
  

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА, ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕРГЕ, ЖЕКЕ НОТАРИУСТАРҒА, ЖЕКЕ СОТ ОРЫНДАУШЫЛАРЫНА, АДВОКАТТАРҒА, 

КӘСІБИ МЕДИАТОРЛАРҒА, ШАРУА (ФЕРМЕР) ҚОЖАЛЫҚТАРЫНА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БАНКТІҢ КОМИССИЯЛЫҚ 

СЫЙАҚЫСЫНЫҢ ТАРИФТІК ПАКЕТТЕРІ *  

 

 18.11.2021 ж. № 128 ж. «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және Пассивтерді басқару жөніндегі комитет мәжілісінің 

шешімімен бекітілген  

26.01.2023 ж. № 17 «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ Активтерді және Пассивтерді басқару жөніндегі комитет мәжілісінің шешімінің 

өзгертулерімен 

№№ 
ҚЫЗМЕТТЕР  

ТАРИФТЕР КАТАЛОГІНДЕГІ 

КОМИССИЯЛАРДЫҢ АТАУЫ  
FREEDOM  BUSINESS  

1 
Пакетті ай сайын жүргізу -  

2 000 тг/айына  

FreedomOnline  
5 000 тг/айына 

FreedomOnline  

2 

ЖК/ЗТ ұлттық және шетел 

валютасында ағымдағы шот 

ашу 

1.1. Заңды тұлғаларға ұлттық және шетел 

валютасында ағымдағы шот ашу 
0 тг  0 тг  

1.2 Өз қызметін заңды тұлға құрмай жүзеге 

асыратын дара кәсіпкерлерге, шаруа 

қожалықтарына, жеке сот 

орындаушыларына ұлттық және шетел 

валютасында ағымдағы шот ашу 

0 тг  0 тг  

3 

ЖК/ЗТ барлық шоттарын 

жүргізу, оның ішінде 

«FreedomOnline»  

1.4 Шотта қозғалыс болған кезде заңды 

тұлғалардың ағымдағы шотын ұлттық және 

шетел валютасында жүргізу 

0 тг  0 тг  1.5 Өз қызметін заңды тұлға құрмай жүзеге 

асыратын дара кәсіпкерлердің, шаруа 

қожалықтарының, жеке сот 

орындаушыларының ұлттық және шетел 

валютасында ағымдағы шотын жүргізу 

4 Ұлттық валютадағы 

аударымдар сағ. 16: 00 дейін 

3.1 Басқа банктердің клиенттерінің 

пайдасына аударымдар (төлемдер) 

"сағ. 9:00-ден 13:00-ге дейін сол күнгі ақша 

аударымымен" 

"сағ.13.00-ден 16.00-ге дейін сол күні ақша 

аударымымен" 

10 төлем - 0 тг,   

аса - 290 тг  
50 төлем – 0 тг, 

аса - 250 тг 

5 Бір сағат ішінде ұлттық 

валютадағы шұғыл  

аударымдар 

3.2 Бір сағат ішінде ұлттық валютадағы 

шұғыл аударымдар 
0 тг  0 тг  

6 Бөлімшелерде қолма-қол ақша 

қабылдау 

2.1 "Ұлттық және шетел 

валютасындағы ағымдағы 

шотты толтыру кезінде" қолма-

қол ақшаны қабылдау 

0,18% сомадан мин. 100 тг 

(ресей рублін қоспағанда) 
0,18% сомадан мин. 100 тг 

(ресей рублін қоспағанда) 

7 Бөлімшелерде қолма-қол ақша 

беру 

2.2 Ұлттық валютадағы 

ағымдағы шоттан қолма-қол 

ақша беру 

 5 млн тг дейін - 0,25% мин. 

500 

тг,  аса 0,3% от сомадан 

5 млн тг дейін- 0,25% мин. 500 
тг,  0,3% сомадан  

8 Сағ. 16: 00 дейін USD 

(SHA/BEN) шетел 

валютасындағы аударымдар 

4.2.1 ақша жөнелтуші 

есебінен USD (SHA/BEN) 

0,18% сомадан, мин. 4 500тг 

/макс. 75 000тг 
0,18% сомадан, мин. 

4 500тг /макс. 75 000тг 

9 Сағ.16: 00 дейін USD/EUR 

(OUR) шетел валютасындағы 

аударымдар 

4.2.2 ақша жөнелтуші есебінен (OUR) 

USD/EUR 

0,3% сомадан, мин. 11 

000тг /макс. 130 000тг 
0,3% сомадан, мин. 11 

000тг /макс. 130 000тг  

10 Шетел валютасындағы RUB 

(EUR) аударымдары сағ. 17:00 

дейін 

4.3 SWIFT халықаралық аударымдары Ресей 

рублімен (4.7-тармақты қоспағанда): 

17.00 дейін төлем ағымдағы күні 

орындалады, 

17.00-ден кейін төлем келесі жұмыс күні 

орындалады 

0,12% сомадан, мин.   

2 000тг /макс. 20 000тг  

 0,12% сомадан, мин.   

2 000тг /макс. 20 000тг  

11 Сағ. 15:00 дейін түрлендіру 5.1 Астана қ. Сағ. 15.00 дейін қолма-қол 

ақшасыз шетел валютасын айырбастау 
0,1% сомадан, мин 500тг  0 тг  

12 Экспорт/импорт бойынша 

валюталық шартқа есептік 

нөмір беру 

6.1.1 Экспорт/импорт бойынша валюталық 

шартқа есептік нөмір беру, оның ішінде 

ҚҚС 

                 

4000 тг. 

 

0 тг 

13 Бір сағат ішінде 

экспорт/импорт бойынша 

валюталық шартқа есептік 

нөмір беру 

6.1.2 Бір сағат ішінде экспорт/импорт 

бойынша валюталық шартқа есептік носмер 

беру, оның ішінде ҚҚС 
5000 тг  0 тг  

14 Басқа банке есептік нөмір 

берілген валюталық шартты 

валюталық бақылауға 

қабылдау 

6.1.3 Басқа банкет есептік нөмір берілген 

валюталық шартты валюталық бақылауға 

қабылдау, оның ішінде ҚҚС 

                 

4000 тг. 

 

0 тг 

15 Есептік нөмірі бар валюталық 

шартқа өзгерістерді, 

толықтыруларды ресімдеу 

6.1.4 Есептік нөмірі бар валюталық 

шартқа өзгерістерді, толықтыруларды 

ресімдеу, оның ішінде ҚҚС 

2 000 тг (Банктің ҚР ҰБ-де 

есеп қалыптастыруы) 
0 тг  



16 Есепке алу нөмірі бар 

валюталық шартқа 

өзгерістерді, толықтыруларды 

ресімдеу (6.1.4 тармақта 

көрсетілген ВШЕН  

келісімшарттарға өзгерістерді 

қоспағанда) 

6.1.5 Есепке алу нөмірі бар валюталық 

шартқа өзгерістерді, толықтыруларды 

ресімдеу (6.1.4 тармақта көрсетілген 

ВШЕН  келісімшартқа, оның ішінде 

ҚҚС 

1 000тг (Банктің ҚР ҰБ-де 

есеп қалыптастыруды талап 

етпейтін) 

 

0 тг 

17 Есептік тіркеуден алынған 

валюталық шарттың есептік 

нөмірін қалпына келтіру 

6.1.7 Есептік тіркеуден алынған 

валюталық шарттың есептік нөмірін 

қалпына келтіру, оның ішінде ҚҚС 
4000 тг  0 тг  

18 Валюталық бақылау 

құжаттарының телнұсқаларын 

беру (1 парақ) 

6.1.8 Валюталық бақылау құжаттарының 

телнұсқаларын беру, оның ішінде ҚҚС 200 тг  0 тг  

19 Валюталық шарттар бойынша 

ақша мен тауарлардың 

(көрсетілетін қызметтердің) 

қозғалысы туралы анықтама 

беру 

6.1.9 Валюталық шарттар бойынша ақша 

мен тауарлардың (көрсетілетін 

қызметтердің) қозғалысы туралы, оның 

ішінде ҚҚС 

  

1000 тг  

  

0 тг  

20 Клиенттің валюталық шартын 

тексеру, валюталық 

бақылауға қабылдау 

есептік тіркеу 

6.2.1 Есептік тіркеуге жатпайтын клиенттің 

валюталық шартын тексеру, валюталық 

бақылауға қабылдау, оның ішінде ҚҚС 

 

1000 тг  0 тг  

21 Валюталық шартқа 

өзгерістерді, толықтыруларды 

ресімдеу 

6.2.2 Валюталық шартқа өзгерістерді, 

толықтыруларды ресімдеу, оның ішінде 

ҚҚС 

500 тг  0 тг  

22 Валюталық шарттар бойынша 

ақша мен тауарлардың 

(көрсетілетін қызметтердің) 

қозғалысы туралы анықтама 

беру 

6.2.3 Валюталық шарттар бойынша ақша 

мен тауарлардың (көрсетілетін 

қызметтердің) қозғалысы туралы анықтама 

беру, оның ішінде ҚҚС 

 

1000 тг  0 тг  

23 Валюталық бақылау 

құжаттарының телнұсқаларын 

беру (1 парақ) 

6.2.4 Валюталық бақылау құжаттарының 

телнұсқаларын беру, оның ішінде ҚҚС 
200 тг  0 тг  

24 MasterCard Gold/World/ 

Business/Visa Gold/World/ 

Business карталарын шығару 

және жылдық қызмет 

 

1, 2 MasterCard Gold/World/ 

Business/Visa Gold/World/ Business 

карталарын шығару және жылдық қызмет 
0 тг  0 тг  

25 MasterCard Gold/World/ 

Business/Visa Gold/World/ 

Business карталары бойынша 

Банктің/ҚР банктері желісінде 

қолма -қол ақша беру 

7.1, 7.2 Қолма- қол ақша беру: 

MasterCard Gold/World/ 

Business/Visa Gold/World/ Business 

500 000 дейін - 0 тг, 

аса - 1%, min 500 тг. 

1 000 000 дейін - 0 тг,  

аса - 1%, min 500 тг. 

26 

Жалақы жобасы 

2.1 Картаны шығару, ЖЖ-на қабылдау 0 тг  0 тг  

5.5 Аумақтағы басқа банктердің 

банкоматтар желісінде және қолма-қол ақша 

беру пункттерінде (терминал ПОС арқылы) 

қолма-қол ақша беру 

Қазақстан Республикасы (сомасына 

қарамастан әрбір операцияға) 

айына 500 000 тг дейін- 0%, 

 аса 500 000 тг - 1% 
айына 500 000 тг дейін - 0%,  

500 000 тг аса - 1% 

* қашықтық арналары мен банк бөлімшелері арқылы банктік шот ашатын жаңа клиенттерге таралады. Клиент пакет шеңберінде көзделген 

операциялардың санын немесе уақытын асырған жағдайда, сондай-ақ комиссиялармен жүргізулер бойынша жеңілдік болмаған жағдайда банк 

автоматты түрде https://bankffin.kz/ru/docs мекенжайы бойынша орналасқан стандартты тарифтерді қолданады 

 

 

https://bankffin.kz/ru/docs

