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8 сентября 2011 года состоялась презентация АО «Дочерний Банк «PNB»-Казахстан», 

который был учрежден в г.Павлодар как частный банк «Данабанк» 20 октября 1992 года с 

начальным уставным капиталом 6 миллионов 400 тыс. рублей.  

 

На данный момент, уставный капитал Банка составляет 10,5 млрд. тенге. АО «ДБ «PNB»-

Казахстан», является дочерним банком Punjab National Bank, крупнейшего 

национализированного банка Индии, обслуживающего 63 миллиона клиентов через более 

5200 различных офисов с общим размером бизнеса в 126,84 млрд. долл. США и чистой 

прибылью, составившей за последний финансовый год 994 млн. долл. США. 

 

Punjab National Bank, 13 декабря 2010 года приобрел контрольный пакет акций АО 

«Данабанк» в размере 64%, увеличив его в течение последнего месяца до 81%. Цель 

данной стратегии развития состоит в том, что бы сделать Казахстан координационным 

центром и основой для расширения своего присутствия в Центральной Азии и Закавказье. 

Финансовый кризис 2008 года и последующая эрозия стоимости активов банков сделали 

этот стратегический альянс возможным. Экономический потенциал и рост финансового 

сектора в Казахстане, позволили PNB усилить свое присутствие через инвестирование в 

АО «Данабанк» и обеспечить банк опытом управления с тем, чтобы он мог вносить 

значительный вклад в казахстанскую экономику. 

 

Следуя стратегии развития материнского банка PNB в Индии, новый банк быстро 

перестроился на соблюдение нормативных требований к увеличению собственного 

капитала и привел его к требуемому уровню. 

 

PNB-Казахстан в данное время хоть и является относительно небольшим банком, его 

компактная модель представляется наиболее адекватной с точки зрения возможности для 

роста и расширения банка. PNB-Казахстан является универсальным коммерческим 

банком, предоставляющим широкий спектр услуг, в пределах предоставленной лицензии 

Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан № 1.1.159 от 01 августа 2011 года. На 

сегодняшний день филиальная сеть банка включает пять филиалов в городах Алматы, 

Тараз, Павлодар, Караганда и Астана. 

 

Ценные бумаги АО «ДБ «PNB»-Казахстан» входят в листинг Казахстанской Фондовой 

Биржи. Банк является членом Ассоциации финансистов Республики Казахстан, 

Казахстанского фонда гарантирования (страхования) вкладов физических лиц, 

Казахстанского фонда гарантирования ипотечных кредитов, Казахстанской Фондовой 

Биржи. 

 

С 2005 года Банк активно участвовал в софинансировании мероприятий по поддержке 

сельского хозяйства и развитию малого предпринимательства благодаря совместной 

работе бывшего АО «Данабанк» с Фондом развития предпринимательства «Даму», в 

результате которой было выдано заемных средств на 1,5 млрд тенге. Кроме того, многие 

граждане Республики улучшили свои жилищные условия через наш Банк благодаря 



совместной программе с АО «Казахстанская ипотечная компания», выдав ипотечных 

займов на общую сумму более 300 млн. тенге. Тем самым, являясь составной частью 

экономики страны, Банк способствует полноценному функционированию субъектов 

предпринимательства, поддержке отечественных товаропроизводителей, созданию новых 

рабочих мест, и в целом содействует поступательному развитию Республики Казахстан. 

 

***** 

На протяжении последних 19 лет АО «ДБ «PNB»-Казахстан» (ранее АО «Данабанк», 

основан в 1992 г.) успешно осуществляет свою финансовую деятельность в Республике 

Казахстан. За это время Банк прошел несколько этапов развития, преобразовавшись из 

частного банка сначала в акционерный банк открытого типа, затем в открытое 

акционерное общество, и в 2010 году Акционерное общество «Данабанк» вошло в группу  

Punjab National Bank (PNB), который был основан 12 апреля 1895 года и за 116 лет своей 

деятельности ни разу не имел операционных убытков. Используя благоразумную 

банковскую практику в качестве главного критерия, он успешно провел слияние с 7 

проблемными банками для усиления финансового сектора Индии. Десятки 

представительств и дочерних компаний, а также тысячи их филиалов, функционируют в 

Европе, Азии и Америке. 
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8-қыркүйек күні «PNB»-Қазақстан» Еншілес Банкі» АҚ-ның тұсау кесер рәсімі өтті. 

Алғашында 1992 жылы 20-қазанда Павлодар қаласында «Данабанк» деген атпен құрылған 

банктің бастапқы жарғылық капиталы 6 миллион 400 мың рубльді құрады. 

 

Қазіргі кезде Банктің жарғылық капиталы 10,5 млрд теңгеге жетті. «PNB»-Қазақстан» ЕБ» 

АҚ Үндістандағы аса ірі Punjab National Bank-тің еншілесі болып табылады. Punjab National 

Bank 5200-ден астам кеңсесі арқылы 63 миллион адамға қызмет етеді. Бизнесінің жалпы 

көлемі 126,84 млрд. доллар, соңғы жылы банктің таза табысы 994 млн АҚШ долларына жетіп 

жығылды. 

 

Punjab National Bank 2010 жылдың 13-желтоқсанында «Данабанк» АҚ-ның бақылау пакет 

акциясының 64%-ын сатып алған болатын. Соңғы айда акция көлемі 81%-ға жеткізілді. Банк 

осындай  стратегиялық қадам арқылы Қазақстанды үйлестіру орталығына айналдырып, 

Орталық Азия мен Кавказ елдерінің нарығына шығуды көздейді. Мұндай стратегиялық 

альянсқа 2008 жылғы қаржы дағдарысы мен банк активтерінің құны төмендегеннен кейін қол 

жеткізілді. Қазақстанның экономикалық әлеуеті мен қаржы секторындағы оң өзгерістер 

нәтижесінде PNB «Данабанк» АҚ-на инвестиция салды. Сөйтіп, аймақтық нарыққа шығуға 

мүмкіндік алды.   

 

Жаңа банк Үндістандағы PNB банктің даму стратегиясына сәйкес меншікті капиталын 

арттырып, тиісті деңгейге жеткізді. 

 

PNB-Қазақстан қазіргі кезде аса үлкен банк болып есептелмейді. Бірақ ол шағын банк үлгісі 

дамуға әрі басқаруға қолайлы екендігін дәлелдеді. PNB-Қазақстан 2011 жылдың 01-

тамызында Қазақстан республикасы Ұлттық банкінің Қаржы нарығы мен қаржылық 

ұйымдарды қадағалау комитеті тарапынан берілген № 1.1.159 лицензия негізінде әрекет 

етеді. Бүгінде көптеген қызмет түрлерін көрсететін әмбебап банктің филиалдар желісі 

толығып келеді. Қазір банктің Алматы, Тараз, Павлодар, Қарағанды және Астана 

қалаларында филиалдары бар. 

 

«PNB»-Қазақстан» ЕБ» АҚ-ның құндықа ғаздары Қазақстан қор биржасында листингке 

шығарылады. Банк Қазақстан республикасы Қаржыгерлер қауымдастығының, Жеке 

тұлғалардың салымдарын кепілдендіру (сақтандыру) қорының, Қазақстанның ипотекалық 

несиелерді кепілдендіру қоры мен Қазақстан қор биржасының белсенді мүшесі. 

 

2005 жылдан бастап Банк ауыл шаруашылығы мен шағын және орта бизнесті қолдау 

шараларын қаржыландыруға атсалысты. Мұны бұрынғы «Данабанк» АҚ-ның «Даму» 

кәсіпкерлікті қолдау қорымен бірлесе атқарған жұмысының нәтижесі десе де болады. Осы 

ынтымақтастық нәтижесінде 1,5 млрд теңге көлемінде заем бөлінді. Сонымен қатар, 

республиканың көптеген азаматтары біздің банк арқылы баспана мәселесін шешіп алды.  

 



 

 

«Қазақстан ипотекалық компаниясы» АҚ-мен бірлескен бағдарлама негізінде банк 300 млн 

теңгеден астам ипотекалық несие бөлді. Сөйтіп, Банк ел экономикасының құрамдас бөлігіне 

айналды. Оған қоса, кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыруға, отандық өнім өндірушілерді 

қолдауға, жаңа жұмыс орындарын ашуға ықпал етті. Бір сөзбен айтқанда, Қазақстан 

Республикасын дамытуға септігін тигізді. 

 

***** 

 «PNB»-Қазақстан» ЕБ» АҚ (бұрынғы «Данабанк» АҚ, 1992 жылы негізі қаланған) соңғы 19 

жыл ішінде Қазақстан республикасы аумағында табысты қызмет етіп келеді. Осы уақыт 

ішінде Банк бірнеше даму сатысынан өтіп, алдымен жеке банктен ашық акционерлік банкке, 

кейін ашық акционерлік қоғамға айналды. Ал, 2010 жылы «Данабанк» акционерлік қоғамы 

1985 жылдың 12-сәуірінде негізі қаланған және 116 жылдық тарихында бірде-бір рет 

операциялық шығынға ұрынып көрмеген Punjab National Bank (PNB) тобының мүшесі 

атанды. Банк саласында бай тәжірибе жинақтаған байсалды банк Үндістанның қаржы 

секторында қиындыққа ұшыраған 7 банктің басын біріктірді. Бүгінгі таңда Банктің Еуропа, 

Азия мен Америкада ондаған өкілдіктері мен еншілес компаниялары, олардың мыңдаған 

филиалдары жұмыс істейді. 


