
 

«FORTEBANK» АҚ КЛИЕНТТЕРІ – ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН ТАРИФТІК ЖОСПАР 

№ Операциялар түрі Тариф Ескертпелер 

А 1 2 3 

1. ШОТТАРДЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ 

1.1. Банктік шотты ашу KZT 0   

1.2. 
1 жылдан аса ақша қозғалысы болмаған 

ағымдағы шотты жүргізу 

ақша қалдығы мөлшерінде, 

бірақ 500 KZT артық емес 
Ай сайын 

1.3. Банктік шотты жабу (ҚҚС есептей отырып) KZT 0  

1.4. 

Операция жүргізуге қарай шот бойынша 

үзінді көшірме ұсыну, сонымен қатар төлем 

карточкасын  қолданумен шот бойынша 

ағымдағы KZT 0/0*/0** 1 айдан аса 

– 1 парақ үшін 150 теңге (max - KZT 

5 000) 

KZT 0* - клиенттің өтініші бойынша 3 (үш) жұмыс күнінен артық емес, 

айына 1 (бір) реттен жиі емес, клиенттің (қарыз алушының) банктік 

қарыз шарты бойынша берешекті өтеу үшін түскен ақшаны бөлу 

туралы ақпаратты алуы мақсатында 

KZT 0 ** - электронды түрде (ҚБҚЖ-да) 

2. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР 

2.1. Кассалық операциялар теңгеде: 

2.1.1. 

Банктегі банктік шотқа және/немесе 

электорды әмиянға енгізу арқылы қолма-

қол ақшаны қабылдау және қайта есептеу 

KZT 0  

2.1.2. 
Ағымдағы шоттан мынадай жағдайларды 

қоспағанда, қолма-қол ақша беру: 
0,95%, min KZT 200  Берілетін сомадан 

 

- «Ипотека» өнімінің талаптарына сәйкес 

клиенттің (қарыз алушының) ағымдағы 

шотында қамтамасыз етілген клиенттің 

бастапқы жарнасы болған кезде. 

KZT 0  
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- зейнетақы, жәрдемақы, басқа әлеуметтік 

төлемдер  
KZT 0  

2.1.3. 
Электронды әмияннан қолма-қол ақшаны 

беру 
2%, min KZT 200 Берілетін сомадан 

2.1.4.  
Клиенттің өтініші бойынша клиенттің 

шотына енгізусіз қолма-қол ақша аудару 
0,5 % min KZT 1000  

2.1.5. 
Банктің мүмкіндіктері болса, банкноттар 

мен монеталарды айырбастау, майдалау 
0,5 % min KZT 1000 монеталарды банкноттарға майдалауды қоспағанда 

2.1.6. Жинақ шотынан қолма-қол ақша беру KZT 0  

2.2. Кассалық операциялар шетел валютасында 

2.2.1. 

Банктегі банктік шотқа енгізу арқылы 

қолма- қол ақшаны қабылдау және қайта 

есептеу 

KZT 0  

2.2.2. 
Ағымдағы шоттан мынадай жағдайларды 

қоспағанда, қолма-қол ақша беру: 
1,2%, min KZT 200  Берілетін сомадан 

 

- «Ипотека» өнімінің талаптарына сәйкес 

клиенттің (қарыз алушының) ағымдағы 

шотында қамтамасыз етілген клиенттің 

бастапқы жарнасы болған кезде. 

 

KZT 0  

2.2.3. Жинақ шотынан қолма-қол ақша беру. KZT 0  
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2.2.4. 

Клиенттің өтініші бойынша қолма-қол 

шетел валютасының түпнұсқалылығын 

тексеру (сонымен қатар ҚҚС) 

KZT 50 min KZT 500 1 банкнот үшін 

3. АҚША АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ 

3.1. Теңгеде ақша аудару операциялары 

3.1.1. Банкішілік аударымдар:  

   - бір клиенттің шоттары арасында KZT 0   

 

  - әр түрлі клиенттің шоттары арасында 

  - бір клиенттің оған жеке тұлға ретінде 

және жеке кәсіпкер, кәсіби медиатор, жеке 

нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат 

ретінде ашылған шоттары арасында 

KZT 0**  
0,2%, min KZT 500,  

max KZT 5000 

 

Аударылған ақша сомасынан  

KZT 0**- қолданылады:  
1) Тауар ақысын төлеу бойынша кредит қаражатын Банк 

серіктестерінің шотына аударған кезде 
2) Ерікті сақтандыру бойынша сыйлықақылар сомасын 

сақтандыру компанияларының аударған кезде 
3) Мобильді және интернет-банкингінде ақша аудару кезінде 

3.1.2. Банкаралық аударымдар:                                                                                       

 
- бөлімшедегі банкаралық аударымдар 

 

0,4%,  min KZT 500,   

max  KZT 5000 

Аударымдар сомасынан. 

Мемлекеттік кредит беру бағдарламалары шеңберінде қарыз 

ретінде алынған ақшаны аудару кезінде комиссия алынбайды 

 - мобильді және интернет банкинг 
0,2%,  min KZT 200,   

max  KZT 2 000 
 

3.1.3. 
Операциялық күн ішінде клиенттің 

орындалмаған төлем құжатының немесе 

Банк акцептеген (Банктің мүмкіндігі болған 

KZT 1000 Әр құжат үшін  
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жағдайда) (ҚҚС есептей отырып) басқа 

құжатының күшін жою 

3.1.4. 

Клиенттің сұранысы негізінде ақша 

аударымдары бойынша тексеру жүргізу 

(ҚҚС есептей отырып) 

KZT 2 500 

Әр аударым үшін. 

Тексеру – Банк әрекеті шегінде аударымның/төлемнің уақытында 

орындалмау/орындалмау себептерін анықтау дегенді білдіреді. 

3.1.5. 

Шот ашпай-ақ «Жедел аударымдар/ 

Мгновенные переводы» өнімін пайдалана 

отырып ақша аударымын жүзеге асыру                                              

2%, min KZT 350, max KZT 40 000  Аударым сомасынан  

3.1.6. 

Шот ашпай-ақ «Экспресс-түсім / Экспресс-

выручка» өнімін пайдалана отырып, жеке 

тұлғадан заңды тұлға пайдасына ақша 

аударымын жүзеге асыру                                                                                                                   

0,2% 

min KZT 100 max KZT 10 000 

  

Егер басқа талаптар жеткізуші-заңды тұлғамен жасалған Төлем 

қабылдау бойынша қызмет көрсету туралы шартта белгіленбеген 

болса, тариф төлеушіден алынады; аударым сомасынан есептеледі 

3.1.7. 

Қызмет, соның ішінде коммуналдық 

қызметті жеткізушілердің пайдасына ақша 

аударымдары (төлемдер) 

KZT 500 Әр төлем үшін 

3.1.8. 

Бюджетке ақша аударымдары (төлемдер) 

(салықтар және бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдер), осы Қосымшаның 

3.1.9. тармағын қоспағанда 

1,5%, min KZT 150, 

100 000 теңгеден және одан 

жоғары сомадан - 0,3%, 

мин KZT 1500 

Әр төлем үшін 

3.1.9. 

«Азаматтарға арналған үкімет» 

Мемлекеттік корпорациясы арқылы 

көрсетілетін мемлекеттік қызметтер үшін 

тұрғындардың ақша аударымдары 

(төлемдер) 

KZT 100 Әр төлем үшін 
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3.10. Ағымдағы шотты ашпай-ақ зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді аудару: 

 аударым үшін KZT 500 Әр төлем үшін 

 

төлем немесе басқа құжатты ресімдеу үшін 

(әр жеке тұлға бойынша детальдарды 

енгізу) (ҚҚС есептей отырып) 

KZT 500 Әр құжат үшін 

3.2. Шетел валютасында ақша аудару операциялары: 

3.2.1. Банкішілік аударымдар: 

   - бір клиенттің шоттары арасында KZT 0   

 

  - әр түрлі клиенттің шоттары арасында 

  - бір клиенттің оған жеке тұлға ретінде 

және жеке кәсіпкер, кәсіби медиатор, жеке 

нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат 

ретінде ашылған шоттары арасында 

KZT 0** 

0,2%, min KZT 1 000,  

max KZT 10 000 

Аударым сомасынан   

KZT 0**- мобильді және интернет-банкингінде аударымдар жасау 

кезінде қолданылады 

 

3.2.2. Банкаралық аударымдар: 

 

ақша аударушы OUR есебінен (Жолдаушы-

Банк және Корреспондент-Банктің 

комиссиялық сыйақысы Ақша жолдаушы - 

«ForteBank» АҚ клиентінің есебінен 

төленеді, Делдал-Банк, Бенефициар – Банк, 

сонымен қатар төлемді бағдарлауға 

қатысушы үшінші Банктердің комиссиялық 

сыйақысы Бенефициардың есебінен 

аударым сомасынан төленеді) 

KZT 0** 

 

Аударым сомасынан  

KZT 0**  - клиентке, егер ол Тарифтік комитет бекіткен 

критерийлер/талаптарға сай болса, қолданылады 
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 - АҚШ долларында  

сомадан 0,35%,  

min 7 000 теңге  

max 75 000 теңге 

 

 - еурода  

сомадан 0,35%,  

min 7 000 теңге  

max 75 000 теңге 

 

 - ресейлік рубльде 

сомадан 0,25%,  

min 2 500 теңге  

max 55 000 теңге 

 

 - USD, EUR, RUB қоспағанда, 
валюталардың басқа түрлерінде 

сомадан 0,35%,  

min 7000 теңге  

max 75 000 теңге 

 

 

ақша аударушы «OUR/OUR» есебінен АҚШ 

долларындағы кепілдендірілген төлем 

(Жолдаушы-Банк және төлем тізбегіне 

қатысушы барлық шетел Банктерінің 

комиссиялық сыйақысы Ақша 

жолдаушының есебінен төленеді) 

0, 5%, min KZT 12 000,  

max KZT 100 000 
Аударылған ақша сомасынан  

 

BEN бенефициар есебінен (Жолдаушы-

Банктің комиссиялық сыйақысы Ақша 

жолдаушы - «ForteBank» АҚ клиентінің 

есебінен төленеді, Корреспондент-Банк, 

Делдал-Банк, Бенефициар – Банктің 

комиссиялық сыйақысы Бенефициардың 

есебінен аударым сомасынан төленеді), 

рубльдегі аударымдарда қолданылмайды 

KZT 0**;  

0,3%, min KZT 3 000, max KZT 75 000 

Аударым сомасынан   

KZT 0** - Клиент Тарифтік комитетте бекітілген 

критерийлерге/талаптарға сәйкес келгенде оған қатысты 

қолданылады 
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3.2.3. 

«Күнбе күн» валюталау күнімен ақша 

аударымын жүзеге асыру сағат 16:00-ден 

17:00-ге дейін (Банктің мүмкіндігі болған 

жағдайда) 

осы Қосымшаның 3.2.2. т. 

қарастырылған қосарлы тариф + 

0,1%,                                

min KZT 12 000 

Min және max шектер де 2 есе ұлғайтылуы тиіс.  

Проценттік өлшемдегі тариф аударым сомасынан есептеледі. 

3.2.4. 

Корреспондент банкке Банктің 

кепілдігінсіз шығыс төлемді жою туралы 

сұранысты жіберу (ҚҚС қоса алғанда) 

KZT 16 000 

Комиссия клиенттен белгіленген үлгідегі өтініші негізінде әр құжат 

үшін бір жолға алынады. 

Кепілдіксіз, егер сома Бенефициарға аударылса, оның шотынан 

соманы есептен шығару үшін оның келісімі қажет. 

3.2.5. 
Аударымдарды (ҚҚС қоса алғанда) 

тексеру 
KZT 16 000 

Әр аударым үшін. 

Тексеру алушының деректемелеріне, төлем мақсатына өзгерістер 

енгізуді білдіреді; 

Банктің әрекеттері шегінде аударымның/төлемнің уақытында 

орындалмау/орындалмау себептерін анықтау. Кіріс аударымдар 

бойынша мәліметтерді нақтылау туралы сұраныс. 

3.2.6. 
«Western Union» (әрі қарай - WU) 

аударымдары 

WU аударым жүйесінің тарифтері 

бойынша 

Жүйенің тарифтері мына интернет-сайтта орналастырылған: 

WU – forte.kz  

3.2.7. 
«Золотая Корона» (әрі қарай – ЗК) жүйесі 

бойынша аударымдар 

 «Золотая Корона» аударым 

жүйесінің тарифтері бойынша 

Жүйенің тарифтері мына интернет-сайтта орналастырылған: 

ЗК - forte.kz  

 

4. АЙЫРБАСТАУ 

4.1. 
Ақшаны Банк клиентінің шотына 

аудару/шетел валютасын басқа шетел 

валютасына айырбастау/мультивалюталық 

KZT 0 

Бір мультивалюталық салым шегінде жинақ шоттары бойынша соңғы 

айырбастау – банк салымы шартының әрекет ету мерзімі аяқталатын 

күннен 30 күн бұрын 
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салымды айырбастау кезінде қолма-қол 

ақшасыз валютаны сатып алу/сату 

5. ҚАРЫЗ АЛУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ 

5.1.  

 
Қарыз алуды ұйымдастыру 

0% - 10%  
0,01%-ке қадамдық ұлғайту 

интервалымен 

Банк Басқармасы бекіткен өнім талаптарына/Банк бағдарламасына 
және қарыз алушылар санаттарына сәйкес қарыз сомасынан. 

5.2.  Алынып тасталды (Директорлар кеңесінің 28.03.2019 жылғы №12 (3) шешімі) 

5.3.  Алынып тасталды (Директорлар кеңесінің 28.03.2019 жылғы №12 (3) шешімі) 

5.4. 

 

Қарызды алған күннен бастап 1 жылға дейін 
қарызды ішінара/толық мерзімінен бұрын 
өтеу 

 
0% - 1% 

 

Тариф Банк Басқармасы бекіткен өнім талаптарына/Банк 
бағдарламасына және қарыз алушылар санатына сәйкес өтеу 
сомасынан қолданылады. 

5.5. 

Берілген қарыз талаптарын өзгерту, атап 
айтқанда: 

- өтеу кестесін; 
- қарыз валютасын; 
- сыйақы мөлшерлемесін; 
- қарызды өтеу әдістерін. 

KZT 10 000 

Бір жолғы комиссия Банк берілген қарыз талаптарын өзгерту туралы 
оң шешім қабылдаған жағдайда, қызмет көрсетілгенге дейін төленуі 
тиіс. 
 

5.5.1. Алынып тасталды (Директорлар кеңесінің 28.03.2019 жылғы №12 (3) шешімі) 

5.6. 

Келесі мәселелерді қарастыру үшін 
комиссия: 
 

- қарыз алушының (қосалқы қарыз 
алушының), кепілгердің бастамасы 
бойынша қарыз алушымен 
(қосалқы қарыз алушымен), 
кепілгермен байланысты 
талаптарды өзгерту; 

Қарыз сомасынан 1%  

min KZT 10 000 

max KZT 50 000 

Комиссия Банк оң шешім қабылдаған жағдайда қызмет көрсетілгенге 

дейін төленеді.  
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- қарыз бойынша кепіл затына 
ауыртпалық арту талаптарын 
өзгерту, сондай-ақ кепіл затын 
ауыстырған жағдайда да; 

- кепіл берушіні ауыстыру; 
- клиенттің өтініші бойынша 

клиенттің кредит деректемесіндегі 
кепіл затының құқық белгілеуші 
құжаттарын беру; 

- кепіл беруші ауысқан кезде 
пайдалануға берілген мүлікке 
меншік құқығын және (немесе) 
кепіл құқығын ресімдеу бойынша 
қызмет көрсету; 

- жылжымайтын мүліктің нысаналы 
мақсатын өзгерту, жер телімдерін 
үлестерге бөлу бойынша қызмет 
көрсету. 

 

- жылжымайтын мүлікті жалға беруге 
келісім хат, ҚҚС есептегенде; 

- Қамтамасыз етуге құжаттар 
түпнұсқаларының Банкте екендігі 
туралы ақпараттық хат, мемлекеттік 
органдарға көшені/үй 
нөмірін/ауданын өзгертуге келісім 
хаты, нотариуске қамтамасыз ету 
бойынша мәмілелерді жүзеге 
асыруына келісім хат, қайта 
ұсынылған қамтамасыз етуден 
ауыртпалықтарды алып тастау 
туралы келісім хат, ҚҚС қоса; 

KZT   10 000 

 



 

№ Операциялар түрі Тариф Ескертпелер 

А 1 2 3 

5.7. Басқа комиссиялар: 

5.7.1. Алынып тасталды (Директорлар кеңесінің 28.03.2019 жылғы №12 (3) шешімі) 

5.7.2. 

Несие берешегінің бар екендігі туралы 
анықтаманы беру (ҚҚС есептей отырып): 
 
- өтініш келіп түскен күннен бастап 3 жұмыс 
күні ішінде; 
- мерзімдік (мерзімі өткен берешегі 
болмаған жағдайда күнбе-күн)** 

KZT 0*/3 000/5 000** 

Банттік қарыз шартына қызмет көрсету кезеңінде клиенттің (қарыз 

алушының) немесе кепіл берушінің сұратымы бойынша (Банк туралы 

заңда көзделген банк құпиясын жариялауға талаптарды сақтай 

отырып) жазбаша нысандағы сұратымды алған күннен бастап 3 (үш) 

жұмыс күні ішінде мынадай мәліметтер беріледі: 

- банкке төленген ақша сомасы туралы; 
- мерзімі өткен берешек мөлшері туралы (бар болған 

жағдайда); 
- борыш қалдығы туралы; 
- кезекті төлемдер мөлшерлері мен мерзімдері туралы; 
- кредиттеу лимиті туралы (бар болған жағдайда), 

негізгі борыштың, сыйақының, комиссияның, тұрақсыздық 

айыбының және айыппұл санкцияларының өзге түрлерін, сондай-ақ 

төленуі тиіс басқа сомаларды көрсету.  

KZT 0 * - электронды түрде (ҚБҚЖ-да) 

5.7.3. 

Клиенттің өтінішін алған күннен бастап 15 
(он бес) күнтізбелік күннен аспайтын 
мерзімде несиелік берешектің жоқтығы 
туралы анықтаманы беру (ҚҚС есептей 
отырып) 

KZT 0*/0**/3 000*** 

KZT 0* - Клиенттің өтініші бойынша қарыз бойынша берешегі 

толығымен өтелгеннен кейін банк өтінішті алған күннен бастап 15 (он 

бес) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде негізгі борыш, сыйақы, 

комиссия, тұрақсыздық айыбы және айыппұл санкцияларының өзге 

түрлерінің сомасын,  сондай-ақ төленуі тиіс басқа сомаларды көрсете 

отырып, жазбаша түрде берешектің жоқтығы туралы анықтаманы 

тегін береді (алғашқы анықтаманы ұсыну). 

KZT 0 ** - электронды түрде (ҚБҚЖ-да) 
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KZT 3 000** - бір реттен көп несиелік берешектің жоқтығы туралы 

анықтаманы ұсыну. 

5.7.4. 

Клиенттің банктік қарыз шарты бойынша 
берешекті өтеуге түскен ақшаны (ҚҚС қоса) 
(негізгі борыш, сыйақы, комиссия, 
тұрақсыздық айыбы және айыппұл 
санкцияларының өзге түрлерінің сомасына,  
сондай-ақ төленуі тиіс басқа сомаға) бөлу 
туралы өтініші бойынша анықтама ұсыну  

KZT 0*/KZT 5 000** 

KZT 0* -  БҚШ бойынша берешекті өтеуге түскен ақшаны бөлу туралы 

өтініш түскен күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде қолданыстағы 

қарыз бойынша айына бір рет өтеусіз беріледі 

 

KZT 5000** – айына бір реттен көп 

5.7.5. 

Клиенттің банкке банктік қарыз шарты 
бойынша ұсынылған қарызды ішінара 
немесе толығымен қайтару туралы өтініші 
бойынша қайтарылуы тиіс сома мөлшері 
туралы анықтаманы ұсыну, анықтамада 
негізгі борыш, сыйақы, комиссия, 
тұрақсыздық айыбы және айыппұл 
санкцияларының өзге түрлерінің сомасын,  
сондай-ақ төленуі тиіс басқа соманы (ҚҚС 
қоса) көрсету 

KZT 0* 

KZT 0* - өтініш келіп түскен күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде 

жазбаша нысанда қолданыстағы қарызы бойынша қайтарылуы тиіс 

сома мөлшерін ұсыну. 

6. СЕЙФТІК ОПЕРАЦИЯЛАР 

6.1. Сейфті жалға алу (ҚҚС есептей отырып): 
Жалға алу мерзімі күнтізбелік күнмен есептеледі  

1 апта 1 ай 3 ай 6 ай 1 жыл 

 
Шағын сейф 80 x 246 x 450,         8856 (куб. 

см) 
KZT 5 000  KZT 5 000 KZT 10 000 KZT 15 000 KZT 30 000 

 
Орташа сейф 144 x 246 x 450,    15940,8 

(куб.см) 
KZT 7 000 KZT 7 000 KZT 14 000 KZT 25 000 KZT 45 000 

 Үлкен сейф 450 X 246 X 450,  49815(куб.см) KZT 10 000 KZT 10 000 KZT 20 000 KZT 35 000 KZT 70 000 
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Гранд-сейф 450 X 450 X 450,   91125 (куб. 

см) 
KZT 10 000 KZT 10 000 KZT 25 000 KZT 50 000 KZT  85 000 

 
Автоматты депозитарийдің шағын сейфі 49 

х 300 х 400, 5880 (куб.см) 
KZT 15 000 KZT 10 000  KZT 15 000  KZT 30 000  KZT 50 000  

 
Автоматты депозитарийдің орташа сейфі 

118 х 300 х 400, 14160 (куб.см) 
KZT 20 000 KZT 15 000  KZT 25 000  KZT 40 000  KZT 70 000  

 
Автоматты депозитарийдің үлкен сейфі 

186 х 300 х400,  22320 (куб.см) 
KZT 25 000 KZT 20 000  KZT 35 000  KZT 55 000  KZT 100 000  

6.1.1. 
Берешек сомасын есептеу кезінде сейфті 

жалға алу (ҚҚС есептей отырып)  
1 аптаға дейін   1 айға дейін 3 айға дейін 6 айға дейін 

6 айдан бастап және одан да 

ұзақ 

 Шағын сейф 80 x 246 x 450,   8856 (куб. см) KZT 5 000 KZT 5 000 KZT 10 000 KZT 15 000 KZT 30 000 

 
Орташа сейф 144 x 246 x 450, 15940,8 

(куб.см) 
KZT 7 000 KZT 7 000 KZT 14 000 KZT 25 000 KZT 45 000 

 Үлкен сейф 450 X 246 X 450, 49815 (куб.см) KZT 10 000 KZT 10 000 KZT 20 000 KZT 35 000 KZT 70 000 

 Гранд-сейф 450 X 450 X 450,  91125 (куб. см) KZT 10 000 KZT 10 000 KZT 25 000 KZT 50 000 KZT 85 000 

 
Автоматты депозитарийдің шағын сейфі 49 

х 300 х 400, 5880 (куб.см) 
KZT 15 000 KZT 10 000 KZT 15 000 KZT 30 000 KZT 50 000 

 
Автоматты депозитарийдің орташа сейфі 

118 х 300 х 400,  14160 (куб.см) 
KZT 20 000 KZT 15 000 KZT 25 000 KZT 40 000 KZT 70 000 

 
Автоматты депозитарийдің үлкен сейфі 186 

х 300 х400, 22320 (куб.см) 
KZT 25 000 KZT 20 000 KZT 35 000 KZT 55 000 KZT 100 000 
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6.2. 

Ақшаны жауапты сақтау үшін қабылдай 

отырып сейфті жалға алу (ҚҚС есептей 

отырып) 

KZT 6 000 + осы Қосымшаның 6.1. т. 

қарастырылған комиссия 
  

6.3. 
Кілттің дубликатын жасау/құлыпты 

ауыстыру (ҚҚС есептей отырып) 
KZT 20 000 Бір данасы үшін  

6.4. 

Клиенттің жеке сейфін мәжбүрлі түрде 

ашқан жағдайда оның мүлкін банк 

қоймасында сақтау (ҚҚС есептей отырып)* 

  

6.4.1. 1 айға дейін KZT 300 Күніне 

6.4.2. 1 айдан артық KZT 9 000 

Әр толық айға. 

1 айдан артық уақыт, бірақ толық емес ай сақтаған жағдайда – толық 

емес ай үшін есептесу осы Қосымшаның 6.4.1 тармақшасында 

белгіленген мөлшерлеме бойынша толық емес айдағы сақтау күнінің 

саны бойынша жүзеге асырылады. 

7. БАСҚА ОПЕРАЦИЯЛАР 

7.1. 
Кеңес беру және сараптау қызметтері (ҚҚС 

есептей отырып) 
Тараптардың келісімі бойынша    
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7.2. 

Клиенттің өтініші негізінде келесі 

анықтамаларды беру (ҚҚС есептей 

отырып): 

1. Клиенттің өтініші бойынша жеке 
тұлғаны тұрғылықты жері бойынша 
тіркеуге (тіркеуден алып тастауға), қайта 
жоспарлауларды, кепілді қамтамасыз ету 
аумағында салынған құрылыстарды, 
жапсаржайларды заңдастыруға келісім 
беру туралы анықтаманы беру; 
 

2. Клиенттің өтініші бойынша кепілді 
қамтамасыз ету болып табылатын көлік 
құралының тіркеу нөмірін ауыстыруға, 
көлік құралын тіркеу туралы куәлікті қайта 
ресімдеуге, көлік құралы бойынша 
жоғалған құжаттарды қалпына келтіруге 
рұқсат беру туралы анықтаманы беру. 

KZT 7 000  Комиссия анықтаманың әр данасы үшін алынады 

7.3. 

Клиенттің өтініші негізінде осы Қосымшада 

көрсетілмеген анықтамаларды ұсыну 

(сонымен қатар ҚҚС): операциялар туралы 

анықтамалар (шоттың болуы / болмауы, 

оның ішінде төлем карточкасын 

пайдаланумен және т.б.) 

KZT 0*/1 000 

Клиенттің өтініші бойынша 

KZT 0* - электронды түрде (ҚБҚЖ-да) 

  

7.4. 
Дубликаттарды/мұрағат құжаттарын беру 

(ҚҚС есептей отырып) 
KZT 1 500 

Клиентке анықтаманың/құжаттың 2 данадан артығы берілген 

жағдайда, комиссиялық сыйақы анықтаманың/құжаттың әр данасы 

үшін алынады 
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7.5. 

Алынып тасталды (Тарифтік 

комитеттің 12.12.2019 жылғы №59 

шешімімен) 

  

8. ДЕЛДАЛДЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР 

8.1.  
Бағалы қағаздарды есептеу бойынша 

дербес шот ашу және жүргізу 
KZT 0 

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ (бұдан әрі «БҚОД» 

АҚ) қызметінің ақысын төлем құжатын беру дерегі бойынша, 

«БҚОД» АҚ тарифтеріне сәйкес клиент төлейді 

8.2. "РЕПО" операциясы 
1%, min KZT 1000  

  

Комиссия "РЕПО" операциясын жабу кезінде РЕПО мәмілесі бойынша 

кіріс/шығыс сомасынан алынады.      

Кіріс/шығыс сомасы мына формула бойынша анықталады: (жабу 

құны – ашу құны) х (бағалы қағаздар саны)                              

 «Қазақстан Қор Биржасы» АҚ комиссиялық алымдарын төлем 

құжатын беру дерегі бойынша клиент бөлек төлейді. 

8.3. 
Бағалы қағаздарды номиналдық ұсталым 

ішінде аудару 
KZT 200  Әр транзакция үшін 

8.4. 
Номиналдық ұсталым(-дардың) ішіне(-н) 

енгізу/шығару 
KZT 1000  

«БҚОД» АҚ қызметінің ақысын төлем құжатын беру дерегі бойынша, 

«БҚОД» АҚ тарифтеріне сәйкес клиент төлейді 

8.5. 
Кепілдік операцияларды ресімдеу (ҚҚС 

есептей отырып) 
KZT 1000   

8.6. 
Сұраныс бойынша дербес шоттан үзінді 

көшірме беру 
KZT 1000 Ағымдағы   

8.7. 
Сұраныс бойынша дербес шот жағдайы 

туралы есеп беру (ҚҚС есептей отырып) 
KZT 1000   
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8.8. Бағалы қағаздарды сатып алу/сату: 

  

  

  

«Қазақстан Қор Биржасы» АҚ комиссиялық алымдарын төлем 

құжатын беру дерегі бойынша клиент бөлек төлейді. 

 - Мәміле көлемі: 10 млн. kzt дейін 0,010% 

min KZT 500  

  

Мәміле сомасынан 

  

 - 10 млн. kzt-ден 50 млн. kzt дейін 0,008% 

  - 50 млн. kzt-ден 100 млн. kzt дейін 0,005% 

 - 100 млн. kzt-ден артық  0,004% 

 Базалық тарифтер «ForteBank» АҚ Тарифтік комитеті отырысының 29.04.2016 жылғы № 31 хаттамасына сәйкес (2016 жылғы 18 мамырда қолданысқа 
енгізумен, .2.1.1. және 2.2.1. тармақтарын – 10.06.2016ж. қолданысқа енгізумен), Тарифтік комиттеттің 31.08.2016 жылғы № 65 хаттамасымен енгізілген 
өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып (2016 жылғы 10 қыркүйекте қолданысқа енгізумен), Тарифтік комиттеттің 02.11.2017 жылғы № 59 
хаттамасымен енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескеріле отырып (2017 жылғы 13 қарашадан бастап қолданысқа енгізумен) бекітілген;Тарифтерге 
Тарифтік комитет отырысының шешіміне сәйкес толықтырулар енгізілді (13.12.2018 жылғы № 51 хаттама, 2019 жылғы 10 қаңтардан бастап қолданысқа 
енгізумен); 
Тарифтерге Тарифтік комитет отырысының шешіміне сәйкес толықтырулар енгізілді (14.03.2019 жылғы №08 хаттама); 
Тарифтерге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді (Директорлар кеңесінің 28.03.2019 жылғы № 12 (3) шешімі), Тарифтік комитет отырысының 03.05.2019 
жылғы  № 17 шешімі. 5.5, 5.6,5.7.2,5.7.3, 7.2 тармақтар жаңа редакцияда жазылды, 5.7.4, 5.7.5 тармақтары толықтырылды, 5.2, 5.3, 5.5.1, 5.7.1 тармақтары 
алынып тасталды. Өзгерістер 20.05.2019ж. бастап қолданысқа енгізіледі; 
Тарифтерге Тарифтік комитет отырысының шешіміне сәйкес толықтырулар енгізілді (16.05.2019ж. №19 хаттама); 
Тарифтерге Тарифтік комитет отырысының (12.12.2019 жылғы №59 хаттама), Директорлар Кеңесінің (31.01.2020 жылғы №4 хаттама )  шешіміне сәйкес 
толықтырулар мен өзгерістер енгізілді.  
Тарифтер Тарифтік комитеттің шешіміне сәйкес өзгертілді және толықтырылды (01.10.2020 жылғы № 03/2020-17 хаттама) 
Тарифтер Басқарманың шешіміне сәйкес өзгертілді және толықтырылды (04.05.2021 жылғы № 01/2021-53 хаттама) 
Тарифтер Тарифтік комитеттің шешіміне сәйкес өзгертілді және толықтырылды (29.06.2021 жылғы № 03/2021-43 хаттама) 
Тарифтер Тарифтік комитеттің шешіміне сәйкес өзгертілді және толықтырылды (20.09.2021 жылғы № 03/2021-62 хаттама) 


