлғалар 

Салым валютасы KZT USD EUR RUB 

Сақтау  мерзімі 

айларда  
6 12 24 36 12 24 36 12 24 12 24 

Сыйықы 

мөлшерлемесі 

(жылдық %) 

14,5%  

(СЖТ

М 

15,5%) 

14,5%  

(СЖТ

М 

15,5%) 

8,8%  

(СЖТМ 

9,2%) 

1% (СЖТМ 1,0%) 

0,8% 

(СЖТ

М 

0,8%) 

0,8% 

(СЖТ

М 

0,8%) 

1,0% 

(СЖТ

М  

1,0%) 

1,0% 

(СЖТ

М 

1,0%) 

Салымның ең аз 

сомасы 

(төмендетілмейтін 

қалдық) 

 

500 KZT немесе 10 USD/EUR 

100 RUB тараптардың келісімімен өзгеруі мүмкін  

 

Бір Салымшыға 

шаққандағы ең 

жоғары жиынтық 

сома 

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша асып кеткен жағдайда Банктің меншікті капиталы 

мөлшерінің 10% - дан (он пайыздан) аспайды 

Беркітілген сыйақы 

мөлшерлемесі 

Бүкіл мерзімге 

Сыйақы төлеу Ай сайын 

Капиталдандыру Ай сайын салымшының ағымдағы шотына капиталдандырылады/немесе ай сайын 

Қосымша жарналар Шектеусіз, салымның ең жоғары сомасына дейін 

Ішінара алу Шотта салымның ең төменгі сомасынан төмен емес қалдық (төмендетілмейтін қалдық) 

сақталуы мүмкін 

Ішінара алуға 

мораторий 
жоқ 

Автоматты ұзарту- 

ТЕҢГЕДЕГІ 

депозиттерге ғана!!! 

Салымшы осы Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін келмеген және салымның 

негізгі сомасы мен есептелген сыйақы талап етілмеген жағдайда Шарт автоматты түрде сол 

мерзімге, сол талаптарда, бірақ салымның осы түрі үшін қолданылып жүрген сыйақы 

мөлшерлемесі бойынша 2 реттен аспайтын мерзімге ұзартылады 

Мерзімінен бұрын 

тоқтату 
ЖТ үшін - салымды орналастырудың нақты мерзімі үшін сыйақы төлеу 

Депозит ашқаны 

үшін Комиссия 
ЖОҚ 

Қолма-қол ақшаны 

алу үшін Комиссия ЖОҚ, салым/қосымша жарна депозитте кемінде 15 күнтізбелік күн болған жағдайда 

Опциялар ең икемді шарттардағы депозит  

 

 
Мөлшерлемелер «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және пассивтерді басқару 

комитетінің 29.09.2022 ж. №183 шешімімен бекітілген. 

Мөлшерлемелер «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және пассивтерді басқару 

комитетінің 09.11.2022 ж. №208 шешімімен бекітілген. 

 Қосымша ақпарат алу үшін Сіз әрқашан банктің байланыс орталығына хабарласуыңызға болады: 

 www.Bankffin.kz  

595 – ұялы телефоннан тегін 

http://www.bankffin.kz/

