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
операция түрі
№
за ңды тұлға ла рға ұлттық және шетел ва люта сында а ғымда ғы шот а шу
1.1

алынатын комиссия
3 000 тг бі р шотты ға на а шқа ны үші н өзге шотта рды а шу тегі н

1.2

өз қызметі н за ңды тұлға бі лі мі нсі з жүзеге а сыра тын жеке кәсі пкерлерге, ша руа
қожа лықта рына , жеке сот орында ушыла рына ұлттық және шетел ва люта сында
а ғымда ғы шот а шу

1.3

өз қызметі н за ңды тұлға бі лі мі нсі з жүзеге а сыра тын за ңды тұлға ла рға және жеке тегі н
кәсі пкерлерге, ша руа қожа лықта рына , жеке сот орында ушыла рына эскроу шот
а шу

1.4

за ңды тұлға ла рдың ұлттық және шетел ва люта сында а ғымда ғы шотын жүргі зу
700 тг а й са йын әрбі р шотқа
шотта қозға лыс болға н жа ғда йда
өз қызметі н за ңды тұлға бі лі мі нсі з жүзеге а сыра тын жеке кәсі пкерлерді ң, ша руа 700 а й са йын әрбі р шотқа
қожа лықта рының, жеке сот орында ушыла рының ұлттық және шетел
шотта қозға лыс болға н жа ғда йда
ва люта сында а ғымда ғы шотта рын жүргі зу

1.5

2 000 тг бі р шотты ға на а шқа ны үші н өзге шотта рды а шу тегі н

1.6

өз қызметі н за ңды тұлға бі лі мі нсі з жүзеге а сыра тын за ңды тұлға ла рдың және
жеке кәсі пкерлерді ң, ша руа қожа лықта рының, жеке сот орында ушыла рының
ұлттық және шетел ва люта сында эскроу шотта рын жүргі зу

10 000 тг а й са йын, шот бойынша қозға лыстың ба рлығына қа ра ма ста н

1.7

өз қызметі н за ңды тұлға бі лі мі нсі з жүзеге а сыра тын за ңды тұлға ла рдың/жеке
кәсі пкерлерді ң, ша руа қожа лықта рының, жеке сот орында ушыла рының ұлттық
және шетел ва люта сында ғы шотын жа бу

5 000 тг әрбі р шотқа
шотта а қша болға н жа ғда йда

шотта 12 а йда н а са а қша болма ға н жа ғда йда

тегі н

1.8

өз қызметі н за ңды тұлға бі лі мі нсі з жүзеге а сыра тын за ңды тұлға ла рдың/жеке
кәсі пкерлерді ң, ша руа қожа лықта рының, жеке сот орында ушыла рының ұлттық
және шетел ва люта сында ғы эскроу шотын жа бу

тегі н

шотта 1 жылда н а са қозға лыс болма ға ны үші н комиссия

1 000 тг /
ба ла ма 1 000 тг
шотта ғы қа лдық мөлшері нде

1.9

шотта кемі нде 1 000 тг қа лға н жа ғда йда
2. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
операция түрі
№
2.1
қолма қол а қша ны қа йта есептеу
а ғымда ғы шотты ұлттық және шетел ва люта сында толықтырға н жа ғда йда

алынатын комиссия
0,2% сома да н
мин. 100 тг

жина қ шотында ғы жа рна

тегі н

2.1.1

инка ссирленген а қша ны қа йта есептеу

0,15% сома да н

2.2

қолма қол ақша беру
а ғымда ғы шотта н ұлттық ва люта да

а ғымда ғы шотта н шетел ва люта сында
клиентті ң ұлттық және шетел ва люта сында жина қ шотына н а ғымда ғы шотқа
есептелген (са лым сома сы және сыйа қы)
қолма қол кредит қа ра жа тын беру («Кепі л а қша /депозит кредиті », «Та бысты
ра ста умен кредит», «Та бысты ра ста усыз кредит» кредит өні мдері нен ба сқа )
2.2.1

"Табысты растаумен кредит"өнімі бойынша қолма қол ақша беру

2.2.2

"Табысты растаусыз кредит"өнімі бойынша қолма қол ақша беру

2.3

детекторды қолда нумен қолма қол шетел ва люта сының түпнұсқа лылығын
тексеру

2.4.

Ба нкті ң мүмкі нді гі жа ғда йында ұлттық ба нкнота ла рды және і рі құнды
монета ла рды ұса қ және кері сі нше а йырба ста у
а қша чек кі та пша ла рын беру*
100 000 000 теңгеден жоға ры сома ла рға а лдын а ла өті ні м бойынша та псырыс
бері лген қолма қол сома ны а луда н ба с та рту *

2.5
2.6

0,3% сома да н, мин 500 тг - 5 000 000 тг дейі н
0,4% сома да н - 5 000 000 тг жоға ры
0,3% сома да н- а лдын а ла өті ні м бойынша
1,5% сома да н (50 мың АҚШ долла ры сома сы жа ғда йында келесі күні
берумен а лдын а ла өті ні м бойынша )
тегі н
1% сома да н

қарыз мерзіміне байланысты:
3 а й - 0,1%
6-12 а й - 1,5%
13-36 а й- 3,5%
37-60 а й - 3,5%
61-120 а й - 3%
қарыз мерзіміне байланысты:
6-12 а й - 2,0%
13-36 а й - 4,0%
37-60 а й - 5,0%
61-120 а й- 1,0%
0,5% сома да н
мин. 500 тг
0,5% сома да н
мин. 500 тг
700 тг (25 па ра қ)
0,07% та псырыс бері лген сома да н

3. ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
операция түрі
№
алынатын комиссия
өзге ба нктер клиенттері ні ң па йда сына а уда рымда р (төлемдер) Астана қ. уақыты боынша, Ақтөбе қ. филиалынан басқа (3.8 т. қоспағанда):
3.1
9:00:ден 13:00:ге дейі н сол күнгі а қша а уда рымымен
9:00:ден 16:00:ге дейі н сол күнгі а қша а уда рымымен
16:00:ден 17:00:ге дейі н
техника лық мүмкі нді кке қа ра й**/Қа зына шылық тобының келі сі мі бойынша
17:00:ден кейі н келесі күнгі а қша а уда рымымен

0,1% сома да н
мин. 200 тг / ма кс. 500 тг
0,2% әр опера цияға
мин. 500 тг / ма кс. 1 000 тг
2 000 тг

0,1% сома да н
мин. 150 тг / макс. 350 тг
өзге ба нктер клиенттері ні ң па йда сына а уда рымда р (төлемдер) Аста на қ. уа қыты боынша , Ақтөбе қ. филиа лына н ба сқа (3.8 т. қоспа ға нда ):
9:00:ден 13:00:ге дейі н сол күнгі а қша а уда рымымен
0,1% сома да н
мин. 200 тг / макс. 500 тг
13:00:ден 16:00:ге дейі н сол күнгі а қша а уда рымымен
0,2% сома да н
мин. 500 тг / макс.1 000 тг
16:00:ден 17:00:ге дейі н сол күнгі а қша а уда рымымен Қа зына шылық тобының
0,2% от суммы
келі сі мі бойынша
мин. 500 тг / макс. 1 000 тг
17:00:ден кейі н келесі күнгі а қша а уда рымымен
0,1% сома да н
мин. 150 тг / макс. 350 тг
2 000 тг
*17:00:ден 18:00:ге дейі н
Ба нкті ң техника лық мүмкі нді гі не қа ра й/Қа зына шылық тобының келі сі мі
бойынша
бюджетке шот а шпа ста н са лық төлеуге және өзге а уда рымда рға қолма қол а қша 0,2% сома да н
қа былда у
мин. 500 тг / ма кс. 1 000 тг

3.2

бі р са ға т і ші нде теңгедегі жылда м а уда рымда р

1 000 тг негі згі та рифке қосымша а лына ды

3.3

Ба нк жүйесі ндегі ұлттық ва люта да ғы а уда рымда р

тегі н

3.4

Ба нк төлем та псырысын орында уға қа былда ға нна н кейі н клиентті ң төлем
нұсқа улығын өзгертуі

1 000 тг

3.5

клиентпен бері лген өті ні шке сәйкес шығыс төлемдері н жүргі зген кезде тергеуді 1 000 тг
орында у*
1 000 тг
төлем құжа тын жою
ұлттық ва люта да (теңге) Қа за қста н Республика сына н тыс Қыта й ха лық Республика сына сыртқы а уда рымда р (3.8-т. қоспа ға нда ):
11:30:ге дейі н төлем а ғымда ғы күнмен орында ла ды, 11:30:ден кейі н келесі жұмыс күні орында ла ды

3.6
3.7

3.7.1

KZT (SHA/BEN/OUR)

3.7.2

төлемді қа йта ру, төлем нұсқа улықта рын өзгерту, төлем та ғдырын сұра у

3.8

кредит қа ра жа тының (қа рыз) ма қса тты та ға йында луы а уда рым (төлем)(«Кепі л
а қша /депозит кредиті », «Та бысты ра ста умен кредит», «Та бысты ра ста усыз
кредит» кредит өні мдері нен ба сқа )
"Табысты растаумен кредит" өнімі бойынша мақсатты тағайындалу бойынша
кредит қаражатын (қарыз) аударымы (төлемі)

3.8.1

3.8.2

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

0,15% сома да н
мин 3 000 тг / макс 50 000 тг
5 000 теңге
1% сомадан, макс 200 000 тг

қарыз мерзіміне байланысты:
3 а й - 0,1%
6-12 а й - 1,5%
13-36 а й - 3,5%
37-60 а й- 3,5%
61-120 а й - 3%
қарыз мерзіміне байланысты:
6-12 а й- 2,0%
13-36 а й - 4,0%
37-60 а й- 5,0%
61-120 а й - 1,0%

4. ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
№
алынатын комиссия
операция түрі
4.1
тегі н
Ба нк жүйесі нде шетел ва люта сында ғы а уда рым (4.6-т. қоспа ға нда )
4.2
SWIFT жүйесі бойынша шетел ва люта сында ғы ха лықа ра лық а уда рымда р (ресей рублі және ҚХР, Гонконг а уда рымда рда н ба сқа ) (4.6-т. қоспа ға нда ):
16.00:ге дейі н төлем а ғымда ғы күнмен, 16.00:ден кейі н төлем келесі жұмыс күні орында ла ды
4.2.1

а қша а лушының есебі не
USD (SHA/BEN)
EUR (BEN)

4.2.2

а қша жөнелтуші ні ң есебі не (OUR)

4.2.3

а қша жөнелтуші ні ң есебі не кепі лді төлем (GOUR)
USD

USD/EUR

4.3

4.4

SWIFT ресей рублі ндегі ха лықа ра лық а уда рымда р (4.6-т. қоспа ға нда ):
17.00:ге дейі н төлем а ғымда ғы күнмен,
17.00:ден кейі н төлем келесі жұмыс күні орында ла ды
RUB
төлемді қа йта ру, төлем нұсқа улықта рын өзгерту, төлем та ғдырын сұра у

4.5

Қытай юанындағы және АҚШ долларындағы халықаралық аударымдар
SWIFT жүйесі бойынша Қыта й Ха лық Республика сына және Гонконгқа
11.30:ге дейі н төлем а ғымда ғы күнмен,
11.30:ден кейі н төлем келесі жұмыс күні орында ла ды
CNY, USD (SHA/BEN/OUR)

4.6

кредит қа ра жа ты (қа рыз) а уда рымы ма қса тты та ға йында лу бойынша («Кепі л
а қша /депозит кредиті », «Та бысты ра ста умен кредит», «Та бысты ра ста усыз
кредит» кредит өні мдері нен ба сқа )
"Табысты растаумен кредит"өнімі бойынша мақсатты тағайындалу бойынша
кредит қаражаты (қарыз) аударымы

4.6.1

4.6.2

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

5. АЙЫРБАСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ
№
операция түрі
5.1
қолма қол а қша сыз шетел ва люта сын а йырба ста у
15-00;ге дейі н Аста на қ. уа қыты бойынша
(15:00:ден кейі н өті ні мдер Ба нкті ң қа зына шылық тобының келі сі мі бойынша
қа былда на ды.
Ба нкте мүмкі нді к болға н жа ғда йда жүргі зі леді )
5.2

а йырба ста уға өті ні мді а лып та ста у

6. БАНКТІҢ ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮРГІЗУІ
№
Операция түрі
6.1
ВШБН валюталық шарттар
6.1.1
экспорт/импорт бойынша ва люта лық ша рттың есепті к номері н беру*
6.1.2
бі р са ға т і ші нде экспорт/импорт бойынша ва люта лық ша рттың есепті к номері н
беру*
6.1.3
6.1.4
6.1.5

өзге ба нкте есепті к номер берумен ва люта лық ша ртты ва люта лық ба қыла уға
қа былда у*
есепті к номермен ва люта лық ша ртқа өзгертулер, толықтырула р ресі мдеу*

0,2% сома да н
мин. 4 500 тг / ма кс. 75 000 тг
0,3% сома да н
мин. 4 500 тг / ма кс. 75 000 тг
0,35% сома да н
мин. 11 000 тг / ма кс. 150 000 тг
0,35% сома да н
мин. 20 000 тг / ма кс. 175 000 тг

0,15% сома да н мин. 2 000 тг / ма кс. 20 000 тг
USD: 35 000 тг
EUR: 22 000 тг
RUB: 5 000 тг
ҚХР а уда рымда ры бойынша

CNY,USD: 8 000 тг

0,15% сома да н
мин. 4 500 тг / ма кс. 50 000 тг
1% сома да н, ма кс 200 000 тг

қарыз мерзіміне байланысты:
3 а й - 0,1%
6-12 а й - 1,5%
13-36 а й - 3,5%
37-60 а й - 3,5%
61-120 а й - 3%
қарыз мерзіміне байланысты:
6-12 а й - 2,0%
13-36 а й - 4,0%
37-60 а й - 5,0%
61-120 а й - 1,0%

алынатын комиссия
0,2% сома да н
мин. 500 тг / ма кс. 400 000 тг
ба нкпен белгі ленген ба ға м бойынша

0,5% сома да н
мин. 5000 тг

алынатын комиссия
4000 тг
5 000 тг
4 000 тг
2 000 тг (ба нк ҚР ҰБ есеп жа са ға н кезде)

6.1.7

есепті к номермен ва люта лық ша ртқа өзгертулер, толықтырула р ресі мдеу (6.1.4- 1 000 тг (ба нкті ң ҚР ҰБ есеп құра стыруды та ла п етпейті н)
т. көрсеті лген ВШБН өзгертулерді қоспа ға нда )*
10 000 тг
өзге ба нкке қызмет көрсетуге а уысуға ба йла нысты ва люта лық ша ртты есепті к
ті ркеуден а лып та ста у *
есепті к ті ркеуден а лып та ста ға н ва люта лық ша рттың есепті к номері н жа ңа рту* 4 000 тг

6.1.8

Ва люта лық ба қыла у құжа тта рының көші рмелері н беру (1 па ра қ) *

200 тг

6.1.9

Ва люта лық ша ртта р бойынша а қша және та уа рла р (қызмет) қозға лысы тура лы
а нықта ма ұсыну*

1 000 тг

6.1.6

6.2

ВШБН ұсынуға жатпайтын валюталық шарттар

6.2.1

клиентті ң есепті к ті ркеуге жа тпа йтын ва люта лық ша рт бойынша ва люта лық
ба қыла уды тексеру, ба қыла уға а лу*

1 000 тг

6.2.2

Ва люта лық ша ртқа өзгертулерді , толықтырула рды ресі мдеу*

500 тг

6.2.3

Ва люта лық ша ртта р бойынша а қша және та уа рла р (қызметтер) қозға лысы
тура лы а нықта ма ұсыну*
Ва люта лық ба қыла уға құжа тта рдың көші рмелері н беру (1 па ра қ) *

1 000 тг

6.2.4

200 тг

7. КЕПІЛДІКТЕР
№

операция түрі

7.1
7.1.1

жа бық кепі лді ктер ұсыну
(кепі л а қша /депозит)
кепі л бойынша сыйа қы есептеумен

7.1.2

кепі л бойынша сыйа қы есептеусі з

7.2
7.2.1

бла нкті к тендерлі к кепі лді ктер ұсыну
орта ша а йлық а йна лымы есебі мен

7.2.1.1

шұғыл тәрті пте орта ша а йлық а йна лымда р есебі мен (1 са ға т і ші нде)

7.2.2

орта ша а йлық а йна лымы есебі нсі з

алынатын комиссия

0,5% кепі л сома сына н
мин. 10 000 тг/ма кс. 2 500 000 тг
тендерге қа тысу үші н
0,2% кепі л сома сына н
1 % сома да н
мин 5 000 тг
2 % от суммы
мин 10 000 тг

Ба нкті ң Кредит комитеті ні ң шеші мі бойынша
2% сома да н
мин. 10 000 тг

7.2.2.1

шұғыл тәрті пте клиентті ң орта ша а йлық а йна лымы есебі нсі з (1 са ға т і ші нде)

4% от суммы
мин. 20 000 тг

7.3

жылжыма лы мүлі к кепі лі н ұсыну

міндеттемені орындау/аванстық төлемді қайтару үшін:
жылдық 3%- да н- 5%-дейі н кепі л сома сына н, а ла йда жылына 25 000 000
теңгеден а спа йды 1. ба нкті к кепі лді к шыға рылға н күні бі р ретті к;
2. кесте бойынша а й са йынғы төлеммен Ба нкті ң уәкі летті орга нының
шеші мі бойынша
болашақ ақша кепіліне міндеттемелерді орындау/аванстық төлемді
қайтару үшін:
жылдық 3%-ден - 5% дейі н кепі л сома сына н, а ла йда жылына 25 000 000
теңгеден а спа йды:
1. ба нкті к кепі лді к шыға рылға н күні бі р ретті к;
2. кесте бойынша а й са йынғы төлеммен Ба нкті ң уәкі летті орга нының
шеші мі бойынша
тендерге қатысу үшін:
1% кепі л сома сына н (mi n 10 000 те ңге, ma x 200 000 теңге)

7.4

бола ша қта келі п түсеті н а қша кепі лі мі ндеттемесі /ша рт/келі сі мша рт бойынша
а ва нстық төлемді қа йта руды орында у кепі лі н ұсыну
кепі л ша ртын ұсыну

бі руа қытта 3% сома да н (mi n 15 000 те ңге, ma x 750 000 теңге)
мин. 10 000 тг
10 000 теңге

7.5

8. ҚАРЫЗ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
№
операция түрі
8.1
ба нкті к қа рыз/кредит желі сі н ұсыну

алынатын комиссия
0% -ден 5% дейі н лимит сома сына н өні мге ба йла нысты немесе Ба нкті ң
уәкі летті орга нының шеші мі бойынша
0% -ден 5% дейі н лимит сома сына н өні мге ба йла нысты немесе Ба нкті ң
уәкі летті орга нының шеші мі бойынша
0% -ден 5% дейі н лимит сома сына н өні мге ба йла нысты немесе Ба нкті ң
уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.2

ба нкті к қа рызды/кредит желі сі н ұйымда стыру

8.3

ба нкті к қа рызды/кредит желі сі н а луға өті ні мді қа ра у

8.4

Қарыз алушының өтінімі негізінде кредиттеу шарттарын өзгерту:

8.4.1

сыйа қы мөлшерлемесі н өзгерту

8.4.2

қа рыз ва люта сын өзгерту

8.4.3

төлем кестесі бойынша төлем күні н өзгерту

ба ста пқы жүгі ну - 30 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 50 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.4.4

кесте бойынша төлемді ұза ртуды ұсыну

ба ста пқы жүгі ну - 30 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 50 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.4.5

кредит желі сі бойынша қолжеті мді лі к кезеңі н өзгерту

0,2% лимит ссома сына н

8.4.6

қа рыз мерзі мі н өзгерту

8.4.7

ба нкті к қа рыз ша рты бойынша бі рлесі п қа рыз а лушыны шыға ру/а уыстыру

ба ста пқы жүгі ну - 30 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 50 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша
ба ста пқы жүгі ну - 30 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 50 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.4.8

ба нкті к қа рыз ша рты бойынша кепі л беруші ні а уыстыру

8.4.9

ұсынылға н ба нкті к қа рызға қызмет көрсету а ясында кепі л мәні н а уыстыру

8.4.10

кепі л мәні н боса ту

8.4.11

кепі л ша ртында ша ртта рды өзгерту

8.5

құқық белгі леуші құжа тта рдың түпнұсқа сын уа қытша беру

ба ста пқы жүгі ну - 30 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 50 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.6

құқық белгі леуші құжа тта рдың көші рмелері н беру*

ба ста пқы жүгі ну - 2 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 4 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.7

кепі лді к қа мта ма сыз ету және кепі л құжа тта рын ресі мдеу бойынша мерзі мді
ұза рту*

ба ста пқы жүгі нуде 2 000 тг-ден 50 000 те ңгеге дейі н;
қа йта да н жүгі ну 20 000 тг-ден 100 000 теңгеге дейі н;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8

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

ба ста пқы жүгі ну - 30 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 50 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша
ба ста пқы жүгі ну - 30 000 теңге қа йта да н жүгі ну - 50 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

ба ста пқы жүгі ну - 30 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 50 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша
ба ста пқы жүгі ну - 30 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 50 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша
ба ста пқы жүгі ну - 30 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 50 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша
ба ста пқы жүгі ну - 30 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 50 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8.1

өсі мді а лып та ста у тура лы қа рыз а лушының өті ні ші н қа ра у

8.8.2

ұсынылға н ба нкті к қа рызға қызмет а ясында құзырлы орга нда рға беру үші н кепі л ба ста пқы жүгі ну - 2 000 теңге қа йта жүгі ну - 4 000 теңге әр а нықта ма ға ;
мәні нен а уыртпа лықты а лып та ста у тура лы ха ттың немесе сені мха ттың
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша
телнұсқа сын беру*

8.8.3

ұсынылға н ба нкті к қа рызға қызмет а ясында қа рыз берешегі ні ң ба рлығы
(жоқтығы) тура лы а нықта ма беру*

ба ста пқы жүгі ну - 2 000 теңге қа йта жүгі ну - 4 000 теңге әр а нықта ма ға ;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8.4

қа рыз а лушының/кепі л беруші ні ң өті ні ші негі зі нде ұсынылға н ба нкті к қа рызға
қызмет а ясында осында й қа йта кепі л үші н қа жетті мүлі кті ң және құжа тта рдың
қа йта кепі лі не Ба нкті ң келі сі м беруі *

ба ста пқы жүгі ну - 10 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 30 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8.5

ұсынылға н ба нкті к қа рызға қызмет а ясында Ба нкті ң па йда сына кепі л құқығын
са қта умен кепі л мүлкі н иелі гі нен шыға руға Ба нкті ң келі сі м беруі тура лы қа рыз
а лушының/кепі л беруші ні ң өті ні ші н қа ра у*

ба ста пқы жүгі ну - 5 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 10 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8.6

ұсынылға н ба нкті к қа рызға қызмет а ясында Ба нкті ң па йда сына кепі л құқығын
са қта умен кепі л мәні н жа лға немесе үші нші тұлға ға па йда ла нуға ұсынуға Ба нкті ң
келі сі м беруі тура лы қа рыз а лушының өті ні ші н қа ра у*
кепі лді к қа мта ма сыз ету а ума ғында жүргі зі лген қа йта жоспа рла уды, жа на ма
құрылысты, құрылысты за ңда стыруға жеке тұлға ның тұра тын жері бойынша
ті ркеуге келі сі м (ті ркеуден шыға ру) тура лы қа рыз а лушының өті ні ші н қа ра у*

ба ста пқы жүгі ну - 5 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 10 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша
ба ста пқы жүгі ну - 5 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 10 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8.8

ұсынылға н ба нкті к қа рызға қызмет а ясында құқық белгі леуші құжа тта рдың
түпұсқа сын қа йта ру мерзі мі ұза рту тура лы қа рыз а лушының өті ні ші н қа ра у*

ба ста пқы жүгі ну - 5 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 10 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8.9

құрылысты/құрылысты за ңда стыруға Ба нкті ң ха т/келі сі м беруі *

ба ста пқы жүгі ну - 5 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 10 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8.10

кепі л мәні болып та была тын тұрғын үй қорына н жылжыма йтын мүлі кті шыға руға
ба нкті ң келі сі м беруі тура лы қа рыз а лушының өті ні ші н қа ра у*

ба ста пқы жүгі ну - 5 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 10 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8.11

Ба нк кепі л ұста ушы болып та была тынын және Ба нктегі кепі л мәні не құқық
белгі леуші құжа тта рдың түпнұсқа сын ра ста йтын ха тты беруі *

ба ста пқы жүгі ну - 2 000 теңге әр а нықта ма ға ;
қа йта да н жүгі ну - 4 000 теңге әр а нықта ма ға ;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8.12

кепі л мәні болып та была тын жылжыма йтын мүлі к орна ла сқа н жер бойынша
ті ркеуге (ті ркемеге тұру) Ба нкті ң ха т/келі сі м беруі *

ба ста пқы жүгі ну- 2 000 теңге әр а нықта ма ға ;
қа йта да н жүгі ну - 4 000 теңге әр а нықта ма ға ;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8.13

ұсынылға н ба нкті к қа рызға қызмет а ясында Ба нкті к қа рыз ша ртының
ба ста пқы жүгі ну - 2 000 теңге әр а нықта ма ға ;
және/немесе Кепі л ша ртының телнұсқа сын/көші рмелері н Ба нкті ң ұсынуы тура лы қа йта да н жүгі ну - 4 000 теңге әр а нықта ма ға ;
Қа рыз а лушының өті ні ші н қа ра у*
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.8.14

ұсынылға н ба нкті к қа рызға қызмет а ясында кепі л мәні не құқық белгі леуші
құжа тта рдың көші рмелері н Ба нкті ң ұсынуы тура лы Қа рыз а лушының өті ні ші н
қа ра у*

ба ста пқы бұзға н жа ғда йда - 2 000 теңге әр а нықта ма ға ;
қа йта да н бұзға н жа ғда йда - 4 000 теңге әр а нықта ма ға ;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша

8.9

жылжыма йтын мүлі к ныса ны бойынша қа йта жоспа рла уды за ңда стыру бойынша
құжа тта р ұсыну бойынша белгі ленген мерзі мді бұзу*

бастапқы бұзған жағдайда:
Алма ты қ., Аста на қ. үші н – 50 000 теңге; қа лға н а йма қта рға – 30 000
теңге.
белгі ленген мерзі мі д қайтадан бұзған жағдайда көрсеті лген а йыппұл
мөлшері 2 есе өседі , кейі нгі бұзула рда – 3, 4 есе және т.б. белгі ленген
мерзі м бойынша жі бері лген бұзушылық са нына ба йла нысты.

8.10

қа рыз а лушының өті ні ші бойынша Кредит бюросында қа рыз бойынша а қпа ра тты 5 000 теңге
жа ңа рту*
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі бойынша
өзге

8.8.7

8.11

ба ста пқы жүгі ну - 5 000 теңге;
қа йта да н жүгі ну - 10 000 теңге;
Ба нкті ң уәкі летті орга нының шеші мі 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 і ші нде ҚҚС
9. БАНКТІҢ ӨЗГЕ КОМИССИЯЛАРЫ
№
9.1

операция түрі
а ғымда ғы шотта рдың және төлем құжа тта ры үзі нді -көші рмелері ні ң
телнұсқа ла рын беру*

алынатын комиссия
500 тг әр па ра ққа

клиентті ң өті ні ші бойынша кез келген а нықта ма беру, 8-т. «Қа рыз
опера цияла ры» қа тысты а нықта ма ла рда н ба сқа *
клиентті ң өті ні ші бойынша бі р са ға т і ші нде кез келген а нықта ма беру, 8-т.
«Қа рыз опера цияла ры» қа тысты а нықта ма ла рда н ба сқа *
клиентті ң сұра уымен а удиторлық компа нияла рға а нықта ма (ҚҚС есебі мен)

500 тг әр а нықта ма ға
1 000 тг әр а нықта ма ға

9.3

Почта шығында ры*

на қты шығынды өтеу

9.4

"Күнні ң құжа тта ры" мұра ға тына н құжа тта р көші рмелері н беру*

1000 тг қызметке

9.5

SWIFT беру*

500 тг

9.6

ва люта ба ға мда ры бойынша клиенттерді ң сұра ула рына жа уа пта р*

200 тг на қты күнге

9.2

9.2.1.

9.7.
клиентті ң сұра уы бойынша төлем және өзге құжа тта рды ресі мдеу және мөрі *:
төлем та псырысы/ордер те ңгеде
9.7.1.
а йырба ста уға өті ні м
9.7.2.
9.7.3.
шетел ва люта сы а уда рымына өті ні м
**белгі ленген опера цияла рға ** ҚҚС са лына ды
Тиі сті та рифтер ҚҚС есебі мен көрсеті лген
10. СЕЙФ ҚЫЗМЕТТЕРІ (Алматы қ., Шымкент қ., Өскемен қ. үшін)
№
ұяшық көлемі
сейф жалының мерзімі
10.1.
ша ғын сейф*
1 күн
1 ай
3 ай

орта ша сейф*

5 000 тг әр құжа тқа

500 теңге әр құжа тқа
500 теңге әр құжа тқа
600 теңге әр құжа тқа

алынатын комиссия
200 тг
2 500 тг
6 500 тг

6 ай

12 500 тг

9 ай

21 000 тг

12 а й

23 500 тг

1 күн
1 ай
3 ай
6 ай
9 ай

300 тг
4 000 тг
10 500 тг
21 000 тг
30 000 тг

үлкен сейф*

8.2

12 а й

40 000 тг

1 күн

400 тг

1 ай
3 ай
6 ай
9 ай
12 а й
клиентті ң кі нәсі нен кі лт сынға н немесе жоға лға н жа ғда йда сейф ұяшығының
құлпын а уыстыруға комиссия*

11. «NOVA24» ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУМЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
операция түрі
№
11.1
БІР ПАЙДАЛАНУШЫ ЖҮЙЕСІНЕ ҚОСУ*

6 500 тг
17 500 тг
33 500 тг
51 000 тг
62 500 тг
17 500 тг

алынатын комиссия
ма ма нның шығуынсыз
тегі н
ма ма нның шығуымен
3 000 тг

11.2

токенді а уыстырға н жа ғда йда жүйеге қа йта қосу* (жоға лға н, бұзылға н және т.б.)

7 000 тг

жүйеде ба нкті к шот жүргі зу
11.3
1 500 тг
12. САУДА-САТТЫҚ ЭКВАЙРИНГІ БОЙЫНША ТАРИФТЕР
№
операция түрі
"Стандарт" пакеті
"Жалақы жобасы" пакеті
12.1
төлем ка рточка ла рының қызметі үші н
0 тг
0 тг
жа бдықты орна ту (POS-термина л) *
әрбір жүргізілген операцияға комиссия (Банкпен коммерсантқа берілген POS–терминал арқылы)
12.2
12.2.1

Ma s terCa rd, Vi s a төлем ка рточка ла ры бойынша 3.00%

12.3
12.3.1

төлемге қызмет көрсеткені үшін комиссия Банкпен коммерсантқа берілген әрбір POS-терминалға
а й са йынғы а йна лым 1 000 000 теңгеден жоға ры 12.2-т. та рифі бойынша
12.2-т. та рифі бойынша

2.70%

12.3.2

а й са йынғы а йна лым
12.2-т. та рифі боойынша
12.2-т. та рифі бойынша
500 000 теңгеден жоға ры, бі ра қ
+ 3 000 тг
+ 1 500 тг
кемі нде 1 000 000 теңге
(а й са йын)
(а й са йын)
12.3.3
а й са йынғы а йна лым
12.2-т. та рифі бойынша
12.2-т. та рифі бойынша
кемі нде 500 000 теңге немесе
+ 5 000 тг
+ 3 000 тг
а йна лым жоқ
(а й са йын)
(а й са йын)
* белгі ленген опера цияла рға * ҚҚС са лына ды
тиі сті та рифтер ҚҚС есебі нсі з көрсеті лген
** белгі ленген опера цияла р** Қа зына шылық тобының ха ба рла ма сымен ға на
13. «E-COMMERCE» ҚЫЗМЕТІ БОЙЫНША VISA INTERNATIONAL, MASTERCARD WORLDWIDE ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ БОЙЫНША КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫ ТАРИФТЕРІ
«Банк Kassa Nova» АҚ эмитриленген төлем карточкалары
өзге банктердің төлем карточкалары

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

