"First Heartland Jýsan Bank" АҚ көрсететін қызметтер үшін комиссиялық сыйақы
тарифтері (корреспондент-банктер үшін)

Басқарманың "16" 05. 2016 ж. №68-16 хаттамасына №1 қосымша
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ

ҚЫЗМЕТТЕР ТҮРІ
N
1. Корреспонденттік шот ашу, жабу және оған қызмет көрсету
1.1.
Корреспонденттік шот ашу
1.2.
Корреспонденттік шот жүргізу (шот бойынша үзінді көшірмелер ұсыну), шотқа салу
1.3.
Нөлдік қалдық кезінде шотты жабу
Шотта нөлдік емес кредиттік қалдық кезінде корреспонденттік шотты жабу
1.4.
Үзінді көшірмелердің телнұсқасын және басқа құжаттарды ұсыну (ҚҚС есептеумен)
1.5.
Тексерулер өткізу және төлем тапсымаларына өзгертулер енгізу үшін комиссия (ҚҚС
1.6.
есептеумен)
Респонденттің сұрау салуына шот бойынша қалдықты растау үшін комиссия ( SWIFT
1.7.
жүйесі бойынша) (ҚҚС есептеумен)
1.8.
Респондент шотындағы ақша қалдығына сыйақы есептеу
2. Аударым операциялары
2.1.
Банкішілік аударымдар ("First Heartland Jýsan Bank" АҚ клиенттерінің пайдасына)
Басқа банктер клиенттерінің пайдасына шетел валютасындағы төлемдер:
2.2.
2.2.1.
2.2.2.

2.3.

ұлттық валютадағы операциялар

шетел валютасындағы операциялар

тегін
тегін
тегін
нақты қалдық сомасында, бірақ 500 теңгеден
артық емес

нақты қалдық сомасында, бірақ 25$
артық емес

әр құжат үшін 700 теңге
4 000 теңге

әр құжат үшін 5 USD
50 USD+корреспонденттің нақты
шығындары

жеке келісім бойынша

әр растау үшін 5 USD
жеке келісім бойынша
тегін

сағат 9.00-ден 5.30-ға дейін
* USD және EUR кепілдендірілген
**әдеттегі төлем:
ЕАВ
ВБТ
RUB
ЕАВ-дағы және ВБТ-дегі банкаралық аударым, соның ішінде респонденттің меншікті
қаражатын аудару
Респонденттің өтініші бойынша орындалған төлемді қайтарып алу ( ҚҚС есептеумен)

75 USD
45 USD
45 USD
20 USD
5 USD
50 USD+корреспонденттің нақты
шығындары

2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.

Басқа банктердің және басқа банктер клиенттерінің пайдасына теңгедегі төлемдер:
- операциялық күн ішінде сағат 12.30-ға дейінгі төлемдер
240 теңге
- сағат 12.30-дан 17.00-ге дейін
480 теңге
- сағат 17.00-ден кейінгі (сағат 18.00-ге дейін) шұғыл төлемдер
1500 теңге
0,1% мин 1 500 теңге, макс 5 000 теңге
- операциялық уақыттағы шұғыл аударым
Нұр-Сұлтан уақытымен сағат 14.30-ға дейін респонденттің өтініші бойынша 5 млн.
теңге сомасындағы төлемді қайтарып алу (уақытша тоқтату) (аударым үшін комиссия
қайтарылуға жатпайды) (ҚҚС есептеумен)
2.6.
1 000 теңге
3. Кассалық операциялар
3.1.
Корреспонденттік шотқа есепке алу үшін қолма-қол ақшаны қабылдау
сомадан 0,20%
сомадан 0,25%
сомадан 0,25%,
Респонденттің шотынан қолма-қол ақшаны беру
мин 250 теңге
3.2.
сомадан 1,4%
4. Құжаттамалық операциялар
4.1. Экспорттық аккредитивтер
5 000 теңге
35 USD
4.1.1. Алдын ала авизолау (ҚҚС есептеумен)
0,10% мин 15 000 теңге, макс 75 000 теңге
0,10% min 100 USD, max 500 USD
4.1.2. Аккредитивті авизолау (ҚҚС есептеумен)
Аккредитив шарттарының өзгертулерін авизолау (әр хабарлама үшін) (ҚҚС есептеумен)
6 500 теңге
50 USD
4.1.3.
4.1.4. Аккредитивті растау (тәуекелдіктер үшін комиссия):
0,2% мин 15 000 теңге, макс 100 000 теңге
0,2% min 100 USD, max 700 USD
өтемді ұсынумен
өтемді ұсынусыз
уағдаластық бойынша
Аккредитивтің қолданыс мерзімі аяқталғанға дейін оның күшін жою (ҚҚС есептеумен)
15 000 теңге
100 USD
4.1.5.
4.1.6. Негоциация немесе тратт акцепті
уағдаластық бойынша
Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру (әр құжаттар пакеті үшін)
0,15% мин 15 000 теңге, макс 120 000 теңге
0,15% min 100 USD, max 750 USD
4.1.7.
Құжаттардағы айырмашылықтар үшін комиссия (айырмашылықтары бар әр құжаттар
7 500 теңге
50 USD
4.1.8. пакеті үшін)
3 000 теңге+нақты курьерлік шығындар
20 USD+нақты курьерлік шығындар
4.1.9. Құжаттарды өңдеу және курьерлік поштамен жіберу (ҚҚС есептеумен)
3 000 теңге
20 USD
4.1.10. Аккредитив бойынша телекоммуникациялық шығындар (ҚҚС есептеумен)
0,15% мин 15 000 теңге, макс 75000 теңге
0,15% min 100 USD, max 500 USD
4.1.11. Трансферабельді аккредитивті аудару
Трансферабельді аккредитив бойынша шарттардың өзгертулерін аудару (1 хабарлама
6 500 теңге
50 USD
4.1.12. үшін)
"Аударым операциялары" бөліміне
Трансферабельді аккредитив бойынша ақшалай өтемді аудару
"Аударым операциялары" бөліміне сәйкес
сәйкес
4.1.13.
4.2. Импорттық аккредитивтер
0,2% мин.15 000 теңге, макс 75 000 теңге
0,2%, min 100 USD, max 500 USD
4.2.1. Аккредитивтің техникалық шығарылымы
4.2.2. Тәуекелдіктер үшін комиссия:
уағдаластық бойынша
8
000
теңге
50 USD
4.2.3. Аккредитив шарттарына өзгертулер енгізу (әр хабарлама үшін) *
"Аударым операциялары" бөліміне
Аккредитив бойынша төлем
"Аударым операциялары" бөліміне сәйкес
сәйкес
4.2.4.
Аккредитив бойынша құжаттарды тексеру (әр құжаттар пакеті үшін)
0,15% мин 15 000 теңге, макс 120 000 теңге
0,15% min 100 USD, max 750 USD
4.2.5.
Аккредитивтің қолданыс мерзімі аяқталғанға дейін оның күшін жою (ҚҚС есептеумен)
100 USD
4.2.6.
15 000 теңге
Құжаттардағы айырмашылықтар үшін комиссия (айырмашылықтары бар әр құжаттар
7 500 теңге
50 USD
4.2.7. пакеті үшін )
3 000 теңге+ нақты курьерлік шығындар
20 USD+нақты курьерлік шығындар
4.2.8. Құжаттарды өңдеу және курьерлік поштамен жіберу (ҚҚС есептеумен)
Аккредитив сомасын арттыру (комиссияны есептеу үшін аккредитивтің дербес
аккредитивтің техникалық
шығарылымы ретінде қаралады)
аккредитивтің техникалық шығарылымы үшін шығарылымы үшін көбею сомасына
көбею сомасына комиссия есептеледі
комиссия есептеледі
4.2.9.
3 000 теңге
20 USD
4.2.10. Аккредитив бойынша телекоммуникациялық шығындар (ҚҚС есептеумен)
4.3. Рамбурстық міндеттемелер
4.3.1. Рамбурстық міндеттемелердің техникалық шығарылымы
4.3.2. Рамбурстық міндеттеме бойынша тәуекелдіктер үшін комиссия
Рамбурстық міндеттеме бойынша талаптар төлемі
4.3.3

15 000 теңге
уағдаластық бойынша
"Аударым операциялары" бөліміне сәйкес

100 USD
уағдаластық бойынша
"Аударым операциялары" бөліміне
сәйкес

Рамбурстық міндеттеменің қолданыс мерзімі аяқталғанға дейін оның күшін жою (ҚҚС
4.3.4. есептеумен)
4.3.5. Рамбурстық міндеттеме шарттарына өзгертулер енгізу (әр хабарлама үшін) *
4.4. Кепілдіктер
4.4.1. Кепілдіктерді техникалық шығару
4.4.2. Кепілдіктерді растау/тәуекелдіктер үшін комиссия
Кепілдік сомасының көбеюін қоспағанда, кепілдіктер шарттарын өзгерту (әр хабарлама
4.4.3. үшін) *
Кепілдік сомасының көбеюі (комиссияларды есептеу үшін кепілдіктердің дербес
шығарылымы ретінде қаралады)
4.4.4.
Кепілдіктер бойынша төлем
4.4.5.
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ-тың қаржы міндеттемелерінсіз басқа банктер
4.4.6. кепілдіктерін авизолау (ҚҚС есептеумен)
Басқа банктер кепілдіктері бойынша өзгертулерді/"First Heartland Jýsan Bank" АҚ қаржы
міндеттемелерінсіз кепілдіктер бойынша кінәрат-талаптарды авизолау (ҚҚС
4.4.7. есептеумен)
Қолданыстағы кепілдіктің қолданыс мерзімі аяқталғанға дейін оның күшін жою (ҚҚС
4.4.8. есептеумен)
4.4.9. Кепілгер-банктің мекенжайына талап жіберу (ҚҚС есептеумен)
4.4.10. Төлем талабына ілеспе құжаттарын тексеру (ҚҚС есептеумен)
4.4.11. Кепілдіктер бойынша телекомуникациялық шығындар (ҚҚС есептеумен)
5. Әртүрлі
5.1.
Аудиторлық сұрау салулар (ҚҚС есептеумен):
шот бойынша қалдықты растау үшін комиссия (ҚҚС есептеумен)
корреспондент-банк жүргізген барлық операцияларды растау үшін комиссия (ҚҚС
есептеумен)
5.2.
Үшінші банктер үшін тест кілттерін пайдалану (ҚҚС есептеумен)
5.3.
Құжаттарды курьерлік поштамен жіберу (ҚҚС есептеумен)
* Аккредитивтер/рамбурстық міндеттемелер/кепілдіктер қолданысының мерзімі
ұзартылған жағдайда тиісті түрде 4.1.4., 4.2.2., 4.3.2., 4.4.2-тармақшаларына сәйкес
тарифтер қолданылады

15 000 теңге
7 500 теңге

100 USD
50 USD

0,1% мин 15 000 теңге мак 100 000 теңге
0,1% min 100 USD max 700 USD
уағдаластық бойынша
7 000 теңге

"Аударым операциялары" бөліміне сәйкес

40 USD
кепілдіктің техникалық шығарылымы
үшін көбею сомасына комиссия
есептеледі
"Аударым операциялары" бөліміне
сәйкес

0,1% мин 10 000 теңге, макс 50 000 теңге

0,1% min 50 USD, max 350 USD

6 500 теңге

50 USD

15 000 теңге
3 000 теңге+нақты курьерлік шығындар
0,15% мин 15 000 теңге, макс 50 000 теңге
3 000 теңге

100 USD
20 USD+ нақты курьерлік шығындар
0,15% min 100 USD, max 500 USD
20 USD

3 500 теңге

25 USD

5 000 теңге
4 500 теңге

35 USD
30 USD

кепілдіктің техникалық шығарылымы үшін
көбею сомасына комиссия есептеледі

факт бойынша

