
FFIN Bank KZ қосымшасындағы SWIFT аударымдар бойынша 

нұсқаулық 

       

АҚШ ДОЛЛАРЫМЕН     

1. «Аударымдар» бөліміне өтіңіз        

2. «SWIFT» басыңыз        

3. Аударма түрін таңдаңыз: жеке немесе заңды тұлғаға; 

4. Есептен шығарылатын шотты көрсетіңіз (егер валюталық шотта қаражат 

болмаса, ол көрсетілмейді)         

5. Аударым валютасын көрсетіңіз - USD      

  

6. Алушы банктің SWIFT кодын жазыңыз (оны деректемелерден табуға болады). 

Егер алушының филиал коды белгісіз болса - соңында латын әріптерімен XXX 

жазыңыз         

7. Алушының резиденттігін көрсетіңіз 

         

8. Алушының шотын жазыңыз (IBAN) 

         

9. Алушының аты-жөнін, қаласын және мемлекетін көрсетіңіз 

         

10. Корреспондент банкті (аударым өтетін аралық банк) көрсетіңіз, егер бар болса. 

Алушыдан деректерді нақтылаңыз 

         

11. Төлем мақсатының кодын таңдаңыз (ТМК) 

         

12. Төлемнің мақсатын ағылшын тілінде жазыңыз (аударма мақсаты, аты-жөні / 

тауардың немесе қызметтің атауы /ССН, Шарттың/инвойс нөмірі және т. б.) 

         

13. Заңды тұлғалар үшін: бенефициар кодын таңдаңыз (БеК) 

         

14. Қажет болса (мысалы, заңды тұлғаға аударым жасаған жағдайда), келесі 

құжатты тіркеңіз: төлем шоты/шарт/инвойс 

         

15. Қажетті соманы енгізіп, «Аудару» түймесін басыңыз 

 

Дайын! Аударым жылдамдығы: 2-3 күн 

         

              

 



РУБЛЬМЕН 

       

1. «Аударымдар» бөліміне өтіңіз 

         

2. «SWIFT» басыңыз 

         

3. Аударма түрін таңдаңыз: жеке немесе заңды тұлғаға; 

         

4. Есептен шығарылатын шотты көрсетіңіз (егер валюталық шотта қаражат 

болмаса, ол көрсетілмейді)         

         

5. Аударым валютасын көрсетіңіз – RUB 

         

6. Алушы банктің БСК жазыңыз (оны деректемелерден табуға болады). Егер 

алушының филиал коды белгісіз болса, соңында латын әріптерімен XX 

жазыңыз 

         

7. Алушының резиденттігін көрсетіңіз 

         

8. Алушының шотын жазыңыз (IBAN) 

         

9. Алушының аты-жөнін, қаласын және мемлекетін көрсетіңіз 

      

10. Корреспондент банкті (аударым өтетін аралық банк) көрсетіңіз, егер бар болса. 

Алушыдан деректерді нақтылаңыз 

         

11. Төлем мақсатының кодын таңдаңыз (ТМК) және төлем мақсатын орыс тілінде 

жазыңыз (аударма мақсаты, Толық аты/тауардың немесе қызметтің атауы/ССН, 

Шарттың/инвойс нөмірі және т. б.) 

         

12. Валюта операциясының кодын таңдаңыз (VO) 

         

13. Заңды тұлғалар үшін: бенефициар кодын (БеК) және есепке қою себебінің 

кодын (ЕСК) таңдаңыз 

         

14. Қажет болса (мысалы, заңды тұлғаға аударым жасаған жағдайда), келесі 

құжатты тіркеңіз: төлем шоты/шарт/инвойс 

         

15. Қажетті соманы енгізіп, «Аудару» түймесін басыңыз 

          

Дайын! Аударым жылдамдығы: 2-3 күн  

         

             

     

    


