
 
Пресс-релиз 

23.05.2017 

 

О передаче активов и обязательств  

АО «Казинвестбанк» АО ДБ «Альфа-Банк» 

 

19 мая 2017 года между АО ДБ «Альфа-Банк» (далее – Альфа-Банк) и временной 

администрацией АО «Казинвестбанк» (далее – КИБ) заключен договор об одновременной 

передаче активов и обязательств КИБа. Данный механизм спасения вкладов депозиторов Банка 

был совершен впервые в истории Республики Казахстан. 

07.02.2017 г. временная администрация КИБа направила в банки второго уровня письмо-

предложение об участии в проведении операции по одновременной передаче активов и 

обязательств. Одним из условий осуществления  операции было не более чем сто пятидесяти 

процентное соотношение передаваемых активов к передаваемым депозитам физических  и (или) 

юридических лиц. Альфа-Банк предложил наименьшее процентное соотношение между 

принимаемыми обязательствами по депозитам и активам. 

«Участие в сделке было спонтанным решением. Мы мгновенно откликнулись на просьбу 

наших клиентов, часть денег которых осталась в Казинвестбанке, и приложили максимум для 

того, чтобы помочь им в этой ситуации – дали самое низкое соотношение принимаемых активов 

к принимаемым обязательствам среди всех банков-участников. Мы уверены, что наш подход 

окупится долгосрочными партнерскими отношениями с нашими клиентами» - 

прокомментировал Главный Управляющий Директор (СЕО) АО ДБ «Альфа-Банк» Андрей 

Тимченко. «Учитывая, что подобная сделка проводится в Казахстане впервые, - продолжил г-н 

Тимченко, - хочу отметить оперативность и профессионализм команд Национального Банка РК и 

Альфа-Банка, благодаря чему мы смогли разработать прозрачный и безболезненный механизм, 

который позволил вкладчикам Казинвестбанка получить доступ к своим средствам». 

По итогам проделанной работы, Альфа-Банк забирает из КИБа обязательства перед 

физическими лицами на сумму 7,8 млрд. тенге, депозиты юридических лиц на сумму от 6 до 8 

млрд. тенге и пенсионные средства ЕНПФ на 3,2 млрд. тенге.  

Дополнительно к перечисленным обязательствам, Альфа-Банк берет займы с 

ограниченным потенциалом возвратности на сумму 6 млрд. При этом, общая сумма депозитов 

заявителей, откликнувшихся на разосланную Альфа-Банком оферту, составляет более 40 млрд. 

тенге. Таким образом, Альфа-Банк сможет взять 15% от каждого депозита, и частично 

удовлетворить запрос каждого клиента. 

В первой половине июня Альфа-Банк планирует подписать договор заклада со всеми 

откликнувшимися депозиторами. Физические лица смогут в любое время забрать свою часть 

депозита, либо подписать депозитный договор и продолжить наращивать депозит в Альфа-Банке. 

ЕНПФ изъявил намерение оставить пенсионные средства в Альфа-Банке сроком на 3 года. 

 

Справка АО ДБ «Альфа-Банк» 

 

АО ДБ «Альфа-Банк» является дочерним банком российского АО «Альфа-Банк» и входит в ABH 

Holdings S.A. (ABHH). ABHH – частная холдинговая компания с головным офисом в 

Люксембурге, с инвестициями в ряде банковских групп в Нидерландах, России, Украине, 

Белоруссии и Казахстане. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все 



основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая 

обслуживание частных и корпоративных клиентов, услуги Private banking, инвестиционный 

банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование. 

Общее количество штатных сотрудников компаний ABHH насчитывает более 33 100 человек, 

количество корпоративных и частных клиентов насчитывает более 17,9 млн, а суммарное 

количество отделений составляет 1 161 офис.  

На локальном рынке Альфа-Банк работает с 1994 года и является первым российским банком в 

Казахстане. 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

 

Асель Уразова, Департамент маркетинга и связей с общественностью АО ДБ «Альфа-Банк» 

тел.: 259-05-01, вн. 2474; моб.: +7 701 888 18 08 

Казахстан, г. Алматы, ул. Айманова, 140 

e-mail: AUrazova@alfabank.kz  

www.alfabank.kz 
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«Альфа-Банк» ЕБ АҚ «Казинвестбанк» АҚ  

активтері мен міндеттемелерін беру туралы 

  

2017 жылдың 19 мамырында «Альфа-Банк» ЕБ АҚ (әрі қарай – Альфа-Банк) және 

«Казинвестбанк» АҚ (әрі қарай – КИБ) уақытша әкімшілігімен КИБ-тің активтері мен 

міндеттемелерін бір уақытта беру туралы шарт жасалды.  

07.02.2017 ж. КИБ-тің уақытша әкімшілігі екінші деңгейлі банктерге активтерді және 

міндеттемелерді бір уақытта беру бойынша операциялар жүргізуге қатысу туралы ұсыныс-хат 

жіберді. Операцияларды орындау талаптарының бірі жеке және (немесе) заңды тұлғалардың 

берілетін депозиттеріне берілетін активтердің пайызы жүз елуден аса пайыздық ара қатынасы 

болды. Альфа-Банк депозиттер мен активтер бойынша қабылданатын міндеттемелердің арасында 

ең аз пайыздық қатынасты ұсынды.  

 «Мәмілеге қатысу аяқ асты шешім болды. Біз өз клиенттеріміздің өтінішіне тез арада 

көңіл аудардық, олардың ақшаларының жартысы Казинвестбанкте қалғандықтан, оларға осы 

жағдайда көмек көрсету үшін көп күш жұмсадық – барлық банк-қатысушылардың арасында 

қабылданатын міндеттемелерге қабылданатын активтердің ең төменгі ара қатынасын бердік. Біз 

өзіміздің клиенттерімізбен ұзақ мерзімді серіктестік қарым-қатынастарымыздың өтелетіндігіне 

сенімдіміз» - деді «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Бас Басқарушы Директоры Андрей Тимченко (СЕО). 

«Осындай мәміленің Қазақстанда бірінші рет жасалып жатқандығын ескере отырып, - деп 

жалғастырды сөзін Тимченко мырза, - ҚР Ұлттық Банкінің және Альфа-Банк командаларының 

жылдамдығы мен кәсіпқойлығын атап өткім келеді, соның арқасында шынайы және 

ауыртпалықсыз механизмді өңдей алдық, ол Казинвестбанктің салымшыларына өз 

қаражаттарына қол жеткізуге мұрсат берді».  

Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде,  Альфа-Банк КИБ-тен жеке тұлғалардың 

алдындағы міндеттемелерін 7,8 млрд. теңге сомасымен алады, заңды тұлғалардың депозиттерінің 

сомасы 6 бастап 8 млрд. теңгеге дейін және БЖЗҚ зейнетақы қаражаттары 3,2 млрд. теңге. 

Аталған міндеттемелерге қосымша, Альфа-Банк 6 млрд. сомасына қайтарымдылықтың 

шектеулі әлеуетімен қарыздар алады. Бұл ретте, Альфа-Банк жіберген офертаға жауап берген, 

өтініш білдірушілердің депозиттерiнiң жалпы сомасы 40 млрд. теңгеден асады. Осылайша, 

Альфа-Банк әрбір депозиттен 15% ала алады, және әрбір клиенттің сұранысын ішінара 

қанағаттандыра алады.  

Маусым айының бірінші жартысында Альфа-Банк барлық жауап берген депозиторлармен 

кепілдік шартына қол қоюды жоспарлап отыр. Жеке тұлғалар кез-келген уақытта депозиттің өз 

бөлігін ала алады, не депозит шартына қол қояды және Альфа-Банкте депозитін өсіре алады. 

БЖЗҚ Альфа-Банкте 3 жылдық мерзімге зейнетақы қаражаттарын қалдыруға ниет білдірді.  

 

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ анықтамасы.  

 

«Альфа-Банк» ЕБ АҚ ресейлік «Альфа-Банк» АҚ еншілес банкі болып табылады және ABH 

Holdings S.A. (ABHH) құрамына кіреді. ABHH – Люксембургте бас кеңсесі бар жеке холдингтік 

компания, Нидерландыдағы, Ресейдегі, Украинадағы, Белоруссиядағы және Қазақстандағы 



банктік топтарының қатарында инвестициялары бар. Альфа-Банк жеке және корпоративті 

клиенттерге қызмет көрсетуді, Private banking қызметтері, инвестициялық банктік бизнесті, 

факторингті және саудалық қаржыландыруды қоса, қаржылық қызметтер нарығында ұсынылған 

банктік операциялардың барлық негізгі түрлерін орындаушы әмбебап банк болып табылады.  

ABHH компанияларының штаттық қызметкерлерінің жалпы саны 33 100 адамнан асады, 

корпоративті және жеке клиенттерінің саны 17,9 млн. асады, ал бөлімшелерінің жиынтық саны 1 

161 кеңсені құрайды.  

Жергілікті нарықта Альфа-Банк 1994 жылдан бастап жұмыс істейді және Қазақстандағы бірінші 

ресейлік банк болып табылады.  

Қосымша ақпарат алу үшін, келесі тұлғаға жүгінуді өтінеміз:  

 

Асель Уразова, «Альфа-Банк» ЕБ АҚ Маркетинг және жұртшылықпен байланыс департаменті 

тел.: 259-05-01, ішкі 2474; ұялы: +7 701 888 18 08 

Қазақстан, Алматы қ., Айманов көш., 140 

e-mail: AUrazova@alfabank.kz  

www.alfabank.kz 
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