
 

 

 
 

 

13 желтоқсан 2018 жыл 

«Qazaq Banki» АҚ салымшылары кепілдік берілген депозиттері бойынша өтемді Банк ВТБ (Қазақстан) 

алады 

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ өткізген конкурстың қорытындысы 

бойынша Банк ВТБ (Қазақстан) мәжбүрлеп таратылатын «Qazaq Banki» АҚ-да орналасқан жеке 

тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің депозиттеріне кепілдік өтемақы төлеу бойынша банк агент 

ретінде таңдалды. 

- Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, мұндай жағдайларда тұрақты қаржы жағдайы бар, 

пруденциалдық нормативтерді бұзбаған, кең филиалдық желісі және инфрақұрылымы бар, Республика 

бойынша салымшыларға қызмет көрсететін, банк агент әрекет ете алады. Біз ҚДКБҚ өздерінің сенімділігі 

үшін алғысымызды білдіреміз, - деді Банк ВТБ (Қазақстан) басқарма төрағасы Дмитрий Забелло. 

Бүгінгі таңда Банк ВТБ (Қазақстан) екінші деңгейдегі банктер арасында ең жоғары несие 

рейтингтерінің біріне ие. Банктің филиалдары еліміздің барлық өңірлерінде орналасқан, қазіргі уақытта 

ВТБ желісінде 85 банкомат пен 28 ақша нүктесі бар. 

«Qazaq Banki» АҚ салымшыларына төлем 2018 жылдың 24 желтоқсанында басталады. 24 

желтоқсанға дейін Банк ВТБ (Қазақстан) салымшылардан өтініштер қабылдап, кепілдік өтемақы төлеуге 

құқылы емес. 

Депозитке кепілдік берілген төлемді алу үшін «Qazaq Banki» АҚ клиенттері жеке басын 

куәландыратын құжатпен және Банк ВТБ (Қазақстан) кез келген бөлімшесіне жазбаша өтініш беруі керек. 

Филиалдардың мекен-жайы www.vtb-bank.kz банкінің сайтында көрсетілген. Сіз ақшаны үш жолымен ала 

аласыз: қолма-қол ақша, банк шотына аудару немесе банк агентте салым ашу. 

Жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер «Qazaq Banki» АҚ ағымдағы шоттарында және төлем 

карточкаларында орналастырылған ақшаны өтеуге құқылы. Өтемақы есептелген сыйақыны есепке ала 

отырып, бірақ ең жоғары кепілдік сомасынан аспайтын депозит балансының сомасында төленеді: 

• 10 млн. теңге - ұлттық валютадағы депозиттер бойынша, 

• 5 млн. теңге - шетел валютасындағы депозиттер бойынша. 

Qazaq Banki-да бір мезгілде теңгеде және шетел валютасында орналастырылған бір 

салымшының депозиттеріне 15 млн. теңгеге толық өтемақы төленеді, ал шетел валютасында депозит 5 

млн. теңгеден аспайды. 

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ арнайы резерв есебінен «Qazaq Banki» АҚ 

салымшылары үшін өтемақы төлеу үшін Банк ВТБ (Қазақстан) толық ақшамен қамтамасыз етеді. 

ВТБ (Қазақстан) банкінде кепілдікті қайтару туралы мобильді телефоннан 5050 нөміріне тегін 

қоңырау шалу немесе 8 (727) 3305915 телефонына қоңырау шалу арқылы алуға болады. 

Анықтама:  

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ - ВТБ халықаралық қаржы тобына кіреді. Банк Қазақстанның қаржы нарығында 9 жылдан 

астам табысты жұмыс істеп келеді. Бүгінгі күні Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ еліміздің барлық өңірлерінде орналасқан 

17 филиалдан тұратын филиалдық желісі бар. S&P Global Ratings деректері бойынша ВТБ (Қазақстан)  

Баспасөз 

хабарламасы 



 

Қазақстанның барлық ЕДБ арасында ең жоғары кредиттік рейтингтердің біріне ие. Банктің орталық кеңсесі 

Алматы қаласында орналасқан. ҚР Ұлттық Банкінің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы №1.2.14/39 лицензиясы.  

 
Қосымша ақпарат алу үшін Сіз әрқашан баспасөз қызметіне хабарласа аласыз: 
Арина Пирогова  
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ 
Тел: 8 (727) 330 59 20 вн. 59 20 

e-mail: A.Pirogova@vtb-bank.kz 
web: www.vtb-bank.kz 
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