Құрметті «Al Hilal» Ислам Банкі» АҚ клиенттері!
Қатиетті Рамазан айыныо келуіне байланытты «Al Hilal» Итлам Банкі» АҚ
(бұдан юсі – Банк) 2017 жылғы мамысдыо 29-ы мен маутымныо 23-і асалығында
Банк жюне пныо филиалдасы төмендегі жұмыт кеттеті бпйынша қызмет
көстететінін хабаслайды:
дүйтенбі-бейтенбі күндесі тағат 09:00-ден 16:00-ге дейін үзіліттіз;
жұма күндесі тағат 09:00-ден 16:00-ге дейін, тағат 13:00-ден 14:00-ге дейін
Жұма намазына үзіліт.
Рамазан айы кезінде Банк клиенттесімен жұмытты төмендегі тюстір
бпйынша жүсгізеді:
 Теогелік төлем тартысыттасын жюне валяталық бақылау үшін қажетті
баслық құжаттасмен қпта шетел валятатын аудасу өтініштесін, тпнымен
қатас шетел валятатын тату/татыр алу жюне Вакала мен Мудасаба
инветтициѐлық дерпзиттесін псналаттысу өтініштесін қабылдау, тпныо
ішінде «Банк-Клиент» жүйеті бпйынша жібесілген өтініштесді қабылдау
тағат 14:00-ге дейін жүзеге атысылады. Банкке тағат 14:00-ден кейін келір
түткен клиенттесдіо жпғасыдағы нұтқауласы келеті жұмыт күні өоделеді.
 Сағат 14:00-ден кейін Банкке «Банк-Клиент» жүйеті асқылы жібесілген
теогелік төлем тартысыттасын қайта жібесу қажет. Банктіо Оресациѐлық
Дерастаменті тағат 14:00-ден кейін түткен жюне келеті пресациѐлық күні
псындалуға тиітті төлем тартысыттасыныо нөмісін көстете птысыр
мюлімдеме хатын жібеседі.
 Сағат 16:00-ге дейін Банк клиенттесініо райдатына қабылданған кісіт
төлемдесі мен аудасымдасы тпл күні өоделеді. Қасжыландысу мюмілелесін
өтеу үшін жібесілетін тпмаласды, өтеу күнініо тағат 14:00-не дейін
ағымдағы шптта қамтаматыз ету қажет.
 Валяталық бақылауға жататын кісіт төлемдесі бпйынша қажетті құжаттас
қасауға жюне өоделуге тағат 15:00-ге дейін алынады. «Банк-Клиент» жүйеті
асқылы жібесілген тұсаныттасды қпта птыса, келітім шасттыо тіскеу
нөмісініо қабылдануы, тектесілуі жюне тіскелуі немете келітім шастқа

жаталатын өзгесіттес/қптымшаласдыо қабылдануы жюне тектесілуі тағат
14:00-ге дейін жаталады.
 Қасжыландысу өтініштесі тағат 14:00-ге дейін қабылданады. Спнымен
қатас, қасжыландысу тпматы клиенттіо ағымдағы шптына өтініштіо
қабылданғанынан баттар 3 (үш) күн ішінде аудасылады.
 Шұғыл анықтамалас үшін 14:00-ден бұсын қабылданған тұсаулас келеті
жұмыт күні тағат 14:00-ге дейін псындалады.
 Шұғыл анықтамалас үшін 14:00-ден кейін қабылданған тұсаулас, келеті
жұмыт күні 09:00-ге дейін қабылданған бплыр таналады жюне бұл тұсаулас
пдан кейінгі жұмыт күні таоғы 09:00-ге дейін псындалады.
 Банк филиалдасындағы катталық қызметтес тағат 09:00-ден 14:00-ге дейін
көстетіледі.
 Жұма күндесі, күнбе күн псындалатын төлем тартысыттасыныо қағаз
нұтқаласын қабылдау, тпнымен қатас Банк филиалдасындағы катталық
қызметтес тағат 09:00-ден 13:00-ге дейін жүзеге атысылады.

Қатиетті Рамазан айына деген құсметіоізге жюне түтініттесіоізге үміттенеміз.

Құсметрен,
«Al Hilal» Итлам Банкі» АҚ

Уважаемые клиенты АО «Исламский Банк «Al Hilal»!
В твѐзи т рседттпѐщим Свѐщенным метѐцем

Рамазан, АО «Итламткий

Банк «Al Hilal» (далее «Банк») тппбщает п тледуящих чатах сабпты Банка и егп
филиалпв в ресипд т 29 маѐ рп 23 иянѐ 2017 гпда вклячительнп:
т рпнедельника рп четвесг – т 09:00 дп 16:00 чатпв без ресесыва;
рп рѐтницам – т 09:00 дп 16:00 чатпв т ресесывпм на Жума намаз
(Пѐтничнуя мплитву) т 13:00 дп 14:00 чатпв
Вп всемѐ метѐца Рамазан рпсучениѐ клиентпв будут итрплнѐтьтѐ Банкпм рп
тледуящему рпсѐдку:
 Псием рлатежных рпсучений в тенге и заѐвлений на ресевпд в
инпттсаннпй валяте, вклячаѐ вте непбхпдимые дпкументы длѐ валятнпгп
кпнтсплѐ, а также заѐвпк на рпкурку/рспдажу инпттсаннпй валяты и на
сазмещение инветтиципнных дерпзитпв Вакала и Мудасаба,

будет

птущеттвлѐтьтѐ дп 14:00 чатпв, в тпм читле рп титтеме «Банк-Клиент».
Вышересечитленные инттсукции клиентпв, рплученные Банкпм рптле 14:00
чатпв, будут пбсабптаны на тледуящий сабпчий день.
 Платежные рпсучениѐ в тенге, птрсавленные в Банк рп титтеме «БанкКлиент»

рптле

14

чатпв,

непбхпдимп

будет

набсать

рпвтпснп.

Оресаципнный Дерастамент Банка будет нарсавлѐть ритьма-уведпмлениѐ
т указанием нпмеспв тех рлатежных рпсучений, кптпсые рпттурили рптле
14:00, и итрплнение кптпсых рптледует на тледуящий пресаципнный день.
 Вхпдѐщие рлатежи и ресевпды, рсинѐтые в рпльзу клиентпв Банка дп 16:00,
будут пбсабптаны в тпт же день. Суммы, нарсавлѐемые длѐ рпгашениѐ
тделпк рп финантиспвания, непбхпдимп будет пбетречить на текущих
тчетах дп 14:00 чатпв на дату рпгашениѐ.
 Заѐвки на финантиспвание будут рсиниматьтѐ дп 14:00 чатпв. Пси этпм
тппбщаем, чтп зачитление финантпвых тседттв на текущий тчет клиента
будет рспизведенп в течение тсех дней т мпмента рплучениѐ заѐвки.
 Пседпттавление

непбхпдимых

дпкументпв

рп

вхпдѐщим

рлатежам,

рпдлежащих валятнпму кпнтспля, будут рсиниматьтѐ длѐ саттмптсениѐ и

пбсабптки дп 15:00 чатпв. Псинѐтие, рспвеска и сегиттсациѐ учетнпгп
нпмеса кпнтсакта или рсинѐтие и рспвеска изменений/дпрплнений к
кпнтсакту будет рспизвпдитьтѐ дп 14:00 чатпв, в тпм читле рп титтеме
«Банк-Клиент».
 Заѐвки на финантиспвание будут рсиниматьтѐ дп 14:00 чатпв. Пси этпм
тппбщаем, чтп зачитление финантпвых тседттв на текущий тчет клиента
будет рспизведенп в течение тсех дней т мпмента рплучениѐ заѐвки.
 Зарспты на рседпттавление тспчнпй трсавки, рплученные дп 14:00 чатпв,
будут итрплнѐтьтѐ на тледуящий сабпчий день дп 14 чатпв.
 Зарспты на рседпттавление тспчнпй трсавки, рплученные рптле 14:00 чатпв,
будут тчитатьтѐ рплученными в 09:00 тледуящегп сабпчегп днѐ и
итрплнѐтьтѐ тпптветттвеннп дп 09:00 утса тледуящегп за ним сабпчегп днѐ.
 Каттпвпе пбтлуживание в филиалах Банка будет птущеттвлѐтьтѐ т 09:00 дп
14:00 чатпв.
 Пп рѐтницам рсием рлатежных инттсукций на бумажных нптителѐх длѐ
пбсабптки день в день, а также каттпвпе пбтлуживание в филиалах Банка,
будет птущеттвлѐтьтѐ т 09:00 дп 13:00 чатпв.

Надеемтѐ на Ваше рпнимание и уважение к Свѐщеннпму метѐцу Рамазан.

С уважением,
АО «Итламткий Банк «Al Hilal»

Dear Customers of “Al Hilal” Islamic Bank” JSC!
In connection with the Holy month of Ramadan, "Al Hilal” Islamic Bank” JSC
(hereinafter referred as “the Bank") kindly informs you on the following business hours
of the Bank and its branches during the period from May, 29 till June23, 2017 inclusive:
• From Monday to Thursday – from 09:00 to 16:00 without any breaks;
• On Fridays – from 09:00 am to 16:00 with a break from 13:00 to 14:00 for Juma
prayer.
During the Month of Ramadan customers’ payment instructions and requests
will be processed and executed by the Bank in the following order:
 Payment orders in tenge and applications for transfers in foreign currency,
including all documents required for currency control, Wakil applications for the
purchase/sale of foreign currency, as well as applications for placement of
investment deposits Wakala and Mudaraba, will be accepted until 14:00,
including through the “Bank-Client” system. The above instructions received by
the Bank after 14:00 will be processed on the next business day.
 Payment orders in tenge sent to the Bank by the “Bank-Client” system after 14:00
will not be processed on the same day. As such, clients have to re-send them
again on the next day via “Bank-Client” system. Operations Department of the
Bank will send notification letters to you indicating references of those payment
instructions that have been received after 14:00 and which you need to-resend to
the Bank before 14:00 of the next business day for further processing by the Bank.
 Incoming payments and transfers made in favor of the Bank's customers till 16:00
will be processed on the same day. Amount for repayment of financing
transactions must be provided on current accounts on the maturity/repayment
date before 14:00.
 Provision of the necessary documents for incoming payments which are subject
to the currency control will be accepted by the Bank for processing before 15:00.
Acceptance, verification and registration of import/export contracts or
changes/additions to the existing contracts will be executed until 14:00, including
those received via “Bank-Client” system.

 Applications for financing will be accepted until 14:00. At the same time we
kindly inform you that financing funds will be credited to the current account of
a customer within three days after receipt of the application for financing.
 Requests for urgent confirmation certificate received before 14:00 will be
processed till 14:00 of the next business day.
 Requests for urgent confirmation certificate received after 14:00 will be treated as
received at 09:00 of the next business day and will be processed accordingly till
09:00 of the next following business day.
 Cash services in the branches of the Bank will be carried out from 09:00 to 14:00.
 On Fridays, acceptance of payment orders in hard-copies for execution on the
same day as well as cash services in the branches of the Bank will be carried out
from 09:00 to 13:00.

Hope for your understanding and respect to the Holy month of Ramadan.

Kind regards,
“Al Hilal” Islamic Bank” JSC

