«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ
Директорлар кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛДІ
2021 жылдың 30 шiлдеден бастап
№15/2021 хаттама

«БАНК ХОУМ КРЕДИТ» АҚ ЕБ-нің
ҮЛГІЛІК ТАРИФТЕР ЖИНАҒЫ
«БАНК ХОУМ КРЕДИТ» АҚ ЕБ-нің
жеке тұлғаларға көрсететін қызметтерінің
ҮЛГІЛІК МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ МЕН ТАРИФТЕРІ

№
1.1

1. КЛИЕНТТІҢ БАНКТІК ШОТЫ:
АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ
Тариф
Мөлшерлемесі
Шотты теңгемен және шетел валютасымен
Тегін
ашу

1.2

Банктік шотты жүргізу

Тегін

1.3.

Шоттың жағдайы бойынша үзіндікөшірмелерді ұсыну:
міндетті түрде;

Тегін

Анықтамаларды клиенттің өтініші бойынша
ұсыну:
шоттың жағдайы және шот бойынша
операцияларды жүргізу туралы;

500 теңге (оның
ішінде ҚҚС)

1.3.1
1.4
1.4.1

1.4.2

несиелік берешек туралы:

1.4.2.1

анықтаманы күнбе-күн ұсыну (Банктің
бөлімшелерінде);

2000 теңге (оның
ішінде ҚҚС)

1.4.2.2.

анықтаманы 2 апта ішінде ұсыну (Банктің
бөлімшелерінде);

500 теңге (оның
ішінде ҚҚС)

1.4.2.3.

Анықтаманы Интернет банкингте/Мобильді
банкингте ұсыну

Тегін

1.4.2.4.

өтінішті алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он
бес) күн ішінде несиелік берешектің жоқ екендігі
туралы анықтаманы ұсыну

Тегін

1.4.3

комиссиясыз өнімдер бойынша несиелік берешек
туралы анықтаманы ұсыну

Тегін

клиенттің сұрауы бойынша аударымның

300 теңге (оның
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1.4.4

көшірмесі;
клиенттің сұрауы бойынша архивтік көшірмелер
(1 айдан артық);

1.5

Бланктерді ұсыну:

1.5.1

шотты ашуға өтініштер;

Тегін

1.5.2

банктік қызметтерді көрсету шарттары.

Тегін

1.6

Шотты жабу

Тегін

№
2.1
2.1.1

ішінде ҚҚС)
400 теңге (оның
ішінде ҚҚС)

2. КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Тариф
Мөлшерлемесі
Қолма-қол ақшаны теңгемен беру:
басқа банктерден аударылған қолма-қол ақшаны
0 теңге
теңгемен беру

2.1.2

Банк филиалдарынан аударылған қолма-қол
ақшаны теңгемен беру

Тегін

2.1.3

«Банктік Депозиттік Сертификат (БДС)» өнімі
бойынша «Бағалы қағаздар орталық
депозитарийі» АҚ-дан түскен қолма-қол ақшаны
теңгемен беру

Тегін

2.2
2.2.1

Қолма-қол ақшаны шетел валютасымен беру:
басқа банктерден аударылған қолма-қол ақшаны
шетел валютасымен беру
Банк филиалдарынан аударылған қолма-қол
ақшаны шетел валютасымен беру
Қолма-қол ақшаны қабылдау:
қолма-қол ақшаны шетел валютасымен қабылдау

2.2.2
2.3
2.3.1

0 теңге
0 теңге
Тегін

2.3.2

ағымдағы және жинақ шоттарына әрі қарай
есепке алу үшін қолма-қол ақшаны теңгемен
қабылдау

Тегін

2.3.3

басқа жағдайларда қолма-қол ақшаны теңгемен
қабылдау

500 теңге
(ҚҚС есебінсіз)

2.3.4

тұтынушылық/ақшалай кредит шеңберінде өтеу
кестесі бойынша соңғы төлемді төлеу үшін
қолма-қол ақшаны теңгемен қабылдау

0 теңге
(ҚҚС есебінсіз)

2.4

Тозған банкноттарды айырбастау, алмастыру, сатып алу және
қабылдау:
Банктің мүмкіндіктері болған кезде тозған
Тегін
банкноттарды (теңгені) айырбастау

2.4.1
2.4.1

тозған (төлемге жарамсыз) банкноттарды (шетел
валютасы) алмастыру, сатып алу мен қабылдау

соманың 2 %
(ҚҚС есебінсіз)
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3. АУДАРЫМДАР*
№
3.1
3.1.1

Атауы
Теңгемен аударымдар:
Банк ішінде

Тегін

3.1.2

Алматы қ. уақытымен сағат
13.00-ге дейін теңгемен сыртқы
аударымдар (басқа банктердің
пайдасына):
5 млн. теңгеге дейінгі сома
(Клиринг);

аударым сомасының 0,25 %, мин. 250
теңге/макс. 750 теңге (ҚҚС есебінсіз)

5 млн. теңгеге дейінгі сома
(Гросс);

аударым сомасының 0,25 %, мин. 450
теңге/макс. 1500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

5 млн. теңгеден жоғары сома
(Гросс).

аударым сомасының 0,25 %, мин. 450
теңге/макс. 1500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

Алматы қ. уақытымен сағат
13.00-ден кейін теңгемен
сыртқы аударымдар (басқа
банктердің пайдасына)
(сомаға байланысты емес
(Гросс)

аударым сомасының 0,25 %, мин. 450
теңге/макс. 1700 теңге (ҚҚС есебінсіз)

3.2
3.2.1
3.2.2

Шетел валютасымен аударымдар:
Банк ішінде
Тегін
Жіберілген аударымға
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу немесе аударымды
жоюға өтінім жіберу
- USD-мен

- EUR-мен

- RUB-мен
3.2.3

Тариф

30 USD (ҚҚС есебінсіз)

30 EUR (ҚҚС есебінсіз)

2000 RUB (ҚҚС есебінсіз)

Ағымдағы валюталау
күнімен ақша аударымдары
(сағат 17.00-ге дейін Банк
қабылдаған)
жіберушінің есебінен (OUR –
аударым бенефициар банкке
толық көлемде түседі)
- USD-мен

аударым сомасының 0,35%, мин.70
USD/макс. 350 USD (ҚҚС есебінсіз)

This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside3of the
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- EUR-мен

- RUB-мен

аударым сомасының 0,35%, мин.60
EUR/макс. 300 EUR (ҚҚС есебінсіз)
аударым сомасының 0,35 %, мин.1500
RUB/макс. 15 000 RUB (ҚҚС есебінсіз)

бенефициардың ішінара
төлемімен (SHA-аударым
бенефициар банкке делдал
банктердің комиссиясын
шегергеннен кейін түседі):

3.2.4

- USD-мен

аударым сомасының 0,3%, мин.20
USD/макс. 300 USD (ҚҚС есебінсіз)

- EUR-мен

аударым сомасының 0,3%, мин.20
EUR/макс. 250 EUR (ҚҚС есебінсіз)

- RUB-мен аударымдар тек
OUR комиссиясымен ғана
жүзеге асырылады
Келесі жұмыс күніндегі
валюталау күнімен ақша
аударымдары
жіберушінің есебінен (OURаударым бенефициар банкке
толық көлемде түседі)
- USD-мен

- EUR-мен

аударым сомасының 0,3%, мин. 60
USD/макс. 300 USD (ҚҚС есебінсіз)

аударым сомасының 0,3%, мин. 50
EUR/макс. 250 EUR (ҚҚС есебінсіз)

Бенефициардың ішінара
төлемімен (SHA- аударым
бенефициар банкке делдал
банктердің комиссиясын
шегергеннен кейін түседі):

3.2.5

- USD-мен

аударым сомасының 0,25%, мин. 15
USD/макс. 250 USD (ҚҚС есебінсіз)

- EUR-мен

аударым сомасының 0,25%, мин. 15
EUR/макс. 200 EUR (ҚҚС есебінсіз)
Тегін

Жеке тұлғалардың төлемдерін
заңды тұлғаның, жеке
кәсіпкердің пайдасына есепке
алу
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3.2.6

Үшінші тұлғалардың төлем
талаптарын, инкассалық
өкiмдерін орындағаны үшін
комиссия

Тегін

* Егер шартта өзгеше көзделмесе, аударым үшін комиссиялар аударым сомасынан
бөлек алынады
4. ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАНКТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ИНТЕРНЕТ
БАНК/МОБИЛЬДІ БАНК/ USSD-БАНКИНГ АРҚЫЛЫ КӨРСЕТУ
ЖӘНЕ CASH IN/CASH OUT ТЕРМИНАЛДАРЫ
4.1. Интернет банк / Мобильді банк / USSD-банкинг
№
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

Тариф

Мөлшерлемесі

Интернет банкке / Мобильді банкке/ USSD-банкингке

0 теңге (оның
қосылу
ішінде ҚҚС)
Интернет банк/Мобильді банк/ USSD-банкинг арқылы
0 теңге (оның ішінде
қызмет көрсеткені үшін абоненттік төлем
ҚҚС)
USSD-банкингті бұғаттау, бұғаттан шығару, өшіру
0 теңге (оның ішінде
мен қайтадан қосу
ҚҚС)
Ақпараттық банктік қызметтерді ұсыну
0 теңге (оның ішінде
ҚҚС)
Қызметтерге (ұялы байланыс, интернет, коммуналдық 0 теңге
қызметтер) ақы төлеу комиссиясы
Бір клиенттің шоттары арасында
0 теңге
Ұлттық валютамен ҚР басқа банктеріне және
«Қазпошта» АҚ-ға сыртқы аударымдар
Басқа банктерден аударым

0 теңге

Басқа банктердің төлем карточкаларынан басқа
банктердің төлем карточкаларына аударым жасау

0 теңге

0 теңге

4.2. Cash In/Cash Out терминалдары (тек қана теңгемен)
№

Тариф

Мөлшерлемесі

4.2.1

Қолма-қол ақшаны алу

0 теңге

4.2.1.1

Кредит алуға өтінішті қарастырғаны үшін комиссия

0 теңге

4.2.1.2

Кредит (кредит карталарын қоса есептегенде) толық
өтегені үшін комиссия
Салымды толықтырғаны үшін комиссия

0 теңге (ҚҚС
есебінсіз)
0 теңге (ҚҚС
есебінсіз)
0 теңге (ҚҚС
есебінсіз)

4.2.1.3
4.2.1.4

4.2.1.5
4.2.1.6

«Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ Қазақстан
аймағындағы желілерде дебет карточкасын
толықтырғаны үшін комиссия
Несиелік берешектің жағдайы туралы анықтамаларға 0 теңге
төлегені үшін комиссия (жедел және қарапайым)
Ұялы байланыс қызметтері үшін төлемдерді
0 теңге
аударғаны үшін комиссия
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4.2.1.7
4.2.1.8
4.2.1.9
4.2.1.10
4.2.1.11

4.2.1.12

Телефон байланысы қызметтері үшін төлемдерді
аударғаны үшін комиссия
Интернет қызметтері үшін төлемдерді аударғаны
үшін комиссия
Коммуналдық қызметтер үшін төлемдерді аударғаны
үшін комиссия
Кәбілдік телевизия қызметтері үшін төлемдерді
аударғаны үшін комиссия
«Отбасын қорғау» сақтандыру қызметі бойынша
«Еуропалық Сақтандыру Компаниясы» АҚ
пайдасына төлемдерді аударғаны үшін комиссия
Өзге қызметтер үшін төлемдерді аударғаны үшін
комиссия (букмекерлік қызметтер, туризм және
саяхат, күзет агенттіктері, купондық сервистер
және т.с.с.)

0 теңге
0 теңге
0 теңге
0 теңге
0 теңге
0 теңге

5. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚШАМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР
Тариф

№

Мөлшерлемесі

5.1

Жеке тұлғалардың пайдасына электрондық
ақшаны шығару

шығарылған электрондық
ақша сомасының 0%

5.2

Жеке тұлғалардың электрондық ақшасын
өтеу

өтелген электрондық ақша
сомасының 0%

6. ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН САЛЫМДАР
Депозитті Банк бөлімшесінде ашқан кезде
№
6.1

6.2

Салым
шарттары
Салым атауы

Сыйақы
мөлшерлемесі
теңгемен,
жылына %
Салым
бойынша
сыйақы
мөлшерлемесі
тіркелген

Жеке тұлғаларға арналған шетел валютасындағы салымдар
12 айға
АҚШ
долларым
ен
«Простой»
салымы

12 айға
Еуромен
«Простой»
салымы

12 айға
рубльмен
«Простой»
салымы

1%

1%

1%

12 айға АҚШ
долларымен
ВИП «Сберегательный
салымы PRO» салымы

1%

1%
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6.3

№
6.4

6.5

12 ай үшін
сыйақының
тиімді
мөлшерлемесі
теңгемен,
жылына %

Салым
шарттары
Салым атауы

Сыйақы
мөлшерлемесі,
теңгемен жылына %
Салым бойынша
сыйақы
мөлшерлемесі
тіркелген

1%

1%

1%

12 ай үшін
сыйақының
тиімді
мөлшерлемесі,
теңгемен,
жылына %

12 айға
«Почтовый
Хоум»
салымы

6, 12 айға
«Простой»
салымы

6, 12, 24 айға
6, 12, 24 айға
«Сберегате
«Сберегател «Сберегательный льный
ьный Хоум» Хоум+» салымы VIP»
салымы
(толықтыру
салымы
(толықтыру
құқығымен)
құқығынсыз
)

6 айға 9,98%

8,61%

8,61%

12 айға
12,13%

6 айға 9,53%

12 айға 10,52%

12 айға
13,01%

24 айға 8,71%

6 айға 10,5%
6 айға 10,0%
12 айға

9,0%

9,0%

12 айға
12,9%
24 айға
10,9%

6.7

1%

Жеке тұлғаларға арналған теңгемен салымдар

24 айға
10,34%
6.6

1%

Тариф атауы
«Талап еткенге дейінгі» салымдар бойынша сыйақы
мөлшерлемесі теңгемен/АҚШ
долларымен/еуромен/рубльмен

12 айға 11,1%

13,9%

24 айға 9,1%
Тариф
0%

This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside7of the
Депозитті «Банк Хоум Кредит» қосымшасында ашқан кезде
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№
6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

Салым
шарттары
Салым атауы

Жеке тұлғаларға арналған шетел валютасындағы салымдар
12 айға АҚШ долларымен
«Простой»
салымы

12 айға Еуромен «Простой»
салымы

1%

1%

1%

1%

Сыйақы
мөлшерлемесі
теңгемен,
жылына %
Салым бойынша
сыйақы
мөлшерлемесі
тіркелген
12 ай үшін
сыйақының
тиімді
мөлшерлемесі,
теңгемен,
жылына %

Салым
шарттары
Салым атауы

Сыйақы
мөлшерлемесі,
теңгемен жылына %
Салым бойынша
сыйақы
мөлшерлемесі
тіркелген
12 ай үшін
сыйақының
тиімді
мөлшерлемесі,
теңгемен,
жылына %

Жеке тұлғаларға арналған теңгемен салымдар
12 айға
«Простой»
салымы

12, 24 айға
6, 12 айға
«Сберегательный Хоум» «Сберегательный Хоум+»
салымы (толықтыру
салымы (толықтыру
құқығынсыз)
құқығымен)

12 айға 12,57%

6 айға 9,53%

24 айға 10,79%

12 айға 10,97%

12 айға 13,4%

6 айға 10,0%

24 айға 11,4 %

12 айға 11,6%

8,61%

9,0%

Тариф атауы
6.14 «Талап еткенге дейінгі» салымдар бойынша сыйақы
мөлшерлемесі теңгемен/АҚШ

Тариф
0%

This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside8of the
organization.

долларымен/еуромен/рубльмен

7. ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ
Тариф

Мөлшерлемесі

«Стандарт дебет карточкасы»
Карточканы пайдалана отырып, ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- АТМ арқылы
- басқа банктің POS-терминалы/импринтерінің
көмегімен касса арқылы
Карточканы пайдаланбастан ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аймағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісінде
Картаны бірінші рет қайта шығарғаны үшін
комиссия:
Visa Electron
Картаны екінші рет және одан кейін қайта
шығарғаны үшін комиссия:
Visa Electron
POS-терминал арқылы тауарлар мен қызметтерді
төлегені үшін комиссия
АТМ-дан теңгерімді сұратқаны үшін комиссия

алынған соманың 1% (минимум 100 теңге)
(ҚҚС есебінсіз)
алынған соманың 1 % (минимум 100
теңге) + басқа Банктің комиссиясы
(ҚҚС есебінсіз)
0 теңге
500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

500 теңге (ҚҚС есебінсіз)
0 теңге
50 теңге (ҚҚС есебінсіз)

Карточканы бұғаттағаны / бұғаттан шығарғаны
үшін комиссия
ПИН-кодты ауыстырғаны үшін комиссия

0 теңге

Үзінді-көшірмені ұсынғаны үшін комиссия

0 теңге

Қосымша үзінді-көшірмені алғаны үшін комиссия

500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

0 теңге

«Депозитке арналған дебет карточкасы»
Карточканы пайдалана отырып, ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- АТМ арқылы
- басқа банктің POS-терминалы/импринтерінің
көмегімен касса арқылы
Карточканы пайдаланбастан ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аймағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісінде
Картаны бірінші рет қайта шығарғаны үшін
комиссия:
Visa Electron

алынған соманың 0,5 % (минимум 100
теңге) (ҚҚС есебінсіз)
алынған соманың 1 % (минимум 100
теңге ) + басқа банктің комиссиясы
(ҚҚС есебінсіз)
0 теңге
500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside9of the
organization.

Картаны екінші рет және одан кейін қайта
шығарғаны үшін комиссия:
Visa Electron
Сауда нүктесінде операция жүргізгені үшін
комиссия
АТМ-дан теңгерімді сұратқаны үшін комиссия

500 теңге (ҚҚС есебінсіз)
0 теңге
50 теңге (ҚҚС есебінсіз)

Карточканы бұғаттағаны / бұғаттан шығарғаны
үшін комиссия
ПИН-кодты ауыстырғаны үшін комиссия

0 теңге

Үзінді-көшірмені ұсынғаны үшін комиссия

0 теңге

Қосымша үзінді-көшірмені алғаны үшін комиссия

0 теңге

0 теңге

«Автосақтандыруға арналған дебет карточкасы»
Карточканы пайдалана отырып, ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- АТМ арқылы
- басқа банктің POS-терминалы/импринтерінің
көмегімен касса арқылы
Карточканы пайдаланбастан ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аймағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісінде
Картаны бірінші рет қайта шығарғаны үшін
комиссия:
Visa Electron
Картаны екінші рет және одан кейін қайта
шығарғаны үшін комиссия:
Visa Electron
Сауда нүктесінде операция жүргізгені үшін
комиссия
АТМ-дан теңгерімді сұратқаны үшін комиссия

0 теңге
0 теңге (ҚР-ның басқа банктеріне
жүгінген кезде эквайер банктің
комиссиясы алынуы мүмкін)
0 теңге
0 теңге

500 теңге (ҚҚС есебінсіз)
0 теңге
50 теңге (ҚҚС есебінсіз)

Карточканы бұғаттағаны / бұғаттан шығарғаны
үшін комиссия
ПИН-кодты ауыстырғаны үшін комиссия

0 теңге

Үзінді-көшірмені ұсынғаны үшін комиссия

0 теңге

Қосымша үзінді-көшірмені алғаны үшін комиссия

500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

0 теңге

«Қызметкерлерге арналған дебет карточкасы»
Карточканы пайдалана отырып, ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- АТМ арқылы
- басқа банктің POS-терминалы/импринтерінің
көмегімен касса арқылы
Карточканы пайдаланбастан ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аймағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісінде

0 теңге
алынған соманың 1 % (минимум 100
теңге ) + басқа банктің комиссиясы (ҚҚС
есебінсіз)
0 теңге

10of the
This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside
organization.

Картаны бірінші рет қайта шығарғаны үшін
комиссия:
Visa Electron
Картаны екінші рет және одан кейін қайта
шығарғаны үшін комиссия:
Visa Electron
Сауда нүктесінде операция жүргізгені үшін
комиссия
АТМ-дан теңгерімді сұратқаны үшін комиссия

0 теңге

Карточканы бұғаттағаны / бұғаттан шығарғаны
үшін комиссия
ПИН-кодты ауыстырғаны үшін комиссия

0 теңге

Үзінді-көшірмені ұсынғаны үшін комиссия

0 теңге

Қосымша үзінді-көшірмені алғаны үшін комиссия
«Хоум Кард дебет карточкасы»

0 теңге

Карточка бойынша ай сайынғы қызмет көрсету
комиссиясы
Карточканы пайдалана отырып, ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аумағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісіндегі Cash Out терминалдары
арқылы
- басқа банктердің АТМ арқылы:
5 ретке дейін ақша алғаны үшін комиссия (қоса
алғанда)
5 реттен бастап ақша алғаны үшін комиссия

- басқа банктің POS-терминалы/импринтерінің
көмегімен касса арқылы
Карточканы пайдаланбастан ағымдағы шоттан қолмақол ақша алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аумағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісінде
Картаны бірінші рет қайта шығарғаны үшін комиссия:
VISA Electron/Classic/Rewards
Картаны екінші рет және одан кейін қайта шығарғаны
үшін комиссия:
VISA Electron/Classic/Rewards

500 теңге (ҚҚС есебінсіз)
0 теңге
0 теңге

0 теңге

0 теңге

0 теңге
0 теңге
алынған соманың 2% (кем дегенде 100
теңге) + ҚР, шетелдегі басқа банктің
комиссиясы
алынған соманың 2% (минимум 100 теңге)
+ басқа банктің комиссиясы
0 теңге

0 теңге
500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

Сауда нүктесінде операция жүргізгені үшін
комиссия

0 теңге

АТМ-дан теңгерімді сұратқаны үшін комиссия

50 теңге

Карточканы бұғаттағаны/бұғаттан шығарғаны үшін
комиссия
ПИН-кодты өзгерткені үшін комиссия

0 теңге

Үзінді-көшірмені ұсынғаны үшін комиссия

0 теңге

Қосымша үзінді-көшірме ұсынғаны үшін комиссия

500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

0 теңге

"Home Card Lite дебет карточкасы"
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Карточка бойынша ай сайынғы қызмет көрсету
комиссиясы
Карточканы пайдалана отырып ағымдағы шоттан
қолма-қол ақша алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аумағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісіндегі Cash Out
терминалдары арқылы
- басқа банктердің АТМ арқылы:
қоса алғанда 200 000 теңгеге дейін (күнтізбелік бір
ай үшін)
200 000 теңгеден жоғары

- басқа банктің POS-терминалы/импринтерінің
көмегімен касса арқылы
Карточканы пайдаланбастан ағымдағы шоттан
қолма-қол ақша алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аумағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісінде
Картаны бірінші рет қайта шығарғаны үшін
комиссия:
VISA Electron/Classic/Rewards
Картаны екінші рет және одан кейін қайта
шығарғаны үшін комиссия:
VISA Electron/Classic/Rewards
Сауда нүктесінде операция жүргізгені үшін
комиссия
АТМ-дан теңгерімді сұрағаны үшін комиссия

0 теңге
0 теңге

0 теңге

алынған соманың 2% (кем дегенде 100
теңге) + ҚР, шетелдегі басқа банктің
комиссиясы
алынған соманың 2% (кем дегенде 100
теңге) + басқа банктің комиссиясы
0 теңге

0 теңге
500 теңге (ҚҚС есебінсіз)
0 теңге
50 теңге

Карточканы бұғаттағаны/бұғаттан шығарғаны
үшін комиссия
ПИН-кодты өзгерткені үшін комиссия

0 теңге

Үзінді-көшірмені ұсынғаны үшін комиссия

0 теңге

Қосымша үзінді-көшірме ұсынғаны үшін
комиссия
"Home Card PRO дебет карточкасы"

500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

Карточка бойынша ай сайынғы қызмет көрсету
комиссиясы
Карточканы пайдалана отырып ағымдағы шоттан
қолма-қол ақша алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аумағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісіндегі Cash Out
терминалдары арқылы

0 теңге

- басқа банктердің АТМ арқылы:
қоса алғанда 300 000 теңгеге дейін (күнтізбелік бір

0 теңге

0 теңге

0 теңге
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ай үшін)

300 000 теңгеден жоғары

- басқа банктің POS-терминалы/импринтерінің
көмегімен касса арқылы
Карточканы пайдаланбастан ағымдағы шоттан
қолма-қол ақша алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аумағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісінде
Картаны бірінші рет қайта шығарғаны үшін
комиссия:
VISA Electron/Classic/Rewards
Картаны екінші рет және одан кейін қайта
шығарғаны үшін комиссия:
VISA Electron/Classic/Rewards
Сауда нүктесінде операция жүргізгені үшін
комиссия
АТМ-дан теңгерімді сұрағаны үшін комиссия

алынған соманың 2% (кем дегенде 100
теңге) + ҚР, шетелдегі басқа банктің
комиссиясы
алынған соманың 2% (кем дегенде 100
теңге) + басқа банктің комиссиясы
0 теңге

0 теңге
500 теңге (ҚҚС есебінсіз)
0 теңге
50 теңге

Карточканы бұғаттағаны/бұғаттан шығарғаны
үшін комиссия
ПИН-кодты өзгерткені үшін комиссия

0 теңге

Үзінді-көшірмені ұсынғаны үшін комиссия

0 теңге

Қосымша үзінді-көшірме ұсынғаны үшін
комиссия

500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

0 теңге

«Корпоративтік дебет карточкасы»
Карточка бойынша ай сайынғы қызмет көрсету
комиссиясы
Карточканы пайдалана отырып, ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- АТМ арқылы:
5 ретке дейін ақша алғаны үшін комиссия (қоса
алғанда)

0 теңге

0 теңге

5 реттен бастап ақша алғаны үшін комиссия

алынған соманың 2% (кем дегенде 100
теңге) + ҚР, шетелдегі басқа банктің
комиссиясы

- басқа банктің POS-терминалы/импринтерінің
көмегімен касса арқылы
Карточканы пайдаланбастан ағымдағы шоттан қолмақол ақша алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аумағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісінде
Картаны бірінші рет қайта шығарғаны үшін комиссия:
VISA Electron/Classic/Rewards
Картаны екінші рет және одан кейін қайта шығарғаны
үшін комиссия:
VISA Electron/Classic/Rewards

алынған соманың 2% (минимум 100 теңге)
+ басқа банктің комиссиясы
0 теңге

Сауда нүктесінде операция жүргізгені үшін

0 теңге

0 теңге
500 теңге (ҚҚС есебінсіз)
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комиссия
АТМ-дан теңгерімді сұратқаны үшін комиссия

50 теңге

Карточканы бұғаттағаны/бұғаттан шығарғаны үшін
комиссия
ПИН-кодты өзгерткені үшін комиссия

0 теңге

Үзінді-көшірмені ұсынғаны үшін комиссия

0 теңге

Қосымша үзінді-көшірме ұсынғаны үшін комиссия

500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

0 теңге

«Qiwi Card дебет карточкасы»
Карточка бойынша ай сайынғы қызмет көрсету
комиссиясы
Карточканы пайдалана отырып, ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аумағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісіндегі Cash Out
терминалдары арқылы
- басқа банктердің АТМ арқылы:

- басқа банктің POS-терминалы/импринтерінің
көмегімен касса арқылы
Карточканы пайдаланбастан ағымдағы шоттан
қолма-қол ақша алғаны үшін комиссия:
- Қазақстан аумағында орналасқан «Банк Хоум
Кредит» АҚ ЕБ желісінде
Шығыс банкішілік аударымдар жасағаны үшін
комиссия:
- бір клиенттің шоттары арасында
- түрлі клиенттердің шоттары арасында

0 теңге
алынған соманың 2% (кем дегенде 200
теңге)

алынған соманың 2% (кем дегенде 200
теңге) + ҚР, шетелдегі басқа банктің
комиссиясы
алынған соманың 2% (кем дегенде 200
теңге) + басқа банктің комиссиясы
алынған соманың 2% (кем дегенде 200
теңге)

алынған соманың 2% (кем дегенде 200
теңге)
алынған соманың 2% (кем дегенде 200
теңге)

ҚР банкаралық аударымдар жасағаны үшін
комиссия:
- шығыс төлемдер
Карточкадан карточкаға аударым операцияларын
жүргізгені үшін комиссия:
- шығыс төлемдер
Картаны бірінші рет қайта шығарғаны үшін
комиссия:
VISA Electron/Classic/Rewards
Картаны екінші рет және одан кейін қайта
шығарғаны үшін комиссия:
VISA Electron/Classic/Rewards

алынған соманың 2% (кем дегенде 200
теңге)

алынған соманың 2% (кем дегенде 200
теңге)
0 теңге
500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

14of the
This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside
organization.

Сауда нүктесінде операция жүргізгені үшін
комиссия
АТМ-дан теңгерімді сұратқаны үшін комиссия

0 теңге
50 теңге

Карточканы бұғаттағаны/бұғаттан шығарғаны үшін 0 теңге
комиссия
ПИН-кодты өзгерткені үшін комиссия
0 теңге
Үзінді көшірмені ұсынғаны үшін комиссия

0 теңге

Қосымша үзінді көшірме ұсынғаны үшін комиссия

500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

«Кредит карточкасы»

Жылдық тіркелген (номиналды) сыйақы
мөлшерлемесі
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

Жылына 0% - 45%

Шарт бойынша берешек жағдайы туралы анықтама
бергені үшін комиссия (он төрт күн ішінде)
Жедел анықтама бергені үшін комиссия (өтініш
түскен күні)
АТМ-дан қолма-қол ақша алғаны үшін комиссия

500 теңге

Қолма-қол ақша алғаны үшін комиссия (банкомат
арқылы, шетелде)
POS-терминал арқылы қолма-қол ақша алғаны
үшін комиссия
Қолма-қол ақшаны Банктің кассасы арқылы
енгізгені үшін комиссия
Клиенттің Шарт бойынша міндеттемелерін
орындамау фактілері туралы хабарламаны қағаз
тасығышта жібергені үшін төлем
Клиенттің Шарт бойынша міндеттемелерін
орындамау фактілері туралы хабарламаны СМС
арқылы жібергені үшін төлем
Үзінді-көшірмені ұсынғаны үшін комиссия

0%

Қосымша үзінді-көшірме үшін комиссия

500 теңге

Овердрафт лимиті бойынша қызмет көрсеткені
үшін комиссия

0%

Минималды ай сайынғы төлем

Клиент кредит бойынша берешекті тиісті
төлем кезеңі аяқталғанға дейін ай сайын
берешек сомасының 6% - на тең, бірақ 3
000 теңгеден кем емес минималды ай
сайынғы төлемнен кем емес мөлшерде
өтейді.
0/499 теңге

Төлем карточкасы бойынша ай сайынғы қызмет
көрсету комиссиясы (егер кредит карточкасы
белсенді болған және негізгі қарыз бойынша
берешек болған жағдайда алынады (ҚҚС есебінсіз)
АТМ-дан теңгерім сұратқаны үшін комиссия

Жылына 0% - 56%

2000 теңге
0%

0%
500 теңге
500 теңге
70 теңге
0 теңге

50 теңге

Карточканы бұғаттағаны үшін комиссия

0 теңге

Карточканы бұғаттан шығарғаны үшін комиссия

0 теңге

ПИН-кодты өзгерткені үшін комиссия

0 теңге
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Карточканы бірінші рет қайта шығарғаны үшін
0 теңге
комиссия
Карточканы екінші және одан кейін қайта
800 теңге
шығарғаны үшін комиссия
Сауда нүктесінде операция жүргізгені үшін
0 теңге
комиссия
«Кредиттік лимиті бар HOME CARD кредит карточкасы»
Карточкаға ай сайынғы қызмет көрсеткені үшін
комиссия (комиссия белсендірілген карточка
бойынша берешек болған жағдайда алынады)
Карточканы пайдалана отырып, ағымдағы шоттан
қолма-қол ақшаны алғаны үшін комиссия:
- АТМ арқылы
5 ретке дейін ақша алғаны үшін комиссия (қоса
алғанда)
5 реттен артық ақша алғаны үшін комиссия

- басқа банктің POS-терминалы/импринтерінің
көмегімен касса арқылы
Жылдық тіркелген (номиналды) сыйақы
мөлшерлемесі
Жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі

990 теңге

0 теңге
алынған соманың 2% (кем дегенде 100
теңге) + ҚР, шетелдегі басқа банктің
комиссиясы
алынған соманың 2% (кем дегенде 100
теңге) + басқа банктің комиссиясы
0,12%
0,12%

Шотты жүргізгені үшін комиссия

0 теңге (айына)

Шарт бойынша берешек жағдайы туралы
анықтама бергені үшін комиссия (он төрт күн
ішінде)
Жедел анықтама бергені үшін комиссия (өтініш
түскен күні)
Қолма-қол ақшаны Банктің кассасы арқылы
енгізгені үшін комиссия
Клиенттің Шарт бойынша міндеттемелерін
орындамау фактілері туралы хабарламаны қағаз
тасығышта жібергені үшін төлем
Клиенттің Шарт бойынша міндеттемелерін
орындамау фактілері туралы хабарламаны СМС
арқылы жібергені үшін төлем
Үзінді-көшірмені ұсынғаны үшін комиссия

500 теңге

Қосымша үзінді-көшірме үшін комиссия

500 теңге

Овердрафт лимиті бойынша қызмет көрсеткені
үшін комиссия
Минималды ай сайынғы төлем

0%

2000 теңге
500 теңге
500 теңге
70 теңге
0 теңге

АТМ-дан теңгерім сұратқаны үшін комиссия

Клиент кредит бойынша берешекті
тиісті төлем кезеңі аяқталғанға дейін ай
сайын 1000 теңгеге тең минималды ай
сайынғы төлемнен кем емес мөлшерде
өтейді.
50 теңге

Карточканы бұғаттағаны үшін комиссия

0 теңге
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Карточканы бұғаттан шығарғаны үшін комиссия

0 теңге

ПИН-кодты өзгерткені үшін комиссия

0 теңге

Карточканы бірінші рет қайта шығарғаны үшін
комиссия
Карточканы екінші және одан кейін қайта
шығарғаны үшін комиссия
Сауда нүктесінде операция жүргізгені үшін
комиссия

0 теңге
500 теңге
0 теңге

8. «БАНК ХОУМ КРЕДИТ» АҚ ЕБ
КРЕДИТТЕРІ БОЙЫНША МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕР ЖӘНЕ ТАРИФТЕР
№
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Комиссияның атауы
Номиналды сыйақы
мөлшерлемесі*
Жылдық тиімді сыйақы
мөлшерлемесі*
Қарызды ұйымдастырғаны
үшін комиссия
Қағаз тасығышта клиенттің
кредит шарты бойынша
міндеттемелерін
орындамағаны және
төлемдерді енгізу қажеттігі
туралы хабарлама үшін төлем
(бір дана үшін)
Кредит шарты бойынша
Клиенттің міндеттемелерді
орындамағаны және
төлемдерді енгізу қажеттігі
туралы СМС арқылы
хабарлағаны үшін комиссия
(бір дана үшін)
Қарыз бойынша берешекті
өтеу мерзімдерін төрт күннен
артық мерзімге бұзғаны үшін
тұрақсыздық айыбы (бір жыл
үшін)
Кредит шартын жасау кезінде
Клиент көрсеткен ақпараттың
өзгергені туралы Банкке
хабарламағаны немесе
уақтылы хабарламағаны үшін
айыппұл
Қарызды мерзімінен бұрын
толық өтегені үшін комиссия
(өтеу кестесіне сәйкес кредитті
өтеу күніндегі негізгі борыш
қалдығы сомасының
пайызы)**

Минимум

Максимум

0%

45%

0%

56%

Берілген кредиттің 0%

Берілген кредиттің 53%

0 теңге

500 теңге (ҚҚС-ты
есептегенде)

0 теңге

70 теңге (ҚҚС-ты
есептегенде)

0%

Қарыз сомасының 10%

0 теңге

0% (номиналды
мөлшерлемесі 0%
қарыздар бойынша)

10 000 теңге
(ҚҚС-ты есептегенде)

10% (номиналды
мөлшерлемесі 0%-дан
асатын қарыздар
бойынша)***
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* - 0% серіктестен комиссия немесе клиенттен комиссия алынған жағдайда ғана қолданылады
** - 01.06.2021 ж. бастап ресімделген кредит шарттары бойынша
***- басқа комиссия, бірақ 10% - дан аспауы тиіс. Мөлшері ішкі өнімнің
прейскуранттарында/карталарында көрсетіле отырып, оның шарттарымен реттеледі. Егер
номиналдық мөлшерлемесі 0% - дан асатын ішкі өнімдер карталарында / прейскуранттарда
комиссияның өзге мөлшері көрсетілмесе, онда 10%

«БАНК ХОУМ КРЕДИТ» АҚ ЕБ
заңды тұлғаларға, филиалдарға, өкілдіктерге,
шаруа қожалықтары мен жеке кәсіпкерлерге көрсететін қызметтерінің
ҮЛГІЛІК ТАРИФТЕРІ
1. КЛИЕНТТІҢ БАНКТІК ШОТЫ:
АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ
№
1.1

Тариф
Банктік шотты теңгемен және шетел валютасымен Тегін
ашу

1.2

Банктік шотты жүргізу

1.3

Шоттың жағдайы бойынша үзінді-көшірмелерді
ұсыну:

1.3.1

1.4
1.4.1

Мөлшерлемесі

клиенттің арнайы сұрауы бойынша;

Клиенттің сұрауы бойынша анықтамаларды
ұсыну:
шоттың жағдайы мен шот бойынша операцияларды
жасау туралы;

Тегін

Шоттың жағдайы бойынша
үзінді-көшірменің телнұсқасы
үшін 300 теңге (ҚҚС есебінсіз)

350 теңге (оның ішінде ҚҚС)

1.4.2

несиелік берешектің болуы туралы;

350 теңге (оның ішінде ҚҚС)

1.4.3

анықтамаларды кедендік органдарға ұсыну;

500 теңге (оның ішінде ҚҚС)

1.4.4

клиенттің сұрауы бойынша құжаттардың архивтік
көшірмелері.

1 құжат үшін 500 теңге (оның
ішінде ҚҚС)

1.5
1.5.1

Валюталық бақылауға қабылдау:
Валюталық бақылауға қабылдау және экспорт пен 5000 теңге (оның ішінде ҚҚС)
импорт бойынша келісімшартқа есептік нөмір беру
(оның ішінде ҚҚС);

1.5.2

экспорт
пен
импорт
бойынша 3000 теңге (оның ішінде ҚҚС)
(жұмыстардың/қызметтердің) клиенттің валюталық
шартын есептік нөмір берместен валюталық
бақылауға қабылдау (оның ішінде ҚҚС);

18of the
This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside
organization.

1.5.3

экспорт пен импорт бойынша (тауардың) клиенттің
валюталық шартын есептік нөмір берместен 1500 теңге (оның ішінде ҚҚС)
валюталық бақылауға қабылдау (оның ішінде ҚҚС).

1.6
1.6.1

Бланктерді ұсыну:
шотты ашуға өтініштер;

Тегін

1.6.2

қолдары мен мөр таңбаларының үлгілері бар құжат;

Тегін

1.6.3
1.7.

банктік қызмет көрсету шарттары.
Банктік шотты жабу

Тегін
5000 теңге (оның ішінде ҚҚС)
12 айдан жоғары мерзім ішінде
ақша қозғалысы болмаған
жағдайда – тегін

2. КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Мөлшерлемесі

№
2.1
2.1.1

Тариф
Қолма-қол ақша беру:
қолма-қол ақшаны теңгемен беру;

2.1.2

қолма-қол ақшаны шетел валютасымен
беру
Чек кітапшаларын сату:
25 чекке арналған чек кітапшасы

Мин 10 USD, соманың 1% (ҚҚС есебінсіз)

2.2.2

Қолма-қол ақшаны теңгемен және шетел
валютасымен қабылдау

Тегін

2.2.3

Инкассацияланған қолма-қол ақшаны
қабылдау

түскен табыс сомасының 0,15% (ҚҚС
есебінсіз)

2.3
2.3.1

Тозған банкноттарды айырбастау, алмастыру, сатып алу мен қабылдау:
тозған банкноттарды (теңгені) айырбастау
Тегін
(Банктің мүмкіндіктері болған жағдайда)

2.3.2

тозған (төлемге жарамсыз) банкноттарды
(шетел валютасын) айырбастау, сату мен
қабылдау

2.2
2.2.1

№
3.1
3.1.1

Мин. 200 теңге,
- соманың 0,3 % (7 000 000 теңгеге дейін)
- соманың 0,25% (7 000 000 теңгеден
жоғары)
(ҚҚС есебінсіз)

1500 теңге (оның ішінде ҚҚС)

соманың 2% (ҚҚС есебінсіз)

3. АУДАРЫМДАР *
Мөлшерлемесі

Тариф
ТЕҢГЕМЕН АУДАРЫМДАР:
Банк ішінде Алматы қ. уақытымен Тегін
сағат 13.00-ге дейін теңгемен
сыртқы аударымдар (басқа
банктердің пайдасына):

19of the
This item's classification is Internal. It was created by and is in property of the Home Credit Group. Do not distribute outside
organization.

5 млн. теңгеге дейінгі сома
(Клиринг);

аударым сомасының 0,25 %, мин. 250 теңге/макс.
750 теңге (ҚҚС есебінсіз)

5 млн. теңгеге дейінгі сома (Гросс); аударым сомасының 0,25 %, мин. 450 теңге/макс.
1500 теңге (ҚҚС есебінсіз)

3.1.2
3.1.3

5 млн. теңгеден жоғары сома
(Гросс)
Алматы қ. уақытымен сағат 13.00ден кейін теңгемен сыртқы
аударымдар (басқа банктердің
пайдасына) (сомаға байланысты
емес (Гросс))
Клиенттің өтініші бойынша 1
төлем тапсырмасын ресімдеу

3.2
3.2.1
3.2.2

3.2.3

аударым сомасынан 0 теңге, макс. 300 теңге (ҚҚС
есебінсіз)

Тізім бойынша төлемдерді
ресімдеу:
- тізімді қағаз тасығышта ұсынған
жағдайда

3.1.4

аударым сомасының 0,25 %, мин. 450 теңге/макс.
1500 теңге (ҚҚС есебінсіз)
аударым сомасының 0,25 %, мин. 450 теңге/макс.
1700 теңге (ҚҚС есебінсіз)

Төлем тапсырмасына бекітілген тізімдегі 1 адам
үшін 300 теңге + 3.1.2-тармақта көрсетілген
комиссия (ҚҚС есебінсіз)

- тізімді электрондық тасығышта
3.1.2-тармақта көрсетілген комиссия (Гросс)
ұсынған жағдайда
Айына 5 000 001 және одан жоғары 1,5% мин. 1 000 теңге/макс. 30 000 теңге
сомаға «Отбасы Банк» АҚ-дан
есепке қосу
Шетел валютасымен жасалатын аударымдар:
Банк ішінде
Тегін
Жіберілген аударымға өзгерістер
мен толықтыруларды енгізу немесе
аударымды жоюға өтінімді жіберу
- USD-мен

30 USD (ҚҚС есебінсіз)

- EUR-мен

30 EUR (ҚҚС есебінсіз)

- RUB-мен

2000 RUB (ҚҚС есебінсіз)

Ағымдағы валюталау күнімен
ақша аударымдары
(сағат 17.00-ге дейін Банк
қабылдаған)
жіберушінің есебінен (OURаударым бенефициар банкке толық
көлемде түседі)
- USD-мен

- EUR-мен

аударым сомасының 0,4 %, мин. 85 USD /макс. 450
USD (ҚҚС есебінсіз)
аударым сомасының 0,4 %, мин. 70 EUR /макс. 350
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EUR (ҚҚС есебінсіз)
аударым сомасының 0,4 %, мин. 2000 RUB /макс.
25 000 RUB (ҚҚС есебінсіз)

- RUB-мен

бенефициардың ішінара төлемімен
(SHA- аударым бенефициар банкке
делдал банктердің комиссиясын
шегергеннен кейін түседі):
- USD-мен
аударым сомасының 0,35%, мин. 35 USD /макс.
400 USD (ҚҚС есебінсіз)
аударым сомасының 0,35%, мин. 30 EUR /макс.
300 EUR (ҚҚС есебінсіз)

- EUR-мен
3.2.4

Келесі жұмыс күніндегі
валюталау күнімен ақша
аударымдары
жіберушінің есебінен (OURаударым бенефициар банкке толық
көлемде түседі)
- USD-мен

аударым сомасының 0,3%, мин. 75 USD/макс. 400
USD (ҚҚС есебінсіз)
аударым сомасының 0,3%, мин. 60 EUR/макс. 300
EUR (ҚҚС есебінсіз)

- EUR-мен
бенефициардың ішінара төлемімен
(SHA – аударым бенефициар
банкке делдал банктердің
комиссиясын шегергеннен кейін
түседі):

аударым сомасының 0,25%, мин. 30 USD/макс. 350
USD (ҚҚС есебінсіз)

- USD-мен

3.2.5

3.2.6

- EUR-мен
Үшінші тұлғалардың төлем
талаптарын, инкассалық өкiмдерін
орындағаны үшін комиссия
Жеке тұлғалардың ақшасын заңды
тұлғаның, жеке кәсіпкердің
пайдасына аудару / есепке алу

аударым сомасының 0,25%, мин. 25 EUR/макс. 250
EUR (ҚҚС есебінсіз)
Тегін
Егер шарт талаптарында өзгеше көзделмесе, әрбір
қабылдаған соманың 0 %

* Егер шартта өзгеше көзделмесе, аударым үшін комиссиялар аударым сомасынан
бөлек алынады.
№
4.1

4. АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
Тариф
Банктің операция жүргізу күніне белгіленген бағамы бойынша

№

5. «БАНК-КЛИЕНТ» ЖҮЙЕСІ
Мөлшерлемесі

Тариф
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5.1

«Банк-клиент» жүйесіне қосылу

8000 теңге (оның ішінде ҚҚС)

5.2

Қызмет көрсету бойынша ай сайынғы
абоненттік төлем
Маманды шақыру

2000 теңге (оның ішінде ҚҚС)

5.3

№
6.1
6.1.1

6. БАНК КЕПІЛДІКТЕРІ
Тариф
Тендерлік кепілдіктерді ұсыну:
Өтелген тендерлік кепілдіктер бойынша комиссия
(депозитпен қамтамасыз етілген кепілдіктер)

Тегін

Мөлшерлемесі
Мин 7000 теңге, 0,20%,
максимум 14000 теңге;
(ҚҚС есебінсіз)

6.1.2

Өтелмеген тендерлік кепілдіктер бойынша комиссия
Мин 7000 теңге, 0,50%,
(жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етілген кепілдіктер) максимум 20000 теңге;
(ҚҚС есебінсіз)

6.2

Мерзімінен бұрын бұзған жағдайда, банк кепілдігінің
күшін жою

6.2.1

Банк кепілдігі мерзімдерін ұзарту

Кепілдік талаптарын өзгерту (әрбір өзгерту үшін)
Үшінші тұлғалар үшін ақшалай түрде орындалуды
қарастыратын банк кепілдіктері мен басқа да
міндеттемелерді ұсыну

6.3
6.4

Тегін

Жаңа кепілдік беру ретінде
қарастырылады
7000 теңге (ҚҚС есебінсіз)
Шарттың талаптарына
сәйкес

7. КОРРЕСПОНДЕНТТІК ШОТТАРДЫ АШУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ
ЖҮРГІЗУ ТАРИФТЕРІ
Тариф
Мөлшерлемесі
Шотты ашу

0 теңге

Шотты жүргізу

0 теңге

Шотты жабу

0 теңге

Шот бойынша үзінді-көшірме ұсыну
Банкаралық аударымдар

0 теңге
0 теңге

8. ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН САЛЫМДАР*
№

Салым
шарттары

Заңды тұлғаларға арналған АҚШ долларындағы салымдар/
еуромен *
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Салым атауы
8.1

Сомасы

8.2

Мерзімі

8.3

Сыйақы
мөлшерлемесі
Салым
шарттары
Салым атауы

№

8.4
8.5
8.6

Сомасы
Мерзімі

«До
востребования»
1 млн. теңгеден 1
млрд. теңгеге
баламалы сомаға
дейін
Мерзімі
шектелмеген
жылына 0,01 %

«Срочный»

«Сберегательный»

25 000 АҚШ
долларынан/
еуромен 1 млрд.
теңгеге баламалы
сомаға дейін
3 ай

25 000 АҚШ
долларынан/
еуромен 1 млрд.
теңгеге баламалы
сомаға дейін
12 ай

жылына 1,0 %

жылына 2,5 %

Заңды тұлғаларға арналған теңгедегі салымдар*
«До
востребования»
1 млн. - 1 млрд.
Мерзімі
шектелмеген
жылына 0,1 %

«Срочный»
10 млн. - 1 млрд.
3 ай

«Сберегательный»
10 млн. - 1 млрд.
12 ай

Сыйақы
жылына 10 %
жылына 12,5 %
мөлшерлемесі
* Бұл шарттар барлық қолданыстағы және қаралатын депозиттердің сомасы 1
000 000 000 (бір миллиард) теңге баламасынан аспаған жағдайда ғана
қолданылады, бұл ретте:

1. Депозит сомасы максималды сомалар бойынша есептеледі.
2. Банк айқындайтын белгілер негізінде компаниялар тобына кіретін барлық заңды
тұлғалардың депозиттері есепке алынады.
3. Үлгі шарттар қолданылмайтын депозиттер бойынша талаптарды Банктің
уәкілетті органдары жеке тәртіппен бекітеді.

9. ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚШАМЕН ЖАСАЛАТЫН
ОПЕРАЦИЯЛАР
№

Тариф

Мөлшерлемесі

9.1

Агенттердің пайдасына электрондық
ақшаны шығару

Комиссия мөлшері шарттың талаптарында
көрсетіледі

9.2

Заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің
электрондық ақшасын өтеу

Комиссия мөлшері шарттың талаптарында
көрсетіледі

10. «ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСКЕ АРНАЛҒАН
КОРПОРАТИВТІК ШОТ» ТАРИФТІК ЖОСПАРЫ БОЙЫНША
ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАНКТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰСЫНУ*
№

10.1

Тариф

Мобильді банкке қосылу

Мөлшерлемесі

0 теңге
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10.2
10.3

«Home Business» және «Home Business Plus»
банктік шоттарын ашу
«Home Business» тарифтік жоспары:
- Бір клиенттің шоттары арасындағы аударымдар
- Басқа клиенттің шотына ақша аудару
- Ақпараттық банктік қызметтерді (үзінді
көшірме) ұсыну
«Home Business» шотын жүргізгені үшін
комиссия
Бірінші айда «Home Business» шотын жүргізгені
үшін комиссия
Мына шарттардың бірін орындаған кезде «Home
Business» шотын жүргізгені үшін комиссия:

0 теңге
0 теңге
0 теңге
0 теңге
Айына 3000 теңге, ҚҚС
қоспағанда
0 теңге
0 теңге

- Клиент – жеке кәсіпкерде бір ай ішінде 300000
теңгеге тең немесе одан жоғары сомаға жеке
тұлғаның депозиті болған жағдайда;

10.4

– Банк тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді
кредиттеу туралы шарт жасасқан Клиенттерге
арналған. Банк клиент-жеке тұлғалармен бір ай
ішінде 1 000 000 теңгеден жоғары сомаға
жасасқан кредит шарттары бойынша Клиенттің
тауарларын/жұмыстарын/қызметтерін
кредиттеген жағдайда
«Home Business Plus» тарифтік жоспары:
- Бір клиенттің шоттары арасындағы аударымдар
- Басқа клиенттің шотына ақша аудару
- Ақпараттық банктік қызметтерді (үзінді
көшірме) ұсыну
«Home Business Plus» шотын жүргізгені үшін
комиссия
Бірінші айда «Home Business Plus» шотын
жүргізгені үшін комиссия
Бірінші айда «Home Business Plus» шотын
жүргізгені үшін комиссия
Мына шарттардың бірін орындаған кезде «Home
Business Plus» шотын жүргізгені үшін комиссия:

0 теңге
0 теңге
0 теңге
Айына 6000 теңге, ҚҚС
қоспағанда
0 теңге
3000 теңге

- Клиент – жеке кәсіпкерде бір ай ішінде 300000
теңгеге тең немесе одан жоғары сомаға жеке
тұлғаның депозиті болған жағдайда;

10.5

– Банк тауарларды/жұмыстарды/қызметтерді
кредиттеу туралы шарт жасасқан Клиенттерге
арналған. Банк клиент-жеке тұлғалармен бір ай
ішінде 1 000 000 теңгеден жоғары сомаға
жасасқан кредит шарттары бойынша Клиенттің
тауарларын/жұмыстарын/қызметтерін
кредиттеген жағдайда
Төлемдерді аударғаны үшін комиссия (теңгемен):

10.5.1

банкішілік аударымдар:
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10.5.1.1

бір клиенттің шоттары арасында

0 теңге

10.5.1.2

басқа клиенттің шотына

0 теңге

10.5.2

банкаралық аударымдар:

10.5.2.1

Ұлттық валютамен ҚР басқа банктеріне және
«Қазпошта» АҚ-ға сыртқы аударымдар

0 теңге

10.6

«Home Business» және «Home Business Plus»
банктік шоттарын жабу

0 теңге

Бұл шарттар Клиент мобильді қосымшаны пайдаланған жағдайда ғана
қолданылады. Егер Клиент Банк бөлімшесіне жүгінсе, онда «БАНК ХОУМ
КРЕДИТ» АҚ ЕБ-нің заңды тұлғаларға, филиалдарға, өкілдіктерге, шаруа
қожалықтарына және жеке кәсіпкерлерге көрсетілетін қызметтерге үлгілік
тарифтері қолданылатын болады.*
Осы құжат күшіне енген күннен бастап Банктің Директорлар кеңесінің шешімімен
бекітілген, 2021 жылғы «18» мауысымнан №11/2020 хаттама, «Банк Хоум Кредит» АҚ
ЕБ-ның үлгілік тарифтер жинағының күші жойылды деп саналсын.
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УТВЕРЖДЕН
Решением Совета Директоров
ДБ АО «Банк Хоум Кредит»
Протокол № 15/2021
от «30» июля 2021 года

ТИПОВЫЕ СТАВКИ И ТАРИФЫ
ДБ АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ»
на услуги, оказываемые физическим лицам
1. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА:
ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ
№
1.1

Тариф
Открытие счета в тенге и в иностранной валюте

Ставка
Бесплатно

1.2

Ведение банковского счета

Бесплатно

1.3.
1.3.1

Предоставление выписок по состоянию счета:
в обязательном порядке;

Бесплатно

1.4
1.4.1

Предоставление справок по просьбе клиента:
о состоянии счета и совершении операций по счету;

500 тенге (в т.ч. НДС)

1.4.2

о ссудной задолженности:

1.4.2.1.

предоставление справки день в день (в помещениях
Банка);

2000 тенге (в т.ч. НДС)

1.4.2.2.

предоставление справки в течение 2-х недель (в
помещениях Банка);

500 тенге (в т.ч. НДС)

1.4.2.3.

предоставление справок в Интернет-банкинге /
Мобильном банкинге

Бесплатно

1.4.2.4

предоставление справки об отсутствии ссудной
задолженности в срок не более 15 (пятнадцати)
календарных дней со дня получения заявления

Бесплатно

предоставление справки о ссудной задолженности по
продуктам без комиссий

Бесплатно

дубликат перевода по запросу клиента;
архивные копии документов по запросу клиента
(более 1 месяца);

300 тенге (в т.ч. НДС)
400 тенге (в т.ч. НДС)

1.4.3.

1.4.4.
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1.5

Предоставление бланков:

1.5.1

заявлений на открытие счета;

Бесплатно

1.5.2

договоров банковского обслуживания.

Бесплатно

Закрытие счета

Бесплатно

1.6

2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.4
2.4.1
2.4.1

Тариф
Выдача наличных денег в тенге:
выдача наличных денег в тенге, поступивших из
других банков
выдача наличных денег в тенге, поступивших из
филиалов Банка

Ставка

выдача наличных денег в тенге, поступивших из АО
«Центральный депозитарий ценных бумаг» по
продукту «Банковский Депозитный Сертификат
(БДС)»
Выдача наличных денег в иностранной валюте:
выдача наличных денег в иностранной валюте,
поступивших из других банков
выдача наличных денег в иностранной валюте,
поступивших из филиалов Банка
Прием наличных денег:
прием наличных денег в иностранной валюте
прием наличных денег в тенге для последующего
зачисления на текущие и сберегательные счета
прием наличных денег в тенге в иных случаях
прием наличных денег в тенге для оплаты последнего
платежа по графику погашения в рамках
потребительского/денежного кредита
Обмен, замена, покупка и прием ветхих банкнот:
обмен ветхих банкнот (тенге) при наличии
возможностей у Банка
замена, покупка и прием ветхих (неплатежных)
банкнот (иностранная валюта)

Бесплатно

0 тенге
Бесплатно

0 тенге
0 тенге
Бесплатно
Бесплатно
500 тенге (без НДС)
0 тенге (без НДС)

Бесплатно
2% от суммы (без НДС)

3. ПЕРЕВОДЫ*
№
Наименование
3.1 Переводы в тенге:
3.1.1 Внутри банка

Тариф
Бесплатно
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3.1.2 Внешние переводы в тенге (в пользу
других банков) до 13.00 часов по
времени г. Алматы:
суммы до 5 млн. тенге (Клиринг);

0,25 % от суммы перевода, мин. 250
тенге/
макс. 750 тенге (без НДС)

суммы до 5 млн. тенге (Гросс);
0,25 % от суммы перевода, мин. 450
тенге/макс. 1500 тенге (без НДС)
суммы свыше 5 млн. тенге (Гросс).
0,25% от суммы перевода, мин. 450
тенге/макс. 1500 тенге (без НДС)
внешние переводы в тенге (в пользу
других банков) после 13.00 часов по
времени г. Алматы
(независимо от суммы (Гросс))
3.2 Переводы в иностранной валюте:
3.2.1 Внутри банка
3.2.2 Внесение изменений и дополнений в
отправленный перевод или
направление запроса на возврат
перевода

0,25 % от суммы перевода, мин. 450
тенге/макс. 1700 тенге (без НДС)
Бесплатно

- в USD

30 USD (без НДС)

- в EUR

30 EUR (без НДС)

- в RUB

2000 RUB (без НДС)

3.2.3 Переводы с датой валютирования
день в день
(принятые банком до 17.00)
за счет отправителя (OUR- перевод
поступает в банк-бенефициара в
полном объеме)
- в USD

0,35% от суммы перевода, мин.70
USD/макс. 350 USD (без НДС)

- в EUR

0,35% от суммы перевода, мин.60
EUR/макс. 300 EUR (без НДС)

- в RUB

0,35 % от суммы перевода, мин.1500
RUB/макс. 15 000 RUB (без НДС)

с частичной оплатой бенефициаром
(SHA- перевод поступает в банкбенефициара за минусом комиссий
банков-посредников):
- в USD

0,3% от суммы перевода, мин.20
USD/макс. 300 USD (без НДС)
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- в EUR

0,3% от суммы перевода, мин.20
EUR/макс. 250 EUR (без НДС)

- переводы в RUB исполняются
только с комиссией OUR
3.2.4 Переводы с датой валютирования
следующего дня:
за счет отправителя (OUR- перевод
поступает в банк-бенефициара в
полном объеме)
- в USD

0,3% от суммы перевода, мин. 60
USD/макс. 300 USD (без НДС)

- в EUR

0,3% от суммы перевода, мин. 50
EUR/макс. 250 EUR (без НДС)

с частичной оплатой бенефициаром
(SHA- перевод поступает в банкбенефициара за минусом комиссий
банков-посредников):
- в USD

0,25% от суммы перевода, мин. 15
USD/макс. 250 USD (без НДС)

- в EUR

0,25% от суммы перевода, мин. 15
EUR/макс. 200 EUR (без НДС)

3.2.5 Зачисление платежей физических
Бесплатно
лиц на счет в пользу юридического
лица, индивидуального
предпринимателя
3.2.6 Комиссия за исполнение платежных
требований, инкассовых
Бесплатно
распоряжений, предъявляемых
третьими лицами
*Комиссии за перевод взимаются отдельно от суммы перевода, если иное не
предусмотрено договором.
4. РЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ БАНКА/МОБИЛЬНОГО БАНКА/ USSD
БАНКИНГА И ТЕРМИНАЛЫ CASH IN/CASH OUT
4.1. Интернет-банк / Мобильный банк / USSD-банкинг
№
Тариф
4.1.1
Подключение к Интернет-банку / Мобильному банку/ USSDбанкингу
4.1.2
Абонентская плата за обслуживание по Интернетбанку/Мобильному банку/ USSD-банкингу
4.1.3
Блокировка, разблокировка, отключение и повторное подключение

Ставка
0 тенге
(в т.ч. НДС)
0 тенге
(в т.ч. НДС)
0 тенге
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USSD-банкинга

(в т.ч. НДС)

4.1.4

Предоставление информационно-банковских услуг

4.1.5

Комиссия за оплату услуг (мобильной связи, интернета,
коммунальных услуг и др.)
Между счетами одного клиента

0 тенге
(в т.ч. НДС)
0 тенге

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

0 тенге

Внешние переводы в национальной валюте в другие банки
Республики Казахстан и АО «Казпочта»
Перевод из других банков

0 тенге

переводы с платежных карточек других банков на платежные
карточки других банков

0 тенге

0 тенге

4.2. Терминалы Cash In/Cash Out (только в тенге)
№
4.2.1

Выдача наличных

Ставка
0 тенге

4.2.1.1

Комиссия за рассмотрение заявки на получение кредита

0 тенге

4.2.1.2

Комиссия за полное погашение кредита (в том числе и кредитных
карт)
Комиссия за пополнение вклада

0 тенге
(без НДС)
0 тенге
(без НДС)
0 тенге
(без НДС)
0 тенге

4.2.1.3

Тариф

4.2.1.6

Комиссия за пополнение дебетной карточки в сети ДБ АО "Банк
Хоум Кредит" на территории Казахстана
Комиссия за оплату справок о состоянии ссудной задолженности
(срочная и обычная)
Комиссия за перевод платежей за услуги мобильной связи

4.2.1.7

Комиссия за перевод платежей за услуги телефонной связи

0 тенге

4.2.1.8

Комиссия за перевод платежей за услуги интернета

0 тенге

4.2.1.9

Комиссия за перевод платежей за коммунальные услуги

0 тенге

4.2.1.10 Комиссия за перевод платежей за услуги кабельного телевидения

0 тенге

4.2.1.11 Комиссия за перевод платежей в пользу АО «Европейская
Страховая Компания» по страховой услуге «Защита семьи»
4.2.1.12 комиссия за перевод платежей за прочие услуги (букмекерские
услуги, туризм и путешествия, охранные агентства, купонные
сервисы и т.д.)

0 тенге

4.2.1.4
4.2.1.5

№
5.1
5.2

0 тенге

0 тенге

5. ОПЕРАЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ
Тариф
Ставка
Выпуск электронных денег в пользу физических 0% от суммы выпущенных
лиц
электронных денег
0% от суммы погашенных
Погашение электронных денег физических лиц
электронных денег
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6. ВКЛАДЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
При открытии депозита через отделения Банка
№
6.1

6.2

6.3

№
6.4

6.5

Условия
вклада
Наименован
ие вклада

Размер
ставки
вознагражден
ия в тенге,
% годовых
Ставка
вознагражден
ия по вкладу
фиксированн
ая
Эффективная
ставка
вознагражден
ия за 12
месяцев,
в тенге,
% годовых

Вклады в иностранной валюте
для физических лиц
Вклад
Вклад
Вклад
Вклад
«Простой «Простой в
«Простой в
«Сберегательн
в долларах
Евро»
рублях»
ый PRO»
Вклад ВИП
США» на на 12 месяцев на 12 месяцев
12 месяцев

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Условия
Вклады в тенге для физических лиц
вклада
Наименова
Вклад
Вклад
Вклад
Вклад
Вклад
ние вклада «Почтовый «Простой» «Сберегательный «Сберегательны
«Сберегатель
Хоум» на
на 6, 12 Хоум» (без права
й Хоум+»
ный VIP»
12 месяцев месяцев
пополнения)
(с правом
на 6,12, 24
пополнения) на
месяца
6, 12,24 месяцев
Размер
ставки
6 мес. 9,98%
6 мес. 9,53%
вознагражд
енияв тенге,
% годовых
12 мес.
Ставка
8,61%
8,61%
12 мес. 12,13%
12 мес.10,52%
13,01%
вознагражде
ния по
вкладу
24 мес. 8,71%
24 мес. 10,34%
фиксирован
ная
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Эффективн
ая ставка
вознагражд
ения за 12
месяцев, в
тенге, %
годовых

6.6

6 мес. 10,5%
6 мес. 10,0%

9,0%

9,0%

12 мес. 12,9%

24 мес. 10,9 %
Наименование тарифа
Ставка вознаграждения по вкладам «До востребования»
в тенге/долларах США/евро/рублях

6.7

12 мес. 11,1%

12 мес.
13,9%

24 мес. 9,1%
тариф
0%

При открытии депозита через мобильное приложение «Банка Хоум Кредит»
№

Условия
вклада
Наименование
вклада

6.8

Вклады в иностранной валюте
для физических лиц
Вклад «Простой
в долларах США» на
Вклад «Простой в Евро»
12 месяцев
на 12 месяцев

Размер ставки
вознаграждения
в тенге,
% годовых
Ставка
вознаграждения
по вкладу
фиксированная
Эффективная
ставка
вознаграждения
за 12 месяцев,
в тенге,
% годовых

6.9

6.10

№

Условия вклада

6.11

Наименование
вклада

6.12

Размер ставки
вознагражденияв
тенге, %
годовых
Ставка

1%

1%

1%

1%

Вклад
«Простой»
на 12
месяцев

8,61%

Вклады в тенге
для физических лиц
Вклад
Вклад
«Сберегательный Хоум» «Сберегательный Хоум+»
(без права пополнения) (с правом пополнения) на
на 12, 24 месяца
6, 12 месяцев

12 мес.12,57%

6 мес. 9,53%
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вознаграждения
по вкладу
фиксированная
6.13

Эффективная
ставка
вознаграждения
за 12 месяцев, в
тенге, %
годовых

24 мес. 10,79%

12 мес.10,97%

12 мес. 13,4%

6 мес. 10,0%

24 мес. 11,4%

12 мес. 11,6%

9,0%

Наименование тарифа
6.14 Ставка вознаграждения по вкладам «До востребования»
в тенге/долларах США/евро/рублях

тариф
0%

7. ПЛАТЕЖНЫЕ КАРТОЧКИ
Тариф

Ставка

"Дебетная карточка стандарт"
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в АТМ

1% от суммы снятия (минимум 100 тенге)
(без НДС)

- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
Visa Electron
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
Visa Electron
Комиссия за оплату товаров и услуг через постерминал
Комиссия за запрос баланса в АТМ

1 % от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого банка (без НДС)

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге

Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

500 тенге (без НДС)

0 тенге
500 тенге (без НДС)
500 тенге (без НДС)
0 тенге
50 тенге (без НДС)
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"Дебетная карточка к депозиту"
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в АТМ

0,5 % от суммы снятия (минимум 100
тенге) (без НДС)

в кассе посредством пос-терминала/импринтера в
сети другого банка
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
Visa Electron
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
Visa Electron
Комиссия за операцию в торговой точке

1 % от суммы снятия (минимум 100
тенге)+ комиссия другого банка (без НДС)

Комиссия за запрос баланса в АТМ

50 тенге (без НДС)

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге

Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

0 тенге

0 тенге
500 тенге (без НДС)
500 тенге (без НДС)
0 тенге

"Дебетная карточка для автострахования"
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в АТМ
- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
Visa Electron
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
Visa Electron
Комиссия за операцию в торговой точке

0 тенге
0 тенге (При обращении в другие банки РК
может взиматься комиссия банкаэквайера)
0 тенге
0 тенге
500 тенге (без НДС)
0 тенге

Комиссия за запрос баланса в АТМ

50 тенге (без НДС)

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге

Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

500 тенге (без НДС)

"Дебетная карточка для работников"
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
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- в АТМ

0 тенге

- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
Visa Electron
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
Visa Electron
Комиссия за операцию в торговой точке

1 % от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого банка (без НДС)
0 тенге

Комиссия за запрос баланса в АТМ

0 тенге

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге

Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

0 тенге

0 тенге
500 тенге (без НДС)
0 тенге

"Дебетная карточка Home Card"
Комиссия за ежемесячное обслуживание карточки

0 тенге

Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в терминалах Cash Out в сети ДБ АО "Банк
Хоум Кредит" на территории Казахстана

0 тенге

- в АТМ других банков:
до 5-ти снятий включительно (за календарный
месяц)
свыше 5-ти снятий

- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
VISA Electron/Classic/Rewards
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
VISA Electron/Classic/Rewards
Комиссия за операцию в торговой точке

0 тенге
2% от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого Банка как в
Казахстане, так и за рубежом
2 % от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого банка
0 тенге

0 тенге
500 тенге (без НДС)
0 тенге

Комиссия за запрос баланса в АТМ

50 тенге

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге
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Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге

Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

500 тенге (без НДС)

"Дебетная карточка Home Card Lite"
Комиссия за ежемесячное обслуживание карточки

0 тенге

Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в терминалах Cash Out в сети ДБ АО "Банк
Хоум Кредит" на территории Казахстана

0 тенге

- в АТМ других банков:
до 200 000 тенге включительно (за календарный
месяц)
свыше 200 000 тенге

0 тенге

2% от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого Банка как в
Казахстане, так и за рубежом

- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка

2 % от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого банка

Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
VISA Electron/Classic/Rewards
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
VISA Electron/Classic/Rewards
Комиссия за операцию в торговой точке

0 тенге

Комиссия за запрос баланса в АТМ

50 тенге

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге

Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

500 тенге (без НДС)

0 тенге
500 тенге (без НДС)
0 тенге

"Дебетная карточка Home Card PRO"
Комиссия за ежемесячное обслуживание карточки

0 тенге

Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в терминалах Cash Out в сети ДБ АО "Банк Хоум
Кредит" на территории Казахстана

0 тенге

- в АТМ других банков:
до 300 000 тенге включительно (за календарный
месяц)

0 тенге
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-свыше 300 000 тенге

2% от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого Банка как в
Казахстане, так и за рубежом

- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка

2 % от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого банка

Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
VISA Electron/Classic/Rewards
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
VISA Electron/Classic/Rewards
Комиссия за операцию в торговой точке

0 тенге

Комиссия за запрос баланса в АТМ

50 тенге

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге

Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

500 тенге (без НДС)

0 тенге
500 тенге (без НДС)
0 тенге

«Корпоративная дебетная карточка»
Комиссия за ежемесячное обслуживание карточки
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в АТМ:
до 5-ти снятий включительно (за календарный
месяц)
свыше 5-ти снятий

- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за первый перевыпуск карты:
VISA Electron/Classic/Rewards
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
VISA Electron/Classic/Rewards
Комиссия за операцию в торговой точке

0 тенге

0 тенге
2% от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого Банка как в
Казахстане, так и за рубежом
2 % от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого банка
0 тенге

0 тенге
500 тенге (без НДС)
0 тенге

Комиссия за запрос баланса в АТМ

50 тенге

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге
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Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

500 тенге (без НДС)

"Дебетная карточка Qiwi Card"
Комиссия за ежемесячное обслуживание карточки

0 тенге

Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в терминалах Cash Out в сети ДБ АО "Банк
Хоум Кредит" на территории Казахстана

2% от суммы снятия (минимум 200 тенге)

- в АТМ других банков:

- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета без использования карточки:
- в сети ДБ АО "Банк Хоум Кредит" на территории
Казахстана
Комиссия за исходящие внутрибанковские
переводы:

2% от суммы снятия (минимум 200 тенге)
+ комиссия другого Банка как в
Казахстане, так и за рубежом
2 % от суммы снятия (минимум 200 тенге)
+ комиссия другого банка
2 % от суммы снятия (минимум 200 тенге)

- между счетами одного клиента

2 % от суммы снятия (минимум 200 тенге)

- между счетами разных клиентов

2 % от суммы снятия (минимум 200 тенге)

Комиссия за межбанковские переводы РК:
- исходящие платежи

2 % от суммы перевода (минимум 200
тенге)

Комиссия за переводные операции с карточки на
карточки:
- исходящие платежи
Комиссия за первый перевыпуск карты:
VISA Electron/Classic/Rewards
Комиссия за второй и последующие перевыпуски
карты:
VISA Electron/Classic/Rewards
Комиссия за операцию в торговой точке

2 % от суммы перевода (минимум 200
тенге)
0 тенге
500 тенге (без НДС)
0 тенге

Комиссия за запрос баланса в АТМ

50 тенге

Комиссия за блокировку/разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН-кода

0 тенге

Комиссия за предоставление выписки

0 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

500 тенге (без НДС)
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«Кредитная карточка»
Годовая фиксированная (номинальная) ставка
вознаграждения
Годовая эффективная ставка вознаграждения

0% - 45% годовых

Комиссия за ведение счета

0 тенге в месяц

Комиссия за выдачу справки о состоянии
задолженности по договору (в течение
четырнадцати дней)
Комиссия за выдачу срочных справок (в день
обращения)
Комиссия за снятие наличных денег в АТМ

500 тенге

Комиссия за снятие наличных (банкомат,
заграница)
Комиссия за снятие наличных денег в постерминале
Комиссия за прием наличных денег в кассах Банка

0%

Платеж за уведомление о фактах неисполнения
клиентом обязательств по договору на бумажном
носителе
Платеж за уведомление о фактах неисполнения
клиентом обязательств по договору посредством
СМС-сообщения
Комиссия за предоставление выписки

500 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

500 тенге

Комиссия за обслуживание лимита овердрафта

0%

Минимальный ежемесячный платеж

Задолженность по кредиту погашается
Клиентом ежемесячно до окончания
соответствующего платежного периода
погашения в размере не менее
минимального ежемесячного платежа,
равного 6% от суммы задолженности, но
не менее 3 000 тенге
0/499 тенге

Комиссия за ежемесячное обслуживание
платежной карточки (взимается в случаях если
кредитная карточка активна и имеется
задолженность по основному долгу (без НДС)
Комиссия за запрос баланса в АТМ

0% - 56% годовых

2000 тенге
0%

0%
500 тенге

70 тенге
0 тенге

50 тенге

Комиссия за блокировку карточки

0 тенге

Комиссия за разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН кода

0 тенге

Комиссия за первый перевыпуск карточки

0 тенге

Комиссия за второй и последующие перевыпуск
карточки
Комиссия за операцию в торговой точке

800 тенге
0 тенге

«Кредитная карточка HOME CARD с кредитным лимитом»
Комиссия за ежемесячное обслуживание карточки
(комиссия взимается при наличии задолженности

990 тенге
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по активированной карточке)
Комиссия за снятие наличных денег с текущего
счета с использованием карточки:
- в АТМ:
до 5-ти снятий включительно (за календарный
месяц)
свыше 5-ти снятий

- в кассе посредством пос-терминала/импринтера
другого банка
Годовая фиксированная (номинальная) ставка
вознаграждения
Годовая эффективная ставка вознаграждения

0 тенге
2% от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого Банка как в
Казахстане, так и за рубежом
2 % от суммы снятия (минимум 100 тенге)
+ комиссия другого банка
0,12%
0,12%

Комиссия за ведение счета

0 тенге (в месяц)

Комиссия за выдачу справки о состоянии
задолженности по договору (в течение
четырнадцати дней)
Комиссия за выдачу срочных справок (в день
обращения)
Комиссия за прием наличных денег в кассах
Банка
Платеж за уведомление о фактах неисполнения
клиентом обязательств по договору на бумажном
носителе
Платеж за уведомление о фактах неисполнения
клиентом обязательств по договору посредством
СМС-сообщения
Комиссия за предоставление выписки

500 тенге

Комиссия за дополнительную выписку

500 тенге

Комиссия за обслуживание лимита овердрафта

0%

Минимальный ежемесячный платеж

Комиссия за запрос баланса в АТМ

Задолженность по кредиту погашается
Клиентом ежемесячно до окончания
соответствующего периода погашения в
размере не менее минимального
ежемесячного платежа, равного 1000
тенге
50 тенге

Комиссия за блокировку карточки

0 тенге

Комиссия за разблокировку карточки

0 тенге

Комиссия за изменение ПИН кода

0 тенге

Комиссия за первый перевыпуск карточки

0 тенге

Комиссия за второй и последующие перевыпуск
карточки
Комиссия за операцию в торговой точке

500 тенге

2000 тенге
500 тенге
500 тенге
70 тенге
0 тенге

0 тенге
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8. ТАРИФЫ И СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
ДБ АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ»
№
8.1
8.2
8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Наименование комиссии
Номинальная ставка
вознаграждения*
Годовая эффективная ставка
вознаграждения*
Комиссия за организацию
займа

Минимум

Максимум

0%

45%

0%

56%

0% от
предоставленного
кредита

53% от предоставленного
кредита

Платеж за уведомление на
бумажном носителе о фактах
неисполнения клиентом
обязательств по кредитному 0 тенге
500 тенге (в т.ч. НДС)
договору и необходимости
внесения платежей (за
штуку)
Платеж за уведомление
посредством СМСсообщения о фактах
неисполнения клиентом
0 тенге
70 тенге (в т.ч. НДС)
обязательств по кредитному
договору и необходимости
внесения платежей (за
штуку)
Неустойка за нарушение
сроков погашения
задолженности по займу
0%
10% от суммы займа
более чем на четыре дня (за
год)
Штраф за не уведомление
или несвоевременное
уведомление Банка об
10 000 тенге (в т.ч.
изменении информации,
0 тенге
НДС)
указанной Клиентом при
заключении кредитного
договора
Комиссия за полное
0% (по займам с
10% (по займам с
досрочное погашение займа
номинальной ставкой
номинальной ставкой
(процент от суммы остатка
0%)
больше 0%)***
основного долга на дату
погашения кредита согласно
графику погашения)**
*- 0% применяется только при условии получения обратной комиссии от партнера или
комиссий от клиента
**- по кредитным договорам, оформленным с 01.06.2021г.
*** - иной размер комиссии, но не более 10%, регулируется условиями подпродукта с
отображением его в прейскурантах/картах подпродуктов. Если в картах
подпродуктов/прейскурантах с номинальной ставкой больше 0% не указан иной размер
комиссии, то применяется 10%
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ТИПОВЫЕ ТАРИФЫ
ДБ АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ»
на услуги, оказываемые юридическим лицам, филиалам, представительствам,
крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям
1. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА:
ОТКРЫТИЕ, ВЕДЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ
№
1.1

Тариф

Ставка

Открытие банковского счета в тенге и в
иностранной валюте

Бесплатно

1.2

Ведение банковского счета

Бесплатно

1.3

Предоставление выписок по состоянию счета:

1.3.1

по специальному запросу клиента;

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Предоставление справок по просьбе клиента:
о состоянии счета и совершении операций по счету;
о наличии ссудной задолженности;
предоставление справок в таможенные органы;
архивные копии документов по запросу клиента.

1.5
1.5.1

1.5.2

300 тенге за дубликат выписки по
состоянию счета (без НДС)
350 тенге (в т.ч. НДС)
350 тенге (в т.ч. НДС)
500 тенге (в т.ч. НДС)

500 тенге за 1 документ (в т.ч.
Прием на валютный контроль:
НДС)
прием на валютный контроль и присвоение учетного
номера контракту по экспорту и импорту (в т.ч. НДС);
5000 тенге (в т.ч. НДС)
прием на валютный контроль валютного договора
клиента по экспорту импорту (работ/услуг) без
присвоения учетного номера (в т.ч. НДС);
3000 тенге (в т.ч. НДС)

1.5.3

прием на валютный контроль валютного договора
клиента, по экспорту импорту (товар) без присвоения
учетного номера (в т.ч. НДС).
1500 тенге (в т.ч. НДС)

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3

Предоставление бланков:
заявлений на открытие счета;
документ с образцами подписей и оттиска печати;
договоров банковского обслуживания.

1.7.

Закрытие банковского счета

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
5000 тенге (в т.ч. НДС)
в случае отсутствия движения
более 12 мес. – бесплатно
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2. КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№
2.1
2.1.1

Тариф
Выдача наличных денег:
выдача наличных денег в тенге;

2.1.2

выдача наличных денег в иностранной
Мин 10 USD, 1% от суммы (без НДС)
валюте
Продажа чековых книжек:
чековая книжка на 25 чеков
1500 тенге (в т.ч. НДС)
Прием наличных денег в тенге и в
Бесплатно
иностранной валюте
Прием инкассированной денежной
0,15% от суммы поступившей выручки (без
наличности
НДС)
Обмен, замена, покупка и прием ветхих банкнот:
обмен ветхих банкнот (тенге), при
наличии возможностей у Банка)
Бесплатно

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1

2.3.2

Ставка
Мин. 200 тенге,
- 0,3 % от суммы (до 7 000 000 тенге)
- 0,25% от суммы (свыше 7 000 000 тенге)
(без НДС)

замена, покупка и прием ветхих
(неплатежных) банкнот (иностранная
валюта)

2% от суммы (без НДС)

3. ПЕРЕВОДЫ*
№
Тариф
3.1 Переводы в тенге:
3.1.1 Внутри банка внешние переводы в тенге
(в пользу других банков) до 13.00 часов по
времени г. Алматы:

Ставка
Бесплатно

суммы до 5 млн. тенге (Клиринг);

0,25 % от суммы перевода, мин. 250 тенге/
макс. 750 (без НДС)

суммы до 5 млн. тенге (Гросс);

0,25 % от суммы перевода, мин. 450
тенге/макс. 1500 тенге (без НДС)

суммы свыше 5 млн. тенге (Гросс).

0,25 % от суммы перевода, мин. 450
тенге/макс. 1500 тенге (без НДС)

внешние переводы в тенге (в пользу
других банков) после 13.00 часов по
времени г. Алматы (независимо от суммы
(Гросс))

0,25 % от суммы перевода, мин. 450
тенге/макс. 1700 тенге (без НДС)
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3.1.2 Оформление 1 платежного поручения по
просьбе клиента
3.1.3 Оформление платежей со списком:
- при предоставлении списка на бумажном
носителе
- при предоставлении списка на
электронном носителе
3.1.4 Зачисление из АО «Отбасы Банк» на
сумму от 5 000 001 и выше в месяц
3.2 Переводы в иностранной валюте:
3.2.1 Внутри банка
3.2.2 Внесение изменений и дополнений в
отправленный перевод или направление
запроса на возврат перевода
- в USD
- в EUR
- в RUB
3.2.3 Переводы с датой валютирования день
в день
(принятые банком до 17.00)
за счет отправителя (OUR- перевод
поступает в банк-бенефициара в полном
объеме)
- в USD

мин. 0 тенге от суммы перевода
макс. 300 тенге (без НДС)
300 тенге за 1 человека по спискам, которые
прикреплены к платежному поручению +
комиссия п. 3.1.2 (без НДС)
комиссия п. 3.1.2 Гросс
1,5% мин. 1 000 тенге/макс. 30 000 тенге
Бесплатно

30 USD (без НДС)
30 EUR (без НДС)
2000 RUB (без НДС)

0,4% от суммы перевода, мин. 85 USD/макс.
450 USD (без НДС)

- в EUR

0,4% от суммы перевода, мин. 70 EUR/ макс.
350 EUR (без НДС)

- в RUB

0,4% от суммы перевода, мин. 2000 RUB/ макс.
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25 000 RUB (без НДС)
с частичной оплатой бенефициаром (SHAперевод поступает в банк-бенефициара за
минусом комиссий банков-посредников):
- в USD

0,35% от суммы перевода, мин. 35 USD/ макс.
400 USD (без НДС)

- в EUR

0,35% от суммы перевода, мин. 30 EUR/ макс.
300 EUR (без НДС)

3.2.4 Переводы с датой валютирования
следующего дня
за счет отправителя (OUR- перевод
поступает в банк-бенефициара в полном
объеме)
- в USD

0,3% от суммы перевода, мин. 75 USD/ макс.
400 USD (без НДС)

- в EUR

0,3% от суммы перевода, мин. 60 EUR/ макс.
300 EUR (без НДС)

с частичной оплатой бенефициаром (SHAперевод поступает в банк-бенефициара за
минусом комиссий банков-посредников):
- в USD

0,25% от суммы перевода, мин. 30 USD/ макс.
350 USD (без НДС)

- в EUR

0,25% от суммы перевода, мин. 25 EUR/ макс.
250 EUR (без НДС)
Бесплатно

3.2.5 Комиссия за исполнение платежных
требований, инкассовых распоряжений,
предъявляемых третьими лицами
3.2.6 Перевод /зачисление денег от физических
0 % от суммы каждого принятого платежа,
лиц на счет в пользу юридического лица,
если иное не предусмотрено условиями
индивидуального предпринимателя
договора
*Комиссии за перевод взимаются отдельно от суммы перевода, если иное не
предусмотрено договором.
4. КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
№
4.1

Тариф
По курсу, установленному Банком на день проведения операции

5. СИСТЕМА «БАНК-КЛИЕНТ»*
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№
5.1

Тариф
Подключение к системе Банк-клиент

5.2

Ежемесячная абонентская плата по
2000 тенге (в т.ч. НДС)
обслуживанию
Вызов специалиста
Бесплатно
* Данная услуга не доступна клиентам «Home Business» «Home Business Plus

5.3

Ставка
8000 тенге (в т.ч. НДС)

6. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
№
6.1
6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1
6.3
6.4

Тариф
Предоставление тендерных гарантий:
комиссия по покрытым тендерным
гарантиям (гарантии, обеспеченные
депозитом)
комиссия по непокрытым тендерным
гарантиям (гарантии, обеспеченные
недвижимым имуществом)
Аннулирование банковской гарантии
при досрочном расторжении
Пролонгация сроков банковской
гарантии
Изменение условий гарантии (за каждое
изменение)
Выдача банковских поручительств и
иных обязательств за третьих лиц,
предусматривающих исполнение в
денежной форме

Ставка
Мин 7000 тенге, 0,20% максимум 14000 тенге;
(без НДС)
Мин 7000 тенге, 0,50%, максимум 20000 тенге;
(без НДС)
Бесплатно
Рассматривается как выдача новой гарантии
7000 тенге (без НДС)
В соответствии с условиями договора

7. ТАРИФЫ ПО ОТКРЫТИЮ И ВЕДЕНИЮ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ
СЧЕТОВ
Тариф

Ставка
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге
0 тенге

Открытие счета
Ведение счета
Закрытие счета
Предоставление выписок по счету
Межбанковские переводы

8. ВКЛАДЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ*
№

Условия вклада

8.1

Название
вклада
Сумма

Вклады для юридических лиц в долларах США/евро *
«До востребования»

«Срочный»

«Сберегательный»

От суммы
эквивалентной 1
млн. тенге до 1
млрд. тенге

От 25 000 доллларов
США/евро до
эквивалента 1 млрд.
тенге

От 25 000 доллларов
США/евро до
эквивалента 1 млрд.
тенге
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№

Срок
Ставка
вознаграждения
Условия вклада

8.9

Название
вклада
Сумма

8.2
8.3

Бессрочный
0,01 % годовых

3 месяца
1,0 % годовых

12 месяцев
2,5 % годовых

Вклады для юридических лиц в тенге *
«До востребования»

«Срочный»

«Сберегательный»

От 1 млн. до 1 млрд.

От 10 млн. до 1
млрд.
3 месяца
10 % годовых

От 10 млн. до 1
млрд.
12 месяцев
12,5 % годовых

8.10 Срок
Бессрочный
Ставка
0,1 % годовых
8.11 вознаграждения
*Данные условия применяются только в том случае, если сумма всех действующих и
рассматриваемых депозитов не превышает эквивалент 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, при
этом:
9. Сумма депозитов рассчитывается по максимальным суммам.
10. В расчет принимаются депозиты всех юридических лиц, входящих в группу компаний на
основании критериев, определяемых Банком.
11. Условия по депозитам, на которые не применяются типовые условия, утверждаются
уполномоченными органами Банка в индивидуальном порядке.

9. ОПЕРАЦИИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ
№
9.1
9.2

Тариф

Ставка

Выпуск электронных денег в пользу
агентов
Погашение электронных денег
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

Размер комиссии определяется условиями
договора
Размер комиссии определяется условиями
договора

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ПО
ТАРИФНОМУ ПЛАНУ «КОРПОРАТИВНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»*
№

Тариф

Ставка

10.1

Подключение Мобильному банку

0 тенге

10.2

Открытие банковского счета «Home Business» и
«Home Business Plus»
Тарифный план «Home Business»:
- Переводы между счетами одного клиента
- Переводы на счет другого клиента
- Предоставление информационно-банковских
услуг(выписки)
Комиссия за ведение счета «Home Business»
Комиссия за ведение счета «Home Business» в
первый месяц
Комиссия за ведение счета «Home Business» при
выполнении одного из следующих условий:

0 тенге

10.3

0 тенге
0 тенге
0 тенге
3000 тенге в месяц, без НДС
0 тенге
0 тенге
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-наличие у Клиента – индивидуального
предпринимателя депозита физического лица на
сумму равную или более 300000 тенге в течение
всего месяца;
- для Клиентов, с которыми Банк заключил
договор о кредитовании товаров/работ/услуг,
кредитование товаров/работ/услуг Клиента, по
кредитным договорам, заключенным Банком с
клиентами – физическими лицами на сумму
более 1 000 000 тенге в месяц.

10.4

Тарифный план «Home Business Plus»:
- Переводы между счетами одного клиента
- Переводы на счет другого клиента
- Предоставление информационно-банковских
услуг(выписки)
Комиссия за ведение счета «Home Business Plus»
Комиссия за ведение счета «Home Business Plus»
в первый месяц
Комиссия за ведение счета «Home Business Plus»
в первый месяц
Комиссия за ведение счета «Home Business Plus»
при выполнении одного из следующих условий:

0 тенге
0 тенге
0 тенге
6000 тенге в месяц, без НДС
0 тенге
3000 тенге

-наличие у Клиента – индивидуального
предпринимателя депозита физического лица на
сумму равную или более 300000 тенге в течение
всего месяца;
- для Клиентов, с которыми Банк заключил
договор о кредитовании товаров/работ/услуг,
кредитование товаров/работ/услуг Клиента, по
кредитным договорам, заключенным Банком с
клиентами – физическими лицами на сумму
более 1 000 000 тенге в месяц.

10.5

Комиссия за перевод платежей (в тенге):

10.5.1

внутрибанковские переводы:

10.5.1.1

между счетами одного клиента

0 тенге

10.5.1.2

на счет другого клиента

0 тенге

10.5.2

межбанковские переводы:

10.5.2.1

внешние переводы в национальной валюте в
другие банки и АО «Казпочта»

0 тенге
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10.6

Закрытие банковского счета «Home Business» и
«Home Business Plus»

0 тенге

*Данные условия применяются только в том случае, если Клиент использует мобильное
приложение. В случае его обращения в Отделение Банка, будут действовать типовые тарифы ДБ
АО «БАНК ХОУМ КРЕДИТ» на услуги, оказываемые юридическим лицам, филиалам,
представительствам, крестьянским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям

С даты вступления в силу настоящего документа считать утратившим силу Свод
типовых тарифов ДБ АО «Банк Хоум Кредит», утвержденный решением Совета
директоров Банка, Протокол №11/2021 от «18» июня 2021 года.
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