
 
 

 

 

 

Утверждены решением Тарифного комитета № 44 от 25 октября 2018 года 

Внесены изменения согласно решению Тарифного комитета №03/2020-24 от 22.10.2020 года 

 

Тарифный план "ForteStart" 

Вид операции Тариф Сумма и условия оплаты 

абонентской оплаты по 

тарифному плану 

Открытие/ведение текущего счета в KZT 

(один счет) 

бесплатно   3 999 (три тысячи девятьсот 

девяносто девять) тенге. 

Ежемесячно, при этом в 

первый месяц заключения 

договора бесплатно. 

В случае отсутствия в 

течение месяца остатков и 

оборотов по банковскому 

счету Клиента, абонентская 

плата не взимается. 

 

 

Внешние платежи в KZT через систему 

"Интернет банкинг для юридических лиц"/ 

"ForteBusiness" (пенсионные/социальные 

переводы) 

10 платежей в месяц* 

бесплатно 

Подключение к системе "Интернет банкинг 

для юридических лиц"/ "ForteBusiness"  

бесплатно 

Система SMS-оповещений  бесплатно 

 Ежемесячное обслуживание в системе 

"Интернет-банкинг для юридических 

лиц"/"ForteBusiness" 

бесплатно 

Выпуск/доставка бизнес карты  бесплатно 

Годовое обслуживание бизнес карты бесплатно 

Пополнение/зачисление денег через ATM бесплатно 

Получение наличных денег в ATM ForteBank до 500 000 тенге - бесплатно 

Получение наличных денег в ATM ForteBank 
свыше 500 000 тенге - 0,4% от 

суммы, мин. 500 тенге  

CashBack/ бонусы до 0,5%  

*в случае проведения платежей сверх лимита применяется стандартный тариф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Утверждены решением Тарифного комитета № 44 от 25 октября 2018 года 

Внесены изменения согласно решению Тарифного комитета №03/2020-24 от 22.10.2020 года 

 

Тарифный план "Успешная торговля"  

Вид операции Тариф Сумма ежемесячной 

оплаты по тарифному 

плану 

 Открытие/ведение текущего счета в KZT (один 

счет) 

бесплатно  5 199 (пять тысяч сто 

девяносто девять) 

тенге. 

Ежемесячно, при этом в 

первый месяц 

заключения договора 

бесплатно. 

В случае отсутствия в 

течение месяца остатков 

и оборотов по 

банковскому счету 

Клиента, абонентская 

плата не взимается. 

 

 Внешние платежи в KZT через систему 

"Интернет банкинг для юридических лиц"/ 

"ForteBusiness" (пенсионные/социальные 

переводы) 

10 платежей в месяц* бесплатно 

Подключение к системе "Интернет банкинг для 

юридических лиц"/ "ForteBusiness" 

бесплатно 

 Система SMS-оповещений  бесплатно 

 Ежемесячное обслуживания в системе 

"Интернет-банкинг для юридических 

лиц"/"ForteBusiness" 

бесплатно 

Выпуск/доставка бизнес карты  бесплатно 

Годовое обслуживание бизнес карты бесплатно 

Пополнение/зачисление денег через ATM бесплатно 

Получение наличных денег в ATM ForteBank до 500 000 тенге - бесплатно 

Получение наличных денег в ATM ForteBank   
свыше 500 000 тенге - 0,4% от 

суммы, мин. 500 тенге  

CashBack/ бонусы до 0,5% 

Эквайринг  1,5% по платежным карточкам, 

выпущенным ForteBank, 

2,4% по платежным карточкам, 

выпущенным БВУ 

*в случае проведения платежей сверх лимита применяется стандартный тариф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Утверждены решением Тарифного комитета № 19 от 16 мая 2019 года 

Внесены изменения согласно решению Тарифного комитета № 10 от 05.03.2020 года 

Внесены изменения согласно решению Тарифного комитета № 03/2020-11 от 10.09.2020 года 

 

Тарифный план "Silver" 

 Вид операции Тариф 

Сумма ежемесячной оплаты 

по тарифному плану 

(оплата не взимается в первые 2 

(два) месяца заключения 

Договора) 

Количество предоставляемых POS-

терминалов 

1 5 500 (пять тысяч пятьсот) 

тенге 

За каждый дополнительный POS-

терминал 

добавочная часть к сумме 

ежемесячной оплаты  

4 100 (четыре тысячи сто) тенге 

Открытие/ведение текущего счета в KZT 

(один счет) 

бесплатно  

 

Подключение к системе "ForteBusiness" 

/"Интернет-банкинг для юридических 

лиц" 

бесплатно 

Ежемесячное обслуживание в системе 

"ForteBusiness"/"Интернет-банкинг для 

юридических лиц" 

бесплатно 

Годовое обслуживание платежной 

карточки для индивидуальных 

предпринимателей 

бесплатно 

Доставка платежной карты "BusinessCard" бесплатно 

Услуга SMS-оповещения (по платежной 

карточке для индивидуальных 

предпринимателей) 

бесплатно 

Пополнение в ATM "ForteBank" бесплатно 

Снятие наличных в ATM "ForteBank" до 300 000 тенге - бесплатно 

свыше 300 000 тенге - 0,4% от 

суммы, минимум 500 тенге 

Эквайринг  0% - 3.5% (устанавливается 

индивидуально, в зависимости 

от текущих оборотов, в 

соответствии с тарифами 

Банка) 

Подключение к ПО "ForteKassa"* бесплатно 

*Услуга по предоставлению ПО "ForteKassa" - предоставление Клиенту права доступа к ПО, поддержка 

работоспособности ПО, а также оказание информационно-технологических услуг по обработке и передаче 

данных, с созданием и использованием базы данных и информационных ресурсов и автоматизации учетных 

процессов Клиента. Банк привлекает к выполнению вышеуказанных услуг третьих лиц. 

 

 



 
 

 

Утверждены решением Тарифного комитета № 19 от 16 мая 2019 года 

Внесены изменения согласно решению Тарифного комитета № 10 от 05.03.2020 года 

Внесены изменения согласно решению Тарифного комитета № 03/2020-11 от 10.09.2020 года 

 

Тарифный план "Gold" 

Вид операции Тариф 

Сумма ежемесячной оплаты 

по тарифному плану (оплата 

не взимается в первые 2 (два) 

месяца заключения Договора) 

Количество предоставляемых POS-

терминалов 

1 7 000 (семь тысяч) тенге 

За каждый дополнительный POS-

терминал 

добавочная часть к сумме 

ежемесячной оплаты  

4 100 (четыре тысячи сто) 

тенге 

Открытие/ведение текущего счета в KZT 

(один счет) 

бесплатно  

 Внешние платежи в KZT через систему 

"Интернет банкинг для юридических лиц"/ 

"ForteBusiness" (пенсионные/социальные 

переводы/медицинское страхование) 

10 бесплатных платежей в месяц * 

Оплата по услуге SMS-оповещения бесплатно 

Подключение к системе "ForteBusiness" 

/"Интернет-банкинг для юридических 

лиц" 

бесплатно 

Ежемесячное обслуживания в системе 

"ForteBusiness" /"Интернет-банкинг для 

юридических лиц" 

бесплатно 

Годовое обслуживание платежной 

карточки для индивидуальных 

предпринимателей 

бесплатно 

Доставка платежной карты "BusinessCard" бесплатно 

Услуга SMS-оповещения (по платежной 

карточке для индивидуальных 

предпринимателей) 

бесплатно 

Пополнение в ATM "ForteBank"  бесплатно 

Снятие наличных в ATM "ForteBank" 

до 500 000 тенге - бесплатно 

свыше 500 000 тенге -  0,4% от 

суммы, минимум 500 тенге 

Эквайринг  0% - 3.5% (устанавливается 

индивидуально, в зависимости от 

текущих оборотов, в соответствии с 

тарифами Банка) 

Подключение к ПО "ForteKassa"** бесплатно 

*  При превышении установленного лимита соответствующая услуга (в объеме превышения) 

предоставляется согласно базовым тарифам и ставкам Банка. 

** Услуга по предоставлению ПО "ForteKassa" - предоставление Клиенту права доступа к ПО, поддержка 



 
работоспособности ПО, а также оказание информационно-технологических услуг по обработке и передаче 

данных, с созданием и использованием базы данных и информационных ресурсов и автоматизации учетных 

процессов Клиента. Банк привлекает к выполнению вышеуказанных услуг третьих лиц.  

 

 

 

 

 

Тарифтік комитеттің 2018 жылғы 25 қазандағы № 44 шешімімен бекітілді  

Тарифтік комитеттің 22.10.2020 жылғы № 03/2020-24 шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді 

 

"ForteStart" тарифтік жоспары 

Операция түрі Тариф Тарифтік жоспар 

бойынша ай сайынғы 

төлем сомасы  

KZT ағымдағы шотты ашу/жүргізу (бір шот) тегін   3 999 (үш мың тоғыз жүз 

тоқсан тоғыз) теңге 

Ай сайын, келісімшарт 

жасалғаннан бірінші айда 

ақысыз. 

Егер бір ай ішінде 

Клиенттің банктік шотында 

қалдықтар мен 
айналымдар болмаса, 

абоненттік төлем 

алынбайды. 
 

«Заңды тұлғаларға арналған интернет банкинг»/ 

"ForteBusiness" жүйесі арқылы сыртқы төлемдер 

(зейнетақы/әлеуметтік аударымдар)  

Айына 10 төлем * тегін 

«Заңды тұлғаларға арналған интернет банкинг»/ 

"ForteBusiness" жүйесіне қосылу 

тегін 

SMS-хабарлама жүйесі  тегін 

«Заңды тұлғаларға арналған интернет банкинг»/ 

"ForteBusiness" жүйесінде ай сайын қызмет 

көрсету  

тегін 

Бизнес карта шығару/жеткізу  тегін 

Бизнес картаға жылдық қызмет көрсету  тегін 

АТМ арқылы толықтыру/ ақша салу  тегін 

ForteBank ATM-нен қолма-қол ақша алу 500 000 теңгеге дейін - тегін 

ForteBank ATM-нен қолма-қол ақша алу 

500 000 теңгеден асса, 

сомадан 0,4%, ең кемі 500 

теңге 

CashBack/ бонустар 0,5% дейін 

*лимиттен артық төлем жүргізілген жағдайда стандартты тариф қолданылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Тарифтік комитеттің 2018 жылғы 25 қазандағы № 44 шешімімен бекітілді  

       Тарифтік комитеттің 22.10.2020 жылғы № 03/2020-24 шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді 

 

"Сәтті сауда" тарифтік жоспары 

Операция түрі Тариф Тарифтік жоспар 

бойынша ай 

сайынғы төлем 

сомасы  

KZT ағымдағы шотты ашу/жүргізу (бір шот) тегін  5 199 (бес мың бір 

жүз тоқсан тоғыз) 

теңге. 

Ай сайын, 

келісімшарт 

жасалғаннан бірінші 

айда ақысыз. 

Егер бір ай ішінде 

Клиенттің банктік 

шотында қалдықтар 

мен айналымдар 

болмаса, абоненттік 

төлем алынбайды. 
 

«Заңды тұлғаларға арналған интернет 

банкинг»/ "ForteBusiness" жүйесі арқылы 

сыртқы төлемдер (зейнетақы/әлеуметтік 

аударымдар)  

Айына 10 төлем * тегін 

«Заңды тұлғаларға арналған интернет 

банкинг»/ "ForteBusiness" жүйесіне қосылу 

тегін 

SMS-хабарлама жүйесі  тегін 

«Заңды тұлғаларға арналған интернет 

банкинг»/ "ForteBusiness" жүйесінде ай сайын 

қызмет көрсету  

тегін 

Бизнес карта шығару/жеткізу  тегін 

Бизнес картаға жылдық қызмет көрсету  тегін 

АТМ арқылы толықтыру/ ақша салу  тегін 

ForteBank ATM-нен қолма-қол ақша алу 500 000 теңгеге дейін - тегін  

ForteBank ATM-нен қолма-қол ақша алу 
500 000 теңгеден асса, сомадан 

0,4%, ең кемі 500 теңге 

CashBack/ бонустар 0,5% дейін 

Эквайринг  ForteBank шығарған төлем 

карточкалары бойынша 1,5%, 

ЕДБ шығарған төлем 

карточкалары бойынша 2,4%  

* лимиттен артық төлем жүргізілген жағдайда стандартты тариф қолданылады 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Тарифтік комитеттің 2019 жылғы 16 мамырдағы № 19 шешімімен бекітілді  

       Тарифтік комитеттің 05.03.2020 жылғы № 10 шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді  

Тарифтік комитеттің 10.09.2020 жылғы № 03/2020-11 шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді 

 

"Silver" тарифтік жоспары  

 Операция түрі Тариф 

Тарифтік жоспар бойынша ай 

сайынғы төлем сомасы  

(Шарт бекітілген алғашқы 2 

(екі) айда төлем алынбайды  

Ұсынылатын POS-терминал саны 1 5 500 (бес мың бес жүз) теңге 

Әр қосымша POS-терминал үшін  ай сайынғы төлем сомасына 

қосылатын бөлігі  

4 100 (төрт мың бір жүз) теңге 

KZT ағымдағы шотты ашу/жүргізу (бір 

шот) 

тегін  

 

«Заңды тұлғаларға арналған интернет 

банкинг»/ "ForteBusiness" жүйесіне 

қосылу 

тегін 

«Заңды тұлғаларға арналған интернет 

банкинг»/ "ForteBusiness" жүйесінде ай 

сайын қызмет көрсету  

тегін 

Жеке кәсіпкерлер үшін төлем 

карточкасына жылдық қызмет көрсету  

тегін 

"BusinessCard" төлем картасын жеткізу тегін 

SMS-хабарлама қызметі (жеке 

кәсіпкерлерге арналған төлем карточка 

бойынша) 

тегін 

"ForteBank" ATM-де толтыру тегін 

ForteBank ATM-нен қолма-қол ақша алу 

300 000 теңгеге дейін - тегін 

300 000 теңгеден асса, 

сомадан 0,4%, ең кемі 500 

теңге  

Эквайринг  0% - 3.5% (Банк тарифтеріне 

сәйкес ағымдағы айналымға 

байланысты жеке белгіленеді) 

"ForteKassa" БЖ қосылу* тегін 

 

* "ForteKassa" БЖ ұсыну бойынша қызмет – Клиентке БЖ кіру рұқсатын беру, БЖ жұмыс қабілетін қолдау, 

сонымен қатар дерекқор және ақпараттық ресурстар құру және қолдану арқылы деректерді өңдеу және 

аудару және Клиенттің есептік процестерін автоматтандыру бойынша ақпараттық-технологиялық 

қызмет көрсету. Банк жоғарыда аталған қызметтерді орындауға үшінші тұлғаларды тартады. 



 
 

 

Тарифтік комитеттің 2019 жылғы 16 мамырдағы № 19 шешімімен бекітілді  

       Тарифтік комитеттің 05.03.2020 жылғы № 10 шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді  

Тарифтік комитеттің 10.09.2020 жылғы № 03/2020-11 шешіміне сәйкес өзгерістер енгізілді 

 

"Gold" тарифтік жоспары 

 Операция түрі Тариф 

Тарифтік жоспар бойынша 

ай сайынғы төлем сомасы  

(Шарт бекітілген алғашқы 2 

(екі) айда төлем алынбайды  

Ұсынылатын POS-терминал саны 1 7 000 (жеті мың) теңге 

Әр қосымша POS-терминал үшін  ай сайынғы төлем сомасына 

қосылатын бөлігі  

4 100 (төрт мың бір жүз) теңге 

KZT ағымдағы шотты ашу/жүргізу (бір шот) тегін  

«Заңды тұлғаларға арналған интернет 

банкинг»/ "ForteBusiness" жүйесі арқылы 

сыртқы төлемдер (зейнетақы/әлеуметтік 

аударымдар)  

Айына 10 төлем * тегін 

SMS-хабарлама қызметі бойынша төлем тегін 

«Заңды тұлғаларға арналған интернет 

банкинг»/ "ForteBusiness" жүйесіне қосылу 

тегін 

«Заңды тұлғаларға арналған интернет 

банкинг»/ "ForteBusiness" жүйесінде ай 

сайын қызмет көрсету  

тегін 

Жеке кәсіпкерлер үшін төлем карточкасына 

жылдық қызмет көрсету  

тегін 

"BusinessCard" төлем картасын жеткізу тегін 

SMS-хабарлама қызметі (жеке кәсіпкерлерге 

арналған төлем карточка бойынша) 

тегін 

"ForteBank" ATM-де толтыру тегін 

ForteBank ATM-нен қолма-қол ақша алу 

500 000 теңгеге дейін - тегін  

500 000 теңгеден асса, сомадан 

0,4%, ең кемі 500 теңге 

Эквайринг  0% - 3.5% (Банк тарифтеріне 

сәйкес ағымдағы айналымға 

байланысты жеке белгіленеді) 

"ForteKassa" БЖ қосылу* тегін 

*  Белгіленген лимиттен асқан жағдайда тиісті қызмет (асқан көлемінде) базалық тарифтерге және Банк 

мөлшерлемелеріне сәйкес ұсынылады.  

** "ForteKassa" БЖ ұсыну бойынша қызмет – Клиентке БЖ кіру рұқсатын беру, БЖ жұмыс қабілетін 

қолдау, сонымен қатар дерекқор және ақпараттық ресурстар құру және қолдану арқылы деректерді өңдеу 

және аудару және Клиенттің есептік процестерін автоматтандыру бойынша ақпараттық-технологиялық 

қызмет көрсету. Банк жоғарыда аталған қызметтерді орындауға үшінші тұлғаларды тартады.  


