
 

Шетелдік қаржы институты – респонденттің сауалнамасы/ 

Questionnaire of the foreign financial organization-respondent  

 

1. Шетелдік қаржы институты – респондент туралы жалпы мәліметтер/ General information about the foreign 

financial institution - respondent 

 

Толық атауы/ Full registered legal name  «Нұрбанк» Акционерлік қоғамы / «Nurbank» Joint Stock Company 

Қысқаша атауы/ Short name  «Нұрбанк» АҚ / «Nurbank» JSC 

Ұйымдық-құқықтық формасы/ Legal 

form 
Акционерлік қоғам/ Joint Stock Company 

Мемлекеттік тіркеу нөмірі/ State 

registration number  
3868-1900-АО 

Тіркеуді растайтын құжат түрі/ Type of 

document confirming registration 

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама/ Certificate of state 

re-registration of a legal entity 

Тіркеуді растайтын құжаттың берілген 

күні / Date of issue of registration 

confirmation document 

03.08.1992 

Тіркеуді растайтын құжаттың нөмірі/ 

Registration document number 
нөмірі жоқ/ without a number 

Тіркеу органының атауы/ Name of 

registration authority  

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі/ Ministry of Justice of the 

Republic of Kazakhstan 

Тіркеу күні/ Date of registration 03.08.1992 

Тіркеу елі/ Country of registration Қазақстан Республикасы/ Republic of Kazakhstan 

Мемлекеттік тіркеу органы/ State 

registration authority 
ҚР Әділет министрлігі/ Ministry of Justice of RK 

Жүзеге асыратын қызмет түрі 

(түрлері)/ Type (s) of activity 

Бағалы қағаздар нарығында банктік және басқа да операциялар мен қызметті 

жүргізуге лицензия/ License to conduct banking and other operations and activity 

on securities market 

Банктік қызмет жүргізуге 

лицензияның нөмірі/ License number 
1.2.15/193 

Лицензияның берілген күні/ Date of 

issue of the license 
03.02.2020 

Лицензияның қолданылу мерзімі/ 

License term 
мерзімсіз/ unlimited 

Лицензияны берген орган/ Authority 

issued license 

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі/ 

Agency of the  Republic of Kazakhstan for regulation and development of financial 

market 

Орналасқан жерінің (тіркелген 

жерінің) мекенжайы/ Registered address   

Қазақстан Республикасы, А15E2D3, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 10 «В» үй/ 

Republic of Kazakhstan, А15E2D3, Almaty, Abaya avenue, building 10 «B». 

Нақты орналасқан жерінің мекенжайы/ 

Business address  

Қазақстан Республикасы, А15E2D3, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 10 «В» үй/ 

Republic of Kazakhstan, А15E2D3, Almaty, Abaya avenue, building 10 «B». 

Пошталық мекенжайы/ Postal address  
Қазақстан Республикасы, А15E2D3, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 10 «В» үй/ 

Republic of Kazakhstan, А15E2D3, Almaty, Abaya avenue, building 10 «B». 

Телефондарының, факстарының 

нөмірлері, электрондық поштаның 

мекенжайы/ Telephone and fax numbers, 

e-mail  

тел./tel.: +7 (727) 250 00 00. 

факс/fax: +7 (727) 250 67 03. 

e-mail: bank@nurbank.kz   

Интернеттегі сайтының мекенжайы/ 

website  
www.nurbank.kz  

БСК/BIC NURSKZKX 

SWIFT NURSKZKX 

TELEX  

 

2. Меншік және басқару құрылымы туралы мәліметтер/ Information on the ownership and management structure 

2.1. Ұйымыңыздың басқару органдары туралы мәліметтерді көрсетіңіз және ұйымыңыздың орналасқан жерінде 

(мемлекеттік тіркеу орнында) бар органды (органдарды)  белгілеңіз/ Please, provide information about your management 

bodies and mark  those of them, which are present at your place of state registration: 

 

http://www.nurbank.kz/


2.2. Құрылтай құжаттарына сәйкес органдардың 

құрылымы мен атауы / Structure and name of bodies in 

accordance with constituent documents 

 

 

 

 

 

Банктің органдары болып табылады / the bodies of the Bank are: 

 жоғарғы орган – Акционерлердің жалпы жиналысы / supreme body - 

General meeting of shareholders; 

 басқару органы – Директорлар кеңесі/management body - the Board of 

Directors; 

 атқарушы орган – Басқарма/ executive body - the Management Board. 

 Банктің басқа органдары /other bodies of the Bank. 

2.3. Қаржылық ұйым - респондент органдарының 

құрылымы белгіленген құрылтай құжаттарының 

соңғы редакциясының күні / Date of the latest edition of 

the constituent documents, on the basis of which the 

structure of the bodies of the respondent financial 

organization 

28.05.2019 жылғы Жарғы / Charter of 28.05.2019. 

Жарғыға 29.05.2020 жылғы №1 өзгертулер мен толықтырулар / Changes 

and additions No.1 to the Charter of 29.05.2020. 

Жарғыға 28.05.2021 жылғы №2 өзгертулер мен толықтырулар / Changes 

and additions No.2 to the Charter of 28.05.2021. 

 

 

3. Жоғарғы органның дербес құрамы туралы мәліметтер/ Information on the composition of the supreme body 

 

Т.А.Ә, Азаматтығы, ЖСН/ Full name, Citizenship, IIN Заңды тұлғалардың толық атаулары, БСН, тіркеу елі/ Full names 

of legal entities, BIN, State of registration. 

 

4. Басқару органының дербес құрамы туралы мәліметтер/ Information on the personal composition of the 

management body 

Басқару органының басшысы мен мүшелерінің Т.А.Ә /   

Full name head and members of the governing body 

 

Туған күні мен жері, Азаматтығы, ЖСН, Жеке басын 

куәландыратын құжаттың түрі, нөмірі, сериясы, құжатты 

берген органның атауы / Date and place of birth/ Citizenship, IIN, 

Type of document proving identity, number, series, name of issuing 

authority 

Директорлар кеңесінің төрайымы   

Ержанова Раушан Зейнуллаевна /  

Chairwoman of the Board  

Yerzhanova Raushan Zeinullaevna 

Азаматтығы: Қазақстан/  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Директорлар кеңесінің мүшесі  

Креймер Эдуард Львович / 

Member of the Board 

Kreimer Eduard Lvovich 

Азаматтығы: Австралия/ 

Citizenship: Australia  

 

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор  

Фролов Александр Леонидович / 

Member of the Board, Independent Director  

Frolov Alexandr Leonidovich 

Азаматтығы: Қазақстан /  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор  

Камалеев Рустем Гумарович / 

Member of the Board, Independent Director  

Kamaleev Rustem Gumarovich 

Азаматтығы: Қазақстан /  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор /  

Ульф Вокурка /  

Member of the Board, Independent Director  

Ulf Wokurka 

Азаматтығы: Германия/  

Citizenship: Germany 

 

Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы /  

Сарсенов Эльдар Рашитович /  

Member of the Board, Chairman of the Management Board 

Sarsenov Eldar Rashitovich 

Азаматтығы: Қазақстан /  

Citizenship: Kazakhstan 

 

 

5. Атқарушы органның дербес құрамы туралы мәліметтер / Information on the personal composition of the 

executive body 

Жалғыз атқарушы органның Т.А.Ә / Full 

name sole executive body 

Алқалы атқарушы органның басшысы 

мен мүшелерінің Т.А.Ә. /Full name head 

and members of the collegial executive body 

 

Туған күні мен жері, Азаматтығы, 

ЖСН, Жеке басын куәландыратын 

құжаттың түрі, нөмірі, сериясы, 

құжатты берген органның атауы / Date 

and place of birth/Citizenship, IIN, Type 

of document proving identity, number, 

series, name of issuing authority  

 

Тұрғылықты (тіркеу) жерінің және 

(немесе) орналасқан жерінің 

мекенжайы, елді мекен, пошталық 

индекс, көше/аудан, үйдің нөмірі, 

пәтердің нөмірі, байланыс 

телефонының нөмірі/ Address of place 

of residence (registration) and (or) place 

of stay settlement, postcode, 

street/district, house number, apartment 

number, contact phone number. 

 

Басқарма төрағасы 

Сарсенов Эльдар Рашитович/ 

Chairman of the Management Board 

Азаматтығы: Қазақстан /  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Қазақстан Республикасы/  

Republic of Kazakhstan 

+7 727 250 00 00 



Sarsenov Eldar Rashitovich 

Басқарма төрағасының орынбасары 

Ким Андрей Борисович/ 

Deputy Chairman of the Management Board 

Kim Andrey Borisovich 

Азаматтығы: Қазақстан /  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Қазақстан Республикасы / 

Republic of Kazakhstan 

+7 727 250 00 00 

Басқарма төрағасының орынбасары 

Мусатаева Гульнара Абаевна/ 

Deputy Chairwoman of the Management 

Board 

Mussatayeva Gulnara Abaevna 

Азаматтығы: Қазақстан /  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Қазақстан Республикасы / 

Republic of Kazakhstan 

+7 727 250 00 00 

Басқарушы директор 

Телегина Ирина Игоревна/ 

Managing Director 

Telegina Irina Igorevna 

Азаматтығы: Қазақстан /  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Қазақстан Республикасы / 

Republic of Kazakhstan 

+7 727 250 00 00 

 

6. Шетелдік қаржы ұйымы - респонденттің өкілі туралы мәліметтер/ Information about the representative of the 

foreign financial organization-respondent 

Өкілдің Т.А.Ә/ 

             Full name of representative 

Туған күні мен жері, Азаматтығы, 

ЖСН, Жеке басын куәландыратын 

құжаттың түрі, нөмірі, сериясы, 

құжатты берген органның атауы / Date 

and place of birth/Citizenship, IIN, Type 

of document proving identity, number, 

series, name of issuing authority  

Тұрғылықты (тіркеу) жерінің және 

(немесе) орналасқан жерінің 

мекенжайы, елді мекен, пошталық 

индекс, көше/аудан, үйдің нөмірі, 

пәтердің нөмірі, байланыс 

телефонының нөмірі/ Address of place 

of residence (registration) and (or) place 

of stay settlement, postcode, 

street/district, house number, apartment 

number, contact phone number. 

Басқарма төрағасы 

Сарсенов Эльдар Рашитович/ 

Chairman of the Management Board 

Sarsenov Eldar Rashitovich 

Азаматтығы: Қазақстан/  

Citizenship: Kazakhstan 

 

Қазақстан Республикасы/  

Republic of Kazakhstan 

+7 727 250 00 00 

  

7. Бенефициарлық меншік иесі туралы мәліметтер/ Information on the beneficial owner 

7.1 Жарғылық капиталда қатысу үлесінің немесе заңды тұлғаның орналастырылған (артықшылықты және қоғам сатып 

алған акцияларды есептемегенде) акцияларының 25%-нан артығы тікелей немесе жанама түрде тиесілі жеке тұлғаның 

(тұлғалардың) болуы / болмауы туралы белгі/ Note on the presence / absence of an individual (s) who directly or indirectly holds 

more than 25% of the shares in the authorized capital or placed (minus preferred and bought back by the company) shares of a legal 

entity 

Бенефициарлық меншік 

иесінің Т.А.Ә  

Азаматтығы/ Full name of 

beneficial owner, Citizenship 

ЖСН/ INN  

Жеке басын куәландыратын 

құжат, нөмірі, сериясы / 

Identification document, number, 

series 

Құжатты берген орган, 

берілген күні мен қолданылу 

мерзімі / Issuing authority, date of 

issue and validity 

Салық резиденттігі, 

шетелдік мемлекеттегі 

салық төлеушілердің 

нөмірі / Tax residence, tax 

number in a foreign 

country  

Байланыс телефон 

нөмірі (при 

наличии)/ Contact 

phone number (if 

applicable) 

Сарсенов Рашит 

Темирбулатович 

Азаматтығы: Қазақстан /  

Sarsenov Rashit 

Temirbulatovich 

Citizenship: Kazakhstan 

- 
Қазақстан Республикасы /  

Republic of Kazakhstan 
- 

 

7.2  Бенефициарлық меншік иесінің ИПДЛ-ға қатысы (отбасы мүшелеріне)/ Affiliation of the beneficial owner to the IPDL   

(family members) 

    иә/ yes   жоқ/ no 

 

7.3. Басқа негіздер бойынша заңды тұлғаға бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғаның (тұлғалардың) болуы / болмауы 

/ Presence/absence of an individual (s) exercising control over a legal entity for other reasons 

 

 жоқ/ disable 

 

7.4. Мүдделері үшін заңды тұлға іскерлік қарым-қатынастар орнататын (операциялар жүргізетін) жеке тұлғаның 

болуы / болмауы/ Presence/ absence of an individual in whose interests a legal entity establishes business relations (operations 

are performed) 

 

 жоқ/ disable 

 

 

 



 

 

8.  Нарықтағы жағдай туралы мәліметтер/ Market information 

 

8.1. Сіздің ұйымыңыздың тарихын, іскерлік беделін, банк өнімдеріне мамандануын, нарықтағы секторы мен бәсекелестік 

туралы мәліметті, қайта құрылымдауы, қызмет сипатының өзгеруін және нарықтағы үлесті сипаттаңыз (жалпы)/ 

Please, describe (in general) your bank’s history, business reputation and market share: 

«Нұрбанк» АҚ 1992 жылғы тамыздың 3 күні Атырау қаласында құрылған. 

2003 жылы бас офис Алматы қаласына көшірілді. 

Қысқа мерзімнің ішінде «Нұрбанк» АҚ аймақтық банктен республикалық деңгейге көтерілді. Ресей Федерациясындағы 

өкілдігі бар кең филиалдық корреспонденттік желінің болуы бизнес пен халыққа банктік қызметтердің толық спектрін 

ұсынуға мүмкіндік береді.  

Банк Қазақстандағы ең ірі жиырма банктің бірі. 

Банктің Қазақстанда 17 филиалы мен 97 банктік қызмет көрсету орталықтары бар.  

Өз клиенттеріне барлық жағдай жасай отырып банк клиенттік базаны қолдауға жауапты өз инфрақұрылымына үнемі 

қомақты қаржы инвестициялауда. / 

Nurbank JSC was established on August 3, 1992 in Atyrau.  

In 2003, the main office was relocated to Almaty. 

In a short period of time, Nurbank JSC has moved out of a small regional bank to the republican level. The presence of an extensive 

branch correspondent network with a representative office in the Russian Federation allows us to provide a full range of banking 

services to business and the public 

The bank is one of the twenty largest banks in Kazakhstan. 

The Bank has 17 branches and 97 banking service centers in Kazakhstan. Caring for the convenience of its customers, the bank 

constantly invests significant funds in its own infrastructure, which is responsible for maintaining the client base. 

 

8.2. Соңғы аудиттік тексеріс күні көрсетілген, сыртқы аудиторлық ұйымның атауы/ Name of auditing company and date 

of last audit 

 

«Grant Thornton» ЖШС 31.12.2020 жылы аяқталған жылға тексеру жүргізді / Grant Thornton LLP Inspected the year ended 

31.12.2020. 

 

8.3.  Халықаралық рейтингтік агенттіктер берген банктің рейтингін көрсетіңіз / Please, provide with the bank’s ratings 

assigned by international credit rating agencies:  

 

Standard and Poor`s 

B- Ұзақ мерзімді кредиттік рейтинг/Long term counterparty rating 

B Қысқа мерзімді кредиттік рейтинг/Short term counterparty rating 

kzBB- Ұлттық шәкіл бойынша рейтинг/Kazakhstan National Scale rating 

Тұрақты/ Stable Рейтинг болжамы/Rating outlook 
 

 

8.4. Негізгі корреспонденттеріңізді көрсетіңіз /Please indicate your major correspondents and counterparts. 

Атауы/ Name of company Орналасқан жері (ел, қала)/ Place of 

incorporation (country, city)) 

SWIFT 

«Қазақстандағы Қытай Банкі» АҚ ЕБ / 

«Bank of China Kazakhstan» JSC 

Қазақстан Республикасы, Алматы/ 

Almaty, Republic of Kazakhstan 

BKCHKZKA 

«Қазақстан Халық банкі» АҚ / 

«Halyk Savings Bank of Kazakhstan» JSC 

Қазақстан Республикасы, Алматы/ 

Almaty, Republic of Kazakhstan 

HSBKKZKX 

«Альфа-Банк» АҚ / 

«Alfa-Bank» JSC 

Ресей Федерациясы, Мәскеу/  

Moscow, Russian Federation 

ALFAKZKA 

«Сбербанк России» ЖАҚ / 

«Sberbank» PJSC 

Ресей Федерациясы, Мәскеу/  

Moscow, Russian Federation 

SABRRUMM 

The Bank of New York Mellon 
АҚШ, Нью-Йорк/ 

USA, New York 

IRVTUS3N 

Commerzbank AG 
Германия, Франкфурт-на-Майне/ 

Germany, Frankfurt am Main 

COBADEFF 

 

8.5. Сіздің банктің филиалдары мен өкілдіктері, еншілес және тәуелді ұйымдары бар ма?/ Does your bank have branches, 

subsidiaries, affiliates and representative offices? 

 

   иә/ yes     жоқ/ no 



Бар болса оларды көрсетіңіз/ If yes, specify them: 

Қызметтің атауы мен негізгі түрі/ 

Name of the company and its main 

type of activities 

Орналасқан (тіркеу) жері (толық 

мекенжайы)/ Place of incorporation 

(registration) (full address) 

Басшының ТАӘ/ Full name of 

CEO 

«Нұрбанк» АҚ ЕҰ «Нұр Лизинг» 

Лизингтік компаниясы»  ЖШС/ 

«Leasing Company 

«Nur Leasing» LLP  

Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы 

қ., Республика алаңы, 13-үй, 629-офис/ 

Republic of Kazakhstan, 050010, Almaty, 13, 

office 629, Republic sq.  

Мажуга Алексей Николаевич/ 

Mazhuga Alexey Nikolaevich 

 

 

«Нұрбанк» АҚ ЕҰ Money Experts» АҚ/ 

«SB JSC «Nurbank» Money Experts» JSC 

Қазақстан Республикасы, 050010, Алматы 

қ., Республика алаңы, 13-үй, 106, 108-

офистер  /Republic of Kazakhstan, 050010, 

Almaty, 13, office 106,108, Republic sq. 

Шайхиева Ляззат Кынатовна/  

Shaikhieva Lyazzat Kynatovna 

 

«ОУСА «NB» ЖШС/ 

LLP «OUSA» NB» 

 

Қазақстан Республикасы, 050000,                   

Алматы қ., Гоголь көш., 89а-үй / 

Republic of Kazakhstan, 050000, Almaty, 

89a, Gogol str., 

Шарахимбаев Аскар 

Жумалиевич/ Sharahimbayev 

Askar Zhumalievich 

 

«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының 

Мәскеу қ. өкілдігі / 

Representative Office of the Joint-Stock 

Company «Nurbank» in Moscow 

107031, Ресей Федерациясы,                           

Мәскеу қ., Большая Дмитровка көш.,         

32-үй, 9-құрылыс / 107031, Russian 

Federation, Moscow, 32, building 9, 

Bolshaya Dmitrovka str., 

Мочалов Михаил Павлович,                    

Өкілдік басшысы/ 

Mochalov Mikhail Pavlovich, 

Head of Representative Office 

 

 

         Филиалдар https://nurbank.kz/ru/branche_dept  

 

8.6. Сіздің банк филиал, еншілес немесе тәуелді қоғам болып табылады ма?/ Is your bank a branch, subsidiary or affiliated 

company ? 

 

    иә/ yes                                                                                        жоқ/ no 

Иә болса, бас ұйымды атаңыз және оның орналасқан (тіркелген) жерінің мекенжайын көрсетіңіз./ If yes, please, give the 

name and address (registration) of the head (parent) company? 

 

      

 

 

9.  Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға 

қарсы іс-қимылдар бойынша қабылданған шаралар туралы мәліметтер (КЖҚІ / ТҚ)/Information on measures 

taken to combat the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism (AML/CFT) 

 

 

9.1. Сіздің елдегі банктер заңсыз кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 

іс-қимылдар туралы заңнаманы орындайтын субъектілер болып табылады ма?/ Are banks in your home country subject 

to laws tailored to counter money laundering and terrorism finance? (Қазақстан Республикасының бейрезидент - банктері 

үшін) / For banks, which are non-residents of the Kazakhstan) 

 

   иә/ yes      жоқ/ no 

 

 Егер иә болса, Сіздің елдеріңізде қабылданған заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және 

терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнамалық және басқа да нормативтік актілерді 

көрсетіңіз / If yes, please, outline laws, rules and standards tailored in your country to prevent money laundering and terrorism 

financing:  

https://nurbank.kz/ru/branche_dept


 Қазақстан Республикасының «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылдың 28 тамызындағы № 191-IV Заңы / Law of the Republic of 

Kazakhstan dated August 28, 2009 №. 191-IV LRK «On counteracting legalization (laundering) proceeds from crime and the 

financing of terrorism»; 

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын 

операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту 

туралы» 2020 жылдың 30 қыркүйегіндегі № 938 Бұйрығы / Order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan 

dated September 30, 2020 № 938 «On approval of the Rules for Submission by Financial Monitoring Entities of Information and 

Information on Transactions Subject to Financial Monitoring and Signs of determining a Suspicious Transaction»; 

 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының «Қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында 

екінші деңгейдегі банктер мен Ұлттық пошта операторы үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту 

туралы» 2020 жылдың 22 наурызындағы № 18 Қаулысы / Resolution of the Board of the Agency of the Republic of 

Kazakhstan for Regulation and development of the Financial Market of March 22. 2020 № 18 «On approval of Requirements to 

the Rules of Internal Control in order to counteract the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of 

terrorism for second-tier banks and National Postal Operator»; 

 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Екінші деңгейдегі банктерге арналған тәуекелдерді басқару 

және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 2019 жылдың 12 қарашасындағы № 188 Қаулысы / 

Resolution of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated November 12, 2019 № 188 «On approval of the 

Rules for the formation of a risk management and internal control system for second-tier banks».  

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Жеңілдікті салық салынатын мемлекеттер тізбесін бекіту туралы» 2018 

жылдың 08 ақпанындағы № 142 Бұйрығы / Order of the Minister of Finance of the Republic of Kazakhstan dated February 8, 

2018 № 142 «On approval of the list of states with preferential taxation»; 

 Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының «Банктік және сақтандыру 

қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында 

лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, акционерлік инвестициялық қорлар және микроқаржылық қызметті жүзеге 

асыратын ұйымдар қызметінің мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесін белгілеу туралы» 2020 жылдың 24 

ақпанындағы № 8 Қаулысы / Resolution of the Board of the National Bank of the Republic of Kazakhstan dated February 24, 

2020 № 8 «On establishing a list of offshore zones for the purposes of banking and insurance activities, the activities of 

professional participants in the securities market and other licensed activities in the securities market, the activities of joint-stock 

investment funds and the activities of organizations engaged in microfinance activities»; 

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің «Қаржы мониторингі субъектілерінің клиентті тиісінше тексеруі үшін 

қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы» 2010 жылдың 15 ақпанындағы № 56 Бұйрығы / Order of the Minister of Finance of 

the Republic of Kazakhstan dated February 15, 2010 № 56 «On approval of the list of documents required for the due diligence of 

customers by type of subjects of financial monitoring». 

 

9.2. КЖҚІ/ТҚ мәселелері бойынша соңғы жүргізілген тексерудің күні мен нәтижелерін көрсете отырып, шетел қаржы 

ұйымы - респондентін тіркеу мемлекетінің қадағалаушы органының атауы мен орналасқан жерін көрсетіңіз/Please 

indicate the name and location of the supervisor of the state of registration of the foreign financial organization – the respondent, 

indicating the date and results of the last audit on AML / CFT issues 

 

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Алматы қ., Көктем-3 ы/а, 21-үй /Agency of the 

Republic of Kazakhstan for regulation and development of the financial market of Almaty, md.Koktem-3, building 21. 

 

9.3. Шешім шығарылған күн мен шешім шығарған органның (бар болса) атауын көрсете отырып, шетелдік қаржы 

ұйымы - респондентке және (немесе) оның басқарушы жұмыскерлеріне соңғы бес жыл ішінде КЖҚІ/ТҚ туралы 

заңнаманы бұзғаны үшін қолданылған қылмыстық немесе әкімшілік сипаттағы жазалар (санкциялар, ықпал ету 

шаралары)/ Penalties (sanctions, measures) of a criminal or administrative nature, applied to a foreign financial organization – 

the respondent and (or) his senior employees for the last five years, for violation of the AML / CFT legislation, indicating the date 

of the decision and the name of the authority that issued the decision (in the presence of)/ 
 

Жоқ/No 

 

9.4. Сіздің Банкте қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау ережелері мен оны ұлттық заңнамалық және өзге 

нормативтік актілердің талаптарына сәйкес жүзеге асыру бағдарламалары жасалған ба? / Has your Bank established 

internal policies, procedures and controls to ensure compliance with the obligations under the existing national legislation and 

regulations on prevention of money laundering and terrorism finance? 

 

  иә/ yes                                                                                           жоқ/ no 

 

  

 бар болса оларды көрсетіңіз /if yes, please, outline them: 

Нормативтік актінің атауы / Title of internal AML/CTF act 
Бекітілген күні/ 

Date of approval 

Соңғы өзгертулер 

енгізілген күн 

/Last modified 

date 



«Нұрбанк» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 

(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылдар бойынша 

ішкі бақылау ережелері /Rules of internal control to combat the legalization 

of proceeds from crime and the financing of terrorism at Nurbank JSC 
 

 

28.04.2010 

 

 

 

26.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5. Сіздің банктің филиалдары мен еншілес ұйымдары (бар болса) банктің бас ұйымы жасаған заңсыз жолмен алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсатында ішкі бақылау 

ережелері мен бағдарламаларын қолдана ма? / Are your AML/CTF policies and practices applied to all branches and 

subsidiaries (if any) of your bank both in the home country and in locations outside of the home country? 

 

      иә/ yes    жоқ/ no 

 
9.6. Еншілес ұйымдарда КЖҚІ/ТҚ мақсаттары үшін өздерінің ішкі бақылау ережелері бар. Банктің филиалдары Банктің 

бас ұйымы жасаған КЖҚІ/ТҚ мақсатында ішкі бақылаудың ережелері мен бағдарламаларын қолданады./ Subsidiaries 

have their own internal control rules for AML / CFT purposes. Branches of the Bank apply the rules and programs of internal 

control for AML / CFT purposes developed by the parent organization of the Bank. 

 

    иә/ yes      жоқ/ no 

 

9.7. Ішкі аудит бөлімшесі мен сыртқы аудиторлық ұйымның КЖҚІ/ТҚ мәселелері бойынша ішкі құжаттардың 

тиімділігін бағалау рәсімдерінің болуы немесе болмауы / Presence or absence of procedures for evaluating the 

effectiveness of internal documents on AML / CFT issues by the internal audit unit and the external audit organization. 
 

Соңғы аудиторлық тексеру күні 

/Date of  last audit   
Соңғы аудиторлық тексерудің нәтижелері /Results of the last audit 

Ішкі аудит қызметі /Internal 

Audit service 12.01.2021г. 
 

Қазақстан Республикасының қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимыл саласындағы Заңнаманы, сондай-ақ өзге де нормативтік актілерді бұзу 

анықталған жоқ. / 

Violations of the Legislation of the Republic of Kazakhstan, as well as other 

normative acts in the field of counteracting the legalization (laundering) of proceeds 

from crime, and the financing of terrorism have not been identified. 
  

9.8. КЖҚІ/ТҚ саласындағы функцияларды орындайтын бөлімшенің болуы немесе болмауы / Presence or absence of a unit 

performing functions in the field of AML/CFT 

 

  иә/ yes      жоқ/ no 

 

бар болса / If yes: 

Сондай бөлімшенің атауы /Name of such unit: 

Қаржы мониторингі бөлімі /Financial Monitoring  

 

9.9. КЖҚІ/ТҚ мәселелері бойынша жауапты жұмыскер басқарушы жұмыскер немесе басқару органының мүшесі 

деңгейінде тағайындала ма?/Is an AML / CFT officer appointed at the level of the manager or member of the management body 

 

 иә/ yes      жоқ/ no 

 

10.   Егер иә болса, онда оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), лауазымын, байланыс телефондары мен факс 

нөмірлерін, электрондық пошта мекенжайын көрсетіңіз / If yes, please, provide his (her) full name, position, 

telephone and fax number & e-mail: 

 

ТАӘ/ Full name:  Сапронов Станислав Сергеевич/ Sapronov Stanislav Sergeevich 

Лауазымы /Position:  Қаржы мониторингі бөлімінің бастығы /Head of Financial Monitoring 

Телефоны /Telephone:  +7 (727) 250 00 00 (ішкі/ext. 4665) 

Факс/ Fax:  +7 (727) 250 67 03 

Электрондық поштасының 

мекенжайы / 

 E-mail: 

 SSapronov@nurbank.kz  

 

10.1. Тәуекел факторларын (клиент типі бойынша тәуекел, ел (географиялық) тәуекел, қызмет (өнім) тәуекелі) ескере 

отырып, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру 

тәуекелдерін басқару рәсімдерінің бар-жоғын көрсетіңіз/ Please indicate the presence or absence of risk management 

mailto:SSapronov@nurbank.kz


procedures for legalizing (laundering) the proceeds of crime and terrorist financing taking into account risk factors (risk by type of 

client, country (geographic) risk, risk of service (product) 

 

«Нұрбанк» АҚ-да қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру 

тәуекелдерін бағалау әдістемесі /The program of risk assessment of legalization (laundering) of proceeds from crime and 

financing of terrorism in «Nurbank» JSC 

 

10.2. Сіздің банкіңізде келесі рәсімдер әзірленді ме?/ Has your Bank established the following procedures? 

Клиенттерді сәйкестендіру, пайда табушыларды айқындау және сәйкестендіру, Банктің 

клиенттері мен контрагенттерін зерттеу, тәуекелдерді бағалау және клиент 

қаражатының шығу көзін анықтау / “Know Your Customer” procedures including 

customer and beneficiaries identification procedures. 

Банкіңіздің рәсімдеріне келесілер кіреді ме/ Do your procedures include: 

 Ақша аударымдары кезінде ақша жөнелтуші туралы толық ақпарат беру 

(шот нөмірі, аты-жөні / атауы, толық мекенжайы)/ Providing full details of 

the  sender (account number, name, full address) when fulfilling payment 

orders. 

 Халықаралық аударымдар жүргізу кезінде бенефициар туралы толық 

ақпарат алу (шот нөмірі, аты-жөні / атауы, толық мекенжайы)/ requiring 

full details of the beneficiary (account number, name, full address) from the 

sender when fulfilling international payment orders. 

 Банкте шоты жоқ тұлғаны, оның төлқұжаты / жеке басын куәландыратын 

басқа құжаты негізінде қолма-қол ақшалай қаражатпен операция жасаған 

кезде сәйкестендіру. / Identifying “walk-ins” (persons that do not have 

accounts with the bank) by passport / ID card when accepting cash payments 

 

 

 

   иә/ yes                жоқ/ no 

 

  иә/ yes                   жоқ/ no 

 

 

  иә/ yes                  жоқ/ no 

 

 иә, барлық жағдайларда/ yes, 

in all cases 

  иә, сома асатын болса/ yes, if 

amount exceeds           

___________________          

    жоқ/ no 

Банк клиенттері және олардың операциялары туралы ақпаратты тексеру / Checking 

information about the customers and their transactions 
  иә/ yes                  жоқ/ no 

Операциялардың мониторингі және клиенттердің күдікті әрекеттерін (операцияларын), 

оның ішінде арнайы бағдарламалық жасақтаманы (автоматтандырылған ақпараттық 

жүйелер) анықтау / Monitoring operations and identifying suspicious activities (operations) 

of customers, including special software (automated information systems)  

  иә/ yes                 жоқ/no 

 

Террористтер мен терроризмі қаржыландырумен байланысты тұлғаларды қаржылық 

және басқа ресурстарға қол жеткізуіне жол бермеу (активтерді тоқтату)/ Prevention of 

access of terrorists and persons associated with the financing of terrorism to financial and 

other resources (asset freeze) 

 иә/ yes                 жоқ/no 

Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және террористік 

қызметті қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы ұлттық заңнамада көзделген 

ақпаратты құжаттық есепке алу және ұсыну / Documenting the revealed information and 

reporting transactions according to national AML/CTF legislation to the authorized body 

 иә/ yes                 жоқ/ no 

 

Құжаттар мен ақпаратты сақтау / Records keeping    иә/ yes                 жоқ/ no 

Ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз ету / Confidentiality procedures    иә/ yes                  жоқ/ no 

Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және террористік 

қызметті қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы мәселелер бойынша қызметкерлер 

құрамын оқыту /Training of personnel  on AML/CTF 
   иә/ yes                  жоқ/ no 

 

10.3. Сіздің банк клиенттердің заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді 

қаржыландыру тәуекелін бағалай ма? / Do you have a risk focused assessment of your customers? 

 

  иә/ yes      жоқ/ no 

 

10.4. Клиент қаражатының пайда болу көзін анықтау рәсімі бар ма?/ Is there a procedure to determine the source of origin 

of customer funds 
 

  иә/ yes      жоқ/ no 

 

10.5. Шетелдік жария лауазымдық тұлғалармен іскерлік қатынастар орнату тәртібін реттейтін рәсімдердің болуы 

немесе болмауы (ШЖЛТ) / Presense or absence of procedures governing the establishment of business relations with foreign 

public officials (IPDL) 



 

   иә/ yes      жоқ/ no 

 

10.6. Сіздің Банкіңіз анонимдік шоттар ашады ма?/ Does your Bank open anonymous accounts? 

 

     иә/ yes   жоқ/ no 

 

10.7. Сіздің Банкте анонимдік шоттар ашуға жол бермеуге бағытталған рәсімдер бар ма?/ Does your Bank have 

procedures to prevent the opening of anonymous accounts 
 

   иә/ yes     жоқ/ no 

 

10.8. Сіздің Банкте ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық шаралар дайындайтын топтың ұсынымдарын 

орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) орналасқан филиалдар (өкілдіктер) бар ма? (ФАТФ)/ Does your bank have 

branches (representative offices) located in states (territories) that do not comply with the recommendations of the Group for the 

Development of Financial Measures against Money Laundering (FATF) / 

 

   иә/ yes   жоқ/ no 

 

10.9. Бар болса көрсетіңіз /If yes, please indicate. 

 

Филиалдардың (өкілдіктердің) атауы /  
Name of branches (representative offices) 

Орналасқан жері /Location 

 

11.  Сіздің Банкте ақшаны жылыстатуға қарсы қаржылық шаралар дайындайтын топтың ұсынымдарын 

орындамайтын мемлекеттерде (аумақтарда) тіркелген банктермен немесе басқа қаржы институттарымен 

корреспонденттік қатынастар бар ма? (ФАТФ)/ Does your Bank have correspondent relations with banks or other 

financial organizations registered in states (territories) that do not comply with the recommendations of the Financial Action 

Task Force on Money Laundering (FATF) 

 

   иә/ yes   жоқ/ no 

 

Бар болса көрсетіңіз /If yes, please indicate. 

 

Банктер мен қаржы ұйымдарының (бар болса) атауы / Names of banks and financial organizations (if any) 

 

11.1. Сіздің банкте салық салуы жеңілдетілген елдерде тіркелген және (немесе) осындай банктер мен қаржы 

ұйымдарының (бар болса) атауларын көрсете отырып, қаржылық операцияларды жүргізу кезінде ақпаратты ашуды 

және ұсынуды көздемейтін банктермен немесе басқа қаржы ұйымдарымен корреспонденттік қатынастар бар ма?/ 

Does your Bank have correspondent relations with banks or other financial organizations registered in countries with 

preferential taxation and (or) that do not provide for the disclosure and provision of information when conducting financial 

transactions, indicating the names of such banks and financial organizations (if any) 

 

   иә/ yes    жоқ/ no 

 

11.2. Сіздің Банктің қалқа-банктермен корреспонденттік қатынастары бар ма?/Does your Bank have correspondent 

relations with screen banks 

 

   иә/ yes    жоқ/ no 

 

11.3.  Иә болса, осындай қалқа-банктердің атауларын көрсетіңіз (бар болса)/If yes, please indicate the names of such 

screen banks (if available) 

 

 

11.4. Сіздің Банкте қалқа-банктермен корреспонденттік қатынастар орнатуға кедергі келтіретін рәсімдер бар 

ма?/Does your Bank have procedures that prevent the establishment of correspondent relations with screen banks 

 

  иә/ yes      жоқ/ no 

 

12. FATCA status / ФАТКА мәртебе:  

 
12.1. FATCA status of your  bank is / Сіздің банктің ФАТКА мәртебесі:  

 

    Participating FFI - FFI that enters into an agreement with the IRS  to undertake certain due diligence, withholding and 

reporting requirements for U.S. account holders / Қатысушы – АҚШ-тың Салық қызметімен (IRS) америкалық салық 

төлеушілерінің шоттарын сәйкестендіру бойынша ақпарат беру үшін келісім жасасқан шетелдік қаржы институты. 

 



 Registered deemed-compliant FFI - FFIs that comply with FATCA requirements under an agreement between the U.S. 

and a foreign government / Тіркелетін шартты-сәйкестіктер - IGA үкіметаралық келісім шеңберінде ФАТКА заңы 

бойынша міндеттемелерді орындайтын шетелдік қаржы институттары 

  

12.2. If yes, which IGA type / Иә болса, IGA моделін айқындаңыз:    Model 1                 Model 2 

 

    Certified deemed-compliant FFI  – FFI that is not required to register with the IRS and certifies its status by providing a 

withholding agent with a valid Form W-8. Includes non-registered local banks, retirement plans, non-profit organizations, FFIs 

with only low-value accounts, and certain owner-documented FFIs / Сертификатталған шартты-сәйкестіктер  – АҚШ-тың 

Салық қызметінде (IRS) тіркеуден босатылған және Form W-8 формасы бойынша кез-келген салық агентімен 

сертификатталуға жататын шетелдік қаржы институттары. Бұған тіркелмеген жергілікті банктер, зейнетақы қорлары, 

коммерциялық емес ұйымдар және т.б. кіреді.  

 

    Excepted FFI - Entities which are excluded from the FFI definition and not subject to withholding includes: 

Holding companies engaged in non-FI business  

Start-up companies for non-financial business  

Liquidating or reorganizing non-financial entities  

Group hedge/financial company which is non-financial and restricted to affiliates  

Organized  in U.S. Territory  

/ Шығарылып тасталғандар - Қаржылық шетелдік ұйымның анықтамасына кірмейтін және міндеттемелер субъектісі 

болып табылмайтын ұйымдар, атап айтқанда: қаржылық емес холдингтік компаниялар, жаңадан құрылған қаржылық 

емес ұйымдар, таратылған немесе қайта ұйымдастырылған ұйымдар, үлестес тұлғалар және т.б. 

 

    Non-Participating FFI - FFI that does not enter into an agreement with the IRS and is not deemed compliant or excepted  / 

Қатысушы емес – АҚШ-тың Салық қызметімен (IRS) келісім жасамаған және шығарылып тасталғандардың мәртебесі 

жоқ қаржылық шетелдік ұйым. 

    

12.3. Global Intermediary Identification Number (GIIN) of your good bank is (if any) / Сіздің банктің ғаламдық аралық 

сәйкестендіру нөмірі (GIIN):  

 

4XENLS.00000.LE.398 

 

 
12.4. Банк атынан қол қоюға уәкілетті / On behalf of the bank 

 

Басқарма төрағасы / 

Chairman of the Management Board 
 Сарсенов Э.Р. / Sarsenov E.R. 

      (лауазымы / position)                                               (қолы / signature)                               (ТАӘ/ surname, name) 

 

                                                                                     Мөр/ Seal 

Күні/ 

Date 
   

 

 


