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1-Бөлім. Жалпы шарттар 

1. «Нұрбанк» АҚ-тың операциялар жүргізудің жалпы шарттары туралы 

ережесі (бұдан былай – Ереже) 1995 жылдың 31 тамызындағы Қазақстан 

Республикасының №2444 «Қазақстан Республикасында банктер және банк 

қызметі туралы» Заңының негізінде, Қазақстан Республикасының басқа да 

нормативтік құқықтық актілеріне, «Нұрбанк» АҚ-ның (бұдан былай – Банк) 

Жарғысына және «Нұрбанк» АҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес 

жасалды.  

2. Бұл Ереже Банк операцияларын жүргізуді банк заңнамасында 

қарастырылған құқықтық тұрғыдан реттеу мақсатында жасалған.  

3. Бұл Ережеде келесі мәліметтер мен жосықтар қамтылған:  

1) қабылданатын депозиттер мен берілетін кредиттердің шекті сомалары 

мен мерзімдері; 

2) депозиттер мен кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің шекті 

сомалары; 

3) депозиттер мен кредиттер бойынша сыйақы төлеу шарттары; 

4) Банк қабылдайтын қамтамаға қойылатын талаптар; 

5) Банк операцияларын жүргізу үшін сыйақы мөлшерлемелері мен 

тарифтер шекті өлшемдері; 

6) банктік қызметтер көрсету туралы шешім қабылдаудың шекті 

мерзімдері; 

7) банктік қызметтер көрсету барысында туындайтын мәселелер бойынша 

Клиенттердің арыздарын қарастыру тәртібі; 

8) Клиенттермен жұмыс істеу тәртібі туралы ереже; 
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9) Банк пен Банк Клиенттерінің құқықтары мен міндеттері, олардың 

жауапкершіліктері; 

10) Директорлар кеңесі Ережеге енгізу қажет деп тапқан басқа да 

шарттар, талаптар мен шектеулер. 

4. Бұл Ереже ашық ақпарат болып табылады және коммерциялық немесе 

банктік құпия болып табылмайды.  

5.  Бұл Ереже Банктің операцияларды жүргізудің жалпы стандартты 

шарттарын белгілейді. Банктік операциялар мен әртүрлі банк өнімдері бойынша 

операциялар жүргізудің нақты шарттары мен тәртібін Банктің ішкі номативтік 

құжаттарында, сонымен қатар Клиентпен жасалатын сәйкесті келісімшарттарда 

белгіленеді.   

6. Банк операциялар жүргізу және өтініштерді қарастыру кезінде банктік 

құпияны сақтайды және ақпаратты беру қажеттілігі Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде тікелей қарастырған 

жағдайларды қоспағанда, Клиенттің жазбаша рұқсатынсыз үшінші тұлғаларға 

банктік құпияға жататын ақпараттарды жария етпейді.  

7. Банктік операцияларды іске асыру кезінде Банк пен Клиенттің 

арасындағы қатынастарды Қазақстан Республикасының заңнамасы, Банктің ішкі 

нормативтік құжаттары, сондай-ақ жасалған келісімшарттың шарттары 

реттейді.  

8. Бұл Ереженің ережелері мен жасалған келісімшарттардың шарттары 

қарама-қайшы келген жағдайда, келісімшарттардың шарттарына басымдылық 

беріледі.  

9. Банк өзінің банктік қызметін қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 

реттеу және қадағалау бойынша уәкілетті орган берген лицензиясының 

негізінде жүзеге асырады.  

 

2-Бөлім. Ережеде қолданылатын негізгі түсініктер, терминдер мен 

қысқартулар 

10. Бұл Ережеде төмендегідей түсініктер, терминдер мен қысқартулар 

қолданылады: 

1) Банк – «Нұрбанк» АҚ; 

2) банктік күн – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі мен Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасындағы мейрамдар туралы» Заңы 

белгілеген демалыс пен ұлттық, мемлекеттік мейрамдарды қоспағанда, 

дүйсенбі-жұма аралығындағы жұмыс күні.   

3) банктік шот – ақша қабылдау және/немесе Клиентке банктік қызмет 

көрсетуге қатысты Банк пен Клиент арасындағы келісімшарттық қатынастарды 

көрсету тәсілі.  

4) банктік омбудсмен – банк пен қарыз алушы - жеке тұлға арасында 

ипотекалық қарыз келісімшартынан туындайтын қарама-қайшылықтарды қарыз 



5 

 

алушының өтініші бойынша, қарыз алушы мен банктің құқықтары мен заңмен 

қорғалатын мүдделерін қанағаттандыру туралы келісімге келу мақсатында 

реттеу істерін жүзеге асыратын, өз қызметінде басқаға тәуелсіз жеке тұлға; 

5) банктік қызмет – «Қазақстан Республикасында банктер және банк 

қызметі туралы» Заңның 30-бабында қарастырылған банктік және басқа 

операцияларды Банктің жүзеге асыруы;  

6) салым – жеке немесе заңды тұлғадан (салымшы) банктік салым 

келісімшарты негізінде Банктің қабылдаған ақшасы (депозит). Ол салымды 

пайдаланғаны үшін Банк банктік салым келісімшартында қарастырылған 

мөлшер мен тәртіпте салымшыға сыйақы төлейді; 

7) салым/депозит бойынша сыйақы – банкте сақталатын ақшаны 

пайдаланғаны үшін банктік салым келісімшартында, банктік шот 

келісімшартында немесе корреспонденттік шот ашу және жүргізу 

келісімшартында немесе корреспонденттік шот ашу және жүргізу 

келісімшартында белгіленген мөлшерде, тәртіпте және шарттарда Банктің 

Клиентке төлейтін ақша сомасы; 

8)  қарыз бойынша сыйақы – банктік қарыз келісімшартында белгіленген, 

кредитті пайдаланғаны үшін Клиенттің Банкке төлейтін ақша сомасы;  

9) сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі – Банк банктік салым 

келісімшартында рәсімделген депозиттерді қабылдау операцияларын және 

банктік қарыз операцияларын жүзеге асырған кездегі сенімді, жылдық, тиімді 

салыстырмалы түрде есептелген сыйақы мөлшерлемесі, ол Қазақстан 

Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес 

есептеледі;  

10) қашықтан банктік қызмет көрсету – Банктің электрондық байланыс 

каналдарын пайдалану арқылы банктік қызметтер көрсетуі; 

11) депозит – ақша тікелей депозиторға немесе тапсырма бойынша 

үшінші тұлғаға қайтарылуы тиіс пе, жоқ па, оған қарамастан, оны алғашқы 

талап бойынша немесе қандай да бір мерзім өткеннен кейін, толығымен немесе 

ішінара алдын ала үстемақы қосып немесе ондай үстеме ақы қоспастан, ақшаны 

номиналды түрде қайтару шартымен бір тұлғаның (депозитор) басқа тұлға-

Банкке тапсыратын ақшасы;  

12) банктік шот келісімшарты – Банк пен Клиент арасында жасалатын 

келісімшарт немесе Банк пен Клиент арасында жасалатын және түрлі банктік 

қызмет көрсету келісімшарттарының элементтерімен қатар банктік шот 

келісімшартының элементін қамтитын аралас келісімшарт. Сол келісімшарт 

бойынша Банк Клиенттің пайдасына түсіп жатқан ақшаны қабылдауға, 

Клиентке немесе үшінші тұлғаларға ақшаның тиісті сомасын аударуға (беруге) 

және банктік шот келісімшартында қарастырылған басқа қызметтер көрсетуге 

міндеттенеді;  
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13) банктік салым келісімшарты – Банк пен Клиент (салымшы) 

арасында жасалатын келісімшарт, сол келісімшарт бойынша Банк салымшыдан 

ақша қабылдайды және ол ақшаға қатысты банктік салым келісімшартында 

қарастырылған мөлшерде және тәртіпте сыйақы төлеуге, сондай-ақ салымды 

Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен және салымның сол түріне 

арнайы жасалған банктік салым келісімшартында қарастырылған шарттар мен 

тәртіпте қайтаруға міндеттенеді;  

14) Банктік қарыз келісімшарты – Банк (қарыз беруші) пен Клиент 

(қарыз алушы арасында жасалатын келісімшарт. Сол келісімшарт бойынша 

Банк Клиентке ақылық, мерзімдік, қайтарымдылық шарттармен қарыз беруге 

міндеттенеді;  

15) Кеңсе/Іс қағаздарын жүргізу секторы (бұдан былай-Кеңсе) – 

Банктің/Банк филиалының Банктің кіріс және шығыс корреспонденциясын 

қабылдауды және тіркеуді жүзеге асырыатын құрылымдық бөлімшесі;  

16) Клиент – Банк өнімдері қызметтерін пайдаланатын немесе «Нұрбанк 

АҚ банктік қызметтерін пайдаланғысы келетіне заңды немесе жеке тұлға, соның 

ішінде заңды тұлға құрмастан, кәсіпкерлік іспен айналысатындар, Қазақстан 

Республикасының резиденті немесе бейрезиденті;  

17)  Байланыс орталығы – Банктің ақпараттық қызметі. Оның құзырына 

телефон арқылы жүгінуге, банктің (www.nurbank.kz/service@nurbank.kz немесе 

cc@nurbank.kz) электронды поштасына түсетін Клиенттердің электронды 

хаттары мен банк қызметін/өнімін ұсыну барысында туындаған сауалдарына 

қызмет көрсету жатады; 

18) корпоративтік веб-сайт - www.nurbank.kz; 

19) жүгіну – Банкке жазбаша, ауызша немесе электронды құжат 

формасында жіберілген, Клиенттің электронды сандық қолтаңбасымен 

расталған/расталмаған жеке немесе ұжымдық ұсынысы, өтініші, арызы, сауалы 

немесе пікірі;  

20) операциялық күн – Клиенттерден ақша аудару туралы нұсқаулар мен 

осындай нұсқауларды тоқтата тұру немесе тоқтату туралы өкімдерін Банктің 

орындайтын, олардың пайдасына ақша аударылуына қатысты хабарламалар 

жіберетін уақыт кезеңі. Заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, шаруа қожалықтары, 

жеке нотариустар, сот орындаушылар мен қорғаушылар үшін – Астана 

уақытымен сағ. 9:00-ден 17:00-ге дейін. Жеке тұлғалар үшін – Астана 

уақытымен сағ. 9:00-ден 18:00-ге дейін. 

21)  Банк басшылығы – Банк Басқармасының Төрағасы, Басқарма 

Төрағасының орынбасары, басқарушы директор, қаржы директоры, филиал 

директоры, филиал директорының орынбасары; 

22) валюта айырбастаудың нарықтық бағамы – Қазақстан Республикасы 

аумағында қызмет ететін қор биржасының негізгі сессиясында қалыптасқан 

және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бухгалтерлік есеп және қаржы 

http://www.nurbank.kz/
mailto:service@nurbank.kz
mailto:cc@nurbank.kz
http://www.nurbank.kz/
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есептілігі саласындағы қызметтерді реттейтін уәкілетті мемлекеттік органмен 

бірге белгілейтін тәртіпте белгіленген теңгенің шетелдік валютада орташа 

есептелген биржалық бағамы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы аумағында 

қызмет ететін қор биржасында сауда жүргізілмейтін шетел валютасы бойынша 

есептелген,  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі  бухгалтерлік есеп және 

қаржы есептілігі саласындағы қызметтерді реттейтін уәкілетті мемлекеттік 

органмен бірге белгілейтін тәртіпте кросс-бағамдарды пайдаланып есептелетін 

теңгенің бағамы; 

23)     Тариф (-тер) – Банктің клиенттерге көрсететін қызметтері құнының 

мөлшері.  

Тарифтер шекті, стандартты және дербес болып бөлінеді:  

- шекті тарифтер – Банктің Директорлар кеңесі бекіткен және осы Ереженің 

1, 2, 3, 4, 5 – қосымшаларында көрсетілген тарифтер; 

- стандартты тарифтер – Банктің клиентіне/клиенттері тобына дербес 

тарифтер белгіленген жағдайларды қоспағанда, барлық клиенттерге қатысты 

қолданылатын, Банктің Директорлар кеңесі бекіткен шекті тарифтер 

шеңберінде Банктің Тарифтік комитеті бекіткен тарифтер. Банктік операциялар 

жүргізуге арналған стандартты тарифтер Банк жұмыскерлеріне арналған 

«Тарифтер» МБ-да, сондай-ақ Банктің клиенттеріне арналған Банктің 

www.nurbank.kz корпоративтік веб – сайты мен Банк филиалының 

(жайларының) операциялық залдарында орналастырылады; 

- дербес тарифтер – Банктің Директорлар кеңесі және осы Ережелер 

бекіткен шекті тарифтер шеңберінде Банктің Тарифтік комитеті Банктің белгілі 

бір клиентіне/клиенттері тобына қатысты қолданылатын тарифтер;   

23-1) Тарифтік комитет – Банктің Директорлар кеңесі және осы Ережелер 

бекіткен Банктің Тарифтік саясатына, Тарифтік комитет туралы ережеге сәйкес 

Банктің тариф саясатын жүзеге асырушы алқалық орган;   

24)  Банктің уәкілетті органы – Банктің ішкі нормативтік құжаттарында 

белгіленген құзыреттік пен өкілеттігіне сәйкес шешім қабылдау бойынша, оның 

ішінде сыйақы мөлшерлемесін, банктік қызметтер көрсету мерзімдерін, 

шарттарын белгілеу мәселелері бойынша тиісті өкілеттіктілер берілген Банктің 

тұрақты қызмет атқаратын алқалық органы.  

25) VIP клиент - «VIP» мәртебесі берілген, төмендегі өлшемдердің біріне 

немесе бірнешеуіне сәйкес келетін Банктің клиенті болып табылатын жеке 

тұлға:  

 1) Банкке белгіленген сомадан кем емес көлемде (Банктің Алматы, Астана 

қалаларындағы филиалдарда 20 000 000 (жиырма миллионнан) жоғары, Банк 

басқа филиалдарында 10 000 000 (он миллионнан) жоғары немесе салым 

ашылған ағымдағы күнгі ҚР ҰБ есептік бағамы бойынша аталған сомалардың 

кез келген басқа валютадағы баламасы) салым салған жеке тұлғалар, сондай-ақ 

олардың отбасы мүшелері (әйелі немесе ері); 

http://www.nurbank.kz/
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 2)  владельцы (участники, акционеры) и ТОР-менеджмент (должностное 

лицо, руководство компании) клиентов Банка -  юридических лиц, 

обслуживающихся в Банке по продуктам/услугам корпоративного, малого и 

среднего бизнеса, а также члены их семьи (супруг или супруга), на основании 

письменного  решения Руководства Банка, согласно, внутренних нормативных 

документов Банка; 

 3)  клиенты не соответствующие критериям согласно подпунктам 1, 2 

настоящего пункта, но получившие статус на основании письменного  решения 

Руководства Банка, согласно  Правилам  по обслуживанию VIP клиентов;  

 4) физические лица, не соответствующие критериям согласно подпунктам 

1, 2, 3 настоящего пункта, но при этом готовые заключить «Договор о VIP 

обслуживании» с Банком  и оплачивающие комиссию за  годовое обслуживание 

согласно Тарифам Банка. 

 

3-Бөлім. Клиенеттермен жұмыс істеу тәртібі 

11. Банктік қызмет алу қажеттілігі туындаған кезде Клиенттің кез 

келген филиалға/Банк филиалының Банктік қызмет көрсету орталығына 

хабарласуына болады.  

12. Сыйақы мөлшерлемелері мен тарифтердің мөлшерлері туралы, 

ол мөлшерлемелер мен тарифтерді бекіткен және өзгерткен күндерді қамтитын 

ақпаратты, сондай-ақ олардың бекітілгенін растайтын ішкі құжаттардың, 

оларды бекіткен Банк органының деректемелерін қамтитын маңызды 

ақпараттар:  

1) филиалдарда/Банк филиалдарының банктік қызмет көрсету 

орталықтарында, көруге және танысуға қол жетерлік орындарға;  

2) Банктің www.nurbank.kz. корпоративтік веб-сайтына орналасады.  

Валюталық операцияларды жүргізудегі банктік қызметтер үшін ақы төлеу 

операцияны жасаған күнгі валюта айырбасының нарықтық құны бойынша 

шетел валютасымен де, теңгемен де жүзеге асырылады.   

13. Клиент Банкке жүгінген кезде, банк жұмыскерлері жүгіну 

мақсаты мен Клиенттің банктік қызметке қажеттілігі анықталады. Клиенттің 

қажеттіліктерін анықтау мен қызмет көрсету/өнімді беру туралы келісімшарт 

жасау (жасау қажет болғанда) үшін Банк Клиентке келесілерді береді:  

1) мөлшерлемелер мен тарифтер, банк қызметін көрсету/өнімін беру 

жөніндегі өтініш (қажет болғанда) бойынша шешім қабылданатын мерзімі 

туралы ақпарат;  

2) банктік қызмет көрсету туралы ақпарат және банктік қызмет көрсету 

туралы келісімшарт жасауға қажетті құжаттар тізбесі;  

3) банктік қызмет көрсету туралы келісімшарт бойынша міндеттемелер 

орындалмаған жағдайдағы Клиенттің жауапкершілігі және орын алуы мүмкін 

тәуекелдер туралы ақпарат;  

http://www.nurbank.kz/
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4) Клиенттің қалауымен - банктік қызмет көрсету туралы келісімшарттың 

сәйкесті типтік формасының көшірмесі;  

5) Клиенттің туындаған сұрақтарына қатысты кеңес беру. Бұл ретте 

Клиентке оны қызықтыратын сұрақтарға қатысты кеңес беру банктік қызметтің 

тиісті түрін көрсетуге жауапты жұмыскердің құзыреті шеңберінде жүзеге асады.  

14. Клиентке, қаржылық есептіліктің орналасқан көздері туралы ақпарат 

және Банктің басқа да ақпараттары Клиенттің сұранысына қарай беріледі.  

15. Банк Клиенттің банктік қызметке қажеттілігін анықтап, Клиентке 

қызметтің және келісімшарттың (болған жағдайда) шарттарымен танысуына, 

сондай-ақ Банк ұсынған қызметті алуына байланысты шешім қабылдауына 

қажетті уақыт береді.  

16. Клиент Банк ұсынған қызметті пайдалануға келіскен жағдайда, 

Клиенттің өтініші бойынша Уәкілетті орган/тұлға қабылдауы қажет 

жағдайларды қоспағанда, Банк Клиенттен өтініш қабылдаған сәттен бастап 5 

(Бес) жұмыс күні ішінде Клиенттің қызмет көрсету туралы өтінішін 

қарастыруды қамтамасыз етеді (өтінішті Банктің ішкі нормативтік құжаттарына 

сәйкес қабылдау қажет болған жағдайда). Клиенттің өтінші бойынша Уәкілетті 

орган/тұлға шешім қабылдауы қажет жағдайларда, өтініш Банктің банктік 

қызметті көрсету тәртібін реттейтін, алайда осы Ережеде қарастырылған 

мерзімдерден аспайтын мерзім ішінде қарастырылады. 

17.  Көрсетілген банктік қызметке қатысты даулы жағдай туындаған кезде 

Банк Клиентке оның:  

1) банктік омбудсменіне – ипотекалық қарыздарға байланысты 

келісімшарттар төңірегіндегі даулы жағдайлар бойынша;  

2) сотқа немесе құзіретіне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын 

реттеу, бақылау және қадағалау қызметін жүзеге асыру кіретін уәкілетті 

мемлекеттік органға;  

3) осы Ереженің 7-Бөлімінде қарастырылған жосықтарға сәйкес Банкке 

жүгінуге құқығы бар екенін хабарлайды.  

18. Клиентке Банктің, банк омбудсманының және қаржы нарығын және 

қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау бойынша мемлекеттік 

органның оналасқан жері, пошта және электронды мекенжайы туралы ақпарат 

беріледі.  

 

4-Бөлім. Банктік шоттарды ашу мен жүргізудің жалпы шарттары 

19. Банк пен Клиент арасында банктік шот келісімшарттары, банктік 

салым келісімшарты, корреспонденттік шоттарды ашу және жүргізу туралы 

келісімшарттар жасалған кезде Банктік шоттар ашылады. Банктік шоттар теңге 

мен шетел валютасында ашылып, ағымдағы, жинақ және  корреспонденттік 
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шоттар болып бөлінеді. Корреспонденттік шоттарды Банк және банктік 

операциялардың жекелеген түрлерімен айналысатын ұйымдар ашады.  

20. Банктік қызмет көрсету кезінде Клиенттерге қызмет көрсетуге 

қатысатын банк жұмыскерлері қызмет көрсету шарттарына, Клиент тапсыратын 

құжаттарға қойылатын талаптар және қызметі үшін Банк алатын комиссиялар 

бойынша кеңес береді.  

21. Банктік шот ашу үшін Банктік шот ашуға қажетті тізбені Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілері және Банктің тиісті ішкі 

нормативтік құжаттары белгілейді, соған орай құжаттар топтамасы 

тапсырылады. Ашылатын шоттың және Клиенттің ұйымдық-құқықтық 

формасына қарай Банк қосымша құжаттарды тапсыруды талап етуге құқылы. 

22.  Банктік шоттар бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру 

және/немесе банктік шоттағы ақшаға тыйым салу Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес және банктік шоттағы шығыс 

операцияларын тоқтата тұруға және/немесе Клиенттің банктік шоттағы 

орналасқан ақшаларына тыйым салуға құқығы бар уәкілетті мемлекеттік 

органдардың тиісті шешімінің (қаулысының) немесе уәкілетті органның 

терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысты ұйымдар мен 

тұлғалардың тізіміне енгізілген ұйымдар мен жеке тұлғалар туралы ақпараттар  

негізінде шектеу  жүзеге асырылады, сондай-ақ мүлікті басқаруға уақытша 

шектеу қою, жіберушінің банктік шотындағы ақшаны қамауға алу  туралы 

актілер негізінде мүлікті басқаруға уақытша шектеу Қазақстан 

Республикасының заңдарында қарастырылған тәртіп пен жағдайларда іске 

асырылады. 

 Мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қорынан, тұрғынүй төлемдерінен, сондай-ақ нотариустың депозиттік шартымен 

енгізілген ақшадан жәрдемақы мен әлеуметтік төлемдер аударуға арналған 

банктік шоттардағы мүлікті қамауға алуға, шығыс операцияларын уақытша 

тоқтатуға, уақытша шектеу қоюға рұқсат етілмейді.   

23. Клиенттің банктік шоттары бойынша операцияларды қайта 

жандандыру/тыйымды алып тастау уәкілетті мемлекеттік органдардың банктік 

шотта шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы және/немесе банктік шотта 

орналасқан ақшаларға тыйым салу туралы шешімін (қаулысын) жою жөніндегі 

тиісті жазбаша хабарламаларының/шешімдерінің/басқа да шешімдерінің 

негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған 

жағдайларда жүзеге асырылады.  

24. Банктік шотты ашу, жүргізу және жабу тәртібін банктік шот 

келісімшарты/банктік салым/корреспонденттік шотты ашу және жүргізу  

келісімшарттары, Қазақстан Республикасының заңнамасы, сонымен қатар 

Банктің ішкі құжаттары реттейді.  
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25. Клиенттің банктік шоты Клиенттің шотты жабу себебі көрсетілген 

өтінішінің негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында және/немесе банктік салым келісімшартында қарастырылған 

жағдайларда жабылады.  

26. Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, 

сәйкестендіру нөмірлерін көрсете отырып, банктік шот ашқаннан күннен кейінгі 

бір жұмыс күнінен кешіктірмей, Банк  бірлескен жинақтаушы зейнетақы 

қорлары мен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін, 

әлеуметтік сақтандырудың Мемлекеттік қорының активтерін, арнайы қаржы 

компаниясының облигацияларын шығаруды қамтамасыз ету болып табылатын 

активтерді және инвестициялық қордың активтерін сақтауға арналған банктік 

шоттарды, заңды тұлғалар-бейрезиденттердің, шетелдік азаматтардың 

азаматттығы жоқ тұлғалардың және (немесе) шетелдік корреспондент-

банктердің жинақ шоттарын, мемлекеттік бюджеттен және Мемлекеттік 

әлеуметтік сақтандыру қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік 

төлемдерді алуға арналған банктік шоттарды, нотариус шартымен ақша салуға 

арналған ағымдағы шоттарды, сондай-ақ эскроу шоттарды қоспағанда, салық 

төлеушіге-заңды тұлғаға, бейрезидентті қоса, оның құрылымдық 

бөлімшелеріне, жеке кәсіпкер ретінде тіркеуде тұрған жеке тұлғаға, жеке 

нотариусқа, жеке сот орындаушыға, адвокатқа, кәсіби медиаторға, кәсіпкерлік, 

жеке нотариалдық, қорғаушылық қызметті жүзеге асырып жатқан шетелдік 

азаматқа немесе азаматтығы жоқ тұлғаға банктік шот ашқаны және банктік 

шотты жапқаны туралы мемлекеттік кірістер органдарына хабарламаларды 

кепілді түрде жеткізуді қамтамасыз ететін ақпараттық – коммуникациялық желі 

арқылы  хабарлайды.  

 Техникалық проблемалардың салдарынан мұндай байланыстың электронды 

каналдары арқылы аталған шоттардың ашылуы мен жабылуы туралы хабарлау 

мүмкін болмағанда, үш жұмыс күні ішінде салық төлеуші орналасқан (тұрған) 

жердегі салық органына қағаз тасымалдағышпен жіберіледі.  

 

§ 1. Клиенттерге ағымдағы шот ашу және жүргізу ерекшеліктері 

27. Клиентке ағымдағы шот ашу және жүргізу Банктің уәкілетті органы 

бекіткен типтік келісімшарттар мен  Клиенттің өтініші негізінде жүзеге 

асырылады. Қажет болған жағдайда, Банк дербес шарттар енгізілген  

келісімшарттарды әзірлейді. 

28. Клиентке ағымдағы шот ашу, жүргізу және жабу осы Ереженің 1-2 

қосымшаларында көрсетілген мерзімде және сонда көрсетілген сыйақыға 

жасалады. Клиенттерге ағымдағы шоттар ашу және жүргізу, Банктің өндіріп 

алатын тарифтері туралы нақтырақ және маңызды ақпарттар осы Ереженің 12-

тармағына сәйкес жүзеге асырылады.  
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29. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 

Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі), Қазақстан 

Республикасының «Төлем және ақша аудару туралы» Заңында, Қазақстан 

Республикасының «Заңсыз жолмен тапқан табыстарды жария ету (ізін жасыру) 

немесе лаңкестік әрекеттерді қаржыландыруға қарсы әрекет туралы» Заңында  

қарастырылған жағдайларда, сонымен қатар Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысымен 

бекітілген Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік 

есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесінде (бұдан былай - Қазақстан 

Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, 

жүргізу және жабу ережесі) қарастырылған құжаттарды тапсырмаған жағдайда, 

Банк Клиентке банктік шот ашудан бас тартады.  

30. Сәйкесті келісімшартта және/немесе Қазақстан Республикасының 

заңнамасында басқаша қаралмаса, Клиенттердің ағымдағы шоттары ұлттық 

және шетелдік валютада ашылуы мүмкін, ашылатын шоттардың санына және 

Клиенттің ағымдағы шотындағы ақша қалдығының мөлшеріне шектеу 

қойылмайды.  

 

§ 2. Салымдар/депозиттер қабылдаудың жалпы шарттары мен 

ерекшеліктері  

31. Банктің уәкілетті органы Клиенттен және/немесе Клиенттер тобынан 

депозит қабылдаудың дербес шарттарын белгілеген жағдайларды қоспағанда, 

салымдарды/депозиттерді қабылдау шарттарын, оның ішінде мерзімдерін және 

салым/депозит бойынша сыйақы мөлшерлемелерін Банктің уәкілетті органдары 

белгілейді және олар барлық филиалдар мен Банктің құрылымдық бөлімдері 

үшін бірыңғай болып табылады.  

Депозит қабылдау келесі шарттарда жүзеге асырылады:  

 1) қабылданатын депозиттің: 

 а) егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе банктік 

салым келісімшартында басқа шарт қарастырылмаған болса, Клиенттің 

ағымдағы шотына қабылданатын сома шектелмейді;  

 б) банктік салым келісімшарты бойынша жинақ шотына қабылданатын 

шекті сома тиісті банкі өнімінде және банктік салым келісімшартында басқа 

шарттар белгіленбесе, 1 теңгеден басталатын соманы құрайды және ол 

150 000 000 000,00 (Жүз елу миллиард) теңгеден немесе сол соманың шетел 

валютасындағы баламасынан аспауы тиіс;  

 2) қабылданатын депозиттің шекті мерзімі:  

 а) Клиенттің ағымдағы шотының мерзімі шектелмейді, егер Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және/нем Қазақстан Республикасының 

және/немесе банктік салым келісімшартында басқа шарт қарастырылмаса;  
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 б) Банктік салым келісімшарты бойынша жинақ шотының шекті мерзімін 1 

(бір) банктік күннен 60 (алпыс) айға дейінгі мерзім құрайды.  

 Шартты банктік салымы Банктік салым келісімшартында белгіленген 

жағдайлар басталғанға дейін әрекет етеді.  

 Талап етілгенге дейінгі салым Салымшы алғашқы талап еткен кезде, 

толығымен немесе ішінара қайтарылуы тиіс.  

 3) депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің шекті шамасы:  

 а) пайыздық мөлшерлеменің ең аз мәні жылдығына 0 (нөл) пайызды 

құрайды;  

 б) жеке тұлғаларға арналған пайыздық мөлшерлеменің ең жоғарғы мәнін 

Банк Қазақстаннның депозиттерге кепілдік беру қоры ұсынған сыйақы 

мөлшерлемелерінің шеңберінде өзі дербес белгілейді, заңды тұлғалардың 

депозиттері бойынша:  

 - 3 (үш) күнтізбелік айға дейінгі мерзімге орналастырғанда, жылдығы 30 

(отыз) % пайыздан аспайтын мөлшерінде;  

 - 6 (алты) күнтізбелік айға дейінгі мерзімге орналастырғанда, жылдығы 25 

(жиырма бес) % пайыздан аспайтын мөлшерінде; 

  - 6 (алты) күнтізбелік айдан артық мерзімге орналастырғанда, жылдығы 20 

(жиырма) % пайыздан аспайтын мөлшерінде белгіленеді.   

  4) депозит/салым бойынша сыйақы төлеу банктік шот келісімшартының/ 

банктік салым келісімшартының шарттарына сәйкес (ай сайын/тоқсан сайын/ 

мерзім соңында/басқа мерзім) жүзеге асырылады.   

32. Бұл ретте Клиенттердің ағымдағы шоттарына қабылданатын 

депозиттер бойынша сыйақы есептеу және төлеу тиісті банктік салым 

келісімшартында осы шарт болған жағдайда қарастырылады.   

33. Клиентке қолданыстағы Салымның шарттары туралы кеңес беру 

кезінде осы Ереженің 13-тармағына сәйкес берілетін ақпаратқа қосымша Банк 

жұмыскері Клиентке келесі ақпараттарды ауызша береді:  

1) салым түрі (талап етілгенге дейінгі, мерзімді, шартты); 

2) салым мерзімі (мерзімі болғанда); 

3) салымның ең төменгі сомасы мен салым бойынша төмендетілмейтін 

қалдық сомасы (болған жағдайда); 

4) Клиенттің Банкке жүгінген күнгі Салым бойынша сыйақы 

мөлшерлемелері, оның ішінде сенімді, жылдық, тиімді салыстырмалы түрде 

есептелген сыйақы мөлшерлемесі (нақты құны);  

5) қосымша келісім жасамастан, Салым мерзімін ұзарту шарттары (мерзім 

көрсетілген жағдайда); 

6) салымды толықтыру мүмкіндігі, капиталдандыру шарттары; 

7) салымды толығымен немесе ішінара мерзімінен бұрын алу шарттары; 

8) Қазақстан Республикасының  «Қазақстан Республикасының екінші 

деңгейлі банктерінде орналасқан депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» 
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Заңына сәйкес кепілдендірілген салымдар бойынша кепілдікті орнын 

толтырудың белглінген мөлшері.  

34. Қазақстан Республикасының заңнамасында басқа шарттар 

карастырылмаса, жеке тұлғалардың салымдары/депозиттері ұлттық және шетел 

валюталарында, қолма-қол және қолма-қол емес ақша түрінде қабылданады,  

заңды тұлғалардың салымдары салымшылардың Банкте ашқан ағымдағы 

шоттарынан  ұлттық және шетел валютасындағы қолма-қол емес ақша түрінде 

қабылданады.  

35. Салым операциялары бойынша Банк пен Клиент арасындағы өзара 

қатынастарын банктік салым келісімшартының шарттары реттейді.  

36. Банктік салым келісімшарты, бірақ олармен шектелмей, төмендегідей 

шарттарды қамтиды:  

а) салым бойынша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері;  

б) салым бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің мөлшері;  

в) салым салынған мерзімге дейінгі салым мерзімі және оны ұзарту 

мүмкіндігі/шарттары; 

г) ақшаны толықтыру/ішінара алу мүмкіндігі; 

д) салым бойынша сыйақы төлеу шарттары; 

е) салым бойынша басқа да шарттар. 

Егер Банктің уәкілетті органы жеке шарттар шеңберінде басқа шарттарды 

белгілемесе, тиісті банктік салым келісімшартында қарастырылған салым 

сомасы мен мерзімі Банктің тиісті банк өніміне белгілеген салымның ең аз 

сомасы мен мерзімінен төмен болмауы тиіс.  

37. Салым бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі тиісті 

банкі өнімінің шарттарына байланысты және Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарына сәйкес есептеледі.  

38. Егер сәйкесті банктік өнімінің немесе сәйкесті келісімшарттың 

шарттарында басқа шарттар қарастырылмаса, салымдар/депозиттер бойынша 

сыйақы есептеген кездегі ай 30 (Отыз) күнге, жыл 360 (Үш жүз алпыс) күнге тең 

деп есептеледі. 

39.  Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей қарастырылған 

жағдайларда заңды тұлғаның салымы/депозиті бойынша есептелген сыйақыны 

төлеу Клиент сәйкесті келісімшартта көрсеткен банктік шотқа аудару арқылы, 

төлем көзінен кіріс салығын ұстай отырып, жүзеге асырылады. Қажет болғанда, 

Банк Клиентке төлем көзінен ұстап қалған кіріс салығының мөлшері туралы 

тиісті анықтама береді.  

40. Салым кепіл заты болған жағдайларды қоспағанда, салымды банктік 

салым келісімшартының қолданысы кезеңінде, кез келген уақытта мерзімінен 

бұрын талап етуге болады.  Бұл ретте салым бойынша сыйақы төленбейді 

немесе сәйкесті келісімшартта белгілеген салымды мерзімінен бұрын талап 

еткен кезде төленетін шарттарда төленеді.  
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41. Қосымша келісім жасамастан, салым мерзімін ұзартқан кезде, сыйақы 

мөлшерлемесін төмендету жағына өзгерткен жағдайда, Банк Клиентке сыйақы 

мөлшерлемесінің мөлшерін төмендеткені туралы сәйкесті келісімшартта 

қарастырылған салым/депозит мерзімі аяқталғанға дейін хабарлайды. 

42.  Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жеке 

тұлғалардың депозиттері жеке тұлғалардың депозиттеріне міндетті кепілдік 

беру (сақтандыру) жүйесінің нысаны болып табылады. Банк жеке тұлғалардың 

депозиттеріне міндетті түрде кепілдік беру (сақтандыру) жүйесінің қатысушысы 

болып табылады.  

 

5-Бөлім. Банк қабылдайтын қамтаманы ескере отырып, қарыз беру 

операцияларын жүргізудің жалпы шарттары мен қарызын төлеуге 

қабілетсіз Клиенттермен жұмыс жүргізу шарттары 

43. Банк қарыз беру операцияларын, мақсатына сай пайдалану, ақылық, 

мерзімділік және қайтарымдылқ шарттарда, сондай-ақ қарыз алушының 

(Клиенттің) ол жөніндегі және жасалатын мәміле туралы мәліметтерді, сонымен 

қатар тараптардың өз міндеттемелерін орындауға байланысты ақпаратты 

кредиттік бюролардың деректер базасына беруге жазбаша келісімі және 

кредиттік бюроның кредиттік есепті алушыға кредиттік есепті беруге жазбаша 

келісім болғанда жүзеге асырады.  

 

§ 1. Қарыз беру операцияларын жүргізу шарттары 

44. Қарыз беру операцияларын жүргізу шарттармен жүзеге асырылады:  

1) берілетін қарыз сомаларының шекті мәні келесі соманы құрайды:  

а) карыздың ең төменгі сомасы – 1 (Бір) теңгеден аз емес;  

б) карыздың ең жоғарғы сомасы жиынтығында өзара байланысты қарыз 

алушылар тобына – Банктің өз капиталының 25 (Жиырма бес) пайызынан көп 

емес, бұл ретте банктік қарыздар бойынша Банктің жеке капиталының 10 (Он) 

пайызынан көп емес. Қарыздың ең жоғарғы сомасының көлемі уәкілетті 

мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес есептеледі, 

соның ішінде қарыз алушының Банк алдындағы міндеттерін қамтамасыз етуге 

қойған төмендегідей түрдегі сомаға өсіріледі:   

– аталған міндеттерді қамтама ретінде банктің өкіміне берілген салымдар; 

 – Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкі шығарған 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік құнды қағаздары; 

 – Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА» төмен 

емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтинг агенттіктерінің бірінің осыған 

балама рейтингтік бағаны иемденген шетелдік мемлекеттердің орталық 

үкіметтері шығарған мемлекеттік құнды қағаздары; 

 – тазартылған құнды металдар; 
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 – Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдігі; 

 – банк сатып алған құнды қағаздар бойынша банктің кепілдігі. 

 2) қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің шекті шамасы;  

 а) қарыз бойынша пайыздық мөлшерлеме мөлшерінің ең аз мәні жылдығы 

0,5 (Нөл бүтін бес ондық) пайызды құрайды;  

 б) қарыз бойынша пайыздық мөлшерлеме мөлшерінің ең жоғарғы мәні 

қарыз беруге және оған қызмет көрсетуге қатысты Банк ұстап қалатын 

комиссиялар мен өзге де төлемдердің барлық түрлерін есепке алғанда, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актіне сәйкес 

белгіленетін сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесінің шекті мәнінен аспауы 

тиіс.  

 3) қарыз берудегі шекті мерзімдер: ең төменгі мерзімі 1 (бір) банктік 

күннен 20 (жиырма) жылға дейін.  

4) Клиенттің өтінішін қарастыру мен қарыз беру туралы шешім 

қабылдаудағы шекті мерзімдер:  

а) жеке тұлғалар үшін – Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Банктің 

талаптарына сәйкес келетін толық құжаттар топтамасын тапсырған сәттен 

бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннен аспайды;  

б) заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер (шаруа қожалығы) үшін  – Клиент 

Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Банктің талаптарына сәйкес келетін 

толық құжаттар топтамасын тапсырған сәттен бастап 180 (жүз сексен) 

күнтізбелік күннен аспайды. 

Банктің Уәкілетті органы шешім қабылдаған сәттен бастап 3 (Үш) жұмыс 

күнінен кешіктірмей, Банк Клиентке қабылданған қарыз беру (немесе бермеу) 

туралы шешім жөнінде хабарлайды. Қарыз бермеу туралы шешім қабылданған 

жағдайда, Банк оның себебін хабарлайды.  

5) егер банктік қарыз келісімшартының шарттарында басқа шарттар 

қарастырылмаса, сыйақы есептеген кездегі ай 30 (Отыз) күнге, жыл 360 (Үш 

жүз алпыс) күнге тең деп есептеледі. 

45. Клиентке қолданыстағы кредит өнімінің шарттары туралы кеңес беру 

кезінде осы Ереженің 13-тармағына сәйкес берілетін ақпаратқа қосымша Банк 

жұмыскері Клиентке қарызға қатысты келесі ақпараттарды ауызша береді:  

1) банктік қарыз берілетін мерзім; 

2) банктік қарыздың шекті сомасы мен валютасы; 

3) сыйақы мөлшерлемесінің түрі: тіркелген немесе өзгермелі, егер сыйақы 

мөлшерлемесі өзгермелі болса, оны есептеу тәртібі;   

4) Клиенттің Банкке жүгінген күнгі сыйақы мөлшерлемесінің жылдық 

пайызындағы мөлшері және оның сенімді, жылдық, тиімді, салыстырмалы 

түрде есептелген мөлшері (нақты құны);   
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5) банктік қарызды алуға және оған қызмет көрсетуге (өтеуге) қатысты 

банктің пайдасына алынатын комиссиялардың, тарифтердің және басқа 

шығындардың толық тізбесі мен мөлшерлері;   

6) Клиент-заңды тұлғамен жасалған банктік қарыз келісімшартының 

шарттарын  Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасында банктер 

мен банктік қызмет туралы» Заңында қарастырылған жағдайларда  біржақты 

өзгерту мүмкін болғанда; 

7) банктік қарыз келісімшарты бойынша міндеттемелерін орындамағанда 

Клиенттің жауапкершілігі мен тәуекелдері;  

8) банктік қарыз келісімшарты бойынша Клиенттің міндеттемелерін 

орындауын қамтамасыз ету мақсатында жасалған келісімшарттың тарабы болып 

табылатын кепілзат берушінің, кепілгердің, кепілдеме берушінің және  басқа 

тұлғаның жауапкершілігі;  

9) өтеу әдістері;   

10) өтінішті қарастыруға қажетті құжаттар тізімі. 

46. Жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, қорғаушылар, шаруа 

қожалықтары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы 

талаптарын ескере отырып, әрі заңды тұлғаларға, әрі жеке тұлғаларға берілетін 

кредит өнімдерін пайдалануға құқылы. Қарыз беру шарттары мен Банк пен 

Клиент арасындағы барлық қатынастарды банктік қарыз келісімшарты реттейді, 

оған осы Ережеде көрсетілген шарттардың алдында басымдылық беріледі. 

47. Банктік қарыз келісімшартында банктік қарыз берудегі келесі шарттар 

көрінісі табады: қарызды өтеу мерзімі мен әдісі, қамтама мен басқа да шарттар. 

Бұл орайда қарыз берудің шарттары Банктің уәкілетті органының шешімімен 

анықталады, бұл арада Бакнтің ішкі нормативтік құжаттары мен Қазақстан 

Республикасы заңнамасының талаптары есепке алынады. 

48. Қарызға қызмет көрсету кезеңінде Банк Клиенттің (қарыз алушының) 

немесе кепілзат берушінің сауалымен, сауалды алған күннен бастап 3 (Үш) 

жұмыс күні ішінде оған (Қазақстан Республикасының заңнамасында 

қарастырылған банктік құпияны жариялауға қойылатын талаптарды сақтай 

отырып) жазбаша мәлімет береді:  

1) банкке төленген ақша сомалары туралы; 

2) кешіктірілген берешектің сомасы туралы (берешек бар болса); 

3) берешек қалдығы туралы; 

4) кезекті төлемдердің мөлшерлері мен мерзімдері туралы; 

5) кредиттеудегі лимит туралы (лимит бар болса). 

49. Клиенттің өтінішімен Банк өтініш түскен сәттен бастап 3(Үш) 

жұмыс күнінен кешіктірмей Клиентке жазбаша түрде ақысыз ақпарат береді:  

1) түсіп жатқан ақшаны банктік қарыз келісімшарты бойынша 

берешекті өтеу есебіне бөлу туралы – айына 1 (Бір) реттен көп емес; 
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2) Банк банктік қарыз келісімшарты бойынша берген ақшаны ішінара 

немесе толығымен қайтарған кезде, қайтаруы тиіс соманың мөлшері туралы.  

50. Банк осы Ереженің 49 және 50 тармақтарында қарастырылған 

мәліметтерді беруді негізгі қарыз сомасының, сыйақының, комиссияның, 

тұрақсыз төлемнің және айыппұл шараларының басқа түұрлерінің сомаларын, 

сондай-ақ банктік қарыз келісімшартының шарттарына сәйкес төлеуі тиіс басқа 

да сомаларды көрсете отырып, жүзеге асырады.  

51. Қарыз бен оның сыйақысын және/немесе қарыз бойынша басқа да 

берешектерін  өтеу қарыз алушының Банкте ашқан банктік қарыз келісімшарты 

бойынша берешегінің мөлшеріне тең мөлшердегі ақша қаражатымен 

қамтамасыз ету арқылы және Банктің қарыз алушы қарызы бойынша 

берешегінің сомасын акцептсіз тәртіпте алуы арқылы, сонымен қатар 

келісімшартпен (кредит желісі туралы келісім немесе осыған ұқсас құжат) 

қарастырылған басқа да әдістермен жүзеге асады.  

52. Қарызды өтеу үшін келесі тәсілдер қолданылуы мүмкін:  

1) сараланған төлемдер әдісі, бұл әдіс бойынша банктік салым 

келісімшартының берешектері біртіндеп төмендетіле отырып, төленеді, оған 

негізгі қарыздың теңдей бөліктерге бөлінген сомалары мен белгілі кезең ішінде 

негізгі қарыз қалдығына есептелген сыйақы сомалары кіреді;  

2) аннуитетті төлемдер әдісі, бұл әдіс бойынша банктік салым 

келісімшартының берешектері банкітк қарыз мерзімінің бүкіл мерзіміне теңдей 

үлестерге бөліп төлеу арқылы жүзеге асады, негізгі қарыз бойынша төлемдер 

біртіндеп көбейеді, белгілі кезең ішінде негізгі қарыз қалдығына есептелген 

сыйақы төлемдері біртіндеп азаяды. Алғашқы және кейінгі төлемдер 

арасындағы айырмашылықтар болуы мүмкін; 

3) Банктің уәкілетті органы белгілеген өтеудің дербес әдісі.  

53. Егер Клиент жеке тұлға (жеке кәсіпкер) болса, онда кредиттік 

менеджер міндетті түрде танысуы және таңдауы үшін, Ереженің 52-тармағының 

1 және 2-тармақтарында көрсетілген өтеу әдістері арқылы есептелген қарызды 

өтеу кестесінің жобаларын ұсынады. 

54. Сыйақы мөлшерлемелері мен Банктің қарыз (кредиттер) бергені және 

оны сүйемелдегені үшін ұстап қалатын комиссиялардың мөлшерін Банктің 

уәкілетті органы белгілейді. Қарыз беру операцияларына қатысты Клиентке 

Банктің қолданыстағы мөлшерлемелері мен тарифтері туралы нақтырақ және 

маңызды ақпарат беру осы Ерженің 12-тармғына сәйкес жүзеге асырылады.  

55. Қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемелері мен комиссиялардың 

мөлшері қарыздың сомасы мен мерзіміне, Клиенттің берген қамтамаға және 

банктік өнімінің шарттарына сәйкес келетін басқа да факторларға қарай 

белгіленеді.  
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56. Қарыз бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі сәйкесті 

банк өнімінің шарттарына байланысты және Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарына сәйкес есептеледі.  

 

§ 2 Банк қабылдайтын талаптарға қойылатын талаптар 

57. Қарыздар бойынша Клиенттің міндеттемелерін орындауын 

қамтамасыз ету ретінде Банк өтімді, азаматтық айналымнан (соның ішінде 

мүлік құқығы) алынбаған, Банктің кепілзаттық саясатының талаптарына сай 

келетін, оны кепілге алу Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы 

келмейтін мүлікті, сонымен қатар жеке және заңды тұлғалардың кепілдіктерін/ 

кепілдемелерін Қазақстан Республикасы заңнамасына және Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарына сәйкес кепілге алады.  

58.  Кепіл заттық қамтаманың жекелеген түрлерінің кепілзаттық 

қамтаманың жалпы құрылымында арақатынасы сәйкесті банк өнімімен, сонда-

ақ Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі.  

59. Мүлікті кепілзаттық қамтама ретінде қабылдау туралы соңғы шешімді 

Банктің сәйкесті уәкілетті органы шығарады.  

60. Жылжымайтын мүлікті кепіл заттық қамтама ретінде қабылдау 

кезінде, Банктің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келетін 

Қарыз/Кепіл (қарыз сомасының кепіл заттық қамтама ретіндегі жылжымайтын 

мүліктің бағасына қатынасы) көрсеткіштер арақатынасын сақтау міндетті шарт 

болып табылады. 

61. Қамтаманың кепіл заттық құнын анықтауда, оның өтімділігінің 

төмендейтін коэффициенті қолданылған нарықтық құнының негізінде, Банктің 

ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес анықталады.  

62. Егер келісімшарттың қатынастарында және/немесе Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарында басқаша талап етілмесе, мүлікті бағалау және 

кепілге қою келісімшартын/қосымша келісімді, мүлік құқығын, мүлікпен 

жасалған мәмілелерді жүзеге асыратын уәкілетті органға/тұлғаға тіркеткені 

үшін алым төлеу туралы есеп дайындауға байланысты барлық шығындар, 

сондай-ақ кепілзаттық мүлікті қайта бағалау шығандары қарыз алушыға 

(кепілзат берушіге) жүтеледі.  

63. Банк жұмыскерлері кепіл затын Банктің ішкі нормативтік құжаттарына 

сәйкес зерттейді.  

 

§ 3. Қарызын төлеуге қабілетсіз Клиенттермен жұмыс жүргізудің 

жалпы шарттары 

64. Банк берешекті өндіруді Қазақстан Республикасының заңнамасы мен 

Банктік қарыз келісімшартында белгіленген тәртіпте және жағдайларда жүзеге 

асырады.  
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65. Банктік қарыз келісімшарты бойынша мерзімі кешіктірілген берешекті 

өндіріп алу мақсатында Банк Клиентке міндеттемелері бойынша кешіктірілген 

берешегі бар екені және банктік қарыз келісімшарты бойынша төлемдер жасау 

қажеті екені туралы, сонымен қатар Клиенттің өз міндеттемелерін 

орындамағандағы салдары туралы хабарлайды. Бұл орайда Банк қарыз 

алушыға/серіктес қарыз алушыға/кепілгерге банктік қарыз келісімшартында 

қарастырылған мерзімдер мен тәсілдерге сәйкес хабарлайды.  

66. Банктік қарыз келісімшарты бойынша берешегін өндіріп алу туралы 

хабарламада негізгі қарыздың, сыйақының, комиссияның, тұрақсыз төлемнің 

және басқа айыппұл шаралары түрлерінің сомалары, сонымен бірге төленуі тиіс 

басқа да сомалар көрсетілген банктік қарыз келісімшарты бойынша 

бенрешектің мөлшері туралы қысқаша ақпарат қамтылады. Клиентке, сонымен 

қатар кепілзат берушіге, кепілгерге, қарызды қамтамасыз ету туралы 

келісімшарттың тарабы болып табылатын басқа да тұлғаға, банктік қарыз 

келісімшарты бойынша қызмет көрсетуге байланысты ауызша ескерту (телефон 

арқылы) және хабарлама жергілікті уақытпен сағ. 9-дан 21-ге дейін жасалды. 

67. Осы Ереженің 66-тармағында көрсетілген хабарламада көрсетілген 

талаптарды қанағаттандырмаған жағдайда, Банк Клиентке  Қазақстан 

Республикасының «Қазақстан Республикасында банктер және банк қызметі 

туралы» Заңында көрсетілген шараларды қолданады.  

68. Егер банктік қарыз келісімшартында Банктің банктік қарыз 

келісімшарты бойынша құқығын (талабын) үшінші тұлғаға тапсыруға (талабын 

шегінуге) құқығы қарастырылған болса, Банк құқығын (талабын) тапсырғаннан 

кейін 3 (Үш) жұмыс күні ішінде ол жөнінде қарыз алушыға/серіктес қарыз 

алушыға (уәкілетті өкіліне) тапсырылған құқықтарының (талаптарының) толық 

көлемін, сондай-ақ негізгі қарыздың, сыйақының, комиссиялардың, тұрақсыз 

төлемнің, айыппұлдардың кешіктірілген және ағымдағы сомаларының 

қалдықтарын және төленуі тиіс басқа да сомаларды, қарызды өтеуге қатысты 

келешектегі төлемдердің тағайындалуын көрсетіп, Банкке немесе құқықтары 

(талаптары) тапсырылған тұлғаға жазбаша хабарлайды.  

 

6-Бөлім. Банктік және басқа да операцияларды жүргізудің жалпы 

шарттары  

69. Жоғарыда көрсетілген операциялармен қатар, Банк Лицензиясына,   

Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банктің ішкі нормативтік 

құжаттарына сәйкес Банк келесі операцияларды жүргізуге құқылы:  

1) банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерімен 

айналысатын ұйымдарға корреспонденттік шоттар ашу мен жүргізу;  

2) аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемдері 

мен аударымдары жөніндегі тапсырмаларын орындау; 

3) төлем карточкалары қолданылатын операциялар; 
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4) кассалық операциялар: ақшаны майдалауды, айырбастауды, қайта 

санауды, сұрыптауды, буып - орауды және сақтауды қоса қолма-қол ақшаны 

қабылдау және беру; 

5) шетел валютасын айырбастау операциялары; 

6) қолма-қол емес шетел валютасын сатып алу/сату операциялары; 

7)  инкассация, банкнот, мәнеттер мен құнды заттар қызметтері; 

8)  сейфтік қызметтер: сейфтік жәшіктерді, шкафтар мен жайларды жалға 

беру қызметтерін қосқанда, құжаттамалық формада шығарылған құнды қағаздар 

мен клиенттердің құнды заттары сақтау қызметі; 

9) аккредитив ашу (көрсету) мен растау және міндеттерін орындау; 

10) ақшалай формада орындалуы қарастырылған банктік кепілдіктер 

беру; 

11) үшінші тұлғалар үшін міндеттеріне, ақшалай формада орындалуы 

қарастырылған банктік кепілдеме беру; 

12) қашықтан банктік қызметтер көрсету; 

13) тіркеу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың векселдері мен 

басқа да қарызгерлік міндеттерін есепке алу (дисконт);  

14) төлем құжаттарын (векселдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау;  

15) аккредитив ашу (қою) мен растау және соған қатысты міндеттерді 

орындау;  

16) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына және Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензияға сәйкес банктерге тыйым 

салынбаған немесе шектелмеген басқа да операциялар. 

70. Банктің осы Ережеде көрсетілген операцияларды орындауының нақты 

шарттары Банктің ішкі нормативтік құжаттарында және Клиентпен жасалатын 

сәйкесті келісімшарттарда белгіленеді.  

 Банк көрсетілген қызметтер үшін Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының талаптарын және Банк пен Клиент арасында 

жасалған келісімшарттың ережелерін есепке ала отырып, Банк Тарифтерінде 

белгіленген көлемдегі комиссияны Клиенттен алады.  

Тарифтер келесі мекенжайдағы Банктің ресми сайтына орналастырылады:  

www.nurbank.kz.  

71. Қаржылық мониторинг субьектісі ретінде Банк Клиент пен 

Клиенттің операцияларына Қазақстан Республикасының «Заңсыз жолмен 

тапқан табыстарды жария ету (ізін жасыру) немесе лаңкестік әрекеттерді 

қаржыландыруға қарсы әрекет туралы» заңнамасына сәйкестігіне тексеріс 

жүргізеді. Клиентті тексеру кезінде анықталған, ақша жасыру немесе 

лаңкестікті немесе Банк қабылдай алмайтын басқа да заңсыз қызметті 

қаржыландырудың жоғарғы тәуекелі және болған жағдайда, Банк Клиентке 

банктік шот ашудан, операция (шотта немесе шот ашпастан) жүргізуден бас 

тартады. 

http://www.nurbank.kz/
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 Атап айтқанда, Клиент БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі салған санкциялар 

қолданылып отырған тұлғалар тізіміне енгізілген, бұл жағдай банктік шот 

келісімшарттарын жасаудан және Қазақстан Республикасының банктерінде 

клиенттерге банктік шоттар ашу, жүргізу және жабу ережесіне сәйкес шот 

ашудан бас тартуға негіз бола алады.  

Клиент немесе оның контрпартнері БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі салған 

санкциялар қолданылып отырған тұлғалар тізіміне енгізілген жағдайда, банктік 

шот ашпастан, ақша аударудан бас тартуы мүмкін.  

 Қазақстан Республикасының «Заңсыз жолмен тапқан табыстарды жария 

ету (ізін жасыру) немесе лаңкестік әрекеттерді қаржыландыруға қарсы әрекет 

туралы» заңы негізге алынып, сонда қарастырылған тәртіпте банктік салым 

беру тоқтатылуы мүмкін.  

72. Клиенттің банктік қызметтер (соның ішінде кепілдік, кепілдеме беру, 

аккредитивтер ашу операциялары) көрсету туралы өтінішіне байланысты 

уәкілетті органдардың шешім қабылдауы қажет болған жағдайларда, Клиент-

заңды және жеке тұлғаның өтініштерін қарастыру және банктік қызметтер 

ұсыну туралы шешім қабылдау мерзімі – Клиент Қазақстан Республикасы 

заңнамасы мен Банктің нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес келетін 

құжаттардың толық жиынтығын тапсырған сәттен бастап 60 (Алпыс) 

күнтізбелік күнді құрайды, егер жекелеген операцияларға қатысты осы Ережеде 

басқаша шарттар белгіленбесе.  

 

§ 1. Корреспонденттік шоттарды ашу және жүргізу 

73. Банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу бойынша 

операциялар корреспонденттің қатынастар жасау жөнінде жасаған 

келісімшарттардың/келісімдердің, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

заңнамасы мен Банктің нормативтік құжаттарында қарастырылған құжаттардың 

толық топтамасының негізінде жүзеге асырылады.  

 

§ 2. Аударым операциялары 

74. Клиенттің теңгемен жасалатын төлемдері мен ақша аударымдары 

резиденттер мен бейрезиденттер арасында немесе бейрезиденттер арасында 

жүзеге асырылатын, сондай-ақ шетел валютасында жасалатын барлық төлемдер 

мен ақша аударымдары Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасы 

белгілеген талаптарға сәйкес жүзеге асырылады. 

75. Операциялық күн ішінде Клиенттердің/үшінші тұлғалардың банктік 

шоттардан ақша аудару туралы нұсқаулары келесі жағдайларда қабылданады: 
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1)  аударым жасауға қажетті ақша сомасы мен осы Ереженің 1-5 

қосымшаларында көрсетілген Банктің тарифтеріне сәйкес аударым 

комиссиясының сомасын Клиент қамтамасыз еткенде;  

2)  Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

жағдайларды қоспағанда, Клиенттің теңгеде ақша аудару операциялар үшін 

кемінде 2 (Екі) дана; шетел валютасында ақша аудару операциялары үшін 

кемінде 3 (Үш) дана, қағаз түрінде орындалған төлем құжаттарын тапсырғанда;    

3)  Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған электронды 

үлгідегі төлем және басқа да құжаттарды тапсыру жағдайларын қоспағанда, 

Банкке қағаз түрінде орындалған кемінде 2 (Екі) дана инкрссолық өкім мен 

талап-тапсырма өткізгенде;  

4)  Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған электронды 

үлгідегі төлем және басқа да құжаттарды тапсыру жағдайларын қоспағанда, 

қағаз түрінде орындалған кемінде 2 (Екі) дана төлем құжатын кері қайтару 

немесе уақытша тоқтату туралы өкімді тапсырғанда.  

76. Қазақстан Республикасының банктік шот ашпастан, төлем мен акша 

аудару істерін жүргізу саласындағы заңнамасына сәйкес Банк Клиенттен қолма-

қол емес төлем жүргізу және бюджет пен коммуналдық және басқа төлемдерге 

ақша аудару,  заңды және жеке тұлғалардың пайдасына ақша аудару үшін 

қолма-қол ақшаны қабылдап алады.  

77. Валюталық операцияларға жататын төлемдер жасау мен ақша аудару 

кезінде, Клиент  Қазақстан Республикасы валюталық заңнамасы мен Банктің 

ішкі нормативтік құжатары талаптарына сәйкес келетін құжаттарды тапсыруға 

міндетті.   

77-1. Төлемдер қабылдау кезінде Банк міндетті:   

1) салық төлеуге және бюджетке төленуі міндетті басқа да төлемдерді, 

әлеуметтік аударымдарды, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік 

зейнетақы жарналарын қабылдағанда, сәйкестендіру нөмірінің Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2007 жылдың 22 мамырындағы № 406 «Сәйкестендіру 

нөмірін құру ережелерін, Сәйкестендіру нөмірін құру және бұрын берілген 

құжаттарды қайта рәсімдеу үшін жеке және заңды тұлғалардың (филиалдар мен 

өкілеттіктер), сондай-ақ жеке кәсіпкерлердің жүгіну ережелері туралы» 

қаулысымен бекітілген Сәйкестендіру нөмірін құру ережелеріне және уәкілетті 

мемлекеттік органның мәліметтеріне сәйкес дұрыс көрсетілгенін бақылауға.     

Төлем құжатында көрсетілген сәйкестендіру нөмірі сәйкестендіру 

нөмірлерін құрумен және сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық реестрін 

жүргізумен айналысатын уәкілетті мемлекеттік органның мәліметтерімен 

сәйкес келмеген немесе мүлдем болмаған жағдайда, банктер немесе банктік 

операциялардың жекелеген түрлерін жүргізетін ұйымдар мұндай төлем 

құжаттарын орындаудан бас тартады. 
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Осы тармақтың жоғарыда көрсетілген ережесі ҚР «Салықтар және 

бюджетке төленуі міндетті басқа да төлемдер туралы (Салық кодексі)» 

Кодексінің 55-бабы 1-тармағы 2) тармақшасына сәйкес шетелдік пен 

азаматтығы жоқ тұлға бюджетке басқа міндетті төлемдерді төлеген кезінде 

қолданылмайды. jl:31318175.303 jl:31635480.581 

jl:31637067.581000301.1004346035_0jl:36220400.581.1005304711_3jl:33454633.5

81000301.1005313112_0 

2) жеке тұлғалардан көлік құралының салығын төлеу жөніндегі төлем 

құжаттарын қабылдағанда, көлік құралының сәйкестендіру нөмірінің жол 

қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органның 

мәліметтеріне сәйкес дұрыс көрсетілуін бақылауға. Мұндай бақылау жеңіл және 

жүк көліктерінің, автобустардың сәйкестендіру нөмірінің дұрыс көрсетілуіне 

қатысты қолданылады.  

Жеңіл және жүк көліктерінің, автобустардың төлем құжатында 

көрсетілген сәйкестендіру нөмірінің жол қозғалысының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган берген мәліметтермен сәйкес 

келмеген жағдайда, Банк жеке тұлғалардан көлік құралының салығын төлеу 

жөніндегі төлем құжатын орындаудан бас тартады.  

 Көлік құралының сәйкестендіру нөмірінің жол қозғалысының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті органы берген мәліметтерде болмаған 

жағдайда, Банк жеке тұлғалардан көлік құралының салығын төлеу жөніндегі 

төлем құжатын орындаудан бас тартуға құқығы жоқ.  

 

§ 3. Төлем карточкаларын пайдаланып жасалатын операциялар 

78. Банк Клиенттер-заңды және жеке тұлғаларға халықаралық төлем 

жүйелерінің төлем карточкаларын шығарады және оларға қызмет көрсетеді. 

Төлем карточкаларын пайдалану арқылы қол жеткізуге болатын банктік шоттар 

(бұдан былай-төлем карточкасының шоты) АҚШ долларында және еврода 

ашылады.  

79. Төлем карточкаларымен операция жасау үшін Клиенттер-заңды 

тұлғаларға келесі қызметтер ұсынылады:  

1) заңды тұлғаның уәкілетті жұмыскерлері ұстайтын корпоративтік төлем 

карточкаларын шығару;  

2) заңды тұлғаның жұмыскерлерінің еңбекақыларын заңды тұлғаның 

жұмыскерлерінің дебеттік-кредиттік төлем карточкаларының банктік 

шоттарына аудару болжанған еңбекақылық жобаларға қатысу;  

3)  сауда және сервис кәсіпорындарына халықаралық төлем жүйелерінің 

төлем карточкаларын пайдаланушыларға қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін 

эквайринг қызметі.  

80. Төлем карточкаларымен операция жасау үшін Клиенттер-жеке 

тұлғаларға төлем карточкаларының келесі түрлері ұсынылады:  

jl:31318175.303%20
jl:31318175.303%20
jl:31637067.581000301.1004346035_0
jl:31637067.581000301.1004346035_0
jl:33454633.581000301.1005313112_0
jl:33454633.581000301.1005313112_0
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1) Клиенттің төлем карточкасы шотындағы қалдық шегіндегі ақшаны 

жұмсауға мүмкіндік беретін дебеттік төлем карточкалары; 

2) карточка ұстаушы Банк пен келісімшарт белгілеп берген тәртіпте 

өтейтін, Банк берген қарыз есебінен төлем карточкасын ұстаушы операция 

жүргізетін кредиттік карточкалар;  

3) Клиенттің төлем карточкасының банктік шотындағы қалдық шегінде өз 

қаражатын, сондай-ақ банктік төлем карточкасының шотында белгіленген 

кредиттік лимит шегіндегі қарыз қаражатын жұмсауға мүмкіндік беретін 

дебеттік-кредиттік төлем карточкалары.   

81. Бір клиентке шығарылатын төлем карточкаларының саны мен 

түрлеріне шектеу қойылмайды. Бір банктік шотқа төлем карточкаларының 

бірнеше түрін Клиент ала алады (шот жүргізу валютасында).  

82. Егер банктік өнімнің шарттарында басқа ережелер қарастырылмаса, 

төлем карточкаларын пайдаланушы-жеке тұлғалар басқа жеке тұлғаларға 

қосымша карточкалар шығару арқылы, ақшаны жұмсауға лимит қойып немесе 

лимит қоймастан, өздерінің төлем карточкаларын басқаларға қол жетімді етуге 

құқылы.  

 

§ 4. Кассалық операциялар 

83. Банк филиалдар мен Банк филиалдарының Банктік қызмет көрсету 

орталықтарындағы кассалар арқылы, сонымен қатар Банктің банкоматтары 

жүйесінде кассалық операцияларды жүзеге асырады.  

84. Банк филиалдардың/банктік қызмет көрсету орталықтарының/Банк 

филиалдары банкоматтарының орналасуы мен жұмыс режимі туралы ақпаратты 

өзінің корпоративтік веб-сайтына енгізеді. 

85.  Банк филиалдар мен Банк филиалдарының Банктік қызмет көрсету 

орталықтарындағы кассаларындағы қарыз өтеуге бағытталған қолма-қол 

ақшаны қабылдау операциялары Банктің операциялық күні ішінде жүзеге 

асады, ағымдағы және жинақ шоттарына қолма-қол ақшаны қабылдау, сонымен 

қатар банктік шот ашпастан, төлем операциялары, филиал мен Банк 

филиалының Банктік қызмет көрсету орталықтарына арнайы Банк белгілеген 

бүкіл жұмыс күнінде жасалады, қолма-қол ақша жарнасындағы операциялар 

санына шек қойылмайды.  

86. Лайықты толтырылған кассаның шығыс құжаты және ақшаны 

алушының тұлғасын растайтын құжаты болған жағдайда, банктік шоттағы 

қалдық шегінде, операция санына шектеу қоймастан, операциялық күні ішінде 

Банк кассалары қолма-қол ақша беруді жүзеге асырады. Жеке тұлғалар үшін 

500 000 (бес жүз мың) теңге сомасындағы, заңды тұлғалар үшін 1 000 000 

(Миллион) теңге сомасындағы қолма-қол ақша беру (осы Ереженің 1-

қосымшасы), шетел валютасындағы балама сомасы, сағ. 14-00-ден 
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кешіктірілмей берілген алдын ала өтініш бойынша, қолма-қол ақша берілетін 

күнге дейінгі банктік күн ішінде жасалады.   

87. Банктің банкоматтар жүйесінде төлем карточкаларын қолдана отырып, 

операциялық күн ішінде орындалатын шығыс операцияларының санын Банктің 

ішкі нормативтік құжаттары және/немесе жасалған келісімшарттар реттейді. 

88.   Шетел валютасындағы қолма-қол ақшаны қабылдау және беру 

Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасының нормаларын сақтай 

отырып, жүзеге асырады.  

 

§ 5. Шетел валютасымен ақша айырбастау операциялары 

89. Уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясының негізінде Банк қолма-

қол шетел валютасын сату/сатып алу және қолма-қол емес шетел валютасын 

айырбастау операцияларын операция жасалған күнгі Банк белгілеген және 

айырбас орнының ақпараттық стендіндегі бағам бойынша жүзеге асырады.   

90. Банктің айырбастау орындарындағы қолма-қол шетел валютасын 

сатып алу мен сатудың әртүрлі бағамдарын белгілеуге рұқсат етіледі.  

91. Валюта айырбастаудың нарықтық бағамын қолдана отырып 

есептелген 10 (он) мың АҚШ долларының баламасынан асатын сомадағы 

қолма-қол шетел валютасымен жасалатын айырбас операцияларын,   Клиент 

жеке басын куәландыратын құжатты және Қазақстан Республикасының 

заңнамасы мен Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Клиент жайлы 

басқа қосымша мәліметтерді беру шартын сақтаған жағдайда, Банк жүргізеді. 

92. Қолма-қол емес шетел валютасын сату/сатып алу Банктің операция 

жасау күніне белгілеген бағамы бойынша, кейін айырбасталған валюта сомасын 

Клиенттің банктік шотына аудару арқылы жүзеге асады.  Бұл орайда қолма-қол 

емес шетел валютасын айырбастау кезінде алынатын комиссия мөлшері осы 

Ереженің 1-3 қосымшаларына сәйкес белгіленеді.  

93. Банктің валюта сату/сатып алу күніне белгілеген қолданыстағы 

бағамдары туралы нақты ақпараттарды Банктің филиалына немесе банктік 

қызмет көрсету орталығына, болмаса байланыс орталығының телефондарына 

жүгінген кезде алуға болады.  

 

§ 6. Инкассация қызметтері 

 

94. Банктің инкассация қызметі Банк пен Клиент арасында жасалған 

сәйкесті келісімшарттарда белгіленген шарттарда, қолма-қол ақшаны/құнды 

заттарды Клиенттен Банкке және Банктен Клиенттің кассасына жеткізу, 

сонымен қатар қолма-қол ақшасы/құнды заттары бар Клиентті сүйемелдеу 

жұмыстарымен айналысады. Банк инкассация қызметтерін осы Ереженің 2-

қосымшасында қарастырылған тарифтерге сәйкес заңды және жеке тұлғаларға 

көрсетеді.  
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§ 7. Сейфтік операциялар 

95. Банк жеке және заңды тұлғаларға осы Ереженің 1-2 

қосымшаларында қарастырылған түрлі көлемдегі жеке сейфтерді (ұяшықтарды) 

әртүрлі мерзімге береді:  

1)  құнды заттарды, бағалы қағаздарды, құжатар мен басқа да 

құндылықтарды (қару, зиянды және жарылғыш затар, азаматтық айналымнан 

шығарылып тасталған басқа мүліктер қосылмайды) Клиент белгілеген мерзім 

ішінде сақтауға. Құндылықтарды сақтаған кезде, Клиентке жалға берілген Банк 

сейфтеріне (ұяшықтар) салынатын заттарды бағалауға, қайта санауға Банк 

жұмыскеріне заттардың тізімін жасауына рұқсат берілмейді. Сейфтегі 

(ұяшықтағы) заттармен жасалатын операцияларды Клиент банк жұмыскерінің 

қатысуынсыз немесе Банк жұмыскерінің қатысуымен жүзеге асырады; 

2)  Клиенттер арасында сатып алу-сату операцияларын жасау кезінде 

қолма-қол ақшаны сақтау үшін. Жалға алынған сейфке (ұяшыққа) қолма-қол 

ақшаны салу мен алу кезінде Сатушы мен Банктің уәкілетті жұмыскерлерінің 

қатысуымен жүзеге асады. Аталған тұлғалардың қатысуымен ақшаны салу мен 

алу кезінде Банк жұмыскері ақшаны қайтара санайды, бұл орайды, Клиенттің 

қалауымен, Банк Клиентке ақшаны өзінің қайта санауына және банкноттардың 

түпнұсқалығын тексеруіне қажетті техникамен қамтамасыз етеді.  

 

§ 8. Құжаттамалық операциялар 

96. Клиенттердің сыртқы сауда операциялары бойынша және экспорт –

импорттық өзара шарттары бойынша мәмілелерді іске асыру мақсатында Банк 

құжаттамлық аккредитив және банк кепілдігі, оның ішінде тендерлік кепілдік 

секілді құжаттамалық операция құралдарын пайдаланып, есеп айырысуды 

жүзеге асыруға байланысты қызметтерді ұсынады. 

97. Құжаттамалық операцияларды шығару және сүйемелдеуге қатысты 

қызмет көрсету Банктің талаптарына және осы Ереженің 2-қосымшасында 

қарастырылған тарифтеріне сәйкес жүзеге асырылады.   

 

§ 9. Қашықтан банктік қызметтер көрсету 

98. Өзінің банктік шоттарын қадағалап отыруға және кез келген уақытта 

қолма-қол емес ақшада есеп айырысу операцияларын жүргізуге қол жеткізу 

үшін Банк Клиенттерге қашықтан банк қызметін көрсетуді ұсынады. Бұл орайда 

қызмет көрсету шарттары мен қашықтан көрсетілетін банктік қызметтерді 

пайдалану кезіндегі қол жетімді операциялардың тізбесі сәйкесті келісімшартта 

және осы Ереженің 1-2-Қосымшаларында қарастырылған тарифтермен 

реттеледі.  
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7-Бөлім. Банк қызметтерін көрсету барысында туындайтын мәселелер 

бойынша клиенттердің хаттарын қарастыру тәртібі 

99. Клиенттер банктік қызметтерін алу барысында туындаған мәселелерге 

қатысты Банктің қызметіне байланысты арыздармен және ұсыныстармен Банкке 

жүгінуге құқылы:  

1) жазбаша түрде қолма-қол тапсыру арқылы пошта байланысы немесе 

электронды пошта арқылы (www.nurbank.kz/ service@nurbank.kz/cc@nurbank.kz) 

жіберуге. Жазбаша хатты қолма-қол тапсырған кезде Банк хаттың көшірмесіне, 

оның қабылданғаны туралы белгі қояды.  

2)  Байланыс орталығының телефондары немесе Банкке тікелей келуі 

арқылы ауызша түрде. Банкке ауызша түрде түскен жүгінулер шұғыл 

қарастырылады және мүмкіндік болса, Клиентке жауап бірден беріледі. Егер 

ауызша жүгінген Клиентке бірден жауап беру мүмкіндігі болмаса, Клиент 

арызын жазбаша түрде береді, соған орай жазбаша жүгіну ретінде 

қарастырылады. Клиентке жауап алуына қажетті жосықтар жолы мен ондай 

жүгінудің қарастыру мерзімі хабарланады. Бұл орайда, мұндай жүгінулерді 

қарастыру мерзімі осы Ереженің 104 және 105-тармақтарына сәйкес белгіленеді.  

100. Банктің уәкілетті тұлғалары жеке және заңды тұлғаларды, сондай-ақ 

олардың өкілдерін Банк Басқармасының Төрағасы/Банк филиалының директоры 

(филиалда) белгілеген қабылдау кестесіне сәйкес айына бір рет жеке 

қабылдайды.  

101. Қабылдау жұмыс орнында, белгіленген және жеке, заңды тұлғаларға 

жеткізілген күн мен уақытта өткізіледі.  

102. Егер жүгіну мәселесін банктің өкілетті тұлғасы қабылдау кезінде 

шешіп бере алмаса, онда Клиент жазбаша түрде баяндап береді, соған орай 

жазбаша жүгіну ретінде жұмыс атқарылады. 

103.  Клиенттердің жазбаша/ауызша жүгінулерін Байланыс 

Орталығы/Кеңсе міндетті түрде қабылдауы және тіркеуі тиіс, сондай-ақ 

Банк/филиал басшылығы, уәкілетті тұлғалар мен Банктің/филиалдың жауапты 

жұмыскері (-лері) міндетті түрде оны қарастыруы тиіс.  

104. Қосымша ақпарат пен басқа да субьектілер мен лауазымды тұлғалар 

туралы мәліметтер алуды немесе орынға шығып, тексеру жүргізуді  талап 

етпейтін Клиенттің жазбаша/ауызша жүгінулері, сол жүгіну тіркелген күннен 

бастап он бес күнтізбелік күн ішінде қарастырылады. 

105. Басқа да субьектілер, лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер алуды 

немесе орынға шығып, тексеру жүргізуді  талап ететін Клиенттің 

жазбаша/ауызша жүгінулері Банкке түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күн 

ішінде қарастырылады және шешім қабылданады. 

106. Жазбаша жүгінуді қосымша зерттеу немесе тексеру қажет болғанда, 

оны қарастыру мерзімі Клиентке жауап берілуге  тиіс алғашқы мерзім аяқталған 

сәттен бастап 30 (Отыз) күнтізбелік күннен аспайды. Бұл орайда, жүгінуді 

http://www.nurbank.kz/
mailto:service@nurbank.kz
mailto:cc@nurbank.kz
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қарастыруға жауапты Банк жұмыскері Клиенттің мекенжайына жүгінуді 

қарастыру мерзімінің ұзарғаны жөнінде жазбаша түрде немесе электронды 

байланыс желісі арқылы (факс, жауап жіберілген деректі растауымен, 

электронды пошта) хабарлама жібереді. Қарастыру мерзімінің ұзарғаны 

жөніндегі хабарлама Клиентке жүгіну қарастыру мерзімін ұзартқан сәттен 

бастап 3 (Үш) күнтізбелік күн ішінде жіберіледі.  

107. Клиенттің жүгінуін қарастыруда Банк мәселені әділ, жан-жақты және 

уақтылы қарастыруды, сондай-ақ қарастыру нәтижесі мен қолданылатын 

шаралар жөнінде хабарлауды қамтамасыз етеді. Клиенттің жүгінуі негізді және 

заңды болса, Банк қателіктерді жою, Клиенттің құқықтары мен заңды 

мүдделерін қалпына келтіру туралы шешім қабылдайды.  

108. Клиентке қарастырылған мәселенің нәтижесі туралы жазбаша жауап 

мемлекеттік тілде немесе жүгіну тілінде рәсімделеді, Банктің уәкілетті тұлғасы 

қол қояды және Клиентке пошта арқылы хабарламасы салынған тапсырыс хат 

жіберіледі немесе Клиент Банкке келген кезінде, жазбаша жүгінулер журналына 

тиісті белгі қойылып, тікелей өзіне қол қойдырылып, қолына тапсырылады. 

Банкке электронды пошта арқылы хабарласқан Клиентке жазбаша жауап оның 

сол жүгінуінде көрсетілген электронды мекенжайына электронды пошта 

арқылы жіберіледі. 

109.  Бұл орайда, жазбаша жауапта Клиент жазған әрбір өтінішке/ 

талапқа/қолдаухатқа/ұсынысқа/сауалға басқа да сұрақтарға негізді және 

дәлеледі шешім көрсетіледі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сәйкесті 

нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына, Банктің ішкі нормативтік 

құжаттарына, келісімшарттарға және басқа да құжаттар мен қарастырылып 

жатқан мәселеге қатысты нақты жағдайларға сілтеме жасалады.  

110. Жүгінуді талдау мен оның қарастырылуын бақылау міндеттері 

Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады және ол 

төмендегілерді қамтиды:  

1)   сәйкесті жүгінуге негіз болған себептерді анықтау және жою үшін 

Банк Клиенттерінің жүгінулерін талдайды және қорытындылайды;  

2)  жүгінулермен жұмысты ұйымдастыруды жетілдіруге қатысты 

ұсыныстар дайындайды;  

3)  Банк Клиенттерінің жүгінулерін қарастыру нәтижелеріне қарай, сол 

қаржы қызметін тұтынушылардың барлығына қатысты анықталған 

бұзылымдарды жоюға қажетті шаралар мен банктік қызметте сондай 

бұзылымдардың алдын алу шаралары жөнінде Банк басшылығына ұсыныс 

жасайды.  

 

8-Бөлім. Клиент пен Банктің құқықтары, міндеттері және 

жауапкершіліктері 



30 

 

111. Банк пен Клиенттің құқықтары мен міндеттері, жауапкершіліктері 

Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен, Қазақстан 

Республикасының басқа нормативтік құқықтық актілерімен, Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарымен, сондай-ақ тиісті банктік қызмет 

келісімшарттарымен, Банктің Клиентпен жасаған басқа да келісімшарттармен 

белгіленеді.  

112. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе Банктің 

ішкі нормативтік құжаттарында басқа шарттар қарастырылмаған болса, Банк 

пен Клиент арасындағы келісімшарттар Банктің уәкілетті органы әзірлеген және 

бекіткен типтік үлгіге сәйкес жасалады.  

113. Банк пен Клиент арасындағы қолданыстағы келісімшартқа өзгерістер 

мен толықтырулар, егер келісімшарттың шарттарында басқа шарттар 

қарастырылмаса, тараптардың келісімі бойынша жасалады.  

114. Банк пен Клиенттер келісімшарттың шарттарын сақтауға, 

келісімшарттың шарттары жүктеген міндеттерді орындауы тиіс.  

115. Келісімшарттарда қарастырылған міндеттерін орындамағаны немесе 

лайықты орындамағаны үшін Банк пен Клиенттер Қазақстан Республикасының 

заңнамасы мен сәйкесті келісімшарттарда қарастырылған жауапкершіліктерге 

тартылады.  

116. Клиент Банкпен жасаған келісімшарттың шарттарын бұзған 

жағдайда, Банк Клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасында 

және/немесе келісімшартта белгіленген шараларды қолдануға құқылы.  

117. Келісімшарттарда тараптардың жауапкершілігін алып тастайтын 

немесе шектейтін шарттар, мысалы еңсерілмейтін күштер (форс-мажор) 

жағдайы, келісімшарттың қарсы тарабының лайықсыз әрекеттері мен тағы 

басқалары қарастырылған.  

 

9-Бөлім. Қорытынды ережелер 

118. Банктің банктік операцияларды жүргізу (ұсыну) шарттары мен 

тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банктің ішкі құжаттарымен 

және Банк пен Клиент арасында жасалатын келісімшарттармен белгіленеді. Бұл 

орайда Банк:  

1) Клиенттерге ұсынылатын қызметтер тізімін бір уақытта Клиенттерге 

көрсетілетін қызметтер сапасын арттыру арқылы кеңейтуге, банктік 

операцияларды жүргізу кезінде туындайтын тәукелдерді Банк ресурстарын 

тиімдірек пайдалану арқылы төмендетуге және бір мезгілде Банк тарифтерін 

төмендетуге;  

2)  банктік операцияларды жүргізуде қолданылатын технологияларды 

жетілдіруге;  

3)  Қазақстан Республикасының қаржы секторында және әлемдік қаржы 

нарықтарында болып жатқан өзгерістерге сәйкесті әрекет етуге;  
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4) бизнес жүргізу мен халықаралық қаржы нарықтарына шығудың әлемдік 

стандарттарын енгізуге 

тырысады.  

119. Осы Ережелер қолданысқа енгізілген күннен бастап 2012 жылдың 24 

шілдесінде Банктің Директорлар кеңесі бекіткен «Нұрбанк» АҚ-та  операциялар 

жүргізудің жалпы шарттары туралы ереженің күші жойылған деп танылсын.  

 

Мазмұны 

 

Бөлім, 

параграф 

нөмірі  

Бөлімнің атауы Беттің 

нөмірі 

1-Бөлім  Жалпы шарттар  2-4 

2-Бөлім  Ережеде қолданылатын негізгі түсініктер, 

терминдер мен қысқартулар 

4-8 

3-Бөлім   Клиенттермен жұмыс жүргізу тәртібі  8-9 

4-Бөлім    Банктік шоттарды ашу мен жүргізудің 

жалпы шарттары  

9-11 

§ 1 Клиенттерге ағымдағы шот ашу және 

жүргізу ерекшеліктері  

11-12 

§ 2 Салымдар/депозиттер қабылдаудың 

жалпы шарттары мен ерекшеліктері 

12-15 

5-Бөлім   Банк қабылдайтын қамтаманы ескере 

отырып, қарыз беру операцияларын 

жүргізудің жалпы шарттары мен қарызын 

төлеуге қабілетсіз Клиенттермен жұмыс 

жүргізу шарттары 

 

15 

§ 1 Қарыз беру операцияларын жүргізу 

шарттары  

15-19 

§ 2 Банк қабылдайтын қамтамаға қойылатын 

талаптар  

19 

§ 3 Қарызын төлеуге қабілетсіз Клиенттермен 

жұмыс істеудің жалпы шарттары  

19-20 

6-Бөлім Банктік және басқа операцияларды 

жүргізудің жалпы шарттары 

20-22 

§ 1  Корреспонденттік шоттарды ашу және 

жүргізу  

22 

§ 2 Аударым операциялары 22-24 

§ 3  Төлем карточкаларын қолданып 24-25 
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жүргізетін операциялар 

§ 4  Кассалық операциялар  25-26 

§ 5  Шетел валютасын айырбастау 

операциялары  

26 

§ 6  Инкассация қызметі  26 

§ 7  Сейфтік операциялар  27 

§ 8  Құжаттамалық операциялар 27 

§ 9  Қашықтан банктік қызмет көрсету  27 

7-Бөлім   Банктік қызмет көрсету барысында 

туындайтын мәселелер бойынша 

клиенттердің хаттарын қарастыру тәртібі  

28-29 

8-Бөлім Клиент пен Банктің құықтары мен 

міндеттері және жауапкершілгі  

29-30 

9-Бөлім  Қорытынды ережелер  30-31 

1-Қосымша   Жеке тұлғалар бойынша тарифтердің 

шекті өлшемдері   

 

2-Қосымша   Заңды тұлғаларға, заңды тұлғалардың 

филиалдары мен өкілеттіктеріне, жеке 

кәсіпкерлерге, шаруа қожалықтарына, 

жеке сот орындаушыларға, жеке 

нотариустар мен қорғаушыларға қызмет 

көрсету тарифтерінің шекті өлшемдері 

 

3-Қосымша   

 

Банктер мен қаржылық институттарға 

құжаттамалық операциялар бойынша 

қызмет көрсету тарифтерінің шекті 

өлшемдері 

 

4-Қосымша Бағалы қағаздар нарығында брокерлік 

қызмет көрсету тарифтерінің шекті 

өлшемдері 

 

5-Қосымша   «Нұрбанк» АҚ корпоративтік, бөлшек 

сауда, шағын және орта бизнесінің  

проблемалы қарыздары бойынша шекті 

тарифтер  

 

 

 

 

 


