
1 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Жіберетін аударымдардың көлемін және тиімділігін көтеру мақсатында Банк ВТБ 

(Қазақстан) және  CONTACT төлем жүйесі аударымдарды жіберу кезінде тарифті 25% 

төмендету бойынша өз клиенттері үшін жобаны іске асырды.   

Төмендетілген тариф 2013 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 2013 жылдың 31 желтоқсанына 

дейін әрекет етеді.  

Сөйтіп, акция кезінде аударымдарды жіберу үшін комиссия келесіні құрайды:   

 аудару сомасынан 1,5%, тек егер аудару сомасы 4 950 АҚШ долларынан/Еуро 
немесе 175 000 рубльден аз болса.  

 75 АҚШ доллар/Еуро, егер аудару сомасы АҚШ долларына/Еуроға тең немесе 4 
950 АҚШ долларынан/Еуродан асса;  

 2 625 рубль, егер аудару сомасы рубльде тең немесе 175 000 рубльден асса.  
 
Ақша аударымдары Банктің Бөлшек сауда бизнесінің ең маңызды бағыты болып 
табылады. 2013 жылы 8 ай ішінде Банк ВТБ (Қазақстан) 1,5 млрд. теңгеден асатын сомаға 
12 500 асатын аударымдарды жүзеге асырды.   
 
Динара Жакенова, Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ Бөлшек сауда дамуының Дамыту 

департаментінің директоры: «Біз клиенттеріміздің CONTACT ақша аударымдарының 

өсуін байқаймыз, өйткені 2012 жылы 8 951 аударымдар жіберілді және төленді, ал 

нақты цифраны алатын болсақ бүгінгі күні 12 500 асты. 25% тарифтерді төмендете 

отырып, біз клиенттердің Банк ВТБ (Қазақстан) қызметіне деген үлкен адалдығына 

сенім білдіреміз».  

 
Анықтамалық:  
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ – бұл ірі ресейлік Банк ВТБ ААҚ 100% еншілес банкісі, Қазақстанда 2009 жылдан бастап 
жұмыс істейді.  
 
Банкке  Fitch Ratings агенттігінен «BBB-» деңгейдегі «Тұрақты» болжам халықаралық рейтингі ұсынылды, бұл банктің 
оң және тұрақты қаржылық жағдайын куәландырады.  
 

 
 
Банк ВТБ және оның еншілес компаниялары ресей және шетел нарығында өз қызметін басқаратын халықаралық 
қаржылық тобын ұйымдастырады. ВТБ Тобы – бұл 19 ТМД, Еуропа, Азия және Африка елдерінде 20 астам банк және 
қаржылық компаниялары бар. ВТБ негізгі акционері - Ресей Федерациясының Үкіметі (60,9%).  
ВТБ Тобы қаржылық қызметінің толық спектрін ұсынады, оған жеке және корпоративтік клиенттеріне банктік қызмет 
көрсету, инвестициялық-банктік және қосымша қаржылық қызметі, лизинг, факторинг, сақтандыру және 
зейнетақымен қамсыздандыру қызметтері кіреді.    
 
 

Баспасөз-
хабарламасы 

05 қыркүйек 2013 жыл 

Банк ВТБ (Қазақстан) CONTACT 
жүйесімен бірлесіп, аудару 
тарифтерін   25% төмендетеді   
 

Банк ВТБ (Қазақстан) 
Баспасөз-қызметі 
 
 
 
 
 

Тел.: (727) 330-40-72  
Факс: (727) 330-40-50  
E-mail: pr@vtb-bank.kz   
www.vtb-bank.kz  
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