
 

 

 
 

 

 

4 марта 2022 год 

 

ВТБ окажет поддержку дочернему банку в Казахстане 

ВТБ окажет необходимую поддержку своему дочернему банку в 

Казахстане и предоставит ему дополнительное финансирование. 

Банк ВТБ (Казахстан) является резидентом Республики Казахстан и 

работает в рамках законодательства страны. Все средства клиентов, 

размещенные в ВТБ (Казахстан), доступны как в отделениях, так и 

дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном 

объеме, для них также доступно проведение операций на территории 

Казахстана. 

Банк ВТБ (Казахстан) в настоящий момент продолжает предоставлять 

основные виды финансовых услуг, выполняя свои обязательства перед 

клиентами и партнерами. 

 
 

Справка:  
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. На сегодняшний день банк имеет 
филиальную сеть, состоящую из 17 филиалов, расположенных во всех регионах страны. Центральный офис Банка 

ВТБ (Казахстан) находится в г. Алматы. Лицензия АРРФР РК № 1.2.14/39 от 03.02.2020 г. 
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ВТБ Қазақстандағы еншілес банкке қолдау көрсетеді 

ВТБ Қазақстандағы өзінің еншілес банкіне қажетті қолдау көрсетеді және оған қосымша 

қаржыландыру береді.  

Банк ВТБ (Қазақстан) Қазақстан Республикасының резиденті болып табылады және елдің 

заңнамасы шеңберінде жұмыс істейді. Клиенттердің ВТБ (Қазақстан)-да орналастырылған 

барлық қаражаты бөлімшелерде де, қашықтық арналарда да қолжетімді. Оларды 

бұрынғысынша толық көлемде пайдалануға болады, олар үшін Қазақстан аумағында 

операциялар жүргізу қолжетімді. 

Банк ВТБ (Қазақстан) қазіргі уақытта клиенттер мен серіктестері алдындағы өз 

міндеттемелерін орындай отырып, қаржылық қызметтердің негізгі түрлерін ұсынуды 

жалғастыруда. 

 

Анықтама 

Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ – ВТБ халықаралық қаржы тобына жатады. Бүгінде банктің 

еліміздің барлық өңірлерінде орналасқан 17 филиалдан тұратын филиалдық желісі бар. 

ВТБ (Қазақстан) Банкінің орталық кеңсесі Алматы қаласында орналасқан. ҚР ҚНРДА 

03.02.2020ж. № 1.2.14/39 лицензиясы.  
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VTB will support a subsidiary bank in Kazakhstan 

VTB will provide the necessary support to its subsidiary bank in Kazakhstan and provide it with 
additional funding. 

VTB Bank (Kazakhstan) is a resident of the Republic of Kazakhstan and operates within the framework of 
the country’s legislation. All customer funds deposited with VTB (Kazakhstan) are available both in 
branches and remote channels. They can still be used in full; they are also available to carry out 
transactions within the territory of Kazakhstan. 

VTB Bank (Kazakhstan) currently continues to provide basic types of financial services, performing its 
obligations to customers and partners. 

 

Information:  

Subsidiary JSC VTB Bank (Kazakhstan) is a member of the VTB international financial group. To date, bank has a 
branch network, consisting of 17 affiliates, located in all regions of the country. The Central Office of VTB Bank 
(Kazakhstan) is located in Almaty. The license of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Regulation and 
Development of Financial Market No.1.2.14/39 dated February 3, 2020. 
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