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Ақпараттық хабарлама 

 

Енді  Сбербанк Онлайнда ТАӘ, жүргізуші куәлігінің нөмірі және хаттама бойынша 

ЖҚЕ үшін айыппұлды оңай анықтауға және төлеуге болады.  

 

Клиенттерге іздестірудің кеңейтілген параметрлері көмегімен Сбербанк Онлайнның  

web және мобильді нұсқасында ЖҚЕ бұзу үшін төлемді әп-сәтте жүргізуге мүмкіндік 

беретін функциялар қол жетімді болды. ной версии ам стали доступны функции, 

позволяющие моментально совершить оплату за нарушение ПДД в web и мобильной 

версии Сбербанк Онлайн с помощью расширенных параметров поиска:  

- автокөліктің мемлекеттік тіркелген нөмірлік белгісі немесе техникалық 

паспорттың №  бойынша;  

- ЖСН бойынша;  

- ТАӘ бойынша; 

- жүргізуші куәлігінің нөмірі бойынша;  

- әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама бойынша;  

 

«ЖҚЕ айыппұлдары» функциясының үш айдан бергі жұмысы барысында Сбербанк 

Онлайн арқылы бұл сервисті 2200-ден астам пайдаланушы пайдаланды. Бір төлемнің 

орташа чегі 8 735 теңгені құрайды.  

 

Бұл тиімді: 

- ЖҚЕ айыппұлдарын төлеу үшін комиссия – 0 теңге; 

- Төлем онлайн режимде жүргізіледі – клиентке айыппұлды қосымша нөлге теңестірудің 

қажеті жоқ; 

 

Мобильді қосымшада немесе web-нұсқада ЖҚЕ бұзғаны үшін төлем жасау мақсатында 

«Төлемдер мен аударымдар» қосымшасына, әрі қарай – «Бюджетке төлемдер, салықтар, 

айыппұлдар», содан соң  - «ЖҚЕ айыппұлдары» тобына өту керек, ыңғайлы параметрлер 

бойынша айыппұлды анықтап, төлем жасау керек.  

 

Сбербанк Онлайн – жеке тұлғаларға арналған интернет банкинг. Платформа 

клиенттерге мүмкіндіктердің кең функционалын ұсынады:  

1. 800-ден астам қызметтер ақысын комиссиясыз төлеу; 

2. Әлемнің кез келген картасына ақша аударымдары; 

3. ҚР-дағы және шетелдегі шоттарға ұлттық және шетел валютиасындағы 

аударымдар;  

4. Қолма-қол ақшаны картасыз банкоматтардан код бойынша шығарып алу; 

5. Депозитті онлайн ашу, ондағы ақшаны 24/7 ішінара толықтыру және шығарып алу; 

6. Қосарланған түпнұсқаландыру жүйесі бар ең заманауи қорғаныс. 



Сбербанк Онлайнда тіркелу үшін  сізде Сбербанктің SMS-банкингке қосылған белсенді 

картасы болуы тиіс.  

Анықтама:  

«Сбербанк» АҚ ЕБ халықаралық Сбербанк тобына кіреді. Банк Қазақстанның қаржы 

нарығында 9 жыл табысты жұмыс істеп келеді және активтерінің көлемі бойынша 

Қазақстандағы ЕДБ арасында 4-орынды алады. Бүгінгі таңда «Сбербанк» АҚ ЕБ-нің 91 

құрылымдық бөлімшеден тұратын филиалдық желісі бар, оның 16-сы -  филиал. Банктің 

Орталық офисі Алматы  қаласында орналасқан.  

 

Қосымша ақпаратты алу үшін Сіз әрдайым төмендегі қызметкерлерге хабарласа 

аласыз:  

«Сбербанк» АҚ ЕБ 

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (ішкі 502499) 

Моб:+7 702 18 16 127 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz  

       

Евгений Круглик  

+7 (727) 266 35 68 (ішкі 501237) 

Моб:+7 707 75 00 681 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 
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