
1. БАНКТІК ШОТТЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ  Банк бөлімшесі Дистанциялық қызмет

№ Операция түрі                                                      

1.1 Заңды тұлғаларға ұлттық және шетел валютасында ағымдағы шот ашу

1.2

Өз қызметін заңды тұлға құрмастан жүзеге асыратын дара кәсіпкерлерге, шаруа 

қожалықтарына, жеке сот орындаушыларына ұлттық және шетел валютасында 

ағымдағы шот ашу

1.3

Өз қызметін заңды тұлға құрмастан жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара 

кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, жеке сот орындаушысына ұлттық және шетел 

валютасында эскроу шотын ашу

1.4
Шотта қозғалыс болған кезде заңды тұлғалардың ағымдағы шотын ұлттық және шетел 

валютасында жүргізу

1.5

Өз қызметін заңды тұлға құрмастан жүзеге асыратын дара кәсіпкерлердің, шаруа 

қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының ұлттық және шетел валютасында 

ағымдағы шотын жүргізу

1.6

Өз қызметін заңды тұлға құрмастан жүзеге асыратын заңды тұлғалар мен дара 

кәсіпкерлердің, шаруа қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының ұлттық және 

шетел валютасындағы эскроу шотын жүргізу*

0 0

Өз қызметін заңды тұлға құрмастан жүзеге асыратын заңды тұлғалардың/дара 

кәсіпкерлердің, шаруа қожалықтарының, жеке сот орындаушыларының ұлттық және 

шетел валютасындағы шотын жабу

Банктің бастамасы бойынша-шотта 1 жылдан астам ақша болмаған жағдайда

1.8

Өз қызметін заңды тұлға құрмастан жүзеге асыратын заңды тұлғалардың/дара 

кәсіпкерлердің, шаруа қожалықтарының, ұлттық және шетел валютасындағы жеке сот 

орындаушыларының эскроу шотын жабу

1.9 Шот бойынша 1 жылдан астам ақша қозғалысының болмағаны үшін комиссия

№ Операция түрі                                                      

2.1 қолма қол ақшаны қабылдау

2.1.1
ағымдағы шотты толтыру кезінде

ұлттық және шетел валютасы (Ресей рублін қоспағанда)

0,2% сомадан

мин. 500 теңге

2.1.2
жинақ шотына жарна салу кезінде

ұлттық және шетел валютасы (Ресей рублін қоспағанда)
тегін

2.1.3 ағымдағы және жинақ шотын Ресей рублімен толықтырған кезде
15% сомадан

мин. 5 000 теңге

2.1.4 инкассацияланған ақшаны қайта есептеу 0,2% сомадан, мин. 500 теңге

2.1.5
кредитті өтеу мақсатында "ФРИДОМ ФИНАНС Кредит" микроқаржы ұйымы" ЖШС 

ағымдағы шотынан ЖТ толықтырған кезде 

2,5% сомадан

мин. 100 теңге

2.2 қолма қол ақша беру*

ұлттық валютадағы ағымдағы шоттан

5 млн. тг дейін 0,4% сомадан, мин 600 теңге

5 млн. тг аса 0,5% сомадан, мин 600 теңге

2.2.2. шетел валютасындағы ағымдағы шоттан 1,5% сомадан, мин 1000 теңге

2.2.3
ағымдағы шотқа Клиенттің жинақ шотынан ұлттық және шетел валютасында (салым 

мен сыйақы сомасы) есептелген
тегін

2.2.4 қолма қол кредит қаражатын беру** от 1% сомадан

2.3 детекторды қолданумен қолма-қол шетел валютасының түпнұсқалығын тексеру
0,5% сомадан

мин. 500 теңге

2.4.
ұлттық банкноттар мен ірі номиналды монеталарды шағын банкке айырбастау және 

керісінше банкте мүмкіндік болған жағдайда

0,5% сомадан

мин. 500 теңге

2.5 ақшалай чек кітапшаларын беру, оның ішінде ҚҚС 
700 теңге (25 бет)

1000 теңге (50 бет)

№ Операция түрі                                                      

9:00 бастап 13:00 дейін

сол күнгі ақша аударымымен

0,12% сомадан

мин. 240 теңге / макс. 480 теңге

13:00 бастап 16:00 дейін

сол күнгі ақша аударымымен

0,2% әр операцияға

мин. 560 теңге / макс. 960 теңге

16:00 бастап 17:00 дейін

техникалық мүмкіндік болған жағдайда /Қазынашылық департаментінің келісімі 

бойынша

 0,3% мин. 2000 теңге / макс. 3000 теңге 0,24% мин. 1600 тг / макс. 2400 тг

17:00 кейін келесі күнгі аударыммен
0,15% сомадан

мин. 200 теңге / макс. 500 теңге

0,12% сомадан

мин. 160 теңге / макс. 400 теңге

 9:00 бастап 13:00 дейін

ақшаны сол күнгі аударумен

0,12% сомадан

мин. 240 теңге / макс. 480 теңге

13:00 бастап 16:00 дейін

ақшаны сол күнгі аударумен

0,2% әр операцияға

мин. 560 теңге / макс. 960 теңге

16:00 бастап 17:00 дейін Қазынашылық департаментінің келісімімен ақшаны сол күні 

аударумен
 0,3% мин. 2000 теңге / макс. 3000 теңге  0,24% мин. 1600 теңге/ макс. 2400 теңге

17:00 кейін ақшаны келесі күні аударумен
0,15% сомадан

мин. 200 теңге / макс. 500 теңге

0,12% от суммы

мин. 160 тенге / макс. 400 тенге

17:00 бастап 18:00 дейін 

Банкте техникалық мүмкіндік жағдайда/Қазынашылық департаментінің келісімі 

бойынша 

3 000 теңге 2 400 теңге

бюджетке шот ашпастан салықтарды және басқа да аударымдарды төлеу үшін қолма-

қол ақшаны қабылдау

0,2% сомадан

мин. 500 теңге/ макс. 1 000 тг

0,16% сомадан

мин. 400 теңге / макс. 800 теңге

3.2
теңгемен шұғыл аударымдар

бір сағат ішінде

2 000 теңге

негізгі тарифке қосымша алынады

1 600 теңге

 негізгі тарифке қосымша алынады

3.3 Банк жүйесіндегі ұлттық валютадағы аударымдар тегін тегін

3.4
Банк төлем тапсырмасын орындауға қабылдағаннан кейін клиенттің төлем 

нұсқаулықтарын өзгертуі
1 500 теңге

3.5
Клиент берген өтінішке, оның ішінде ҚҚС-қа сәйкес шығыс төлемдерді жүзеге асыру 

кезінде тергеуді орындау
1 500 теңге

3.6 төлем құжатын жою 1 500 теңге

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

(ФЕРМЕРЛІК) ҚОЖАЛЫҚТАРЫНА КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРГЕ БАНКТІК КОМИССИЯЛЫҚ СЫЙАҚЫ ТАРИФТЕРІ 

Активтер мен пассивтерді басқару комитетінің 19.12.2022 жылғы отырысының шешімімен бекітілген

                                                                                                                                     Активтер мен пассивтерді басқару комитеті мәжілісінің 19.01.2023 ж. шешімі бойынша  өзгерістермен                                                                                                                

Ескерту: 

*  2019 ж. 29 қарашадағы № 231 ерекше қызметі банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын екінші деңгейдегі банктерде, Қазақстан Республикасының резидент емес банктерінің филиалдарында, 

ұлттық почта операторында және заңды тұлғаларда кассалық операцияларды және банкноттарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялау жөніндегі операцияларды жүзеге асыру қағидаларының 29-тармағына сәйкес

** комиссияны алу банктің кредиттік өнімдерінің талаптарына сәйкес/Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша жүзеге асырылады

Ескерту: * Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша тариф белгіленсін

2.2.1

3. ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

Батыс өңірлерден (Ақтөбе, Атырау, Орал, Маңғыстау, Жаңаөзен және Қызылорда қалаларынан басқа) басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлемдер) (3.8-тармақты 

қоспағанда):

Батыс өңірлерден (Ақтөбе, Атырау, Орал, Маңғыстау, Жаңаөзен және Қызылорда қалаларынан басқа) басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлемдер) (3.8-тармақты 

қоспағанда):

0,25% мин. 500 теңге/ макс. 2000 теңге

1.7
5 000 тг әр шотқа/5000 теңгеден аспайтын шоттағы қалдық мөлшерінде

тегін

тегін

 5000 теңге ай сайын

 (валюта шотындаға балама 5 000 теңге)/

5000 теңгеден аспайтын шоттағы қалдық мөлшерінде

2. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

5 000 тг тек бір шот ашу үшін басқа шоттарды ашу тегін тегін

тегін

1500 теңге тегін

3.1

0,25% мин. 500 теңге / макс. 2000 теңге



3.7

Қазақстан Республикасынан тыс Қытай Халық Республикасына ұлттық валютамен 

(теңгемен) сыртқы аударымдар (3.8-тармақты қоспағанда):

11:30-ға дейін төлем ағымдағы күні орындалады,

11:30-дан кейін төлем келесі жұмыс күні орындалады

3.7.1 KZT (OUR)
0,15% сомадан

мин 3 000 теңге / макс 50 000 теңге

0,12% сомадан

мин 2 400 теңге / макс 40 000 теңге

3.7.2 төлемді қайтарып алу, төлем нұсқауларын өзгерту, төлем тағдыры туралы сұрау 10 000 теңге

3.8 кредиттік қаражатты (қарызды) нысаналы мақсаты бойынша аудару (төлеу) * 1% сомадан, макс 200 000 теңге 1% сомадан, макс 200 000 теңге

№ Операция түрі                                                      

4.1 Банк жүйесіндегі шетел валютасындағы аударымдар (4.6-тармақты қоспағанда) тегін тегін

4.2

SWIFT жүйесі бойынша шетел валютасындағы халықаралық аударымдар (ресей 

рублінен және ҚХР-ға, Гонконгқа аударымдардан басқа) (4.6-тармақты қоспағанда):

16.00-ге дейін төлем ағымдағы күні орындалады,

16.00-ден кейін төлем келесі жұмыс күні орындалады

Ақша алушы есебінен

USD (SHA/BEN)
0,35% сомадан

мин. 7 000 теңге / макс. 90 000 теңге

0,28% сомадан

мин. 7 000 теңге / макс. 72 000 теңге

Ақша жөнелтуші есебінен (OUR)

USD
0,35% сомадан

мин. 25 000 тенге / макс. 200 000 теңге

0,28% сомадан

мин. 20 000 тенге / макс. 160 000 теңге

EUR
0,35% сомадан

мин. 25 000 теңге / макс. 200 000 теңге

0,28% сомадан

мин. 20 000 тенге / макс. 160 000 теңге

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

17.00-ге дейін төлем ағымдағы күні орындалады,

17.00-ден кейін төлем келесі жұмыс күні орындалады

RUB
0,2% сомадан

мин. 7 000 тг / макс. 20 000 тг

0,16% сомадан

мин. 7 000 тг / макс. 16 000 тг

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

USD: 40 000 тг

EUR: 45 000 тг

RUB: 7 000 тг                                                                                                                                                                                                    

CNY: 10 000 тг

USD: 40 000 тг

EUR: 45 000 тг

RUB: 7 000 тг                                                                                                                                                                                                    

CNY: 10 000 тг

Қытай юаніндегі халықаралық аударымдар

SWIFT жүйесі бойынша Қытай Халық Республикасы мен Гонконгқа

11.30 дейін төлем ағымдағы күні орындалады,

11.30-дан кейін төлем келесі жұмыс күні орындалады

CNY (SHA/BEN/OUR)
0,15% сомадан

мин. 7 000 теңге/ макс. 70 000 теңге

0,12% сомадан

мин. 7 000 теңге / макс. 56 000 теңге

4.6 Кредиттік қаражатты (қарызды) нысаналы мақсаты бойынша аудару (төлеу) * 1% сомадан, макс 200 000 теңге 1% сомадан, макс 200 000 теңге

4.7

SWIFT халықаралық аударымдары ТМД елдерінің валюталарында (ресей рублінен 

басқа) (OUR):

15.30 дейін төлем ағымдағы күні орындалады,

15.30-дан кейін төлем келесі жұмыс күні орындалады

0,25% сомадан  мин. 25 000 теңге/ 

макс 150 000 теңге

0,2% сомадан  мин. 20 000 теңге/ 

макс 120 000 теңге

4.8 SWIFT халықаралық аударымдары басқа шетел валютасында (USD/EUR/RUB басқа)

0,3% сомадан, min 25 000 теңге, max 200 000 теңге
0,24% сомадан, min 20 000 теңге, max 160 000 

теңге

№ Операция түрі                                                      

5.1

Қолма-қол ақшасыз шетел валютасын айырбастау

Астана қаласы уақытымен 15-00-ге дейін (өтінімдер сағат 15:00-ден кейін банктің 

Қазынашылық департаментінің келісімі бойынша ғана қабылданады. Банкте 

мүмкіндік болған кезде жүргізіледі)

5.2

Қолма-қол ақшасыз шетел валютасын Астана қ. уақытымен 15-00-ге дейін басқа 

шетел валютасына айырбастау (өтінімдер сағат 15:00-ден кейін банктің Қазынашылық 

департаментінің келісімі бойынша ғана қабылданады. Банкте мүмкіндік болған кезде 

жүзеге асырылады)

5.3 Айырбастауға өтінімнің күшін жою
0,5% сомадан

мин. 7000 теңге

0,4% сомадан

мин. 5 600 теңге

№ Операция түрі                                                      

6.1 ВШЕН валюта шарттары

6.1.1 Экспорт/импорт бойынша валюталық шартқа есептік нөмір беру, оның ішінде ҚҚС 4000 теңге

6.1.2
Бір сағат ішінде экспорт/импорт бойынша валюталық шартқа есептік нөмір беру, оның 

ішінде ҚҚС
5 000 теңге

6.1.3
Басқа банкте берілген есептік нөмірі бар валюталық шартты, оның ішінде ҚҚС-ты 

валюталық бақылауға қабылдау
0 теңге

6.1.4
Есепке алу нөмірі бар валюталық шартқа өзгерістер, толықтырулар, оның ішінде ҚҚС 

ресімдеу
2 000 теңге (банк ҚРҰБ есепті құраған жағдайда)

6.1.5

Есепке алу нөмірі бар валюталық шартқа өзгерістерді, толықтыруларды ресімдеу 

(6.1.4-тармақта көрсетілген ІІО-мен келісімшарттарға өзгерістерді қоспағанда), оның 

ішінде ҚҚС

1 000 теңге (банк ҚРҰБ есебін талап етпейді)

6.1.6
Басқа банкке қызмет көрсетуге ауысуына байланысты валюталық шартты есептік 

тіркеуден алу, оның ішінде ҚҚС
10 000 теңге

6.1.7
Есептік тіркеуден алынған валюталық шарттың есептік нөмірін, оның ішінде ҚҚС-ты 

қайта бастау
4 000 теңге

6.1.8 Валюталық бақылау құжаттарының, оның ішінде ҚҚС-тың телнұсқаларын беру 2000 теңге

6.1.9
Валюталық шарттар, оның ішінде ҚҚС бойынша ақша мен тауарлардың (көрсетілетін 

қызметтердің) қозғалысы туралы анықтама беру
1 500 теңге

6.2 ВШЕН ұсынуға жатпайтын валюталық шарттар

6.2.1
Есептік тіркеуге жатпайтын Клиенттің валюталық шартын, оның ішінде ҚҚС-ты 

тексеру, валюталық бақылауға қабылдау
1 000 теңге

6.2.2 Валюталық шартқа, оның ішінде ҚҚС-қа өзгерістер мен толықтыруларды ресімдеу 500 теңге

6.2.3
Валюталық шарттар, оның ішінде ҚҚС бойынша ақша мен тауарлардың (көрсетілетін 

қызметтердің) қозғалысы туралы анықтама беру
1 000 теңге

6.2.4 Валюталық бақылау құжаттарының, оның ішінде ҚҚС-тың телнұсқаларын беру 2000 теңге

Ескерту:

*комиссия алу банктің кредиттік өнімдерінің талаптарына сәйкес/Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша жүзеге асырылады

4.2.2

4.2.1

4.3

4.5

Ескерту:

*комиссияны алу банктің кредиттік өнімдерінің талаптарына сәйкес/Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша жүзеге асырылады

0,2% сомадан

мин. 700 теңге / макс. 500 000 теңге

 Банк белгілеген бағамда

5. АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

6. БАНКТІҢ ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮРГІЗУІ

тегін

4. ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ



№ Операция түрі                                                      

7.1
жабық кепілдіктер беру (ақша кепілімен),

кепіл бойынша сыйақы есептелместен

тендерге қатысу үшін

0,2% кепіл сомасынан

мин 5000 теңге/макс. 100 000 теңге

шарт боййынша міндеттемені орындау

0,2% кепіл сомасынан        

мин. 10 000 теңге/ макс. 200 000 теңге

7.2 бланктік тендерлік кепілдіктер ұсыну

7.2.1 орташа айлық айнылымы есебімен
1 % сомадан 

мин 5 000 теңге

7.2.2 орташа айлық айналымдарды ескере отырып шұғыл тәртіппен (1 сағат ішінде)
2 % сомадан

мин 10 000 теңге

7.2.3 Клиенттің орташа айлық айналымы есебінсіз
2% сомадан

мин. 10 000 теңге

7.2.4 орташа айлық айналымдарды ескере отырып шұғыл тәртіппен (1 сағат ішінде)
4% сомадан

мин. 20 000 теңге

7.3
болашақта түсетін ақша кепілімен шарт/келісімшарт бойынша міндеттемелердің 

орындалуына/аванстық төлемді қайтаруға кепілдік беру
бір реттік 3% сомадан min 15 000 теңге

7.4 кепіл шарттарын өзгерту 10 000 теңге

7.5 Жылжымайтын мүлікке кепілдік беру

міндеттемелерді орындау/аванстық төлемді қайтару үшін:

кепілдік сомасынан жылдық 3% - дан 5% - ға дейін, бірақ жылына 25 

000 000 теңгеден аспайды:

1. банк кепілдігі шығарылған күні бір рет;

2. Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша төлемдер кестесі 

бойынша ай сайынғы төлеммен

міндеттемелерді орындау/болашақ ақшаның кепілімен аванстық 

төлемді қайтару үшін:

кепіл сомасынан жылдық 3% - дан 5% - ға дейін, бірақ жылына 25 

000 000 теңгеден аспайды:

1. банк кепілдігі шығарылған күні бір рет;

2. Банктің уәкілетті органының шешімі бойынша төлемдер кестесі 

бойынша ай сайынғы төлеммен  

тендерге қатысу үшін: 

1% кепіл сомасынан (min 10 000 тенге, max 200 000 теңге)

№ Операция түрі                                                      

8.1
Ағымдағы шоттар мен төлем құжаттарының, оның ішінде ҚҚС көшірмелерінің 

телнұсқаларын беру
700 теңге әр параққа

Клиенттің өтініштері бойынша кез келген анықтамаларды, оның ішінде ҚҚС беру 1000 теңге әр анықтамаға тегін

Клиенттің өтініштері бойынша кез келген анықтамаларды бір сағат ішінде, оның 

ішінде ҚҚС беру
1 500 теңге әр анықтамаға

8.2.1.
Клиенттің сұранысы бойынша аудиторлық компаниялар үшін Анықтама, оның ішінде 

ҚҚС
7 000 теңге әр құжатқа 

8.3 Почта шығындары, оның ішінде ҚҚС нақты шығындарды өтеу

8.4 "Күн құжаттары" мұрағатынан құжаттардың көшірмелерін , оның ішінде ҚҚС беру 2000 теңге қызметке 

8.5 SWIFT беру, оның ішінде ҚҚС 700 теңге

8.6
Клиенттердің сұраныстары бойынша валюта бағамдары бойынша жауаптар, оның 

ішінде ҚҚС

500 теңге нақты күнге

2000 теңге кезеңге 

8.7. 
Клиенттің сұрауы бойынша төлем және өзге де құжаттарды, оның ішінде ҚҚС 

ресімдеу және басып шығару:

8.7.1. Төлем тапсырысы/теңгедегі ордер 700 теңге әр құжатқа 

8.7.2. Айырбастауға өтінім 700 теңге әр құжатқа 

8.7.3. Шетел валютасындағы аударымға өтінім 1000 теңге әр құжатқа 

8.7.4 Зейнетақы, әлеуметтік аударымдар, ММС (әрбір құжатқа) 700 теңге әр құжатқа 

8.7.5
Клиенттер үшін электрондық тасымалдағышта қағаз данаға сәйкес тізімді 

қалыптастыру
500 теңге әр адамға 

9. СЕЙФТІК ҚЫЗМЕТТЕР

№ Ұяшықтар көлемі                                                    

Шағын сейф, оның ішінде ҚҚС

1 күн 200 теңге

 1 ай  2 500 теңге

 3 ай 6 500 теңге

 6 ай 12 500 теңге

 9 ай  21 000 теңге

 12 ай 23 500 теңге

Орташа сейф, оның ішінде ҚҚС

1 күн 300 теңге

 1 ай   4 000 теңге

 3 ай 10 500 теңге

 6 ай 21 000 теңге

 9 ай  30 000 теңге

 12 ай 40 000 теңге

Үлкен сейф, оның ішінеде ҚҚС 

1 күн 400 теңге

 1 ай 6 500 теңге

 3 ай 17 500 теңге

 6 ай 33 500 теңге

 9 ай 51 000 теңге

 12 ай 62 500 теңге

9.2
Клиенттің кінәсінен кілттің сынуы немесе жоғалуы жағдайында сейф ұяшығының 

құлпын ауыстыру үшін комиссия, оның ішінде ҚҚС
17 500 теңге

10. «NOVA24» ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУМЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

№ Операция түрі                                                      

маманның шығуынсыз

тегін

маманның шығуынсыз

тегін

маманның шығуымен

5 000 теңге

маманның шығуымен

5 000 теңге

10.2
Токенді ауыстырған жағдайда жүйеге қайта қосылу (жоғалту, сыну және т. б. 

себебінен), оның ішінде ҚҚС
10 000 теңге 8 000 теңге

10.3 Жүйені пайдаланғаны үшін абоненттік төлем, оның ішінде ҚҚС 2 000 теңге 1 600 теңге

7. КЕПІЛДІКТЕР

9.1.

Бір пайдаланушыны жүйеге қосу, оның ішінде ҚҚС

Банктің Кредит комитетінің шешімі бойынша

10.1

8. БАНКТІҢ БАСҚА КОМИССИЯЛАРЫ

8.2



11.  «Freedom Online" ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНУМЕН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ»

№ Операция түрі                                                      

11.1 Бір пайдаланушыны жүйеге қосу, оның ішінде ҚҚС тегін тегін

11.2 Абоненттік төлем тегін тегін

12. САУДА САТТЫҚ ЭКВАЙРИНГІНІҢ ТАРИФТЕРІ

№ Операция түрі

12.1
Төлем карточкаларына қызмет көрсетуге арналған жабдықты орнату (POS-

терминал/SmartPos/Freedom Pos)

12.2
Банк белгілеген әрбір POS-терминал/Smartpost, Freedom POS бойынша төлем 

карточкаларымен операциялар жүргізгені үшін комиссия

 «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ шығарылған Visa, 

Mastercard, МИР төлем карталары 

басқа банктермен шығарылған Visa, 

Mastercard, МИР төлем карталары 

12.2.1 Стандартты тариф 1,2% 2,8%

12.2.2 Абоненттік төлем

13.  «E-COMMERCE» ҚЫЗМЕТІНІҢ ТАРИФТЕРІ

№ Операция түрі
 «Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ шығарылған Visa, 

Mastercard, МИР төлем карталары 

басқа банктермен шығарылған Visa, 

Mastercard, МИР төлем карталары

13.1 Төлем картасымен тауарлар мен қызметтерге төлем 1,2% мин 10 теңге 3,5% мин 10 теңге

13.2 Төлем карталарына 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 аударым (P2P) 1,2% 4% мин 600 теңге

13.5 Ағымдағы шотқа басқа банктер клиенттерінің пайдасына төлем

13.6 Агрегаторды ХТЖ тіркеу комиссиясы

13.7 Агрегатордан сақтандыру (кепіл) депозиті

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

№ Операция түрі

14.1 Агентке мамандандырылған транзиттік шотты ашу

14.2 Агрегатор мамандандырылған транзиттік шотты жүргізу

14.3 Басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлемдер)

14.4 Банк ішінде ұлттық валютадағы аударымдар

14.5 Агрегаторға мамандандырылған транзиттік шотты жабу

№ Операция түрі

15.1 Агентке мамандандырылған транзиттік шот ашу

Агрегатор Коммерсантқа мамандандырылған транзиттік шотты жүргізу

15.3 Банк жүйесінде электрондық ақша эмиссиясы

15.4 Агентке мамандандырылған транзиттік шотты жабу

0 теңге

0 теңге

0,2% сомадан

0 теңге

алынатын комиссия

0 теңге

3000 теңге айына*

*  POS-терминал/SmartPos бойынша кемінде 300 000 теңге ай  сайынғы айналым жағдайында

0,15% мин 200 теңге

5 000$ (АҚШ доллары) және/немесе теңгедегі балама

50 000$ (АҚШ доллары) және/немесе теңгедегі балама

   алынатын комиссия

0 теңге

0 теңге

0,5% сомадан 

0 теңге

0 теңге

15. "ЭЛЕКТРОНДЫ АҚША" БАНКТІК ӨНІМІНІҢ ТАРИФТЕРІ

алынатын комиссия


