
№ Алынатын комиссия

1.1 3 000 тг тек бір шот ашу үшін басқа шоттарды ашу тегін

1.2 2 000 тг тек бір шот ашу үшін басқа шоттарды ашу тегін                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

0 тг – қашықтықтан қол жеткізу жүйесі арқылы шотты 

қашықтықтан ашқан кезде

1.3 тегін

1.4 700 тг ай сайын әр шотқа

шотта ақша болған жағдайда

1.5 700 тг ай сайын әр шотқа

шотта ақша болған жағдайда

1.6 10 000 тг шот бойынша қозғалыстың болуына қарамастан ай 

сайын

5 000 тг әр 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

15% сомадан

мин. 5 000 тг

2.1.1 0,15% сомадан

2.1.2 2,5% сомадан

мин. 100 тг

2.2

0,3% сомадан, мин 500 тг - до 5 000 000 тг

0,4% сомадан  - 5 000 000 тг жоғары

0,3% сомадан - алдын ала өтінім бойынша

1,5% сомадан (50 мың АҚШ долларынан асқан жағдайда 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 бет)

2.6 0,07% тапсырыс сомасынан

№    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

 9:00 ден 13:00 дейін

сол күнгі ақша аударымы

13:00 ден 16:00 дейін

сол күнгі ақша аударымы

3. ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

Операция түрі                                                      

3.1 Ақтөбе қ. филиалдан басқа, Астана қ. уақыты бойынша басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлемдер) (3.8-тармақты қоспағанда):

9:00 ден 13:00 дейін ақша аударымы 

сол күні

13:00 ден 16:00 дейін ақша аударымы сол күні

16:00 ден 17:00 дейін

17:00 кейін ақша аударымы келесі күні 

Ақтөбе қ. филиал үшін Астана қ. уақыты бойынша басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлемдер) (3.8-тармақты қоспағанда):

"Кірістерді растаумен кредит" өнімі бойынша қолма-қол ақша беру

"Кірістерді растаусыз кредит" өнімі бойынша қолма-қол ақша беру

Детекторды қолдана отырып қолма-қол шетел валютасының түпнұсқалығын тексеру

Ұлттық банкноттар мен ірі номиналды монеталарды шағын банкке айырбастау және керісінше банкте 

мүмкіндік болған жағдайда

ақшалай чек кітапшаларын беру*

100 000 000 теңгеден жоғары сомалар үшін алдын ала өтінім бойынша тапсырыс берілген қолма қол 

Инкассацияланған ақшаны қайта есептеу

жеке тұлға кредитті өтеу мақсатында "Фридом ФИНАНС Кредит"  микроқаржы ұйымы" ЖШС 

ағымдағы шотын толтырған кезде

Қолма қол ақша беру

ұлттық валютада ағымдағы шоттан

шетел валютасында ағымдағы шоттан

ағымдағы шотқа Клиенттің жинақ шотынан ұлттық және шетел валютасында (салым мен сыйақы 

Қолма-қол кредит қаражатын беру ("ақша/депозит кепілімен кредит", "кірістерді растаумен Кредит", 

Операция түрі                                                      

2.1

Қолма-қол ақшаны қайта есептеу

ағымдағы шотты толтыру кезінде

ұлттық және шетел валютасы (Ресей рублін қоспағанда)

жинақ шотына жарна салу кезінде

ағымдағы және жинақ шотын Ресей рублімен толтырған кезде

Өз қызметін заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын заңды тұлғалардың/дара кәсіпкерлердің, шаруа 

1.9 Қозғалыстың жоқтығы үшін комиссия

шот бойынша 1 жылдан астам

Шотта 1 000 теңгеден кем қалдық болған жағдайда

2. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

Заңды тұлғалардың ұлттық және шетел валютасындағы ағымдағы шотын жүргізу

Өз қызметін заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын дара кәсіпкерлердің, шаруа қожалықтарының, жеке 

сот орындаушыларының ұлттық және шетел валютасында ағымдағы шотын жүргізу

Өз қызметін заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің, шаруа 

қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының ұлттық және шетел валютасындағы эскроу шотын 

1.7 Өз қызметін заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын заңды тұлғалардың/дара кәсіпкерлердің, шаруа 

қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының ұлттық және шетел валютасындағы шотын жабу

шотта 12 айдан астам ақша болмаған жағдайда

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА, ДАРА КӘСІПКЕРЛЕРГЕ, ЖЕКЕ НОТАРИУСТАРҒА, ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНА, АДВОКАТТАРҒА, КӘСІБИ МЕДИАТОРЛАРҒА, 

ШАРУА (ФЕРМЕР) ҚОЖАЛЫҚТАРЫНА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БАНКТІҢ КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫ ТАРИФТЕРІ

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 04.09.2017 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен жәнеөзгертулермен

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 16.02.2018 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен жәнеөзгерістермен

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 13.03.2018 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен жәнеөзгерістермен                                                                                    

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 07.02.2019 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен және өзгерістермен

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 07.03.2019 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен жәнеөзгерістермен                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 02.10.2019 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен және өзгерістермен                                                                          

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 13.09.2021 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен және өзгерістермен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 06.12.2021 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен жәнеөзгерістермен

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 17.02.2022 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен және өзгерістермен                                                                        

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 23.05.2022 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен және өзгерістермен                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 13.06.2022 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен және өзгерістермен                                                                     

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 22.06.2022 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен және өзгерістермен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 30.06.2022 ж. шешімі бойынша толықтырулар менжәне өзгерістермен

Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 01.12.2022 ж. шешімі бойынша толықтырулар мен және өзгерістермен                                                                                                                

1.  БАНКТІК ШОТТЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ, ЖАБУ

Операция түрі                                                      

Заңды тұлғаларға ұлттық және шетел валютасында ағымдағы шот ашу

Өз қызметін заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын дара кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке сот 

орындаушыларына ұлттық және шетел валютасында ағымдағы шот ашу

Өз қызметін заңды тұлға құрмай жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлерге, шаруа 



0,2% сомадан

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

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. 25 000 тг / макс. 175 000 тг

4.3

0,15% сомадан

мин. 5 000 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 аударымдар

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%

4.7 0,2% сомадан                                                                             мин. 

20 000 тг/ макс 100 000 тг

№   алынатын комиссия

5.1 0,2% сомадан

мин. 500 тг / макс. 400 000 тг

 Банк белгілеген бағамдарда

5.2 0,5% сомадан

мин. 5000 тг

№    алынатын комиссия

6.1

6.1.1 Экспорт/импорт бойынша валюталық шартқа есептік нөмір беру* 4000 тг

6.1.2 5 000 тг

6.1.3 4 000 тг

6.1.4 2 000 тг (банк ҚР ҰБ есепті құрастырған кезде)

6.1.5 1 000 тг (банк ҚР ҰБ есепті құрастыру талап етілмейтін)

6.1.6 10 000 тг

6.1.7 4 000 тг

6.1.8 200 тг

6.1.9 1 000 тгВалюталық шарттар бойынша ақша мен тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) қозғалысы туралы 

Басқа банкте берілген есептік нөмірі бар валюталық шартты валюталық бақылауға қабылдау*

Есептік нөмірі бар валюталық шартқа өзгерістерді, толықтыруларды ресімдеу*

Есепке алу нөмірі бар валюталық шартқа өзгерістерді, толықтыруларды ресімдеу (6.1.4-тармақта 

Басқа банкке қызмет көрсетуге ауысуына байланысты валюталық шартты есептік тіркеуден алу*

Есептік тіркеуден алынған валюталық шарттың есептік нөмірін қалпына келтіру*

Валюталық бақылау құжаттарының телнұсқаларын беру (1 парақ) *

Айырбастауға өтінімнің күшін жою

6. БАНКТІҢ ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮРГІЗУІ

Операция түрі                                                      

ВШЕН валюта шарттары

Бір сағат ішінде экспорт/импорт бойынша валюталық шартқа есептік нөмір беру*

"Кірістерді растаусыз кредит" өнімі бойынша нысаналы мақсаты бойынша кредит қаражатын 

(қарызды) аудару (төлеу)

SWIFT халықаралық аударымдары ТМД елдерінің валюталарында (Ресей рублінен басқа) (OUR):

15.30 дейін төлем ағымдағы күні,

5. АЙЫРБАСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ

Операция түрі                                                      

Қолма-қол ақшасыз шетел валютасын айырбастау

Астана қ. 15-00 дейін

(15:00 кейінгі өтінімдер тек Банктің Қазынашылық тобының келісімі бойынша қабылданады

RUB

Төлемді қайтарып алу, төлем нұсқауларын өзгерту, төлем тағдыры туралы сұрау

Қытай юаны мен АҚШ долларындағы халықаралық аударымдар

CNY, USD (SHA/BEN/OUR)

Кредиттік қаражатты (қарызды) нысаналы мақсаты бойынша аудару (төлеу) ("ақша/депозит кепіліне 

"Кірістерді растайтын кредит" өнімі бойынша нысаналы мақсаты бойынша кредит қаражатын 

(қарызды) аудару (төлеу)

EUR (BEN)

ақша жөнелтуші есебінен (OUR)

USD/EUR

ақша жөнелтуші есебінен кепілді төлем (GOUR)

USD

SWIFT халықаралық аударымдары Ресей рублімен (4.6-тармақты қоспағанда):

4. ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

Операция түрі                                                      

Банк жүйесіндегі шетел валютасындағы аударымдар (4.6-тармақты қоспағанда)

SWIFT жүйесі бойынша шетел валютасындағы халықаралық аударымдар (ресей рублінен және ҚХР-ға, Гонконгқа аударымдардан басқа) (4.6-тармақты қоспағанда):

ақша алушы есебінен

USD (SHA/BEN)

KZT (SHA/BEN/OUR)

Төлемді қайтарып алу, төлем нұсқауларын өзгерту, төлем тағдыры туралы сұрау

Кредиттік қаражатты (қарызды) нысаналы мақсаты бойынша аудару (төлеу) ("ақша/депозит кепіліне 

"Кірістерді растаумен кредит" өнімі бойынша нысаналы мақсаты бойынша кредит қаражатын 

(қарызды) аудару (төлеу)

"Кірістерді растаусыз кредит" өнімі бойынша нысаналы мақсаты бойынша кредит қаражатын 

(қарызды) аудару (төлеу)

Теңгемен шұғыл аударымдар

бір сағат ішінде

Банк жүйесіндегі ұлттық валютадағы аударымдар

Банк төлем тапсырмасын орындауға қабылдағаннан кейін клиенттің төлем нұсқаулықтарын өзгертуі

Клиент берген өтінішке сәйкес шығыс төлемдерді жүзеге асыру кезінде тергеуді орындау *

төлем құжатын жою

Қазақстан Республикасынан тыс Қытай Халық Республикасына ұлттық валютамен (теңгемен) сыртқы аударымдар (3.8-тармақты қоспағанда):

16:00 ден 17:00 дейін Қазынашылық тобының келісімімен сол күні 

17:00 кейін келесі күнгі аударыммен 

*17:00 ден 18:00 дейін 

бюджетке шот ашпай-ақ салықтарды және басқа да аударымдарды төлеу үшін қолма-қол ақшаны 

қабылдау

3.1



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

мин 5000 тг/макс. 100 000 тг

шарт бойынша міндеттемелерді орындау

0,2% кепіл сомасынан      

мин. 10 000 тг/ макс. 200 000 тг

7.2

7.2.1 1 %сомадан

мин 5 000 тг

7.2.1.1 2 % сомадан

мин 10 000 тг

7.2.2 2% сомадан

мин. 10 000 тг

7.2.2.1 4% сомадан

мин. 20 000 тг

7.4 бір жолғы 3% сомадан min 15 000 теңге

7.5 10 000 теңге

№    алынатын комиссия

8.1 0% бастап 5% дейін өнімге байланысты лимит сомасына не 

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.2 0%  бастап 5% дейін өнімге байланысты лимит сомасына не 

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.3 0%  бастап 5% дейін өнімге байланысты лимит сомасына не 

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.4

8.4.1 бастапқы жүгінгенде - 30 000 теңге;

қайтадан жүгінгенде-  50 000 теңге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.4.2 бастапқы жүгінгенде - 30 000 тенге;

қайтадан жүгінгенде- -  50 000 тенге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.4.3 бастапқы жүгінгенде - 30 000 тенге;

қайтадан жүгінгенде- -  50 000 тенге;е;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.4.4 бастапқы жүгінгенде - 30 000 тенге;

қайтадан жүгінгенде- -  50 000 тенге;е;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.4.5 0,2% лимит сомасынан

8.4.6 бастапқы жүгінгенде - 30 000 тенге;

қайтадан жүгінгенде- -  50 000 тенге;е;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.4.7 бастапқы жүгінгенде - 30 000 тенге;

қайтадан жүгінгенде- -  50 000 тенге;е;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.4.8 бастапқы жүгінгенде - 30 000 тенге;

қайтадан жүгінгенде- -  50 000 тенге;е;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.4.9 бастапқы жүгінгенде - 30 000 тенге;

қайтадан жүгінгенде- -  50 000 тенге;е;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.4.10 бастапқы жүгінгенде - 30 000 тенге;

қайтадан жүгінгенде- -  50 000 тенге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.4.11 бастапқы жүгінгенде - 30 000 теңге;

қайтадан жүгінгенде- -  50 000 теңге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.5 бастапқы жүгінгенде - 30 000 теңге;

қайтадан жүгінгенде- -  50 000 тенге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.6 бастапқы жүгінгенде- 2 000 тенге;

қайтадан жүгінгенде -  4 000 теңге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.7 бастапқы жүгінгенде 2 000 тг бастап 50 000 теңгеге дейін;

қайтадан жүгінгенде 20 000 тг бастап 100 000 теңгеге дейін;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8

8.8.1 бастапқы жүгінгенде - 5 000 тенге;

қайтадан жүгінгенде  - 10 000 тенге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8.2 бастапқы жүгінгенде  - 2 000 теңге әр анықтамаға;

қайтадан жүгінгенде  - 4 000 теңге әр анықтамаға;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

Құқық белгілейтін құжаттардың көшірмелерін ұсыну*

Кепілмен қамтамасыз етуді және кепіл құжаттарын ресімдеу бойынша мерзімдерді ұзарту*

Кез келген анықтамаларды/хаттарды/құжаттарды ұсыну, Клиенттің өтініші бойынша іс-

Қарыз алушының өсімпұлдың күшін жою туралы өтінішін қарау

берілген банктік қарызға қызмет көрсету шеңберінде құзыретті органдарға ұсыну үшін кепіл 

нысанасынан ауыртпалықты алу туралы хаттың не сенімхаттың дубликатын беру*

банктік қарыз шарты бойынша қосалқы қарыз алушыны шығару/ауыстыру

банктік қарыз шарты бойынша кепіл берушіні ауыстыру

берілген банктік қарызға қызмет көрсету шеңберінде кепіл нысанасын ауыстыру

кепіл затын босату

кепіл шартындағы талаптардың өзгеруі

Құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқаларын уақытша беру

сыйақы мөлшерлемесін өзгерту

қарыз валютасын өзгерту

өтеу кестесі бойынша төлем күнін өзгерту

кесте бойынша төлемді кейінге қалдыру

кредит желісі бойынша қолжетімділік кезеңін өзгерту

қарыз мерзімін өзгерту

 8.  ҚАРЫЗ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

Операция түрі                                                      

Банктік қарыз/кредит желісін беру

Банктік қарызды/кредиттік желіні ұйымдастыру

Банктік қарыз/кредиттік желі алуға өтініш пен құжаттарды қарау

Қарыз алушының өтініші негізінде кредит беру шарттарының өзгеруі:

7.3 Жылжымайтын мүлікке кепілдік беру міндеттемелерді орындау/аванстық төлемді қайтару үшін:

 жылдық 3% бастап-  5% дейін кепіл сомасынан, бірақ жылына  

25 000 000 тг аспайды:

1. банктік кепілдік шығарған күні бір реттік;

2. Банктің уәкілетті органның шешімі бойынша төлемдер кестесі Болашақта түсетін ақша кепілімен шарт/келісімшарт бойынша міндеттемелердің 

кепіл шарттарын өзгерту

Бланктік тендердік кепілдік ұсыну

орташа айлық айналым есебінен

орташа айлық айналым есебімен шұғыл тәртіппен (1 сағат ішінде)

Банктің Кредит комитетінің шешімі бойынша

клиенттің орташа айлық айналымы есебінсіз

клиенттің орташа айлық айналымдары есебінсіз шұғыл тәртіппен (1 сағат ішінде)

7. КЕПІЛДІКТЕР

Операция түрі                                                      

Жабылған кепілдіктерді беру (ақша / депозит кепілімен)                                                                                                                                                                                                                        

кепіл бойынша сыйақы есептеу

кепіл бойынша сыйақы есептеусіз

ВШЕН беруге жатпайтын валюталық шарттар

Есептік тіркеуге жатпайтын клиенттің валюталық шартын тексеру, валюталық бақылауға қабылдау*

Валюталық шартқа өзгерістерді, толықтыруларды ресімдеу*

Валюталық шарттар бойынша ақша мен тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) қозғалысы туралы 

Валюталық бақылау құжаттарының дубликаттарын беру (1 парақ) *



8.8.3 бастапқы жүгінгенде - 2 000 теңге әр анықтамаға;

қайтадан жүгінгенде - 4 000 теңге әр анықтамаға;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8.4 бастапқы жүгінгенде - 10 000 теңге;

қайтадан жүгінгенде- 30 000 теңге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8.5 бастапқы жүгінгенде - 5 000 теңге;

қайтадан жүгінгенде-- 10 000 теңге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8.6 бастапқы жүгінгенде - 5 000 теңге;

қайтадан жүгінгенде-- 10 000 теңге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8.7 бастапқы жүгінгенде - 5 000 теңге;

қайтадан жүгінгенде-- 10 000 теңге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8.8 бастапқы жүгінгенде - 5 000 теңге;

қайтадан жүгінгенде-- 10 000 теңге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынш

8.8.9 бастапқы жүгінгенде - 5 000 теңге;

қайтадан жүгінгенде-- 10 000 теңге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8.10 бастапқы жүгінгенде - 5 000 теңге;

қайтадан жүгінгенде-- 10 000 теңге;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8.11 бастапқы жүгінгенде  2 000 теңге әр анықтамаға;

қайтадан жүгінгенде - 4 000 теңге кәр анықтамаға;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8.12 бастапқы жүгінгенде  2 000 теңге әр анықтамаға;

қайтадан жүгінгенде - 4 000 теңге әр анықтамаға;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8.13 бастапқы жүгінгенде  2 000 теңге әр анықтамаға;

қайтадан жүгінгенде - 4 000 теңге әр анықтамаға;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.8.14 бастапқы жүгінгенде  2 000 теңге әр анықтамаға;

қайтадан жүгінгенде - 4 000 теңге әр анықтамаға;

Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

8.9 бастапқы бұзғанда:

Астана, Алматы қалалары үшін-50 000 теңге; қалған өңірлер 

үшін-30 000 теңге.

қайтадан бұзғанда айыппұлдың көрсетілген мөлшері 2 есеге, 

одан кейінгі бұзушылықтар кезінде – 3, 4 және т.б. белгіленген 

мерзімге жол берілген бұзушылықтар санына байланысты есеге 

ұлғаяды.

8.10 5 000 теңге

8.11 Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша

келесі анықтамалар тегін беріледіБанктің Кредит комитетінің шешімі бойынша

1) банктік қарызды өтеу шотына түсетін сомаларды бөлу туралы - айына бір реттен жиі емес;

2) 2) борыштың мөлшері туралы мерзімінен бұрын-ішінара немесе толық өтеу туралы өтініш бойынша

* оныңи ішінде ҚҚС

№   алынатын комиссия

9.1 500 тг әр бетке

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 белгілі күнге

1000 тг кезеңге

9.7. Клиенттің сұрауы бойынша төлем және өзге де құжаттарды ресімдеу және басып шығару**:

9.7.1. 500 теңге әр құжатқа

9.7.2. 500 теңге әр құжатқа

9.7.3. 600 теңге әр құжатқа 

№ ұяшықтар көлемі                                                     сейф жалы 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

 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

10. СЕЙФТІК ҚЫЗМЕТТЕР

Клиенттің кінәсінен кілт сынған немесе жоғалған жағдайда сейф ұяшығының құлпын ауыстырғаны 

11.  «NOVA24» ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ ҚЫЗМЕТІ

Операция түрі                                                      

SWIFT беру *

Клиенттердің сұраулары бойынша 

валюта бағамдарына жауаптар *

Төлем тапсырысы/ордер теңгеде

айырбастауға өтініш

Шетел валютасындағы аударымға өтніш

*** * белгісі бөлінген операцияларға ҚҚС салынады.

9.2
"Қарыз операциялары" 8-бөліміне жататын анықтамаларды қоспағанда клиенттің өтініштері бойынша 

"Кредиттік операциялар" 8-бөліміне қатысты анықтамаларды қоспағанда клиенттің өтініштері 

Клиенттің сұранысы бойынша аудиторлық компаниялар үшін анықтама (ҚҚС есебімен)

Почта шығындары *

"Күн құжаттары" мұрағатынан құжаттардың көшірмелерін беру *

Қарыз алушының өтініші бойынша кредиттік бюрода қарыз бойынша ақпаратты жаңарту*

өзге

9. БАНКТІҢ БАСҚА ДА КОМИССИЯЛАРЫ

Операция түрі                                                      

Ағымдағы шоттардың көшірмелері мен төлем құжаттарының дубликаттарын беру*

қарыз алушының банктің кепіл нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүлікті тұрғын үй қорынан 

шығаруға келісім беруі туралы өтінішін қарау*

банктің кепіл ұстаушы болып табылатынын растайтын Банктің хатын беру және кепіл нысанасына 

құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқалары банкте болады*

кепіл нысанасы болып табылатын жылжымайтын мүліктің орналасқан жері бойынша Банктің тіркеуге 

(тіркеуге) келісім-хатын беру*

берілген банктік қарызға қызмет көрсету шеңберінде Қарыз алушының банктің банктік қарыз 

шартының және/немесе кепіл шартының телнұсқаларын/көшірмелерін беруі туралы өтінішін қарау*

берілген банктік қарызға қызмет көрсету шеңберінде банк кепіл нысанасына құқық белгілейтін 

құжаттардың көшірмелерін беру туралы Қарыз алушының өтінішін қарау*

Жылжымайтын мүлік объектілерін қайта жоспарлауды заңдастыру бойынша құжаттарды ұсыну 

бойынша белгіленген мерзімді бұзу*

қарыз алушының/кепіл берушінің өтініші негізінде банктің берілген банктік қарызға қызмет көрсету 

шеңберінде мүлікті және осындай қайта кепіл үшін қажетті құжаттарды қайта кепілге беруге келісімін 

беруі*

берілген банктік қарызға қызмет көрсету шеңберінде банктің пайдасына кепіл құқығын сақтай 

отырып, банктің кепіл нысанасын иеліктен шығаруға келісім беруі туралы Қарыз алушының/кепіл 

берушінің өтінішін қарау*

берілген банктік қарызға қызмет көрсету шеңберінде банктің пайдасына кепіл құқығын сақтай 

отырып, банктің кепіл нысанасын жалға не үшінші тұлғаға пайдалануға беруге келісім беруі туралы 

Қарыз алушының өтінішін қарау*

қарыз алушының жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша тіркеуге (тіркеуден шығаруға), кепілмен 

қамтамасыз ету аумағында жүргізілген қайта жоспарлауды, құрылыстарды, жапсаржайларды 

заңдастыруға келісім беру туралы өтінішін қарау*

берілген банктік қарызға қызмет көрсету шеңберінде құқық белгілейтін құжаттардың түпнұсқаларын 

қайтару мерзімдерін ұзарту туралы Қарыз алушының өтінішін қарау*

Банктің құрылысты/қайта жоспарлауды заңдастыруға келісім-хатын беру*

берілген банктік қарызға қызмет көрсету шеңберінде кредиттік берешектің болуы (болмауы) туралы 

анықтама беру*



маманның шығуынсыз тегін

маманның шығуымен

3 000 тг

11.2 7 000 тг

11.3 1 500 тг

12. САУДА ЭКВАЙРИНГІ БОЙЫНША ТАРИФТЕР

№ Операция түрі

12.1

Төлем карточкаларына қызмет көрсетуге арналған 

жабдықты орнату (POS-терминал/Smartpost / 

Freedom Pos)

12.2

Әрбір POS-терминал/Smartpost, Freedom POS 

бойынша төлем карточкаларымен операциялар 

жүргізгені үшін комиссия

«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ 

эмитирленген Visa, Mastercard, МИР төлем 

карталары

Басқа банктермен эмитирленген Visa, Mastercard, МИР 

төлем карталары

12.2.1 Стандартты тариф 1,2% 2,7%

12.2.2 Абоненттік төлем

13. «E-COMMERCE» ҚЫЗМЕТІ БОЙЫНША ТАРИФТЕР

№ операция түрі

Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ 

эмитирленген Visa, Mastercard, МИР төлем 

карталары

Басқа банктермен эмитирленген Visa, Mastercard, МИР 

төлем карталары

13.1
Төлем картасынан тауарлар мен қызметтерге ақы 

төлеу
1,2% мин 10 теңге 3,5% мин 10 теңге

13.2 Төлем картасына төлеу (OCT) 1,2% 2% мин 300 теңге

13.3 Картадан шешу (AFT) 1,2% 2% мин 300 теңге

13.4 Төлем картасынан төлем картасына аудару (P2P) 1,2% 4% мин 600 теңге

13.5 Басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ағымдағы шотқа төлеу

13.6 ХТЖ Агрегаторды тіркеу комиссиясы 

13.7 Агрегатордан сақтандыру (кепілдік) депозиті

14. "АГРЕГАТОРЛАР ҮШІН МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ТРАНЗИТТІК ШОТ"БАНК ӨНІМІ ҮШІН ТАРИФТЕР

№ Операция түрі

14.1

Агрегатор үшін мамандандырылған транзиттік шот 

ашу

14.2

Агрегатор үшін мамандандырылған транзиттік шот 

жүргізу

14.3

Басқа банктердің клиенттерінің пайдасына 

аударымдар (төлемдер)

14.4 банк ішіндегі ұлттық валютадағы аударымдар

14.5

Агрегатор үшін мамандандырылған транзиттік 

шотты жабу

№ Операция түрі

15.1 Агентке мамандандырылған транзиттік шот ашу

15.2
Агрегатор Коммерсантқа арналған 

мамандандырылған транзиттік шотты жүргізу

15.3 Банк жүйесіндегі электрондық ақша эмиссиясы

15.4 Агентке мамандандырылған транзиттік шотты жабу

0 теңге

0,2% сомадан

0 теңге

0,5% сомадан 

0 теңге

0 теңге

15. "ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚША" БАНКТІК ӨНІМІНІҢ ТАРИФТЕРІ

алынатын комиссия

0 теңге

0,15% мин 200 тенге

5 000$ (АҚШ доллары және/немесе теңгедегі балама

50 000$ (АҚШ доллары және/немесе теңгедегі балама

   алынатын комиссия

0 теңге

0 теңге

Таңбаны ауыстырған жағдайда жүйеге қайта қосылу* (жоғалу, сыну және т. б. себебінен)

Жүйеде банктік шотты жүргізу

алынатын комиссия

0 теңге

3000 теңге айына*

* ай сайынғы айналымы 300 000 теңгеден кем болған жағдайда POS-терминал/smartpost

11.1 Бір пайдаланушыны жүйеге қосу*


