07.08.2019 ж.№ 31-19 АПБК хаттамасына №2 Қосымша

Заңды тұлғаларға және заңды тұлға болып құрылмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларға Банк кепілдіктерін (бұдан әрі -Кепілдіктер)/ Қарсы кепілдіктер/Аккредитивтер ұсыну кезінде «First Heartland
Jýsan Bank» АҚ-тың қолданатын комиссиялары мен айыппұл санкциялары.

№ р/н

Комиссиялардың және айыппұл санкцияларының тізбесі

Комиссиялардың және айыппұл санкцияларының мөлшері

Клиенттің өтінішін қарастыру кезінде және Кепілдікті/Кепілдік бойынша лимиттерді ұсыну кезінде алынатын комиссиялар
Кепілдіктер бойынша лимиттер белгілеген кезде -БКК
сомасынан, Кепілдік ұсынған кезде - дербес БКШ
сомасынан
1.1. Дербес БКШ шеңберінде лимитті белгілеу/Кепілдікті ұсыну үшін комиссия
Кепілдіктер бойынша лимитті ұлғайтқан кезде /дербес
БКШ шеңберінде Кепілдік сомасын ұлғайтқан кезде бекітілген ұлғайту сомасынан

Комиссияларды және айыппұл
санкцияларын төлеу тәртібі

1.

біржолғы, БКК/дербес БКШ жасасу күнінде
0,1%
ең азы 5 000 теңге

біржолғы, БКК-тың /ұлғайту туралы дербес
БКШ-тың қосымша келісімін жасасу
күнінде

Өнімнің төлқұжатында өзгеше қарастырылмаса, онда болмайды
1.2. Шығару үшін комиссия
Өнімнің шарттарына сәйкес
1.3. Пайдалану үшін комиссия
1) Дербес өтелген (100% қаражатпен қамтамасыз етілген) банк кепілдігін ұсынған кезде "Лимитті белгілеу/дербес БКШ шеңберінде Кепілдік ұсыну үшін комиссия" алынбайды.
2) Аралас БКК1 бойынша лимитті белгілеген/лимит сомасын ұлғайтқан кезде "Заңды тұлғаларға және заңды тұлға болып құрылмай кәсіпкерлік қызметті Банк қаражаты есебінен жүзеге асыратын жеке тұлғаларға кредит беру кезінде «First Heartland Jýsan
Bank» АҚ-тың қолданатын комиссиялар және айыппұл санкциялары" Қосымшасының 1.1.тармағына сәйкес комиссия алынады.
3) БКК шеңберінде жасалған БКШ бойынша соманы ұлғайтқан кезде, соманы ұлғайту үшін комиссия алынады.

2.

4) БКК сомасын/дербес БКШ сомасын/БКК шеңберіндегі БКШ сомасын азайтқан кезде:
- комиссия ұсталмайды
- бұрын төленген біржолғы комиссиялар қайтарылмайды;
- комиссиялар Кепілдіктің нақты сомасына байланысты кесте бойынша төленеді.
Шығарылған Кепілдіктердің шарттары өзгерген кезде, кепілдікті қамтамасыз ету бойынша шарттар, Кепілдіктер/Қарсы кепілдіктер/Аккредитивтер ұсынумен және кредиттен кейінгі қызмет көрсетумен байланысты өзге шарттар өзгерген кезде
алынатын комиссиялар

2.1. Кепілдік мерзімін өзгерту үшін комиссия

2.2.

Кепілдік/Қарсы кепілдік/Аккредитив бойынша кепілдік зат(тар) шарттарының өзгеруі бойынша
мәселелерді қарастыру үшін, сондай-ақ 100% қаражатпен қамтамасыз етілген өтелген
Аккредитивтерді қоспағанда, кепілдіктік зат(тар)ын ауыстырған, кепіл берушіні (кепіл берушілерді)
ауыстырған кезде алынатын комиссиялар

БКШ-тың қосымша келісімін жасасу күні
БКК/АШ/БҚКШ (БКК шеңберінен тыс жасалған) сомасынан 0,1%,
ең азы 15 000 теңге

Банктің УО шешімін орындау күні

Шарттарды, оның ішінде Принципал/Аппликантпен, кепілгермен байланысты шарттарды өзгерту
2.3.
үшін
1) Бірнеше шарттарды өзгерткен кезде, комиссиялар қосындыланбайды, 2.1., 2.2., 2.3. тармақтары бойынша барлық өзгерістер үшін бір комиссия алынады.
2) БКК бойынша лимитті ұлғайтқан кезде/дербес БКШ бойынша Кепілдік сомасын ұлғайтқан кезде және басқа шарттар өзгертілген кезде (2.1.-2.3.тт.), 1.1. т.сәйкес бір комиссия алынады.
3) Кепілдік мерзімі азайтылған кезде, ертеректе біржолғы төленген комиссиялар қайтарылмайды.
4) 2.2 тармаққа ескертпелер:
Егер кепілдік қамтамасыз ету (2.2. т.) аралас БКК1 бойынша қамтамасыз ету болып табылса, "Заңды тұлғаларға және заңды тұлға болып құрылмай кәсіпкерлік қызметті Банк қаражаты есебінен жүзеге асыратын жеке тұлғаларға кредит беру кезінде «First
Heartland Jýsan Bank» АҚ-тың қолданатын комиссиялар және айыппұл санкциялары" Қосымшасының 2.2. т. сәйкес комиссия алынады.
Егер кепілдік қамтамасыз ету (2.2. т.) бірнеше БКК/БКК шеңберінен тыс БҚШ бойынша қамтамасыз ету болып қазір/келешекте табылса, онда комиссия мөлшері барлық БКК/БКК шеңберінен тыс БҚШ-тың жиынтықты лимитіне байланысты анықталады.
Анықтамалар беру үшін және кредит бергеннен кейінгі қызмет көрсету бойынша басқа қызметтер үшін алынатын комиссиялар
Клиенттің өтініші бойынша кепілзаттық қамтамасыз ету болып табылатын көлік құралының тіркеу
нөмірін ауыстыруға, көлік құралын тіркеу туралы куәлікті қайта ресімдеуге, көлік құралы бойынша
3.1.
жоғалған құжаттарын қайта қалпына келтіруге рұқсат беру туралы анықтамалар беру үшін (соның
ішінде ҚҚС)
3.

Клиенттің өтініші бойынша жеке тұлғаны тұрғылықты жері бойынша тіркеуге (тіркеуден шығаруға),
3.2. кепілзаттық қамтамасыз ету аумағында жүргізілген қайта жоспарлауларды, жапсаржайларды,
құрылыстарды заңдастыруға келісім беру туралы анықтамаларды ұсыну үшін (соның ішінде ҚҚС)
3.3. Клиенттің өзге сұраныстары бойынша келісімді беру

әр құжат үшін 3 000 теңге
анықтаманы/құжаты ұсыну күні

анықтаманы/құжаты ұсыну күні

3.4.

Клиенттің кредит құжаттамасында сақталған кепілдік затының құқық белгілейтін құжаттарын
иеліктен шығаруға тыйым салуды алып тастаусыз (заңдық ескертпелерді жою және ерекше
шарттарды орындау мақсатында құжаттарды беру жағдайларын қоспағанда) клиенттің өтініші
бойынша беру үшін (соның ішінде ҚҚС)

әр кепілзат үшін 5 000 теңге
клиент пайдаланатын тарифтік жоспарға сәйкес

3.5. Клиенттің басқа өтініштері бойынша анықтама беру
4.

БКК/БКШ/АШ/БҚКШ шарттарын орындамау/уақытылы орындамау үшін тұрақсыздық төлемі (айыппұл, өсімақы)

4.1. Банк Бенефициар пайдасына Кепілдік/Қарсы кепілдік сомасын төлеген жағдайда, Банк белгілеген
мерзімде Принципалдың ағымдағы шотта қаражат сомасын қамтамасыз етпегені
үшін/Кепілдік/Қарсы кепілдік пайдаланғаны үшін комиссияны төлемегені үшін өсімақы.

Заңды тұлғалар үшін
Банк Бенефициар пайдасына Кепілдіктер/Қарсы кепілдіктер сомасын төлеген жағдайда, мерзімі кешіктірілген әр күн үшін Қарызды нақты жабу сәтіне дейін немесе
банктік қарыз шартын жасасқанға дейін Банк белгілеген мерзімде Принципалдың ағымдағы шотта қамтамасыз етпеген қаражат сомасынан және/немесе
Кепілдікті/Қарсы кепілдікті пайдаланғаны үшін төленбеген комиссия сомасынан 0,5 %.
Заңды тұлға болып құрылмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін
90 күнге дейін қоса алғанда мерзімі кешіктірілген әр күн үшін Банк Бенефициар пайдасына Кепілдіктер/Қарсы кепілдіктер сомасын төлеген жағдайда, Банк
белгілеген мерзімде Принципалдың ағымдағы шотта қамтамасыз етпеген қаражат сомасынан және/немесе Кепілдікті/Қарсы кепілдікті пайдаланғаны үшін
төленбеген комиссия сомасынан 0,5 %.
Мерзімін
кешіктірудің 91-күнінен бастап қарызды нақты жабу сәтіне дейін немесе банктік қарыз шартын жасасқанға дейін, Банк Бенефициар пайдасына Кепілдіктер/Қарсы
кепілдіктер сомасын төлеген жағдайда, Банк белгілеген мерзімде Принципалдың ағымдағы шотта қамтамасыз етпеген қаражат сомасынан және/немесе
Кепілдікті/Қарсы кепілдікті пайдаланғаны үшін төленбеген комиссияның сомасынан 0,03 %, алайда БКШ қолданыста болуының әрбір жылы үшін Кепілдік/Қарсы
кепілдік сомасынан 10 %-дан аспауы тиіс.

4.2. Банк төлеген Аккредитив бойынша міндеттер сомасын уақытылы төлемегені үшін, Аккредитив
бойынша тәуекелдер үшін мерзімі кешіктірілген комиссия үшін өсімақылар және Банк2 төлеген
контрагент-банктердің комиссияларын қоса алғанда, Аккредитив бойынша басқа да комиссиялар

Заңды тұлғалар және заңды тұлға болып құрылмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар үшін
Қарызды нақты жапқан сәтке дейін мерзімі кешіктірілген әр күн үшін төленуі тиіс сомадан және/немесе төленбеген сомадан 0,5 %.

Банктің уәкілетті органы белгілеген және, БКК/БКШ/АШ/БҚКШ-та көрсетілген мөлшерде
4.3. айналымдарды аудару және/немесе Банкте ұстап тұру бойынша шарттарды орындамағаны үшін
айыппұл
Орындау мерзімі бар БКК/БКШ/АШ/БҚКШ бойынша міндеттерді орындамағаны/уақытылы/тиісті
4.4.
түрде орындамағаны үшін өсімақы
4.5. БКК/БКШ/АШ/БҚКШ бойынша орындалу мерзімі жоқ міндеттерді орындамағаны үшін айыппұл
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

айналымдарды аударуға/сақтап тұруға жататын сомалардан 0,1 %

Банктің УО шешімі бойынша

Мерзімі кешіктірілген әр күн үшін БКК/БКШ/АШ/БҚКШ сомасынан 0,01 %
БКК/БКШ/АШ/БҚКШ сомасынан 0,5 %

Банктің УО шешімі бойынша

Ескертпе
Банк бастамасы бойынша шарттарды өзгерткен кезде, егер де Банктің УО шешімінде басқа қарастырылмаса, комиссиялар алынбайды 3.
Шетел валютасында кепілдіктер/аккредитивтер/қарсы кепілдіктер ұсынған кезде, комиссиялар теңгемен белгіленген комиссиялар мөлшеріне байланысты (төлем күніндегі ҚР ҰБ бағамы бойынша) БКК/БКШ/АШ валютасында алынады.
Белгіленген комиссиялар және тұрақсыздық төлемінің (айыппұл, өсімақы) мөлшері, комиссияларды төлеу тәртібі және мерзімі тиісті уәкілеттіліктер берілген Банктің УО шешімдерінің негізінде өзгертіледі.
Комиссиялар мөлшері Банктің Директорлар кеңесі бекіткен, Банктегі операцияларды жүргізудің ортақ шарттары туралы ережелерде көрсетілген шекті мәндерден аспауы тиіс.
Бекітілген комиссиялар мен тұрақсыздық төлемдері (айыппұл, өсімақы), төмендегілерді қоспағанда, "Аккредитивтер", "Қарсы кепілдіктер" өніміне қатысты қолданылады:
- 1-тарау «Клиенттің өтініштерін қарастыру кезінде және Кепілдіктерді ұсыну/Кепілдіктер бойынша лимиттерді ұсыну кезінде алынатын комиссиялар".
1

Аралас БКК - Қаржыландырудың түрлі нысанымен (кредиттер және құжаттық операциялар) өз қаражаты есебінен қарыз алушыны қаржыландыруды қарастыратын аралас қаржыландыру бойынша бас кредиттік келісім.
Ескертпе: егер АШ-да басқа көрсетілмесе

2
3

Банктің УО шешімінде Банктің бастамасы бойынша "______комиссиясы" қолданылмайды деп көрсетіледі.
БКК - кепілдіктер/аккредитивтер бойынша бас кредиттік келісім
БКШ - Банктік кепілдік ұсыну шарты
АШ - Аккредитив шығару шарты
БҚКШ - Банктік қарсы кепілдік шарты
УО - уәкілетті орган

