
Қызмет түрі Комиссия

Қазақстан азаматтарына жинақ ақша шотын Al Hilal БАӘ-де ашуға 

жәрдем
5 000 теңге (ҚҚС қосылған)

Ағымдағы шотты ашу тегін

Екінші және кейінгі шоттарды ашу тегін

Шоттарды жургізу (жыл сайын)*

1 жыл бойы активті емес шоттар үшін 3 000 теңге; шоттағы 

нақты қалдық 3 000 теңгеден кем болса, комиссия нақты 

қалдық сомасы бойынша алынады

Клиенттің талабы бойынша шотты (барлық шоттарды) жабу тегін

Шот бойынша үзінді көшірме:

кезекті үзінді көшірме тегін

Қосымша үзінді көшірме 150 теңге әр бет үшін (ҚҚС қосылған)

Кез келген валютада ақша салу тегін

Қолма-қол ақшаны ұлттық валютада алу

0.5% шығарылатын соммадан, егер ағымдағы шотта ақша 

14 күннен кем болса, бірақ 50 000 тг-ден артық емес. 

Шоттағы ақша 14 күннен артық болса, тегін

Шетел валютасында қолма-қол ақшаны алу

1% шығарылатын соммадан, егер ағымдағы шотта ақша 

14 күннен кем болса, бірақ 50 000 тг-ден артық емес. 

Шоттағы ақша 14 күннен артық болса, тегін

Ұлттық валютада:

Кіріс төлемдері мен аударымдары тегін

Ішкі төлемдер мен аударымдар (Банкте ашылған шоттар 

арасында)
тегін

Шығыс төлемдер мен аударымдар:

5 млн. теңгеден аз сомаға:

9.00-ден 12.00-ге дейін 300 теңге

5 млн. тг-ден астам сомаға және жедел төлемдер үшін:

9.00-ден 12.00-ге дейін 1 000 теңге

12.00-ден 16.00-ге дейін 1 000 теңге

Операциялық күні жабылғаннан кейін сағат 16.00-ден 17.30-ға 

дейін, техникалық жағынан мүмкін болса
2 000 теңге

Техникалық жағынан мүмкін болса, төлемді жою (қайтару) тегін

Клиенттің талабы бойынша төлем тағайындалуын өзгерту тегін

КАССАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

ТӨЛЕМДЕР МЕН АУДАРЫМДАР

Жеке тұлғаларға есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша тарифтер

АҒЫМДАҒЫ ШОТ 

*Егер клиенттің мерзімді салымы(дары)  болса және қаржыландыру операциялары жағдайында, комиссия қолданылмайды.



Шетел валютасында:

Кіріс төлемдері тегін

Ішкі төлемдер мен аударымдар (Банкте ашылған шоттар 

арасында)
тегін

Al Hilal Bank Қазақстан шотынан Al Hilal Bank БАӘ-нің шотына 

аудару

Төлем сомасы мен валютасына қарамастан, 50 АҚШ 

доллары

SWIFT бойынша шығыс төлем**:

"SHA" комиссиясымен төлемдер:

АҚШ долларымен аударым: 0.25% аударым сомасынан, мин. USD 25, max. USD 200

Еуромен аударым: Аударым АҚШ долларында болса, комиисия қолданылады

«OUR» комиссиясымен төлемдер:

АҚШ долларымен аударым: 0.40% аударым сомасынан, мин. USD 50, max.USD 350

Еуромен аударым: 0.40% аударым сомасынан, мин. USD 70, max.USD 350

Басқа шетел валютасында аударма:

АҚШ долларында аударым болса, коммисия  

қолданылады. Шетелдік валютадағы аударым сомасының 

АҚШ долларындағы эквивалентін есептеу үшін операция 

жасалған күні ҚҰБ-нің бағамы қолданылады.

Клиенттің талабы бойынша төлем қайтару (комиссия үшінші жақтан 

салынса, клиентпен қосымша төлем ретінде төленеді )
50 АҚШ доллары (ҚҚС қосылған)

Клиенттің талабы бойынша төлемнің тағайындалуын, орнын 

өзгерту(комиссия үшінші жақтан салынса, клиентпен қосымша 

төлем ретінде төленеді )

50 АҚШ доллары (ҚҚС қосылған)

SWIFT хабарламасының көшірмесін ұсыну 5 АҚШ доллары (ҚҚС қосылған)

Операциялық күні жабылғаннан кейін сағат 16.00-ден 17.30-ға 

дейін, техникалық жағынан мүмкін болса
екі есе төлем

Өтінімді қарастыру комиссиясы 0 теңге

Өтінімді рәсімдеу комиссиясы
0,5% қаржыландыру сомасынан, мин.150 000 теңге, макс. 

300 000 теңге

Курьер қызметі:

Алматы қ., /Қазақстан/ халықаралық 1 000 теңге (ҚҚС-қосылған) және жеткізу бағасы

Төлем құжаты, шот анықтамаларының, т.с.с телнұсқалары 500 теңге әр құжат үшін (ҚҚС қосылған)

Анықтама/ хабарландыру/ растау:

жедел (24 сағат) 1 600 теңге (ҚҚС қосылған)

3 күн ішінде 800 теңге (ҚҚС қосылған)

Бұл тариф Қазақстан Республикасының заңнамасымен тікелей анықталған жағдайда қолданылмайды

* Егер Клиентте Ислам депозиті(-тер) болса немесе қаржыландыру операциялар жағдайында немесе Банктің картасы болса, комиссия 

қолданылмайды

** Банк календарлық жылдың соңында "VIP" тариф кестесіндегілерге бұрынғы календарлық жылдың әр айында жасалған шетел валютасындағы 

шығыс төлемдер үшін комиссияны қайтарады 

*** Ислам депозитінен алынған жағдайда немесе қаржыландыру операциясы жағдайында комиссия қолданылмайды. Комиссия Мурабаха мәмілесі 

кезіндгі Сатушыдан алынған сомаға қолданылмайды.

БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

ТҰРҒЫН ҮЙДІ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР


