Заңды тұлғаларға (банктерден басқа), жеке кәсіпкерлерге, кәсіби медиаторларға, жеке сот орындаушыларына,
адвокаттар мен жеке нотариустарға (бұдан әрі Қосымшаның мәтіні бойынша – Клиенттер) арналған
ЕСЕП АЙЫРУСУ-КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ
ТАРИФТІК ЖОСПАРЫ

№
р/б

Операция түрі

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3

Тариф

A
1
2
1.
БАНКТІК ШОТТАРДЫ АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ
Ағымдағы шот ашылған ай үшін шотты жүргізуге алынған комиссиялық сыйақы – өнідіріліп алынбайды.
1.1.
Ағымдағы шотты ашу
1.1.1.

Заңды тұлғаларға

Тегін*;
3 500 теңге

1.1.2.

Жеке кәсіпкерлерге, кәсіби медиаторларға,
адвокаттарға, жеке сот орындаушыларына
және жеке нотариустарға арналған

Тегін*;
2 500 теңге

1.1.3.

Бір Филиалда екінші және кейінгі ағымдағы
шоттарды ашу

тегін

1.1.4

Қайырымдылық ұйымның ағымдағы шотын
ашу

тегін

1.1.5.

Банктің сауда кәсіпорны мен сервиспен
(коммерсант) шартты қатар жасаумен бірге
ағымдағы шотты ашу

1.1.6.

Эскроу-шотты ашу

1.1.7.

Төлем карталарына қызмет көрсету туралы
Банкпен және ұйыммен бір уақытта шарт
жасай отырып, ағымдағы шотты ашу

тегін

Ескертпе

4

Өтініште көрсетілген шоттардың көлемінен тәуелсіз
Филиалда бірінші ағымдағы шотты ашу кезінде
комиссия өндіріп алынады
Өтініште көрсетілген шоттардың көлемінен тәуелсіз
Филиалда бірінші ағымдағы шотты ашу кезінде
комиссия өндіріп алынады

Жасалған шарттардың, атап айтқанда ағымдағы шот
шарты мен сауда және сервис кәсіпорнымен
жасалған шарттың күндері арасындағы
айырмашылық 10 (он) күнтізбелік күннен аспаған
жағдайда көрсетілген тариф қолданылады

3000 теңге
тегін

Жасалған шарттардың, атап айтқанда ағымдағы шот
шарты мен ұйым арасенда жасалған шарттың
күндері арасындағы айырмашылық 10 (он)
күнтізбелік күннен аспаған жағдайда көрсетілген
тариф қолданылады

Электрондық үкіметтің EGOV порталы
тегін
арқылы дербес шотты ашу
* Тендерге қатысу үшін бір мезгілде бланкілік кепілдік алған кезде, сондай-ақ «ForteBank» АҚ-да ағымдағы шоттары жоқ клиенттерге мерзімді салым ашқан
жағдайда, тегін.
Тегін компанияның серіктестері үшін «DAR online» (ForteMarket), сондай-ақ ЭСҚ көмегімен Банктің веб-сайтында шот ашуға өтінім берген клиенттер үшін.
1.1.8.

1

№
р/б

A
1.2.
1.3.
1.3.1

1.3.1.1

1.3.1-1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.

1.4.1.

1.5.
1.6.
1.6.1.

1.6.2.
1.6.3.
1.7.
2.
2.1.
2.1.1.

Операция түрі

Тариф

1
Жинақ шотын ашу
Ағымдағы шотты жүргізу
Шот бойынша қозғалыс болған жағдайда ЗТ
ағымдағы шотын жүргізу
Шот бойынша қозғалыс болған жағдайда
ЖК, жеке нотариустар, жеке сот
орындаушылар, адвокаттар мен кәсіби
медиаторлардың ағымдағы шотын жүргізу
Шот бойынша қозғалыстардың бар болуы
кезінде «Ерекше талаптары бар» ағымдағы
шотты жүргізу
Ағымдағы шотты ай ішінде қозғалыссыз
жүргізу

2

Эскроу-шотты жүргізу

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3

КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
Теңгедегі кассалық операциялар
Қолма-қол ақшаны (банкноттарды)
қабылдау және қайта санау

4

тегін
2 000 теңге

990 теңге
2 000 теңге

30 000 теңге
0 теңге
15 000 теңге

Операцияның жасалуына қарай шот
тегін
бойынша үзінді көшірме ұсыну
Шот бойынша қаражаттың қозғалысы
туралы үзінді көшірмелерді МТ940/МТ950
7 000 теңге
форматында SWIFT жүйесі бойынша
жолдау (ҚҚС қоса алғанда)
Үзінді көшірменің дубликатын ұсыну
500 теңге (10 парақтан асса әрбір парақ үшін + 50
(соның ішінде ҚҚС)
теңге)
Ағымдағы шотты жабу (соның ішінде ҚҚС):
ҚР заңнамасына сәйкес Банктің бастамасы
бойынша, сондай-ақ Клиентті тарату және
тегін
қайта құру жағдайларында
5 000 теңге;
Тарату және қайта құру жағдайларынан
егер қалдық сомасы 5 000 теңгеден аз болса –
басқа Клиенттің бастамасы бойынша
қалдық сомасы
Эскроу – шотты жабу
тегін
«СМС - Хабарландыру» қызметі бойынша
абоненттік төлем (соның ішінде ҚҚС)

Ескертпе

Ай сайын әрбір шот үшін
Ай сайын, қолданыстағы шоттар санына
байланыссыз

Ай сайын.
Ай сайын әрбір шот үшін
Ай сайын, шот бойынша қозғалыстың бар болуына
тәуелсіз

Ай сайын клиент өтінішінің негізінде

Әрбір шот үшін

1 200 теңге

Ай сайын, қызметке қосылған әрбір ұялы телефон
нөмірі үшін. Ай ішінде Клиенттің банктік шоты
бойынша қалдықтары мен айналымдары болмаған
жағдайда абоненттік төлем өндіріліп алынбайды.

0,2%
ең кемі 250 теңге

Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
операция сомасынан есептеледі

2

№
р/б

A
2.1.2.
2.1.2.1.

Операция түрі

Тариф

1
Инкассаланған ақшаны қабылдау және қайта
санау
Инкассаланған ақшаны жылдам қайта
есептеу және Клиенттің ағымдағы шотына
аудару

2

2.1.3.

Тиындарды қабылдау және қайта санау

2.1.4.

Екі рет қайта санау

2.1.5.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.
2.3

Қолма-қол ақшаны беру, жергілікті уақыт
бойынша 09:00-ден 18:00-ге дейін (Банктің
мүмкіндігі бар болғанда)
Шетел валютасындағы кассалық операциялар:
АҚШ долларындағы қолма-қол ақшаны
қабылдау және қайта санау
Евро және ресей рубліндегі қолма-қол
ақшаны қабылдау және қайта санау
Алдын ала берілген өтінім бойынша АҚШ
долларындағы, евродағы және ресей
рубліндегі қолма-қол ақшаны беру (өтінім
беру күніне дейін бір операциялық күннен
кешіктірмей беріледі)
Алдын ала берілген өтінімсіз қолма-қол
ақшаны беру (Банктің мүмкіндігі бар
болғанда)
Банкноттардың түпнұсқалылығын тексеру
(соның ішінде ҚҚС)

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3

0,2%
ең кемі 500 теңге
5 000 теңге
1%
ең кемі 500 теңге
0,2%
ең кемі 250 теңге,
ең көбі 10 000 теңге

Ескертпе

4
Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
операция сомасынан есептеледі
Банктің қайта есептеу кассасына жеткізілген сәттен
бастап 3 сағаттан кешіктірмей. Бір операция үшін.
Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
операция сомасынан есептеледі
Инкассаланған ақшаны қайта санау шегінде кем
шығуды/артық қалуды анықтау кезінде жүзеге
асырылады. Кем шығу/артық қалу туралы акт
жасалған сомадан есептеледі.

0,5%
ең кемі 1000 теңге

Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
операция сомасынан есептеледі

0,3%
ең кемі 500 теңге
2%
ең кемі 5 000 теңге

Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
операция сомасынан есептеледі
Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
операция сомасынан есептеледі

1,2%
ең кемі 500 теңге

Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
операция сомасынан есептеледі

1,5%
ең кемі 1 000 теңге

Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
операция сомасынан есептеледі

100 теңге

2.4.

Банкноттар мен тиындарды айырбастау

2.4.1.

Банкноттарды тиындарға айырбастау

1%
ең кемі 1 000 теңге

2.4.2.

Тиындарды банкноттарға айырбастау

0 теңге

2.5.

Ескірген банкноттарды айырбастау (теңге)

3%
ең кемі 500 теңге
3

1 банкнот үшін

Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
операция сомасынан есептеледі
Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
операция сомасынан есептеледі
Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
операция сомасынан есептеледі

№
р/б

A

Операция түрі

3.4.
3.4.1.

1
Ақшалай чек кітапшасын беру (соның
ішінде ҚҚС)
Клиенттің алдын ала берілген өтінім
бойынша тапсырыс берілген қолма-қол
ақшаны алудан бас тартуына байланысты
кассалық операцияны жою
ТЕҢГЕДЕГІ АУДАРЫМДЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
Клиенттің Банктегі шотына ақшасыз
ақшаны салу
Клиенттер арасында банкішілік аударымдар
(осы Қосымшаның 3.3 тармағынан басқа)
Жеке қаражатты ЖК шотынан жеке
тұлғалардың
шоттарына
банкішілік
аударымдар
«Дәл сол күні» валюталау күнімен
5 млн. теңгеге дейін қоса алғандағы сомада:

3.4.1.1.

Алматы уақыты бойынша 13:00-ге дейін

3.4.1.2.

Алматы уақыты бойынша 13:00-ден 16:00-ге
дейін

2.6.

2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.2.
3.4.2.1.
3.4.2.2.

3.4.3.

3.5.

5 млн. теңгеден астам сомада:
Алматы уақыты бойынша 13:00-ге дейін
Алматы уақыты бойынша 13:00-ден 16:00-ге
дейін
16:00-ден 18:00-ге дейін (Банктің мүмкіндігі
бар болғанда)

Келешек валюталау күнімен (бюджетке
төленетін төлемдерден, зейнетақы және
әлеуметтік аударымдардан басқа)

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3

Тариф

2

2 000 теңге

Ескертпе

4
1 чек кітапшасы үшін

0,5%
ең кемі 6 000 теңге

Тапсырыс берілген сомадан есептеледі

Тегін
Тегін
0,3% ең кемі 500 теңге

0,22%
ең кемі 300 теңге
ең көбі 600 теңге
0,22%
ең кемі 500 теңге
ең көбі 750 теңге

0,13%
ең кемі 180 теңге
ең көбі 360 теңге
0,13%
ең кемі 300 теңге
ең көбі 450 теңге

600 теңге

360 теңге

700 теңге

420 теңге

0,22%
ең кемі 1 500 теңге
ең көбі 5 000 теңге

0,13%
ең кемі 900 теңге
ең көбі 3 000 теңге

300 теңге

180 теңге

4

Аударым сомасынан есептелінеді

Аударым сомасынан есептеледі

Аударым сомасынан есептеледі

Операция сомасынан тәуелсіз, әрбір төлем құжаты
үшін

Аударым сомасынан есептеледі
Операция сомасынан тәуелсіз, әрбір төлем құжаты
үшін.
Бұл ретте валюталандырудың болашақ күнімен
аударма ретінде валюталандыру күніне дейінгі күні
Алматы уақыты бойынша сағат 18-00-ге дейін
клиент ұсынған төлем құжатына сәйкес аударма
танылады

№
р/б

Операция түрі

Тариф

A

1

2

3.6.
3.8.
3.8.1.

3.8.2.

3.9.

3.10.

3.11.

3.11.1.

3.12.

3.12.1.

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3

Ескертпе

4
Аударым сомасынан есептеледі
Жылдам аударымдар (Банктің мүмкіндігі
0,3%
0,18%
Мерзімдік аударымдарға деген төлем тапсырыстары
бар болғанда төлем құжатын орындауға
ең кемі 1 500 теңге
ең кемі 900 теңге
Алматы уақыты бойынша сағат 09:00-ден 16:00-ге
қабылдағаннан кейін 1 сағат ішінде)
ең көбі 6 000 теңге
ең көбі 3 600 теңге
дейін қабылданады
Зейнетақы аударымдарына, әлеуметтік сақтандыруларға, міндетті медициналық сақтандыруға қатысты аударымдарды өңдеу:
Қағаз түріндегі тізілімді ұсынумен (10
Осы Қосымшаның 3.4 тармағына
Комиссия операцияны жасау кезінде төленеді,
қызметкерлерден көп емес) (соның ішінде
қосымша
тізімдегі әрбір қызметкер үшін есептеледі
ҚҚС)
500 теңге
тегін
Тізілімді
электронды
тасымалдаушыда
(бөлек төленетін аударым үшін тарифті
ұсынумен
есептеусіз)
Банктің мүмкіндігі бар болғанда, Клиенттің
Банк акцептеген орындалмаған төлемдік
1 200 теңге
Әрбір құжат үшін
немесе өзге құжаттың операциялық күні
ішінде жойылуы (соның ішінде ҚҚС)
Әрбір аударым үшін.
Клиенттің өтініші негізінде аударымдар
бойынша тергеуді орындау (соның ішінде
1 000 теңге
Тергеу
Банктің
әрекеттері
шегінде
ҚҚС)
аударымды/төлемді мезгілсіз орындау/орындамау
себептерін анықтау болып табылады
«Экспресс-түсім» Өнімін пайдалану арқылы Клиенттің пайдасына ақшаны аударуды жүзеге асыру
Жеке кәсіпкерден, шаруа қожалығынан,
кәсіпқой
делдалдан,
жеке
сот
орындаушысынан,
адвокаттан,
жеке
0,2%
Аударым сомасынан есептеледі және Клиентпен
нотариустан
және
жеке
тұлғалардан
ең кемі 500 теңге
жасалған тиісті шарттың талаптарына сәйкес
тапсырыс беруші жүзеге асыратын тауарлар
ең көбі 10 000 теңге
Клиенттен/төлеушіден төленеді
/ қызметтер / басқа қызмет үшін төлем
ретінде
Клиенттің тұрақты өкімі негізінде ақша аудару:
Ай сайын
Осы операция шеңберінде ЖК меншікті қаражатын
жеке тұлғалардың шоттарына аударған кезде әрбір
аударым үшін осы Қосымшаның 3.3. тармағында
- Банк ішіндегі аударым
1 500 теңге
көрсетілген мөлшерде қосымша комиссия алынады.
Бір айдың ішінде Клиенттің банктік шоты
бойынша қалдықтар мен айналымдар болмаған
жағдайда, абоненттік төлем алынбайды
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№
р/б

Операция түрі

Тариф

A

1

2

3.12.2.
3.13
3.13.1
3.13.2
3.14.

3.15.

3.16.

- алушының басқа банкте ашылған шотына
аудару

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3

Осы Қосымшаның 3.4-3.6 тармақтарында
көрсетілген тарифтерге қосымша
1 000 теңге

Тікелей дебеттеу/банктік шотты дебеттеу шарты негізінде тікелей дебеттеу арқылы аудару:
- Банк ішіндегі аударым
300 теңге
- алушының басқа банкте ашылған шотына
0,25%
аудару
ең кемі 700 теңге
0,5%
Ақшаны эскроу-шотқа салу
ең кемі 1 500 теңге
ең көбі 20 000 теңге
Салықтарды және бюджетке төленетін өзге
міндетті төлемдерді төлеу мақсатында
1%
қолма-қол ақшаны Банктік шотты ашусыз
ең кемі 500 теңге
қабылдау
Жинақ шоты бойынша есептелген сыйақыны
төлеуге
немесе
салым
сомасының
тегін
қайтарылуына/ішінара
алынуына
байланысты ақшаны басқа банкке аудару

4
Ай сайын
Бір айдың ішінде Клиенттің банктік шоты
бойынша қалдықтар мен айналымдар болмаған
жағдайда, абоненттік төлем алынбайды
Әрбір аударым үшін, аударым сомасынан тәуелсіз
Әрбір аударым үшін. Аударым сомасынан
есептеледі
Бір жолғы комиссия әрбір операцияны жасау
кезінде төленеді , салу сомасынан есептеледі
Операцияны жасау кезінде төленеді , операция
сомасынан есептеледі
Мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру
шегінде Банкте орналастырылған мақсатты
салымдарға немесе «Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ АҚ
салымдарына қатысты қолданылады
«Сash pooling» жүйесі бойынша банктік шоттарға
қызмет көрсетуге арналған Келісімде көрсетілген
«Cash Pooling» сервисінің шегінде ол бойынша
операциялар өкізілетін әрбір банктік шот есебінен
ай сайын өндіріліп алынады

3.17.

«Cash-Pooling» сервисі

4.
4.1.

ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ АУДАРЫМДЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР
Банктегі Клиенттің шотына қолма-қол
тегін
ақшасыз ақшаны салу
АҚШ доллары мен еврода Алматы уақыты бойынша 16:00-ге дейінгі ағымдағы операциялық күн ішінде аударымды жүзеге асыру:
OUR (SHA) ақшаларын аударушы есебінен (Жолдаушы-Банктің және Корреспондент-Банктің комиссиялық сыйақылары ақша Жолдаушының есебінен
төленеді, ал Делдал-Банктің , Бенефициар-Банктің, сондай-ақ төлемнің маршрутизациясына қатысатын үшінші Банктердің комиссиялық сыйақысы
аударым сомасынан Бенефициар есебінен төленеді):
0,25%
0,4%
ең кемі 10 000 теңге
АҚШ долларында
ең кемі 17 000 теңге
Аударым сомасынан
ең көбі 110 000
ең көбі 145 000 теңге
теңге
0,25%
0,4%
ең кемі 12 000 теңге
Еврода
ең кемі 18 000 теңге
Аударым сомасынан
ең көбі 110 000
ең көбі 145 000 теңге
теңге

4.2.
4.2.1.

4.2.1.1

4.2.1.2

2 000 теңге

Ескертпе
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№
р/б

A
4.2.2.
4.2.2.1.

4.2.3.
4.2.3.1.

4.2.3.2.

4.3
4.3.1.

4.3.1.1.

4.3.1.2.
4.3.1.3.

4.3.2

4.3.2.1
4.3.3.

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
Операция түрі
Тариф
ess» жүйесімен
Ескертпе
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
1
2
3
4
«OUR/OUR» ақша Жолдаушы есебінен FULLPAY кепілдендірілген төлемі (Жолдаушы-Банктің және төлемдік тізбегіне қатысатын барлық шетел
банктерінің комиссиялық сыйақылары ақша Жолдаушысінің есебінен төленеді)
0,45%
0,6%
ең кемі 22 000 теңге
АҚШ долларында
ең кемі 32 000 теңге
Аударым сомасынан
ең көбі 130 000
ең көбі 168 000 теңге
теңге
BEN бенефициары есебінен (Жолдаушы-Банктің комиссиялық сыйақылары ақша Жолдаушының есебінен төленеді, ал Корреспондент-Банктің, ДелдалБанктің және Бенефициар-Банктің комиссиялық сыйақылары аударым сомасынан Бенефициар есебінен төленеді)
0,3%
0,2%
АҚШ долларында
ең кемі 13 000 теңге
ең кемі 7 000 теңге Аударым сомасынан
ең көбі 102 000 теңге
ең көбі 75 000 теңге
0,3%
0,2%
Еврода
ең кемі 13 000 теңге
ең кемі 7 000 теңге Аударым сомасынан
ең көбі 102 000 теңге
ең көбі 75 000 теңге
Аударымды келесі операциялық күн ішінде жүзеге асыру:
OUR (SHA) ақшасын Жолдаушысі есебінен (Жолдаушы-Банктің және Корреспондент-Банктің комиссиялық сыйақылары ақша Жолдаушының есебінен
төленеді, ал Делдал-Банк ының, Бенефициар-Банк ының және төлемнің бағдарлауға қатысатын үшінші Банктердің комиссиялық сыйақылары
Бенефициар есебінен аударым сомасынан төленеді):
0,25%
0,4%
ең кемі 7 000 теңге
АҚШ долларында
ең кемі 17 000 теңге
Аударым сомасынан
ең көбі 110 000
ең көбі 145 000 теңге
теңге
0,4%
0,2%
Еврода
ең кемі 18 000 теңге
ең кемі 10 000 теңге Аударым сомасынан
ең көбі 145 000 теңге
ең көбі 80 000 теңге
ТМД мемлекеттерінің валюталарында (ресей
0,3%
0,1%
Аударым сомасынан есептеледі
рублінен басқа)
ең кемі 10 000 теңге
ең кемі 3 000 теңге
ең көбі 100 000 теңге
ең көбі 30 000 теңге
"OUR/OUR" ақшасын Жолдаушы есебінен FULLPAY кепілдендірілген төлем (Жолдаушы-Банктің және төлемдік тізбегіне қатысатын барлық шетел
банктерінің комиссиялық сыйақылары ақша Жолдаушының есебінен төленеді)
0,45%
0,6%
ең кемі 21 000 теңге
АҚШ долларында
ең кемі 32 000 теңге
Аударым сомасынан
ең көбі 130 000
ең көбі 168 000 теңге
теңге
BEN бенефициары есебінен (Жолдаушы-Банктің комиссиялық сыйақылары ақша Жолдаушысінің есебінен төленеді, ал Корреспондент-Банктің, ДелдалБанктің және Бенефициар-Банктің комиссиялық сыйақылары аударым сомасынан Бенефициар есебінен төленеді)
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№
р/б

Операция түрі

Тариф

A

1

2
0,3%
ең кемі 13 000 теңге ең
көбі 102 000 теңге
0,3%
ең кемі 13 000 теңге
ең көбі 102 000 теңге
0,2%
ең кемі 5 000 теңге
ең көбі 100 000 теңге

4.3.3.1.

АҚШ долларында

4.3.3.2.

Еврода

4.4.

Ресей рубліндегі аударма

4.5.
4.5.1.

4.6.

4.7.

Шетел
валютасындағы
банкішілік
аударымдар
ЖК шотынан жеке тұлғалардың шетел
валютасындағы шоттарына өз қаражатын
банкішілік аудару
Ағымдағы күн ішінде Алматы уақыты
бойынша
16:00-ден
18:00-ге
дейін
аударымды жүзеге асыру (Банктің мүмкіндігі
бар болғанда аударым АҚШ долларында,
еврода және ресей рублінде қабылданады)
Банктің мүмкіндігі бар болғанда, Клиенттің
Банк акцептеген орындалмаған төлемдік
немесе өзге құжаттың операциялық күні
ішінде жойылуы (соның ішінде ҚҚС)

4.8.

Шығыс аударымдар бойынша тергеуді
орындау (соның ішінде ҚҚС)

4.9.

Шетел валютасындағы аударым
операциялары бойынша SWIFT
көшірмелерін ұсыну (2 жылға дейін) (соның
ішінде ҚҚС)

4.10.

Клиенттің өтініші негізінде деректемелер
жеткіліксіз болған кезінде кіріс аударымдар
бойынша тергеу (соның ішінде ҚҚС)

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3
0,2%
ең кемі 6 000 теңге
ең көбі 60 000 теңге
0,18%
ең кемі 6 000 теңге
ең көбі 60 000 теңге
0,15%
ең кемі 3 000 теңге
ең көбі 75 000 теңге

Ескертпе

4
Аударым сомасынан
Аударым сомасынан
Аударым сомасынан

тегін
1,2 % (ең кемі 1 000 теңге)

Әрбір аударым үшін

Осы қосымшаның 4.2 - 4.5 тармақтарында
көрсетілген тиісті операциялар үшін тарифтің екі
еселік көлемі

Әрбір валюта бойынша (сондай-ақ min және max
шекаралар 2 есе үлкеюге жатады)

18 000 теңге

Клиенттің жазбаша сұранымы негізінде әрбір құжат
үшін

USD, EUR 17 000 теңге,
RUB 6 000 теңге

Клиенттің жазбаша сұранымы негізінде әрбір
аударым үшін. Тергеу Банктің әрекеттері шегінде
аударымды/төлемді мезгілсіз орындау/орындамау
себептерін анықтау болып табылады

1 000 теңге

USD, EUR 17 000 теңге,
RUB 6 000 теңге

8

Әрбір құжаттың көшірмесі үшін
Әрір аударым үшін.
Тергеу
Банктің
әрекеттері
шегінде
кіріс
аударымды/төлемді мезгілсіз орындау/орындамау
себептерін анықтау, сонымен қатар Клиентке
аударым/төлем сомасының тиістілігін анықтау
болып табылады.

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
№
Операция түрі
Тариф
ess» жүйесімен
Ескертпе
р/б
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
A
1
2
3
4
Осы Қосымшаның 4.3, 4.4 тармақтарында
Келіп түскен аударымдарды шетел
4.11.
көрсетілген тиісті операциялар үшін тарифтер
Комиссия аударым сомасынан ұсталынады
валютасында қайтару
көлемінде
4.12.
Бұдан бұрын жүргізілген аударым операциялары бойынша төлем деректемелерін анықтау:
ТМД мемлекеттерінің валютасындағы
4.12.1.
аударым операциялары бойынша (соның
5 000 теңге
ішінде ҚҚС)
Клиенттің жазбаша сұранымы негізінде әрбір төлем
ТМД мемлекеттерінің валюталарынан басқа
құжаты үшін
4.12.2.
аударым операциялары бойынша (соның
25 000 теңге
ішінде ҚҚС)
Валюталардың басқа түрлеріндегі аударым
0,5%
0,25%
4.13.
(АҚШ долларларынан, еуродан және ТМД
ең кемі 12 000 теңге
ең кемі 9 000 теңге
аударым сомасынан
мемлекеттерінің валюталарынан басқа)
ең көбі 120 000 теңге
ең көбі 80 000 теңге
4.14.1.
Қытай юанін «Сол күні» валюталау күнімен
0,5 %
0,25%
Аударым сомасынан есептеледі.
Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 9:00
ең кемі 15 000 теңге,
ең кемі 10 000 теңге,
бастап 11:00 дейін аудару.
ең көбі 120 000 теңге
ең көбі 80 000 теңге
4.14.2.
Қытай юанін келесі операциялық күн ішінде
0,5%
0,23%
Аударым сомасынан есептеледі.
Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша сағат 9:00
ең кемі 15 000 теңге,
ең кемі 9 000 теңге,
бастап 16:00 дейін аудару
ең көбі 120 000 теңге
ең көбі 80 000 теңге
5.
АЙЫРБАСТАУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР
1) Айырбастау бойынша қызметтер клиенттің ағымдағы шотында өтінімді беру кезеңінде қажетті ақша сомасы бар болып табылатын шартында көрсетіледі.
2) Тарифтерде белгіленген минимум Клиенттің кредиттерді және кредиттер бойынша сыйақыларды өтеу мақсатында валютаны айырбастауына таралмайды.
3) Осы бөлімнің 5.2 тармағы бойынша комиссия айырбасталатын (сатылатын) валютадан есептеледі.
4) Комиссия теңгеде өндіріліп алынады, қайта есептеу «Қазақстандық қор биржасы» АҚ бағамы бойынша операцияны жүргізу күніне жүзеге асырылады.
5.1.
Клиенттің Банктегі шотына ақша салу кезінде ақшасыз валютаны сатып алу/сату:
5.1.1.
«Дәл сол күні» валюталау күнімен.
0,25%
0,15%
Өтінімнің келіп түскен кезінде Алматы
ең кемі 5 000 теңге,
ең кемі 4 000 теңге,
Операцияны өткізу күніне Банк белгілеген бағам
уақыты бойынша 09:00-ден 16:00-ге дейін
ең көбі 500 000 теңге
ең көбі 300 000 теңге
бойынша айырбастау сомасынан
5.1.1.1.
Қытай юанін «Сол күні» валюталау күнімен
0,25%
0,15%
айырбастаған жағдайда. Өтінім Астана
ең кемі 5 000 теңге,
ең кемі 4 000 теңге,
Операцияны өткізу күніне Банк белгілеген бағам
уақытымен сағат 9:00-ден 11:00-ге дейін
ең көбі 500 000 теңге
ең көбі 300 000 теңге
бойынша айырбастау сомасынан
келіп түскен жағдайда.
5.1.2.
«Екінші операциялық күнінде» валюталау
0,25%
0,10%
Операцияны өткізу күніне Банк белгілеген бағам
күнімен
ең кемі 5 000 теңге,
ең кемі 4 000 теңге,
бойынша айырбастау сомасынан
ең көбі 500 000 теңге
ең көбі 300 000 теңге
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№
р/б

A
5.2.

5.3.

5.4

5.5.

5.6.
6.

6.1.

Операция түрі

Тариф

1
Шетел валютасын басқа шетел валютасына
айырбастау

2

Айырбастауға арналған өтінімнің келіп түсуі
кезінде
айырбастау
Алматы
уақыты
бойынша 16:00-ден 18:00-ге дейін (Банктің
мүмкіндігі бар болғанда)
Банктің операцияны өткізуіне дейін
айырбастаудан бас тарту үшін тұрақсыздық
айыбы
* Айырбас сомасын өзгерту соманы өзгерту
сұранымнан бас тартумен тең болады.
Клиенттің ұзақ мерзімді тапсырмасы
негізінде Клиенттің Банктегі шотына ақша
аудару кезінде қолма-қол ақшасыз шетел
валютасын сатып алу/сату
Валютаны "FORTEX" модулі арқылы
қолма-қол ақшасыз түрде сатып алу/ сату/
айырбастау.
ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ
Баламасында есептік тіркеуге жатпайтын
(Келісімшарт сомасын АҚШ долларына
қайта
есептеу
валюталық
шартты
(Келісімшартты) жасау күніне валюталарды
айырбастаудың
нарықтың
бағамын
пайдаланумен жүзеге асырылады, (соның
ішінде ҚҚС)) 50 мың АҚШ долларынан
асатын сомадағы валюталық шарттың
(келісімшарттың) валюталық бақылауына
қабылдау

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3

0,25%
ең кемі 5 000 теңге,
ең көбі 500 000 теңге

0,15%
ең кемі 4 000 теңге,
ең көбі 300 000 теңге

0,5%
ең кемі 5 000 теңге,
ең көбі 500 000 теңге

0,3%
ең кемі 4 000 теңге,
ең көбі 500 000 теңге

АҚШ долларында 0,3%
Валютаның басқа түрлерінде 0,8%

Ескертпе

4
Банк белгілеген бағам бойынша айырбастау
сомасынан.
Операция Алматы уақыты бойынша 09:00-ден 16:00ге дейін жүргізіледі. Қытай юандарын айырбастау
кезінде – Астана уақыты бойынша 09:00-ден 11:00ге дейін
Банк белгілеген
сомасынан

бағам

бойынша

айырбастау

Клиенттің бас тартуы туралы жазбаша өтініші
негізінде шетел валютасын сатып алу/сату өтініші
сомасынан алынады.
ForteX модулінде өткізілген айырбастаудан бас
тарту мүмкін емес. Айырбастауға өтінімді басқа
тәсілдермен жіберген жағдайда, егер Клиеттің
шоттары бойынша ақшаны есептен шығару/есепке
алу жүргізілмеген болса, бас тартуы мүмкін
болады..

0,10%
ең кемі 5 000 теңге,
ең көбі 500 000 теңге
0 теңге

1 500 теңге
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Операция жүргізілетін күнге Банк белгілеген бағам
бойынша айырбастау сомасынан

Әрбір шарт үшін төленеді

№
р/б

A
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Операция түрі

Тариф

1
Келісімшартқа ҚР заңнамасымен
белгіленген мерзімде Келісімшарттың
есептік нөмірін беру (2 жұмыс күні) (соның
ішінде ҚҚС)
Клиенттің өтінішті беру күнінде Келісімшарт
нөмірін Келісімшартқа беру (соның ішінде
ҚҚС)
Келісімшарттың
есептік
нөмірімен
Келісімшартқа енетін өзгертулер мен
толықтыруларды қабылдау және өңдеу
(соның ішінде ҚҚС)
Клиенттің өтініші бойынша Келісімшартты
есептік тіркеуден алу (соның ішінде ҚҚС)
Келісімшартты
басқа
банкке
қызмет
көрсетуге көшуге байланысты Клиенттің
өтініші бойынша есептік тіркеуден алу
(соның ішінде ҚҚС)
Бұдан бұрын есептік тіркеуден алынған
Келісімшартты есептік тіркеуге қайта
қабылдау (соның ішінде ҚҚС)
Бір Келісімшарт бойынша жасалған төлем
жөніндегі хабарламаны беру (соның ішінде
ҚҚС)
Клиенттің валюталық бақылау сұрақтары
бойынша сұранымына жауап дайындау
(соның ішінде ҚҚС)
Есептік тіркеуден алынған Келісімшарттың
есептік нөмірі бар Келісімшарт бойынша
жүргізілген
төлемдер
жөніндегі
хабарламаны беру (соның ішінде ҚҚС)
Келісімшарттың есептік нөмірін алуға
арналған өтінішті рәсімдеу (соның ішінде
ҚҚС)
Клиентке
бейрезиденттің
міндеттерін
орындауды растайтын немесе қайтару
мерзімін өзгертетін құжаттарды және
ақпаратты ұсыну жөніндегі жазбаша
сұранымды пошта арқылы жіберу (соның
ішінде ҚҚС)

2

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3
5 000 теңге

Ескертпе

4
Әрбір өтініш үшін қызмет көрсету сәтінде
(Келісімшартқа есептік нөмірді беру шартында)
төленеді

7 000 теңге

2 000 теңге
700 теңге

10 000 теңге
4 000 теңге

2 000 теңге

Ол бойынша ақпарат ҚР Ұлттық Банкіне МТ-111
нысанындағы хабарлама бойынша жіберілуге
жататын Келісімшартқа енгізілген әрбір өзгеріс
және/немесе толықтыру үшін төленеді
Өтінішті беру кезінде төленеді
Өтінішті беру кезінде төленеді

Қызмет көрсету сәтінде төленеді
Әрбір хабарлама үшін төленеді

2 000 теңге

Әрбір жауап (әрбір анықтама) үшін Өтінішті беру
кезінде төленеді

2 000 теңге

Әрбір хабарлама үшін төленеді

1 500 теңге

Әрбір өтініш үшін төленеді

1 500 теңге

Әрбір сұраным үшін төленеді
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№
р/б

Операция түрі

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3

Тариф

A

Ескертпе

1
2
4
Клиенттің өтініші негізінде валюталық
6.13.
бақылау құжаттарының дубликаттарын беру
1 200 теңге
1 парақ үшін
(соның ішінде ҚҚС)
7.
ЭЛЕКТРОНДЫ ҚЫЗМЕТТЕР
1) Шарт жасалған ай үшін «Заңды тұлғаларға арналған Интернет-Банкинг»/ «ForteBusiness» жүйесі арқылы қызмет көрсету үшін ай сайынғы комиссия (абоненттік
төлем) – өндіріліп алынбайды.
2) «Заңды тұлғаларға арналған интернет-банкинг» /«ForteBusiness» жүйелері арқылы қызмет көрсету үшін ай сайындық комиссия (абоненттік төлем) аударымдық
операциялар үшін комиссиялық сыйақыдан басқа өндіріліп алынады.
3) «Заңды тұлғаларға арналған интернет-банкинг»/ «ForteBusiness» жүйесі арқылы қызмет көрсету үшін ай сайындық комиссия (абоненттік төлем) Клиенттің Банк
филиалында ашқан шоттарының көлеміне тәуелсіз бір шоттан ғана ай сайын көшіріліп алынады.
7.1.
«Заңды тұлғаларға арналған интернет-банкинг»/ «ForteBusiness» жүйесі бойынша электронды банктік қызмет көрсету
Ағымдағы шоттарды жүргізу тарифіне қосымша
"Заңды тұлғаларға арналған интернет7.1.1.
банкинг"/ «ForteBusiness» жүйесінде ай
1 500 теңге
Бір айдың ішінде Клиенттің банктік шоты
сайын ЗТ қызмет көрсету (ҚҚС қоса алғанда)
бойынша қалдықтар мен айналымдар болмаған
жағдайда, абоненттік төлем алынбайды.
7.1.1.-1.
"Заңды тұлғаларға арналған интернетбанкинг"/ «ForteBusiness» жүйесінде ай
сайын ЖК, жеке нотариустар, жеке сот
тегін
орындаушылар, адвокаттар мен кәсіби
медиаторларға қызмет көрсету (ҚҚС қоса
алғанда)
«Заңды тұлғаларға арналған интернетБір жолғы комиссия қосылуға арналған өтінішті беру
7.1.2.
банкинг» жүйесіне қосылу (соның ішінде
2 000 теңге
кезінде төленеді
ҚҚС)
«Заңды тұлғаларға арналған интернетбанкинг»/ «ForteBusiness» жүйесі арқылы,
электронды банктік қызметтерді ұсыну
арқылы, банктік шотты жүргізу және қызмет
Бір жолғы комиссия әрбір құрылғы үшін қызмет
7.1.3.
көрсету шегінде Digipass құрылғысын
10 000 теңге*
көрсетуге дейін төленеді
сату/Digipass
құрылғысын
ауыстыру
(жоғалту/сыну жағдайында және клиенттің
кесірінен болған өзге жағдайларда) (соның
ішінде ҚҚС)
* «ForteBank» АҚ-да ағымдағы шоттары жоқ клиенттерге мерзімді салым ашқан кезде тегін (бір құрылғыдан көп емес)
8.
КЕПІЛДІКТЕР
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№
р/б

Операция түрі

Тариф

A

1

2

8.1.

8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
9.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.

Ақшаны кепілге салу арқылы тендерлік
кепілдікті ұсыну (өтелген кепілдік)

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3

0,2%
ең кемі 10 000 теңге

Ескертпе

4
Кепілдік сомасынан

Банктің ішкі нормативтік құжаттарында, мемлекеттік сатып алу, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Компаниялар Тобының сатып алулары және Банк
Басқармасы бекіткен тізімде бар ұйымдар өткізетін сатып алулар бойынша тендерге қатысуға арналған бланктік кепілдікте белгіленген тәртіпте ұсыну
Клиенттің орташа айлық айналымдарын
1%
Кепілдік сомасынан
есептегенде
ең кемі 10 000 теңге
Клиенттің орташа айлық айналымдарын
2,5%
Кепілдік сомасынан
есептеусіз
ең кемі 10 000 теңге
Ақшаны
кепілге
салу
арқылы
0,2%
міндеттемелерді орындау кепілдігін ұсыну
Кепілдік сомасынан
ең кемі 10 000 теңге
(өтелген кепілдік)
Кепілдік сомасының ұлғаюы
Комиссия ұлғаю сомасынан өндіріліп алынады
Кепілдік шарттарының өзгеруі (соманың
Тариф
халықаралық
кепілдіктерге
қатысты
7 000 теңге
ұлғаюын қоспағанда)
қолданылмайды.
Бенефициарға сұранымды жіберу арқылы
Тариф
халықаралық
кепілдіктерге
қатысты
10 000 теңге
кепілдікті жою (ҚҚС есепке алғанда)
қолданылмайды.
БАСҚА КОМИССИЯЛАР
Клиенттің сұранымы бойынша ақпараттық
анықтамаларды ұсыну (банктік шоттардың
бар болуы жөнінде, Банктің деректемелері
жөнінде, үшінші тұлғалардың орындалмаған
талаптары жөнінде (№2 картотека), ақшаның
Әрбір сұратылған анықтама үшін
1 000 теңге
қозғалысы және банктік шоттарда ақша
қалдығын растау жөнінде, айналымдық
тізімдеме және ағымдағы шот бойынша өзге
анықтамалар) (соның ішінде ҚҚС)
Клиенттің сұранымы бойынша тендерге
қатысуға арналған/несиелік берешегінің
1 000 теңге
Әрбір сұратылған анықтама үшін
жоқтығы туралы анықтамаларды ұсыну
(соның ішінде ҚҚС)
Клиенттің сұранымы бойынша одан әрі
мәліметтерді аудиторлық компанияға ұсыну
7 000 теңге
Анықтаманың әрбір данасы үшін
үшін шоттардың күйі туралы анықтаманы
ұсыну (соның ішінде ҚҚС)
Клиенттің сұранымы бойынша төлемдік және өзге құжаттарды рәсімдеу және басып шығару (соның ішінде ҚҚС):
Төлемдік тапсырыс/ордер теңгеде
1 000 теңге
Әрбір құжат үшін
Айырбастауға арналған өтінім
1 500 теңге
Әрбір құжат үшін
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№
р/б

A
9.4.3.
9.6.
9.7.
10.

10.1.

Операция түрі

«Заңды тұғалар
үшін интернет –
банкинг/ForteBusin
ess» жүйесімен
жұмыс істейтін
клиенттер үшін
тариф
3

Тариф

Ескертпе

1
2
4
Шетел валютасындағы аударымға арналған
1 500 теңге
Әрбір құжат үшін
өтініш
Тарифтік комитеттің 06.12.2021 жылғы № 03/2021-88 шешіміне сәйкес 9.6-тармақ алынып тасталды
Төлем құжатының көшірмесін/телнұсқасын
500 теңге (10 парақтан асса әрбір парақ үшін+ 50
ұсыну (соның ішінде ҚҚС)
теңге)
ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚШАНЫ ШЫҒАРУ ЖӘНЕ АЛУ
Электрондық ақша эмиссиясы бойынша әр
транзакция сомасынан бір реттік комиссия
есептеледі (сома электрондық ақшаны шығару
бойынша айналымға байланысты анықталады және
Клиенттің Банктің ішкі ережелерімен анықталған
Электрондық ақша эмиссиясы
0-2% ең кемі 250 теңге
өлшемдерге сәйкес болған жағдайда қолданылады.
жеке шарттарды қолдану ForteBank АҚ Тарифтік
комитетінің шешімі бойынша мүмкін болады

10.2.

Электрондық ақшаны өтеу

0-2% ең кемі 250 теңге

Электрондық ақшаны өтеу бойынша жасалған әрбір
транзакцияның сомасына бір реттік комиссия
есептеледі (сома электронды ақшаны сатып алу
бойынша
айналым
сомасына
байланысты
анықталады және Клиент Банктің ішкі ережелерімен
анықталған өлшемдерге сәйкес болған жағдайда
қолданылады).
жеке шарттарды қолдану ForteBank АҚ Тарифтік
комитетінің шешімі бойынша мүмкін болады

Тарифтер Тарифтік комитетінің 15.11.2021 жылғы №03/2021-83 шешіміне сәйкес бекітілді
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