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1-тарау. Жалпы ережелер  

1. «Нұрбанк» АҚ-ның операциялар жүргізуінің жалпы шарттары 

туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының 1995 жылдың 31 

тамызындағы «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі 

туралы» № 2444 Заңының, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік 

құқықтық актілерінің, «Нұрбанк» АҚ-ның (бұдан әрі – Банк) Жарғысы мен ішкі 

нормативтік құжаттарының негізінде және оларға сәйкес әзірленген.    

2. Осы Ереже банктік заңнамада қарастырылған, Банктің 

операциялар жүргізуін құқықтық реттеу мақсатында әзірленген.    

3. Осы Ереже келесі мәліметтер мен рәсімдерді қамтиды:    

1) қабылданатын депозиттер мен берілетін қарыздардың шекті 

сомалары мен мерзімдерін;    

2) депозиттер мен қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің 

шекті шамаларын;    

3) депозиттер мен қарыздар бойынша сыйақы төлеу шарттарын;    

4) Банк қабылдайтын қамтамаға қойылатын талаптарын;    

5) банктік операциялар жүргізуге мөлшерлемелер мен 

тарифтердің шекті шамаларын;    

6) банктік қызмет көрсету туралы шешім қабылдаудың шекті 

мерзімдерін;    

7) банктік қызметтер көрсету үдерісінде туындайтын 

Клиенттердің өтініштерін қарау тәртібін;      

8) Клиенттермен жұмыс істеу тәртібі туралы ережені;       

9) Банк пен Банк Клиенттерінің құқықтары мен міндеттерін, 

олардың жауапкершілігін;       

10) Банктің Директорлар кеңесі Ережеге енгізілуі қажет деп 

санайтын басқа шарттар, талаптар мен шектеулерді.        

4. Осы Ереже ашық ақпарат болып табылады және коммерциялық 

немесе банктік құпия мәні болып табылмайды.      

5. Осы Ережеде Банктің операциялар жүргізуінің жалпы 

стандартты шарттары белгіленген. Банктік операциялар мен банк өнімдерінің 



әртүрлі түрлері бойынша Банктің операциялар жүргізуінің егжей-тегжейлі 

шарттары Банктің ішкі нормативтік құжаттарында, сондай-ақ Клиенттермен 

жасалатын тиісті келісімшарттарда белгіленеді.         

6. Банк операциялар жүргізу және өтініштерді қарау кезінде банк 

құпиясын сақтайды және ақпаратты беру қажеттілігі Қазақстан 

Республикасының нормативті құқықтық актілерде тікелей қарастырылған 

жағдайларды қоспағанда, Клиенттің жазбаша рұқсатынсыз банктік құпияға 

жататын ақпаратты үшінші тұлғаларға ашпайды.        

7. Банктік операцияларды жүзеге асыру кезіндегі Банк пен Клиент 

арасындағы қарым-қатынас Қазақстан Республикасының заңнамасымен, 

Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен, сондай-ақ жасалған 

келісімшарттардың шарттарымен реттеледі.         

8. Осы Ереженің ережелері мен жасалған келісімшарттардың 

шарттары арасында қайшылықтар болған жағдайда, жасалған 

келісімшарттардың шарттары басым болады.        

9. Банк қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен 

қадағалау жөніндегі уәкілетті органның лицензиясы негізінде банк қызметін 

жүзеге асырады.        

 

2-тарау. Ережеде қолданылатын негізгі ұғымдар, терминдер мен 

қысқартулар  

10. Осы Ережеде келесі ұғымдар, терминдер мен қысқартулар 

пайдаланылады:      

1)   Банк – «Нұрбанк» АҚ;  

2)   банк күні – Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде және 

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы мерекелер 

туралы» Заңында белгіленген демалыс күндері мен ұлттық және мемлекеттік 

мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап жұмаға дейінгі Банктің жұмыс 

күні;       

3) банк шоты – Банк пен Клиент арасындағы ақша қабылдау 

және/немесе Клиентке банктік қызмет көрсету бойынша келісімшарттық 

қатынастарды көрсету тәсілі;     

4) банктік омбудсман – өз қызметінде тәуелсіз, банк пен қарыз алушы 

– жеке тұлға арасындағы ипотекалық қарыз келісімшартынан туындайтын 

келіспеушіліктерді оның өтініші бойынша, қарыз алушы мен Банктің 

құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін қанағаттандыру туралы келісімге 

келу мақсатында реттейтін жеке тұлға;    

5) банктік қызмет – Банктің Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 30-бабында 

қарастырылған банктік және өзге де операцияны жүзеге асыруы;    

6) салым – банктік салым келісімшарты негізінде жеке немесе заңды 

тұлғадан (салымшыдан) Банк қабылдайтын ақшасы, оны пайдаланғаны үшін 



Банк салымшыға банктік салым келісімшартында қарастырылған мөлшерде 

және тәртіпте сыйақы төлейді;     

7) салым/депозит бойынша сыйақы – Банктегі ақшаны пайдаланғаны 

үшін Банк Клиентке банктік салым келісімшартында, банктік шот 

келісімшартында немесе корреспонденттік шот ашу және жүргізу туралы 

келісімшартта белгіленген мөлшерде, тәртіпте және шарттарда төлейтін ақша 

сомасы;        

8) қарыз бойынша сыйақы – банктік қарыз келісімшартында 

анықталатын, Клиенттің қарызды пайдаланғаны үшін Банкке төлейтін ақша 

сомасы;         

9) сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі – Банк банктік салым 

келісімшартымен рәсімделген салымдарды қабылдау бойынша операцияларды 

және банктік қарыз операцияларын жүзеге асырған кездегі сыйақының сенімді, 

жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі мөлшерлемесі Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сәйкес 

есептеледі;      

10) қашықтан банктік қызмет көрсету – Банктің электрондық байланыс 

арналарын пайдалану арқылы банктік қызметтерді көрсетуі;       

11)  депозит – бір тұлғаның (депозитордың) екінші тұлға – Банкке 

номиналды түрде қайтару шарттарымен, олар алғашқы талап ету бойынша 

немесе белгілі бір мерзімнен кейін, алдын ала келісілген үстеме ақымен немесе 

ондайсыз тікелей депозиторға толық немесе бөліктермен қайтарылуы немесе 

тапсырыс бойынша үшінші тұлғаларға берілуі тиіс екендігіне қарамастан 

берілетін ақша;   

12) банктік шот келісімшарты – оған сәйкес Банк Клиенттің пайдасына 

түсетін ақшаны қабылдауға, Клиентке немесе үшінші тұлғаларға тиісті ақша 

сомасын аудару (беру) туралы Клиенттің өкімдерін орындауға және банктік шот 

келісімшартында қарастырылған басқа да қызметтер көрсетуге міндеттенетін, 

Банк пен Клиент арасында жасалатын келісімшарт немесе Банк пен Клиент 

арасында жасалатын және әртүрлі банктік қызмет көрсету келісімшарттарының 

элементтерімен қатар банктік шот келісімшартының элементтерін қамтитын 

аралас келісімшарт;        

13) банктік салым келісімшарты – оған сәйкес Банк салымшыдан ақша 

қабылдайтын және ол бойынша банктік салым келісімшартында қарастырылған 

мөлшерде және тәртіпте сыйақы төлеуге, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде және салымның осы түрі үшін 

банктік салым келісімшартында қарастырылған шарттар мен тәртіппен 

салымды қайтаруға міндеттенетін, Банк пен Клиент (салымшы) арасында 

жасалатын келісімшарт;       

14) банктік қарыз келісімшарты – оған сәйкес Банк Клиентке төлемдік, 

мерзімділік, қайтарымдылық шарттарында ақшаны қарызға беруге 



міндеттенетін, Банк (қарыз беруші) пен Клиент (қарыз алушы) арасында 

жасалатын келісімшарт;      

15)   Кеңсе/Іс қағаздарын жүргізу секторы (бұдан әрі – Кеңсе) – Банктің 

кіріс және шығыс хат-хабарын қабылдайтын және тіркейтін Банктің/Банк 

филиалының құрылымдық бөлімшесі;       

16) Клиент – заңды немесе жеке тұлға, оның ішінде заңды тұлға құрмай 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратындар, Қазақстан Республикасының 

резиденті немесе бейрезиденті, банктік қызметтерді тұтынушы болып 

табылатын немесе «Нұрбанк» АҚ-ның банктік қызметтерін пайдаланғысы 

келетіндер;     

17)   Байланыс орталығы – құзыретіне Клиенттерден телефон шалу 

арқылы түскен өтініштерге, Банктің электрондық поштасына 

(www.nbank.kz/service@nbank.kz немесе cc@nbank.kz) келіп түскен және  банк 

қызметтерін/өнімдерін беру үдерісінде туындаған электрондық хаттар мен 

сауалдарына қызмет көрсету кіретін Банктің ақпараттық қызметі;      

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

19)   өтініш – Клиенттің Банкке жазбаша, ауызша формада немесе 

электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған/ куәландырылмаған 

электрондық құжат формасында жіберілген жеке немесе ұжымдық ұсынысы, 

өтініші, шағымы, сауалы немесе жауабы;         

20)  операциялық күн – Банк Клиенттерден ақша аудару туралы 

нұсқауларды және мұндай нұсқауларды тоқтата тұру немесе кері қайтарып алу 

туралы өкімдерді қабылдайтын және Клиенттерге олардың пайдасына ақша 

аударымдарын іске асырумен байланысты хабарламаларды жіберетін уақыт 

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

нотариустар, сот орындаушылар және адвокаттар үшін Астана уақыты бойынша 

сағат 09:00-ден 17:00-ге дейін. Жеке тұлғалар үшін Астана уақыты бойынша 

сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін.      

21)   Банк басшылығы – Банк Басқармасының төрағасы, Басқарма 

төрағасының орынбасары, басқарушы директор, қаржы директоры, филиал 

директоры, филиал директорының орынбасары;        

22) валютаның нарықтық айырбастау бағамы – Қазақстан 

Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының негізгі 

сессиясында қалыптасқан және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік саласында қызметті реттейтін 

уәкілетті мемлекеттік органмен бірлесіп белгілеген тәртіппен айқындалатын 

теңгенің шетел валютасына қатысты орташа сараланған биржалық бағамы, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есептілік саласында қызметті реттеуді іске асыратын уәкілетті 

мемлекеттік органмен бірлесіп белгілеген тәртіппен кросс-бағамдарды 

пайдалана отырып есептелетін, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс 
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істейтін қор биржасында сауда-саттық жүргізілмейтін теңгенің шетел 

валютасына бағамы;      

23) Тариф (тер) – Банктің операциялар жүргізу, қызметтер көрсету үшін 

төлем мөлшері.     

Тарифтер шекті, стандартты және жеке болып бөлінеді:      

- шекті тарифтер – Банктің Директорлар кеңесі белгілеген және осы 

Ереженің 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларында көрсетілген тарифтер;    

- стандартты тарифтер – Банктің Тарифтік комитеті Банктің Директорлар 

кеңесі бекіткен шекті тарифтер шеңберінде бекіткен және Банктің 

клиентіне/клиенттер тобына жеке тарифтер белгіленген жағдайларды 

қоспағанда, барлық клиенттерге қолданылатын тарифтер. Банктік 

операцияларды жүргізуге арналған стандартты тарифтер Банк жұмыскерлеріне 

арналған «Тарифтер» ДБ-да, сондай-ақ Банктің www.nurbank.kz корпоративтік 

веб-сайтында және Банк филиалдарының операциялық залдарында (олардың 

жайларында) – Банк клиенттері үшін орналастырылған;        

- жеке тарифтер – Банктің Тарифтік комитеті Директорлар кеңесі бекіткен 

шекті тарифтер шеңберінде бекіткен және Банктің Тарифтік комитеті 

айқындаған шарттар мен мерзімде Банктің нақты клиентіне/клиенттер тобына 

қолданылатын тарифтер.       

23-1) Тарифтік комитет – Банктің Тарифтік саясатына, Банктің 

Директорлар кеңесі бекіткен Тарифтік комитет туралы ережеге және осы 

Ережеге сәйкес Банктің тарифтік саясатын іске асыратын Банктің алқалы 

органы;        

23-2) Тарифтік пакет – банктік қызметтердің белгілі бір пакеті бойынша 

Банк белгілейтін жеке тарифтердің белгілі бір жиынтығы. Тарифтік пакетті Банк 

Клиент таңдаған Тарифтік пакетте белгіленген мөлшерде Клиент шотты 

жүргізгені үшін комиссия төлеген жағдайда Клиенттің өтініші негізінде береді. 

Тарифтік пакетті өшіру/өзгерту Клиенттің өтініші негізінде 3 (үш) жұмыс күні 

ішінде немесе комиссияны есептен шығару үшін Клиенттің шотында қажетті 

сома болмаған жағдайда келесі айдың бірінші жұмыс күнінде автоматты түрде 

(қызмет көрсетудің стандартты жағдайына көшу) жүзеге асырылады. Тарифтік 

пакетті өзгерту үшін комиссия қарастырылмаған.       

Белгілі бір Тарифтік пакетке кіретін өнімдер/қызметтердің жиынтығы 

және олар бойынша тарифтердің мөлшері Клиенттің өзіне қажет банктік 

қызметтер қажеттілігіне қарай өзгереді;       

24)  Банктің уәкілетті органы – өз құзыретіне және Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарында белгіленген өкілеттіктерге сәйкес, оның ішінде 

сыйақы мөлшерлемелерін, банктік қызметтерді көрсету мерзімдерін, шарттарын 

белгілеу мәселелеріне сәйкес шешімдер қабылдау бойынша тиісті өкілеттіктер 

берілген Банктің тұрақты жұмыс істейтін алқалы органы.       

25) VIP клиент – «VIP» мәртебесі берілген және төменде көрсетілген бір 

немесе бірнеше критерийлерге сәйкес келетін жеке тұлға, Банк клиенті:     
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1) Банкте кем дегенде белгіленген соманы (Алматы, Астана 

қалаларындағы филиалдары үшін 20 000 000 (жиырма миллион) теңгеден, 

Банктің басқа филиалдары үшін 10 000 000 (он миллион) теңгеден) салымдар 

салған жеке тұлғалар салым ашылған күні ҚР ҰБ бағамы бойынша кез келген 

басқа валютада көрсетілген сомалардың эквиваленті), сондай-ақ олардың 

отбасы мүшелері (жұбайы);    

2) Банк клиенттерінің меншік иелері (қатысушылары, акционерлері) және 

TOP-менеджменті (лауазымды тұлға, компания басшысы) корпоративтік, шағын 

және орта бизнестің өнімдері / қызметтері бойынша Банк қызмет көрсететін 

заңды тұлғалар, сондай-ақ олардың отбасы мүшелері (жұбайы немесе жұбайы) 

Банк Басқармасының жазбаша шешімі негізінде Банктің ішкі нормативтік 

құжаттарына сәйкес;      

3) осы тармақтың 1, 2-тармақшаларына сәйкес критерийлерге сәйкес 

келмейтін, бірақ мәртебені Банк басшылығының жазбаша шешімі негізінде, VIP 

клиенттерге қызмет көрсету ережесіне сәйкес алған клиенттер;    

4) осы тармақтың 1, 2, 3-тармақшаларына сәйкес критерийлерге сәйкес 

келмейтін, бірақ сонымен бір мезгілде Банкпен «VIP қызмет көрсету 

келісімшартын» жасасуға және Банктің тарифтеріне сәйкес жыл сайынғы 

қызмет көрсету үшін комиссия төлеуге дайын жеке тұлғалар.    

 

3-тарау. Клиенттермен жұмыс істеу тәртібі  

11. Банктік қызметтерге қажеттілік туындаған жағдайда Клиент Банк 

филиалының кез келген филиалына/банктік қызмет көрсету орталығына 

хабарласа алады.     

12. Уәкілетті органдардың оларды бекіту туралы шешімдерінің күні мен 

деректемелерін көрсете отырып, мөлшерлемелердің, сыйақылардың мөлшері 

туралы өзекті ақпарат пен шекті және стандартты тарифтердің мөлшері туралы 

мәліметтер, сондай-ақ жоспарлы өзгерістер (жаңартулар) енгізу туралы ақпарат, 

ақпараттық жүйенің жұмысын қамтамасыз ететін және клиентке банктік 

қызметтердің қолжетімділігіне әсер ететін техникалық, бағдарламалық және 

басқа құралдарға енгізілген жаңартулар:      

1) Көру және танысу үшін жалпыға қолжетімді жерде Банк 

филиалдарының филиалдарында/банктік қызмет көрсету орталықтарында;      

2)  Банктің корпоративтік www.nurbank.kz. веб-сайтынлда.        

Валюталық операцияларды жүзеге асыру бойынша банк қызметтеріне ақы 

төлеу операция жасалған күнгі валютаның нарықтық бағамы бойынша шетел 

валютасында да, теңгеде де жүзеге асырылуы мүмкін.       

13. Клиент Банк жұмыскерлеріне жүгінген кезде өтініштің мақсаты 

және Клиенттің банктік қызметтерге қажеттілігі анықталады. Клиенттің 

қажеттіліктерін анықтау және одан кейін қызмет/өнім ұсыну туралы 

келісімшарт жасасу (қажет болған жағдайда келісімшарт жасау) үшін Банк 

Клиентке:     
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1) мөлшерлемелер мен тарифтер, банктік қызметтерді көрсетуге өтінім 

бойынша шешім қабылдау мерзімдері (қажет болған жағдайда өтініш беру) 

туралы ақпаратты;     

2) банктік қызмет көрсету шарттары туралы ақпарат және банктік қызмет 

көрсету туралы келісімшарт жасау үшін қажетті құжаттардың тізімін;     

3) банктік қызметтерді көрсету туралы келісімшарт бойынша 

міндеттемелерді орындамаған жағдайда Клиенттің жауапкершілігі және 

ықтимал тәуекелдері туралы ақпаратты;     

4) банктік қызмет көрсету туралы тиісті келісімшарттың үлгі формасының 

көшірмесін - Клиенттің қалауы бойынша;      

5) Клиентте туындаған мәселелер бойынша консультациялар береді. Бұл 

ретте Клиентке оны қызықтыратын мәселелер бойынша консультация беру 

тиісті қызмет түрін көрсетуге жауапты қызметкердің құзыреті шегінде жүзеге 

асырылады.    

14. Банктің қаржылық есептілігін және басқа ақпаратын 

орналастыру көздері туралы ақпарат Клиентке оның сұрауы бойынша беріледі.    

15. Клиенттің банктік қызметтерге қажеттілігін анықтай отырып, 

Банк Клиентке банктік қызметтерді көрсету шарттарымен және келісімшартпен 

(болған жағдайда) танысуға, сондай-ақ Банк ұсынатын қызметтерді сатып алу 

қажеттілігі туралы шешім қабылдауға қажетті уақытты береді.    

16. Клиент банктік қызметтерді көрсетудің ұсынылған шарттарымен 

келіскенін растаған кезде, Банк Клиенттің өтінішін (егер Банктің ішкі 

ережелеріне сәйкес өтінішті қабылдау қажет болса) 5 (бес) ішінде қарауды 

қамтамасыз етеді. Клиенттің өтініші бойынша Уәкілетті органдар/Тұлғалар 

шешім қабылдау қажет болған жағдайларды қоспағанда, өтініш қабылданған 

сәттен бастап жұмыс күндері – бұл жағдайда өтініш Банктің ішкі тәртібімен 

белгіленген мерзімдерде қаралады. банктік қызметтер көрсету тәртібін 

реттейтін, бірақ осы Қағидаларда көзделген мерзімдерден аспайтын 

нормативтік құқықтық актілер.     

17. Көрсетілетін банктік қызметке қатысты дау туындаған жағдайда 

Банк Клиентке оның өтініш беру құқығы туралы хабарлайды:    

1) банк омбудсманына - ипотекалық қарыз келісімшарттарының 

шеңберінде даулы жағдайлар туралы;    

2) құзыретіне қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 

және қадағалау функцияларын жүзеге асыру кіретін сотқа немесе уәкілетті 

мемлекеттік органға;    

3) осы Ереженің 7-тарауында қарастырылған рәсімдерге сәйкес Банкке.     

18. Клиентке Банктің, банк омбудсманының және қаржы нарығы мен 

қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті 

мемлекеттік органның орналасқан жері, пошталық және электрондық пошта 

мекенжайлары туралы ақпарат ұсынылады.      

 



4-тарау. Банктік шоттарды ашу және жүргізудің жалпы шарттары  

19. Банктік шоттар Клиенттерге банктік шот келісімшарты, банктік 

салым келісімшарты, Банк пен Клиент арасында корреспонденттік шот ашу 

және жүргізу туралы шарт жасалған кезде ашылады. Банктік шоттар теңгемен 

де, шетел валютасымен де ашылады және ағымдағы, жинақ және 

корреспонденттік шоттарға бөлінеді. Корреспонденттік шоттар Банктерге және 

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға 

ашылады.    

20. Банктік қызмет көрсету кезінде Клиенттерге қызмет көрсетумен 

айналысатын Банк жұмыскерлері Клиенттерге қызмет көрсету шарттары, 

Клиент ұсынған құжаттарға қойылатын талаптар және қызмет көрсету үшін 

Банктің комиссиялары бойынша кеңес береді.     

21. Банктік шотты ашу үшін Клиент Банкке шот ашу үшін қажетті 

құжаттар пакетін ұсынады, олардың тізімі Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық актілерінде және Банктің тиісті ішкі нормативтік 

құжаттарында айқындалады. Ашылатын шоттың түріне және Клиенттің 

ұйымдық-құқықтық формасына қарай Банк қосымша құжаттарды ұсынуды 

талап етуге құқылы.     

       22. Банк шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру 

және/немесе банктік шоттағы ақшаға тыйым салу Қазақстан Республикасының 

заңнамалық актілерінің талаптарына сәйкес және уәкілетті органның тиісті 

шешімдері (қаулылары) негізінде жүзеге асырылады, терроризмді және 

экстремизмді қаржыландырумен, сондай-ақ мүлікке билік етуді уақытша 

шектеу, ақшаға тыйым салу актілері негізінде мүлікке билік етуді уақытша 

шектеумен байланысты ұйымдар мен тұлғалардың тізбесіне енгізілген ұйымдар 

мен жеке тұлғалар. ақша жөнелтушінің банктік шоты Қазақстан 

Республикасының заңдарында көзделген тәртіппен және жағдайларда жүзеге 

асырылады.      

       Мемлекеттік бюджеттен және (немесе) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қорынан төленетін жәрдемақыларды және әлеуметтік төлемдерді, тұрғын үй 

төлемдерін, сондай-ақ талаптармен депозитке салынған ақшаны есепке қоюға 

арналған банк шоттары бойынша мүлікке тыйым салу, шығыс операцияларын 

тоқтата тұру, оларға нотариус депозитінің шарттарымен билік етуді уақытша 

шектеу рұқсат етілмейді.   

23. Операцияларды қайта бастау/Клиенттің банктік шоттары 

бойынша тыйым салуды жою уәкілетті мемлекеттік органдардың банк шоттары 

бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешімдерінің 

(қаулыларының) күшін жою, банктік шотқа және/немесе банк шотындағы 

ақшаға тыйым салу туралы тиісті жазбаша хабарламалары/қаулылары/ өзге де 

шешімдері негізінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында 

көзделген жағдайларда жүзеге асырылады.     



24. Банктік шотты ашу, жүргізу және жабу тәртібі банктік 

шот/банктік салым келісімшартымен/ корреспонденттік шот ашу және жүргізу 

туралы келісімшартпен, Қазақстан Республикасының заңнамасымен, сондай-ақ 

Банктің ішкі құжаттарымен реттеледі.       

25. Клиенттің банктік шотын жабу Клиенттің өтініші негізінде, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында 

және/немесе банктік шот/банктік салым келісімшартында көзделген 

жағдайларда жүзеге асырылады.        

26. Банк Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес 

салық төлеушіге банктік шоттардың ашылғаны және жабылғаны туралы 

мемлекеттік кірістер органдарына банктік шот ашылған күннен кейінгі бір 

жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етеді - заңды Бірыңғай зейнетақының 

зейнетақы активтерін сақтауға арналған банктік шоттарды қоспағанда, резидент 

еместі қоса алғанда, субъект, оның құрылымдық бөлімшелері, дара кәсіпкер, 

жеке нотариус, жеке сот орындаушысы, адвокат, кәсіби медиатор, шетелдік 

және азаматтығы жоқ тұлға ретінде тіркелген жеке тұлға жинақ қоры және 

ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары, Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қорының активтері, арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығаруды 

қамтамасыз ететін активтер және инвестициялық қордың активтері, резидент 

емес заңды тұлғалардың, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың, 

шетелдіктердің жинақ шоттары корреспонденттік шоттар оғаш корреспондент-

банктер, мемлекеттік бюджеттен және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 

қорынан төленетін жәрдемақылар мен әлеуметтік төлемдерді алуға арналған 

банктік шоттар, нотариалдық депозит негізінде ақшаны есепке алуға арналған 

ағымдағы шоттар, сондай-ақ сәйкестендіру нөмірін көрсете отырып, эскроу 

шоттары, хабарламаның кепілдендірілген жеткізілуін қамтамасыз ететін 

ақпараттық-коммуникациялық желі арқылы тасымалдау.        

Техникалық ақауларға байланысты осындай электрондық байланыс 

арналары арқылы көрсетілген шоттарды ашу және жабу туралы хабарлау 

мүмкін болмаған жағдайда, хабарлама қағаз жеткізгіште салық төлеушінің 

орналасқан (тұратын) орналасқан жері бойынша салық органына үш жұмыс күні 

ішінде жіберіледі.        

 

§ 1. Клиенттердің ағымдағы шоттарын ашу және жүргізу 

ерекшеліктері  

27. Клиенттің ағымдағы шотын ашу және жүргізу келісімшарттың 

үлгілі формасы мен Банктің уәкілетті органы бекіткен Клиенттің өтініші 

негізінде жүзеге асырылады. Қажет болған жағдайда Банк жеке шарттармен 

келісімшарттар әзірлейді.    

28. Клиенттер үшін ағымдағы шоттардың ашылуы, жүргізілуі және 

жабылуы осы Ереженің 1 - 2-қосымшаларда көрсетілген мерзімде және ақылы 



түрде жүзеге асырылады. Клиенттер осы Ереженің 12-тармағына сәйкес 

ағымдағы шоттарды ашу және жүргізу және Банктің тарифтері туралы 

толығырақ және өзекті ақпаратпен қамтамасыз етіледі.      

29. Банк Қазақстан Республикасының «Салық және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексінде (Салық кодексі), «Салық 

кодексі туралы» Қазақстан Республикасының «Төлемдер мен ақша 

аударымдары туралы» Заңында, Қазақстан Республикасының «Заңсыз алынған 

кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға 

қарсы күрес туралы» Заңында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2000 жылдың 

2 маусымындағы №266 қаулысымен бекітілген  Қазақстан Республикасының 

банктеріндегі клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу 

ережесінде (бұдан әрі – Клиенттердің Қазақстан Республикасының банктерінде 

банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесі) қарастырылған құжаттарды 

ұсынбаған жағдайларда Клиентке банк шоттарын ашудан бас тартады.       

30. Клиенттердің ағымдағы шоттары, егер тиісті келісімшартта 

және/немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, 

ашылған шоттардың санына және Клиенттің ағымдағы шоттары бойынша ақша 

қалдықтарының сомасына шектеусіз ұлттық және шетелдік валютада ашылуы 

мүмкін.         

 

§ 2. Салымдарды/ депозиттерді қабылдаудың жалпы шарттары мен 

ерекшеліктері  

31. Салымдарды/депозиттерді қабылдау шарттарын, оның ішінде 

салым/депозит бойынша сыйақылардың мерзімдері мен мөлшерлемелерін 

Банктің уәкілетті органдары белгілейді және Банктің уәкілетті органы Клиентке 

және/немесе Клиенттер тобына жеке шарттарды белгілейтін жағдайларды 

қоспағанда, Банктің барлық филиалдары мен құрылымдық бөлімшелері үшін 

бірыңғай болып табылады.    

Депозитті қабылдау келесі шарттар бойынша жүзеге асырылады:     

 1) депозиттің шекті сомасы:    

 а) Клиенттің ағымдағы шотына қабылданатын – шектелмейді, егер 

Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе банктік шот туралы 

келісімшартта өзгеше көзделмесе;    

 б) Банктік салым келісімшарты бойынша жинақ шотына 1 (бір) теңгеден, 

және егер тиісті банктік өнімнің шарттарында және банктік салым 

келісімшартында өзгеше белгіленбеген болса 150 000 000 000,00 (жүз елу 

миллиард) теңгеден немесе шетел валютасындағы балама сомасынан аспауы 

тиіс;       

 2) депозиттің шекті мерзімі:         



 а) Клиенттің ағымдағы шотына қабылданатын – шектелмейді, егер 

Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе банктік шот туралы 

келісімшартта өзгеше көзделмесе;         

 б) Банктік салым келісімшарты бойынша жинақ шотына 1 (бір) банктік 

күннен 60 (алпыс) айға дейін.           

 Шартты банк салымы банктік салым келісімшартында көрсетілген мән-

жайлар туындағанға дейін жарамды болады.        

 Талап етілгенге дейінгі салым Салымшының бірінші талабы бойынша 

толық немесе ішінара қайтарылуы тиіс.         

 3) депозиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесінің шекті мәндері:                     

 а) пайыздық мөлшерлеменің ең төменгі мәні жылдығы 0 (нөл) пайызды 

құрайды;      

б) жеке тұлғалар үшін сыйақы мөлшерлемесінің ең жоғары мәнін Банк 

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры ұсынған сыйақы мөлшерлемесі 

шегінде дербес белгілейді, ал заңды тұлғалардың депозиттері бойынша:        

- жылдығы 30 (отыз) %-дан аспайтын мөлшерде 3 (үш) күнтізбелік айға 

дейінгі мерзімге орналастырылған кезде;      

- жылдығы 25 (жиырма бес) %-дан аспайтын мөлшерде 6 (алты) 

күнтізбелік айға дейінгі мерзімге орналастырылған кезде;        

- жылдық 20 (жиырма) %-дан аспайтын мөлшерде 6 (алты) күнтізбелік 

айдан асатын мерзімге орналастырылған кезде».    

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

банктік салым келісімшартының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады (ай 

сайын/тоқсан сайын/мерзім соңында/басқа кезеңділікте).          

32. Бұл ретте Клиенттердің ағымдағы шоттарына қабылданған салымдар 

бойынша сыйақы есептеу және төлеу, егер бұл шарт тиісті банктік шот 

келісімшартында болған жағдайда жүзеге асырылады.   

33. Ағымдағы салымдардың талаптары бойынша Клиентке консультация 

беру кезінде Банк қызметкері осы Ереженің 13-тармағына сәйкес Клиентке 

берілген ақпараттан басқа ауызша мынадай ақпаратты ұсынады:  

1) салым түрі (талап бойынша, мерзімді, шартты);         

2) салым мерзімі (бар болса);      

3) салымның ең аз сомасы және салым бойынша төмендетілмейтін 

қалдығының сомасы (осындай шарт болған жағдайда);     

4) депозит бойынша сыйақы мөлшерлемесі, оның ішінде Клиент өтініш 

жасаған күніне сенімді, жылдық, тиімді, салыстырмалы түрде (нақты құн) 

сыйақы мөлшерлемесі;    

5) қосымша келісім жасасусыз салым мерзімін ұзарту шарттары (бар 

болса);     

6) салымды толықтыру мүмкіндігі, капиталдандыру шарттары;   

7) салымды мерзімінен бұрын толық немесе ішінара алу шарттары;   



8) «Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінде 

орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес кепілдік берілген депозиттер бойынша 

кепілдік өтемнің белгіленген мөлшері.   

34. Жеке тұлғалардың салымдары/депозиттері, егер Қазақстан 

Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, ұлттық және шетел 

валютасында қолма-қол ақшамен де, қолма-қол ақшасыз формада да 

қабылданады, заңды тұлғалардың салымдары банкте ашылған салымшылардың 

ағымдағы шоттарынан қолма-қол ақшасыз түрде ұлттық және шетел 

валютасында қабылданады.   

35. Банк пен Клиент арасындағы салымдық операциялар бойынша қарым-

қатынас банктік салым келісімшартының талаптарымен реттеледі.   

36. Банктік салым келісімшарты келесі шарттарды қамтиды, оның ішінде, 

бірақ олармен шектелмейді:    

а) салым бойынша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері;    

б) салым бойынша сыйақы жылдық тиімді мөлшерлемесінің мөлшері;   

в) салым мерзімі және оны ұзарту мүмкіндігі/шарт, оған дейін салым 

салынады;   

г) ақшаны толықтыру/ ішінара алу мүмкіндігі;   

д) салым бойынша сыйақы төлеу шарттары;   

е) салымның басқа шарттары.   

Тиісті банк салымы келісімшартында көзделген салымның сомасы мен 

мерзімі, егер Банктің уәкілетті органдары жеке шарттар шегінде өзгеше 

белгілемесе, тиісті банк өнімі үшін Банк белгілеген салымның ең төмен сомасы 

мен мерзімінен кем болмауы керек.    

37. Салым бойынша жылдық тиімді пайыздық мөлшерлеме тиісті банктік 

өнімге қойылатын шарттарға байланысты және Қазақстан Республикасы 

заңнамасының талаптарына сәйкес есептеледі.     

38. Салымдар/депозиттер бойынша сыйақыны есептеу кезінде, егер тиісті 

банктік өнім немесе сәйкес келісімшарттың шарттарында өзгеше көзделмесе, 

бір жылдағы күндер саны 360 (үш жүз алпыс) күнге, ал айдағы 30 (отыз) күнге 

тең деп есепке алынады..     

39. Заңды тұлғаның салымы/депозиті бойынша есептелген сыйақыны 

төлеу Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген 

жағдайларда төлем көзінен табыс салығын ұстай отырып, Клиент тиісті 

келісімшартта көрсеткен банк шотына есептеу арқылы жүзеге асырылады. 

Қажет болған жағдайда Банк Клиентке төлем көзінен ұсталған табыс 

салығының сомасы туралы тиісті анықтама береді.    

40. Салым кепіл заты болып табылатын жағдайларды қоспағанда, 

салымды банктік салым келісімшартының қолданылу мерзімі ішінде кез келген 

уақытта мерзімінен бұрын қайтарып алуға болады. Бұл ретте салым бойынша 

сыйақы төленбейді немесе салымды мерзімінен бұрын талап еткен жағдайда 



сыйақы мөлшерлемесі бойынша және тиісті келісімшартта белгіленген талаптар 

бойынша төленеді.       

41. Қосымша келісім жасасусыз салым мерзімін ұзарту кезінде сыйақы 

мөлшерлемесі оның төмендеуіне қарай өзгерген жағдайда, Банк Клиентті тиісті 

келісімшартта көзделген тәртіппен сыйақы мөлшерлемесі мөлшерінің төмендеуі 

туралы хабардар етеді, салым/депозит мерзімі аяқталғанға дейін.       

42. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жеке 

тұлғалардың депозиттері жеке тұлғалардың депозиттеріне міндетті кепілдік 

(сақтандыру) жүйесіне жатады. Банк жеке тұлғалардың депозиттеріне кепілдік 

беру (сақтандыру) жүйесінің қатысушысы болып табылады.      

 

5-тарау. Банк қабылдаған қамтаманы ескере отырып, қарызды 

операцияларды жүргізудің жалпы шарттары және төлемге қабілетсіз 

Клиенттермен жұмыс істеу шарттары 

 43. Банк қарызды операцияларды төлем, мерзімділік және өтеу талаптары 

бойынша, сондай-ақ қарыз алушының (Клиенттің) өзі және жасалатын мәміле 

туралы мәліметтерді, сондай-ақ тараптардың орындауына байланысты 

ақпаратты беруге жазбаша келісімі, кредиттік бюролардың деректер базасына өз 

міндеттемелері туралы және кредиттік бюроның кредиттік есепті алушыға 

кредиттік есеп беруге жазбаша келісімі болған жағдайда жүзеге асырады.     

 

§ 1. Қарыз операцияларын жүргізу шарттары  

44. Қарыз операциялары келесі шарттарда жүзеге асырылады:  

1)  берілетін қарыз сомасының шекті мәндері:   

а) қарыздың ең төменгі сомасы – 1 (бір) теңгеден кем емес;    

б) байланысты қарыз алушылар тобы үшін жиынтық қарыздың ең жоғары 

сомасы – Банктің меншікті капиталының 25 (жиырма бес) пайызынан аспайды, 

ал бланктік қарыздар бойынша – Банктің меншікті капиталының 10 (он) 

пайызынан аспайды, қарыздың ең жоғары сомасының мөлшері уәкілетті 

мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актіне сәйкес есептеледі, оның 

ішінде қарыз алушы Банк алдындағы міндеттемелер бойынша мынадай 

нысандағы қамтамасыз ету сомасына ұлғайтылады:    

–   осы міндеттемені қамтамасыз ету ретінде банктің қарауына салынған 

салымдар;   

–  Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ұлттық Банкі шығарған 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары; 

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

емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 

осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық 

үкіметтері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар;   



–   тазартылған бағалы металдары;  

– Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдіктері;  

– банк сатып алған бағалы қағаздарға банктік кепілдіктер.    

 2) қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің шекті мәндері:       

 а) қарыз бойынша пайыздық мөлшерлеме мөлшерінің ең төменгі мәні 

жылдығы 0,5 (Нөл бүтін оннан бес) пайызды құрайды;        

 б) Банк қарыз беруге және оған қызмет көрсетуге байланысты 

комиссиялық сыйақылар мен басқа да төлемдердің барлық түрлерін ескере 

отырып, қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесінің ең жоғары мәні Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісіне сәйкес осы 

Заңда айқындалған жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің ең жоғары мәнінен 

аспауға тиіс.         

 3) қарыз берудің шекті мерзімдері: ең аз мерзім 1 (бір) банктік күннен 20 

(жиырма) жылға дейін.        

4) Клиенттің өтінішін қарау және несие беру туралы шешім қабылдау 

мерзімдері:        

а) жеке тұлғалар үшін – Клиент Қазақстан Республикасы заңнамасының 

және Банк талаптарына сәйкес келетін құжаттардың толық пакетін ұсынған 

сәттен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күннен аспайды;          

б) заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер (шаруа қожалықтары) үшін –  

Клиент Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Банк талаптарына сәйкес 

келетін құжаттардың толық пакетін ұсынған сәттен бастап 180 (жүз сексен) 

күнтізбелік күннен аспайды.        

Банк Банктің уәкілетті органы шешім қабылдаған күннен бастап 3 (үш) 

жұмыс күнінен кешіктірмей Клиентке қабылданған шешім (шығарылу немесе 

бас тарту) туралы хабарлайды. Теріс шешім қабылданған жағдайда Банк бас 

тарту себебі туралы хабарлайды.        

5) сыйақыны есептеу кезінде, егер банктік қарыз келісімшартының 

талаптарында өзгеше көзделмесе, айдағы күндер саны 30 (отыз) күнге, бір 

жылдағы күндер саны 360 (үш жүз алпыс) күнге тең деп есептеледі.          

45. Клиентке ағымдағы кредиттеу өнімдерінің талаптары бойынша 

консультация беру кезінде осы Ереженің 13-тармағына сәйкес Клиентке 

ұсынылған ақпараттан басқа, Банк қызметкері қарыз бойынша келесі ақпаратты 

ауызша ұсынады:    

1) банктік қарыз беру мерзімі;     

2) банктік қарыздың шекті сомасы мен валютасы;     

3) сыйақы мөлшерлемесінің түрі: тіркелген немесе өзгермелі, сыйақы 

мөлшерлемесі өзгермелі болған жағдайда есептеу тәртібі;    

4) жылдық сыйақы мөлшерлеменің мөлшері және оның Клиент жүгінген 

күніне сенімді, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептелген мөлшері (нақты 

құны);   



5) Банк пайдасына банктік қарызды алуға және оған қызмет көрсетуге 

(өтеуге) байланысты комиссиялардың, тарифтердің және басқа да шығыстардың 

толық тізбесі мен мөлшері;    

6) «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңында көзделген Клиент – заңды тұлғамен 

жасалған банктік қарыз келісімшартының талаптарын біржақты өзгерту мүмкін 

жағдайлары;    

7) банктік қарыз шарты бойынша міндеттемелерді орындамаған жағдайда 

Клиенттің жауапкершілігі мен тәуекелдері;    

8) кепілзат берушінің, кепілгердің, кепілдік берушінің және жасалған 

келісімшарттың тарапы болып табылатын басқа тұлғаның Клиенттің банктік 

қарыз келісімшарты бойынша міндеттемелерін орындауын қамтамасыз ету 

жауапкершілігі;    

9) өтеу әдістері;     

10) өтінішті қарау үшін қажетті құжаттар тізбесі.    

46. Жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар, шаруа қожалықтары 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарын ескере 

отырып, заңды және жеке тұлғаларға ұсынылатын кредиттеу өнімдерін 

пайдалануға құқылы. Қарыз беру шарттары және Банк пен Клиент арасындағы 

қарыз бойынша барлық қатынастар осы Ережеде көрсетілген шарттардан басым 

болатын банктік қарыз келісімшартымен реттеледі.       

47. Банктік қарыз келісімшартында банктік қарызды ұсынудың келесі 

шарттары бар: қарыздың сомасы, мерзімі және қайтарылу тәсілі, қамтамасыз 

ету және басқа да шарттар. Бұл ретте ұсынылатын қарыздың шарттары Банктің 

ішкі нормативтік құжаттарын және Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарын ескере отырып, Банктің уәкілетті органының шешімімен 

айқындалады.    

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

немесе кепілзат берушінің өтініші бойынша (Қазақстан Республикасының 

заңнамасында көзделген банктік құпияны ашу талаптарын сақтай отырып) 3 

(үш) жұмыс күні ішінде сұрау салуды алған күннен бастап оған мыналар туралы 

жазбаша ақпарат береді:    

1) Банкке төленген ақша сомасы;  

2) мерзімі өткен берешектің сомасы (бар болса);   

3) берешек қалдығы;   

4) кезекті төлемдердің мөлшері мен мерзімі;   

5) кредиттеу лимиті (бар болса).   

49. Клиенттің өтініші бойынша Банк өтінішті алған күннен бастап 3 (үш) 

жұмыс күнінен кешіктірмей ақысыз негізде Клиентке жазбаша формада келесі 

ақпаратты береді:    

1) кіріс ақшаны банктік қарыз келісімшарты бойынша берешекті өтеуге 

бөлу - айына 1 (бір) реттен артық емес;   



2) соманы қайтаруға байланысты сома, оның ішінде банктік қарыз 

келісімшарты бойынша Банк ұсынған ақшаны ішінара немесе толық мерзімінен 

бұрын қайтарған жағдайда.     

50. Банк осы Ереженің 49 және 50-тармақтарында көзделген, негізгі 

борыштың сомасын, сыйақыны, комиссияны, тұрақсыздық төлемін және 

өсімпұлдың басқа да түрлерін, сондай-ақ банктік қарыз келісімшартының 

шарттарына сәйкес төлеуге жататын өзге де сомаларды көрсете отырып 

ақпаратты ұсынады.      

51. Кредит сомасын, ол бойынша сыйақыны және/немесе несие бойынша 

өзге берешекті өтеу қарыз алушының Банкте ашылған ағымдағы банктік 

шотындағы, банктік қарыз келісімшартында белгіленген мөлшердегі қаражатты, 

қарыз алушының тікелей дебеттеу бойынша қамтамасыз ету арқылы, сондай-ақ 

банктік қарыз шартында (несие желісі шарты және т.б.) көзделген басқа да 

тәсілдермен жүзеге асырылады.    

52. Қарызды өтеудің келесі әдістерін қолдануға болады:     

1) банктік қарыз келісімшарты бойынша берешекті өтеу негізгі борыш 

бойынша төлемдердің тең сомасын және негізгі борыштың қалдығы бойынша 

белгілі бір кезеңге есептелген сыйақыны қоса алғанда, төлемдерді азайту 

кезінде жүзеге асырылатын сараланған төлемдер әдісі;    

2) аннуитеттік төлемдер әдісі, онда банктік қарыз бойынша қарызды өтеу 

банктік қарыздың бүкіл мерзімі ішінде тең төлемдермен, оның ішінде негізгі 

борыш бойынша төлемдерді ұлғайту және қалдық бойынша белгілі бір кезеңге 

есептелген сыйақы бойынша төлемдерді азайту арқылы жүзеге асырылады. 

Бірінші және соңғы төлемдердің мөлшері басқалардан өзгеше болуы мүмкін;     

3) Банктің уәкілетті органы белгілеген жеке өтеу әдісі.       

53. Егер Клиент жеке тұлға (жеке кәсіпкер) болса, кредитті менеджер 

міндетті түрде Клиентке Ереженің 52-тармағының 1 және 2-тармақшаларында 

көрсетілген өтеу әдістерімен есептелген қарызды өтеу кестесінің жобасын 

қарауды және таңдауды ұсынады.        

54. Қарыздарды (кредиттерді) бергені және ұстағаны үшін Банк алатын 

сыйақы мөлшерлемесі мен комиссиялық сыйақыны Банктің уәкілетті органдары 

белгілейді. Клиенттерге осы Ереженің 12-тармағына сәйкес Банктің қарыз 

операциялары бойынша қолданыстағы мөлшерлемелері мен тарифтері туралы 

толығырақ және өзекті ақпарат ұсынылады.         

55. Қарыздар бойынша сыйақы мөлшерлемелері мен комиссиялық 

сыйақылар банк өнімінің шарттарына сәйкес қарыз сомасы мен мерзіміне, 

Клиент беретін кепілге және басқа факторларға байланысты анықталады.          

56. Қарыз бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі тиісті банк 

өнімінің шарттарына байланысты және Қазақстан Республикасы заңнамасының 

талаптарына сәйкес есептеледі.       

 



§ 2 Банк қабылдайтын қамтамаға қойылатын талаптар  

57. Клиенттің қарыздар бойынша міндеттемелерін орындауды қамтамасыз 

ету ретінде Банк кепілдікке Банктің Кепіл саясатының талаптарына жауап 

беретін, азаматтық айналымнан алынбаған өтімді мүлікті (мүліктік құқықтарды 

қоса алғанда) Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін кепіл 

ретінде қабылдауға құқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

заңнамасына және Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес жеке және 

заңды тұлғалардың кепілдіктері/ кепіл берулері.      

58. Кредиттер бойынша қамтамасыз етудің жалпы құрылымындағы кейбір 

қамтамасыз ету түрлерінің арақатынасы тиісті банк өнімімен, сондай-ақ Банктің 

ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі.          

59. Мүлікті кепілге қабылдау туралы түпкілікті шешімді Банктің тиісті 

уәкілетті органы қабылдайды.         

60. Жылжымайтын мүлікті кепілге қабылдау кезінде Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес Қарыз/Кепіл коэффициентін 

(несие сомасының жылжымайтын мүлік кепілінің қамтамасыз ету құнына 

қатынасы) сақтау міндетті шарт болып табылады.          

61. Қамтаманың кепілзаттық құны Банктің ішкі нормативтік 

құжаттарының талаптарына сәйкес төмендейтін өтімділік коэффициентін 

пайдалана отырып, нарықтық құн негізінде анықталады.        

62. Мүлікті бағалау актін жасауға және кепіл шартын/уәкілетті 

органмен/мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді тіркейтін 

тұлғамен мүліктік кепіл келісімшартына қосымша шартты тіркегені үшін алым 

төлеуге байланысты барлық шығыстар, сондай-ақ осыған байланысты 

шығыстар егер шарттық қатынастарда және/немесе Банктің ішкі ережелерінде 

басқа талап белгіленбесе, кепілді қайта бағалаумен қарыз алушыға (кепілзат 

берушіге) жүктеледі.        

63. Банк жұмыскерлерінің кепіл затын тексеруі Банктің ішкі нормативтік 

құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.        

 

§ 3. Төлемге қабілетсіз Клиенттермен жұмыс істеу бойынша жалпы 

шарттар  

64. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасында және банктік қарыз 

келісімшартында белгіленген тәртіппен және жағдайларда берешекті өндіріп 

алуды жүзеге асырады.      

65. Банктік қарыз келісімшарты бойынша мерзімі өткен берешекті өндіріп 

алу үшін Банк Клиентке міндеттемелер бойынша мерзімі өткен берешектің 

болуы және банктік қарыз келісімшарты бойынша төлемдерді жүзеге асыру 

қажеттілігі туралы, сондай-ақ Клиенттің өз міндеттемелерін орындамауының 

салдары туралы хабарлайды. Бұл ретте Банк банктік қарыз келісімшартында 



көзделген шарттар мен әдістерге сәйкес қарыз алушыны/серіктес қарыз 

алушыны хабардар етеді.      

66. Банктік қарыз келісімшарты бойынша берешекті өндіріп алу туралы 

хабарламада негізгі борыштың сомасы, сыйақы, комиссия, тұрақсыздық төлемі 

және өсімпұлдың басқа да түрлері, сондай-ақ төленуге жататын басқа сомалар 

көрсетілген банктік қарыз келісімшарты бойынша берешек сомасы туралы 

қысқаша ақпарат көрсетіледі. Клиентке, сондай-ақ кепіл берушіге, кепілгерге, 

кепілдік берушіге және қарызды қамтамасыз ету келісімшартының тарапы 

болып табылатын басқа тұлғаға банктік қарыз келісімшартына қызмет көрсетуге 

байланысты ауызша ескертулер (телефон қоңыраулары) және хабарламаларды 

жеткізу жергілікті уақыт бойынша сағат 9-дан 21-ге дейін жүзеге асырылады. 

     67. Осы Қағидалардың 66-тармағында көрсетілген хабарламадан 

туындайтын талаптар орындалмаған жағдайда, Банк Клиентке «Қазақстан 

Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңында көзделген шараларды қолданады.      

68. Егер банктік қарыз келісімшартында Банктің банктік қарыз 

келісімшарты (талапты беру) бойынша құқықты (талапты) үшінші тұлғаға беру 

құқығы көзделсе, Банк берілген құқықтардың (талаптардың) толық көлемін, 

сондай-ақ негізгі борыштың мерзімі өткен және ағымдағы сомаларының, 

сыйақылардың, комиссиялық төлемдердің, тұрақсыздық айыбының, 

өсімпұлдардың және басқа да сомалардың қалдықтарын көрсете отырып, 

несиені өтеу үшін төленетін және одан әрі төлемдердің мақсаты – Банкке 

немесе құқықтары берілген тұлғаға (талаптар), бұл туралы борышкерді (оның 

уәкілетті өкілін) 3 (үш) күн ішінде жазбаша хабардар етеді.      

 

6-тарау. Банктік және басқа операцияларды жүргізудің жалпы шарттары  

69. Банк жоғарыда көрсетілген операциялардан басқа, Банк лицензиясына, 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және Банктің ішкі ережелеріне 

сәйкес келесі операцияларды жүзеге асыруға құқылы:      

1) банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу;              

2) аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың төлемдер мен 

ақша аударымдары бойынша тапсырмаларын орындау;             

3) төлем карточкаларын пайдалану арқылы жүргізілетін операциялар;            

4)  кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны қабылдау және беру, оның 

ішінде оларды ауыстыру, айырбастау, санау, сұрыптау, орау және сақтау;           

5) шетел валютасымен жасалатын айырбастау операциялары;           

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

7)  банкноттарды, монеталар мен құнды заттарды инкассациялау қызметі;          



8)  сейфтік қызметтер: сейф жәшіктерін, шкафтар мен жайларды жалға 

беруді қоса алғанда, құжаттамалық формада шығарылған бағалы қағаздарды 

және клиенттердің құнды заттарын сақтау бойынша қызметтер;              

9)  аккредитивті ашу (шығару) және растау мен ол бойынша 

міндеттемелерді орындау;      

10) ақшалай формада орындауды көздейтін банктік кепілдіктер беру;          

11) ақшалай формада орындауды көздейтін үшінші тұлғаларға банктік 

кепілдіктер мен басқа да міндеттемелерді беру;       

          12) қашықтан банктік қызмет көрсету;           

    13) есептік операциялар: жеке және заңды тұлғалардың вексельдерін және 

басқа борыштық міндеттемелерін есепке алу (дисконт);     

    14) төлем құжаттарын инкассоға қабылдау (вексельдерді қоспағанда);        

    15) аккредитивті ашу (шығару) мен растау және ол бойынша 

міндеттемелерді орындау;       

 16) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына және Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Банкі берген лицензияға сәйкес банктерге тыйым 

салынбаған немесе шектелмеген өзге де операциялар.     

70. Банкке осы Ережеде көрсетілген операцияларды жүзеге асырудың 

нақты шарттары Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен, Клиенттермен 

жасалған тиісті келісімшарттармен белгіленеді.          

   Көрсетілген қызметтер үшін Банк Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасының талаптарын және Банк пен Клиент арасында 

жасалған келісімшарттың ережелерін ескере отырып, Банк Тарифтерінде 

белгіленген мөлшерде Клиенттен комиссия алады.      

          Тарифтер Банктің: www.nurbank.kz. ресми сайтында орналастырылған.   

70-1. Тарифтік пакет.      

70-1.1) Клиент банктік өнімдерді пайдалануға және Тарифтік пакетке 

кіретін және кірмейтін қызметтерді алуға құқылы. Тарифтік пакеттің 

шеңберіндегі банктік өнімдер мен қызметтерді Банк Клиент Тарифтік пакеттің 

түрін таңдағаннан кейін ұсынуы мүмкін. Тарифтік пакетті Банк тек кешен 

ретінде ұсынады, ал Клиент Тарифтік пакетке енгізілген тарифтен бас тартқан 

жағдайда Банк Клиентке Тарифтік пакетті беруден бас тартады. Клиент 

Тарифтік пакеттің шеңберінде оған жазылған/қосылған, Тарифтік пакетке 

кіретін бөлек қызметті және/немесе өнімді пайдаланбауына болады, бұл ретте 

Банк Клиентке «Қашықтан қызмет көрсету жүйесіне қосылған клиенттер үшін 

тарифтік пакет режимінде шот жүргізу» комиссиялық төлемін қайтаруға 

міндетті емес.      

 Тарифтік пакетке кіретін «0 теңге» тарифімен операциялар саны төлем 

жүргізілген күнтізбелік бір айға тіркеледі. Тарифтік пакетке кіретін «0 теңге» 

тарифімен операциялардың пайдаланылмаған саны келесі айға 

ауыстырылмайды. Ағымдағы айда жүргізілген операциялар болмаған жағдайда 

Клиентке тәуелді/тәуелсіз шарттарда «Қашықтан қызмет көрсету жүйесіне 

http://www.nurbank.kz/


қосылған клиенттер үшін тарифтік пакет режимінде шот жүргізу» комиссияның 

төленген сомасы Клиентке қайтарылмайды.          

 Тарифтік пакетке кіретін «0 теңге» тарифімен операциялар санының ай 

сайынғы лимиті аяқталғаннан кейін келесі операциялар операция түрлері 

бойынша Тарифтік пакет шеңберінде қолданыстағы тарифке сәйкес жүзеге 

асырылады.      

  Ай сайын айдың соңғы жұмыс күнінде Банк алдағы айға Тарифтік 

пакетке сәйкес Клиенттің шотына қызмет көрсету үшін ай сайынғы комиссияны 

есептен шығарады. Клиенттің ағымдағы шотында ақша болмаған 

жағдайда/ақша жеткіліксіз болса, ағымдағы шот бұғатталған/тыйым салынған 

болса, соның салдарынан Тарифтік пакет үшін комиссияны есептен шығару 

мүмкін болмайды, келесі айдың бірінші жұмыс күні Клиент Тарифтік пакеттен 

ажыратылады және стандартты қызмет көрсету шарттарына қосылады;       

70-1.2) Тарифтік пакеттің құрамына кіретін өнімдерге қызмет көрсету 

тәртібі мен шарттары осы Ережемен және Банктің ішкі нормативті 

құжаттарымен реттеледі;       

70-1.3) Тарифтік пакет бойынша Клиентке қызмет көрсету үшін төлем 

Банктің қолданыстағы Тарифтеріне сәйкес жүзеге асырылады. Клиент Тарифтік 

пакеттің тиісті түрі бойынша қызметтерді таңдаған жағдайда, Банк стандартты 

тарифтерге сәйкес төлемді өндіріп ала отырып, тиісті келісімшартта 

қарастырылған тәртіппен және шарттарда Тарифтік пакетке кірмейтін 

қызметтерді көрсетеді/өнімдерді ұсынады;        

70-1.4) Тарифтік пакет түріне кіретін өнімдер/қызметтердің тізбесі 

Тарифтік комитет бекітетін Стандартты тарифтердегі өнімдермен/қызметтермен 

анықталады;        

70-1.5) Тарифтік пакеттердің түрлері мен құрамы қолданыстағы 

заңнаманың және тиісті келісімшарттардың талаптарын сақтай отырып, осы 

Ережеде белгіленген тәртіппен Банктің қалауы бойынша өзгертілуі мүмкін.              

71. Банк қаржылық мониторинг субъектісі ретінде «Қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді 

қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 

сәйкес Клиентті тексеру және Клиенттердің операцияларын мониторингтеу 

рәсімін жүргізеді. Клиентті тексеру шеңберінде анықталған ақшаны жылыстату 

немесе терроризмді қаржыландыру немесе басқа заңсыз әрекеттің жоғары 

тәуекелі болған жағдайда Банк Клиентке банктік шот ашудан, операцияларды 

жүргізуден (шот бойынша немесе шот ашпай) бас тартады.   

 Атап айтқанда, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі салған санкциялар қолданылатын 

тұлғалар тізімінде Клиенттің болуы банктік шот келісімшартын жасасудан бас 

тартуға және клиенттердің Қазақстан Республикасының банктеріндегі банктік 

шоттарын ашу, жүргізу және сақтау ережелеріне сәйкес ашуға негіз болуы 

мүмкін.    



  Егер Клиент немесе оның контрсеріктесі БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі салған 

санкциялар қолданылатын тұлғалар тізімінде болса, банктік шотты ашпай ақша 

аударудан бас тартылуы мүмкін.      

  Банк салымын беру «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 

заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-

қимыл туралы» Қазақстан Республикасының Заңында қарастырылған негіздер 

бойынша және тәртіппен тоқтатыла тұруы мүмкін.    

72. Клиенттің банктік қызмет көрсету туралы өтініші бойынша (оның 

ішінде кепілдіктер, кепілдемелер беру және аккредитивтерді ашу жөніндегі 

операциялар бойынша) уәкілетті органдардың шешім қабылдауы қажет болған 

жағдайларда, Клиенттердің – заңды және жеке тұлғалардың өтініштерін қарау 

және банктік қызметтерді көрсету туралы шешім қабылдау мерзімдері, егер 

жеке операциялар үшін осы Ережеде өзгеше белгіленбеген болса, Клиент 

Қазақстан Республикасы заңнамасының және Банктің нормативтік 

құжаттарының талаптарына сәйкес келетін құжаттардың толық пакетін берген 

сәттен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күнді құрайды.    

 

§ 1. Корреспонденттік шоттарды ашу және жүргізу   

73. Банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдардың корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу шот ашу 

үшін Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Банктің ішкі нормативтік 

құжаттарымен қарастырылған құжаттардың толық пакетін бергеннен кейін 

корреспонденттік қатынастарды орнату туралы жасалған келісімшарт/келісім 

негізінде жүзеге асырылады.   

 

§ 2. Аударым операциялары  

74. Резиденттер мен бейрезиденттер арасында немесе бейрезиденттер 

арасында жүзеге асырылатын теңгемен төлемдер мен ақша аударымдарын, 

сондай-ақ шетел валютасындағы барлық төлемдер мен ақша аударымдарын 

Банк Қазақстан Республикасының валюталық заңнамасында белгіленген 

талаптарға сәйкес жүзеге асырады.     

75. Клиенттердің/өкілетті үшінші тұлғалардың банк шоттарынан ақша 

аудару туралы нұсқаулары операциялық күн ішінде орындауға қабылданады, 

егер:     

1)  Клиент осы Ереженің 1 – 5-қосымшаларында көрсетілген Банк 

тарифтеріне сәйкес аудару үшін қажетті ақша сомасын және аударым үшін 

комиссия сомасын қамтамасыз етсе;     

2)  Клиент қағаз жеткізгіште рәсімделген төлем құжаттарын келесі санда 

берсе: Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған жағдайларды 

қоспағанда, теңгемен аударым операциялары бойынша кемінде 2 (екі) дана; 



шетел валютасында аударым операциялары бойынша кемінде 3 (үш) дана 

көлемінде;       

3)  Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

төлем және өзге де құжаттарды электрондық түрде беру жағдайларын 

қоспағанда, Банкке қағаз жеткізгіште орындалған инкассалық өкімдер мен 

төлем талаптарын: кемінде 2 (екі) дана көлемінде берсе.        

4)  Банкке Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған 

төлем және басқа құжаттарын электрондық түрде беру жағдайларын 

қоспағанда, қағаз жеткізгіште орындалған төлем құжатын кері қайтарып алу 

немесе оның орындалуын тоқтата тұру туралы өкімдерді кемінде екі (2) дана 

көлемінде берсе.       

76. Банк Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды және 

жеке тұлғалардың пайдасына банктік шот ашпай төлемдер мен ақша 

аударымдарын жүзеге асыру саласында, бюджетке төлемдерді, коммуналдық 

және басқа да төлемдерді төлеуге қолма-қол ақшасыз төлем жасау немесе ақша 

аудару үшін Клиенттерден қолма-қол ақшаны қабылдайды.       

77. Валюталық операцияларға жататын төлемдер мен ақша аударымдарын 

жүзеге асыру кезінде Клиенттер Қазақстан Республикасының валюталық 

заңнамасының және Банктің ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына 

сәйкес құжаттарды беруге міндетті.         

77-1. Төлемдерді қабылдау кезінде Банк міндетті:     

1) салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, 

әлеуметтік аударымдарды төлеу, міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті 

кәсіптік зейнетақы жарналарын аудару бойынша төлем құжаттарын қабылдау 

кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылдың 22 мамырындағы 

«Сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру ережесін, Жеке және заңды тұлғалардың 

(филиалдар мен өкілдіктердің), сондай-ақ дара кәсіпкерлердің сәйкестендіру 

нөмірін қалыптастыру және бұрын берілген құжаттарын қайта ресімдеу үшін 

өтініш жасау ережесін бекіту туралы» №406 қаулысымен бекітілген 

Сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру ережесіне және уәкілетті мемлекеттік 

органның деректеріне сәйкес сәйкестендіру нөмірін көрсетудің дұрыстығын 

бақылауды жүзеге асыруға.       

 Төлем құжатында көрсетілген сәйкестендіру нөмірі сәйкестендіру 

нөмірлерін қалыптастыруды және сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық 

тізілімдерін жүргізуді іске асыратын уәкілетті мемлекеттік органның 

деректеріне сәйкес келмеген немесе ол болмаған жағдайда банктер немесе банк 

операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар мұндай төлем 

құжатын орындаудан бас тартады.         

  Осы тармақтың жоғарыда аталған ережелері «Салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» ҚР Кодексінің 

55-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес шетелдік және азаматтығы жоқ 



тұлға бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеген кезде 

қолданылмайды.         

2)  жеке тұлғалардан көлік құралы салығын төлеуге төлем құжаттарын 

қабылдау кезінде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 

уәкілетті органның деректеріне сәйкес көлік құралының сәйкестендіру нөмірін 

көрсетудің дұрыстығын бақылауды жүзеге асыруға. Бұл бақылау жеңіл 

автомобильдердің, жүк көліктерінің, автобустардың сәйкестендіру нөмірлерінің 

дұрыс көрсетулеріне таралады.     

Төлем құжатында көрсетілген жеңіл, жүк көліктері, автобустардың 

сәйкестендіру нөмірлері жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 

уәкілетті орган берген деректерге сәйкес келмеген жағдайда, Банк жеке 

тұлғалардан көлік құралдары салығын төлеуге төлем құжатын орындаудан бас 

тартады.          

 Жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі уәкілетті орган 

берген деректерде көлік құралының сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда, 

банк жеке тұлғалардан көлік құралы салығын төлеу бойынша төлем құжатын 

орындаудан бас тартуға құқылы емес.         

 

§ 3. Төлем карточкаларын пайдаланумен жүргізілетін операциялар  

78. Банк Клиенттерге – заңды және жеке тұлғаларға халықаралық төлем 

жүйелерінің төлем карталарын шығарады және оларға қызмет көрсетеді. Төлем 

карточкаларын пайдалана отырып қолжетімді банктік шоттарды (бұдан әрі – 

төлем карточканың шоты) ашу және жүргізу теңгемен, АҚШ долларымен және 

еуромен жүзеге асырылады.     

79. Төлем карточкаларымен операцияларды жүзеге асыру үшін 

Клиенттерге – заңды тұлғаларға келесі қызметтер көрсетіледі:        

1)  ұстаушылары заңды тұлғаның уәкілетті жұмыскерлері болып 

табылатын корпоративтік төлем карточкаларын шығару;        

2)  заңды тұлға жұмыскерлерінің жалақысын заңды тұлға 

жұмыскерлерінің дебеттік - кредиттік төлем карточкаларының банктік 

шоттарына есепке алуды көздейтін жалақы жобаларына қатысу;         

3)  сауда және қызмет көрсету кәсіпорындарына халықаралық төлем 

жүйелерінің төлем карточкаларын ұстаушыларына қызмет көрсетуге мүмкіндік 

беретін эквайринг қызметтері.        

80. Төлем карточкаларымен операцияларды жүзеге асыру үшін 

Клиенттерге – жеке тұлғаларға төлем карточкаларының келесі түрлері 

ұсынылады:       

1)  Клиенттің төлем карточкасының шотындағы қалдық шегінде ақшаны 

жұмсау мүмкіндігі бар дебеттік төлем карточкалары;                



2)  төлем карточкасын ұстаушысы Банк берген қарыз есебінен 

операцияларды жүзеге асыратын, оны Банкте және келісімшартта белгіленген 

тәртіппен өзі өтейтін кредиттік карточкалар;               

3)  Клиенттің төлем карточкасы шотындағы қалдық шегінде өз қаражатын, 

сондай-ақ Банкте белгіленген кредиттік лимит шегінде қарыз қаражатын 

жұмсау мүмкіндігімен дебеттік - кредиттік төлем карточкалары.             

81. Бір Клиентке шығарылатын төлем карточкаларының саны мен түрлері 

шектелмейді. Клиентке бір банктік шот бойынша төлем карточкаларының 

бірнеше түрін (шотты жүргізу валютасында) алуына болады.      

82. Төлем карточкаларының ұстаушылары – жеке тұлғалар, егер банк 

өнімінің шарттарында өзгеше көзделмесе, оларға ақша жұмсауға лимит белгілей 

отырып немесе белгілемей отырып, қосымша карточкалар шығару арқылы 

басқа жеке тұлғаларға өздерінің төлем карточкасы шотына қолжетімділікті 

беруге құқылы.     

 

§ 4. Кассалық операциялар 

83. Банк кассалық операцияларды Банк филиалдарының кассалары мен 

Банктік қызмет көрсету орталықтарында, сондай-ақ Банктің банкомат желісінде 

жүзеге асырады.    

84. Банк филиалдарының/банктік қызмет көрсету орталықтарының/ 

банкоматтардың орналасқан жері мен жұмыс уақыты туралы ақпаратты өзінің 

корпоративтік веб-сайтында орналастырады.   

85. Банк филиалдарының кассаларында және Банктік қызмет көрсету 

орталықтарында қарызды өтеу үшін қолма-қол ақшаны қабылдау бойынша 

операциялар Банктің операциялық күні ішінде жүзеге асырылады, ағымдағы 

және жинақ шоттарына қолма-қол ақшаны қабылдау үшін, сондай-ақ Банк 

филиалы мен филиалының банктік қызмет көрсету орталығы үшін, банктік 

шотты ашпай төлемдерді жүргізгені үшін қолма-қол ақшаның есепке алу 

операцияларының санын шектемей, Банк айқындаған бүкіл жұмыс күні ішінде.  

 86. Банктің кассалары қолма-қол ақшаны беруді операциялық күн ішінде 

оның банктік шотындағы қалдық шегінде операциялар санына шектеусіз, тиісті 

түрде толтырылған кассалық шығыс құжаты және ақшаны алушының жеке 

басын куәландыратын құжат болған жағдайда жүзеге асырылады. Жеке 

тұлғалар үшін 500 000 (бес жүз мың) теңге (осы Ережеге 1-қосымша) және 

заңды тұлғалар үшін 1 000 000 (бір миллион) теңге (осы Ережеге 2 - 3-

қосымшалар), сондай-ақ шетел валютасындағы балама сомалар мөлшерінде 

қолма-қол ақшаны беру күніне бір банк күні бұрын сағат 14:00-ден кешіктірмей 

берілген алдын ала өтініш бойынша жүзеге асырылады.    

87. Операциялық банктік күн ішінде Банктің банкомат желісінде төлем 

карточкаларын пайдалана отырып жүргізілетін шығыс операцияларының саны 



Банктің ішкі құжаттарымен және/немесе жасалатын келісімшарттардың 

шарттарымен реттеледі.    

88. Қолма-қол шетел валютасын қабылдау және беру Қазақстан 

Республикасының валюталық заңнамасының нормаларын сақтай отырып жүзеге 

асырылады.    

 

§ 5. Шетел валютасымен жүргізілетін ақша айырбастау операциялары  

89. Банк уәкілетті мемлекеттік органның лицензиясы негізінде операция 

жасалған күні Банк белгілеген және ақша айырбастау бекетінің ақпараттық 

стендінде орналастырылған бағам бойынша қолма-қол шетел валютасын сатып 

алу/сату операцияларын жүзеге асырады.       

90. Банктің әртүрлі ақша айырбастау бекеттерінде қолма-қол шетел 

валютасын әртүрлі сатып алу/сату бағамын белгілеуге рұқсат етіледі.     

91. Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалану арқылы 

есептелген 10 (он) мың АҚШ доллары баламасынан асатын сомада қолма-қол 

шетел валютасымен айырбастау операцияларын Клиент Клиенттің жеке басын 

куәландыратын құжатты және Қазақстан Республикасының заңнамасына және 

Банктің ішкі нормативтік құжаттарына сәйкес Клиент туралы басқа да қосымша 

мәліметтерді берген жағдайда Банк жүзеге асырады.    

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

валюта сомасын Клиенттің банктік шотына кейіннен есепке ала отырып, 

операция жасалған күнгі Банк белгілеген бағам бойынша жүзеге асырылады. 

Бұл ретте қолма-қол ақшасыз шетел валютасын айырбастау кезінде алынатын 

комиссияның мөлшері осы Ереженің 1 - 3-қосымшаларына сәйкес белгіленеді.

    93. Банк валютаны сату/сатып алу күні белгілеген қолданыстағы бағамдар 

туралы толық ақпарат филиалға немесе банктік қызмет көрсету орталығына 

хабарласқанда немесе Байланыс орталығына қоңырау шалу арқылы беріледі.     

 

§ 6. Инкассация қызметтері   

94. Банктің инкассациялау қызметі Клиенттен Банкке және Банктен 

Клиенттің кассасына қолма-қол ақшаны/құнды заттарды жеткізуді жүзеге 

асырады, сондай-ақ Банк пен Клиент арасында жасалған тиісті 

келісімшарттарда белгіленген шарттарда қолма-қол ақшасы/құнды заттары бар 

Клиентті сүйемелдеуді жүзеге асырады. Инкассациялау қызметтерін Банк заңды 

және жеке тұлғаларға осы Ереженің 2-қосымшасында қарастырылған 

тарифтерге сәйкес көрсетеді.       

 

§ 7. Сейфтік операциялар 

95. Банк Клиенттерге осы Ереженің 1 – 2-қосымшаларында 

қарастырылған әртүрлі көлемдегі және әртүрлі мерзімдерге жеке сейфтерді 

(ұяшықтарды) жалға береді:       



1)  асыл бұйымдарды, бағалы қағаздарды, құжаттарды және басқа да 

құнды заттарды (қаруды, зиянды және жарылғыш заттар мен азаматтық 

айналымнан шығарылған басқа да мүлікті қоспағанда) Клиент белгілеген мерзім 

ішінде сақтау үшін. Құнды заттарды сақтау кезінде Клиентке жалға берілген 

Банк сейфтерінің (ұяшықтарының) ішіндегісі Банк жұмыскерлерімен бағалауға, 

қайта санауға және сейфке (ұяшыққа) салынған мүліктің хаттама тізімін 

жүргізуге жатпайды. Сейфтің (ұяшықтың) ішіндегісімен жүргізілетін 

операцияларды Клиент Банк жұмыскерінің қатысуынсыз жүзеге асырады;             

2)  Клиенттер арасында сатып алу-сату операцияларын жүргізу кезінде 

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

ақшаны енгізуді және алуды сатып алушы сатушының және Банктің уәкілетті 

жұмыскерінің қатысуымен жүзеге асырады. Көрсетілген тұлғалардың 

қатысуымен ақшаны салу және алу кезінде Банк жұмыскері ақшаны қайта 

санауды жүзеге асырады, бұл ретте Клиенттің қалауы бойынша Банк Клиентке 

банкноттардың түпнұсқалығын дербес қайта санау және тексеру үшін банктік 

техниканы бере алады.               

 

§ 8. Құжаттамалық операциялар 

96. Клиенттердің сыртқы сауда операциялары мен экспорттық-импорттық 

өзарашарттары бойынша мәмілелерді жүзеге асыру мақсатында Банк 

құжаттамалық аккредитив және банктік кепілдіктер сияқты құжаттамалық 

операциялардың құралдарын пайдалана отырып, есеп айырысу қызметтерін 

көрсетеді.        

97. Құжаттамалық операциялар құралдарын шығару және сүйемелдеу 

бойынша қызметтерді көрсету Банктің ішкі талаптарына және осы Ереженің 2-

қосымшасында қарастырылған тарифтерге сәйкес жүзеге асырылады.      

 

§ 9. Қашықтан банктік қызмет көрсету қызметтері  

98. Банк өз Клиенттеріне олардың банктік шоттарын қарауға және қолма-

қол ақшасыз операцияларды жасауға рұқсат алу үшін қашықтан банктік қызмет 

көрсетеді. Бұл ретте, қызмет көрсету шарттары мен қашықтан банктік 

қызметтерді пайдалана отырып орындауға қолжетімді операциялар тізбесі 

Банктің тиісті ішкі нормативтік құжатымен, келісімшарттармен және осы 

Ереженің 1 - 2-қосымшаларда белгіленген тарифтермен реттеледі.     

 

7-тарау. Банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын мәселелер 

бойынша Клиенттердің өтініштерін қарау тәртібі  

99. Клиенттердің Банк қызметіне байланысты банктік қызметтерді 

көрсету үдерісінде туындаған мәселелер бойынша шағымдары мен ұсыныстары 

бойынша Банкке жүгінуге құқығы бар:         



1)  жазбаша нысанда, өтінішті қолма-қол, пошта байланысы арқылы 

немесе электрондық пошта арқылы (www.nubank.kz/ service@nurbank.kz/cc@ 

nurbank.kz) бере отырып. Жазбаша өтініш қолма-қол түрде берілген жағдайда, 

Банк өтініштің көшірмесіне оның қабылданғанын растайтын белгі қояды;           

2)  Байланыс орталығына қоңырау шалу немесе тікелей Банкке бару 

арқылы ауызша. Банкке ауызша келіп түскен өтініштер дереу қаралады, 

мүмкіндік болған жағдайда Клиенттің ауызша сұрауына жауап дереу беріледі. 

Ауызша өтінішті дереу шешу мүмкін болмаса, бұл туралы Клиент жазбаша 

түрде баяндайды және ол жазбаша өтініш ретінде қарастырылады. Клиент 

жауап алу үшін қажетті рәсімдер және осындай сұрауларды орындау мерзімдері 

туралы хабардар етіледі. Бұл ретте мұндай өтініштерді қарау 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 кемінде бір рет жеке 

қабылдауды жүргізеді.        

101. Қабылдау жұмыс орны бойынша белгіленген және жеке, заңды 

тұлғаларға хабарланған күндер мен сағаттарда жүргізіледі.         

102. Егер шағымды банктің уәкілетті тұлғасы қабылдау кезінде шеше 

алмаса, бұл туралы Клиент жазбаша түрде баяндайды және онымен жазбаша 

өтініштегідей жұмыс жүргізіледі.        

103. Клиенттердің жазбаша/ауызша өтініштерін Байланыс 

орталығы/Кеңсе міндетті түрде қабылдауға және тіркеуге, сондай-ақ 

Банктің/филиалдың басшылығының, Банктің/филиалдың уәкілетті тұлғалары 

мен жауапты жұмыскерінің (лерінің) қарауына жатады.         

104. Клиенттің басқа субъектілерден, лауазымды тұлғалардан қосымша 

ақпарат пен мәліметтерді немесе орналасқан жеріне тексеруді талап етпейтін 

жазбаша/ауызша өтініші Банкке келіп түскен күннен бастап күнтізбелік он бес 

күн ішінде қаралады.         

105. Қарау үшін басқа субъектілерден, лауазымды тұлғалардан ақпарат 

алу немесе орналасқан жеріне тексеру талап етілетін Клиенттің 

жазбаша/ауызша өтініші Банкке келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз 

күн ішінде қаралады және ол бойынша шешім қабылданады.         

106. Жазбаша өтінішті қосымша зерделеу немесе тексеру қажет болған 

жағдайда қарау мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге 

ұзартылуы мүмкін. Бұл ретте өтінішті қарауға жауапты Банк жұмыскері 

Клиенттің атына жазбаша түрде немесе егер өтініш электрондық байланыс 

арналары (жауапты жіберу фактін растайтын факс, электрондық пошта) арқылы 

алынған болса, электрондық байланыс арналары арқылы өтінішті қарау 

мерзімін ұзарту туралы хабарлама жібереді. Клиентке қарау мерзімдерін ұзарту 

туралы хабарлама өтінішті қарау мерзімі ұзартылған күннен бастап 3 (үш) 

күнтізбелік күн ішінде жіберіледі.         



107. Клиенттің өтініштерін қарау кезінде Банк объективті, жан-жақты 

және уақтылы қарауды, сондай-ақ Клиентті қарау нәтижелері мен қабылданған 

шаралар туралы хабардар етуді қамтамасыз етеді. Клиенттің өтініші негізді 

және заңды болған жағдайда Банк бұзушылықты жою және Клиенттің 

құқықтары мен заңды мүдделерін қалпына келтіру туралы шешім қабылдайды.     

108. Қарау нәтижелері туралы Клиентке жазбаша жауап мемлекеттік тілде 

немесе өтініш берілген тілде ресімделеді, оған Банктің уәкілетті тұлғасы қол 

қояды және жазбаша өтініштерді тіркеу журналында тиісті белгіні көрсете 

отырып Клиентке хабарламасы бар тапсырыс хатпен жіберіледі немесе Клиент 

Банкке келген кезде қол қою арқылы қолма-қол беріледі. Банкке электрондық 

пошта арқылы жүгінген Клиентке жазбаша жауап сонымен қатар оның өтініште 

көрсетілген электрондық мекенжайына электронды пошта арқылы жіберіледі. 

   109. Бұл ретте жазбаша жауапта Клиент белгілеген әрбір өтініш/ талап/ 

өтінішхат/ ұсыным/ сауалхат/ басқа мәселе бойынша негізделген және уәжді 

дәлелдер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 

актілерінің, Банктің ішкі нормативтік құжаттарының, келісімшарттар мен басқа 

да құжаттардың тиісті талаптарына сілтемелер және қаралып отырған мәселеге 

қатысты нақты жағдайлар қамтылады.        

110. Өтініштерді қарауды талдау және бақылау функциялары Банктің ішкі 

нормативтік құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтиды: 

   1)  тиісті өтініш салуға негіз болған себептерді анықтау және жою үшін 

Банк Клиенттерінің өтініштерін талдау және жалпылау;            

2)  өтініштермен жұмысты ұйымдастыруды жетілдіру бойынша 

ұсыныстар әзірлеу;         

3)  Банк басшылығына Банк Клиенттерінің өтініштерін қарау нәтижелері 

бойынша осы қаржылық қызметтің барлық тұтынушыларына қатысты 

анықталған бұзушылықтарды жою бойынша қажетті шаралар және Банк 

қызметінде мұндай бұзушылықтардың алдын алу бойынша алдын алу шаралары 

туралы ұсыныстар енгізу.           

 

8-тарау. Клиент пен Банктің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі  

111. Банк пен Клиенттің құқықтары мен міндеттері, олардың 

жауапкершілігі Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасымен, 

Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен, Банктің 

ішкі нормативтік құжаттарымен, сондай-ақ банктік қызмет көрсетудің тиісті 

келісімшарттармен және Банк пен Клиенттер арасындағы басқа да 

келісімшарттармен айқындалады.     

112. Банк пен Клиенттер арасындағы келісімшарттар, егер Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және/немесе Банктің ішкі нормативтік 

құжаттарында өзгеше қарастырылмаса, белгіленген тәртіппен Банктің уәкілетті 

органы әзірлейтін және бекітетін үлгі формасына сәйкес жасалады.          



113. Банк пен Клиент арасындағы қолданыстағы келісімшарттарға 

өзгертулер мен толықтырулар енгізу, егер келісімшарттың шарттарында өзгеше 

қарастырылмаса, тараптардың келісімі бойынша жүзеге асырылады.       

114. Банк пен Клиенттер келісімшарттың шарттарын сақтауға, 

келісімшарттардың шарттарымен өздеріне жүктелген міндеттемелерді 

орындауға міндетті.        

115. Келісімшарттарда қарастырылған міндеттемелерді орындамағаны 

немесе лайықты орындамағаны үшін Банк пен Клиенттер Қазақстан 

Республикасының заңнамасында және тиісті келісімшарттардың шарттарында 

қарастырылған жауапкершілік артады.       

116. Клиент Банкпен жасалған келісімшарттардың шарттарын бұзған 

жағдайда, Банк Клиентке Қазақстан Республикасының заңнамасында 

және/немесе келісімшартта белгіленген шараларды қолдануға құқылы.       

117. Келісімшарттарда тараптардың жауапкершілігін жоққа шығаратын 

немесе шектейтін шарттар қарастырылады, мысалы, еңсерілмейтін күш 

жағдайлары (форс-мажор), келісімшарттың қарама-қарсы тарапының лайықсыз 

әрекеттері және т.б.         

 

9-тарау. Қорытынды ережелер  

118. Банктің банк операцияларын (қызметтерін) жүргізудің (көрсетуінің) 

шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Банктің ішкі 

құжаттарымен және Банк пен Клиент арасында жасалған келісімшарттармен 

белгіленеді. Бұл ретте Банк мыналарға ұмтылады:       

1)  Клиенттерге көрсетілетін қызметтердің сапасын арттырумен бірге 

Клиенттерге ұсынылатын қызметтердің тізбесін кеңейтуге, банктік операциялар 

жүргізу кезінде туындайтын тәуекелдерді азайтуға және Банк ресурстарын 

тиімдірек пайдалану арқылы Банк тарифтерін төмендетуге;           

2)  банктік операцияларды жүргізу кезінде қолданылатын 

технологияларды жетілдіруге;             

3)  Қазақстан Республикасының қаржы секторындағы және әлемдік қаржы 

нарықтарындағы өзгерістерге барабар әрекет етуге;           

4)   бизнесті жүргізудің әлемдік стандарттарын енгізуге және халықаралық 

қаржы нарықтарына шығуға.             

119. Осы Ереже күшіне енген күннен бастап 2012 жылдың 24 шілдесінде 

Банктің Директорлар кеңесі бекіткен «Нұрбанк» АҚ-да операциялар жүргізудің 

жалпы шарттары туралы ереже күшін жойған деп танылады.       
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