
№  алынатын комиссия
1.1 3 000 тг бір шотты ғана ашқаны үшін өзге шоттарды ашу тегін

1.2 2 000 тг бір шотты ғана ашқаны үшін өзге шоттарды ашу тегін

1.3 тегін

1.4 700 тг ай сайын әрбір шотқа
шотта  қозғалыс болған жағдайда

1.5 700 ай сайын әрбір шотқа
шотта  қозғалыс болған жағдайда

1.6 10 000 тг ай сайын, шот бойынша қозғалыстың барлығына қарамастан

5 000 тг әрбір шотқа
шотта  ақша болған жағдайда

тегін

1.8 тегін

1 000 тг /
балама 1 000 тг
шоттағы қалдық мөлшерінде

№    алынатын комиссия

0,2% сомадан
мин. 100 тг

тегін

2.1.1 0,15% сомадан

2.2
0,3% сомадан, мин 500 тг - 5 000 000 тг дейін
0,4% сомадан - 5 000 000 тг жоғары
0,3% сомадан- алдын ала өтінім бойынша
1,5% сомадан (50 мың АҚШ доллары сомасы жа ғдайында келесі  күні  
берумен алдын ала өтінім бойынша)
тегін

1% сомадан

2.2.1 қарыз мерзіміне байланысты:
3 ай - 0,1%
6-12 ай - 1,5%
13-36 ай- 3,5%
37-60 ай - 3,5%
61-120 ай - 3%

2.2.2 қарыз мерзіміне байланысты:
6-12 ай - 2,0%
13-36 ай - 4,0%
37-60 ай - 5,0%
61-120 ай- 1,0%

2.3 0,5% сомадан
мин. 500 тг

2.4. 0,5% сомадан
мин. 500 тг

2.5 700 тг (25 парақ)
2.6 0,07% тапсырыс берілген сомадан

№    алынатын комиссия

0,1% сомадан
мин. 200 тг / макс. 500 тг
0,2% әр операцияға
мин. 500 тг / макс. 1 000 тг
2 000 тг

0,1% сомадан
мин. 150 тг / макс. 350 тг

0,1% сомадан
мин. 200 тг / макс. 500 тг
0,2% сомадан
мин. 500 тг / макс.1 000 тг
0,2% от суммы
мин. 500 тг / макс. 1 000 тг
0,1% сомадан
мин. 150 тг / макс. 350 тг
2 000 тг

0,2% сомадан
мин. 500 тг / макс. 1 000 тг

"Табысты растаумен кредит"өнімі бойынша қолма қол ақша беру

қолма қол кредит қаражатын беру («Кепіл а қша/депозит кредиті», «Табысты 
растаумен кредит», «Табысты растаусыз кредит» кредит өнімдерінен басқа)

9:00:ден 13:00:ге дейін сол күнгі  ақша аударымымен

16:00:ден 17:00:ге дейін
техникалық мүмкіндікке қарай**/Қазынашылық тобының келісімі  бойынша

ағымдағы шоттан ұлттық валютада

*17:00:ден 18:00:ге дейін 
Банктің техникалық мүмкіндігіне қарай/Қазынашылық тобының келісімі  
бойынша

өзге банктер клиенттеріні ң пайдасына аударымдар (төлемдер) Астана қ. уақыты боынша, Ақтөбе қ. филиалынан басқа (3.8 т. қоспағанда):

9:00:ден 16:00:ге дейін сол күнгі  ақша аударымымен

"Табысты растаусыз кредит"өнімі бойынша қолма қол ақша беру    

бюджетке шот ашпастан салық төлеуге және өзге аударымдарға қолма қол ақша 
қабылдау 

3.1

9:00:ден 13:00:ге дейін сол күнгі  ақша аударымымен

13:00:ден 16:00:ге дейін сол күнгі  ақша аударымымен

16:00:ден 17:00:ге дейін сол күнгі  ақша аударымымен Қазынашылық тобының 
келісімі  бойынша

17:00:ден кейін келесі  күнгі  ақша аударымымен

өз қызметін заңды тұлға  білімінсіз жүзеге асыратын заңды тұлғалардың және 
жеке кәсіпкерлерді ң, шаруа қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының  
ұлттық және шетел валютасында эскроу шоттарын жүргізу 

өз қызметін заңды тұлға  білімінсіз жүзеге асыратын заңды тұлғалардың/жеке 
кәсіпкерлерді ң, шаруа қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының  ұлттық 
және шетел валютасында ғы эскроу шотын жабу   

1.9

өз қызметін заңды тұлға  білімінсіз жүзеге асыратын заңды тұлғалардың/жеке 
кәсіпкерлерді ң, шаруа қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының  ұлттық 
және шетел валютасында ғы шотын жабу

шотта  1 жылдан аса  қозғалыс болмағаны үшін комиссия 

шотта  кемінде 1 000 тг қалған жағдайда

операция түрі                                                      

шотта 12 айдан аса  а қша болмаған жағдайда

өзге банктер клиенттеріні ң пайдасына аударымдар (төлемдер) Астана қ. уақыты боынша, Ақтөбе қ. филиалынан басқа (3.8 т. қоспағанда):

1.7

жинақ шотындағы жарна

2.1

ақша чек кітапшаларын беру*
100 000 000 теңгеден жоғары сомаларға  алдын ала өтінім бойынша тапсырыс 
берілген қолма қол соманы алудан бас тарту *

детекторды қолданумен қолма қол шетел валютасының түпнұсқалылығын 
тексеру

Банктің мүмкіндігі  жағдайында ұлттық банкноталарды және ірі  құнды 
монеталарды ұсақ және керісінше айырбастау  

қолма қол ақша беру

ағымдағы шоттан шетел валютасында

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА, ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ, ЖЕКЕ НОТАРИУСТАРҒА, ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНА, АДВОКАТТАРҒА, КӘСІБИ МЕДИАТОРЛАРҒА, ШАРУА (ФЕРМЕРЛІК) 
ҚОЖАЛЫҚТАРЫНА КӨРСЕТІЛЕТІН БАНК ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫ ТАРИФТЕРІ 
04.09.2017 ж. "Банк Kassa Nova" АҚ Активтерді және пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің мәжілісі шешімі бойынша толықтырулармен және өзгертулермен. 
16.02.2018 ж. "Банк Kassa Nova" АҚ Активтерді және пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің мәжілісі шешімі бойынша толықтырулармен және өзгертулермен. 
13.03.2018 ж. "Банк Kassa Nova" АҚ Активтерді және пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің мәжілісі шешімі бойынша толықтырулармен және өзгертулермен. 
07.02.2019 ж. "Банк Kassa Nova" АҚ Активтерді және пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің мәжілісі шешімі бойынша толықтырулармен және өзгертулермен.
07.03.2019 ж. "Банк Kassa Nova" АҚ Активтерді және пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің мәжілісі шешімі бойынша толықтырулармен және өзгертулермен
02.10.2019 ж. «Банк Kassa Nova"АҚ Активтерді және пассивтерді басқару жөніндегі комитеттің мәжілісі шешімі бойынша толықтырулармен және өзгертулермен   

1. банктік шотты ашу, жүргізу, жабу

2. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

3. ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

17:00:ден кейін келесі  күнгі  ақша аударымымен

клиенттің ұлттық және шетел валютасында жина қ шотынан ағымдағы шотқа 
есептелген (салым сомасы және сыйақы)

қолма қол ақшаны қайта есептеу
ағымдағы шотты ұлттық және шетел валютасында толықтырған жағдайда

инкассирленген ақшаны қайта есептеу

операция түрі                                                      

операция түрі                                                      
заңды тұлғаларға  ұлттық және шетел валютасында а ғымдағы шот ашу

өз қызметін заңды тұлға  білімінсіз жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлерге, шаруа 
қожалықтарына, жеке сот орындаушыларына  ұлттық және шетел валютасында 
ағымдағы шот ашу

заңды тұлғалардың ұлттық және шетел валютасында а ғымдағы шотын жүргізу

өз қызметін заңды тұлға  білімінсіз жүзеге асыратын жеке кәсіпкерлердің, шаруа 
қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының  ұлттық және шетел 
валютасында ағымдағы шоттарын жүргізу 

өз қызметін заңды тұлға  білімінсіз жүзеге асыратын заңды тұлғаларға  және жеке 
кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке сот орындаушыларына  эскроу шот 
ашу



3.2 1 000 тг негізгі  тарифке қосымша алынады

3.3 тегін

3.4 1 000 тг

3.5 1 000 тг

3.6 1 000 тг
3.7

3.7.1 0,15% сомадан
мин 3 000 тг / макс 50 000 тг

3.7.2 5 000 теңге

3.8 1% сомадан, макс 200 000 тг

3.8.1 қарыз мерзіміне байланысты:
3 ай - 0,1%
6-12 ай - 1,5%
13-36 ай - 3,5%
37-60 ай- 3,5%
61-120 ай - 3%

3.8.2 қарыз мерзіміне байланысты:
6-12 ай- 2,0%
13-36 ай - 4,0%
37-60 ай- 5,0%
61-120 ай - 1,0%

№ алынатын комиссия
4.1 тегін
4.2

4.2.1
0,2% сомадан
мин. 4 500 тг / макс. 75 000 тг
0,3% сомадан
мин. 4 500 тг / макс. 75 000 тг

4.2.2
0,35% сомадан
мин. 11 000 тг / макс. 150 000 тг

4.2.3
0,35% сомадан
мин. 20 000 тг / макс. 175 000 тг

4.3

0,15% сомадан мин. 2 000 тг / макс. 20 000 тг
4.4 USD: 35 000 тг

EUR: 22 000 тг
RUB: 5 000 тг                                                             CNY,USD: 8 000 тг
ҚХР аударымдары бойынша

4.5

0,15% сомадан
мин. 4 500 тг / макс. 50 000 тг

4.6 1% сомадан, макс 200 000 тг

4.6.1 қарыз мерзіміне байланысты:
3 ай - 0,1%
6-12 ай - 1,5%
13-36 ай - 3,5%
37-60 ай - 3,5%
61-120 ай - 3%

4.6.2 қарыз мерзіміне байланысты:
6-12 ай - 2,0%
13-36 ай - 4,0%
37-60 ай - 5,0%
61-120 ай - 1,0%

№    алынатын комиссия
5.1 0,2% сомадан

мин. 500 тг / макс. 400 000 тг
банкпен белгіленген ба ғам бойынша

5.2 0,5% сомадан
мин. 5000 тг

№    алынатын комиссия
6.1
6.1.1 экспорт/импорт бойынша валюталық шарттың есептік номерін беру* 4000 тг
6.1.2 5 000 тг

6.1.3 4 000 тг

6.1.4 2 000 тг (банк ҚР ҰБ есеп жасаған кезде)

6.1.5 1 000 тг (банктің ҚР ҰБ есеп құрастыруды талап етпейтін)

6.1.6 10 000 тг

6.1.7 4 000 тг

6.1.8 200 тг

6.1.9 1 000 тг

"Табысты растаумен кредит" өнімі бойынша мақсатты тағайындалу бойынша 
кредит қаражатын (қарыз) аударымы (төлемі)

"Табысты растаусыз кредит" өнімі бойынша мақсатты тағайындалу бойынша 
кредит қаражатын (қарыз) аударымы (төлемі)

"Табысты растаумен кредит"өнімі бойынша мақсатты тағайындалу бойынша 
кредит қаражаты (қарыз) аударымы   

"Табысты растаусыз кредит"өнімі бойынша мақсатты тағайындалу бойынша 
кредит қаражаты (қарыз) аударымы   

USD (SHA/BEN)

EUR (BEN)

ақша жөнелтушінің есебіне (OUR)
USD/EUR

USD

SWIFT ресей рубліндегі  халықаралық аударымдар (4.6-т. қоспағанда):
17.00:ге дейін төлем ағымдағы күнмен,
17.00:ден кейін төлем келесі  жұмыс күні  орындалады

Қытай юанындағы және АҚШ долларындағы халықаралық аударымдар 
SWIFT жүйесі  бойынша Қытай Халық Республикасына және Гонконгқа                                                                                                                               
11.30:ге дейін төлем ағымдағы күнмен,
11.30:ден кейін төлем келесі  жұмыс күні  орындалады   

Операция түрі                                                      

бір сағат ішінде экспорт/импорт бойынша валюталық шарттың есептік номерін 
беру*

CNY, USD (SHA/BEN/OUR)

қолма қол ақшасыз шетел валютасын айырбастау
15-00;ге дейін Астана қ. уақыты бойынша
(15:00:ден кейін өтінімдер Банкті ң қазынашылық тобының келісімі  бойынша 
қабылданады. 
Банкте мүмкіндік болған жағдайда жүргізіледі )

айырбастауға  өтінімді  алып тастау

Банк жүйесінде шетел валютасында ғы аударым (4.6-т. қоспағанда)

ақша алушының есебіне

6. БАНКТІҢ ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮРГІЗУІ

өзге банкте есептік номер берумен валюталық шартты валюталық бақылауға  
қабылдау*
есептік номермен валюталық шартқа өзгертулер, толықтырулар ресімдеу*

SWIFT жүйесі  бойынша шетел валютасында ғы халықаралық аударымдар (ресей рублі  және ҚХР, Гонконг аударымдардан басқа) (4.6-т. қоспағанда):
16.00:ге дейін төлем ағымдағы күнмен, 16.00:ден кейін төлем келесі  жұмыс күні  орындалады 

төлемді  қайтару, төлем нұсқаулықтарын өзгерту, төлем тағдырын сұрау

кредит қаражатының (қарыз) мақсатты тағайындалуы аударым (төлем)(«Кепіл 
ақша/депозит кредиті», «Табысты растаумен кредит», «Табысты растаусыз 
кредит» кредит өнімдерінен басқа) 

4. ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
операция түрі                                                      

KZT (SHA/BEN/OUR)

бір сағат ішінде теңгедегі  жылдам аударымдар

Банк жүйесіндегі  ұлттық валютадағы аударымдар

Банк төлем тапсырысын орындауға  қабылдағаннан кейін клиентті ң төлем 
нұсқаулығын өзгертуі

клиентпен берілген өтінішке сәйкес шығыс төлемдерін жүргізген кезде тергеуді  
орындау*
төлем құжатын жою
ұлттық валютада (теңге) Қазақстан Республикасынан тыс Қытай халық Республикасына сыртқы аударымдар (3.8-т. қоспағанда):
11:30:ге дейін төлем ағымдағы күнмен орындалады, 11:30:ден кейін келесі  жұмыс күні  орындалады

ақша жөнелтушінің есебіне кепілді  төлем (GOUR)

RUB
төлемді  қайтару, төлем нұсқаулықтарын өзгерту, төлем тағдырын сұрау

кредит қаражаты (қарыз) аударымы ма қсатты тағайындалу бойынша («Кепіл 
ақша/депозит кредиті», «Табысты растаумен кредит», «Табысты растаусыз 
кредит» кредит өнімдерінен басқа) 

есептік тіркеуден алып таста ған валюталық шарттың есептік номерін жа ңарту*

өзге банкке қызмет көрсетуге ауысуға  байланысты валюталық шартты есептік 
тіркеуден алып тастау *

5. АЙЫРБАСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ
операция түрі                                                      

ВШБН валюталық шарттар

есептік номермен валюталық шартқа өзгертулер, толықтырулар ресімдеу (6.1.4-
т. көрсетілген ВШБН өзгертулерді  қоспағанда )*

Валюталық бақылау құжаттарының көшірмелерін беру (1 пара қ) *

Валюталық шарттар бойынша а қша және тауарлар (қызмет) қозғалысы туралы 
анықтама ұсыну*



6.2

6.2.1 1 000 тг

6.2.2 500 тг

6.2.3 1 000 тг

6.2.4 200 тг

№    алынатын комиссия

7.1

7.1.1 0,5% кепіл сомасынан 
мин. 10 000 тг/макс. 2 500 000 тг

7.1.2 тендерге қатысу үшін
0,2% кепіл сомасынан

7.2
7.2.1 1 % сомадан

мин 5 000 тг

7.2.1.1 2 % от суммы 
мин 10 000 тг

7.2.2 2% сомадан
мин. 10 000 тг

7.2.2.1 4% от суммы
мин. 20 000 тг

7.4 біруақытта  3% сомадан (min 15 000 теңге, max 750 000 теңге)
мин. 10 000 тг

7.5 10 000 теңге

№    алынатын комиссия
8.1  0% -ден 5% дейін лимит сомасынан өнімге байланысты немесе Банкті ң 

уәкілетті  органының шешімі  бойынша
8.2 0% -ден 5% дейін лимит сомасынан өнімге байланысты немесе Банкті ң 

уәкілетті  органының шешімі  бойынша
8.3 0% -ден 5% дейін лимит сомасынан өнімге байланысты немесе Банкті ң 

уәкілетті  органының шешімі  бойынша
8.4

8.4.1 бастапқы жүгіну - 30 000 теңге;
қайтадан жүгіну -  50 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.4.2 бастапқы жүгіну - 30 000 теңге қайтадан жүгіну -  50 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.4.3 бастапқы жүгіну - 30 000 теңге;
қайтадан жүгіну -  50 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.4.4 бастапқы жүгіну - 30 000 теңге;
қайтадан жүгіну -  50 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.4.5 0,2% лимит ссомасынан

8.4.6 бастапқы жүгіну - 30 000 теңге;
қайтадан жүгіну -  50 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.4.7 бастапқы жүгіну - 30 000 теңге;
қайтадан жүгіну -  50 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.4.8 бастапқы жүгіну - 30 000 теңге;
қайтадан жүгіну -  50 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.4.9 бастапқы жүгіну - 30 000 теңге;
қайтадан жүгіну -  50 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.4.10 бастапқы жүгіну - 30 000 теңге;
қайтадан жүгіну -  50 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.4.11 бастапқы жүгіну - 30 000 теңге;
қайтадан жүгіну -  50 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.5 бастапқы жүгіну - 30 000 теңге;
қайтадан жүгіну -  50 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.6 бастапқы жүгіну - 2 000 теңге;
қайтадан жүгіну -  4 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.7 бастапқы жүгінуде 2 000 тг-ден 50 000 теңгеге дейін;
қайтадан жүгіну 20 000 тг-ден 100 000 теңгеге дейін;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8

орташа айлық айналымы есебінсіз

ұсынылған банктік қарызға  қызмет көрсету аясында кепіл мәнін ауыстыру

кепіл мәнін босату

кепіл шартында шарттарды өзгерту

Қарыз алушының өтінімі негізінде кредиттеу шарттарын өзгерту:

кесте бойынша төлемді  ұзартуды ұсыну 

кредит желісі  бойынша қолжетімділік кезеңін өзгерту

қарыз мерзімін өзгерту

құқық белгілеуші  құжаттардың көшірмелерін беру*

кепілдік қамтамасыз ету және кепіл құжаттарын ресімдеу бойынша мерзімді  
ұзарту*

7.3

операция түрі                                                      
 8.  ҚАРЫЗ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

бланктік тендерлік кепілдіктер ұсыну

банктік қарыз шарты бойынша бірлесіп қарыз алушыны шығару/ауыстыру 

банктік қарыз шарты бойынша кепіл берушіні  ауыстыру 

кепіл шартын ұсыну

сыйақы мөлшерлемесін өзгерту 

міндеттемені орындау/аванстық төлемді қайтару үшін:
жылдық 3%- дан- 5%-дейін кепіл сомасынан, алайда жылына 25 000 000 
теңгеден аспайды 1. банктік кепілдік шығарылған күні  бір реттік;
2. кесте бойынша ай сайынғы төлеммен Банктің уәкілетті  органының 
шешімі  бойынша 
болашақ ақша кепіліне міндеттемелерді орындау/аванстық төлемді 
қайтару үшін:
жылдық 3%-ден - 5% дейін кепіл сомасынан, алайда жылына 25 000 000 
теңгеден аспайды:
1. банктік кепілдік шығарылған күні  бір реттік;
2. кесте бойынша ай сайынғы төлеммен Банктің уәкілетті  органының 
шешімі  бойынша   
тендерге қатысу үшін: 
1% кепіл сомасынан (min 10 000 теңге, max 200 000 теңге)

жылжымалы мүлік кепілін ұсыну

банктік қарыз/кредит желісін ұсыну

қарыз валютасын өзгерту

төлем кестесі  бойынша төлем күнін өзгерту 

құқық белгілеуші  құжаттардың түпнұсқасын уақытша беру

жабық кепілдіктер ұсыну                                                                                                         
(кепіл ақша/депозит)                                                                                                                                                                                                                                         
кепіл бойынша сыйақы есептеумен

кепіл бойынша сыйақы есептеусіз

орташа айлық айналымы есебімен

Банктің Кредит комитетіні ң шешімі  бойынша

7. КЕПІЛДІКТЕР

операция түрі                                                      

болашақта келіп түсетін ақша кепілі  міндеттемесі/шарт/келісімшарт бойынша 
аванстық төлемді  қайтаруды орындау кепілін ұсыну 

банктік қарызды/кредит желісін ұйымдастыру

шұғыл тәртіпте орташа айлық айналымдар есебімен (1 са ғат ішінде)

шұғыл тәртіпте клиентті ң орташа айлық айналымы есебінсіз (1 са ғат ішінде)

банктік қарызды/кредит желісін алуға  өтінімді  қарау

клиенттің өтінімі бойынша кез келген анықтама/хаттар/құжаттарды ұсыну:

Валюталық шартқа өзгертулерді , толықтыруларды ресімдеу*

Валюталық бақылауға  құжаттардың көшірмелерін беру (1 пара қ) *

ВШБН ұсынуға жатпайтын валюталық шарттар

Валюталық шарттар бойынша а қша және тауарлар (қызметтер) қозғалысы 
туралы анықтама ұсыну*

клиенттің есептік тіркеуге жатпайтын валюталық шарт бойынша валюталық 
бақылауды тексеру, ба қылауға  алу*



8.8.1 бастапқы жүгіну - 5 000 теңге;
қайтадан жүгіну - 10 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.2 бастапқы жүгіну - 2 000 теңге қайта  жүгіну - 4 000 теңге әр анықтамаға;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.3 бастапқы жүгіну - 2 000 теңге қайта  жүгіну - 4 000 теңге әр анықтамаға;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.4 бастапқы жүгіну - 10 000 теңге;
қайтадан жүгіну - 30 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.5 бастапқы жүгіну - 5 000 теңге;
қайтадан жүгіну - 10 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.6 бастапқы жүгіну - 5 000 теңге;
қайтадан жүгіну - 10 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.7 бастапқы жүгіну - 5 000 теңге;
қайтадан жүгіну - 10 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.8 бастапқы жүгіну - 5 000 теңге;
қайтадан жүгіну - 10 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.9 бастапқы жүгіну - 5 000 теңге;
қайтадан жүгіну - 10 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.10 бастапқы жүгіну - 5 000 теңге;
қайтадан жүгіну - 10 000 теңге;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.11 бастапқы жүгіну - 2 000 теңге әр анықтамаға;
қайтадан жүгіну - 4 000 теңге әр анықтамаға;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.12 бастапқы жүгіну- 2 000 теңге әр анықтамаға;
қайтадан жүгіну - 4 000 теңге әр анықтамаға;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.13 бастапқы жүгіну - 2 000 теңге әр анықтамаға;
қайтадан жүгіну - 4 000 теңге әр анықтамаға;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.8.14 бастапқы бұзған жағдайда - 2 000 теңге әр анықтамаға;
қайтадан бұзған жағдайда   - 4 000 теңге әр анықтамаға;
Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

8.9 бастапқы бұзған жағдайда: 
Алматы қ., Астана қ. үшін – 50 000 теңге; қалған аймақтарға  – 30 000 
теңге.
белгіленген мерзімід қайтадан бұзған жағдайда  көрсетілген айыппұл 
мөлшері  2 есе өседі , кейінгі  бұзуларда–  3, 4 есе және т.б. белгіленген 
мерзім бойынша жіберілген бұзушылық санына байланысты. 

8.10 5 000 теңге

8.11 Банктің уәкілетті  органының шешімі  бойынша

төмендегі анықтамалар тегін беріледі:
1) банктік қарызды өтеу есебіне келіп түсетін сомаларды бөлу - айына бір реттен жиі емес;
2) қарыз мөлшері туралы мерзімінен бұрын-бөлшектеп немесе толық өтеу туралы өтініш бойынша 
* оның ішінде ҚҚС

№    алынатын комиссия
9.1 500 тг әр параққа

500 тг әр анықтамаға

1 000 тг әр анықтамаға

9.2.1. 5 000 тг әр құжатқа

9.3 нақты шығынды өтеу

9.4 1000 тг қызметке

9.5 500 тг  

9.6 200 тг нақты күнге  

9.7. клиенттің сұрауы бойынша төлем және өзге құжаттарды ресімдеу және мөрі*:
9.7.1. 500 теңге әр құжатқа
9.7.2. 500 теңге әр құжатқа
9.7.3. 600 теңге әр құжатқа

№ ұяшық көлемі                                                       сейф жалының мерзімі    алынатын комиссия
10.1. шағын сейф* 1 күн 200 тг

 1 ай  2 500 тг
 3 ай 6 500 тг

 6 ай 12 500 тг

 9 ай  21 000 тг

 12 ай 23 500 тг

орташа сейф* 1 күн 300 тг
 1 ай   4 000 тг
 3 ай  10 500 тг
 6 ай 21 000 тг
 9 ай  30 000 тг

клиенттің сұрауымен аудиторлық компанияларға  анықтама (ҚҚС есебімен)

клиенттің өтініші  бойынша кез келген анықтама беру, 8-т. «Қарыз 
операциялары» қатысты анықтамалардан басқа*

ұсынылған банктік қарызға  қызмет аясында Банктік қарыз шартының 
және/немесе Кепіл шартының телнұсқасын/көшірмелерін Банкті ң ұсынуы туралы 
Қарыз алушының өтінішін қарау*

9.2

шетел валютасы аударымына өтінім

ұсынылған банктік қарызға  қызмет аясында Банкті ң пайдасына кепіл құқығын 
сақтаумен кепіл мүлкін иелігінен шығаруға  Банктің келісім беруі  туралы қарыз 
алушының/кепіл берушіні ң өтінішін қарау*

ұсынылған банктік қарызға  қызмет аясында Банкті ң пайдасына кепіл құқығын 
сақтаумен кепіл мәнін жалға  немесе үшінші  тұлғаға  пайдалануға  ұсынуға  Банктің 
келісім беруі  туралы қарыз алушының өтінішін қарау*
кепілдік қамтамасыз ету  аума ғында жүргізілген қайта  жоспарлауды, жанама 
құрылысты, құрылысты заңдастыруға  жеке тұлғаның тұратын жері  бойынша 
тіркеуге келісім (тіркеуден шығару) туралы қарыз алушының өтінішін қарау*

ұсынылған банктік қарызға  қызмет аясында құқық белгілеуші  құжаттардың 
түпұсқасын қайтару мерзімі  ұзарту туралы қарыз алушының өтінішін қарау*

ағымдағы шоттардың және төлем құжаттары үзінді -көшірмелеріні ң 
телнұсқаларын беру*

қарыз алушының өтініші  бойынша Кредит бюросында қарыз бойынша ақпаратты 
жаңарту*
өзге

9. БАНКТІҢ ӨЗГЕ КОМИССИЯЛАРЫ

операция түрі                                                      

**белгіленген операцияларға** ҚҚС салынады
Тиісті  тарифтер ҚҚС есебімен көрсетілген
10. СЕЙФ ҚЫЗМЕТТЕРІ (Алматы қ., Шымкент қ., Өскемен қ. үшін)

қарыз алушының/кепіл берушіні ң өтініші  негізінде ұсынылған банктік қарызға  
қызмет аясында осындай қайта кепіл үшін қажетті  мүліктің және құжаттардың 
қайта кепіліне Банкті ң келісім беруі*

Почта  шығындары*

"Күннің құжаттары" мұрағатынан құжаттар көшірмелерін беру*

SWIFT беру*

өсімді  алып тастау туралы қарыз алушының өтінішін қарау

ұсынылған банктік қарызға  қызмет аясында құзырлы органдарға беру үшін кепіл 
мәнінен ауыртпалықты алып тастау туралы хаттың немесе сенімхаттың 
телнұсқасын беру*

ұсынылған банктік қарызға  қызмет аясында қарыз берешегіні ң барлығы 
(жоқтығы) туралы анықтама беру*

валюта бағамдары бойынша клиенттерді ң сұрауларына жауаптар*

клиенттің өтініші  бойынша бір са ғат ішінде кез келген анықтама беру, 8-т. 
«Қарыз операциялары» қатысты анықтамалардан басқа* 

құрылысты/құрылысты заңдастыруға  Банктің хат/келісім беруі*

кепіл мәні  болып табылатын тұрғын үй қорынан жылжымайтын мүлікті  шығаруға  
банктің келісім беруі  туралы қарыз алушының өтінішін қарау*

Банк кепіл ұстаушы болып табылатынын және Банктегі  кепіл мәніне құқық 
белгілеуші  құжаттардың түпнұсқасын растайтын хатты беруі*

кепіл мәні  болып табылатын жылжымайтын мүлік орналасқан жер бойынша 
тіркеуге (тіркемеге тұру) Банктің хат/келісім беруі*

ұсынылған банктік қарызға  қызмет аясында кепіл мәніне құқық белгілеуші  
құжаттардың көшірмелерін Банкті ң ұсынуы туралы Қарыз алушының өтінішін 
қарау*  

жылжымайтын мүлік нысаны бойынша қайта жоспарлауды за ңдастыру бойынша 
құжаттар ұсыну бойынша белгіленген мерзімді  бұзу*

төлем тапсырысы/ордер теңгеде
айырбастауға  өтінім



 12 ай 40 000 тг

үлкен сейф* 1 күн 400 тг

 1 ай  6 500 тг
 3 ай  17 500 тг
 6 ай 33 500 тг
 9 ай  51 000 тг
 12 ай 62 500 тг

8.2 17 500 тг

№    алынатын комиссия
маманның шығуынсыз
тегін

маманның шығуымен
3 000 тг

11.2 7 000 тг

11.3 1 500 тг

№ операция түрі                                                      "Стандарт" пакеті "Жалақы жобасы" пакеті
12.1 төлем карточкаларының қызметі  үшін 

жабдықты орнату (POS-терми-
нал) *

0 тг 0 тг

12.2

12.2.1 MasterCard, Visa  төлем карточкалары бойынша 3.00% 2.70%

12.3
12.3.1 ай сайынғы айналым 1 000 000 теңгеден жоғары 12.2-т. тарифі  бойынша 12.2-т. тарифі  бойынша

12.3.2 ай сайынғы айналым
500 000 теңгеден жоғары, бірақ
кемінде 1 000 000 теңге

12.2-т. тарифі  боойынша
+ 3 000 тг
(ай сайын)

12.2-т. тарифі  бойынша
+ 1 500 тг
(ай сайын)

12.3.3 ай сайынғы айналым
кемінде 500 000 теңге немесе
айналым жоқ

12.2-т. тарифі  бойынша
+ 5 000 тг
(ай сайын)

12.2-т. тарифі  бойынша
+ 3 000 тг
(ай сайын)

1,2% транзакция сомасынан
2,7% транзакция сомасынан

«Банк Kassa Nova»  АҚ эмитриленген төлем карточкалары
өзге банктердің төлем карточкалары

** белгіленген операциялар** Қазынашылық тобының хабарламасымен ғана
13.  «E-COMMERCE» ҚЫЗМЕТІ БОЙЫНША VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD WORLDWIDE ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ БОЙЫНША КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫ ТАРИФТЕРІ

11. «NOVA24» ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУМЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

жүйеде банктік шот жүргізу

операция түрі                                                      

токенді  ауыстырған жағдайда  жүйеге қайта  қосу* (жоғалған, бұзылған және т.б.)

клиенттің кінәсінен кілт сынған немесе жоғалған жағдайда сейф ұяшығының 
құлпын ауыстыруға  комиссия*

12. САУДА-САТТЫҚ ЭКВАЙРИНГІ БОЙЫНША ТАРИФТЕР

әрбір жүргізілген операцияға комиссия (Банкпен коммерсантқа берілген POS–терминал арқылы)

төлемге қызмет көрсеткені үшін комиссия Банкпен коммерсантқа берілген әрбір  POS-терминалға

* белгіленген операцияларға* ҚҚС салынады
тиісті   тарифтер ҚҚС есебінсіз көрсетілген

БІР ПАЙДАЛАНУШЫ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСУ*11.1
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