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 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 қаңтар                  №16                      Алматы қаласы 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді 
ноталарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және 
өтеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі 

№ 239 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы 
жəне «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа 
мерзімді ноталарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу жəне өтеу тəртібін 
жəне талаптарын жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы қаулы етеді:

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын 
шығару, орналастыру, айналысқа жіберу жəне өтеу қағидаларын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 
қыркүйектегі № 239 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 14423 тіркелген, 2016 жылғы 5 желтоқсанда «Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнының 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер 
енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа 
мерзімді ноталарын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу жəне өтеу қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қағидаларда Бағалы қағаздар нарығы туралы заңда, «Қылмыстық жолмен 

алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға 
қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы (бұдан əрі – КЖТҚҚ), «Дербес 
деректер жəне оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы, «Төлемдер  жəне 
төлем жүйелері туралы» 2016 жылғы 26 шілдедегі Қазақстан Республикасы заңдарында 
көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) бір реттік код – жеке тұлғаның сұрауы бойынша бағдарламалық-аппараттық 
құралдармен жасалатын жəне жеке тұлғаның Ұлттық Банктің қысқа мерзімді нотала-
рын сатып алуына немесе сатуына рұқсат бергенде бір реттік пайдалануға арналған 
электрондық цифрлық символдардың бірегей қатары;

2) веб-портал – жеке тұлғаға Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алудың 
немесе сатудың бірыңғай қол жеткізу орнын ұсынатын ақпараттық жүйе;

3) деректерді берудің электрондық жүйесі – ақпаратты тасымалдаудың қаржылық 
автоматтандырылған жүйесі (АТҚАЖ);

4) жеке тұлғаны сəйкестендіру – жеке тұлғаның шот жəне (немесе) электрондық 
əмиянды ашу құқығын нақты растау мақсатында жеке тұлғаның нағыз өзі екенін 
айқындау рəсімі жəне Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарымен мəмілелер жасасу;

5) көп реттік код – жеке тұлғаның сұрауы бойынша бағдарламалық-аппараттық 
құралдармен жасалатын жəне жеке тұлғаға Ұлттық Банктің қысқа мерзімді нотала-
рын сатып алуға немесе сатуға рұқсат берілген кезде белгілі бір уақыт мерзімі ішінде 
көп рет пайдалануға арналған электрондық цифрлық символдардың бірегей қатары;

6) кірістілік мөлшерлемесі – Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын орналасты-
ру немесе құнын төлеп алу бағасын есептеу үшін пайдаланылатын жеке тұлғалардан 
Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатуға немесе құнын төлеп алуға жасалатын 
мəмілелердің параметрі;

7) қадағалау бөлімшесі – Ұлттық Банктің бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік 
тіркеуге жауапты бөлімшесі;

8) Орталық – «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық 
есеп айырысу орталығы» шаруашылық жүргізу құқығы бар республикалық мемлекеттік 
мекемесі;

9) уəкілетті бөлімше – Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын шығаруға жəне 
орналастыруға жауапты Ұлттық Банктің бөлімшесі;

10) Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын құнын төлеп алу – Ұлттық Банктің қысқа 
мерзімді ноталарының айналыс мерзімі аяқталғанға дейін оларды бағалы қағаздардың 
қайталама нарығында Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын одан əрі сату мүмкіндігімен 
Ұлттық Банктің оларды ұстаушы болып табылатын жеке тұлғадан сатып алуы;

11) Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарды өтеу – эмитенттердің Ұлттық Банктің 
қысқа мерзімді ноталарының (бұдан кейін сату мақсатынсыз) номиналды құнын 
электрондық ақшамен төлеу жолымен орналастырылған қысқа мерзімді ноталарын 
айналыстан алу бойынша əрекеттері;

12) шот – орталық депозитарий Ұлттық Банкке жəне (немесе) мемлекеттік бағалы 
қағаздарды ұстаушылар тізілімінің жүйесінде жеке тұлғаға ашылған Ұлттық Банктің 
қысқа мерзімді ноталарын есепке алуға арналған шот;

13) электрондық əмиян – микропроцессор (чип), дербес компьютердің 
бағдарламалық қамтамасыз етуі, операторы Орталық болатын жəне (немесе) 
оларға рұқсатты қамтамасыз ететін электрондық ақша жүйесінде пайдаланылатын 
электрондық ақша сақталатын өзге бағдарламалық-техникалық қаражат;

14) электрондық қосымша – мобильді телефондарда жəне өзге құрылғыларда не 
веб-порталдарда Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алу немесе сату 
қызметін жеке тұлғаларға ұсынуға арналған арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету.»;

8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын шығару үшін Ұлттық Банктің Ақша-

кредит саясаты жөніндегі техникалық комитеті олардың түрін, айналыс мерзімін, өтеу 
күнін, орналастыру көлемін жəне кірістілік мөлшерлемесін қоса, Ұлттық Банктің қысқа 
мерзімді ноталарын шығару, орналастыру жəне өтеу талаптарын анықтау бойынша 
ұсынымды əзірлейді.

9. Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын орналастырудың басталған күніне 
дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей берген уəкілетті бөлімшенің өтінімі негізінде 
қадағалау бөлімшесі Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарының шығарылымына 
ұлттық сəйкестендіру нөмірін береді.»;

18-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) Қағидалардың 19-тармағында көрсетілген жеке тұлғаны сəйкестендіру 

мақсатында орталық депозитарийге, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жəне 
өзге үшінші тұлғаларға жеке тұлғаның дербес деректерін жинауға, өңдеуге жəне 
жариялауға келісу туралы белгі.»;

19 жəне 20-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Жеке тұлғаны сəйкестендіру үшін мыналар пайдаланылады:
1) жеке тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы;
2) немесе Орталық жəне орталық депозитарий ақпарат алмасу туралы келісім 

жасаған екінші деңгейдегі банк немесе Ұлттық пошта операторы шығарған төлем 
карточкасының деректемелері (төлем карточкасының нөмірі, қолданылу мерзімі, төлем 
карточкалар жүйесінің атауы);

3) немесе орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде жеке тұлғаға ашылған 
қосалқы шоттың нөмірі;

4) немесе Қағидалардың 18-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-та бар мəліметтер;

5) немесе орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген жеке тұлғаны 
сəйкестендіру тəсілдері.

20. Орталық депозитарий шот жəне (немесе) электрондық əмиян ашуға өтінімді 
алған кезде клиентті КЖТҚҚ туралы заңға сəйкес тиісті тексеруін жүзеге асырады.»;

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«26. Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарымен мəмілелер жасау үшін жеке тұлға 

электрондық қосымша арқылы Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алуға 
немесе сатуға өтінімді жібереді, онда Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып 
алуға немесе құнын төлеп алуға мəлімденген саны көрсетіледі.

Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарымен мəмілелер жасау кезінде жеке тұлғаны 
сəйкестендіру үшін бір реттік немесе көп реттік код пайдаланылады. 

27. Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алуға жеке тұлғаның өтінімін 
алған кезде орталық депозитарий операторы Орталық болып табылатын электрондық 
ақша жүйесіне жеке тұлғаның электрондық əмиянынан Ұлттық Банктің электрондық 
əмиянына Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алу сомасына электрондық 
ақшаны аудару туралы нұсқауды жібереді.

Жеке тұлғаның электрондық əмиянында электрондық ақша жеткілікті болған жағдайда 
Орталық жеке тұлғаның электрондық əмиянынан Ұлттық Банктің электрондық əмиянына 
Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алу сомасына электрондық ақша аударады.

28. Ұлттық Банктің электрондық əмиянына Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын 
сатып алуға жеке тұлғаның электрондық ақшасының жеткілікті сомасы түскенде орталық 
депозитарий Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алу-сату мəмілелерін 
тіркейді жəне Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын Ұлттық Банктің шотынан Ұлттық 
Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алуға жеке тұлғаның өтінімінде көрсетілген 
мөлшерде есептен шығарады жəне оларды жеке тұлғаның шотына есепке жазады.

29. Жеке тұлғаның Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатуға өтінімін алғанда 
жəне бас тарту үшін Қағидалардың 31-тармағымен белгіленген негіздер болмағанда, 
орталық депозитарий Ұлттық Банктің электрондық əмиянынан жеке тұлғаның Ұлттық 
Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алу бағасына тең сомадағы жəне (немесе) 
орталық депозитарийдің электрондық əмиянынан Ұлттық Банктің қысқа мерзімді но-
талары бойынша кіріс сомасына тең сомадағы электрондық ақшаны жеке тұлғаның 
электрондық əмиянына аударуға Орталыққа нұсқауды жібереді.

30. Осы Қағидалардың 29-тармағында көзделген электрондық ақшаны аудару тура-
лы нұсқауды алғанда, Орталық Ұлттық Банктің электрондық əмиянынан жеке тұлғаның 
Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алу бағасына тең сомадағы жəне (не-
месе) орталық депозитарийдің электрондық əмиянынан Ұлттық Банктің қысқа мерзімді 
ноталары бойынша кіріс сомасына тең сомадағы электрондық ақшаны жеке тұлғаның 
электрондық əмиянына аударады.

Ұлттық Банктің жəне (немесе) орталық депозитарийдің электрондық əмияндарынан 
Орталық жеке тұлғаның электрондық əмиянына электрондық ақшаны аударғаннан 
кейін, орталық депозитарий Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын жеке тұлғаның 
шотынан Ұлттық Банктің шотына аударады.

31. Орталық депозитарий мына негіздердің бірі бойынша:
1) Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алу үшін жеке тұлғаның электрондық 

əмиянында электрондық ақша жеткілікті болмағанда немесе жеке тұлғаның шотында сату 
үшін Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталары жеткілікті мөлшерде болмағанда;

2) егер Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталары, Ұлттық Банктің қысқа мерзімді но-
таларын сатып алу немесе сатуға жеке тұлғаның өтінімінде көрсетілген жеке тұлғаның 
шотын жəне (немесе) жеке тұлғаның электрондық əмияны бұғатталған болса;

3) жеке тұлғаға тиесілі жəне жеке тұлғаның шотындағы Ұлттық Банктің қысқа мерзімді 
ноталарына ауыртпалық салынған жағдайда;

4) КЖТҚҚ туралы заңның 13-бабында көзделген негіздер бойынша;
5) орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген жағдайларда Ұлттық 

Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алу немесе са туға жеке тұлғаның өтінімін 
қанағаттандырудан бас тартады.

32. Осы Қағидалардың 31-тармағында көзделген Ұлттық Банктің қысқа мерзімді 
ноталарын сатып алу немесе сатуға өтінімін орындаудан бас тартуға негіздеме 
болғанда, орталық депозитарий бас тарту себептерін көрсетумен жеке тұлғаға ха-
барлама жібереді.».

37, 38, 39-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«37. Орталық депозитарий өтеу күні Алматы қаласы бойынша сағат 14.00-ден 

кешіктірмей орталық депозитарий Ұлттық Банктің электрондық əмиянынан жеке 
тұлғаның Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын сатып алу бағасына тең сомадағы 
жəне орталық депозитарийдің электрондық əмиянынан Ұлттық Банктің қысқа мерзімді 
ноталары бойынша кіріс сомасына тең сомадағы электрондық ақшаны жеке тұлғаның 
электрондық əмиянына аударуға Орталыққа нұсқауды жібереді.

38. Орталық Қағидалардың 37-тармағына сəйкес орталық депозитарийден алған 
электрондық ақшаны аудару туралы нұсқауға сəйкес Ұлттық Банктің жəне орталық 
депозитарийдің электрондық əмияндарынан жеке тұлғаның электрондық əмиянына 
электрондық ақшаны аударады.

39. Орталық Ұлттық Банктің жəне орталық депозитарийдің электрондық 
əмияндарынан жеке тұлғаның электрондық əмиянына электрондық ақшаны аударғаннан 
кейін, орталық депозитарий Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын өтеу мақсатында 
Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын жеке тұлғаның шотынан есептен шығарады.».

Қағидаларға қосымша осы қаулының қосымшасына сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Бағалы қағаздар нарығы департаменті (Хаджиева М.Ж.) Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 

Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О. А. Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк
Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылдың 28 қаңтардағы №16 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Ба нкінің қысқа мерзімді ноталарын шығару, 
орналастыру, айналысқа жіберу жəне өтеу қағидаларына қосымша

Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарын орналастыру, сату, құнын төлеп 
алу бағасын айқындау əдістемесі

Ұлттық Банктің айналыстағы қысқа мерзімді ноталарын орналастыру, сату, құнын 
төлеп алу бағасын Ұлттық Банк мына формула бойынша айқындайды: 

P=Pн/(1+(Ү/365*(Т/100))) 
мұнда:
Рн – номиналды құны
P – қысқа мерзімді ноталарын орналастыру/құнын төлеп алу бағасы;
Y – кірістілік мөлшерлемесі, оның мөлшері Ұлттық Банктің консультативтік-кеңесші 

органы – Ұлттық Банктің Ақша-кредит саясаты жөніндегі техникалық комитеттің ұсыну 
күні айқындалады жəне Ұлттық Банктің қысқа мерзімді ноталарының айналыс мерзімі 
ішінде өзгеріссіз қалады;

T – өтеуге дейін күндердің саны.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
15 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №14904 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 қаңтардағы              №17              Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне сақтандыру қызметін реттеу 

мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының 
сақтандыру қызметін реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің 
тізбесі бекітілсін.

2. Сақтандыруды қадағалау департаменті (Құрманов Ж.Б.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет минис трлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк
 Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 

«КЕЛІСІЛДІ»                 «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының               Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне коммуникациялар                    Ұлттық экономика министрлігі
министрлігі                министрлігі
Министр ______________Д.Абаев              Министр ________Т.Сүлейменов
2017 жылғы 24 ақпан                                        2017 жылғы 10 сəуір 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 қаңтардағы №17 қаулысына қосымша

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін 
реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі 

1. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ішкі аудит жүргізу тəртібіне қойылатын 
талаптар туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» Қаржы рыногын жəне қаржылық 
ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 
16 ақпандағы № 35 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 2752 тіркелген, 2005 жылғы 9 қыркүйекте «Заң газеті» газетінде № 101-
102 (726) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ішкі аудит жүргізу тəртібіне қойылатын 

талаптарды бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ішкі аудит жүргізу 

тəртібіне қойылатын талаптар бекітілсін.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ішкі ау-

дит жүргізу тəртібіне қойылатын талаптар туралы нұсқаулықта:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ішкі аудит жүргізу тəртібіне қойылатын 

талаптар»;
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына ішкі аудит жүргізу тəртібіне 

қойылатын талаптар (бұдан əрі – Талаптар) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 
18 желтоқсандағы, «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 
28 ақпандағы, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының заңдарына жəне Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік 
құқықтық актілеріне сəйкес əзірленді жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына 
ішкі аудит жүргізу тəртібіне қойылатын талаптарды белгілейді.»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына, оның филиалдары мен өкілдіктерін 

қоса алғанда, сондай-ақ сақтандыру агенттерінің (бұдан əрі – сақтандыру ұйымдары) 
қызметіне ішкі аудит жүргізу тə ртібі сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы 
Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, осы Талаптарда анықталған 
ерекшеліктер ескеріле отырып сақтандыру ұйымының құрылтай жəне ішкі құжаттарына 
сəйкес жүзеге асырылады.»;

3-тарау алып тасталсын.
2. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру 

(қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына 
лицензия беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне 
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 
сəуірдегі № 122 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 4731 тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру 

(қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру 
құқығына лицензия беру қағидаларын бекiту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат 

беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің 
қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға 
рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру 
брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру ережесінде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру 

(қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру 
құқығына лицензия беру қағидалары»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 

сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге 
асыру құқығына лицензия беру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Сақтандыру 
қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы (бұдан əрі – Заң), «Акционерлік 
қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы, «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-
құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі (бұдан 
əрі – Көлік құралдары иелерінің АҚЖ туралы заң), «Тасымалдаушының жолаушылар 
алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 
жылғы 1 шілдедегі (бұдан əрі – Тасымалдаушылардың АҚЖ туралы заң), «Қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 
2003 жылғы 4 шілдедегі, «Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны 
жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы (бұдан 
əрі – Қызметкерді жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы заң), «Рұқсаттар 
жəне хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес əзірленді жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат 
беру тəртібі мен талаптарын, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға 
рұқсат беру тəртібі мен талаптарын, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын 
құруға рұқсат алу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан əрі – уəкілетті 
орган) ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге 
асыру құқығына лицензия беру тəртібі мен талаптарын айқындайды, сондай-ақ лицен-
зия алу үшін ұсынылатын құжаттардың мазмұнына қойылатын талаптарды белгілейді.

Қағидалар исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына да қолданылады.»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«2. Уəкілетті орган сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсатты осы 

Қағидалардың 1-қосымшасында көрсетілген нысан бойынша береді.»;
6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсатты алу үшін өтініш осы 

Қағидалардың 2-қосымшасында көрсетілген нысан бойынша жасалады.»;
7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«7. Құрылтайшылар (заңды жəне жеке тұлғалар) жөніндегі мəліметтер осы 

Қағидалардың 3 жəне 4-қосымшасында көрсетілген нысандар бойынша жасалады. 
8. Құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының бизнес-жоспарына ак-

туарий қол қояды жəне тігілген əрі нөмірленген түрінде бір данада беріледі. Бизнес-
жоспарға қойылатын негізгі талаптар осы Қағидалардың 5-қосымшасында көрсетілген.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«12. Сақтандыру қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру 

құқығына лицензиялар Қағидаларға 6, 7 жəне 8-қосымшаларға сəйкес нысандар 
бойынша беріледі.

Исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицен-
зиялар Қағидаларға 6-1 жəне 7-1-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша беріледі.»;

14-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына 
лицензияны қайта ресімдеген кезде сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы уəкілетті 
органға Қағидаларға 8-1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінішпен жүгінеді.»;

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«16. Лицензия алу үшін лицензиат уəкілетті органға осы Қағидалардың 

9-қосымшасына сəйкес нысан бойынша сақтандыру сыныптарын, қызмет түрлерін 
көрсете отырып, өтінішті ұсынады.»;

18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Сақтандыру қызметін жүзеге асырудың ішкі қағидалары:
1) шаруашылық қызметті жүзеге асыратын құрылымдарды қоспағанда, сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымдары бөлімшелерінің құрылымын, міндетін, функцияларын 
жəне өкілеттігін;

2) ішкі аудит қызметінің жəне басқа да тұрақты органдардың құрылымын, мүшелер 
санын, міндеттерін, функцияларын жəне өкілеттіктерін;

3) техникалық (сақтандыру), инвестициялық, кредиттік, операциялық, нарықтық жəне 
басқа да тəуекелдерді басқару бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
саясатын ашатын тəуекелдерді басқару жүйесін;

4) шаруашылық қызметті жүзеге асыратын құрылымдарды қоспағанда, құрылымдық 
бөлімшелері басшысының құқығы мен міндеттемелері;

5) лауазымды тұлғалардың жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының олардың 
атынан жəне оның есебінде мəмілелерді жүзеге асырған кезде өкілеттіктерін айқындайды.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«19. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымның штатында актуарийлердің болуы ту-

ралы мəлімет осы Қағидалардың 10-қосымшасына сəйкес нысан бойынша жасалады.»;
20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ішкі аудит қызметі туралы ереже-

де мынадай мəліметтер:
1) ішкі аудит қызметінің құрылымы туралы ақпарат;
2) ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары;
3) ішкі аудит қызметінің құқықтары мен міндеттері;
4) ішкі аудит қызметінің лицензиаттың басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара 

əрекет жасау тəртібі туралы ақпарат;
5) лицензиат жүзеге асыратын қызметтің сипаты мен ауқымын ескере отырып, 

оның қызметінің барлығын немесе бір бөлігін аудиторлық тексеру кезеңділігі болады.»;
21-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспарда 

Заңның 37-бабының 3-тармағында көзделген ақпарат қамтылады жəне уəкілетті 
органға тігілген жəне нөмірленген бір данада беріледі. Сақтандыру сыныбы бойынша 
бизнес-жоспардың титул парағында жоғары оң бұрышында мынадай айқындама бо-
лады: «Директорлар кеңесі бекітті (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы). 
20__жылғы «__» _____________ № ___ хаттамасы». Сақтандыру сыныбы бойынша 
бизнес-жоспардың соңғы парағының екінші жағына сақтандыру ұйымы мөр басады.»;

22-тармақтың екінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«Сақтандыру нарығында актуарлық қызметін жүргізуге лицензиясы бар, актуарий 

қол қойған таяу екі жылға арналған қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыру жөніндегі 
бизнес-жоспарда мынадай ақпарат қамтылады:»;

5-тарау алып тасталсын;
1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-

сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 

сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін 
жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына

 1-қосымша»;
2-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-

сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 

сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің 
қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына

2-қосымша»;
3-қосымшаға сəйкес құрылтайшы – жеке тұлға туралы мəліметтер өзгерістер 

енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін реттеу мəселелері 
бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан əрі – Тізбе) 1-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құрылтайшы – заңды тұлға туралы мəліметтер 
2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

5-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін 

жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына 
5-қосымша»;

6-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыруброкерінің қызметін 

жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына
 6-қосымша»;

6-1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін 

жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына 
6-1-қосымша»;

7-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің 

қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына
 7-қосымша»;

7-1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің 

қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына 
7-1-қосымша»;

8-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің 

қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына
8-қосымша»;

8-1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш Тізбеге 3-қосымшаға сəйкес редак-
цияда жазылсын;

9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш Тізбеге 4-қосымшаға сəйкес редак-
цияда жазылсын;

10-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін 

жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына 
10-қосымша».

3. «Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына жəне оларды жасауға, көлік 
құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, 
туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi 
сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рəсімдеуге жəне беруге, сондай-ақ 
міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын 
жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы № 24 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6171 тіркелген, 2010 жылғы 7 тамыз-
да Қазақстан Республикасының орталық атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік 
органдарының актілер жинағында №13 жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру полистері бланкілерінің мазмұнына жəне оларды əзірлеуге, көлік 

құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, 
туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi 
сақтандыру жөніндегі сақтандыру полистерін рəсімдеуге жəне беруге, сондай-ақ 
міндетті сақтандырудың жекелеген түрлері бойынша міндетті сақтандыру шарттарын 
жасау үшін сақтанушы өтініштерінің мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы»;

1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Сақтандыру полистері бланкілерінің 
мазмұнына жəне оларды əзірлеуге, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-
құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру жөніндегі сақтандыру полистерін 
рəсімдеуге жəне беруге қойылатын талаптар (бұдан əрі – Талаптар);»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру полистері бланктерінің мазмұнына 
жəне оларды жасауға, көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
міндетті сақтандыру, туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық 
жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру бойынша сақтандыру полистерін рəсімдеуге жəне 
беруге қойылатын талаптарда:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру полистері бланкілерінің мазмұнына жəне оларды əзірлеуге, көлік 

құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, 
туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi 
сақтандыру жөніндегі сақтандыру полистерін рəсімдеуге жəне беруге қойылатын 
талаптар»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Сақтандыру полистері бланкілерінің мазмұнына жəне оларды əзірлеуге, 

көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, 
туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi 
сақтандыру жөніндегі сақтандыру полистерін рəсімдеуге жəне беруге қойылатын талап-
тар (бұдан əрі – Талаптар) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы, 
«Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру 
туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі (бұдан əрі – Заң), «Туроператордың немесе 
турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру туралы» 2003 
жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес əзірленді 
жəне Сақтандыру полистері бланкілерінің мазмұнына жəне оларды əзірлеуге, көлік 
құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру, 
туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық жауапкершілiгiн мiндеттi 
сақтандыру жөніндегі сақтандыру полистерін рəсімдеуге жəне беруге қойылатын та-
лаптарды белгілейді.»;

1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру полистері бланкілерінің мазмұнына жəне оларды əзірлеуге, 
көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 

сақтандыру, туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық 
жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру жөніндегі сақтандыру полистерін 

рəсімдеуге жəне беруге қойылатын талаптарға 1-қосымша
нысан»;

2-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру полистері бланкілерінің  мазмұнына жəне оларды əзірлеуге, 
көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 

сақтандыру, туроператордың немесе турагенттiң азаматтық-құқықтық 
жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру жөніндегі сақтандыру полистерін 

рəсімдеуге жəне беруге қойылатын талаптарға 2-қосымша
нысан»;

3-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру полистері бланкілерінің мазмұнына жəне оларды əзірлеуге, 
көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 

сақтандыру, туроператордың немесетурагенттiң азаматтық-құқықтық 
жауапкершілiгiн мiндеттi сақтандыру жөніндегі сақтандыру полистерін рəсімдеуге 

жəне беруге қойылатын талаптарға 3-қосымша
нысан».

4. «Өзара сақтандыру қоғамдарының қызметін реттейтін нормативтік құқықтық 
актілерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010 жылғы 1 наурыздағы 
№ 29 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
6163 тіркелген, 2010 жылғы 3 қарашада «Егемен Қазақстан» газетінде № 456 (26299) 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) осы қаулының 2-қосымшасына сəйкес Өзара сақтандыру қоғамдарының 

активтерін инвестициялау қағидалары жəне мөлшері;»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Өзара сақтандыру қоғамдарының активтерін 

инвестициялаудың ережесінде:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Өзара сақтандыру қоғамдарының активтерін инвестициялау қағидалары жəне 

мөлшері»;
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Өзара сақтандыру қоғамдарының активтерін инвестициялау қағидалары 

жəне мөлшері «Өзара сақтандыру туралы» 2006 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 5-бабының 5) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне өзара 
сақтандыру қоғамдарының (бұдан əрі – Қоғам) активтерін инвестициялау тəртібін 
жəне мөлшерлерін белгілейді.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«6. Егер кез келген жағдайлардың нəтижесінде Қоғам активтері есебінен сатып 

алынған қаржы құралдары портфелінің құрылымы осы Қағидаларда белгіленген 
талаптарға сəйкес келмеген жағдайда, Қоғам осындай сəйкессіздікті ұлғайтатын 
активтерді орналастыруды дереу тоқтатады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау 

жөніндегі уəкілетті органмен Standard & Poor’s агенттігінің рейтингілік бағаларынан 
басқа Moody’s Investors Service, Fitch, A.M. Best агенттіктерінің жəне олардың еншілес 
рейтингілік ұйымдарының (бұдан əрі – басқа рейтингілік агенттіктер) рейтингілік 
бағалары танылады.».

5. «Түзету коэффициентін қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы № 92 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11651 тіркелген, 2015 жылғы 29 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Түзету коэффициентін қолдану қағидаларында:
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Зардап шеккен қызметкерлердің санын есептеу үшін қызметкерге кəсіптік 

еңбекке қабілеттілігін жоғалту дəрежесін 30 – 100 пайыз аралығында қоса алғанда 
белгілеуге не оның өліміне алып келген, 2015 жылғы 23 қазандағы Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексі 190-бабының 1-тармағына сəйкес сақтанушының 
кінəсі бойынша орын алған, еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға туралы 
актімен ресімделген сақтандыру оқиғаларының саны ескеріледі.».

6. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылықты (шығындылық 
коэффициенті, шығындар коэффициенті, аралас коэффициент) сипаттайтын 
коэффициенттерін есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы №240 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13056 тіркелген, 
2016 жылғы 5 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мы-
надай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын сипаттайтын 

коэффициенттерді (шығындылық коэффициентін, жұмсалған қаражат коэффициентін, 
аралас коэффициентті) есептеу қағидаларын бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын 

сипаттайтын коэффициенттерді (шығындылық коэффициентін, жұмсалған қаражат 
коэффициентін, аралас коэффициентті) есептеу қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
шығындылықты (шығындылық коэффициенті, шығындар коэффициенті, аралас коэф-
фициент) сипаттайтын коэффициенттерін есептеу қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын сипаттайтын 

коэффициенттерді (шығындылық коэффициентін, жұмсалған қаражат коэффициентін, 
аралас коэффициентті) есептеу қағидалары»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын сипаттайтын 

коэффициенттерді (шығындылық коэффициентін, жұмсалған қаражат коэффициентін, 
аралас коэффициентті) есептеу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Сақтандыру 
қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес əзірленді жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын 
сипаттайтын коэффициенттерді (шығындылық коэффициентін, жұмсалған қаражат 
коэффициентін, аралас коэффициентті) есептеу тəртібін айқындайды.»;

1-тармақта: 
8) жəне 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«8) таза шығыстар – комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар, жалпы 

жəне əкімшілік шығыстар, корпоративтік табыс салығын қоспағандағы салықтар жəне 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13504 тіркелген 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 
қаулысымен (бұдан əрі – № 41 қаулы) бекітілген Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы 
компанияларының, ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының 
қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 5-қосымшада көзделген ұқсас шығыстар 
баптарына сəйкес келетін өзге шығыстар;

9) төлемдердің таза сомасы – қайта сақтандырушының үлесі ескермегендегі жəне 
регрестік талап қою бойынша өтеуді шегергендегі сақтандыру төлемдерінің сомасы;»;

13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«13) шығыстар – сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бой-

ынша шығыстар, жалпы жəне əкімшілік шығыстар, корпоративтік табыс салығын 
қоспағандағы салықтар жəне № 41 қаулыда көзделген ұқсас шығыстар баптарына 
сəйкес келетін өзге шығыстар.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«7. Аралас коэффициент, есептік кезеңдегі шығындылық коэффициенті, полистер бойынша 

шығындылық коэффициенті жəне жұмсалған қаражат коэффициенті қайта сақтандырушының 
үлесі ескеріліп те, қайта сақтандырушының үлесі ескерілмей де есептеледі.»;

8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қайта сақтандырушының үлесін ескергендегі есепті кезең үшін шығындылық 

коэффициентін есептеу үшін пайдаланылатын еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары 
сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты шығыстар ескеріле отырып есепті кезеңде 
есептелген, есепті кезең басталғанда еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің шамасына 
ұлғайтылған жəне осы кезеңнің соңында еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің шама-
сына азайтылған сақтандыру сыйлықақылары ретінде есептеледі.»;

9-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қайта сақтандырушының үлесін ескермегендегі есепті кезең үшін шығындылық 

коэффициентін есептеу үшін пайдаланылатын таза еңбек сіңірілген сақтандыру 
сыйлықақылары қайта сақтандырушының үлесі ескерілмей жəне сақтандыру шарттарын 
бұзуға байланысты шығыстар ескеріле отырып есепті кезеңде есептелген, есепті кезең 
басталғанда таза еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің шамасына ұлғайтылған 
жəне осы кезеңнің соңында таза еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің шамасына 
азайтылған сақтандыру сыйлықақылары ретінде есептеледі.»;

10-тармақта:
бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«10. Қайта сақтандырушының үлесін ескергендегі жұмсалған қаражат коэффициенті 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының барлық сақтандыру портфелі бойынша мына 
формула арқылы есептеледі:»;

екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қайта сақтандырушының үлесін ескергендегі жұмсалған қаражат коэффициентін 

есептеу үшін пайдаланылатын таза еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары қайта 
сақтандырушының үлесі ескерілмей жəне сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты 
шығыстар ескеріле отырып есепті кезеңде есептелген, есепті кезең басталғанда таза 
еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің шамасына ұлғайтылған жəне осы кезеңнің 

соңында таза еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің шамасына азайтылған 
сақтандыру сыйлықақылары ретінде есептеледі.»;

11-тармақта:
бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді: 
«11. Қайта сақтандырушының үлесін ескермегендегі жұмсалған қаражат 

коэффициенті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының барлық сақтандыру портфелі 
бойынша мына формула арқылы есептеледі:»;

екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қайта сақтандырушының үлесін ескермегендегі жұмсалған қаражат коэффициентін 

есептеу үшін пайдаланылатын таза еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары қайта 
сақтандырушының үлесі ескерілмей жəне сақтандыру шарттарын бұзуға байланысты 
шығыстар ескеріле отырып есепті кезеңде есептелген, есепті кезең басталғанда таза 
еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің шамасына ұлғайтылған жəне осы кезеңнің 
соңында таза еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің шамасына азайтылған 
сақтандыру сыйлықақылары ретінде есептеледі»;

13 жəне 14 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«13. Қайта сақтандырушының үлесін ескергендегі аралас коэффициент мына фор-
мула бойынша есептеледі:

Қайта 
сақтандырушының 
үлесін ескергендегі 

аралас коэффициент

= Қайта сақтандырушының 
үлесін ескергендегі есепті 
кезең үшін шығындылық 

коэффициенті

+ Қайта сақтандырушының 
үлесін ескергендегі 
жұмсалған қаражат 

коэффициенті.

14. Қайта сақтандырушының үлесін ескермегендегі аралас коэффициент мына 
формула бойынша есептеледі:

Қайта 
сақтандырушының 

үлесін ескермегендегі 
аралас коэффициент

= Қайта сақтандырушының 
үлесін ескермегендегі есепті 

кезең үшін шығындылық 
коэффициенті

+ Қайта сақтандырушының 
үлесін ескермегендегі 

жұмсалған қаражат 
коэффициенті.»;

16-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Полистік жыл бойынша шығындылық коэффициентін есептеу үшін пайдаланыла-

тын еңбек сіңірілген сақтандыру сыйлықақылары есепті кезеңнің алдындағы 12 (он екі) 
ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша сақтандыру 
шарттарын бұзуға байланысты шығыстар ескерілген, есепті кезеңнің алдындағы 12 (он 
екі) ай ішінде күшіне енген сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша есепті 
күнгі еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервінің шамасына азайтылған сақтандыру 
сыйлықақылары ретінде есептеледі.»;

1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын сипаттайтын 
коэффициенттерді (шығындылық коэффициентін, жұмсалған қаражат 

коэффициентін, аралас коэффициентті) есептеу қағидаларына 
1-қосымша»;

 2-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редакцияда жазыл-
сын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының шығындылығын сипаттайтын 
коэффициенттерді (шығындылық коэффициентін, жұмсалған қаражат 

коэффициентін, аралас коэффициентті) есептеу қағидаларына 
2-қосымша».

«Ерiктi жəне мəжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 
тарату комиссияларының есептер мен қосымша ақпаратты беру нысандарын, 
мерзімдерін жəне кезеңділігін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 65 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13638 тіркелген, 2016 жылғы 16 мамырда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

3-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Күн сайынғы есеп Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан əрі – 

Ұлттық Банк) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде таратуға рұқсат 
алғаннан кейін немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мəжбүрлеп тарату 
туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін бір жыл ішінде факсимильдік не 
электрондық байланыс арқылы мынадай мерзімдерде ұсынылады:»;

8-қосымшаға сəйкес Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан бойынша 
Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін өндіріп 
алу туралы есеп Тізбеге 5-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін 
реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 

1-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 

сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін 
жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына 3-қосымша

нысан

Сурет 
орны

Құрылтайшы - жеке тұлға туралы мəліметтер
____________________________________________________________________

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
20 __ жылғы «___» ___________ 

 
1. Құрылтайшы_______________________________________________________

 (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
2. Туған күні_________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Туған жері_________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Азаматтығы________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері_________________________
___________________________________________________________________
6. Жеке сəйкестендіру нөмірі (бар болса)_________________________________
____________________________________________________________________
7. Тұрғылықты жері___________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Жұмыс орны, лауазымы_____________________________________________
____________________________________________________________________
9. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмыс жəне үй)__________________________
____________________________________________________________________
10. Білімі____________________________________________________________
____________________________________________________________________

(оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)
11. Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме______________________________
____________________________________________________________________

(жұмыс орны, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі)
12. Растайтын құжаттарды қоса бере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымын құруға қолданылатын ақша көздерінің жəне сомасының сипа-
ты_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
13. Құрылтайшының жарғылық капиталға қатысуы немесе басқа заңды тұлғалардың 

акцияларын иеленуі жөніндегі мəліметтер: 
заңды тұлғаның атауы жəне орналасқан жері______________________________
____________________________________________________________________
олардың қызметінің түрі (негізгі қызмет түрлері атап көрсетілсін)______________
____________________________________________________________________
жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе құрылтайшыға тиесілі акциялар 

санының жеке əрбір заңды тұлға бойынша дауыс беретін акциялардың жалпы саны-
на арақатынасы (пайызбен)_______________________________________________

____________________________________________________________________
14. Құрылтайшы - жеке тұлға бұрын қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын рет-

теу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау 
не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) 
қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға əкеп соқтырған лицензиясынан 
айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп 
тану туралы сот шешімі заңды күніне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде 
басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы 
ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға-ірі қатысушы, қаржы ұйымының заңды тұлға-
ірі қатысушысының (сақтандыру холдингі) басшысы болды ма___________________

 (иə (жоқ), _____________________________________________________________
 ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі көрсетілсін)

15. Құрылтайшы - жеке тұлға қатарынан төрт жəне одан да көп кезең ішінде 
шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу жөніндегі 
дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық 
сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне 
(немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлем күніне республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын со-
маны құрайтын дефолтқа жол берген, бұрын қаржы ұйымының басқару органының бас-
шысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі 
акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға – эмитенттің басқару 
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, бас бухгалтері 
болды ма_______________________________________________________________
___________________________________________

(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, _____________________________________
_______________________________

жұмыс істеген кезеңі көрсетілсін)

16. Басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісімді 
қайтарып алу туралы жəне қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, 
бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органның қаржы ұйымдарында, банк 
жəне сақтандыру холдингтерінде, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» 
акционерлік қоғамында қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы мəліме
ттер___________________________________________________________________ 

 (иə (жоқ), ұйымның ____________________________________________________
_______________________________________________________________________

 атауы, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі, тағайындауға (сайлауға) берілген
____________________________________________________________________
келісімді қайтарып алу негіздері жəне
____________________________________________________________________
осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы)
17. Құрылтайшы - жеке тұлға бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны 

үшін жауапкершілікке не тағайындау (сайлау) күніне дейін үш жыл ішінде сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылған ба_
_______________________________________________________________________

 (иə (жоқ), құқық бұзушылықтың,
____________________________________________________________________

қылмыстың қысқаша сипаттамасы, жауапкершілікке
____________________________________________________________________

тарту негіздерін көрсете отырып тəртіптік жаза қолдану 
____________________________________________________________________

туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері).
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажет дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге 

жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

 Қолы _________________ күні _________________

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін 
реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 

2-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін 

жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына 3-қосымша

нысан
Құрылтайшы - заңды тұлға туралы мəліметтер

 ____________________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы) 

20 __ жылғы «___» __________

1. Құрылтайшы________________________________________________________
____________________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы)
2. Мекенжайы_________________________________________________________
____________________________________________________________________

(почта индексі, қаласы, көшесі, байланыс телефоны)
3. Мемлекеттік тіркеу___________________________________________________
____________________________________________________________________

(құжаттың атауы, нөмірі, күні, кім берді)
4. Бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса)________________________ ________

________________________________________________________________________
5. Қызмет түрі_________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(қызметінің негізгі түрлері көрсетілсін)
6. Қазақстан Республикасының резиденті, Қазақстан Республикасының резиденті 

емес (керегінің асты сызылсын)____________________________________________
______________________________________________________________________
7. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшысы - заңды тұлғаның 

басшысы______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), туған күні)
8.Білімі ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)

9. Соңғы күнтізбелік үш жыл ішінде құрылтайшы заңды тұлғада ірі қаржылық про-
блемалар, оның ішінде банкротқа ұшырау, консервация, сауықтыру болды ма______
_______________________________________________________________________

(олардың туындау себептері)
____________________________________________________________________

(бұл мəселелерді шешу нəтижелері)
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(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 

10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының құрылтайшысы - заңды тұлға ірі ак-
ционер болып табылатын немесе жарғылық капиталға қатысу үлесінің он немесе одан 
да көп пайызына тура жəне (немесе) жанама ие ұйымдарды көрсетіңіз

____________________________________________________________________
(ұйымның атауы жəне орналасқан жері)
____________________________________________________________________
Ұйымды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер____________________
____________________________________________________________________
 (ұйым қызметінің түрі)
Осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуы________________________
____________________________________________________________________
11. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8318 тіркелген 

«Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні 
беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы №385 қаулысымен тізбесі 
белгіленген рейтингілік агенттіктердің бірі берген ұйым рейтингі болған жағдайда, оны кө
рсетіңіз__________________________________________________________________.

12. Құрылтайшы - заңды тұлғаның атқарушы органының не басқару органының бас-
шысы қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып 
алу, қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) қаржы нарығында қызметін жүзеге асыруды 
тоқтатуға əкеп соқтырған лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға дейін не 
қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күніне енгенге 
дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы 
органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға-ірі қатысушы, 
қаржы ұйымының заңды тұлға-ірі қатысушысының (сақтандыру холдингі) басшысы 
болды ма_________________________________________________________________ 

 (иə (жоқ),
____________________________________________________________________ 

ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі көрсетілсін). 
13. Құрылтайшы - заңды тұлғаның атқарушы органының не басқару органының 

басшысы қатарынан төрт жəне одан да көп кезең ішінде шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу жөніндегі дефолтқа жол берген не 
шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша 
берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп 
мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі бо-
рышты төлеу бойынша дефолт мөлшері төлем күніне республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын 
дефолтқа жол берген, бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, 
атқарушы органның басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – 
жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға – эмитенттің басқару органының 
басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болды ма_
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

14. Құрылтайшы - заңды тұлғаның атқарушы органының не басқару органының 
басшысына басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген 
келісімді қайтарып алу туралы жəне қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын рет-
теу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органның қаржы ұйымдарында, банк 
жəне сақтандыру холдингтерінде, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» 
акционерлік қоғамында қызметтік міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы мəліме
ттер___________________________________________________________________ 

 (иə (жоқ), ___________________________________________________________
______________________________________________________________________

ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі,
______________________________________________________________________

тағайындауға (сайлауға) берілген келісімді қайтарып алу
____________________________________________________________________

негіздері жəне осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы).
15. Құрылтайшы - заңды тұлғаның атқарушы органының не басқару органының 

басшысы бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не 
тағайындау (сайлау) күніне дейін үш жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылған ба__________________________
_______________________________ 

 (иə (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша 
____________________________________________________________________
сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып тəртіптік жаза
____________________________________________________________________
қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісемін.

_________________________ 
         (қолы, күні, мөрі)

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін 
реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 

3-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 

сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін 
жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына 8-1-қосымша

 
 нысан

____________________________________________________________________
(уəкілетті органның толық атауы)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру
(қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің толық 

атауы жəне БСН-і)
 

Өтініш 
____________________________________________________________________

(лицензияны қайта рəсімдеудің себебі көрсетілсін)
байланысты__________________________________________________________

 (сақтандыру салалары, нысандары, сыныптары, қызмет түрі 
____________________________________________________________________ 

 көрсетілсін) 
лицензияны қайта рəсімдеуді сұраймын

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы, сақтандыру брокері туралы мəліметтер:

1. Атауы, мекенжайы __________________________________________________
_____________________________________________________________________

(индексі, облысы, қаласы, ауданы, көшесі, үйінің нөмірі)
____________________________________________________________________

(телефоны, факс)
2. Əділет органдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, исламдық 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, сақтандыру брокерін мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы деректер___________________________________________________

 (заңды тұлғаны мемлекеттік ____________________________________________
________________________________________________________________________

тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куəліктің күні жəне нөмірі).
3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің банктік шоты ашылған банктің атауы 
жəне мекенжайы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі________________________________

____________________________________________________________________
4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) қызметін, қайта сақтандыру бойынша қызметті, сақтандыру брокері 
қызметін жүзеге асыру құқығына алғаш рет алынған лицензия туралы дерек-
тер_____________________________________________________________________ 

(нөмірі, күні, лицензия берген __________________________________________
______________________________________________________________________

мемлекеттік органның атауы).
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымы, сақтандыру брокері жəне олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке 
қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне жауапты болады.

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне олардың əрқайсысы бой-
ынша парақтар саны:

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), лауазы-
мы____________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісемін

______________________
            (қолы)
20___ жылғы «____» ______________ 

Мөр орны (бар болса)

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін 
реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 

4-қосымша
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ 

сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жəне сақтандыру брокерінің қызметін 
жүзеге асыру құқығына лицензия беру қағидаларына 9-қосымша

нысан
 ____________________________________________________________________

 (уəкілетті органның толық атауы)
___________________________________________________________________

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің толық атауы жəне БСН-і)

 
Өтініш

 ____________________________________________________________________ 
(сақтандыру салалары, нысандары, сыныптары, қызмет түрі көрсетілсін)

жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымы, сақтандыру брокері туралы мəліметтер:
1. Атауы, мекенжайы _________________________________________________
____________________________________________________________________

(индексі, облысы, қаласы, ауданы, көшесі, үйінің нөмірі)
____________________________________________________________________

(телефоны, факс)
2. Əділет органдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, исламдық 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, сақтандыру брокерін 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер_________________________
     (заңды тұлғаны
____________________________________________________________________

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы
____________________________________________________________________

 анықтаманың немесе куəліктің күні жəне нөмірі).
3. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің банктік шоты ашылған банктің атауы 
жəне мекенжайы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі________________________________

_________________________________________________________________
4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) қызметін, қайта сақтандыру бойынша қызметті, сақтандыру брокері 
қызметін жүзеге асыру құқығына алғаш рет алынған лицензия туралы дерек-
тер_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
(нөмірі, күні, лицензия берген уəкілетті органның атауы)

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы, сақтандыру брокері жəне олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке 
қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне жауапты болады.

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне олардың əрқайсысы бой-
ынша парақтар саны:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), лауазы-

мы____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісемін.
______________________
(қолы)
20___ жылғы «____» ______________ 
Мөр орны (бар болса)

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін 
реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 

5-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының

 2016 жылғы 29 ақпандағы №65 қаулысына 8-қосымша

 Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық 

берешегін өндіріп алу туралы есеп
 
Есепті кезең: 20__жылғы «__» _________________ жағдай бойынша
Индекс: F8-LKSO
Кезеңділігі: ай сайынғы, жылдық
Ұсынатындар: ерікті жəне мəжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымдарының тарату комиссиялары
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі:
ай сайынғы:
тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде – есепті айдан кейінгі айдың 6 

(алтыншы) күнінен кешіктірмей;

    «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 қаңтар                 №24                    Алматы қаласы

Банкке және (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды құруға 
немесе сатып алуға, бас банктің күмәнді және үмітсіз 

активтерін сатып алатын еншілес ұйымды банктің құруына 
немесе сатып алуына, банктің және (немесе) банк холдингінің 

ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, 
сондай-ақ банктің және (немесе) банк холдингінің еншiлес 

ұйымды құруға, сатып алуға, банктің және (немесе) банк 
холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына 

рұқсатты қайтарып алу қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 
31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Банкке жəне (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды 
құруға немесе сатып алуға, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын 
еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің жəне (немесе) банк 
холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-ақ 
банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, сатып алуға, банктің 
жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсатты 
қайтарып алу қағидалары бекітілсін.

2. Мыналардың:
1) «Банкке жəне (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйым құруға немесе иемдену-

ге, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін иемденетін еншілес ұйымды банктің 
құруына немесе иемденуіне, банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың 
капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру, сондай-ақ банктің жəне (немесе) банк 
холдингінің еншiлес ұйым құруға, иемденуге, банктің жəне (немесе) банк холдингінің 
ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсатын кері қайтарып алу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 
24 ақпандағы № 91 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 7564 тіркелген, 2012 жылғы 18 шілдеде «Егемен Қазақстан» газетінде 
№ 229-230 (27048-27049) жарияланған);

2) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі көрсететін мемлекеттік қызмет тер дің бизнес-
процестерін оңтайландыру жəне автоматтандыру мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Респуб ли  ка сы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 261 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10211 тіркелген, 2015 жылғы 26 ақпанда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жа рия     ланған) бекітілген Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі көрсететін мемлекеттік қыз  меттердің бизнес-процестерін оңтайландыру 
жəне автоматтандыру мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі 8-тармағының 
күші жойылды деп танылсын.

3. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен ( Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін. 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін. 

6. Осы қаулы алғашқы ресми ж                         арияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

 Ұлттық Банк
 Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»                              «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының      Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар        Ұлттық экономика
министрі_______________ Д. Абаев        министрі_____________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 7 наурыз        2017 жылғы 27 наурыз 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 қаңтардағы №24 қаулысымен бекітілген

Банкке жəне (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды құруға немесе 
сатып алуға, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын 

еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің жəне (немесе) 
банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, 

сондай-ақ банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, 
сатып алуға, банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына 

қомақты қатысуына рұқсатты қайтарып алу қағидалары 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Банкке жəне (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды құруға немесе са-
тып алуға, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды 
банктің құруына немесе сатып алуына, банктің жəне (немесе) банк холдингінің 
ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-ақ банктің жəне 
(немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, сатып алуға, банктің жəне (немесе) 
банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсатты қайтарып алу 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк 
қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан 
əрі – Заң) сəйкес əзірленді жəне қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын мемлекеттік 
реттеуді, бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын уəкілетті органның (бұдан əрі – 
уəкілетті орган) еншiлес ұйымды құруға немесе сатып алуға, бас банктің күмəнді жəне 
үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуы-
на, банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға 
рұқсатты беру, сондай-ақ банктің жəне (немесе) ба нк холдингінің еншiлес ұйымды 
құруға, сатып алуға, банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына 
қомақты қатысуына рұқсатты қайтарып алу тəртібін анықтайды.

2. Банктер жəне (немесе) банк холдингтері Заңның 8-бабының 3-тармағында 
көзделген жағдайларда еншілес ұйымдар құрады немесе заңды тұлғалардың жарғылық 
капиталдарына қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алады.

3. Уəкілетті орган банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға 
немесе сатып алуға, сондай-ақ банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың 
капиталына қомақты қатысуына рұқсатты өтініш бергеннен кейін 3 (үш) ай ішінде береді 
немесе беруден бас тартады.

Банкке жəне (немесе) банк холдингіне бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін 
сатып алатын еншілес ұйымды қоспағанда, еншiлес ұйымды құруға немесе сатып 
алуға, сондай-ақ ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беруден бас 
тарту үшін негіздер Заңның 11-1-бабының 6-тармағында көзделген.

Бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды банктің 
құруына немесе сатып алуына рұқсатты беруден бас тарту үшін негіздер Заңның 
11-2-бабының 6-тармағында көзделген.

2-тарау. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруға не-
месе сатып алуға, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын 
еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына рұқсат беру тəртібi

4. Бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды 
қоспағанда, еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат алу үшін банк жəне 

тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде – есепті айдан кейінгі айдың 8 
(сегізінші) күнінен кешіктірмей;

жылдық есеп:
тарату комиссиясында бөлімшелер болмаған кезде – есепті жылдан кейінгі жылдың 

25 (жиырма бесінші) қаңтарынан кешіктірмей;
тарату комиссиясында бөлімшелер болған кезде – есепті жылдан кейінгі жылдың 

30 (отызыншы) қаңтарынан кешіктірмей.
 

Нысан
__________________________________________________________________

(таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
20 ___ жылғы 01 _______ жағдай бойынша 
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кестенің жалғасы 
Сот шешімін орындау

 (сомасы)
Өндіріп алудың мүмкін 
еместігі туралы қаулы

Дебиторлық берешекті 
өндіріп алуға кедергі 
келтіретін себептер

Ескерту

Орындалды Орындалған жоқ Сомасы Күні
12 13 14 15 16 17
      
       

 Тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
______________________________________________________________ _______

 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                       қолы
Бас бухгалтер ___________________________________________________ _______

 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)                        қолы
Орындаушы ______________________________________________ _________ ____

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)      қолы телефоны
Есепке қол қойылған күн 20 __ жылғы «___» __________
Мөр орны
 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.
 

Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық 
берешегін өндіріп алу туралы есептің нысанына қосымша

 
Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру 

бойынша түсіндірме
Таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дебиторлық 

берешегін өндіріп алу туралы есеп
1. Жалпы ережелер

 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Таратылатын сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының дебиторлық берешегін өндіріп алу туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 73-бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сəйкес əзірленді

3. Ай сайынғы есеп қаңтар, ақпан, наурыз, сəуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, 
қыркүйек, қазан, қараша айлары үшін жасалады. Есепті айдан кейінгі айдың 1 (бірінші) 
күні ай сайынғы есептің есепті күні болып табылады. Алдыңғы есептің есепті күні ай 
сайынғы есеп үшін алдыңғы есепті күн болып табылады.

Есепті жылдан кейінгі жылдың 1 (бірінші) қаңтары жылдық есептің есепті күні бо-
лып табылады. Алдыңғы жылдық есептің есепті күні жылдық есеп үшін алдыңғы есепті 
күн болып табылады.

4. Есептілікті жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен 
белгіленеді. Бес жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге 
тең сома жəне одан жоғары сома бір мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға тарату комиссиясының төрағасы (ол болмаған кезеңде – оның орындағы 
адам), бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.

 2. Есептің нысанын толтыру бойынша түсіндірме
 6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының тарату комиссиясында бөлімшелер 

болған кезде жылдық есеп тарату комиссиясының бас офисі жəне оның бөлімшелері 
бойынша деректер ескеріле отырып ұсынылады.

7. Жылдық есепті жасау кезінде осы нысан бойынша есеп жеке желтоқсан үшін, 
жыл үшін қорытынды деректерді жасамай беріледі.

8. 2-бағанда дебитордың атауы көрсетіледі.
9. 3 жəне 4-бағандарда есепті күнгі дебиторлық берешек (борыш сомасы, баланстық, 

баланстан тыс шоттың нөмірі) көрсетіледі.
10. 5 жəне 6-бағандарда наразылық білдіру туралы ақпарат (сомасы жəне күні) 

көрсетіледі.
11. 7-бағанда соттан тыс тəртіппен өтеу туралы ақпарат (сомасы) көрсетіледі.
12. 8 жəне 9-бағандарда борышты өндіріп алуға қуыныммен сотқа өтініш білдіру 

туралы ақпарат (сомасы жəне күні) көрсетіледі.
13. 10 жəне 11-бағандарда тарату комиссиясының пайдасына сот шешімі туралы 

ақпарат (сомасы жəне күні) көрсетіледі.
14. 12 жəне 13-бағандарда жиынтық мəнде сот шешімін орындау туралы ақпарат 

(орындалды жəне орындалған жоқ) көрсетіледі.
15. 14 жəне 15-бағандарда өндіріп алудың мүмкін еместігі туралы қаулы жөнінде 

ақпарат (сомасы жəне күні) көрсетіледі.
16. 16-бағанда дебиторлық берешекті өндіріп алуға кедергі келтіретін себептер 

көрсетіледі.
17. 17-бағанда дебиторлар бойынша өзге қосымша ақпарат көрсетіледі.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
10 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №15104 болып енгізілді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 қаңтар               №21                    Алматы қаласы

Екінші деңгейдегі банктердің банк кепілдіктері мен 
кепілгерлігін беру қағидаларын бекіту туралы

1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне 
(Жалпы бөлім), «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Екінші деңгейдегі банктердің банк кепілдіктері  мен 
кепілгерлігін беру қағидалары бекітілсін. 

2. Мыналардың:
1) «Екінші деңгейдегі банктердің банктік кепілдіктер мен кепілдемелерді беру 

ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарғын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 28 сəуірдегі № 
55 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5231 
тіркелген, 2008 жылғы 4 шілдеде «Заң газеті» газетінде № 101 (1327) жарияланған); 

2) «Екінші деңгейдегі банктердің кепілдіктер мен кепілдемелерді беру ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 28 сəуірдегі № 55 қаулысына өзгеріс 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 
мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2009 жылғы 26 қыркүйектегі № 212 қаулысының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5837 тіркелген, 2009 жылғы 
26 қарашада «Заң газеті» газетінде» № 181 (1777) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы комму-
никациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін. 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

 
Ұлттық Банк

 Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 қаңтардағы № 21 қаулысымен бекітілген

Екінші деңгейдегі банктердің банк кепілдіктері мен кепілгерлігін беру 
қағидалары 

1. Осы Екінші д еңгейдегі банктердің банк кепілдіктері мен кепілгерлігін беру қағидалары 
(бұдан əрі - Қағидалар) 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексіне (Жалпы бөлім), «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк 
реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 
шілдедегі Заңына сəйкес əзірленді жəне екінші деңгейдегі банктердің (бұдан əрі - бан-
ктер) банк кепілдіктері мен кепілгерлігін беру тəртібін белгілейді.

2. Банк кепілдіктері мен кепілгерлігін банктер «Қазақстан Республикасындағы бан-
ктер жəне банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы 
Заңының 30-бабының 2-тармағының 15), 16) тармақшаларында көзделген банк опе-
рацияларын жүргізуге лицензиясы болған жағдайда береді.

3. Банктер банк кепілдіктері мен кепілгерлігін беруді борышкер тұлғаның өтініші бой-
ынша Қағидаларда, Қазақстан Республикасының азаматтық жəне банктік заңнамасында 
жəне банктің директорлар кеңесі бекіткен операцияларды жүргізудің жалпы шарттары 
туралы қағидаларда айқындалған талаптарды есепке ала отырып жүзеге асырады. 

Банк кепілдігін немесе кепілгерлігін беруге борышкер тұлғаның өтінішін банк 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі Басқармасының 2011 жылғы 28 ақпандағы № 19 қаулысымен бекітілген, 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6884 тіркелген Банктік 
қызметтерді көрсету жəне банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындай-
тын клиенттердің өтініштерін қарау ережесінде белгіленген тəртіпте қарастырады.

4. Банк кепілдігін немесе кепілгерлігін берген кезде банк борышкер тұлғаның өзі туралы 
жəне оның өтініші бойынша банк кредиттік бюроларға берген кепілдіктер немесе кепілгерлік 
туралы мəліметтерді банктің ұсынуына борышкер тұлғаның жазбаша келісімін алады. 

5. Банк кепілдігін немесе кепілгерлігін беру, сондай-ақ банк кепілдігі немесе 
кепілгерлігі бойынша міндеттемелерді орындау талаптарын ұсыну жазбаша нысан-
да ресімделеді. 

6. Банк кепілдігі немесе кепілгерлігі шартында мыналар болуы тиіс:
1) банк банк кепілдігін немесе кепілгерлігін тапсырмасы бойынша берген жеке 

тұлға-борышкердің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), туған күні, тұрғылықты жері, 
заңды мекенжайы, жеке басын куəландыратын құжаттың атауы жəне деректемелері, 
жеке сəйкестендіру нөмірі; 

2) банк банк кепілдігін немесе кепілгерлігін тапсырмасы бойынша берген заңды 
тұлға-борышкердің атауы, заңды тұлға есебінде мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне күні, 
бизнес-сəйкестендіру нөмірі;

3) банк банк кепілдігін немесе кепілгерлігін пайдасына берген жеке тұлға-
кредитордың тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), жеке сəйкестендіру нөмірі, сондай-ақ 
туған күні, тұрғылықты жері, заңды  мекенжайы, жеке басын куəландыратын құжаттың 
атауы жəне деректемелері туралы ақпарат бейрезидент тіркелген мемлекеттің 
заңнамасында көзделген өзге де дербес деректер);

4) банк банк кепілдігін немесе кепілгерлігін пайдасына берген борышкердің заңды 
тұлға-кредиторының атауы, сондай-ақ заңды тұлға есебінде мемлекеттік тіркеу күні, 
бизнес-сəйкестендіру нөмірі туралы мəлімет (немесе оны заңды тұлға есебінде 
сəйкестендіретін, бейрезидент тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге 
де дербес деректер); 

5) банк кепілдігін немесе кепілгерлігін берген банктің атауы;
6) банк кепілдігі немесе кепілгерлігі шартының нөмірі мен күні жəне банк кепілдігі 

мен кепілгерлігін беру қажеттілігі көзделген құжаттардың нөмірі мен күні;
7) егер тараптардың келісімімен банк кепілдігі немесе кепілгерлігі шартында өзгелері 

белгіленбеген болса, банк кепілдігі немесе кепілгерлігі шарты бойынша төленуге жа-
татын барынша жоғарғы ақша сомасы;

8) банк кепілдігі берілген немесе кепілгерлік берілген мерзім немесе банк кепілдігі не-
месе кепілгерлігі шартында тараптардың келісімімен өзгелері белгіленбеген болса, банк 
кепілдігін немесе кепілгерлігін берген банктің міндеттемесі ол басталғанда тоқтатылатын 
жағдай (оқиға) (банк кепілдігінің немесе кепілгерлігінің қолданылу мерзімі); 

9) банк кепілдігі немесе кепілгерлігінің нөмірі жəне шығарылған күні;
10) берілген банк кепілдігі немесе кепілгерлігі бойынша банктің жауапкершілігі 

(төлемді жүзеге асыру) басталатын талаптар.
Осы тармақта көзделген мəліметтер тізбесі, егер ол Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмейтін болса, банк кепілдігі немесе 
кепілгерлігі шарты тараптарының келісімі бойынша толықтырылуы мүмкін. 

7. Міндеттемеге қатысатын тараптар құрамына байланысты банк борышкердің 
тапсырмасы бойынша жəне оның есебінен кепілгер алдындағы борышкердің 
міндеттемелерін орындауды қамтамасыз ету үшін борышкердің кредиторының пайда-
сына банктік кепілдікті берген басқа кепілгер банктің пайдасына банктік қарсы кепілдікті 
(бұдан əрі - қарсы кепілдік) береді. 

8. Банктік қарсы кепілдік шартында мынадай мəліметтер көрсетіледі:
1) банк банктік қарсы кепілдікті тапсырмасы бойынша берген жеке тұлға-борышкердің 

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), туған күні, тұрғылықты жері, заңды мекенжайы, жеке 
басын куəландыратын құжаттың атауы жəне деректемелері, жеке сəйкестендіру нөмірі; 

2) банк банктік қарсы кепілдікті тапсырмасы бойынша берген заңды тұлға-
борышкердің атауы, заңды тұлға есебінде мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне күні, бизнес-
сəйкестендіру нөмірі;

3) кепілгер банктің пайдасына банктік қарсы кепілдікті берген банктің атауы;
4) банк банктік қарсы кепілдікті борышкердің тапсырмасы бойынша пайдасына 

берген кепілгер банктің атауы;
5) кредитор банк банктік кепілдікті пайдасына берген жеке тұлға-кредитордың 

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), жеке сəйкестендіру нөмірі, сондай-ақ туған күні, 
тұрғылықты жері, заңды мекенжайы, жеке басын куəландыратын құжаттың атауы жəне 
деректемелері туралы ақпарат бейрезидент тіркелген мемлекеттің заңнамасында 
көзделген өзге де дербес деректер);

6) банк банктік қарсы кепілдікті пайдасына берген борышкердің заңды тұлға-
кредиторының атауы, сондай-ақ заңды тұлға есебінде мемлекеттік тіркеу күні, бизнес-
сəйкестендіру нөмірі туралы мəлімет (немесе оны заңды тұлға есебінде сəйкестендіретін, 
бейрезидент тіркелген мемлекеттің заңнамасында көзделген өзге де дербес деректер); 

7) банктік қарсы кепілдік шартының нөмірі мен күні жəне банктік қарсы кепілдікті 
беру қажеттілігі көзделген құжаттардың нөмірі мен күні;

8) егер тараптардың келісімен банктік қарсы кепілдік шартында өзгелері 
белгіленбеген болса, банктік қарсы кепілдік шарты бойынша төленуге жататын ба-
рынша жоғарғы ақша сомасы; 

9) банктік қарсы кепілдік берілген мерзім немесе ег ер тараптардың келісімімен 
банктік қарсы кепілдік шартында өзгелері белгіленбеген болса, банктік қарсы кепілдік 
берген банктің міндеттемесі ол басталғанда тоқтатылатын жағдай (оқиға) (банктік 
қарсы кепілдіктің қолданылу мерзімі); 

10) банктік қарсы кепілдіктің нөмірі жəне шығарылған күні;
11) берілген банктік қарсы кепілдік бойынша банктің жауапкершілігі (төлемді жүзеге 

асыру) басталатын талаптар. 
Осы тармақта көзделген мəліметтер тізбесі, егер ол Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген талаптарға қайшы келмейтін болса, банктік қарсы кепілдік 
шарты тараптарының келісімі бойынша толықтырылуы мүмкін.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
17 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №14915 болып енгізілді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 қаңтар                  №22                      Алматы қаласы

Қамтылымсыз кредит (бланкілік кредит) беру 
критерийлерін белгілеу туралы

«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 
31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Банктер туралы заң) 
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Банктер туралы заңның 35-бабы 3-тармағының мақсаттары үшін бір мезгілде 
мынадай критерийлерге сəйкес келетін:

1) кредиттің мөлшері банктің Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13919 тіркелген, «Пруденциялық нормативтердің жəне сақталуға міндетті 
өзге де нормалар мен белгілі бір күнге банк капиталының мөлшері лимиттерінің 
нормативтік мəндерін жəне есептеу əдістемесін жəне Банктің ашық валюталық позици-
ясын есептеу қағидаларын жəне лимиттерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 30 мамырдағ ы № 147 қаулысының (бұдан 
əрі – № 147 қаулы) талаптарына сəйкес есептелген меншікті капиталының өлшемінен 
0,02 (нөль бүтін жүзден екі) пайызынан асатын;

2) тұрақсыздық айыбын қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген қамтамасыз ету жиынтығында қарыз алушының берілген кредит бойынша 
міндеттемелерінің 50 (елу) пайызынан аз жабады не жоқ болатын кредит қамтылымсыз 
кредит (бланкілік кредит) болып танылатыны белгіленсін.

2. Осы қаулының 1-тармағында белгіленген критерийлерге сəйкес келетін, бас 
банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын бас банктің еншілес ұйымға бер-
ген кредит қамтылымсыз кредит (бланкілік кредит) болып танылмайды.

3. Осы қаулының 1-тармағында белгіленген қамтылымсыз кредиттің (бланкілік 
кредиттің) критерийлері № 147 қаулыға қолданылмайды.

4. «Қамтамасыз етілмеген кредиттің (бланкілік кредиттің) критерийлерін белгілеу 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 26 
қарашадағы № 336 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 8255 тіркелген, 2013 жылғы 18 мамырда «Егемен Қазақстан» газетінде 
№ 129 (28068) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

5. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 
Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

6. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін 
күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

7. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

8. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

 
Ұлттық Банк

 Төрағасы Д.АҚЫШЕВ
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 

15 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №14902 болып енгізілді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(немесе) банк холдингі уəкілетті органға еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға, 
оның ішінде бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды 
құруға немесе сатып алуға рұқсат алу үшін Заңның 11-1-бабының 4-тармағында 
көзделген құжаттарды, сондай-ақ банктің жəне (немесе) банк холдингінің болжанып 
отырған еншілес ұйымдарының болуы нəтижесінде құрамына банк жəне (немесе) 
банк холдингі кіретін банк конгломератының уəкілетті орган белгілеген пруденциалдық 
нормативтердің, сондай-ақ банктер сақтауға міндетті басқа да нормалар мен 
лимиттердің есебін қоса бере отырып, Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша өтініш (бұдан əрі – өтініш) береді.

Талап етілетін құжаттар қоса беріле отырып, өтініш қағаз тасымалдағышта не 
«электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылады.

Қазақстан Республикасының резиденттері емес - банк холдингтері өтінішті қағаз 
тасымалдағышта ұсынады.

5. Еншілес ұйымның қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты тəуекелдерді 
басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің болуын растау мақсатында банк жəне (не-
месе) банк холдингі Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тəуекелдерді 
басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйымның қызметіне 
байланысты тəуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын ақпаратты 
ұсынады.

6. Құрылатын не сатып алынатын еншілес ұйым Қазақстан Республикасының 
резиденті - банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді 
басқарушы болып табылса, өтініш қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингінің 
жəне (немесе) сақтандыру холдингінің мəртебесін сатып алу туралы өтінішпен бірге 
бір мезгілде ұсынылады.

Банк Қазақстан Республикасының резиденттері – сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы, инвестициялық портфельді басқарушы – еншілес ұйымды құруға немесе сатып 
алуға рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда Заңның 11-1-бабы 4-тармағының 1), 3), 
4), 9), 10) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

Банк Қазақстан Республикасының резиденті – банк – еншілес ұйымын құруға не-
месе сатып алуға рұқсат алу үшін өтініш не банк холдингі Қазақстан Республикасының 
резиденттері – банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық 
портфельді басқарушы – еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат алу 
үшін өтініш берген жағдайда Заңның 11-1-бабы 4-тармағында көрсетілген құжаттарды 
ұсынбайды.

7. Құрылатын не сатып алынатын еншілес ұйым Қазақстан Республикасының 
резиденттері - банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді 
басқарушы болып табылса, еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7552 тіркелген 
«Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, 
сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, инвестициялық портфельді басқарушының 
ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру, қайтарып алу қағидаларын жəне 
көрсетілген келісім алу үшін ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 
ақпандағы № 67 қаулысына (бұдан əрі - № 67 қаулы) сəйкес қаржы ұйымының ірі 
қатысушысының, банк холдингінің жəне (немесе) сақтандыру холдингінің мəртебесін 
сатып алуға келісіммен бірге бір мезгілде беріледі.

8. Бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымды құруға 
немесе сатып алуға рұқсатты алу үшін банк уəкілетті органға Заңның 11-2-бабының 
5-тармағында көзделген құжаттарды, сондай-ақ есепті, оның ішінде шоғырландырылған 
негізде болжанып отырған бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын 
еншілес ұйымның болуы нəтижесінде уəкілетті орган белгілеген пруденциалдық 
нормативтердің жəне банктер сақтауға міндетті басқа да нормалар мен лимиттердің 
есебін қоса бере отырып, өтініш береді.

Талап етілетін құжаттар қоса беріле отырып, өтініш қағаз тасымалдағышта не 
«электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылады.

9. Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазым-
дарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат 
Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұсынылады.

10. Тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес 
ұйымның қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін рас-
тайтын құжаттарды қоспағанда, табыс етілген құжаттарға ескертулер болған кезде 
уəкілетті орган банкке жəне (немесе) банк холдингіне оларды жою мерзімін көрсете 
отырып, почта, факсимильді байланыс жəне (немесе) электрондық пошта арқылы 
мұндай ескертулерді көрсетіп хат жібереді. 

 Банк жəне (немесе) банк холдингі ескертулерді жояды жəне уəкілетті орган жіберген 
жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасының банк 
заңнамасының талаптарына сəйкес пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсынады.

11. Уəкілетті органның еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсатын бұрын 
алған жəне кейіннен ұйымдардың капиталына қомақты қатысудың белгілері ғана бар 
банк жəне (немесе) банк холдингі көрсетілген өзгерісті растайтын құжаттарды ғана 
ұсына отырып, көрсетілген сəйкессіздік туындаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) 
күн ішінде уəкілетті орган еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға бұрын берген 
рұқсаттың қолданылуын жəне банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымның капи-
талына қомақты қатысуға рұқсатты беруді тоқтату туралы уəкілетті органға өтінішхат 
береді.

12. Уəкілетті орган банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға 
немесе сатып алуға, сондай-ақ бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып 
алатын еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға берілген жəне қайтарып алынған 
рұқсаттардың тізбесін жүргізеді, онда мынадай мəліметтер қамтылады:

1) банктің жəне (немесе) банк холдингінің атауы;
2) заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өту туралы деректерді жəне қызметтің 

түрін көрсете отырып, еншілес ұйымның (бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін 
сатып алатын еншілес ұйымның) атауы;

3) банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды (бас банктің күмəнді 
жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды) құруға немесе сатып алуға 
берілген рұқсаттың күні мен нөмірі;

4) банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды (бас банктің күмəнді 
жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды) құруға немесе сатып алуға 
бұрын берілген рұқсаттың күшін жою туралы шешімнің күні мен нөмірі.

3-тарау. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына 
қомақты қатысуға рұқсатты беру тəртібi

13. Банк жəне (немесе) банк холдингі ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға 
рұқсат алу үшін уəкілетті органға Заңның 11-1-бабының 12-тармағына сəйкес 
құжаттарды қоса бере отырып, Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымның капиталына қомақты қатысуға 
рұқсатты алуға өтініш ұсынады.

Талап етілетін құжаттар қоса беріле отырып, банктің жəне (немесе) банк холдингінің 
ұйымның капиталына қомақты қатысуға рұқсатты алу үшін өтініш қағаз тасымалдағышта 
не «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылады.

14. Қазақстан Республикасының резиденттері - банктің, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталына 
қомақты қатысуды сатып алатын жағдайда банктің жəне (немесе) банк холдингінің 
ұйымның капиталына қомақты қатысуға рұқсатты алу үшін өтініш қаржы ұйымының ірі 
қатысушысының, банк холдингінің жəне (немесе) сақтандыру холдингінің мəртебесін 
сатып алу туралы өтінішпен бірге бір мезгілде ұсынылады.

Банк Қазақстан Республикасының резиденттері – банктің (банктің ірі қатысушысы 
мəртебесін сатып алу туралы өтініш), сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, 
инвестициялық портфельді басқарушының капиталына банктің қомақты қатысуына 
рұқсатты алу үшін өтініш берген жағдайда Заңның 11-1-бабы 4-тармағының 3) 
тармақшасында көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

Банк Қазақстан Республикасының резиденті - банктің капиталына банктің қомақты 
қатысуына рұқсатты алу (банк холдингінің мəртебесін сатып алу туралы өтініш) үшін 
өтініш не банк холдингі Қазақстан Республикасының резиденттері – банктің, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталы-
на қомақты қатысуға рұқсатты алу үшін өтініш берген жағдайда Заңның 11-1-бабы 
4-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

15. Қазақстан Республикасының резиденттері – банктің, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталы-
на қомақты қатысуды сатып алған жағдайда ұйымдардың капиталына қомақты 
қатысу үшін рұқсат № 67 қаулыға сəйкес қаржы ұйымының ірі қатысушысының, банк 
холдингінің жəне (немесе) сақтандыру холдингінің мəртебесін сатып алуға келісіммен 
бір мезгілде беріледі.

16. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар 
ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазымдары-
на тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат 
Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұсынылады.

17. Тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде банктің жəне 
(немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның қызметіне байла-
нысты тəуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын құжаттарды қоспағанда, 
ұсынылған құжаттарға ескертулер болған кезде уəкілетті орган банкке жəне (немесе) 
банк холдингіне оларды жою мерзімін көрсете отырып, пошта, факсимильді байланыс 
жəне (немесе) электрондық пошта арқылы мұндай ескертулерді көрсетіп хат жібереді. 

 Банк жəне (немесе) банк холдингі ескертулерді жояды жəне уəкілетті орган жіберген 
жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасының банк 
заңнамасының талаптарына сəйкес пысықталған (түзетілген) құжаттарды ұсынады.

18. Уəкілетті орган банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына 
қомақты катысуға берілген жəне қайтарып алынған рұқсаттардың тізбесін жүргізеді, 
онда мынадай мəліметтер қамтылады:

1) банктің жəне (немесе) банк холдингінің атауы;
2) заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеуден өту туралы деректерді жəне қызметтің 

түрін көрсете отырып, банктің жəне (немесе) банк холдингінің қомақты катысуы бар 
ұйымның атауы;

3) ұйымның капиталына қомақты катысуға рұқсаттың күні мен нөмірі;
4) ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға бұрын берілген рұқсаттың күшін жою 

туралы шешімнің күні мен нөмірі.
4-тарау. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, 

сатып алуға, банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына 
қомақты қатысуға рұқсатты қайтарып алу тəртібі

19. Уəкілетті орган банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруға, 
сатып алуға, банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты 
қатысуға берілген рұқсатты Заңның 11-1-бабының 13-тармағында көрсетілген негіздер 
бойынша қайтарып алады.

20. Еншілес ұйымды құруға, сатып алуға, ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға 
рұқсат қайтарып алынған жағдайда банк жəне (немесе) банк холдингі Заңның 11-1-
бабы 13-тармағының үшінші бөлігінде көзделген іс-шараларды жүзеге асырады жəне 
осы Қағидалардың 21-тармағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, растайтын 
құжаттарды қоса бере отырып, оларға тиесілі акцияларды (жарғылық капиталда қатысу 
үлестерін) иеліктен шығаруды жүргізген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде уəкілетті 
органға хабарлама ұсынады. 

21. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруға немесе сатып 
алуға, банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымның капиталына қомақты қатысуға 
бұрын берілген рұқсатты қайтарып алу туралы өтінішхатпен банк жəне (немесе) банк 
холдингі растайтын құжаттарды қоса бере отырып, Заңның 11-1-бабы 13-тармағының 
2), 3), 4) тармақшаларында көзделген жағдайлар туындаған сəттен бастап 1 (бір) ай 
ішінде уəкілетті органға өтініш жасайды.

Банкке жəне (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды құруға немесе сатып 
алуға, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес 
ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің жəне (немесе) банк 

холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-
ақ банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, сатып алуға, 

банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты 
қатысуына рұқсатты қайтарып алу қағидаларына 1-қосымша

нысан
 
_____ жылғы «___» __________ № _____

Еншiлес ұйым құруға немесе сатып алуға, оның ішінде бас банктің күмəнді 
жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды құруға немесе сатып 

алуға рұқсат алуға өтініш
__________________________________________________________________

 (өтініш берушінің атауы)

банк жəне (немесе) банк холдингі уəкілетті органының _______________________
________________________________________

 (өткізілетін орын)

_____ жылғы «____» _______________ № ____ шешіміне сəйкес
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(құрылатын (сатып алынатын) еншілес ұйымның атауы, орналасқан жері)
құруға немесе сатып алуға рұқсат беруді сұрайды.
Банк жəне (немесе) банк холдингі өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың 

дəйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратып алынған қосымша 
ақпараттың жəне құжаттардың уəкілетті органға уақтылы берілуін растайды. Қоса 
берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың тізбесін атауымен, əрқайсысы бойынша 
дана жəне бет санын көрсету керек).

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісімді ұсынамыз.

 
Атқарушы органның басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге 

асыратын тұлға)
____________________________ 
                    (қолы)
Басқару органының басшысы (бар болса)
 ___________________________
                    (қолы)

Мөр орны (бар болса)

 Банкке жəне (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды құруға немесе са-
тып алуға, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес 

ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің жəне (немесе) банк 
холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-
ақ банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, сатып алуға, 

банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты 
қатысуға рұқсатты қайтарып алу қағидаларына 2-қосымша

нысан

Тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес 
ұйымның қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін 

растайтын ақпарат
_____________________________________________________________________

(банктің жəне (немесе) банк холдингінің атауы)
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(Соңы. Басы 14-бетте) 

(Жалғасы 16-бетте) 

№ Банктердің еншілес ұйымның қызметіне байланысты 
тəуекелдерге қатысты банктің тəуекелдерді басқару жəне 
ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыруына қойылатын 
талаптар

Банктің еншілес ұйымның қыз-
ме  тіне байланысты тəу еке л-
дерге қатысты тəуекел дер ді 
бас  қару жəне ішкі бақылау 
жүйе ле  рінің бар екенін рас-
тайтын іш к і  нормативт ік 
құжаттарының (бұ дан əрі 
– ІНҚ) атауы (ІНҚ бө лі мін, 
тармағын көрсету керек)

11. Банктің директорлар кеңесінің, басқармасының, 
бөлімшелерінің тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау 
жөніндегі өкілеттіктері жəне функционалдық міндеттері, 
олардың жауапкершіліктері:
 банктің директорлар кеңесі  банктің еншілес 
ұйымдарында ішкі аудиттің тəртібін, стандарттарын 
жəне принциптерін енгізуді қамтамасыз етеді;
 уəкілетті алқалы орган банктің еншілес ұйымдарында 
ішкі аудиттің тəртібін, стандарттарын жəне қағидаттарын 
енгізуді қамтамасыз етеді.
 банктің басқармасы банктің еншілес ұйымына 
инвестицияларға жəне оларды одан əрі дамытуға 
қатысты мақсаты (жоспарлары) қамтылатын банк 
стратегиясының жобасын əзірлейді.

22. Тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жөніндегі ішкі 
саясаттар мен рəсімдер:
 банк рəсімдер арқылы өтімділіктің топ ішіндегі 
тəуекелді басқарады, оның ішінде банктің еншілес 
ұйымдарын топтағы басқа көздерінен қорландыруына 
байланыстығын шектейтін лимиттерді белгілейді;
 банк комплаенс-бақылау жөніндегі бөлімше құрады, 
оның ішінде банктің еншілес ұйымдарының комплаенс-
тəуекелді, оның ішінде қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне терроризмді 
қаржыландыру тəуекелдерін басқару мəселелері бой-
ынша қызметін ұйлестіру функциясын жүзеге асырады;
 банк тəуекелдерді, оның ішінде банкке қатысты еншілес 
немесе тəуелді болып табылатын барлық ұйымдарды 
ескере отырып, басқарудың ішкі бақылауын жүзеге асыру 
рəсімдерін əзірлейді;
 банктің еншілес ұйымдарымен əрекет ету жəне ақпарат 
алмасу тəртібін қамтитын ішкі аудит саясатын банк 
əзірлейді.
 банк ішкі аудит бөлімшесін құрайды, ол өзгеден 
басқа, банктің ішкі аудит бөлімшесінің банктің еншілес 
ұйымдарының ішкі аудит бөлімшелерімен өзара əрекет 
ету тəртібін əзірлейді.

Ескерту:
Осы нысанға мыналар қоса беріледі:
1) ішкі нормативтік құжаттардың тізбесі;
2) банктің ішкі нормативтік құжаттары.

Банкке жəне (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды құруға немесе сатып 
алуға, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес 
ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің жəне (немесе) банк 

холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-
ақ банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, сатып алуға, 

банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты 
қатысуына рұқсатты қайтарып алу қағидаларына 3-қосымша

нысан 

 фотосурет
орны

Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер 
лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) 

туралы ақпарат
________________________________________________________________

(еншілес ұйымның атауы) 
____________________________________________________________________

(еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы
қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын 

кандидаттың) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
____________________________________________________________________

жəне басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидат еншілес ұйымда 
тағайындалатын немесе сайланатын лауазымы көрсетіледі)

1. Жалпы мəліметтер:
Туған күні жəне жері  
Азаматтығы  
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректерi (нөмірі, берілген күні, кіммен 
берілген), жеке сəйкестендіру нөмірі

 

 
2. Білімі:

№ Оқу орнының 
атауы

Түскен күні – 
аяқтаған күні

Мамандығы Білімі туралы дипломның 
деректемелері, біліктігі 

1 2 3 4 5

 
3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) 

жəне жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) 
туралы мəліметтер
№ Тегі, аты, əкесінің аты

 (бар болса)
Туған жылы Туыстық қатынасы Жұмыс орны мен 

лауазымы
1 2 3 4  5

 
4. Еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (басшы қызметкерлер лауазымдарына 

тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларын иеленуі туралы мəліметтер:

№ Заңды тұлғаның 
атауы жəне 

орналасқан жері

Заңды тұлға 
қызметінің 
жарғылық 

түрлері

Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу 
үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялары 

санының дауыс беретін акцияларының жалпы 
санына арақатынасы (пайызбен)

1 2  3 4 

 
5. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (басшы қызметкер лауазы-

мына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) бүкіл еңбек 
қызметi, оның iшiнде еншілес ұйымдағы лауазымын немесе кандидат еншілес ұйымда 
тағайындалатын лауазымды көрсете отырып, жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден 
бастап еңбек қызметi туралы мəліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге 
асырмаған кезең көрсетіледі.

№ Жұмыс істеген 
кезеңі (күні, айы, 

жылы)

Жұмыс 
орны 

Лауазымы (та-
лап етілсе келісу 

күнін көрсете 
отырып)

Тəртіптік жаза 
қолданудың 

болуы

Жұмыстан 
шығарылу, лауа-
зымнан босатылу 

себептері
1  2  3 4  5  6

 
6. Еншілес ұйымдағы жəне (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитет-

терде мүшелігі туралы мəліметтер:
№ Кезеңі (күні, айы, 

жылы)
Ұйымның атауы Лауазымы Жұмыстан шығарылу, лауа-

зымнан босатылу себептері
1 2  3 4  5

 
7. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығы туралы мəліметтер:

№ Күні Соттың 
атауы

Соттың 
орналасқан 

жері

Жаза 
түрі

Кандидат оған сəйкес қылмыстық 
жауапкершілікке тартылған 

заңнама актісінің бабы

Соттың іс 
жүргізу шешімін 
қабылдау күні

1  2  3 4  5 6  7

 
8. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылық жасағаны үшін əкімшілік 

жауапкершілікке тартылуы туралы мəліметтер:
Күні Əкімшілік 

жауапкершілікке 
тарту тура-
лы шешім 

қабылдаған орган

Əкімшілік 
жауапкершілікке 

тарту туралы 
шешім қабылдаған 

органның 
орналасқан жерi

Əкімшілік 
жазаның 

түрі

Кандидат оған 
сəйкес əкімшілік 
жауапкершілікке 

тартылған заңнама 
актісінің бабы

Шешім 
қабылданған 

күні

1 2 3 4 5 6 

9. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті орган қаржы ұйымының таратылуына жəне (немесе) қаржы нарығында 
қызметін жүзеге асыруды тоқтатуына əкеп соққан қаржы ұйымын консервациялау не 
оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-
ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдағанға не қаржы ұйымын 
мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіпте оны банкрот деп тану туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне дейін кемінде 1 
(бір) жылдан аспайтын кезеңде еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер 
лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) бұрын қаржы 
ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, 
мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы 
- заңды тұлғаның (банк холдингінің) басшысы болып табылғаны туралы мəліметтер

____________________________________________________________________
 (иə (жоқ), ұйымның атауын, _____________________________________________

_______________________________________________________________________
 лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету керек)

 10. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау 
немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) қатарынан төрт жəне одан да көп кезең 
бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойын-
ша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық 
сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне 
(немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет ту-
ралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін 
соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының бас-
шысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі 
акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға – эмитенттің басқару 
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері 
болған адам банктің басшы қызметкері болып табылғаны туралы мəліметтер 

 ____________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,

____________________________________________________________________ 
лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету керек)

11. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді 
қайтарып алу жəне қаржы ұйымдарында, банк жəне сақтандыру холдингтерінде, 
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамында қызметтік 
мiндеттерiн орындаудан шеттету туралы деректердің болуы

____________________________________________________________________
 (иə (жоқ), ұйымның атауын,

____________________________________________________________________
 лауазымын, жұмыс істеген кезеңін, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып 

____________________________________________________________________
 алудың негіздерін жəне осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның ____

______________________________________________________________________
атауын көрсету керек)
12. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау 

немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) тағайындау (сайлау) күніне дейін үш 
жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма 
______________________________________________________________________

 (иə (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша 
____________________________________________________________________

 сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып, 
____________________________________________________________________
 тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді жəне оның дəйекті жəне толық екендігін, 
мінсіз іскери беделі болуын растаймын. 

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге 
жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

 Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
_______________________________________________________________

 (баспа əріптерімен)
 Күні ___________________________________________________________
Қолы ___________________________________________________________

Банкке жəне (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды құруға немесе сатып 
алуға, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес 
ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің жəне (немесе) банк 

холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-
ақ банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, сатып алуға, 

банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты 
қатысуына рұқсатты қайтарып алу қағидаларына 4-қосымша

нысан 
___ жылғы «___» _______ № _____

Банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымның капиталына қомақты 
қатысуға рұқсатты алуға

өтініш
__________________________________________________________________

 (өтініш берушінің атауы)
банктің жəне (немесе) банк холдингінің уəкілетті органының ____________________

_________________________________________________________________________
 (өткізілетін орын)

_____ жылғы «____» _______________ № ____ шешіміне сəйкес
____________________________________________________________________

(ұйымның атауы, орналасқан жері)
ұйымның капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беруді сұрайды.
Банк жəне (немесе) банк холдингі өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың 

дəйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратып алынған қосымша 
ақпараттың жəне құжаттардың уəкілетті органға уақтылы берілуін растайды. 

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін. 

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың тізбесін атауымен, əрқайсысы 
бойынша дана жəне бет санын көрсету керек).

 
Атқарушы органның басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге 

асыратын тұлға)
____________________________ 
  (қолы)
Басқару органының басшысы (бар болса)
 ___________________________
  (қолы)
Мөр орны (бар болса)

Банкке жəне (немесе) банк холдингіне еншiлес ұйымды құруға немесе сатып 
алуға, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес 
ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің жəне (немесе) банк 

холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-
ақ банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруға, сатып алуға, 

банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты 
қатысуына рұқсатты қайтарып алу қағидаларына 5-қосымша

 
нысан

 фотосурет
орны

Банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы 
бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер 

лауазымдарына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған 
кандидаттар) туралы ақпарат

 _____________________________________________________________________
(банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның 

басшы қызметкерiнің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау 
үшін ұсынылып отырған кандидаттың) тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

_____________________________________________________________________
жəне басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидат банктің жəне (немесе) банк 

холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымда тағайындалатын немесе сай-
ланатын лауазымы көрсетіледі)

_____________________________________________________________________
(банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның 

атауы)

1. Жалпы мəліметтер:
Туған күні жəне жері  
Азаматтығы  
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері (нөмірі, берілген күні, 
кіммен берілген), жеке сəйкестендіру нөмірі

 

 
2. Білімі:

№ Оқу орнының 
атауы

Түскен күні – 
аяқтаған күні

Мамандығы Білімі туралы дипломның 
деректемелері, біліктігі 

1 2 3 4 5

 
3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) 

жəне жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) 
туралы мəліметтер
№ Тегі, аты, əкесінің аты 

(бар болса)
Туған 
жылы

Туыстық 
қатынасы

Жұмыс орны мен ла-
уазымы

1 2 3 4  5

 
4. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар ұйымның 

басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сай-
лау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 
қатысуы немесе акцияларын иеленуі туралы мəліметтер:

№ Заңды тұлғаның 
атауы жəне 
орналасқан 

жері

Заңды тұлға 
қызметінің 
жарғылық 

түрлері

Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесі 
немесе кандидатқа тиесілі акциялары санының 

дауыс беретін акцияларының жалпы санына 
арақатынасы (пайызбен)

1 2  3 4 

 
5. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы 

бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау 
немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметiнде атқарған 
лауазымдары, оның iшiнде уəкілетті органға келісу туралы өтінішхат ұсынған қаржы 
ұйымындағы, холдингтегі лауазымы көрсетіледі.

№ Жұмыс істеген 
кезеңі (күні, 
айы, жылы)

Жұмыс 
орны 

Лауазымы Тəртіптік жаза 
қолданудың болуы

Жұмыстан шығарылу, лауа-
зымнан босатылу себептері

1  2  3 4  5  6

 
6. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар 

ұйымдағы жəне (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттерде мүшелігі 
туралы мəліметтер:

№ Кезеңі (күні, айы, 
жылы)

Ұйымның 
атауы

Лауазымы Жұмыстан шығарылу, лауазымнан боса-
тылу себептері

1 2  3 4  5

 
7. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығы туралы мəліметтер:

№ Күні Соттың 
атауы

Соттың 
орналасқан 

жері

Жаза 
түрі

Кандидат оған сəйкес 
қылмыстық жауапкершілікке 
тартылған заңнама актісінің 

бабы

Соттың іс 
жүргізу шешімін 
қабылдау күні

1  2  3 4  5 6  7

 
8. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылық жасағаны үшін əкімшілік 

жауапкершілікке тартылуы туралы мəліметтер:
Күні Əкімшілік 

жауапкершілікке 
тарту тура-
лы шешім 

қабылдаған 
орган

Əкімшілік 
жауапкершілікке 

тарту туралы 
шешім қабылдаған 

органның 
орналасқан жерi

Əкімшілік 
жазаның 

түрі

Кандидат оған 
сəйкес əкімшілік 
жауапкершілікке 

тартылған заңнама 
актісінің бабы

Шешім 
қабылданған 

күні

1 2 3 4 5 6 

9. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті орган қаржы ұйымының таратылуына жəне (немесе) қаржы нарығында 
қызметін жүзеге асыруды тоқтатуына əкеп соққан қаржы ұйымын консервациялау не 
оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-
ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдағанға не қаржы ұйымын 
мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіпте оны банкрот деп тану туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне дейін кемінде 1 
(бір) жылдан аспайтын кезеңде еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер 
лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) бұрын қаржы 
ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, 
мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы 
- заңды тұлғаның (банк холдингінің) басшысы болып табылғаны туралы мəліметтер

____________________________________________________________________
 (иə (жоқ), ұйымның атауын, 

____________________________________________________________________
 лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету керек)

 10. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау 
немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) қатарынан төрт жəне одан да көп 
кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы 
төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының 
төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған 
эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың 
мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын 
қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшы-
сы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі 
акционер) – заңды тұлға – эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы 
органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері 
болып табылғандығы туралы мəліметтер 

 ____________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,

____________________________________________________________________ 
лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету керек)

11. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімді 
қайтарып алу жəне қаржы ұйымдарында, банк жəне сақтандыру холдингтерінде, 
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамында қызметтік 
мiндеттерiн орындаудан шеттету туралы деректердің болуы

_____________________________________________________________________ 
 (иə (жоқ), ұйымның атауын,

______________________________________________________________________
 лауазымын, жұмыс істеген кезеңін, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып 
____________________________________________________________________
 алудың негіздерін жəне осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның 
______________________________________________________________________

атауын көрсету керек)
12. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына қомақты қатысуы бар 

ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сай-
лау үшін ұсынылып отырған кандидат) тағайындау (сайлау) күніне дейін үш жыл ішінде 
сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма 

______________________________________________________________________
 (иə (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша 

____________________________________________________________________
 сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып, 

____________________________________________________________________
 тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді жəне оның дəйекті жəне толық екендігін, 
мінсіз іскери беделі болуын растаймын. 

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге 
жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

 Тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе)
______________________________________________________________________

 (баспа əріптерімен)
 Күні ________________________________
Қолы ________________________________

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
27 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15050 болып енгізілді. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өнеркəсіптік пайдалануына енгізу актісін 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;»;

20), 21), 22) жəне 23) тармақшалар алып тасталсын;
27) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«27) осы қаулының 27-қосымшасына сəйкес «Ислам банктері жүзеге асыратын 

банктік жəне өзге операцияларды жүргізуге арналған лицензияны беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты;»; 

31), 32), 33) жəне 34) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«31) осы қаулының 31-қосымшасына сəйкес «Өмірді сақтандыру» саласы бой-

ынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе исламдық сақтандыру қызметін 
жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

32) осы қаулының 32-қосымшасына сəйкес «Жалпы сақтандыру» саласы бойын-
ша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты; 

33) осы қаулының 33-қосымшасына сəйкес «Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын 
міндетті сақтандырудың түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген жəне сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті 
сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру 
құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

34) осы қаулының 34-қосымшасына сəйкес «Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке 
немесе исламдық қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицен-
зия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;»;

44) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«44) осы қаулының 44-қосымшасына сəйкес «Банктің жəне (немесе) банк холдингінің 

еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) 
банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;»;

48) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«48) осы қаулының 48-қосымшасына сəйкес «Кредиттік бюро қызметін жүзеге асы-

ру құқығына рұқсат жəне кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын 
ақпараттық жүйелерді қорғау жəне олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі 
кредиттік бюроға жəне үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі 
туралы актіні беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;»;

49), 55), 56), 57), 58) жəне 59) тармақшалар алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 60) тармақшамен толықтырылсын:
«60) осы қаулының 60-қосымшасына сəйкес «Кредит тарихын қалыптастыру жəне 

оларды пайдалану жүйесіне қатысушыларға қойылатын талаптарға сəйкестік туралы 
актіні беру (кредит тарихы субъектісін қоспағанда)» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты.»; 

көрсетілген қаулыға 1-қосымшаға сəйкес бекітілген «Валюталық операция туралы 
немес е шетелдік банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны растау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетеді.»; 

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – қағаз жеткізгіштегі хабарлама куəлік.
Егер валюталық операцияға «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 

2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына жəне Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7701 тіркелген, «Қазақстан 
Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сəуірдегі № 
154 қаулысына сəйкес хабарлау режімі қолданылмаса, көрсетілетін қызметті алушыға 
түсіндіру сипатындағы хат жіберіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынылған құжаттарды көрсетілетін 

қызметті алушының құжаттарды кері қайтару себептері көрсетілген еркін нысандағы 
жазбаша өтінішті беруі арқылы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
4-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзім аяқталғанға дейін кері қайтаруға 
жол беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының бір өтінішіне бірнеше хабарлама куəлікті 
ресімдеуге жол беріледі.»;

7, 8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері Астана 
уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында 
Астана уақытымен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен Астана уақытымен 
сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, көрсетілетін қызметті алушының орналасқан 
жері бойынша алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған 
кезде көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
қосымшасына сəйкес валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын 
ашу туралы хабарламаны ұсынады.

Шет тілінде жасалған құжаттар мемлекеттік тілге немесе орыс тіліне аударылған 
аудармасымен ұсынылады.

Валюталық операцияларды жасау мəн-жайларын нақтылау мақсатында көрсетілетін 
қызметті берушінің көрсетілетін қызметті алушының валюталық операцияларды жүзеге 
асыруына негіз болатын валюта шартын көрсетілетін қызметті алушыдан талап етуіне 
жол беріледі.»;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес Тiркеу 
куəлiгiн алуға өтiнiш/Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шо-
тын ашу туралы хабарлама осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 2-қосымшаға сəйкес бекітілген «Валюталық операцияны тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетеді.»;

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – қағаз жеткізгіштегі тіркеу куəлігі.
Егер валюталық операцияға «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 

2005 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына жəне Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7701 тіркелген, «Қазақстан 
Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сəуірдегі 
№ 154 қаулысына сəйкес тіркеу режімі қолданылмаса, көрсетілетін қызметті алушыға 
түсіндіру сипатындағы хат жіберіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынылған құжаттарды көрсетілетін 

қызметті алушының құжаттарды кері қайтару себептері көрсетілген еркін нысандағы 
жазбаша өтінішті беруі арқылы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
4-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзім аяқталғанға дейін кері қайтаруға 
жол беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушының бір өтінішіне бірнеше тіркеу куəлігін ресімдеуге 
жол беріледі.»;

7, 8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері Астана 
уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында 
Астана уақытымен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен Астана уақытымен 
сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, көрсетілетін қызметті алушының орналасқан 
жері бойынша алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сəйкес тіркеу 
куəлiгiн алуға өтiнiш;

2) валюта шартының тігілген жəне қол қойылған (жеке жəне заңды тұлғалар үшін) 
жəне мөрмен (ол болған кезде) куəландырылған (заңды тұлғалар үшін) көшірмесі;

3) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (валюталық операцияны жүзеге 
асыратын жеке тұлғалар үшін);

4) валюта шарты бойынша міндеттемелердің туындауын, орындалуын жəне 
тоқтатылуын растайтын құжаттардың көшірмелері.

Шет тілінде жасалған құжаттар мемлекеттік тілдегі немесе орыс тіліндегі аудар-
масымен ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің ұсынылған құжаттарда сілтеме жасалған қосымша 
құжаттарды сұратуына жол беріледі.»;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес Тiркеу 
куəлiгiн алуға өтiнiш/Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шо-
тын ашу туралы хабарлама осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 3-қосымшаға сəйкес бекітілген «Микроқаржылық ұйымдарды 
есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында: 

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»; 

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 
5 (бес) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды 
береді.»;

7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері Астана уақытымен 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында Астана 
уақытымен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен Астана уақытымен 
сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс 
жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, көрсетілетін қызметті алушының орналасқан 
жері бойынша алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
ұсынылады.»;

9-тармақтың бірінші бөлігінің 5) жəне 6) тармақшалары мынадай редакцияда 
жазылсын:

«5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сəйкес ны-
сан бойынша көрсетілетін қызметті алушының құрылтайшысы (қатысушысы) туралы 
өтініш берген күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша мəліметтер;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-қосымшасына сəйкес ны-
сан бойынша атқарушы органның бірінші басшысы (мүшелері), бас бухгалтері (болған 
кезде) туралы өтініш берген күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша мəліметтер;»;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша Өтiнiш осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша Атқарушы органның бірінші басшысы (мүшелері), бас бухгалтері (болған 
кезде) туралы мəліметтер осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 6-қосымшаға сəйкес бекітілген «Қаржы ұйымдарының, банк, 
сақтандыру холдингтерінің басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 9-қосымшаға сəйкес бекітілген «Банктің немесе банк холдингінің 
ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 10-қосымшаға сəйкес бекітілген «Сақтандыру холдингінің не-
месе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 7-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 11-қосымшаға сəйкес бекітілген «Инвестициялық портфельді 
басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 8-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын; 

көрсетілген қаулыға 12-қосымшаға сəйкес бекітілген «Жарияланған акциялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы 
қаулыға 9-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын; 

көрсетілген қаулыға 13-қосымшаға сəйкес бекітілген «Мемлекеттік емес облигаци-
ялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
осы қаулыға 10-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын; 

көрсетілген қаулыға 14-қосымшаға сəйкес бекітілген «Инвестициялық пай қорлары 
пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»; 

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.»; 
8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін; 

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;»;

9-тармақта:
бірінші бөлікте: 
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;»;
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) басқарушы компанияның жарғысына сəйкес оның директорлар кеңесi немесе 

акционерлерiнің жалпы жиналысы (дауыс беретiн барлық акцияларды иеленушi жалғыз 
акционерi) бекiткен қор ережесi (екi дана);»;

екінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 

3) (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде), 4) жəне 5) 
тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар.»;

көрсетілген қаулыға 15-қосымшаға сəйкес бекітілген «Акцияларды орналастыру 
қорытындылары туралы есепті бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»; 

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
7, 8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 
18.30-ға дейін; 

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған, акцияларды орналастыру қорытындысы туралы есепті 
қарау туралы өтініш;

2) есепті айдың соңындағы немесе акцияларды орналастыруды аяқтау күніндегі 
жағдай бойынша қаржылық есептілік;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес Акцияларды 
орналастыру қорытындылары туралы есепке қойылатын талаптарға сəйкес жасалған 
жəне ресімделген, акцияларды орналастыру қорытындысы туралы есеп қағаз 
жеткізгіште қазақ жəне орыс тілдерінде 2 (екі) данада жəне электрондық түрде PDF 
форматында қазақ жəне орыс тілдерінде 1 (бір) данада.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептi бекiту үшін қағаз 
жеткізгіште құжаттар беру кезінде:

қоғамның өтінішіне қоғамның атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы 
адам) немесе қоғамның құрылтайшылары қол қою үшін уəкілетті берген адам қол қояды 
жəне қоғамның мөр (бар болса) бедерімен расталады;

егер əрбір ұсынылған құжат бір парақтан тұратын болса, онда оған қоғамның 
атқарушы органының басшысы, қоғамның бас бухгалтері (не олардың орнындағы 
адамдар) қол қояды жəне қоғамның мөр (бар болса) бедерімен расталады;

парақтары көп болған кезде əрбір ұсынылған құжат тігіледі жəне тігістің түйініне 
жəне ішінара параққа желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Атқарушы органының 
бірінші басшының, бас бухгалтердің (не олардың орнындағы адамдардың) қолдары 
жəне қоғамның мөр (бар болса) бедері ішінара қағаз пломбаға, ішінара құжаттың 
парағына қойылады;

құжаттарда ескертілмеген түзетулер, сызып тастаулар, тазалаулар, түзетілген жер-
лер, қосымша жазулар (қосымша басулар) жасауға жол берілмейді. Түзету жасалған 
кезде сызып тасталған сөз анық оқылуға тиіс. Əрбір түзету (толықтыру) түсіндірілуге 
тиіс, мысалы: «түзетілген... дұрыс», «қосымша жазылған...дұрыс», «сызып тасталған...
оқылмасын» деп берілуге тиіс, құжатқа қол қойған адамдармен жəне қоғам мөрінің (бар 
болса) бедерімен расталуға тиіс.»;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес 
Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке қойылатын талаптар осы 
қаулыға 11-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 16-қосымшаға сəйкес бекітілген «Облигацияларды орналастыру 
қорытындылары туралы есепті бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
7, 8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 
18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру кестесі 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған, облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы 
есепті қарау туралы өтініш;

2) есепті айдың соңындағы немесе облигацияларды орналастыруды аяқтау күніндегі 
жағдай бойынша қаржылық есептілік;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес 
Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті жасауға жəне ресімдеуге 
қойылатын талаптарға сəйкес жасалған жəне ресімделген облигацияларды орнала-
стыру қорытындылары туралы есеп қағаз жеткізгіште, облигацияларды орналастыру 
кезеңі аяқталған күннен кейінгі күні тіркеуші берген облигация ұстаушылардың тізілімінің 
көшірмесімен бірге тігілген 2 (екі) дана қазақ жəне орыс тілінде жəне электрондық түрде 
PDF форматында қазақ жəне орыс тілінде 1 (бір) дана етіп жасалады;

4) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының 
талаптарына сəйкес тіркелген кепіл шартының болуын растайтын жəне ипотекалық 
жəне көрсетілетін қызметті алушы мүлігінің кепілімен қамтамасыз етілген басқа обли-
гациялар шығарылған жағдайда жылжымалы мүлік кепілін тіркеу туралы құжаттардың 
көшірмелері.

Құжаттарды қағаз жеткізгішпен берген кезде:
көрсетілетін қызметті алушының өтінішіне көрсетілетін қызметті алушының 

атқарушы органының басшысы (не оның орнындағы адам) (жеке дара атқарушы орган) 
қол қояды жəне көрсетілетін қызметті алушы мөрінің (бар болса) бедерімен расталады;

егер əрбір ұсынылған құжат бір парақтан тұратын болса, онда оған көрсетілетін 
қызметті алушының атқарушы органының (жеке-дара атқарушы органның) басшысы, 
бас бухгалтері (не олардың орнындағы адамдардың) қол қояды жəне көрсетілетін 
қызметті алушы мөрінің (бар болса) бедерімен куəландырылады;

парақтары көп болған кезде əрбір ұсынылған құжат тігіледі жəне тігіс түйініне 
жəне ішінара параққа желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Көрсетілетін қызметті 
алушының атқарушы органының (жеке-дара атқарушы органның) басшысының, бас 
бухгалтерінің (не олардың орнындағы адамдардың) қолдары жəне мөрінің (бар болса) 
бедері ішінара қағаз пломбаға, ішінара құжаттың парағына қойылады;

құжаттарда ескертілмеген түзетулер, сызып тастаулар, тазалаулар, түзетілген жер-
лер, қосымша жазулар (қосымша басулар) жасауға жол берілмейді. Түзету жасалған кез-
де сызып тасталған сөз анық оқылуға тиіс. Əрбір түзету (толықтыру) түсіндіріледі, мысалы: 
«түзетілген... дұрыс», «қосымша жазылған...дұрыс», «сызып тасталған...оқылмасын», 
құжатқа қол қойған адамдармен жəне эмитент мөрінің (бар болса) бедерімен расталады.»;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес 
Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті жасауға жəне ресімдеуге 
қойылатын талаптар осы қаулыға 12-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 17-қосымшаға сəйкес бекітілген «Актуарийлерден біліктілік 
емтиханын қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 
13-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 18-қосымшаға сəйкес бекітілген «Кредиттік бюроның пай-
далануына кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін енгізу актісін 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 14-қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 19-қосымшаға сəйкес бекітілген «Инвестициялық пай 
қорларының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
7, 8 жəне 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 
18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру 
кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған, инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру 
қорытындылары туралы есепті қарау туралы өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес 
Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары тура-
лы есепті жасауға жəне ресімдеуге қойылатын талаптарға сəйкес жасалған 
жəне ресімделген, басқарушы компанияның инвестициялық пай қорының 
орналастырылған пайларын есепке алуға арналған жеке шотынан тіркеушінің 
есепті кезең аяқталған күннен кейінгі күні жасалған жəне электрондық түрде 
PDF форматында қазақ жəне орыс тілдерінде 1 (бір) данада ұсынылған 
үзінді-көшірмесінің көшірмелері (инвестициялық пай қорының меншікті пайлары туралы 
туралы мəліметтерді қоспағанда) қоса берілген инвестициялық пай қорының пайларын 
орналастыру қорытындылары туралы есеп.

Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есептi 
бекiту үшін қағаз жеткізгішпен құжаттар беру кезінде:

инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының өтінішіне инвестициялық 
пай қорының басқарушы компаниясының атқарушы органының басшысы (не 
оның орнындағы адам) қол қояды жəне инвестициялық пай қорының басқарушы 
компаниясының мөр (бар болса) бедерімен расталады;

егер əрбір ұсынылған құжат бір парақтан тұратын болса, онда оған инвестициялық 
пай қорының активтерін жүзеге асыратын басқарушы компанияның құрылымдық 
бөлімшесінің басшысы, басқарушы компанияның бас бухгалтері (не олардың 
орнындағы адамдар) қол қояды жəне инвестициялық пай қорының басқарушы 
компаниясының мөр (бар болса) бедерімен расталады;

парақтары көп болған кезде əрбір ұсынылған құжат тігіледі жəне тігістің түйініне 
жəне ішінара параққа желімделген қағаз пломбамен бекітіледі. Инвестициялық пай 
қорының активтерін басқаруды жүзеге асыратын басқарушы компанияның құрылымдық 
бөлімшесі басшысының, басқарушы компанияның бас бухгалтерінің (не олардың 
орнындағы адамдардың) қолдары жəне басқарушы компанияның мөр (бар болса) 
бедері ішінара қағаз пломбаға, ішінара құжаттың парағына қойылады;

құжаттарда ескертілмеген түзетулер, сызып тастаулар, тазалаулар, түзетілген 
жерлер, қосымша жазулар (қосымша басулар) жасауға жол берілмейді. Түзету 
жасалған кезде сызып тасталған сөз анық оқылуға тиіс. Əрбір түзету (толықтыру) 
түсіндіріледі, мысалы: «түзетілген... дұрыс», «қосымша жазылған...дұрыс», «сызып 
тасталған...оқылмасын», құжатқа қол қойған адамдармен жəне қоғам мөрінің (бар 
болса) бедерімен расталады.»;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес 
Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы есепті 
жасауға жəне ресімдеуге қойылатын талаптар осы қаулыға 15-қосымшаға сəйкес ре-
дакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 24-қосымшаға сəйкес бекітілген «Банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды жəне 
құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты осы қаулыға 16-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 25-қосымшаға сəйкес бекітілген «Банк ашуға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетеді.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.»;
8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға 
дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру 
кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;»;

9-тармақта:
бірінші бөліктің 3) жəне 4) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«3) құрылтайшылар туралы (көрсетілетін қызметті беруші белгiленген тiзбе бой-

ынша) мəлiметтерді, аяқталған соңғы екi қаржы жылы iшiндегi шоғырландырылған 
есептiлікті қоса алғанда, қаржылық есептiлiкті, аудиторлық ұйымның құрылтайшылардың 
қаржылық жай-күйi туралы есебi.

Аудиторлық ұйымның есебi оның:
тексерілетін банктердің құрылтайшылары мен олардың лауазымды адамдарынан 

тəуелсiз екендiгiн;
аудиторлық қызмет саласында мемлекеттiк реттеуді жəне аудиторлық жəне кəсiби 

аудиторлық ұйымдардың қызметiн бақылауды жүзеге асыратын уəкiлеттi мемлекеттiк 
органның қаржы ұйым дарының мiндеттi аудитiн жүргiзу жөнiндегi лицензиясына жəне 
бiлiктiлiк талаптарына сəйкес не резидентi болып табылатын мемлекеттiң құзыретті 
органының аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға берiлген лицензиясына сəйкес 
аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға уəкiлеттi екендігін растайтын құжаттарды табыс 
еткен жағдайда жарамды деп танылады.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 24 ақпан                   №37                       Алматы қаласы

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі 
№ 71 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген, 2015 жылғы 15 шілдеде «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

1-тармақта:
4) жəне 5) тармақшалар алып тасталсын;
6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) осы қаулының 6-қосымшасына сəйкес «Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру 

холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының 
басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты;»;

7) жəне 8) тармақшалар алып тасталсын;
18) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«18) осы қаулының 18-қосымшасына сəйкес «Кредиттік тарихтардың деректер 
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Құрылтайшылар жөніндегі мəліметтер мыналарды қамтиды:
құрылтайшылар - жеке тұлғалар үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 2-қосымшасына сəйкес нысан бойынша құрылтайшы – жеке тұлға 
туралы мəліметтер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының құқықтық статистиканы 
қалыптастыру жəне арнайы есептерді жүргізу жөніндегі уəкілетті мемлекеттік органы бер-
ген, өтелмеген немесе алынбаған соттылығының жоқтығын растайтын құжатты қоса бере 
отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 10-тармағының 5) тармақшасы 
үшінші абзацының талаптарын орындағаны туралы ақпарат (көрсетілген құжатты 
беру күні өтінішті берген күннің алдындағы үш айдан аспайтын мерзімді құрайды).

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағы 5) тармақшасының 
талаптарын растау мақсатында шетел азаматтары (азаматтығы жоқ тұлғалар) үшін 
олардың азаматтығы елінің (азаматтығы жоқ тұлғалар үшін – олардың тұрақты тұратын 
елінің) мемлекеттік органы берген тиісті құжатты қосымша береді.

құрылтайшылар - заңды тұлғалар үшін:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сəйкес нысан 

бойынша құрылтайшы заңды тұлға туралы мəліметтер, оларға құрылтай құжаттарының 
(жарғының, құрылтай шартының) нотариат куəландырған көшірмелері қоса беріледі;

осы тармақтың 3) тармақшасының екінші, үшінші жəне төртінші абзацтарында 
белгіленген талаптардың орындалуын растайтын ақпарат;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағы 5) тармақшасының 
үшінші абзацының талаптарын орындау туралы ақпарат;

4) егер тұлға Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11534 тіркелген «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысымен бекітілген, «Банктің не-
месе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан əрі – «Банктің немесе банк холдингінің ірі 
қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» стандарты) сəйкес көрсетілетін 
қызметті алушы ұсынатын банктiң iрi қатысушысы немесе банк холдингi болатын бол-
са, «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 
31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Банктер туралы заң) 
17-1-бабында көзделген құжаттар мен мəлiметтер»;»;

алтыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын: 
«Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті 

көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық 

құжат нысанындағы сұрау салу;
2) осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 5), 7), 8) (PDF форматындағы құжаттардың 

электрондық көшірмелері түрінде), 4) (көрсетілетін қызметті алушы «Банктің немесе 
банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» стандартына 
сəйкес жіберетін) жəне 6) (электрондық құжаттар түрінде) тармақшаларында жəне 
үшінші бөлігінде (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) 
көрсетілген құжаттар, олар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.»;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - жеке тұлға) туралы мəліметтер 
осы қаулыға 17-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - заңды тұлға) туралы мəліметтер 
осы қаулыға 18-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 26-қосымшаға сəйкес бекітілген «Банк операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 19-қосымшаға сəйкес редак-
цияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 27-қосымшаға сəйкес бекітілген «Ислам банктері жүзеге асы-
ратын банк операцияларын жүргізуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты осы қаулыға 20-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 28-қосымшаға сəйкес бекітілген «Банктерге банк операцияларын 
жəне Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операциялар-
ды жүргізуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 
21-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 29-қосымшаға сəйкес бекітілген «Банкті (банк холдингін) ерікті 
түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
осы қаулыға 22-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 30-қосымшаға сəйкес бекітілген «Актуарлық қызметті жүзеге 
асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 
23-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 31-қосымшаға сəйкес бекітілген «Өмірді сақтандыру» саласы 
бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты осы қаулыға 24-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 32-қосымшаға сəйкес бекітілген «Жалпы сақтандыру» саласы 
бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 25-қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 33-қосымшаға сəйкес бекітілген «Қазақстан Республикасының 
заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын 
міндетті сақтандырудың түрлеріне лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты осы қаулыға 26-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 34-қосымшаға сəйкес бекітілген «Қайта сақтандыру жөніндегі 
қызметке лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 
27-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 35-қосымшаға сəйкес бекітілген «Сақтандыру брокерінің 
қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты осы қаулыға 28-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 36-қосымшаға сəйкес бекітілген «Бағалы қағаздар нарығында 
Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қызметті жүзеге асыруға ли-
цензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 29-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 37-қосымшаға сəйкес бекітілген «Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетеді.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – көрсетілетін қызметті алушының аты-

на көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының не тиісті рұқсаттың 
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру туралы шешім қабылданған 
кезде) көшірмесін қоса бере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға 
рұқсат беру туралы хат не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелді жауап жіберу.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.»;
8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға 
дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру 
кестесі сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;»;

9-тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) нотариат куəландырған жəне заңнамада белгiленген тəртiппен ресiмделген 

құрылтай құжаттарының (жарғы, құрылтай шарты) төрт данасы;»;
көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру туралы өтініш осы 
қаулыға 30-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - заңды тұлға) туралы мəліметтер 
осы қаулыға 31-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - жеке тұлға) туралы мəліметтер 
осы қаулыға 32-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 38-қосымшаға сəйкес бекітілген «Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымын жəне (немесе) сақтандыру холдингін ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 

– көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.»;
8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру кестесі 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;»;

9-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы тармақтың бірінші бөлігінің 

2) тармақшасында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 3) жəне 4) 
тармақшаларында (электрондық құжат түрінде) көрсетілген құжаттар.»;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру холдингін) ерікті қайта 
ұйымдастыруға берілетін рұқсатты алуға өтінішхат осы қаулыға 33-қосымшаға сəйкес 
редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 39-қосымшаға сəйкес бекітілген «Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымын ерікті таратуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 

– көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.»;
8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру кестесі 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;»;

9-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 4), 6), 7) (құжаттардың электрондық көшірмелері 

түрінде), 3) (тарату комиссиясына, оның ішінде филиалдарында жəне (немесе) 
өкілдіктерінде құрылатын оның бөлімшелеріне мүшелікке кандидаттардың тізімі, осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
мəліметтердің электрондық нысаны түрінде), 5) (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
міндеттемелерінің сомасы туралы мəліметтер қамтылған, акционерлердің жалпы жи-
налысы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде тарату туралы шешімді 
қабылдаған күні жасалған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кредиторларының тізімі, 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
мəліметтердің электрондық нысаны түрінде) жəне 8) тармақшаларында (электрондық 
құжат түрінде) көрсетілген құжаттар, олар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.»;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті таратуға рұқсат беру туралы 
өтінішхат осы қаулыға 34-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 40-қосымшаға сəйкес бекітілген «Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына елеулі 
қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 

– көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.»;
8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға 
дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;»;

9-тармақта:
бірінші бөліктің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;»;
үшінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 

4) (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 5), 6), 7) (электрондық құжаттар 
түрінде) жəне 8) (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) сақтандыру 
холдингі жарғылық капиталына қатысу үлестерін немесе акцияларын сатып алу арқылы 
елеулі қатысуды иеленетін заңды тұлға туралы деректер осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мəліметтердің электрондық 
нысаны түрінде) тармақшаларында көрсетілген құжаттар.»; 

10-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) көрсетілетін қызметті алушының капиталға елеулі қатысуы бар ұйымның басшы 

қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға 
ұсынылған кандидаттың): 

мінсіз іскерлік беделі жоқ;
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) 

қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын 
консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру 
туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі 
заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының 
басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас 

бухгалтері, ірі қатысушы – жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қат ысушысы (сақтандыру 
холдингі) – заңды тұлғаның басшысы болып табылған адам банктің басшы қызметкері 
болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге 
асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын 
мəжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не 
қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен 
кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

осы жəне (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің бас-
шы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) 
келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы 12 
(он екі) ай ішінде қолданылады. Сондай-ақ, сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған 
не тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауаптылыққа тартылған адам банктің басшы 
қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды;

қатарынан төрт жəне одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы 
қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не 
шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойын-
ша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да 
көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі 
борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда 
төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы 
құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшы-
сы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі 
акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) – заңды тұлға - эмитенттің басқару 
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері 
болған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. 
Көрсетілген талап осы абзацта көзделген мəн-жайлар туындаған кезден бастап 5 
(бес) жыл бойы қолданылады;»;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құжаттарды қарау кезеңінде 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына жəне (немесе) сақтандыру холдингіне 
жəне (немесе) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жəне (немесе) сақтандыру 
холдингі капиталға елеулі қатысуды иеленуге ниеттенген ұйымға қатысты қолданған 
«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі – Заң) 53-2-бабы 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген 
қолданыстағы шектеулі ықпал ету шарасының жəне (немесе) Заңның 53-1-бабының 
2-тармағында көзделген мəжбүрлеу шарасының жəне (немесе) Заңның 53-3-бабы 
2-тармағының 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген санкцияның болуы;»;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
капиталға елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы лауазымына 
тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттар) туралы ақпарат осы қаулыға 
35-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 41-қосымшаға сəйкес бекітілген «Қоғамды жария компания деп 
тану немесе қоғамның мəлімдемесі негізінде ол белгілеген тəртіппен оның жария ком-
пания мəртебесін кері қайтарып алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы 
қаулыға 36-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 44-қосымшаға сəйкес бекітілген «Банктің жəне (немесе) банк 
холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 37-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 45-қосымшаға сəйкес бекітілген «Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйым құруына немесе 
иеленуіне рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында: 

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 

– көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.»;
8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;»;

9-тармақта:
бірінші бөлікте:
1) жəне 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған өтініш;
2) еншілес ұйымның жарғысы (бар болса) жəне құрылтай шарты немесе оны құру 

туралы шешім - оны құрған жағдайда, еншілес ұйымның жарғысы (бар болса) - оны 
иеленген жағдайда;»; 

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лау-
азымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат;»;

төртінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 

4), 6), 9), 12) жəне 15) (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 5), 7), 8), 10), 
13) жəне 14) (электрондық құжаттар түрінде) жəне 11) (сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы жəне (немесе) сақтандыру холдингі жарғылық капиталына қатысу үлестерін 
немесе акцияларын иелену арқылы еншілес ұйымды иеленетін заңды тұлға тура-
лы деректер осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша мəліметтердің электрондық нысаны түрінде) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттар.»; 

10-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) көрсетілетін қызметті алушының еншілес ұйымының басшы қызметкерінің 

(немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған 
кандидаттың): 

мінсіз іскерлік беделі жоқ;
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) 

қаржы нарығындағы қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын 
консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру 
туралы шешім қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі 
заңды күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының 
басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас 
бухгалтері, ірі қатысушы – жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру 
холдингі) – заңды тұлғаның басшысы болып табылған адам банктің басшы қызметкері 
болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге 
асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын 
мəжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не 
қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен 
кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

осы жəне (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің бас-
шы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) 
келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы 12 
(он екі) ай ішінде қолданылады. Сондай-ақ, Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не 
тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін тəртіптік жауаптылыққа тартылған адам банктің басшы қызметкері болып 
тағайындала (сайлана) алмайды;

қатарынан 4 (төрт) жəне одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы 
қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған 
эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің со-
масы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын 
не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша 
дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген 
бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының 
басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы 
(ірі акционер) – заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы 
органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері болып 
тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап осы абзацта көзделген мəн-жайлар 
туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;»;

8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«8) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі құжаттарды қарау кезеңінде сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымына жəне (немесе) сақтандыру холдингіне жəне (немесе) иелену 
болжанып отырған еншілес ұйымға қатысты қолданған «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 
жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 53-2-бабы 
1-тармағының 3) тармақшасында көзделген қолданыстағы шектеулі ықпал ету шарасының 
жəне (немесе) Заңның 53-1-бабының 2-тармағында көзделген мəжбүрлеу шарасының 
жəне (немесе) Заңның 53-3-бабы 2-тармағының 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген 
санкцияның болуы;»; 

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауа-
зымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат осы 
қаулыға 38-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 46-қосымшаға сəйкес бекітілген «Қазақстан Республикасының 
резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында 
орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 
39-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 47-қосымшаға сəйкес бекітілген «Шет мемлекеттің аумағындағы 
Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын 
шығаруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 
40-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 48-қосымшаға сəйкес бекітілген «Кредиттік бюро қызметін 
жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы қаулыға 
41-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 50-қосымшаға сəйкес бекітілген «Банкті ерікті түрде таратуға 
рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.»;
8-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға 
дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;»;

9-тармақтың екінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 3), 

4), 5), 6) (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде) жəне 
7) (осы мемлекеттік көрсетілетін стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
электрондық құжат түрінде) тармақшаларында көрсетілген құжаттар.»;

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша Банкті ерікті түрде таратуға рұқсат алуға қолдаухат осы қаулыға 
42-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 51-қосымшаға сəйкес бекітілген «Ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»;

4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут.»;
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.»;
8-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;»;

9-тармақта: 
бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы тармақтың төртінші бөлігінде көрсетілген құжаттар қосылу жүзеге асыры-

латын көрсетілетін қызметті алушыға қойылатын осы тармақтың екінші жəне үшінші 
бөліктерінің талаптарына сəйкес ресімделеді.»; 

сегізінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) 

(құжаттың электрондық көшірмесі түрінде), 3) жəне 4) (электрондық құжаттар түрінде) 
тармақшаларында, екінші бөлігінің 1) (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде), 
2) жəне 3) (электрондық құжаттар түрінде) тармақшаларында, төртінші бөлігінің 1) 
(құжаттың электрондық көшірмесі түрінде), 2) жəне 3) (электрондық құжаттар түрінде) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттар.»;

10-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) болжанып отырған қайта ұйымдастырудың нəтижесінде Қазақстан 

Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының 
бұзылуы;»; 

көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат алу туралы 
қолдаухат осы қаулыға 43-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 52-қосымшаға сəйкес бекітілген «Ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
осы қаулыға 44-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулыға 53-қосымшаға сəйкес бекітілген «Уəкілетті ұйымдарға қолма-
қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті 
жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.»;

6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі - лицензияны жəне (немесе) лицензияға 

қосымшаны беру, қайта ресімдеу, лицензияның жəне (немесе) лицензияға қосымшаның 
телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10 жəне 
10-1-тармақтарында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тартудың дəлелді жауабы.»;

7-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 

кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым 
төленеді:»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері Астана уақытымен 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында Астана 
уақытымен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
Астана уақытымен сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен Астана уақытымен 
сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы. 

Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш 
жасаған кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, көрсетілетін қызметті алушының орналасқан 
жері бойынша алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет көрсетусіз 
ұсынылады.»;

мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:
«10-1. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 9-тармағының тоғызыншы жəне (немесе) оныншы бөліктерінде 
көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны жəне (немесе) 
лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуден бас тартады.»;

осы қаулыға 45-қосымшаға сəйкес 60-қосымшамен толықтырылсын.
2. Ұйымдастыру жұмысы жəне бақылау басқармасы (Сырымбаев М.Қ.) Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан 

Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу 
үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында 
ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

5. Осы қаулы, осы қаулының алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-тармағының жетінші, сегізінші, 
оныншы, он бірінші, он екінші, он үшінші, он төртінші, он бесінші, он алтыншы, 
он жетінші, он сегізінші, он тоғызыншы, жиырмасыншы, жиырма үшінші, жиырма 
төртінші, алпыс жетінші, алпыс сегізінші, алпыс тоғызыншы, жетпісінші, жетпіс 
бірінші, жетпіс екінші, жетпіс үшінші, жетпіс төртінші, жетпіс бесінші, жетпіс алтыншы, 
жетпіс жетінші, жетпіс сегізінші, жетпіс тоғызыншы, сексенінші, сексен бірінші, сек-
сен екінші, сексен үшінші, сексен төртінші, сексен бесінші, сексен алтыншы, сексен 
жетінші, сексен тоғызыншы, тоқсаныншы, тоқсан бірінші, бір жүз елу үшінші, бір жүз 
елу төртінші, бір жүз жетпіс төртінші, бір жүз жетпіс бесінші, бір жүз жетпіс алтыншы, 
бір жүз жетпіс жетінші, бір жүз жетпіс сегізінші, бір жүз жетпіс тоғызыншы, бір жүз 
сексенінші, бір жүз сексен бірінші, бір жүз сексен екінші, бір жүз сексен үшінші, бір 
жүз сексен төртінші, бір жүз сексен бесінші, бір жүз сексен алтыншы, бір жүз сексен 
жетінші, бір жүз сексен сегізінші, бір жүз сексен тоғызыншы, бір жүз тоқсаныншы, 
бір жүз тоқсан бірінші, бір жүз тоқсан екінші, бір жүз тоқсан үшінші, бір жүз тоқсан 
төртінші, бір жүз тоқсан бесінші, бір жүз тоқсан алтыншы, бір жүз тоқсан жетінші, 
бір жүз тоқсан сегізінші, бір жүз тоқсан тоғызыншы, екі жүзінші, екі жүз бірінші, екі 
жүз екінші, екі жүз үшінші, екі жүз төртінші, екі жүз бесінші, екі жүз алтыншы, екі жүз 
жетінші, екі жүз сегізінші, екі жүз тоғызыншы, екі жүз оныншы, екі жүз он бірінші, екі 
жүз он екінші, екі жүз он үшінші, екі жүз он төртінші, екі жүз он бесінші, екі жүз он 
алтыншы, екі жүз он жетінші, екі жүз он сегізінші, екі жүз он тоғызыншы, екі жүз жи-
ырмасыншы, екі жүз жиырма бірінші, екі жүз жиырма екінші, екі жүз жиырма үшінші, 
екі жүз жиырма төртінші, екі жүз жиырма бесінші, екі жүз жиырма алтыншы, екі жүз 
жиырма жетінші, екі жүз жиырма сегізінші, екі жүз жиырма тоғызыншы, екі жүз оты-
зыншы, екі жүз отыз бірінші, екі жүз отыз екінші, екі жүз отыз үшінші, екі жүз отыз 
төртінші, екі жүз отыз бесінші, екі жүз отыз алтыншы, екі жүз отыз жетінші, екі жүз 
отыз сегізінші, екі жүз отыз тоғызыншы, екі жүз қырқыншы, екі жүз қырық бірінші, екі 
жүз қырық екінші, екі жүз қырық үшінші, екі жүз қырық төртінші, екі жүз қырық бесінші, 
екі жүз қырық алтыншы, екі жүз қырық жетінші, екі жүз қырық сегізінші, екі жүз қырық 
тоғызыншы, екі жүз елуінші, екі жүз елу бірінші, екі жүз елу екінші, екі жүз елу үшінші, 
екі жүз елу төртінші, екі жүз елу бесінші, екі жүз елу алтыншы, екі жүз елу жетінші, екі 
жүз елу сегізінші, екі жүз елу тоғызыншы, екі жүз алпысыншы, екі жүз алпыс бірінші, 
екі жүз алпыс екінші, екі жүз алпыс үшінші, екі жүз алпыс төртінші, екі жүз алпыс 
бесінші, екі жүз алпыс алтыншы, екі жүз алпыс жетінші, екі жүз алпыс сегізінші, екі 
жүз алпыс тоғызыншы, екі жүз жетпісінші, екі жүз жетпіс бірінші, екі жүз жетпіс екінші, 
екі жүз жетпіс үшінші, екі жүз жетпіс төртінші, екі жүз жетпіс бесінші, екі жүз жетпіс 
алтыншы, екі жүз жетпіс жетінші, екі жүз жетпіс сегізінші, екі жүз жетпіс тоғызыншы, 
екі жүз сексенінші, екі жүз сексен бірінші, екі жүз сексен екінші, екі жүз сексен үшінші, 
екі жүз сексен бесінші, екі жүз сексен алтыншы, екі жүз сексен жетінші, екі жүз сек-
сен сегізінші, екі жүз сексен тоғызыншы, екі жүз тоқсаныншы, екі жүз тоқсан бірінші, 
екі жүз тоқсан екінші, екі жүз тоқсан үшінші, екі жүз тоқсан төртінші, екі жүз тоқсан 
бесінші, екі жүз тоқсан алтыншы, екі жүз тоқсан жетінші, екі жүз тоқсан сегізінші, екі 
жүз тоқсан тоғызыншы, үш жүзінші, үш жүз бірінші, үш жүз екінші, үш жүз үшінші, үш 
жүз төртінші, үш жүз бесінші, үш жүз алтыншы, үш жүз жетінші, үш жүз сегізінші, үш 
жүз тоғызыншы, үш жүз оныншы, үш жүз он бірінші, үш жүз он екінші, үш жүз он үшінші, 
үш жүз он төртінші, үш жүз он жетінші, үш жүз он сегізінші, үш жүз он тоғызыншы, үш 
жүз жиырмасыншы, үш жүз жиырма бірінші, үш жүз жиырма екінші, үш жүз жиырма 
үшінші, үш жүз жиырма төртінші, үш жүз жиырма бесінші, үш жүз жиырма алтыншы, 
үш жүз жиырма жетінші, үш жүз жиырма сегізінші, үш жүз жиырма тоғызыншы, үш 
жүз отызыншы, үш жүз отыз бірінші, үш жүз отыз екінші, үш жүз отыз үшінші, үш жүз 
отыз төртінші, үш жүз отыз бесінші, үш жүз отыз алтыншы, үш жүз отыз жетінші, үш 
жүз отыз сегізінші, үш жүз отыз тоғызыншы, үш жүз қырқыншы, үш жүз қырық бірінші, 
үш жүз қырық екінші, үш жүз қырық үшінші, үш жүз қырық төртінші, үш жүз қырық 
бесінші, үш жүз қырық алтыншы, үш жүз қырық жетінші, үш жүз қырық сегізінші, үш 
жүз қырық тоғызыншы, үш жүз елуінші, үш жүз елу       бірінші, үш жүз елу екінші, үш жүз 
елу үшінші, үш жүз елу төртінші, үш жүз елу бесінші, үш жүз елу алтыншы, үш жүз 
елу жетінші, үш жүз елу сегізінші, үш жүз елу тоғызыншы, үш жүз алпысыншы, үш жүз 
алпыс бірінші, үш жүз алпыс екінші, үш жүз алпыс үшінші, үш жүз алпыс төртінші, үш 
жүз алпыс бесінші жəне үш жүз алпыс алтыншы абзацтарын қоспағанда, алғашқы 
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк
 Төрағасы Д.АҚЫШЕВ
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Ақпарат жəне коммуникациялар                 Ұлттық экономика министрлігі
министрлігі                                              
Министр __________Д.Абаев              Министр __________Т.Сүлейменов
2017 жылғы 10 мамыр             2017 жылғы 2 мамыр 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 

1-қосымша 
«Валюталық операция туралы немесе банкте шетелдік банк шотын ашу 

туралы хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
қосымша

Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі ________________________
______________________________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде))
тiркеу куəлiгiн алуға өтiнiш/

валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы 
хабарлама

1. _______жылғы «____» _________________ № ___________________ валюта 
шарты

_____________________________________________________________________
(құжаттың атауы)

_____________________________________________________________________
(мақсаты мен мəнi)

2. Валюта шартына қосымша мынадай құжаттар ұсынылды (тiркеу куəлігін алуға 
өтiнiш берген кезде толтырылады):

______________________________________________________________________
(құжаттың атауы, нөмiрi, ресiмделген күнi)

______________________________________________________________________
3. Валюта шартына қатысушы резидент (резиденттер):
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
мекенжайы_____________________________________________________________
____________________________________________телефоны__________________
4. Валюта шартына қатысушы резидент емес (резидент еместер):
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елi
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң осы валюта шарты бойынша бұрын 

берілген тіркеу куəліктерінің/хабарлама куəліктерінің нөмiрлері
______________________________________________________________________
6. Мынадай толтырылған бөлiмдер ұсынылған (белгiленсiн):
___1-бөлiм. Коммерциялық кредиттер жəне қаржылай қарыздар;
___2-бөлiм. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен жəне туынды қаржы 

құралдарымен операциялар;
___3-бөлiм. Шетелдік банкте банк шотын ашу;
___4-бөлiм. Капитал қозғалысының басқа операциялары.
Көрсетілетін қызметті алушының уəкiлеттi адамы:
_________________________ ____________________________ ____________

 (лауазымы) (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)) (қолы)
20 ___ жылғы «_____» ___________

Мөр (ол болған кезде) орны

1-бөлiм. Коммерциялық кредиттер жəне қаржылай қарыздар
1. Операцияның түрі (белгіленсін):
___ резиденттің резидент емеске қаржылай қарызы, коммерциялық кредиті;
___ резидент еместің резидентке қаржылай қарызы, коммерциялық кредиті.
2. Валюта шартының сомасы______________________________________________

                                            (валюта шартының валютасымен)
Шарттың валютасы_____________________________________________________ 
3. ____ жылғы «__» _______ №_______ негіздемелік келiсiм (болған кезде)
______________________________________________________________________

(құжаттың атауы)
4. Резидент еместің резидентке қатынасы (белгiленсiн):
1) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;
2) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына жанама иелік етуі;
3) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;
4) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына жанама иелік етуі;
5) _____ резидент пен резидент емес бір біріне қандай да бір бақылау жасамайды 

немесе ықпал етпейді, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 
дауыстарының кемінде 10% тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың 
бақылауында немесе ықпалында;

6) _____ өзге.
5. Кредиттi пайдаланғаны үшiн сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі жылдық 

__________________% (өзгермелi пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есеп-
теу базасы жəне маржа мөлшерi көрсетiледi).

6. Негiзгi борыш бойынша мерзiмi өткен төлемдер үшiн мөлшерлеме:
мерзiмi өткен əрбiр күн үшін_______________________________________________;
өзге (талдап жазылсын) _________________________________________________.
7. Iлеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшiн комиссия, мiндеттемелер 

жəне басқа)______________________________________________________________
 (кредит, негiзгi борыш жəне т.с. соманың пайыздарымен)
8. Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқаулық, қаражат 

қозғалысының схемасы жəне басқасы) ______________________________________
9. Агент (оператор, ұйымдастырушы) туралы мəлiметтер (болған кезде):
резидент ____________ резидент емес ___________ (белгіленсін)
заңды тұлғаның атауы _______________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы __________________________________
_____ _____________________________________________________________
телефоны _________________ КҰЖЖ коды _____________________________
ЖСН/БСН _________________________________________________________
Резидент емес туралы ақпарат: тiркелген елi____________________________
10. Ерекше жағдайлардың болуы (белгiленсiн):
____ қарыз алушының ұзартуға құқығы;
____ қарыз алушының мерзiмiнен бұрын өтеу құқығы;
____ кредитордың берешектi мерзiмiнен бұрын өтеудi талап ету құқығы;
____ басқа да (талдап жазылсын) ________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

11. Осы валюта шарты шеңберiнде қаржыландырылатын келiсiмшарттар туралы 
мəлiметтер (бар болған кезде банктер жəне өзге де қаржы институттары көрсетеді):

11.1. аппликант (қаржыландыруды сұрайтын банктiң немесе өзге қаржы 
институтының клиентi) туралы мəлiметтер:

резидент ____________ резидент емес ___________ (белгіленсін)
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) ____

_________________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы______________________________________
телефоны _____________________________________________________________
КҰЖЖ коды ___________________________________________________________
ЖСН/БСН ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның 

тұрғылықты тұратын елi ____________________________________________________
_________________________________________________________________________

11.2. қаржыландырылатын келiсiмшарттар туралы мəлiметтер:
келiсiмшарттың нөмiрi ___________________________ күні ______________________
келiсiмшарттың мақсаты мен мəнi __________________________________________
____________________________________________________________________
келiсiмшарттың сомасы___________________________________________________
валютасы ______________________________________________________________

 (валютаның мың бiрлiгi)
келiсiмшарттың есептік нөмірі немесе келiсiмшарттың есептік нөмірін алу талап 

етілетін экспортқа немесе импортқа арналған келiсiмшарттар үшін мəміле паспортының 
нөмірі ____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
11.3. бенефициар (келiсiмшартқа қатысушы) туралы мəлiметтер:
резидент ____________ резидент емес ___________ (белгіленсін)
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) __
____________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы _____________________________________
телефоны ____________________________________________________________
КҰЖЖ коды ____________________________________________________________
ЖСН/БСН _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты 

тұратын елi______________________________________________________
11.4. кредитордың банктi немесе өзге қаржы институтын қаржыландыру нысаны 

(белгiленсiн):
___ қаражаттың банктiң немесе өзге қаржы институтының шотына түсуi;
___ кредитордың бенефициарға ақы төлеуi;
___ өзге (талдап жазылсын) ______________________________________________.
12. Қаражаттың түсу жəне берешектi өтеу кестесi 

шарт валютасының мың бiрлiгi
Қарыз алушыға кредит бойынша 

қаражаттың түсуi
Қарыз алушының кредитке қызмет 

көрсетуi бойынша төлемдер
күнi сомасы күнi негізгі борышты өтеу сыйақы төлеу
А 1 Б 2 3

ЖИЫНТЫҒЫ ЖИЫНТЫҒЫ
оның iшiнде 
өтiнiш беру 

күнiне

оның iшiнде 
өтiнiш беру 

күнiне

13. Ескертпе____________________________________________________________

2-бөлiм. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен
жəне туынды қаржы құралдарымен операциялар

1. Операция түрi (белгiленсiн):
1) ___ резиденттердiң резидент еместердiң жарғылық капиталына қатысу үлесін 

сатып алуы, резиденттердің резидент еместердің капиталына қатысуды қамтамасыз 
ету мақсатында салымдарды енгізуі;

2) ___ резиденттердiң резидент емес эмитенттердiң акцияларын, пайларын са-
тып алуы;

3) ___ резиденттердiң резидент емес эмитенттердiң өзге бағалы қағаздарын са-
тып алуы;

4) ___ резидент еместердiң резиденттердiң жарғылық капиталына қатысу үлесін 
сатып алуы, резидент еместердің резиденттердің капиталына қатысуды қамтамасыз 
ету мақсатында салымдарды енгізуі;

5) ___ резидент еместердiң резидент эмитенттердiң акцияларын, пайларын са-
тып алуы; 

6) ___ резидент еместердiң резидент эмитенттердiң өзге бағалы қағаздарын са-
тып алуы; 

7) ___ туынды қаржы құралдарымен операциялар.
1.1. резидент еместің резидентке қатысы (3), 6) операция түрлері үшін толты-

рылады):
1) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;
2) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына жанама иелік етуі;
3) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;
4) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына жанама иелік етуі; 
5) _____ резидент пен резидент емес бір біріне қандай да бір бақылау жасамайды 

немесе ықпал етпейді, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 
дауыстарының кемінде 10% тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың 
бақылауында немесе ықпалында;

6) _____ өзге.
2. Инвестор туралы мəлiметтер (егер өтініш беруші инвестор болып табылса, 

толтырылмайды):
резидент _____________ резидент емес________ (белгiленсiн)
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ______________________________________
телефоны _____________________________________________________________
КҰЖЖ коды _________________________ ЖСН/БСН ___________________________
Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты 

тұратын елi ______________________________________________________
3. Сатушы туралы мəлiметтер (егер өтініш беруші сатушы болып табылса, тол-

тырылмайды):
резидент_______ резидент емес ________ (белгiленсiн)
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ____________________________________
телефоны ___________________________________________________________
КҰЖЖ коды __________________________________________________________
ЖСН/БСН______________________________________________________________
Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның 

тұрғылықты тұратын елi____________________________________________________
4. Валюта шарты туралы мəлiметтер:
валюта шартының сомасы ______________________________________________
                                (валюта шартының валютасында цифрлармен жəне жазумен)
валюта шартының валютасы ____________________________________________
мерзiмi өткен төлемдер үшiн мөлшерлеме: мерзiмi өткен əрбiр күн үшiн ___
ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшiн комиссия, мiндеттемелер 

жəне басқа) ______________________________________________________________
(талдап жазылсын)

өтiнiш берiлген күнi валюта шарты бойынша берілген қаражат:
Жөнелтуші Бенефициар Күнi Сомасы, валюта шарты валютасының мың бiрлiгi

 
операцияның қысқаша сипаттамасы (төлем жөніндегі нұсқаулық, қаражат 

қозғалысының схемасы жəне басқа)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Инвестициялау объектiсi туралы мəлiметтер (егер өтініш беруші инвестициялау 

объектiсi болып табылса, толтырылмайды):
резидент ________ резидент емес _________ (белгiленсiн)
атауы________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы (облыс, қала)
______________________________________________________________________
КҰЖЖ коды ________________________ ЖСН/БСН ____________________________
Резидент емес туралы ақпарат: тiркелген елi _________________________________
6. Инвестициялау объектiсiнiң капиталы (операциялар акциялармен, қатысу 

үлестерiмен, пайлармен жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):
Валюта шарты 

бойынша операция 
жүргiзгенге дейiн

Валюта шарты 
бойынша опера-

ция жүргiзiлгеннен 
кейiн

сомасы валютасы сомасы валютасы
1. Инвестициялау объектiсiнің жарғылық 

капиталы, құрылтай құжаттары бойынша 
валютаның мың бiрлiгi

1.1 оның ішінде инвесторлар бойынша

2. Инвестициялау объектісінің капиталы 
(жарғылықтан басқа), құны бойынша 
көрсетілген пайлар, валютаның мың бірлігі

2.1 оның ішінде инвесторлар бойынша

3. Инвестордың (инвесторлардың) инве-
стициялау объектісінің капиталындағы 
үлесі, %-бен

3.1. оның ішінде инвесторлар бойынша

 
7. Инвестициялау объектiсiнiң акциялары туралы ақпарат (акциялармен операци-

яларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):
Валюта шарты бойынша 

операция жүргiзгенге дейiн
Валюта шарты бойынша 
операция жүргізгеннен 

кейiн
жай артықшылық 

берілген
жай артықшылық 

берілген
1. Инвесторға (инвесторларға) 

тиесілі акциялар саны, дана
1.1 оның ішінде инвесторлар 

бойынша

8. Инвестор (инвесторлар) валюта шарты бойынша сатып алатын инвестициялау 
объектiсiнiң акциялары туралы ақпарат:

Акцияның түрi (жай/
артықшылық берілген, 

дауыс беру құқығы 
бар/құқығы жоқ)

Халықаралық 
сəйкестендiру нөмiрi (ISIN) 

не ұлттық сəйкестендiру 
нөмiрi (ҰСН)

Бiр бағалы қағаздың 
номиналдық құны неме-
се орналастыру бағасы 

(валюта бiрлiгi)

Шығарылым 
(орналасты-

ру) валю-
тасы

9. Инвестор (инвесторлар) сатып алатын борыштық бағалы қағаздар, инвестициялық 
қорлардың пайлары туралы мəлiметтер:

ISIN/ҰСН _____________________________________________________________
бағалы қағаздардың саны ____________________________________________дана
бiр бағалы қағаздың номиналдық құн____________________________валюта бiрлiгi
шығарылым валютасы __________________________________________________
Инвестициялық қордың пайлары үшiн 
қордың түрi (акционерлiк, пайлық, ашық, жабық, аралық, өзге (көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________
басқарушы компания ____________________________________________________

 (атауы, елі)
10. Депозитарлық қолхаттар туралы мəлiметтер:
Депозитарлық қолхаттың ISIN/ҰСН ______________________________________
шығарылған күнi _____________________________________________________
депозитарлық қолхаттың саны: операция жүргiзгенге дейiн __________ дана,
операция жүргiзгеннен кейiн ________ дана.
Депозитарлық қолхат пен базалық актив бiрлiктерiнiң арақатынасы:
_____________ дана депозитарлық қолхат = _____________ дана базалық актив
10.1. Депозитарлық қолхаттардың базалық активi туралы мəлiметтер:
бағалы қағаздың түрi:___________ акциялар, ___________ облигациялар 

(көрсетiлсiн)
депозитарлық қолхаттарға ауыстырылған базалық актив бiрлiктерiнiң саны:
операция жүргiзгенге дейiн ______ дана, операция жүргiзгеннен кейiн _______ дана.
10.2. Депозитарлық қолхат эмитентi:
резидент __________ резидент емес __________ (белгiленсiн)
заңды тұлғаның атауы _________________________________________________
_____________________________________________________________________
Резидент емес туралы ақпарат: тiркелген елі ______________________________

(Жалғасы. Басы 15-бетте) 
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(Жалғасы 18-бетте) 

(Жалғасы. Басы 15-16-беттерде) 
Резидент еместiң экономика секторы _______________________________________
11. Туынды қаржы құралдары туралы мəлiметтер:
туынды қаржы құралының түрi (көрсетiлсiн):
______ опцион, _______ форвард, ______ фьючерс, ______ өзге (талдап жазылсын) 
_____________________________________________________________________
туынды қаржы құралының базалық активiнiң атауы
_____________________________________________________________________
бағалы қағаздың ISIN/ҰСН ________________________________________________
12. Ескертпе _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 

3-бөлiм. Шетел банкiнде банк (оның ішінде жинақ) шотын ашу 
1. Шетелдік банк________________________________________________________

(атауы, мекенжайы, SWIFT коды жəне өзге банктiк деректемелері)
2. Банк шотының валютасы_________________________________________________
3. Банк шотының нөмірі____________________________________________________
4. Банк шотының түрі (белгiленсiн):
____ резиденттің, Қазақстан Республикасында орналасқан резидент филиалының 

(өкілдігінің) ағымдағы шоты;
____ Қазақстан Республикасынан тыс орналасқан резидент филиалының 

(өкілдігінің) ағымдағы шоты;
____ резиденттiң салымы;
____басқа да (талдап жазылсын) __________________________________________
______________________________________________________________________.
5. Банк шоты бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі (жылдық %)
____________________________________________________________________

(өзгермелi пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу базасы жəне 
маржа мөлшерi көрсетiледi)

6. Резидент филиалының (өкiлдiгiнiң) орналасқан жерi______________________
____________________________________________________________________

(елi, мекенжайы)
7. Ескертпе ____________________________________________________________

4-бөлiм. Капитал қозғалысының басқа операциялары
1. Операция түрi (белгiленсiн):
____ жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығын сатып алу;
____ зияткерлiк меншiк объектiлерiне айрықша құқықты толық сатып алу;
____ бiрлескен қызметке қатысушының мiндеттемелерiн орындау;
____ ақшаны жəне мүлiктi сенiмгерлiк басқаруға беру.
2. Валюта шарты туралы мəлiметтер:
валюта шартының сомасы ________________________________________________

 (валюта шартының валютасында цифрлармен жəне жазумен)
валюта шартының валютасы_______________________________________________
қаражатты (болған кезде) пайдаланғаны үшiн сыйақы мөлшерлемесі (мүддесі):_____
_____________________________________________________________ жылдық % 

(өзгермелi пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу базасы жəне 
маржа мөлшерi көрсетiледi)

ілеспе төлемдер (болған кезде) ____________________________________________
 (талдап жазылсын)

_____________________________________________________________________
Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу жөніндегі нұсқаулық, қаражаттың 

қозғалу схемасы жəне басқа) 
______________________________________________________________________
3. Объект туралы мəлiметтер: 
3.1. жылжымайтын мүлiк _________________________________________________

(елі, мекенжайы)
3.2. зияткерлiк меншiк объектiсi ____________________________________________

(объектiнiң қысқаша сипаты)
3.3. бiрлескен қызмет ____________________________________________________

(жобаның қысқаша сипаты)
3.4. сенiмгерлiк басқару___________________________________________________

(мақсаттың қысқаша сипаттамасы)
4. Өтiнiш берiлген күнi валюта шарты бойынша берілген қаражат:
Жөнелтуші Бенефициар Күнi Сомасы, валюта шарты 

валютасының мың бiрлiгi

5. Ескертпе 

Тiркеу куəлiгiн алуға өтiнiшті/Валюталық операция туралы немесе шетелдік 
банкте банк шотын ашу туралы хабарламаны толтыру жөніндегі түсіндіру 

1-4-бөлiмдер тiркеу куəлігін алуға арналған өтiнiшті беру кезінде, тиiстi валюталық 
операция немесе шетелдік банктегі банк шоты туралы хабарлау кезiнде толтырылады. 
Толтырылмаған бөлiмдер ұсынылмайды.

«Ескертпе» деген жолда валюта шартының сомасы белгіленгенбеген жағдайда оның 
пайда болу тəсілін (тəртібін) қоса алғанда, өтініш беруші тіркеу куəлігінде (хабарлама 
куəлікте) көрсету қажет деп санайтын шарт талаптары көрсетіледі. 

«Коммерциялық кредиттер жəне қаржылай қарыздар» 1-бөлімінде:
3-тармақта жекелеген мəмілелерді, оның ішінде тіркелуге жататын валюта шартын 

кредиттеудің негіздемелік талаптарын айқындайтын негіздемелік келісім (бас келісім, 
кредиттік желі жəне басқасы) көрсетіледі. 

12-тармақта қаражаттың резидентке келіп түскені жəне оның валюта шарты бой-
ынша берешекті өтеуі туралы (резидент еместер резиденттерге берген қаржылай 
қарыздар мен коммерциялық кредиттер болған жағдайда), сондай-ақ қаражаттың ре-
зидент емеске келіп түскені жəне оның берешекті өтеуі туралы (резиденттер резидент 
еместерге берген қаржылай қарыздар мен коммерциялық кредиттер болған жағдайда) 
ақпарат валюта шартының мың бірлігімен көрсетіледі. 

А бағанында қаражаттың ақшалай нысанда жəне сол сияқты тауарлар, жұмыстар, 
көрсетілетін қызметтер нысанында түсуiнiң нақты жəне (немесе) болжамды (болашақтағы) 
күнi, ал 1-бағанда түсiмдер сомасы көрсетiледi. Егер шарт сомасы көрсетілмесе, онда 
1-бағанда қаражаттың нақты түскендігі туралы ақпарат қана көрсетіледі.

Берешекке қызмет көрсету бойынша төлемдер (ақшалай жəне сол сияқты өзге 
нысандардағы) туралы ақпарат Б, 2, 3-бағандарда көрсетіледі. Б бағанында төлем 
жүргiзудiң нақты жəне (немесе) болжамды (болашақтағы) күнi көрсетіледі. 2 жəне 
3-бағандарда тиiсiнше негiзгi борыштың өтелгені жəне сыйақының төленгені көрсетіледі. 
Егер валюта шартында өзгеше белгіленбесе, өзгермелi пайыздық мөлшерлеме болған 
жағдайда сыйақы төлеудiң болжамды сомасы өтiнiш (хабарлама) беру күнiндегі база 
мəнiне қарай есептеледi.

Резидент немесе резидент емес аванстық төлемдер жүргiзген жағдайда төлем 
жүргiзудiң тиiстi күнi мен Б жəне 2-бағандардағы сома көрсетіледі.

1 жəне 2-бағандардағы жиынтық сомалар өзара жəне шарт сомасына немесе, 
егер шарт сомасы келісілмесе, өтiнiш беру күнi нақты түскен қаражат сомасына тең.

Тiркеу үшін өтініш берілген сəтке дейiн жүргiзiлген (хабарлай отырып) валюталық 
операциялардың жалпы сомасы «оның iшiнде өтiнiш беру күнi» жолының тиiстi 
бағандарында көрсетiледi.

Ұзарту үшін опцион болған кезде Б бағанында негiзгi шартта белгiленген өтеу 
мерзiмi көрсетiледi.

Егер валюта шартында сома түрлі валютадағы бірнеше сомадан құралса, онда 
12-тармақта қаражаттың түсу жəне берешекті өтеу кестесі əрбір валюта шарты бой-
ынша жеке жасалады.

«Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен операци-
ялар» 2-бөлiмінде:

Операциялар акциялармен жүзеге асырылған жағдайда 2-8-тармақтар, 
қатысушылардың дауыстарымен жүзеге асырылған жағдайда 2-6-тармақтар тол-
тырылады.

Резиденттер (резидент еместер) резидент емес (резидент) эмитенттердiң өзге 
бағалы қағаздарын жəне резидент еместердің (резиденттердің) инвестициялық 
қорларының пайларын сатып алған жағдайда 2-5, 9-тармақтар толтырылады. 

Операциялар туынды қаржы құралдарымен жүзеге асырылған жағдайда 4 жəне 
11-тармақтар толтырылады, ал егер бағалы қағаз базалық актив болып табылса, 
5-10-тармақтар толтырылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 2-қосымша 

«Валюталық операцияны тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына қосымша

Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі _________________________
______________________________________________________________________
(заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде))

тiркеу куəлiгiн алуға өтiнiш/
валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы 

хабарлама
1. ________ жылғы «____» __________ №___________________________ валюта 

шарты__________________________________________________________________
(құжаттың атауы)

 ______________________________________________________________________
(мақсаты мен мəнi)

2. Валюта шартына қосымша мынадай құжаттар ұсынылды (тiркеу куəлігін алуға 
өтiнiш берген кезде толтырылады):

______________________________________________________________________
 (құжаттың атауы, нөмiрi, ресiмделген күнi)

_____________________________________________________________________
3. Валюта шартына қатысушы резидент (резиденттер):
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) 
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
мекенжайы ___________________________________________________________
_____________________________ телефоны ______________________________
4. Валюта шартына қатысушы резидент емес (резидент еместер):
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты тұратын елi _____________
______________________________________________________________________
5. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінiң осы валюта шарты бойынша бұрын 

берілген тiркеу куəлiктерiнiң/хабарлама туралы куəліктердің нөмiрлері
______________________________________________________________________
6. Мынадай толтырылған бөлiмдер ұсынылды (белгiленсiн):
___ 1-бөлiм. Коммерциялық кредиттер жəне қаржылай қарыздар;
___ 2-бөлiм. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен жəне туынды қаржы 

құралдарымен операциялар;
___ 3-бөлiм. Шетелдік банкте банк шотын ашу;
___ 4-бөлiм. Капитал қозғалысының басқа операциялары.
Көрсетілетін қызметті алушының уəкiлеттi адамы:
_______________________ ____________________________________________ 

 (лауазымы) (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)) 
______________ 
       (қолы)
20___ жылғы «____» ___________ 

Мөр (ол болған кезде) орны

1-бөлiм. Коммерциялық кредиттер жəне қаржылай қарыздар
1. Операцияның түрі (белгіленсін):
___ резиденттің резидент емеске қаржылай қарызы, коммерциялық кредиті;
___ резидент еместің резидентке қаржылай қарызы, коммерциялық кредиті.
2. Валюта шартының сомасы______________________________________________

(валюта шартының валютасымен)
Шарттың валютасы______________________________________________________
3. ____ жылғы «__» _______ №_______ негіздемелік келiсiм (болған кезде)
____________________________________________________________________

(құжаттың атауы)
4. Резидент еместің резидентке қатынасы (белгiленсiн):
1) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;
2) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына жанама иелік етуі;
3) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;
4) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына жанама иелік етуі;
5) _____ резидент пен резидент емес бір біріне қандай да бір бақылау жасамайды 

немесе ықпал етпейді, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 
дауыстарының кемінде 10% тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың 
бақылауында немесе ықпалында;

6) _____ өзге.
5. Кредиттi пайдаланғаны үшiн сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі жылдық 

__________________% (өзгермелi пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есеп-
теу базасы жəне маржа мөлшерi көрсетiледi).

6. Негiзгi борыш бойынша мерзiмi өткен төлемдер үшiн мөлшерлеме:
мерзiмi өткен əрбiр күн үшін ______________________________________________;
өзге (талдап жазылсын) __________________________________________________.
7. Iлеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшiн комиссия, мiндеттемелер 

жəне басқа) ____________________________________________________________
________________________________________________________________________

 (кредит, негiзгi борыш жəне т.с. соманың пайыздарымен)
8. Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу бойынша нұсқаулық, қаражат 

қозғалысының схемасы жəне басқасы)__________________________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
9. Агент (оператор, ұйымдастырушы) туралы мəлiметтер (болған кезде):
резидент ____________ резидент емес ___________ (белгіленсін)
заңды тұлғаның атауы______
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ______________________________________
_____________________________________________________________________
телефоны ____________________________________________________________
КҰЖЖ коды ___________________ ЖСН/БСН _______________________________
Резидент емес туралы ақпарат: тiркелген елi ________________________________
10. Ерекше жағдайлардың болуы (белгiленсiн):
____ қарыз алушының ұзартуға құқығы;
____ қарыз алушының мерзiмiнен бұрын өтеу құқығы;
____ кредитордың берешектi мерзiмiнен бұрын өтеудi талап ету құқығы;
____ басқа да (талдап жазылсын) ________________________________________

_______________________________________________________________________.

11. Осы валюта шарты шеңберiнде қаржыландырылатын келiсiмшарттар туралы 
мəлiметтер (бар болған кезде банктер жəне өзге де қаржы институттары көрсетеді):

11.1. аппликант (қаржыландыруды сұрайтын банктiң немесе өзге қаржы 
институтының клиентi) туралы мəлiметтер:

резидент ____________ резидент емес ___________ (белгіленсін)
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) __

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ____________________________________
телефоны _____________________________________________________________
КҰЖЖ коды ____________________________________________________________
ЖСН/БСН ___________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның 

тұрғылықты тұратын елi ____________________________________________________
_________________________________________________________________________

11.2. қаржыландырылатын келiсiмшарттар туралы мəлiметтер:
келiсiмшарттың нөмiрi ___________________________ күні______________________
келiсiмшарттың мақсаты мен мəнi__________________________________________
______________________________________________________________________
келiсiмшарттың сомасы ________________________________________________

___валютасы ___________________________________________________________
(валютаның мың бiрлiгi)

келiсiмшарттың есептік нөмірі немесе келiсiмшарттың есептік нөмірін алу талап 
етілетін экспортқа немесе импортқа арналған келiсiмшарттар үшін мəміле паспортының 
нөмірі ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
11.3. бенефициар (келiсiмшартқа қатысушы) туралы мəлiметтер:
резидент ____________ резидент емес ___________ (белгіленсін)
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)______
______________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы _____________________________________
____________________________________________________________________

__________телефоны ____________________________________________________
КҰЖЖ коды ___________________________________________________________
ЖСН/БСН ____________________________________________________________
Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның 

тұрғылықты тұратын елi___________________________________________________
11.4. кредитордың банктi немесе өзге қаржы институтын қаржыландыру нысаны 

(белгiленсiн):
___ қаражаттың банктiң немесе өзге қаржы институтының шотына түсуi;
___ кредитордың бенефициарға ақы төлеуi;
___ өзге (талдап жазылсын) ______________________________________________.
12. Қаражаттың түсу жəне берешектi өтеу кестесi 

шарт валютасының мың бiрлiгi
Қарыз алушыға кредит бойын-

ша қаражаттың түсуi
Қарыз алушының кредитке қызмет көрсетуi бойынша 

төлемдер
күнi сомасы күнi негізгі борышты өтеу сыйақы төлеу
А 1 Б 2 3

ЖИЫНТЫҒЫ ЖИЫНТЫҒЫ
оның iшiнде өтiнiш 

беру күнiне
оның iшiнде өтiнiш 

беру күнiне

13. Ескертпе____________________________________________________________

2-бөлiм. Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен жəне туынды қаржы 
құралдарымен операциялар

 1. Операция түрi (белгiленсiн):
1) ___ резиденттердiң резидент еместердiң жарғылық капиталына қатысу үлесін 

сатып алуы, резиденттердің резидент еместердің капиталына қатысуды қамтамасыз 
ету мақсатында салымдарды енгізуі;

2) ___ резиденттердiң резидент емес эмитенттердiң акцияларын, пайларын са-
тып алуы;

3) ___ резиденттердiң резидент емес эмитенттердiң өзге бағалы қағаздарын са-
тып алуы;

4) ___ резидент еместердiң резиденттердiң жарғылық капиталына қатысу үлесін 
сатып алуы, резидент еместердің резиденттердің капиталына қатысуды қамтамасыз 
ету мақсатында салымдарды енгізуі;

5) ___ резидент еместердiң резидент эмитенттердiң акцияларын, пайларын са-
тып алуы; 

6) ___ резидент еместердiң резидент эмитенттердiң өзге бағалы қағаздарын са-
тып алуы; 

7) ___ туынды қаржы құралдарымен операциялар.
1.1. резидент еместің резидентке қатысы (3), 6) операция түрлері үшін толты-

рылады):
1) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;
2) _____ резидент еместің резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына жанама иелік етуі;
3) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына тікелей иелік етуі;
4) _____ резиденттің резидент еместің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 

дауыстарының 10% жəне одан да көп пайызына жанама иелік етуі; 
5) _____ резидент пен резидент емес бір біріне қандай да бір бақылау жасамайды 

немесе ықпал етпейді, бірақ резиденттің дауыс беретін акцияларының, қатысушылары 
дауыстарының кемінде 10% тікелей немесе жанама иелік ететін бір инвестордың 
бақылауында немесе ықпалында;

6) _____ өзге.
2. Инвестор туралы мəлiметтер (егер өтініш беруші инвестор болып табылса, 

толтырылмайды):
резидент _____________ резидент емес________ (белгiленсiн)
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)______
___________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ___________________________________
телефоны _____________________________________________________________
КҰЖЖ коды _________________________ ЖСН/БСН ___________________________
Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның тұрғылықты 

тұратын елi ______________________________________________________
3. Сатушы туралы мəлiметтер (егер өтініш беруші сатушы болып табылса, тол-

тырылмайды):
резидент_______ резидент емес ________ (белгiленсiн)
заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы ____________________________________
телефоны _____________________________________________________________
КҰЖЖ коды ___________________________________________________________
ЖСН/БСН_____________________________________________________________
Резидент емес туралы ақпарат: заңды тұлғаның тiркелген/жеке тұлғаның 

тұрғылықты тұратын елi _____________________________________________________
4. Валюта шарты туралы мəлiметтер:
валюта шартының сомасы ______________________________________________
 (валюта шартының валютасында цифрлармен жəне жазумен)
валюта шартының валютасы ____________________________________________
мерзiмi өткен төлемдер үшiн мөлшерлеме: мерзiмi өткен əрбiр күн үшiн ___
ілеспе төлемдер (ұйымдастырғаны, басқарғаны үшiн комиссия, мiндеттемелер 

жəне басқа) _______________________________________________________________
(талдап жазылсын)

өтiнiш берiлген күнi валюта шарты бойынша берілген қаражат:
Жөнелтуші Бенефициар Күнi Сомасы, валюта шарты валютасының мың бiрлiгi

операцияның қысқаша сипаттамасы (төлем жөніндегі нұсқаулық, қаражат 
қозғалысының схемасы жəне басқа)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Инвестициялау объектiсi туралы мəлiметтер (егер өтініш беруші инвестициялау 

объектiсi болып табылса, толтырылмайды):
резидент ________ резидент емес _________ (белгiленсiн)
ата уы_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Резидент туралы ақпарат: мекенжайы (облыс, қала)__________________________
КҰЖЖ коды ________________________ ЖСН/БСН __________________________
Резидент емес туралы ақпарат: тiркелген елi________________________________
6. Инвестициялау объектiсiнiң капиталы (операциялар акциялармен, қатысу 

үлестерiмен, пайлармен жүзеге асырылған жағдайда толтырылады):
Валюта шарты 

бойынша операция 
жүргiзгенге дейiн

Валюта шарты бой-
ынша операция 

жүргiзiлгеннен кейiн
сомасы валютасы сомасы валютасы

1. Инвестициялау объектiсiнің жарғылық 
капиталы, құрылтай құжаттары бойынша 
валютаның мың бiрлiгi

1.1 оның ішінде инвесторлар бойынша

2. Инвестициялау объектісінің капиталы 
(жарғылықтан басқа), құны бойынша 
көрсетілген пайлар, валютаның мың 
бірлігі

2.1 оның ішінде инвесторлар бойынша

3. Инвестордың (инвесторлардың) инве-
стициялау объектісінің капиталындағы 
үлесі, %-бен

3.1. оның ішінде инвесторлар бойынша

 
7. Инвестициялау объектiсiнiң акциялары туралы ақпарат (акциялармен операци-

яларды жүзеге асырған жағдайда толтырылады):
Валюта шарты бойынша 

операция жүргiзгенге дейiн
Валюта шарты бойынша 

операция жүргізгеннен кейiн
жай артықшылық 

берілген
жай артықшылық 

берілген
1. Инвесторға (инвесторларға) 

тиесілі акциялар саны, дана
1.1 оның ішінде инвесторлар 

бойынша

8. Инвестор (инвесторлар) валюта шарты бойынша сатып алатын инвестициялау 
объектiсiнiң акциялары туралы ақпарат:

Акцияның түрi (жай/
артықшылық берілген, 

дауыс беру құқығы 
бар/құқығы жоқ)

Халықаралық 
сəйкестендiру нөмiрi (ISIN) 

не ұлттық сəйкестендiру 
нөмiрi (ҰСН)

Бiр бағалы қағаздың 
номиналдық құны 

немесе орналастыру 
бағасы (валюта бiрлiгi)

Шығарылым 
(орналастыру) 

валютасы

9. Инвестор (инвесторлар) сатып алатын борыштық бағалы қағаздар, инвестициялық 
қорлардың пайлары туралы мəлiметтер:

ISIN/ҰСН_____________________________________________________________
бағалы қағаздардың саны 
__________________________________________________________________дана
бiр бағалы қағаздың номиналдық құны ________________________ валюта бiрлiгi
шығарылым валютасы 
______________________________________________________________________
Инвестициялық қордың пайлары үшiн 
қордың түрi (акционерлiк, пайлық, ашық, жабық, аралық, өзге (көрсетiлсiн)
______________________________________________________________________
басқарушы компания
______________________________________________________________________

 (атауы, елі)
10. Депозитарлық қолхаттар туралы мəлiметтер:
Депозитарлық қолхаттың ISIN/ҰСН
______________________________________________________________________
шығарылған күнi
______________________________________________________________________
депозитарлық қолхаттың саны: операция жүргiзгенге дейiн __________ дана,
операция жүргiзгеннен кейiн ________ дана.
Депозитарлық қолхат пен базалық актив бiрлiктерiнiң арақатынасы:
_____________ дана депозитарлық қолхат = _____________ дана базалық актив
10.1. Депозитарлық қолхаттардың базалық активi туралы мəлiметтер:
бағалы қағаздың түрi:___________ акциялар, ___________ облигациялар 

(көрсетiлсiн)
депозитарлық қолхаттарға ауыстырылған базалық актив бiрлiктерiнiң саны:
операция жүргiзгенге дейiн ______ дана, операция жүргiзгеннен кейiн _______ дана.
10.2. Депозитарлық қолхат эмитентi:
резидент __________ резидент емес __________ (белгiленсiн)
заңды тұлғаның атауы ___________________________________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Резидент емес туралы ақпарат: тiркелген елі _____________________________

Резидент еместiң экономика секторы ______________________________________
11. Туынды қаржы құралдары туралы мəлiметтер:
туынды қаржы құралының түрi (көрсетiлсiн):
______ опцион, _______ форвард, ______ фьючерс, ________ өзге (талдап жа-

зылсын) 
_____________________________________________________________________
туынды қаржы құралының базалық активiнiң атауы
______________________________________________________________________
бағалы қағаздың ISIN/ҰСН ________________________________________________
12. 

Ескертпе_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3-бөлiм. Шетел банкiнде банк (оның ішінде жинақ) шотын ашу 
1. Шетелдік банк______________________________________________________

(атауы, мекенжайы, SWIFT коды жəне өзге банктiк деректемелері)
2. Банк шотының валютасы_________________________________________________
3. Банк шотының нөмірі____________________________________________________
4. Банк шотының түрі (белгiленсiн):
____ резиденттің, Қазақстан Республикасында орналасқан резидент филиалының 

(өкілдігінің) ағымдағы шоты;
____ Қазақстан Республикасынан тыс орналасқан резидент филиалының 

(өкілдігінің) ағымдағы шоты;
____ резиденттiң салымы;
____ басқа да (талдап жазылсын) __________________________________________
______________________________________________________________________.
5. Банк шоты бойынша сыйақы (мүдде) мөлшерлемесі (жылдық %)
______________________________________________________________________
(өзгермелi пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу базасы жəне 

маржа мөлшерi көрсетiледi)
6. Резидент филиалының (өкiлдiгiнiң) орналасқан жерi___________________________
______________________________________________________________________

(елi, мекенжайы)
7. Ескертпе ___________________________________________________________

4-бөлiм. Капитал қозғалысының басқа операциялары
1. Операция түрi (белгiленсiн):
____ жылжымайтын мүлiкке меншiк құқығын сатып алу;
____ зияткерлiк меншiк объектiлерiне айрықша құқықты толық сатып алу;
____ бiрлескен қызметке қатысушының мiндеттемелерiн орындау;
____ ақшаны жəне мүлiктi сенiмгерлiк басқаруға беру.
2. Валюта шарты туралы мəлiметтер:
валюта шартының сомасы_________________________________________________
 (валюта шартының валютасында цифрлармен жəне жазумен)
валюта шартының валютасы_______________________________________________
қаражатты (болған кезде) пайдаланғаны үшiн сыйақы мөлшерлемесі (мүддесі):
_____________________________________________________________ жылдық % 
(өзгермелi пайыздық мөлшерлеме болған жағдайда оны есептеу базасы жəне 

маржа мөлшерi көрсетiледi)
ілеспе төлемдер (болған кезде) _________________________________________
   (талдап жазылсын)
_____________________________________________________________________
Операцияның қысқаша сипаттамасы (ақы төлеу жөніндегі нұсқаулық, қаражаттың 

қозғалу схемасы жəне басқа) ________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Объект туралы мəлiметтер:
3.1. жылжымайтын мүлiк ________________________________________________

(елі, мекенжайы)
3.2. зияткерлiк меншiк объектiсi __________________________________________

(объектiнiң қысқаша сипаты)
3.3. бiрлескен қызмет __________________________________________________

(жобаның қысқаша сипаты)
3.4. сенiмгерлiк басқару _________________________________________________

(мақсаттың қысқаша сипаттамасы)
4. Өтiнiш берiлген күнi валюта шарты бойынша берілген қаражат:
Жөнелтуші Бенефициар Күнi Сомасы, валюта шарты 

валютасының мың бiрлiгi

5. Ескертпе_____________________________________________________________
______________________________________________________________________

Тiркеу куəлiгiн алуға өтiнiшті/Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте 
банк шотын ашу туралы хабарламаны толтыру жөніндегі түсіндіру

1-4-бөлiмдер тiркеу куəлігін алуға арналған өтiнiшті беру кезінде, тиiстi валюталық 
операция немесе шетелдік банктегі банк шоты туралы хабарлау кезiнде толтырылады. 
Толтырылмаған бөлiмдер ұсынылмайды.

«Ескертпе» деген жолда валюта шартының сомасы белгіленгенбеген жағдайда оның 
пайда болу тəсілін (тəртібін) қоса алғанда, өтініш беруші тіркеу куəлігінде (хабарлама 
куəлікте) көрсету қажет деп санайтын шарт талаптары көрсетіледі. 

«Коммерциялық кредиттер жəне қаржылай қарыздар» 1-бөлімінде:
3-тармақта жекелеген мəмілелерді, оның ішінде тіркелуге жататын валюта шартын 

кредиттеудің негіздемелік талаптарын айқындайтын негіздемелік келісім (бас келісім, 
кредиттік желі жəне басқасы) көрсетіледі. 

12-тармақта қаражаттың резидентке келіп түскені жəне оның валюта шарты бой-
ынша берешекті өтеуі туралы (резидент еместер резиденттерге берген қаржылай 
қарыздар мен коммерциялық кредиттер болған жағдайда), сондай-ақ қаражаттың ре-
зидент емеске келіп түскені жəне оның берешекті өтеуі туралы (резиденттер резидент 
еместерге берген қаржылай қарыздар мен коммерциялық кредиттер болған жағдайда) 
ақпарат валюта шартының мың бірлігімен көрсетіледі. 

А бағанында қаражаттың ақшалай нысанда жəне сол сияқты тауарлар, жұмыстар, 
көрсетілетін қызметтер нысанында түсуiнiң нақты жəне (немесе) болжамды 
(болашақтағы) күнi, ал 1-бағанда түсiмдер сомасы көрсетiледi. Егер шарт сомасы 
көрсетілмесе, онда 1-бағанда қаражаттың нақты түскендігі туралы ақпарат қана 
көрсетіледі.

Берешекке қызмет көрсету бойынша төлемдер (ақшалай жəне сол сияқты өзге 
нысандардағы) туралы ақпарат Б, 2, 3-бағандарда көрсетіледі. Б бағанында төлем 
жүргiзудiң нақты жəне (немесе) болжамды (болашақтағы) күнi көрсетіледі. 2 жəне 
3-бағандарда тиiсiнше негiзгi борыштың өтелгені жəне сыйақының төленгені көрсетіледі. 
Егер валюта шартында өзгеше белгіленбесе, өзгермелi пайыздық мөлшерлеме болған 
жағдайда сыйақы төлеудiң болжамды сомасы өтiнiш (хабарлама) беру күнiндегі база 
мəнiне қарай есептеледi.

Резидент немесе резидент емес аванстық төлемдер жүргiзген жағдайда төлем 
жүргiзудiң тиiстi күнi мен Б жəне 2-бағандардағы сома көрсетіледі.

1 жəне 2-бағандардағы жиынтық сомалар өзара жəне шарт сомасына немесе, 
егер шарт сомасы келісілмесе, өтiнiш беру күнi нақты түскен қаражат сомасына тең.

Тiркеу үшін өтініш берілген сəтке дейiн жүргiзiлген (хабарлай отырып) валюталық 
операциялардың жалпы сомасы «оның iшiнде өтiнiш беру күнi» жолының тиiстi 
бағандарында көрсетiледi.

Ұзарту үшін опцион болған кезде Б бағанында негiзгi шартта белгiленген өтеу 
мерзiмi көрсетiледi.

Егер валюта шартында сома түрлі валютадағы бірнеше сомадан құралса, онда 
12-тармақта қаражаттың түсу жəне берешекті өтеу кестесі əрбір валюта шарты бой-
ынша жеке жасалады.

«Капиталға қатысу, бағалы қағаздармен, туынды қаржы құралдарымен операци-
ялар» 2-бөлiмінде:

Операциялар акциялармен жүзеге асырылған жағдайда 2-8-тармақтар, 
қатысушылардың дауыстарымен жүзеге асырылған жағдайда 2-6-тармақтар тол-
тырылады.

Резиденттер (резидент еместер) резидент емес (резидент) эмитенттердiң өзге 
бағалы қағаздарын жəне резидент еместердің (резиденттердің) инвестициялық 
қорларының пайларын сатып алған жағдайда 2-5, 9-тармақтар толтырылады. 

Операциялар туынды қаржы құралдарымен жүзеге асырылған жағдайда 4 жəне 
11-тармақтар толтырылады, ал егер бағалы қағаз базалық актив болып табылса, 
5-10-тармақтар толтырылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 3-қосымша

«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)
 

Өтініш
 Микроқаржылық ұйым ретінде есептік тіркеу жүргізуді сұраймын. 
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Көрсетілетін қызметті алушының тұрған жері ______________________________
______________________________________________________________________

(индексі, облыс, аудан, қала, көше, үйдің, офистің нөмірі)
______________________________________________________________________
(телефон, факс, электрондық поштаның мекенжайы, бар болса интернет-ресурс)
2. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналарының жəне олардың əрқайсысындағы 

парақ саны: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың тексерілгенін жəне дəйекті əрі 

толық болып табылатынын растаймын. 
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісемін.
Өтініш беруге уəкілетті адамның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), лауазы-

мы_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
_____________________
 (қолы)
 20 __ жылғы «____» ______________ 
 Мөр (болған кезде) орны

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 4-қосымша

«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Нысан
Атқарушы органның бірінші басшысы (мүшелері),
 бас бухгалтері (болған кезде) туралы мəліметтер 

______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушы қызметкерінің лауазымы 

жəне көрсетілетін қызметті алушының атауы көрсетіледі)
 1. Жалпы мəліметтер:

Тегі, аты, əкесінің 
аты (ол болған 
кезде)

____________________________________________________________
______________________________________________________
(жеке басын куəландыратын құжатқа толық сəйкес, тегі, аты, 
əкесінің аты өзгерген жағдайда, олардың қашан, қандай себеп-
пен өзгертілгенін көрсету керек)

Туылған күні 
жəне жері

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________

Тұрақты 
тұрғылықты 
жері, телефон 
нөмірлері

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
(толық мекенжайын, елді-мекеннің кодын қоса алғанда, 
қызметтік, үй, байланыс телефондарының нөмірлерін көрсету 
керек)

Азаматтығы
Жеке басын 
куəландыратын 
құжаттың толық 
деректемелері 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________________________________

Қатысушы, акционер ретінде көрсетілетін қызметті алушының өзге заңды тұлғалар 
құруға жəне қызметіне қатысуы туралы мəліметтер:
 № Заңды 

тұлғаның 
атауы жəне 
тұрған 
жері 

Заңды 
тұлға 
қызметінің 
жарғылық 
түрлері 

Лауазымды тұлғаның заңды тұлғаның жарғылық 
капиталына қатысу үлесі, заңды тұлғаның дауыс 
беретін акцияларының жалпы санына қатысты 
лауазымды тұлғаға тиесілі акциялардың пайыздық 
арақатынасы 

    

2. Кəсіби деректер:
Білімі, оның 
ішінде жұмыс 
саласына сəйкес 
келетін кəсіби 
білімі 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________
(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімнің атауын мен 
орналасқан жерін, оқу кезеңін, берілген біліктілікті, білімі тура-
лы дипломның деректемелерін көрсету керек)

Қосымша білімі, 
оның ішінде 
жұмыс істейтін 
саладағы 
біліктілікті көтеру 
курстары, ғылыми 
дəрежелері

___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________
(оқу орнының атауы мен орналасқан жерін, оқу кезеңін, білімі 
туралы дипломның деректемелерін, сертификатты, куəлікті 
көрсету керек)

Жетістіктері ___________________________________________________________
_______________________________________________________
(осы мəселе бойынша ақпарат көрсету керек, мысалы, ғылыми 
жарияланымының аты, ғылыми əзірлемелерге, заң жобалары-
на жəне т.б қатысуы) 

Осы мəселеге 
қатысы бар басқа 
ақпарат 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________
(кандидаттың кəсіби біліктілігін сипаттайтын ақпарат 
көрсетіледі)

Еңбек қызметі туралы мəліметтер:

 № Жұмыс кезеңі (айы, жылы) Ұйымның атауы, атқаратын лауазымдары 
жəне лауазымдық міндеттері 

   
   

3. Басқа мəліметтер: 
Өтелмеген немесе алынбаған 
соттылығының болуы 

Иə/жоқ 
(егер бар болса, онда қылмыстық 
жауаптылыққа тартылғаны туралы 
үкімнің күнін жəне нөмірін, 1997 жылғы 
16 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің не 2014 жылғы 
3 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің бабын көрсету 
керек)

Қадағалау органдарының Қазақстан 
Республикасының заңнамасын бұзғаны 
үшін қызметтік міндеттерін орындаудан 
шеттетуі туралы деректердің болуы

Иə/жоқ (егер бар болса, онда күнін жəне 
осындай шара қолданған органның атау-
ын көрсету керек) 

Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын 
реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті орган осы микроқаржылық 
ұйымды тізілімнен шығару туралы шешім 
қабылдағанға дейін бір жылдан аспай-
тын кезеңде бұған дейін микроқаржылық 
ұйымның бірінші басшысы немесе 
құрылтайшысы болып табылғандығы тура-
лы мəліметтер

Ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс 
кезеңі

Қаржылық қызметтерді көрсету 
мəселелері бойынша сот талқылауына 
микроқаржылық ұйымның басшысы 
ретінде жауапқа тартылды ма

(қаралған мəселенің жəне соттың 
шешімінің күнін, сот талқылауындағы 
жауапкер-ұйымының атауын көрсету 
керек)

Осы мəселеге қатысты басқа ақпарат (еркін түрде көрсетіледі) 
Мен,__________________________________________________________________, 

 (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
осы ақпаратты тексергендігімді жəне оның дəйекті əрі толық екендігін растаймын.
_____________
(қолы, күні)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 6-қосымша

«Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру 
төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы 

қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру 

төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін 
тағайындауға (сайлауға) келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін жіберу:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті алушы үміткерлер сайланған (тағайындалған) күннен бастап 

күнтізбелік 60 (алпыс) күннен кешікпейтін мерзімде оларды келісу үшін көрсетілетін 
қызметті берушіге құжаттардың толық топтамасын (үміткерлерді, жауапты адамдарды, 
байланыс телефондарын жəне электрондық пошта мекенжайларын көрсетіп) ұсынады.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 
сəттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен ба-
стап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде оларды көрсетілетін қызметті алушыға қараусыз 
қайтарады.

Ұсынылған құжаттар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9 жəне 
10-тармағының талаптарына сəйкес келмеген жағдайда көрсетілетін қызметті беруші 
көрсетілетін қызметті алушыға ескертулер мен оларды жою мерзімін көрсетіп жазба-
ша жауап жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы ескертулерді жойып, Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес келетін пысықталған (түзетілген) құжаттарды 
көрсетілетін қызмет беруші жіберген жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде 
ұсынады.

5.  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – көрсетілетін қызметті алушының 
атына қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің (бұдан əрі – холдинг), 
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының (бұдан əрі – Қор) 
басшы қызметкерлері лауазымына үміткерлерді келісу нəтижелері туралы мəліметтер 
бар хат не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында негіздер 
бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап жіберу.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі туралы мəліметтерді ұсыну нысаны: 
электрондық. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз 
жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда нəтиже электрондық нысанда ресімделеді 
жəне қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі туралы мəліметтер көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін; 

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған, ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісімі бар, көрсетілетін қызметті алушының бас-
шы қызметкерінің лауазымына үміткердің (бұдан əрі – үміткер) көрсетілетін қызметті 
алушының басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптарға сəйкес келетіндігі туралы, 
сондай-ақ үміткер туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті алушы құжаттамалық 
тексергені туралы көрсетілген жəне мыналар қол қойған қолдаухат:

көрсетілетін қызметті алушының басқару органының басшысы, ал ол болмаған 
жағдайда басқару органының шешімі бойынша басқару органы мүшелерінің бірі 
(басқару органының осы шешімінің көшірмесін бере отырып), басқару органының бас-
шысы жəне мүшелері болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің 
бірі, осы құжатқа қол қоюға уəкілетті қаржы ұйымы, холдинг (жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған қаржы ұйымы, холдинг үшін) 
қатысушыларының бірі – басқару органының басшысын (атқарушы органның функция-
ларын жеке жүзеге асыратын адамды), атқарушы органның басшысы болып табылатын 
басқару органының мүшесін тағайындаған (сайлаған) кезде;

көрсетілетін қызметті алушы атқарушы органының басшысы (атқарушы органның 
функцияларын жеке жүзеге асыратын адам) не оның міндеттерін атқаратын адам 
(міндеттерді атқару жүктелгені туралы шешімнің көшірмесін бере отырып) – қалған 
жағдайларда;

2) көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы мүшесінің лауазымына 
немесе қаржы ұйымының, холдингтің өзге басшысының лауазымына «Қазақстан 
Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Банктер туралы заң) 20-бабында, 
«Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі – Сақтандыру қызметі туралы заң) 34-бабында, «Бағалы қағаздар 
рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан 
əрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) 54-бабында, «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң) 55-ба-
бында белгіленген талаптарға сəйкес келетін үміткердің лауазымдық нұсқаулығының 
көшірмесі, онда мыналар қамтылады:

осы үміткердің өкілеттіктері (тегін, атын, əкесінің атын (ол болған кезде), лауазымын, 
оның лауазымдық нұсқаулықпен танысып қойылған қолын жəне күнін көрсете отырып);

осы үміткер жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшенің (бөлімшелердің) атауы 
туралы мəліметтер жəне оның (олардың) құзыретіне жататын мəселелердің тізбесі;

өз функцияларын жүзеге асыру кезіндегі жауапкершілік.
Қаржы ұйымының, холдингтің өзге басқарушы қызметкерінің лауазымына үміткер 

қол қоятын құжаттардың тізбесі лауазымдық нұсқаулықта болмаған жағдайда, үміткерге 
құжаттарға қол қою құқығы беруге негіз болған өзге құжаттың көшірмесі ұсынылады;

3) егер көрсетілетін қызметті алушы атқарушы органының мүшесі лауазымына 
үміткер өзге ұйымда жұмыс істесе, акционерлік қоғам ұйымдық-құқықтық нысанында 
құрылған осы көрсетілетін қызметті алушы басқарушы органының үміткерге өзге ұйымда 
жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінің үзінді-көшірмесін;

4) егер үміткер акционерлік қоғамның атқарушы органының мүшесі болып табылған 
жағдайда, осы акционерлік қоғамның басқару органының үміткерге көрсетілетін қызметті 
алушыда жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінің үзінді-көшірмесін; 

5) үміткерді тағайындау (сайлау) күнін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алу-
шы уəкілетті органының үміткерді тағайындау туралы шешімінің үзінді-көшірмесін не 
бұйрығының көшірмесін ұсынуға тиіс.

Егер тағайындау (сайлау) күні көрсетілмесе, онда көрсетілетін қызметті алушы 
уəкілетті органының шешім (бұйрық) қабылдаған күні не шешімде (бұйрықта) көрсетілген 
оқиға басталған күн үміткерді тағайындау (сайлау) күні болып саналады. 

Шешімде (бұйрықта) көрсетілген оқиға басталған жағдайда, көрсетілетін қызметті 
алушы растайтын құжаттардың көшірмелерін ұсынады.

көрсетілетін қызметті алушының уəкілетті органы шешімінің үзінді-көшірмесінде 
мынадай мəліметтер болады:

көрсетілетін қызметті алушының толық атауы жəне көрсетілетін қызметті алушы 
атқарушы органының орналасқан жері;

акционерлердің жалпы жиналысын (басқару органының отырысын) өткізу күні, 
уақыты мен орны;

отырысқа (басқару органының отырысы үшін) қатысқан адамдар туралы мəліметтер;
акционерлер жалпы жиналысының (басқару органы отырысының) кворумы;
акционерлер жалпы жиналысы отырысының (басқару органы отырысының) бас-

шы лауазымға үміткерді тағайындау (сайлау) туралы мəселе бөлігіндегі күн тəртібі;
дауыс беруге қойылған мəселелер, басшы лауазымға үміткерді тағайындау (сай-

лау) бөлігінде ол бойынша дауыс беру қорытындылары;
басшы лауазымға үміткерді тағайындау (сайлау) бөлігінде қабылданған шешімдер.
 Көрсетілетін қызметті алушының уəкілетті органы шешімінің үзінді-көшірмесі осын-

дай құжатқа қол қоюға уəкілетті қызметкердің (қызметкерлердің) қойылған қолымен 
жəне көрсетілетін қызметті алушы мөрінің (болған кезде) бедерімен расталады жəне 
онда үзінді-көшірменің дұрыс екеніне нұсқау болады;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша басшы қызметкер лауазымына үміткер туралы электрондық жəне қағаз 
жеткізгіштердегі мəліметтерді (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
қосымшадағы түрлі-түсті фотосурет ашық реңде, 3х4 өлшемді);

7) ұсынылған адамдар экономика жəне (немесе) заң ғылымдарының докторы 
ғылыми дəрежелері бар адамдар болған жағдайда, Қазақстан Республикасының 
білім жəне ғылым саласындағы заңнамасында белгіленген тəртіппен ғылыми дəреже 
алғанын растайтын дипломның көшірмесі.

Азаматтық еліндегі (шетелдіктер үшін) немесе тұрақты тұратын еліндегі (азаматтығы 
жоқ адамдар үшін) ғылыми дəреже алғанын растау мақсатында шетелдіктер 
(азаматтығы жоқ адамдар) көрсетілетін қызметті берушіге олардың азаматтық елінің 
(азаматтығы жоқ адамдар үшін - олардың тұрақты тұратын елінің) мемлекеттік органы 
берген тиісті құжатты ұсынады;

8) шетелдіктер (азаматтығы жоқ адамдар) олардың азаматтығы елінде (шетелдіктер 
үшін) немесе тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстар 
үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігі туралы мəліметтердің 
дəйектілігін растау мақсатында да көрсетілетін қызметті берушіге олардың азаматтығы 
елінің (азаматтығы жоқ адамдар үшін – олардың тұрақты тұратын елінің) немесе кан-
дидат соңғы 15 (он бес) жыл бойы тұрақты тұрған елдің мемлекеттік органы берген 
тиісті құжатты ұсынады. Көрсетілген құжатты беру күні қолдаухат берілген күннің 
алдындағы 3 (үш) айдан аспайды;

9) кандидат ұсынылатын лауазымды, ұсынып отырған адамның қол қойған күнін 
жəне лауазымын, сондай-ақ кандидаттың кəсіби жəне жеке басының мінездемелерін 
көрсете отырып, еркін нысанда жасалған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 14784 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 305 қаулысымен бекітілген Қаржы 
ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік 
беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) 
келісім беру қағидаларының жəне келісім алу үшін қажетті құжаттар тізбесінің 
6-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген кем дегенде 2 (екі) тұлғадан кандидатқа 
берілген ұсыным хаттар. Ұсыным хаттың берілген күні қолдаухат берілген күннің 
алдындағы 3 (үш) айдан аспайды;

10) Қазақстан Республикасының резиденттері емес кандидаттарды келіскен 
жағдайда, Қазақстан Республикасының резиденті емес қаржы ұйымында Standard 
& Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «BB+» төмен емес кредиттік 
рейтингі немесе тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 8318 тіркелген, «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан 
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(Жалғасы 19-бетте) 

(Жалғасы. Басы 15-17-беттерде)
Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз 
рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы 
№ 385 қаулысымен белгіленген басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің о сыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi туралы мəліметтер;

11) бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін – Қазақстан Республикасының 
бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасында белгіленген тəртіппен 
 берілген кəсіби бухгалтер сертификатының көшірмесі;

12) бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін – мүшелік билеттің (кітапшаның) 
көшірмесі немесе бухгалтерлердің аккредиттелген кəсіптік ұйымының осы ұйымда 
мүшелігін растайтын анықтама.

Осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсе тілген құжаттарды қоспағанда, осы тармақта 
аталған, бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп жəне соңғы парағының 
артқы жағына тігілген түйіннің үстіне жапсырылған, тігілген парақ саны көрсетілген 
жапсырмаға ішінара көрсетілетін қызметті алушының мөрімен (болған кезде) рас-
талып ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы шет тілін де ұсынатын Қазақстан Республикасының 
резиденті емес - үміткерді келісуге арналған құжаттар Қазақстан Республикасының 
заңнамасының талаптарына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттарға сəйкес заңдастырылуға не апостильделуге тиіс (үміткердің 
жеке басын куəлан дыратын құжатты қоспағанда). Көрсетілген құжаттар Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес қазақ жəне орыс тілдеріне аударылады жəне 
көрсетілетін қызметті берушіге нотариат куəландырған түрде ұсынылады.

Осы тармақтың үшінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды қоспағанда, құжаттардың 
көшірмелері көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы басшысының (атқарушы 
органның функцияларын жалғыз өзі жүзеге асыратын адамның) не оның міндеттерін 
атқаратын адамның (міндеттерді атқаруды жүктеу туралы растайтын құжаттың 
көшірмесін ұсына отырып) қолымен лауазымды адамның тегі, аты, əкесінің аты (ол 
болған кезде) жəне көшірмелердің дұрыстығы көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті 
алушы мөрінің (болған кезде) бедері қойыла отырып расталады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынылған 
құжаттарды кері қайтару себебі көрсетілген еркін нысандағы жазбаша өтініш беруі 
арқылы оларды көрсетілетін қызметті беруші үміткерлерді келісу туралы шешім 
қабылдағанға дейін, ал тестілеуге шақыра отырып келісу кезінде - үміткер тестілеуден 
өтетін күнге дейін кері қайтаруға жол беріледі.

10. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 
7), 10), 11) жəне 12) тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық 
көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.

Қазақстан Республикасының жеке тұлға – резидентінің жеке басын куəландыратын, 
алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екендігін растайтын, Қазақстан 
Республикасының заңды тұлға – резидентін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
құжаттарда көрсетілген мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы алады.

11. Мыналар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады:
1) үміткердің Банктер туралы заңның 20-бабында, Сақтандыру қызметі тура-

лы заңның 16-2, 34-баптарында, «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 
мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 1-бабының 20) тармақшасында, 
54-бабының 4-тармағында, 59-бабының 2-тармағында, «Сақтандыру төлемдеріне 
кепілдік беру қоры туралы» 2003 жылғы 3 маусымдағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 4-1-бабында, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 54-бабында, 
63-бабының 5-тармағында, «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 
жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабында, Зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңның 55-бабында белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

2) тестілеудің теріс нəтижесі.
Мыналар тестілеудің теріс нəтижесі болып табылады:
кандидаттың тестілеу нəтижесі дұрыс жауаптың 70 (жетпіс) пайызынан аз болуы;
кандидаттың не аудармашының (егер осы аудармашыны кандидаттың өзі ұсынған 

жағдайда) көрсетілетін қызметті беруші белгілеген тестілеу тəртібін бұзуы;
кандидаттың келісу мерзімі өткенге дейін көрсетілетін қызметті беруші белгілеген 

уақытта тестілеуге келмеуі;
3) көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің ескертулерін 

жоймауы немесе көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушінің 
ескертулерін ескере отырып пысықталған құжаттарды осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 4-тармағының 1) тармақшасында белгіленген көрсетілетін 
қызметті берушінің құжаттарды қарау мерзімі өткеннен кейін ұсынуы;

4) басшы қызметкердің көрсетілетін қызметті берушінің келісімінсіз өз лауазымын 
атқаруға құқылы болатын мерзім өткеннен кейін құжаттарды ұсынуы;

5) кандидатқа қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) қолданған 
санкциялардың жəне (немесе) шектеулі ықпал ету шараларының болуы.

Осы талап көрсетілетін қызметті алушы кандидатты келісу туралы өтінішхатты беру 
күніне дейін 1 (бір) жыл бойы қолданылады;

6) кандидаттың өз өкілеттігіне кірген мəселелер бойынша кандидат басшы 
қызметкердің не басшы қызметкердің міндетін атқарушы лауазымын атқарып отырған 
(атқарған) қаржы ұйымының, холдингтің немесе Қордың Қазақстан Республикасының 
заңнамасын бұзуына алып келген жəне уəкілетті орган сол үшін осы қаржы ұйымына, 
холдингке немесе Қорға қатысты шектеулі ықпал ету шарасын жəне (немесе) санкция 
қолданған шешімдерді қабылдау фактілері туралы көрсетілетін қызметті берушіде 
мəліметтердің болуы.

Осы талап уəкілетті орган бұзушылықты анықтаған күннен бастап 1 (бір) жыл 
бойы қолданылады;

7) көрсетілетін қызметті берушіде кандидаттың бағалы қағаздар нарығында айла-
шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған жəне (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші 
тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген мəміле тарабы болып табылғандығы туралы 
мəліметтердің (фактілердің) болуы.

Осы талап төменде аталған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:
уəкілетті орган ұйымдастырылған жəне (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы 

қағаздар нарығында жасалған мəмілені айла-шарғы жасау мақсатында жасалған 
деп таныған;

уəкілетті орган осы мəмілені жасау нəтижесінде үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) 
нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған күннен бастап 1 (бір) жыл бойы 
қолданылады;

8) кандидаттың уəкілетті орган бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау 
мақсатында жасалған деп танылған мəмілелерді жасағаны үшін оған қатысты санк-
циялар жəне (немесе) шектеулі ықпал ету шараларын қолданған қаржы ұйымының 
қызметкері жəне (немесе) əрекеттері мəмілеге қатысушы қаржы ұйымына жəне 
(немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге алып келген қаржы 
ұйымының қызметкері болып табылатындығы туралы мəліметтердің көрсетілетін 
қызметті берушіде болуы.

Осы талап төменде аталған оқиғалардың ең алдыңғысы басталған:
уəкілетті орган ұйымдастырылған жəне (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы 

қағаздар нарығында жасалған мəмілені айла-шарғы жасау мақсатында жасалған 
деп таныған;

уəкілетті орган осы мəмілені жасау нəтижесінде қаржы ұйымына жəне (немесе) 
үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілгенін растайтын фактілерді алған 
күннен бастап 1 (бір) жыл бойы қолданылады.

Осы тармақшаның мақсаттары үшін басшы қызметкер не оның міндеттерін атқарған 
адам жəне (немесе) құзыретіне жоғарыда көрсетілген бұзушылықтарға əкеп соққан 
мəселелер бойынша шешімдер қабылдау кірген қор биржасының трейдері қаржы 
ұйымының қызметкері деп түсініледі. 

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

12. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 
мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі. 

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды. 
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады. 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 
талаптар

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 
берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, 
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының 

басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

 
Нысан

 фотосурет
орны

 Басшы қызметкер лауазымына үміткер туралы мəліметтер 
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)
_____________________________________________________________________

(тегі, аты əкесінің аты (ол болған кезде))

1. Жалпы мəліметтер:
Туған күні жəне жері  
Азаматтығы  
Жеке басын куəландыратын 
құжаттың деректері, жеке сəйкестендіру нөмірі 

 

2. Білімі:
№ Оқу 

орнының 
атауы

Түскен 
жылы - 

бітірген жылы   
Мамандығы

Білімі туралы дипломның 
деректемелері (бар болса күні жəне 

нөмірі)
1 2 3 4 5

3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, 
балалары) жəне жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, 
қарындасы, балалары) туралы мəліметтер:

№ Тегі, аты, əкесінің аты 
(ол болған кезде)

Туған 
жылы

Туыстық 
қатынастары

Жұмыс орны жəне 
лауазымы

1 2 3 4 5

4. Үміткердің заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуы немесе акциялар-
ды иеленуі туралы мəліметтер

№ Заңды 
тұлғаның 

атауы жəне 
орналасқ ан 

жерi

Заңды тұлға 
қызметінің 
жарғылық 

түрлерi

Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе 
үміткерге тиесілі акциялар санының заңды 

тұлғаның дауыс беретін акцияларының жал-
пы санына арақатынасы (пайызбен)

1 2 3 4

5. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта үміткердің бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органына 

мүшелігі), оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған сəттен бастап еңбек қызметі туралы 
мəліметтер, көрсетілетін қызметті берушіге келісу туралы өтінішті берген көрсетілетін 
қызметті алушыда лауазымын көрсете отырып, сондай-ақ үміткер еңбек қызметін 
жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

№ Жұмыс 
кезеңі 
(күні, 
айы, 

жылы)

Жұмыс орны
(егер қаржы ұйымы Қазақстан 
Республикасының резиденті 

емес болып табылған 
жағдайда, қаржы ұйымының 

тіркелген елін көрсете отырып)

Лауазымы 
(егер талап 

етілсе, келісу 
күнін көрсете 

отырып)

Тəртіптік 
жазалардың 

болуы

Жұмыстан 
шығу, ла-
уазымнан 

босату 
себептері

1 2 3 4 5 6

6. Үміткердің қаржы ұйымдарының аудитін жүргізуі туралы мəліметтер
______________________________________________________________________
(қаржы ұйымының атауын, аудит жүргізу мерзімін, үміткердің аудитор-орындаушы
_____________________________________________________________________

ретінде аудиторлық есепке қол қойған күнін көрсету)
7. Осы ұйымның жəне (немесе) басқа ұйымдардың инвестициялық комитеттеріне 

мүшелігі туралы мəліметтер:
№ Кезең (күні, айы, 

жылы)
Ұйымның 

атауы
Лауазымы Жұмыстан шығу, лауазым-

нан босату себептері
1 2 3 4 5

8. Қызметі қаржылық қызметтерді көрсетумен байланысты дербес құрылымдық 
бөлімше (департамент, басқарма, филиал) басшысының (басшысы орынбасарының), 
осы ұйымда жəне (немесе) басқа ұйымдарда қаржылық қызметтерді көрсетумен байла-
нысты мəселелерге жетекшілік еткен қаржы жəне (немесе) басқарушы жəне (немесе) 
атқарушы директордың лауазымын атқаруы туралы мəліметтер:

№ Кезең 
(күні, 
айы, 

жылы)

Ұйымның 
атауы

Жетекшілік жасайтын құрылымдық 
бөлімшелер жəне қаржылық 

қызметтерді көрсетумен байланы-
сты мəселелер

Жұмыстан шығу, 
лауазымнан босату 

себептерi

1 2 3 4 5

9. Уəкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп 
сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы оны мəжбүрлеп таратуға 
жəне (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруын тоқтатуға, не қаржы 
ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне немесе оны 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен банкрот деп 
тануға əкелген шешім қабылдағанға дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде 
үміткердің қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы 
органының (тіркеуші, трансфер-агент атқарушы органының функциясын жеке 
жүзеге асыратын адам жəне оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, 
жеке тұлға - ірі қатысушысы, заңды тұлға - ірі қатысушысының (банк, сақтандыру 
холдингінің) басшысы болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мəліметт
ер____________________________________________________________________

______________________________________________________________________.
(иə (жоқ), қаржы ұйымының атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)
10. Үміткердің қатарынан төрт жəне одан да көп кезең бойы шығарылған 

эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа 
жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы 
төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (не-
месе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық 
бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың 
есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының 
басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас 
бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - 
заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының 
басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болып табылғаны не болып табылмағаны ту-
ралы мəліметтер (Қордың басшы қызметкері лауазымына үміткер толтырмай-
ды)___________________________________________________________________

______________________________________________________________________.
(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

11. Қаржы ұйымының, холдингтің, Қордың басшысы ретінде қаржы ұйымы, холдинг, 
Қор қызметінің мəселелері бойынша сотта істі қарау кезінде жауап беруші ретінде тар-
тылды ма:______________________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), күні, сотта істі қарау кезіндегі ұйымның, жауап берушінің атауы, 

қаралатын мəселе жəне сот шешімі көрсетілсін)
12. Үміткер тағайындалған (сайланған) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас 

жемқорлық қылмысын жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылығы үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма (Қордың басшы қызметкері ла-
уазымына үміткер толтырмайды) _____________________________________________

_____________________________________________________________________
(иə (жоқ), жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

_____________________________________________________________________
құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты 

______________________________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері 

көрсетілсін).

Осы ақпаратты тексергенімді жəне оның толық жəне дəйекті болып табылатындығын 
растаймын, сондай-ақ іскерлік беделімнің мінсіз екендігін растаймын. 

Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті дербес деректерді жинау мен өңдеуге 
жəне заңмен қорғалатын құпиядан тұратын, ақпараттық жүйелердегі мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

Тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
______________________________________________________________________

(үміткер өз қолымен баспа əріптерімен толтырады).
Қолы ____________________
Көрсетілетін қызметті алушының тəуелсіз директоры лауазымына үміткер 

толтырады:
Мен,______________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
тəуелсіз директор лауазымына сайлау (тағайындау) үшін «Акционерлік 

қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңында белгіленген талаптарға сəйкес келетінімді растаймын.

Қолы________________________ 
Күні _________________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 6-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 9-қосымша

«Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 

– көрсетілетін қызметті беруші) жеке жəне (немесе) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін жіберу:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап күнтізбелік 15 (он бес күн) ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді. 

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды алған сəттен бастап 
күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас 
тартуды береді.

5 .  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – көрсетілетін қызметті алушының 
атына банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім 
беру туралы хат не көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының 
көшірмесімен қоса осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 24 жəне 
25-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас 
тарту туралы дəлелді жауап жіберу.

Тұлғаға банк холдингі мəртебесін иеленуге келісім беру кезінде банктің капиталы-
на елеулі қатысуға не еншілес банкті құруға немесе иеленуге рұқсат қоса беріледі. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш бер-
ген жағдайда нəтиже электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады жəне 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ге 
дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ға дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға көрсетілетін қызметті берушіге банктің 
ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) банктің акцияларын сатып алуға пайдаланылатын қаржы көздері мен қаражаттың 

сипаттамасын қоса алғанда, растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, 
банктің акцияларын, оның ішінде бұрын сатып алынған акцияларын сатып алу шарт-
тары мен тəртібі туралы мəліметтер.

Мыналар банктің акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер болып 
табылады:

кəсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақылы қызметтен алынған кірістер;
көрсетілетін қызметті алушының құжатпен расталған ақшалай жинақтары.
Сыйға тарту, ұтыстар, банктің сатып алынатын акциялары құнының 25 (жиырма бес) 

пайызынан аспайтын мөлшерде өтеусіз алынған мүлікті сатудан түскен кіріс түріндегі 
ақша осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген, банктің акцияларын сатып алуға 
арналған көздерге қосымша пайдаланылуы мүмкін.

Банктің акцияларын сыйға тарту түрінде алынған мүлік есебінен сатып алған кезде 
көрсетілетін қызметті алушы сыйға тартушы жəне сыйға тартушыда көрсетілген мүліктің 
пайда болу көздері туралы мəліметтерді ұсынады;

3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін 
қызметті алушының өкіліне (болған кезде) берілген сенімхатты;

4) көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушысы болып табылатын заңды 
тұлғалардың тізімін жəне ол ардың құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған 
көшірмелерін;

5) банктің қаржылық жағдайы нашарлауы мүмкін жағдайлардағы банктің мынадай 
ақпарат бар қайта капиталдандыру жоспары:

қаржы ұйымының ағымдағы жай-күйін бағалау;
банктің қаржылық жай-күйінің болжамды нашарлауының жəне нашарлауына əсер 

ететін өлшемшарттардың есебі (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы 
ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық жəне 
өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шаралардың (шығыстарды 
төмендету жөніндегі шаралар, қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық 
нормативтер жəне басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер орындалатын 
мөлшерге дейін қалпына келтіруге бағытталған қосымша қаржылық салымдар (ақша 
салымының сомаларын жəне көздерін көрсете отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі 
іс-шаралар жəне басқа іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасы;

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындаудың 
күнтізбелік мерзімдері;

сауықтыру іс-шараларының болжанған экономикалық əсері (пруденциялық 
нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, 
қаржы ұйымының қаржылық жəне өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

6) білімі туралы, еңбек қызметі туралы мəліметтерді қоса алғанда, осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет cтандартына 1-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушы 
туралы қысқаша деректер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 2-қосымшаға сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер;

8) кірістер мен мүлік бойынша растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере оты-
рып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 3-қосымшаға сəйкес кірістері 
мен мүлкі туралы мəліметтер, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының барлық 
міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешек туралы ақпарат;

9) Қазақстан Республикасының резиденті емес-жеке тұлға тұратын елдің тиісті 
мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резидент-банкінің акцияларын 
сатып алу осы елдің заңнамасымен рұқсат етілгендігі туралы жазбаша растауы не 
тиісті мемлекеттің аталған құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай 
рұқсаттың талап етілмейтіндігі туралы мəлімдемесі.

10. Көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға көрсетілетін қызметті берушіге банктің 
ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім алу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жоғарғы органының банктің акцияларын сатып 

алу туралы шешімінің көшірмесі;
3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын (жарғылық капита-

лына қатысу үлестерін) иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-
ақ шартқа сəйкес немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға не-
месе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мəліметтер жəне растау құжаттары;

4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;
5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) жəне 

5) тармақшаларында көрсетілген мəліметтер мен құжаттар;
6) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі 

туралы мəліметтер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 1-қосымшаға сəйкес білімі тура-
лы, еңбек қызметі туралы мəліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының 
басшы қызметкерлері туралы қысқаша деректер;

8) құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелері, көрсетілетін 
қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

9) соңғы аяқталған екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куəландырған жылдық 
қаржылық есептілігі, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсынар алдындағы соңғы аяқталған 
тоқсанның қаржылық есептілігі;

10) көрсетілетін қызметті алушының жəне банктің мəртебені алғаннан кейінгі болжа-
натын есептеу балансын қоса алғанда, банктің ірі қатысушысы мəртебесін иеленудің 
қаржылық салдарын талдауды, егер осындайлар бар болса, іс-шаралар жоспары мен 
ұйымдық құрылымын қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының банктің активтерін 
сату, қайта ұйымдастыру немесе банктің қызметі немесе басқаруына елеулі өзгерістер 
енгізу жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстары.

11. Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға-көрсетілетін қызметті 
алушы банктің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін 
қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 

4) жəне 5) тармақшаларында жəне 10-тармағының 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) жəне 10) 
тармақшаларында көрсетілген мəліметтер мен құжаттар;

3) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 
жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Банктер туралы 
заң) 17-1-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін қаржы 
нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті 
орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі 
тағайындаған көрсетілетін қызметті алушының кредиттік рейтингі туралы мəліметтер.

Банктің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім алу үшін Қазақстан 
Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы осы тармақшада көрсетілген 
құжаттарға қоса көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау 
органынан көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық 
қызметті жүзеге асыруға уəкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін 
қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы 
бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы мəлімдемесін ұсынады.

12. Банк холдингі мəртебесін алуға келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы-
Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы мынадай құжаттарды:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көрсетілген 
мəліметтер мен құжаттарды;

2) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органынан 
көрсетілетін қызметті алушының шоғырландырылған қадағалауға жататыны туралы 
жазбаша растаманы;

3) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының 
көрсетілетін қызметті алушының банктік холдинг мəртебесін алуға жазбаша рұқсатын 
(келісімін) не тиісті мемлекеттің уəкілетті органының көрсетілген мемлекеттің заңнамасы 
бойынша мұндай рұқсаттың (келісімнің) талап етілмейтіні туралы өтінішін;

4) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органының 
көрсетілетін қызметті алушы осы елдің заңнамасы аясында қаржылық қызметті жүзеге 
асыруға уəкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не көрсетілетін қызметті алушы 
шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай 
рұқсаттың талап етілмейтіні туралы өтінішін ұсынады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі 
қатысушы, банк холдингі мəртебесін ие ленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мына-
дай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) растайтын құжаттармен қоса көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаға меншік 

құқығында тиесілі мүлік құнынан аспайтын мөлшерде қаржы ұйымының акцияла-
рын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражаттың сипаттамасын қоса 
алғанда, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың шарттары мен талабы 
туралы мəліметтер;

3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсететін 
қызметті алушының өкіліне сенімхат (болған кезде);

4) ірі қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі жəне олардың құрылтай 
құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелері;

5) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымдарын қайта қаржыландыру жоспарына 
сəйкес ірі қатысушы, банк холдингі жəне (немесе) сақтандыру холдингі болып табыла-
тын жəне (немесе) болғысы келетін көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері 
ескеріле отырып жасалған қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін 
болған жағдайларда əрбір қаржы ұйымы бойынша қайта капиталдандыру жоспары;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 1-қосымшаға сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 2-қосымшаға сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 3-қосымшаға сəйкес салық ор-
гандары немесе жеке тұлғаның тұратын еліндегі өзге уəкілетті тұлғалар куəландырған 
кірістері мен мүлкі туралы мəліметтер;

9) Қазақстан Республикасының резиденті емес-жеке тұлға тұратын елдің тиісті 
мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын 
банктің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы 
елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауы не тиісті мемлекеттің 
уəкілетті органының көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай 
рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініші.

14. Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға болып табылатын 
көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі 
мəртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды:

1) еркін нысанда жасалған өтінішті;
2) тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алу туралы көрсетілетін қызметті 

алушының жоғары органы шешімінің көшірмесін;
3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызына (жарғылық капи-

талына қатысу үлестерін) ие (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ 
шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімдерін айқындауға не-
месе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мəліметтерді жəне растау құжаттарын;

4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімін;
5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағының 2), 3), 4) жəне 

5) тармақшаларында көрсетілген мəліметтер мен құжаттарды;
6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 1-қосымшаға сəйкес басшы 

қызметкерлер туралы қысқаша деректерді;
7) құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелерін, көрсетілетін 

қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректерді;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартына 2-қосымшаға сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді;

9) аудиторлық ұйым куəландырған аяқталған соңғы 2 (екі) қаржы жылының жылдық 
қаржылық есептілігін, сондай-ақ тиісті өтініш берер алдында аяқталған соңғы тоқсанның 
қаржылық есептілігін;

10) көрсетілетін қызметті алушының жəне тиісті қаржы ұйымдарының мəртебені 
алғаннан кейінгі болжанатын есептеу балансын қоса алғанда, қаржы ұйымдарының ірі 
қатысушысы мəртебесін иеленудің қаржылық салдарын талдауды, егер осындайлар 
бар болса, іс-шаралар жоспары мен ұйымдық құрылымын қоса алғанда, көрсетілетін 
қызметті алушының тиісті қаржы ұйымдарының активтерін сату, қайта ұйымдастыру 
немесе тиісті қаржы ұйымдарының қызметіне немесе басқаруға елеулі өзгерістер енгізу 
жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстарын ұсынады.

15. Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға болып табылатын 
көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк 
холдингі мəртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды:

1) еркін нысанда жасалған өтінішті;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартының 13-тармағының 2), 3), 

4) жəне 5) тармақшаларында жəне 14-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) жəне 10) 
тармақшаларында көрсетілген мəліметтер мен құжаттарды;

3) банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын 
тікелей иеленуші немесе ең төменгі талап етілетін рейтингі бар банктің дауыс беретін 
10 (он) немесе одан да көп акцияларымен дауыс беру мүмкіндігіне немесе банктің ірі 
қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды 
тұлғасының акцияларын (қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы банктің 
орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын жанама иеленуді 
немесе банктің дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан да көп акцияларымен 
жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды 
тұлға үшін аталған рейтингтің болуы талап етілмеген жағдайларды қоспағанда, тізбесін 
уəкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған 
заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мəліметтерді ұсынады.

16. Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы болып табылатын 
көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк 
холдингі мəртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды:

1) еркін нысанда жасалған өтінішті;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартының 15-тармағында көрсетілген 

мəліметтер мен құжаттарды;
3) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органынан 

көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті 
жүзеге асыруға уəкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті 
алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша 
осындай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы өтінішті ұсынады.

17. Банк холдингінің мəртебесін алғысы келетін көрсетілетін қызметті алушы осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет cтандартының 10, 11, 12 жəне 20-тармақтарында 
көзделген құжаттар мен мəліметтерден басқа:

1) тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің бар екенін растайтын, оның 
ішінде еншілес ұйымның қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты құжаттарды;

2) егер көрсетілетін қызметі алушының банк холдингі мəртебесін иеленуі банк кон-
гломератын қалыптастыруға алып келетін болса, банк конгломератының пруденциялық 
нормативтерінің болжамды есеп-қисабын ұсынады.

18. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көрсетілген құжаттарды 
осы құжаттардың мазмұны өзгерген не осындай құжаттардың мерзімі аяқталған 
жағдайларды қоспағанда, оларды көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырған 
тұлғалар ұсынбайды. Бұл ретте көрсетілетін қызметті берушіге өзгерістер енгізілген 
немесе қолдану мерзімдері аяқталған құжаттар ғана ұсынылады. Қаржы ұйымының ірі 
қатысушысы, банк холдингі жəне (немесе) сақтандыру холдингі мəртебесін иелену тура-
лы өтініште көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырылған құжаттар туралы (шығыс 
құжаттың нөмірі, күні) мəліметтер, сондай-ақ оларды ұсыну негіздемесі көрсетіледі.

19. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
жəне 16-тармақтарында көзделген өтініштерде:

көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжат ту-
ралы мəліметтер, заңды мекенжайы;

көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), 
орналасқан жері туралы мəліметтер;

 қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, 
қаржы ұйымының сатып алуға болжанатын акциялары санының тиісінше банктің 
орналастырылған акцияларының санына (артықшылықты жəне сатып алынған ак-
циялар шегерілген) жəне (немесе) дауыс беретін акцияларының санына пайыздық 
арақатынасы туралы мəліметтер;

дербес деректерді (көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға үшін) жəне ақпараттық 
жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді жинауға жəне өңдеуге 
пайдалануға келісім көрсетіледі.

Мыналар қоса берілген көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның, көрсетілетін 
қызметті алушы-заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы 
мəліметтер: 

құқықтық статистиканы жəне арнайы есепке алуды қалыптастыру жөніндегі уəкілетті 
мемлекеттік орган берген алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын рас-
тайтын құжат (көрсетілген құжатты беру күні өтінішхат берілген күннің алдындағы 3 
(үш) айдан аспауға тиіс). Шетел азаматтары олардың азаматтық алған елінің тиісті 
мемлекеттік органы, ал азаматтығы жоқ адамдар - олардың тұрақты мекендейтін елі 
берген ұқсас мазмұндағы құжатты қосымша береді; 

көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы-заңды 
тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді растай-
тын, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшада көрсетілген 
құжаттарды көшірмелері.

Банктің қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда банкті 
үстеме капиталдандыру жоспары көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғаның не 
көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің 
(акционерлерінің) қолымен жəне мөрінің (бар болса) бедерімен куəландырылады.

Егер көрсетілетін қызметті алушы банк холдингі жəне (немесе) сақтандыру холдингі, 
не басқа қаржы ұйымының ірі қатысушысы болған жағдайда, онда көрсетілетін қызметті 
берушіге ұсынылатын үстеме капиталдандыру жоспары осы қаржы ұйымының үстеме 
капиталдандыру жоспарына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері 
ескеріле отырып жасалады.

20. Орналастырылған (артықшылық берілген жəне банк сатып алған) акциялардың 25 
(жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын иелену үлесімен банктің ірі қатысушысы 
мəртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғалар, сондай-
ақ банк холдингі мəртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-заңды 
тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 жəне 17-тармақтарында көрсетілген мəліметтер мен құжаттарға қоса таяудағы 5 
(бес) жылға арналған бизнес-жоспарын ұсынады, ол көрсетілетін қызметті алушы-
жеке тұлғаның не көрсетілетін қызмет алушы-заңды тұлғаның бірінші басшысының, 
ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен жəне мөрінің (болған кезде) бедерімен 
куəландырылады. Бизнес-жоспар төмендегілермен шектелмей, мынадай ақпаратты:

қаржы ұйымының мақсаттары мен міндеттерінің сипатын жəне көрсетілетін 
қызметтер түрлерін;

қаржы ұйымының қызметіне жасалған талдауды (сыртқы жəне ішкі ортаны тал-
дауды);

таяудағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына қаржы ұйымы қызметінің даму 
стратегиясы жəне ауқымын;

таяудағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған толық жылдық қаржылық 
жоспарды (негізгі қаржылық көрсеткіштердің есебі, бюджет, бухгалтерлік баланс, пай-
да мен зиян туралы есеп, бизнес-жоспарды қаржыландыру көздері мен көлемдері);

тəуекелдерді басқару жоспарын (қаржы ұйымының қызметін жүзеге асыруға бай-
ланысты тəуекелдердің сипатын жəне таяудағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына 
арналған оларды басқару тəсілдерін);

таяудағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған еңбек ресурстарын тарту 
жоспарын қамтиды.

21. Егер көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға уəкілетті органның алдын ала жаз-
баша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде банктің ірі қатысушысы белгілеріне 
сəйкес келген жағдайда, Банктер туралы заңның 17-1-бабының 16-тармағында 
белгіленген талаптарға сəйкес тиісті мəртебені иелену туралы өтінішті оның беруі 
кезінде, мыналарды:

1) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, банктің акцияларын 
сыйға тарту талаптары мен тəртібі туралы мəліметтерді;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6), 
7), 8) жəне 9) тармақшаларында көзделген құжаттарды;

3) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес бағалаушы айқындаған сыйға тарту шартының 
нысаны болып табылатын акциялардың құны туралы мəліметтерді қосымша ұсынады.

22. Тұлғаға банк холдингі мəртебесін иеленуге келісім берген кезде бірмезгілде 
банктің капиталына қомақты қатысуға не еншілес банкті құруға немесе иеленуге 
рұқсат беріледі.

23. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) банктің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін 
қызметті алушы-жеке тұлға:

электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 8) жəне 9) тармақшаларында 
(PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 6) жəне 7) 
тармақшаларда (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар; 

3) егер көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға уəкілетті органның алдын ала жаз-
баша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде банктің ірі қатысушысы белгілеріне 
сəйкес келген жағдайда, тиісті мəртебені иелену туралы өтінішті оның беруі кезінде:

электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 21-тармағында (PDF форматындағы құжаттардың электрондық 
көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар;

4) банктің ірі қатысушысы мəртебесін алуға келісім алу үшін көрсетілетін қызметті 
алушы-Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлға:

электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 10-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) тармақшаларында (PDF 
форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 4) жəне 10) 
тармақшаларда (электрондық құжаттар түрінде) көрсетілген құжаттар;

5) орналастырылған (артықшылық берілген жəне банк сатып алған) акциялардың 25 
(жиырма бес) немесе одан көп пайызын құрайтын иелену үлесімен банктің ірі қатысушысы 
мəртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғалар, сондай-
ақ банк холдингі мəртебесін иеленуге ниет білдіретін көрсетілетін қызметті алушы-заңды 
тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 жəне 21-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мəліметтерге қоса бизнес-жоспарын 
(PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

6) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы, 
банк холдингі мəртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген, электрондық сұрау 
салуға қоса берілетін құжаттарды (PDF форматындағы құжаттардың электрондық 
көшірмелері түрінде) ұсынады;

7) Қазақстан Республикасының резиденті-заңды тұлғасы болып табылатын 
көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі 
жəне (немесе) сақтандыру холдингі мəртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу 
үшін мынадай:

электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 14-тармағының 2), 3), 5), 6), 7), 8) жəне 9) тармақшаларында (PDF 
форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

электрондық сұрау салуға қоса берілетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 14-тармағының 4) жəне 10) тармақшаларында (электрондық құжаттар 
түрінде) көрсетілген құжаттарды ұсынады;

 8) банк холдингі мəртебесін алуға ниет білдірген көрсетілетін қызметті алушы 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10, 11 жəне 12-тармақтарында 
көзделген құжаттар мен мəліметтерден басқа осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 17-тармағында көрсетілген, электрондық сұрау салуға қоса берілетін 
құжаттарды (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) 
ұсынады. 

Жеке басты куəландыратын, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқтығын 
растайтын құжаттардың, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

24. Мыналар:
1) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлға не көрсетілетін қызметті алушы-заңды 

тұлғаның басшы қызметкері:
уəкілетті орган қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) қаржы нарығындағы қызметін 

жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акци-
яларын мəжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға 
не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен қаржы ұйымын 
мəжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге 
дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының 
басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы 
– жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) – заңды тұлғаның 
басшысы болып табылса, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз болып 
табылады. Көрсетілген талап уəкілетті орган қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) 
қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын 
консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айы-
ру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп 
тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады. 
Осы талап көрсетілген банктердің акцияларын Банктер туралы заңның 17-2-бабына 
сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі не ұлттық басқарушы холдинг иеленгенге 
дейін тағайындалған (сайланған) басшы қызметкерлерді қоспағанда, дауыс беретін 
акцияларының 50 (елу) жəне одан да көп пайызы ұлттық басқарушы холдингке тікелей 
немесе жанама түрде тиесілі, өздеріне қатысты Банктер туралы заңға сəйкес қайта 
құрылымдау жүзеге асырылған банктердің басшы қызметкерлеріне қолданылмайды;

осы жəне (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына тағайындауға 
(сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің басшы қызметкері болып 
тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уəкілетті орган басшы қызметкер лауа-
зымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу туралы шешімді қабылдағаннан 
кейін қатарынан соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданылады. Сыбайлас жемқорлық қылмысын 
жасаған не тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл бойы сыбайлас жемқорлықты 
жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылған адам да көрсетілетін қызметті алушының 
(лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындалмайды (сайланбайды);

қатарынан 4 (төрт) жəне одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы 
қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған 
эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің со-
масы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын 
не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша 
дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген 
бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының 
басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы 
(ірі акционер) – заңды тұлға-эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы 
органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері 
болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап осы абзацта көзделген мəн-
жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

2) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

Мына талаптардың бірінің болуы көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлғаның 
қаржылық жай-күйі тұрақсыздығының белгісі болып табылады: 

көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға өтініш берген күнге дейін кемінде 2 (екі) 
жыл бұрын құрылған; 

көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері акцияларға орналастырылған 
активтер сомасын жəне басқа заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу 
үлесін шегергенде оның активтерінен жəне банктің иеленуге болжанатын акцияла-
рынан асып кетеді;

аяқталған əрбір 2 (екі) қаржы жылының нəтижелері бойынша зиян;
өтініш беруші міндеттемелерінің мөлшері банктің қаржылық жай-күйі үшін 

айтарлықтай тəуекел туындатады; 
көрсетілетін қызметті алушының банк алдында мерзімі өткен жəне (немесе) банк 

балансына жатқызылған берешегінің болуы;
көрсетілетін қызметті алушының банктің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуінің 

қаржылық салдарына жасалған талдау көрсетілетін қызметті алушының қаржылық 
жай-күйінің нашарлауын болжайды; 

банкке жəне (немесе) оның депозиторларына шығын келтіруі мүмкін екендігін 
білдіретін өзге негіздер; 

3) көрсетілетін қызметті алушы банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы 
мəртебесін иеленуі нəтижесінде Қазақстан Республикасының бəсекелестікті қорғау 
саласындағы заңнама талаптарының бұзылуы;

4) банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иелену бойынша 
мəміледе иеленуші тарап тізбесін уəкілетті орган белгілейтін, оффшорлық аймақтарда 
тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушысы (ірі акционері) болып табылатын жағдайлар;

5) көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілерінде белгіленген банктің жəне банк холдингінің ірі қатысушыларына қойылатын 
өзге де талаптарды сақтамауы;

6) көрсетілетін қызметті алушының банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы 
мəртебесін иеленуінің қаржылық салдарына жасалған талдау банктің қаржылық жай-
күйінің нашарлауын болжаса;

7) Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымы-көрсетілетін қызметті 
алушыда шыққан елінің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыру 
өкілеттіктерінің болмауы;

8) банктің орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын 
тікелей иеленуші немесе ең төменгі талап етілетін рейтингі бар банктің дауыс беретін 
10 (он) немесе одан да көп акцияларымен дауыс беру мүмкіндігіне немесе банктің ірі 
қатысушысы болып табылатын Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды 
тұлғасының акцияларын (қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы банктің 
орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын жанама иеленуді 
немесе банктің дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан да көп акциялары-
мен жанама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес-
заңды тұлға үшін аталған рейтингтің болуы талап етілмеген жағдайларды қоспағанда, 
Қазақстан Республикасының резиденті емес-заңды тұлға-көрсетілетін қызметті алушы-
да тізбесін уəкілетті орган айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің 
ең төменгі қажет етілетін рейтингінің болмауы;

9) банктің қаржылық жай-күйі ықтимал нашарлаған жағдайда банкті қайта 
капиталдандырудың ұсынылған жоспарының тиімсіз болуы;

10) көрсетілетін қызметті алушы-жеке тұлғада, көрсетілетін қызметті алушы-заңды 
тұлғаның басшы қызметкерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;

11) көрсетілетін қызметті алушы бұрын уəкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау 
туралы, оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясы-
нан айыру туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы шешім 
қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде ірі қатысушы - жеке тұлға не ірі 
қатысушы - заңды тұлғаның бірінші басшысы жəне (немесе) қаржы ұйымының басшы 
қызметкері болып табылған не болып табылатын жағдайлар. Көрсетілген талап уəкілетті 
орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен қаржы ұйымын 
консервациялау, оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын ли-
цензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе оны 
банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

12) көрсетілетін қызметті алушы-заңды тұлға орналасқан елдің қаржы ұйымдарын 
шоғырландырылған қадағалау саласындағы заңнаманың Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде белгіленген шоғырландырылған қадағалау жөніндегі 
талаптарға сəйкес келмеуі;

13) Қазақстан Республикасының резиденті емес-қаржы ұйымдары болып табыла-
тын, ірі қатысушы-заңды тұлғалар жəне банк холдингтері бойынша – уəкілетті органның 
нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, уəкілетті орган 
мен көрсетілетін қызметті алушы резидент болып табылатын мемлекеттің қаржылық 
қадағалау органдары арасында ақпарат алмасуды көздейтін келісімнің болмауы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады.

25. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 24-тармағында көзделген 
негіздерден басқа, банк холдингі мəртебесін иеленуге келісім беруден бас тартуға 
мыналар негіздер болып табылады:

1) көрсетілетін қызметті  алушы-қаржы ұйымы өзі  орналасқан елде 
шоғырландырылған негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

2) Қазақстан Республикасының резиденттері емес-банк конгломератының 
қатысушылары орналасқан елдердің заңнамасы олардың жəне банк конгломератының 
Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген талаптарды орында-
уына мүмкіндік бермейтініне байланысты банк конгломератына шоғырландырылған 
қадағалауды жүргізу мүмкіндігінің болмауы.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
26. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
28-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай əкесінің 

аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 

мен күні көрсетіледі. 
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпа ратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

27. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 

талаптар
28. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 

берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
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(Жалғасы 20-бетте) 

(Жалғасы. Басы 15-18-беттерде)
29. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 

мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығынан алуға мүмкіндігі бар.

30. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

 
Нысан

 
Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы - 

заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер
______________________________________________________________________

(банктің атауы)
1. Тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), жеке сəйкестендіру нөмірі ____________
2. Азаматтығы __________________________________________________________
3. Атауы жəне жеке басын куəландыратын құжаттың деректемелері ___________
4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары) _________________________
5. Пошталық мекенжайы жəне (немесе) жұмыс орны орналасқан жер, байланыс 

телефоны ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, 
балалары) жəне жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, 
қарындасы, балалары) туралы мəліметтер:
№ Тегі, 

аты, 
əкесінің 
аты (ол 
болған 
кезде)

Туған 
жылы

Туыс-
тық 

қаты-
насы

Жұмыс 
орны 
жəне 

лауазы-
мы

Заңды 
тұлғалардың 

атауын 
көрсете оты-

рып, жарғылық 
капиталға 
қатысу со-

масы/сатып 
алынған 
акция-

ларының құны 
(мың теңге)

Осы тұлғаға тиесілі акциялар 
санының заңды тұлғаның 

дауыс беруші акцияларының 
жалпы санына арақатынасы 

немесе оның жарғылық 
капиталға қатысу үлесі (пай-

ызбен),
Дара иелену Бірлесіп ие-

лену
тікелей жа-

на-
ма

пай-
ыз

Заңды 
тұлғаның 

атауы/
жеке 

тұлғаның 
тегі, аты, 
əкесінің 
аты (ол 
болған 
кезде)

1          
2          

7. Білімі:
Оқу 

орнының 
атауы

Түскен күні 
- аяқтаған 

күні

Мамандығы Білімі тура-
лы дипломның 

деректері, біліктілігі

Оқу орнының 
орналасқан жері

     
     
     

8. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан 
өткендігі туралы мəліметтер:

Ұйымның атауы Өткізілген күні жəне орны Сертификат деректері
   
   
   

9. Еңбек қызметі туралы мəліметтер:
Жұмыс 
кезеңі

Жұмыс 
орны

Лауазымы Тəртіптік жазаның 
болуы

Жұмыстан шығу, 
лауазымнан бо-
сату себептері

     
     
      

10. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті орган қаржы ұйымын, холдингті консервациялау, акцияларын мəжбүрлеп 
сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп 
тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен оны 
банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын 
кезеңде көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті 
алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын қаржы ұйымының (банк немесе 
сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның 
(тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам 
жəне оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, 
заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы жəне (немесе) қаржы ұйымының (банк неме-
се сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болып табылғаны не болып табылмағаны 
туралы мəліметтер _______________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

11. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алу-
шы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын төрт жəне одан астам кезең ішінде 
шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеуден 
дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бой-
ынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт 
еселік жəне (немесе) жəне одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу күні 
республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың 
есе асатын соманы құрайтын эмитент басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы 
органның қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, жеке тұлға 
ірі қатысушы (ірі акционер), басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның 
қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, заңды тұлға ірі қатысушы 
(ірі акционер) болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мəліметтер_______

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)
12. Уəкілетті органның басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді 

кері қайтарып алу жəне қаржы ұйымындағы, холдингтегі, банктік жəне сақтандыру 
холдингіндегі, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамындағы 
басшы жəне өзге қызметкерді қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттетуі туралы 
деректердің болуы_________________________________________________________

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi, тағайындауға (сайлауға) 
келісімді қайтарып алуға негіздеме жəне осындай шешім қабылдаған мемлекеттік 
органның атауы көрсетiлсiн)

13. Тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық 
қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін тəртіптік жазаға тартылды ма___________________________________

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(иə (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты,
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып 
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің деректемелері немесе соттың шешімі)
14. Жарияланымдарының, ғылыми əзірлемелерінің жəне басқа жетістіктерінің бо-

луы:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

____________________________________________________
Осы ақпараттың тексерілгенін жəне оның дəйекті жəне толық екенін растаймын, 

сондай-ақ мінсіз іскери беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалан уға келісім беремін.

Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
___________________________
  (қолы)
 Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға басшы қызметкердің тегі, аты, əкесінің 

аты (ол болған кезде) 
_____________________________________________________________________

____________________________________________________
(басшы қызметкер өз қолымен баспа əріптерімен толтырады)
 __________________________
  (қолы)
Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға өтініш берушінің атқарушы органының 

бірінші басшысы
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
___________________________
  (қолы)
Мөр (болған кезде) орны
Күні

«Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

 
Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы - 

заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер

1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мəліметтер:
Күні Сот 

органының 
атауы

Соттың 
орналасқан 

жері

Жаза 
түрі

1997 жылғы 16 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің не 
2014 жылғы 3 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы 

Қылмыстық кодексінің 
бабы

Соттың іс 
жүргізуге 

шешім 
қабылдаған 

күні

2. Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған 
кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлауы немесе банкроттығы 
фактілерінің болуы: _______________________________________________________

_____________________________________________________________________
____________________________________________________

3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы): ____________________________
_____________________________________________________________________

(ия (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету керек)
4. Осы мəселеге қатысы бар басқа ақпарат: _________________________________
_____________________________________________________________________

____________________________________________________
Осы ақпаратты тексергенімді жəне оның дəйекті əрі толық екенін растаймын.
Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға ____________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
______________________
(қолы)
Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің тегі, аты, əкесінің 

аты (ол болған кезде)______________________ _______________________________
_______________________________________________________________________

(басшы қызметкер өз қолымен баспа əріптерімен толтырады)
_____________________
(қолы)
Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы 
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
______________________
(қолы)
Мөр (ол болған кезде) орны 
Күні 

 «Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

 
Көрсетілетін қызметті алушының кірісі жəне мүлкі туралы мəліметтер, 

сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің 
болуы туралы ақпарат

 
1. Тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)______________________________________
_____________________________________________________________________
2. Атауы жəне жеке басын куəландыратын құжаттың деректемелері________________
_____________________________________________________________________

(сериясы, нөмірі, кім жəне қашан берді)
3. Жарғылық капиталында есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын 

қаржы ұйымдарының атауы _______________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Заңды мекенжайы жəне (немесе) тұрғылықты жері_______________________
_____________________________________________________________________
5.Телефоны:
үйінің _________________________________________________________________
жұмысының ____________________________________________________________
6. Есепті кезең _________________________________________________________
7. Кірісі жəне мүлкі, сондай-ақ Көрсетілетін қызметті алушының барлық 

міндеттемелері бойынша берешегі туралы ақпарат:

№ Атауы

Ө
лш

ем
 б

ір
лі

гі

Өткен 
есепті 

кезеңде

Есепті 
кезеңде

Есепті 
кезеңдегі 
өзгерістер

С
ан

ы
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с 
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ер

еш
ек

) с
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1. Есепті кезеңде алынған кірістері:  X  X  X  
1.1 Жалақы  X  X  X  
1.2 Ұйымның жарғылық капиталына (акцияла-

рына) қатысу үлесінен түскен дивидендтер 
жəне кіріс

 X  X  X  

1.3 Салымдар бойынша сыйақы  X  X  X  
1.4 Мүлікті жалға тапсырудан түскен кіріс  X  X  X  
1.5 Кəсіпкерлік қызметтен түскен кіріс  X  X  X  
1.6 Мүлікті сатудан түскен кіріс  X  X  X  
1.7 Кірістің басқа түрлері (таратып көрсету)  X  X  X  
2. Мүлік:        
2.1 Ақша:

ұлттық валютада, оның ішінде:
шетел валютасындағы банк шоттарындағы 
қолма-қол ақша, оның ішінде:
банк шоттардағы қолма-қол ақша

 X
X
 
X
 
X
 
X

 X
X
 
X
 
X
 
X

 X
X
 
X
 
X
 
X

 

2.2 Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын 
көрсете отырып), оның ішінде жай акциялар, 
артықшылықты акциялар, облигациялар

       

2.3 Қаржы ұйымының ірі қатысушысына тиесілі 
акциялар санының ұйымдардың (атау-
ын көрсету) дауыс беретін акцияларының 
немесе олардың оның ішінде Қазақстан 
Республикасы бейрезидентінің жарғылық 
капиталына қатысу үлесінің жалпы санына 
арақатынасы (пайызбен)

X       

2.4 Жылжымайтын мүлік (атауын жəне 
орналасқан жерін көрсете отырып)

       

2.5 Басқа мүлік (таратып көрсету)        
2n   X  X  X  
3. Барлық міндеттемелер бойынша берешек  X  X  X  
3.1 Өтелмеген қарыздар  X  X  X  
3.2 Қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек  X  X  X  
3.3 Міндеттемелер бойынша басқа да берешек 

(таратып көрсету)
 X  X  X  

3n   X  X  X   
Осы ақпаратты тексергенімді жəне оның дəйекті əрі толық екенін растаймын.
Көрсетілетін қызметті алушы
_____________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
__________________________
 (қолы)
Мөр (бар болса) орны 
Күні

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 7-қо сымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 10-қосымша

 
«Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) 

ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 

ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) жеке жəне (немесе) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін жіберу:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері: 
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 

– 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап күнтізбелік 15 (он бес күн) ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен бастап 
күнтізбелік 15 (он бес күн) ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас 
тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автомат тан ды-
рылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – сақтандыру холдингінің немесе 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру туралы хатты не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
24-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауапты көрсетілетін қызметті беруші 
Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесімен қоса көрсетілетін қызметті алушының 
атына жіберу. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш 
жасаған жағдайда нəтиже электрондық нысанда ресімделеді жəне қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі 
үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ге дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру кестесі - 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ға дейін; 

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы – жеке тұлға сақтандыру холдингінің немесе 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім 
алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының акцияларын, оның ішінде акцияларды сатып үшін пайдаланы-
латын қаражат көз дері мен қаражаттың сипатын қоса алғанда, бұрын сатып алынған 
акцияларын сатып алудың талаптары мен тəртібі туралы мəліметтер.

Мыналар:
кəсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақы төленетін қызметтен алынған кірістер;
көрсетілетін қызметті алушының құжаттамамен расталған ақшалай жинақтары 

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін пайдаланы-
латын қаражат көзі болып табылады.

Осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген қаражат көздеріне қосымша 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу үшін сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының сатып алатын акцияларының құнынан 25 (жиырма бес) 
пайыздан аспайтын мөлшерде сыйға тарту, ұтыс, өтеусіз алынған мүлікті сатудан түскен 
кіріс түрінде алынған ақша пайдаланылуы мүмкін.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сыйға тарту түрінде алынған 
мүлік есебінен сатып алған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы сыйға тартушы жəне 
сыйға тартушыда аталған мүліктің пайда болу көздері туралы мəліметтерді ұсынады;

3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін 
қызметті алушының өкіліне (болған кезде) берілген сенімхатты;

4) көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушысы болып табылатын заңды 
тұлғалардың тізімін жəне олардың құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған 
көшірмелерін;

5) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы 
мүмкін болған жағдайларда сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үстеме капи-
талдандыру жоспары, онда мыналар қамтылуға тиіс:

қаржы ұйымының ағымдағы жай-күйін бағалау;
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының болжа-

нып отырған нашарлауының есебі жəне нашарлауға əсер ететін өлшемшарттар 
(пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы 
мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық жəне өзге көрсеткіштерінің нашар-
лау жағына қарай өзгеруі);

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шаралардың (шығыстарды 
төмендету жөніндегі шаралар, қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық 
нормативтер жəне басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер орындалатын 
мөлшерге дейін қалпына келтіруге бағытталған қосымша қаржылық салымдар (ақша 
салымының сомаларын жəне көздерін көрсете отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі 
іс-шаралар жəне басқа іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасы;

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындаудың 
күнтізбелік мерзімдері;

сауықтыру іс-шараларының болжанған экономикалық əсері (пруденциялық 
нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, 
қаржы ұйымының қаржылық жəне өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес 
білімі туралы, еңбек қызметі туралы мəліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті 
алушы туралы қысқаша деректерді;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді; 

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушының кірістері мен мүлкі туралы мəліметтерді, сондай-ақ 
оның барлық міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешегі туралы ақпаратты;

9) Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы жеке 
тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының 
резиденті сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы 
елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті берушінің аталған құрылтайшының мемлекетінің заңнамасы 
бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініші.

10. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті заңды 
тұлға сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі 
қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге 
өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жоғарғы органының сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесі;
3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын (жарғылық капиталы-

на қатысу үлестерін) иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ 
шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға немесе 
бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мəліметтерді жəне растайтын құжаттар;

4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;
5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) жəне 

5) тармақшаларында көрсетілген мəліметтер мен құжаттар; 
6) білімі, еңбек қызметі туралы мəліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті 

алушының басшы қызметкерлері туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартқа 1-қосымшаға сəйкес туралы қысқаша деректер; 

7) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі ту-
ралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес мəліметтер;

8) құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелері, көрсетілетін 
қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

9) соңғы аяқталған екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куəландырған жылдық 
қаржылық есептілігі, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсыну алдындағы соңғы аяқталған 
тоқсанның қаржылық есептілігі;

10) егер бар болса, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы 
мəртебесін иеленгеннен кейінгі көрсетілетін қызметті алушының жəне сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, ірі 
қатысушы мəртебесін иеленудің қаржылық салдарын талдау, іс-шаралар жоспары 
мен ұйымдық құрылымды қоса алғанда, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
активтерін сату, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын қайта ұйымдастыру не-
месе оның қызметі немесе оны басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу жөніндегі 
көрсетілетін қызметті алушының жоспарларын жəне ұсыныстары.

11. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды 
тұлға сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі 
қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге 
өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 

4) жəне 5) тармақшаларында жəне 10-тармағының 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) жəне 10) 
тармақшаларында көрсетілген мəліметтер жəне құжаттар;

3) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 26-бабының 1-тармағында көзделген 
жағдайларды қоспағанда, тізбесін қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, 
бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті орган (бұдан əрі - уəкілетті орган) белгілейтін 
халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған заңды тұлғаның кредиттік 
рейтингі туралы мəліметтерді.

12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушы мəртебесін иеленуге 
келісім алу үшін Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алу-
шы қаржы ұйымы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында 
көрсетілген құжаттарға қосымша көрсетілетін қызметті алушының орналасқан елінің 
қаржылық қадағалау органынан көрсетілетін қызметті алушы осы елдің заңнамасы 
шеңберінде қаржылық қызметті жүзеге асыруға уəкілетті екендігі туралы жазбаша 
растаманы не көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау 
органының мұндай рұқсат осы елдің заңнамасы бойынша талап етілмейтіні туралы 
мəлімдемесін ұсынады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті 
қаржы ұйымы сақтандыру холдингі мəртебесін иеленуге келісім алу үшін көрсетілетін 
қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11 жəне 12-тармақтарында 
көрсетілген мəліметтер жəне құжаттар;

2) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау орга-
нынан алынатын, Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымының 
шоғырландырылған қадағалауға жататындығы туралы жазбаша растама;

3) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымының сақтандыру холдингі 
мəртебесін иеленуге жазбаша рұқсаты (келісімі) не тиісті мемлекеттің көрсетілетін 
қызметті берушінің аталған мемлекеттің заңнамасы бойынша осындай рұқсат (келісім) 
талап етілмейтіні туралы мəлімдемесі.

14. Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі 
қатысушысы, сақтандыру холдингі мəртебесін алуға келісімді бірмезгілде алу үшін 
мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) растайтын құжаттарды қоса бере отырып, көрсетілетін қызметті алушы - 

жеке тұлғаға меншік құқығында тиесілі мүлік құнынан аспайтын мөлшерде қаржы 
ұйымдарының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздері мен 
қаражаттың сипаттамасын қоса алғанда, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып 
алудың талаптары жəне тəртібі туралы мəліметтер;

3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсететін 
қызметті алушының өкіліне сенімхат (болған кезде);

4) ол ірі қатысушы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі жəне олардың 
құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелері;

5) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымдарын қайта қаржыландыру жоспарына 
сəйкес ірі қатысушы, банк холдингі жəне (немесе) сақтандыру холдингі болып табыла-
тын жəне (немесе) болғысы келетін көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері 
есепке алына отырып жасалған қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарла-
уы мүмкін болған жағдайларда əрбір қаржы ұйымы бойынша үстеме қаржыландыру 
жоспары;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сəйкес салық 
органдары немесе жеке тұлғаның тұратын еліндегі өзге уəкілетті тұлғалар куəландырған 
кірісі жəне мүлкі туралы мəліметтер;

9) Қазақстан Республикасының бейрезиденті көрсетілетін қызметті алушы жеке 
тұлға тұратын елдің тиісті мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының 
резиденттері болып табылатын банктің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының акцияларын сатып алу осы елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы 
жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілген 
құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні ту-
ралы өтініш.

15. Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға болып табылатын 
көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру 
холдингі мəртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды 
ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жоғары органының тиісті қаржы ұйымының ак-

цияларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесі;
3) заңды тұлға акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесінің) 10 (он) немесе 

одан көп пайызын иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ 
шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға не-
месе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мəліметтер жəне растау құжаттары;

4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;
5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2), 3), 4) 

жəне 5) тармақшаларында көрсетілген мəліметтер мен құжаттар;
6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес бас-

шы қызметкерлер туралы қысқаша деректер;
7) құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелерін, көрсетілетін 

қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер;

9) аудиторлық ұйым куəландырған аяқталған соңғы екі қаржы жылының жылдық 
қаржылық есептілігі;

10) көрсетілетін қызметті алушының жəне тиісті қаржы ұйымдарының болжамды 
есеп айырысу балансын қоса алғанда, тиісті қаржы ұйымдарының ірі қатысушысы 
мəртебесін иеленудің қаржылық салдарының талдауын, егер олар бар болса, іс-
шаралар жоспары мен ұйымдық құрылымды қоса алғанда, көрсетілетін қызметті 
алушының тиісті қаржы ұйымдарының активтерін сату, қайта ұйымдастыру немесе 
тиісті қаржы ұйымдарының қызметіне немесе басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу 
жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстарын ұсынады.

16. Қазақстан Республикасының бейрезидент заңды тұлға болып табылатын 
көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы немесе банк 
холдингі мəртебесін иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды 
ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2), 3), 4) жəне 

5) тармақшаларында жəне 15-тармағының 3), 4), 6), 7), 8), 9) жəне 10) тармақшаларында 
көрсетілген мəліметтер мен құжаттар;

3) Заңның 26-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, тізбесін 
уəкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі берген заңды 
тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мəліметтер.

17. Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымы болып табылатын 
көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін 
иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген 

мəліметтер мен құжаттар;
3) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органынан 

көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті 
жүзеге асыруға уəкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті 
алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бойынша 
мұндай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы мəлімдемесін.

18. Орналастырылған акциялардың (артықшылықты жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы сатып алған акцияларды қоспағанда) 25 (жиырма бес) немесе 
одан көп пайызын иелену үлесімен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі 
қатысушысы мəртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғалар, 
сондай-ақ сақтандыру холдингі мəртебесін иеленуге ниетті заңды тұлғалар осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 жəне 
18-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мəліметтерге қосымша ретінде қойылатын 
талаптарын жақын арадағы 5 (бес) жылға арналған бизнес-жоспарды ұсынады, бизнес-
жоспарды көрсетілетін қызметті алушы – жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы 
– заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен 
жəне мөр (бар болса) бедерімен куəландырылады. Бизнес-жоспарда шектелместен 
мынадай ақпарат қамтылады:

қаржы ұйымының мақсаттары мен міндеттерінің жəне көрсетілетін қызметтер 
түрлерінің сипаты;

қаржы ұйымының қызметін талдау (сыртқы жəне ішкі ортаны талдау);
қаржы ұйымы қызметінің жақын арадағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына 

арналған даму стратегиясы жəне ауқымы;
жақын арадағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған толық жылдық 

қаржылық жоспары (негізгі қаржылық көрсеткіштердің есебі, бюджет, бухгалтерлік 
баланс, пайда жəне зиян туралы есеп, бизнес-жоспарды қаржыландыру көздері мен 
көлемдері);

жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған тəуекелдерді басқару 
жоспары (қаржы ұйымының қызметін жүзеге асыруға байланысты тəуекелдердің си-
паты) жəне оларды басқару тəсілдері;

жақын арадағы 5 (бес) қаржы (операциялық) жылына арналған еңбек ресурста-
рын тарту жоспары.

19. Егер көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға уəкілетті органның алдын ала 
жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ірі қатысушысы белгілеріне сəйкес келген жағдайда, ол тиісті мəртебені ие-
лену туралы өтініш берген кезінде, мынадай құжаттар қосымша ұсынылады:

1) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының акцияларын сыйға тарту талаптары мен тəртібі туралы 
мəліметтер;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6), 
7), 8) жəне 9) тармақшаларында көзделген құжаттар;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес бағалаушы айқындаған сыйға 
тарту шартының нысанасы болып табылатын акциялардың құны туралы мəліметтер.

20. Сақтандыру холдингі мəртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10, 11, 13 жəне 18-тармақтарында 
көрсетілген құжаттар мен мəліметтермен қатар:

1) тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес 
ұйым қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растай-
тын құжаттарды;

2) егер өтініш берушінің сақтандыру холдингі мəртебесін иеленуі сақтандыру тобын 
құруға алып келген жағдайда, сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің 
болжамды есебін ұсынады.

21. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көрсетілген құжаттарды 
осы құжаттардың мазмұны өзгерген не олардың қолданылу мерзімі аяқталған 
жағдайларды қоспағанда, оларды көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырған 
тұлғалар ұсынбайды. Бұл ретте көрсетілетін қызметті берушіге өзгерістер енгізілген 
немесе қолданылу мерзімдері аяқталған құжаттар ғана ұсынылады. Қаржы ұйымының 
ірі қатысушысы, банк холдингі жəне (немесе) сақтандыру холдингі мəртебесін иелену 
туралы өтініште көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырылған құжаттар туралы 
(шығыс құжаттың нөмірі, күні) мəліметтер, сондай-ақ оларды ұсыну негізі көрсетіледі.

22. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
жəне 17-тармақтарында көзделген өтініште:

көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжат ту-
ралы мəліметтер, заңды мекенжайы;

көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) 
туралы мəліметтер, тұрғылықты жері туралы мəліметтер; 

қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, қаржы 
ұйымының сатып алу болжанып отырған акциялары санының тиісінше сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының орналастырған (артықшылықты жəне сатып 
алынғандарды шегере отырып) акцияларының санына жəне (немесе) дауыс беретін 
акцияларының санына пайыздық арақатынасы туралы мəліметтер; 

дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге (көрсетілетін қызметті алушы жеке 
тұлғалар үшін), ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтерді пайдалануға келісімі; 

көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті беруші заңды 
тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді, мынадай 
құжаттарды қоса бере отырып: 

құқықтық статистиканы қалыптастыру жəне арнайы есепке алу жөніндегі уəкілетті 
мемлекеттік орган берген алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін рас-
тайтын құжат (көрсетілген құжаттың берілген күні өтініш берілген күннің алдындағы 
3 (үш) айдан аспауға тиіс). Шетелдік азаматтар азаматтығы берілген елдің тиісті 
мемлекеттік органы, ал азаматтығы жоқ адамдар үшін – олардың тұрақты тұратын 
елі берген осындай мазмұндағы құжатты қосымша ұсынады;

көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы заңды 
тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді растай-
тын, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-тармағында көрсетілген 
құжаттардың көшірмелері көрсетіледі;

Банктің қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда банктің капи-
талдандыру жоспары көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті 
алушы заңды тұлғаның бірінші басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) 
қолымен жəне мөр (бар болса) бедерімен куəландырылады.

Егер көрсетілетін қызметті алушы банк холдингі жəне (немесе) сақтандыру холдингі 
не басқа қаржы ұйымының ірі қатысушысы болған жағдайда, онда көрсетілетін қызметті 
берушіге ұсынылатын үстеме капиталдандыру жоспары осы қаржы ұйымының үстеме 
капиталдандыру жоспарына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері 
ескеріле отырып жасалады.

Банк холдингі немесе банк болып табылмайтын тұлғаға сақтандыру холдингі 
мəртебесін алуға келісім берілген кезде бірмезгілде сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының капиталына қомақты қатысуға не еншілес сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымын құруға (иеленуге) рұқсат береді.

23. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрату;

2) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім алу үшін көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға:

төменде көрсетілген:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 6) жəне 

7) тармақшаларында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген 
құжаттар, олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 4), 5) жəне 
8) тармақшаларында (Қазақстан Республикасының резиденттері үшін) көрсетілген 
құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), олар 
электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін иеле-
нуге келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті көрсетілетін қызметті 
алушы заңды тұлғасы:

төменде көрсетілген:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 2), 3), 4) 
тармақшаларында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген 
құжаттар, олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 5), 6), 7), 8), 9) 
жəне 10) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың 
электрондық көшірмелері түрінде), олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі; 

4) көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі 
қатысушысы, сақтандыру холдингі мəртебесіне келісімді бірмезгілде алу үшін осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) жəне 7) 
тармақшаларында көрсетілген құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың электрондық 
көшірмелері түрінде), олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

5) көрсетілетін қызметті алушы - Қазақстан Республикасының резиденті заңды 
тұлғасы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы, сақтандыру холдингі мəртебесіне 
келісімді бірмезгілде алу үшін:

төменде көрсетілген: 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 2), 3) жəне 

4) тармақшаларында (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген 
құжаттар, олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 5), 6), 7), 8), 9) 
жəне 10) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың 
электрондық көшірмелері түрінде), олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі; 

6) орналастырылған (артықшылықты жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы 
сатып алған акцияларды қоспағанда) акциялардың 25 (жиырма бес) немесе одан көп 
пайызын иелену үлесімен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы 
мəртебесін иеленуге ниетті жеке тұлғалар, сондай-ақ сақтандыру холдингі мəртебесін 
иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғалар Заңның 26-бабында 
көрсетілген құжаттар мен мəліметтерге қосымша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 18-тармағында көрсетілген құжат;

7) егер көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға уəкілетті органның алдын ала 
жазбаша келісімін алмай сыйға тарту шарты негізінде сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымына ірі қатысушы белгілеріне сəйкес келген жағдайда, ол тиісті мəртебені ие-
лену туралы өтінішті ұсыну кезінде қосымша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 19-тармағында көрсетілген құжаттар (PDF форматындағы құжаттардың 
электрондық көшірмелері түрінде), олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі;

8) сақтандыру холдингі мəртебесін иеленуге ниетті көрсетілетін қызметті алу-
шы (Қазақстан Республикасының резиденті) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 10, 18 жəне 20-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мəліметтерге 
қосымша осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 21-тармағының 
21-тармағрында көрсетілген құжаттарды ұсынады (PDF форматындағы құжаттардың 
электрондық көшірмелері түрінде), олар электрондық сұратуға қоса тіркеледі.

Жеке басты куəландыратын, алынбаған жəне өтелмеген соттылығының жоқтығын 
растайтын құжаттардың, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

24. Мыналар мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады:
1) ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 жəне 23-тармақтарының талаптарына 
сəйкес келмеуі;

2) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға не көрсетілетін қызметті алушы - заңды 
тұлғаның басшы қызметкері:

уəкілетті орган қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) қаржы нарығындағы қызметін 
жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акци-
яларын мəжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға 
не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен қаржы ұйымын 
мəжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге 
дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының 
басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы 
- жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (сақтандыру холдингі) - заңды тұлғаның 
басшысы болып табылса. Көрсетілген талап уəкілетті орган қаржы ұйымын таратуға 
жəне (немесе) қаржы н арығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы 
ұйымын консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан 
айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату неме-
се Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп 
тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

осы жəне (немесе) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған жағдайда. Аталған 
талап уəкілетті органның басшы қызметкерді лауазымына тағайындауға (сайлауға) 
келісімін кері қайтарып алу туралы шешімі қабылданғаннан кейін қатарынан соңғы 12 
(он) екі ай бойы қолданылады.

Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 
(үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік 
жауаптылыққа тартылған адам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының басшы 
қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды;

бұрын қатарынан 4 (төрт) жəне одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не 
шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойын-
ша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да 
көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі 
борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда 
төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы 
құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшы-
сы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі 
акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару 
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері 
болса. Көрсетілген талап осы тармақшада көзделген мəн-жайлар туындаған кезден 
бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

3) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы.
Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның қаржылық жағдайының 

тұрақсыздығының белгісі мынадай жағдайлардың бірі болып табылады:
көрсетілетін қызметті алушы заңды өтініш берілген күннен бастап кемінде 2 (екі) 

жыл бұрын құрылған;
көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері басқа заңды тұлғалардың акция-

лары мен жарғылық капиталына орналастырылған активтерінің жəне банктің сатып алу 
үшін болжанған акцияларының сомасын шегергенде, оның активтерінен асатын болса;

аяқталған əрбір соңғы 2 (екі) қаржы жылының нəтижелері бойынша залал шексе;
өтініш беруші міндеттемелерінің мөлшері банктің қаржылық жай-күйін айтарлықтай 

тəуекелге ұрындыратындай болса;
көрсетілетін қызметті алушының банк алдында мерзімі өткен жəне (немесе) банк 

балансына жатқызылған берешегі болса;
көрсетілетін қызметті алушының банктің ірі қатысушысы мəртебесін алуының 

қаржылық салдарларын талдау көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйінің 
нашарлайтынын болжаса;

банкке жəне (немесе) оның депозиторларына нұқсан келтіру мүмкіндігін 
куəландыратын өзге де негіздер;

4) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жай-күйінің ықтимал на-
шарлауы жағдайында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ұсынылған қайта 
капиталдандыру жоспарының тиімсіздігі;

5) көрсетілетін қызметті алушыда жеке тұлғада, көрсетілетін қызметті алушы заңды 
тұлғаның басшы қызметкерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;

6) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
ірі қатысушысы немесе сақтандыру холдингі мəртебесін алу нəтижесінде Қазақстан 
Республикасының бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының 
бұзылуы;

7) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы немесе сақтандыру 
холдингі мəртебесін иелену жөніндегі мəміледе тізбесін уəкілетті орган белгілейтін, 
оффшорлық аймақтарда тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушы (ірі акционері) 
иеленуші тарап болып табылатын жағдайлар;

8) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған 
негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

9) Қазақстан Республикасының резиденттері емес сақтандыру тобына қатысушылар 
орналасқан елдің заңнамасы олардың жəне сақтандыру тобының Заңда көзделген 
талаптарды орындауына мүмкіндік бермейтіндігіне байланысты сақтандыру тобына 
шоғырландырылған қадағалау жүргізудің мүмкін болмауы;

10) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына 
ірі қатысушыларға жəне сақтандыру холдингтеріне қойылатын, Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де талаптарды сақтамауы;

11) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының қаржылық жағдайының нашарлай-
тынын болжайтын, көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымына ірі қатысушы немесе сақтандыру холдингі мəртебесін иеленуінің қаржылық 
салдарына талдау жасау;

12) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті 
қаржылық ұйымда шыққан елі заңнамасының шеңберінде қаржы қызметін жүзеге 
асыру өкілеттігінің болмауы;

13) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды 
тұлғада тізбесін уəкілетті тұлға айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің 
бірінің қажетті ең төменгі рейтингінің болуы сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленуді 
немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс беретін акцияларының 
10 (он) немесе одан көп пайызымен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
орналастырылған акцияларының он немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін немесе 
талап етілетін ең төменгі рейтингі бар сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының дауыс 
беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі бар 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы жанама иеленуді көздейтін Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті заңды тұлға үшін талап етілмейтін жағдайларды 
қоспағанда, көрсетілген рейтингінің болмауы;

14) уəкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мəжбүрлеп 
сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп 
тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
тəртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспай-
тын кезеңде тұлға бұрын ірі қатысушы жеке тұлға не қаржы ұйымының ірі қатысушы 
заңды тұлғасының бірінші басшысы жəне (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері 
болып табылған не табылатын жағдайлар негіз болып табылады. 

Аталған талап уəкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын 
мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын 
мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 
(бес) жыл бойы қолданылады;

15) көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға орналасқан елдің қаржы 
ұйымдарын шоғырландырылған қадағалау саласындағы заңнамасының Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген шоғырландырылған қадағалау талап-
тарына сəйкес келмеуі;

16) Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымдары болып табылатын 
ірі қатысушылар заңды тұлғалар жəне сақтандыру холдингтері бойынша – уəкілетті 
органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайларды қоспағанда, 
уəкілетті органның жəне көрсетілетін қызметті алушының резиденті болып табы-
латын мемлекеттің қаржылық қадағалау органдары арасында ақпарат алмасуды 
көздейтін келісімінің болмауы мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз 
болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
25. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
27-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай əкесінің 

аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 

мен күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 

жəне аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып 
тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып 
табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады. 

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту ту ралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

26. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 

талаптар
27. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

28. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің 
тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға 
мүмкіндігі бар.

29. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары Көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz. ресми ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.
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(Жалғасы 21-бетте) 

(Жалғасы. Басы 15-19-беттерде)

«Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 1-қосымша 
 

Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы 
заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер

______________________________________________________________________
(қаржы ұйымының атауы)

 
1. Тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), жеке сəйкестендіру нөмірі_______________
2. Азаматтығы_________________________________________________________
3. Атауы жəне жеке басын куəландыратын құжаттың деректемелері ____________
4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары) __________________________
5. Пошталық мекенжайы жəне (немесе) жұмыс орнының тұрған жері, байланыс 

телефоны___________________________
6. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, балалары) 

жəне жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, 
балалары) туралы мəліметтер):
№ Тегі, 

аты, 
əкесі-

нің 
аты 
(ол 

болған 
кезде)

Туған 
жылы

Туыс-
тық 

қаты-
насы

Жұмыс 
орны 
жəне 
лауа-
зымы

Заңды 
тұлғалардың 

атауын 
көрсете 
отырып, 

жарғылық 
капиталға 
қатысу со-
масы/ са-
тып алған 

акцияларының 
құны (мың 

теңге)

Осы тұлғаға тиесілі акциялар 
санының заңды тұлғаның дау-
ыс беруші акцияларының жал-
пы санына арақатынасы неме-
се оның жарғылық капиталға 

қатысу үлесі (пайызбен)
Дара ие-

лену
Бірлесіп иелену

тіке-
лей

жа-
на-
ма

пай-
ыз 

заңды 
тұлғаның 

атауы/жеке 
тұлғаның 
тегі, аты, 

əкесінің аты 
(ол болған 

кезде)
1          
2          

7. Білімі:
Оқу 

орнының 
атауы

Түскен күні - 
аяқтаған күні

Мамандығы Білімі туралы ди-
плом деректері, 

біліктілігі

Оқу орнының 
орналасқан 

жері
     
     
     

8. Соңғы үш жылда біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан 
өткендігі туралы мəліметтер:

Ұйымның атауы Өткізілген күні жəне орны Сертификат деректері 
   
   
   

9. Еңбек қызметі туралы мəліметтер:
Жұмыс 
кезеңі

Жұмыс 
орны

Лауазымы Тəртіптік жазаның 
болуы

Жұмыстан шығу, 
лауазымнан бо-
сату себептері

     
     
     

10. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті орган қаржы ұйымын, холдингті консервациялау, акцияларын мəжбүрлеп 
сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп 
тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен оны 
банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын 
кезеңде көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті 
алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын қаржы ұйымының (банк немесе 
сақтандыру холдингінің) басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның 
(тіркеуші трансфер-агенттің атқару органының функциясын жеке жүзеге асыратын адам 
жəне оның орынбасары) басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, жеке тұлға - ірі қатысушысы, 
заңды тұлға - ірі қатысушысының басшысы жəне (немесе) қаржы ұйымының (банк неме-
се сақтандыру холдингінің) басшы қызметкері болып табылғаны не болып табылмағаны 
туралы мəліметтер_______________________________________________________

____________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

11. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның немесе көрсетілетін қызметті алу-
шы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің бұрын төрт жəне одан астам кезең ішінде 
шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купонды сыйақыны төлеуден 
дефолт жіберген не дефолт жіберген шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бой-
ынша купонды сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы купонды сыйақының төрт 
еселік жəне (немесе) жəне одан астам мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу жөніндегі дефолт мөлшері төлеу 
күні республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен 
он мың есе асатын соманы құрайтын эмитент басқару органының басшысы, мүшесі, 
атқарушы органның қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, 
жеке тұлға ірі қатысушы (ірі акционер), басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы 
органның қатарынан басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының бас бухгалтері, заңды тұлға ірі 
қатысушы (ірі акционер) болып табылғаны не болып табылмағаны туралы мəліметтер 
_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi көрсетiлсін)

12. Уəкілетті органның басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді 
кері қайтарып алу жəне қаржы ұйымындағы, холдингтегі, банктік жəне сақтандыру 
холдингіндегі, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамындағы 
басшы жəне өзге қызметкерді қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттетуі туралы 
деректердің болуы ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(иə (жоқ), ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңi, тағайындауға (сайлауға) 
келісімді қайтарып алуға негіздеме жəне осындай шешім қабылдаған мемлекеттік 
органның атауы көрсетiлсiн)

13. Тағайындалған (сайланған) күнге дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық 
қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін тəртіптік жазаға тартылды ма_________________________________

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(иə (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаты,
______________________________________________________________________

жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып 
______________________________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің деректемелері немесе соттың шешімі).
14. Жарияланымдарының, ғылыми əзірлемелерінің жəне басқа жетістіктерінің бо-

луы: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Осы ақпараттың тексерілгенін жəне оның дəйекті жəне толық екенін растаймын, 
сондай-ақ мінсіз іскери беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға _________________________________
______________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
___________________________
  (қолы)
 Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға басшы қызметкердің тегі, аты, əкесінің 

аты (ол болған кезде) ____________________________________________________
______________________________________________________________________

(басшы қызметкер өз қолымен баспа əріптерімен толтырады)
 __________________________
  (қолы)
Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға өтініш берушінің атқарушы органының 

бірінші басшысы ________________________________________________________
______________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
___________________________
 (қолы)
Мөр (болған кезде) орны 
Күні

«Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 2-қосымша
 
Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы 

заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер

1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мəліметтер:
Күні Сот 

органының 
атауы

Соттың 
орналасқан 

жері

Жаза 
түрі

1997 жылғы 16 
шілдедегі Қазақстан 

Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 

не 2014 жылғы 3 
шілдедегі Қазақстан 

Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 

бабы

Соттың іс 
жүргізуге шешім 
қабылдаған күні

2. Көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған 
кезеңде заңды тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлауы немесе банкроттығы 
фактілерінің болуы: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________

3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы): _______________________________
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
(ия (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету керек)

4. Осы мəселеге қатысы бар басқа ақпарат: ______________________________
_______________________________________________________________________

Осы ақпаратты тексергенімді жəне оның дəйекті əрі толық екенін растаймын.
Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға __________________________________

_______________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
______________________
 (қолы)
Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің тегі, аты, əкесінің 

аты (ол болған кезде) _____________________________________________________
________________________________________________________________________

(басшы қызметкер өз қолымен баспа əріптерімен толтырады)
_________________
 (қолы)
Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы 
______________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
______________________
(қолы)
Мөр (ол болған кезде) орны 
Күні
 

«Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

 
Көрсетілетін қызметті алушының кірісі жəне мүлкі туралы мəліметтер, 

сондай-ақ барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат
 
1. Тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)_______________________________
2. Атауы жəне жеке басын куəландыратын құжаттың деректемелері__________
____________________________________________________________________
(сериясы, нөмірі, кім жəне қашан берді)
3. Жарғылық капиталында есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы 

ұйымдарының атауы___________________________________________
4. Заңды мекенжайы жəне (немесе) тұрғылықты жері_______________________
5.Телефоны:
үйінің_______________________________________________________________
жұмысының__________________________________________________________
6. Есепті кезең__________________________________________________
7. Кірісі жəне мүлкі, сондай-ақ Көрсетілетін қызметті алушының барлық 

міндеттемелері бойынша берешегі туралы ақпарат:
№

Атауы

Өлшем 
бірлігі

Өткен есепті 
кезеңде

Есепті 
кезеңде

Есепті 
кезеңдегі 
өзгерістер

Са-
ны

Кіріс (бе-
решек) 
сомасы 
Актив 
құны 

(теңге)

Са-
ны

Кіріс (бе-
решек) 
сомасы 
Актив 
құны 

(теңге)

Са-
ны

Кіріс (бе-
решек) 
сомасы 
Актив 
құны 

(теңге)
1. Есепті кезеңде 

алынған кірістері:
 X  X  X  

1.1 Жалақы  X  X  X  
1.2 Ұйымның жарғылық 

капиталына (акци-
яларына) қатысу 
үлесінен түскен диви-
дендтер жəне кіріс

 X  X  X  

1.3 Салымдар бойынша 
сыйақы

 X  X  X  

1.4 Мүлікті жалға тапсы-
рудан түскен кіріс

 X  X  X  

1.5 Кəсіпкерлік қызметтен 
түскен кіріс

 X  X  X  

1.6 Мүлікті сатудан 
түскен кіріс

 X  X  X  

1.7 Кірістің басқа түрлері 
(таратып көрсету)

 X  X  X  

2. Мүлік:        
2.1 Ақша:

ұлттық валютада, 
оның ішінде:
шетел 
валютасындағы 
банк шоттарындағы 
қолма-қол ақша, оның 
ішінде:
банк шоттардағы 
қолма-қол ақша

 X
X
 
X
 
X
 
X

 X
X
 
X
 
X
 
X

 X
X
 
X
 
X
 
X

 

2.2 Бағалы қағаздар 
(эмитенттің ата-
уын көрсете оты-
рып), оның ішінде 
жай акциялар, 
артықшылықты акци-
ялар, облигациялар

       

2.3 Қаржы ұйымының ірі 
қатысушысына тиесілі 
акциялар санының 
ұйымдардың (ата-
уын көрсету) 
дауыс беретін 
акцияларының не-
месе олардың оның 
ішінде Қазақстан 
Республикасы 
бейрезидентінің 
жарғылық капиталы-
на қатысу үлесінің 
жалпы санына 
арақатынасы (пай-
ызбен)

X       

2.4 Жылжымайтын 
мүлік (атауын жəне 
орналасқан жерін 
көрсете отырып)

       

2.5 Басқа мүлік (таратып 
көрсету)

       

2n   X  X  X  
3. Барлық 

міндеттемелер бой-
ынша берешек 

 X  X  X  

3.1 Өтелмеген қарыздар   X  X  X  
3.2 Қарыздар бойынша 

мерзімі өткен бе-
решек

 X  X  X  

3.3 Міндеттемелер 
бойынша басқа да 
берешек (таратып 
көрсету)

 X  X  X  

3n   X  X  X  
 
Осы ақпаратты тексергенімді жəне оның дəйекті əрі толық екенін растаймын.
Көрсетілетін қызметті алушы
____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
__________________________
 (қолы)
Мөр (бар болса) орны 
Күні 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 11-қосымша 

«Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін 
иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Инвестициялық портфельді басқарушысының ірі қатысушысы мəртебесін 

иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) жеке жəне (немесе) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін жіберу:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері: 
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 

– 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап күнтізбелік 15 (он бес күн) ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен бастап 5 
(бес) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

Егер оларды қарау барысында осы құжаттарда көрсетілетін қызметті алушы не-
месе оның қызметі туралы дəйексіз мəліметтердің бар екен, ұсынылған құжаттардың 
заңнаманың талаптар,а сəйкес келмеуі анықталса, сондай-ақ қажет болған кезде 
көрсетілетін қызметті берушіге ұсынылған мəліметтердің дəйектілігін тексеру қажет 
болса, көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 
құжаттарды қарау мерзімін тоқтата тұрады.

Көрсетілетін қызметті алушы ескертулерді жойғаннан жəне құжаттарды ұсынғаннан 
кейін оларды қарау мерзімі жаңартылады. Көрсетілетін қызметті берушінің құжаттарды 
келесі қарауы осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзімдерде жүзеге асы-
рылады.

5.  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – инвестициялық портфельді 
басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру туралы хатты не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 23-тармағында көзделген жағдайларда 
жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жа-
уапты көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесімен 
қоса көрсетілетін қызметті алушының атына жіберу. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш 
жасаған жағдайда нəтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады жəне 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен куəландырылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ге дейінгі түскі 
үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ге дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру кестесі - 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ға дейін; 

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға көрсетілетін қызметті берушіге өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, акцияларды, оның 

ішінде акцияларды сатып үшін пайдаланылатын қаражат көздері мен қаражаттың 
сипатын қоса алғанда, бұрын сатып алынған акцияларын сатып алудың талаптары 
мен тəртібі туралы мəліметтер.

Мыналар:
кəсіпкерлік, еңбек немесе басқа да ақы төленетін қызметтен алынған кірістер;
көрсетілетін қызметті алушының құжаттамамен расталған ақшалай жинақтары ак-

цияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады.
Осы тармақшаның екінші бөлігінде көрсетілген қаражат көздеріне қосымша 

инвестициялық портфелді басқарушының акцияларын сатып алу үшін инвестициялық 
портфелді басқарушының сатып алынатын акцияларының құнынан 25 (жиырма бес) 
пайыздан аспайтын мөлшерде сыйға тарту, ұтыс, өтеусіз алынған мүлікті сатудан 
түскен кіріс түрінде алынған ақша пайдаланылуы мүмкін.

Инвестициялық портфелді басқарушының акцияларын сыйға тарту түрінде алынған 
мүлік есебінен сатып алған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы сыйға тартушы жəне 
сыйға тартушыда аталған мүліктің пайда болу көздері туралы мəліметтерді ұсынады;

3) көрсетілетін қызметті алушының мүдделерін білдіру тапсырылатын көрсетілетін 
қызметті алушының өкіліне (болған кезде) берілген сенімхат;

4) көрсетілетін қызметті алушы ірі қатысушысы болып табылатын заңды 
тұлғалардың тізімі жəне олардың құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған 
көшірмелері; 

5) инвестициялық портфелді басқарушының қаржылық жағдайының нашарлауы 
мүмкін болған жағдайларда осы қордың немесе ұйымның үстеме капиталдандыру 
жоспары, онда мыналар қамтылуға тиіс:

қаржы ұйымының ағымдағы жай-күйін бағалау;
банктің қаржылық жағдайының болжанып отырған нашарлауының есебі жəне 

нашарлауға əсер ететін өлшемшарттар (пруденциялық нормативтердің өзгеру серпіні, 
қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, қаржы ұйымының қаржылық 
жəне өзге көрсеткіштерінің нашарлау жағына қарай өзгеруі);

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шаралардың (шығыстарды 
төмендету жөніндегі шаралар, қаржы ұйымының меншікті капиталын пруденциялық 
нормативтер жəне басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттер орындалатын 
мөлшерге дейін қалпына келтіруге бағытталған қосымша қаржылық салымдар (ақша 
салымының сомаларын жəне көздерін көрсете отырып), қосымша кірістер алу жөніндегі 
іс-шаралар жəне басқа іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасы;

қаржы ұйымын қаржылық сауықтыру жөніндегі іс-шараларды орындаудың 
күнтізбелік мерзімдері;

сауықтыру іс-шараларының болжанған экономикалық əсері (пруденциялық 
нормативтердің өзгеру серпіні, қаржы ұйымының меншікті капиталы мөлшерінің өзгеруі, 
қаржы ұйымының қаржылық жəне өзге де көрсеткіштерінің өзгеруі);

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес 
білімі туралы, еңбек қызметі туралы мəліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті 
алушы туралы қысқаша деректер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер; 

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушының кірістері мен мүлкі туралы мəліметтерді, сондай-ақ 
оның барлық міндеттемелері бойынша орын алып отырған берешегі туралы ақпарат.

10. Қазақстан Республикасының бей резиденті жеке тұлға инвестициялық 
портфельді басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім алу үшін осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан 
басқа, Қазақстан Республикасының бейрезиденті жеке тұлға тұратын елдің тиісті 
мемлекеттік органының осы елдің заңнамасында Қазақстан Республикасының 
резиденті инвестициялық портфельді басқарушының акцияларын иеленуге рұқсат 
етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің 
мұндай рұқсат аталған құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша талап етілмейтіні 
туралы мəлімдемесін табыс етеді.

11. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының резиденті заңды 
тұлға көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушы органының инвестициялық портфельді 

басқарушының акцияларын иелену туралы шешімінің көшірмесі, сондай-ақ көрсетілетін 
қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;

3) заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын (жарғылық капита-
лына қатысу үлестерін) иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-
ақ шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға не-
месе бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мəліметте р жəне растайтын құжаттар;

4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) жəне 
5) тармақшаларында көрсетілген мəліметтер мен құжаттар;

5) білімі, еңбек қызметі туралы мəліметтерді қоса алғанда, көрсетілетін қызметті 
алушының басшы қызметкерлері туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартқа 1-қосымшаға сəйкес туралы қысқаша деректер;

6) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі 
туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес 
мəліметтер;

7) құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелері, көрсетілетін 
қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

8) соңғы аяқталған екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куəландырған жылдық 
қаржылық есептілігі, сондай-ақ тиісті өтінішті ұсыну алдындағы соңғы аяқталған 
тоқсанның қаржылық есептілігі;

9) ірі қатысушы мəртебесін иемденгеннен кейін көрсетілетін қызмет алушының жəне 
инвестициялық портфельді басқарушының болжамды есеп айырысу балансын қоса 

алғанда, осындай мəртебені иеленудің қаржылық салдарының талдауын, көрсетілетін 
қызметті алушының жоспарлары мен ұсыныстарын табыс етеді. 

12. Көрсетілетін қызметті алушы – Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды 
тұлға көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) жəне 

5) тармақшаларында жəне 11-тармағының 2), 5), 7), 8) жəне 9) тармақшаларында 
көрсетілген мəліметтер мен құжаттарды.

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 4) 
тармақшасының жəне 7-тармағының 7) жəне 8) тармақшаларының өтініш берушінің 
құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелерін жəне соңғы аяқталған 
тоқсанға қаржылық есептілікті ұсыну бөлігіндегі талаптары, тізбесін уəкілетті орган 
белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған «А»-дан төмен 
емес кредиттік рейтингі болған кезде, Қазақстан Республикасының бейрезидент заң ды 
тұлғасына қолданылмайды;

3) Жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін акцияларының он немесе одан көп 
пайызын жанама иеленуді немесе жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы 
активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс беретін 
акцияларының (артықшылықты жəне сатып алынған акциялары шегеріле отырып) он не-
месе одан көп пайызын тікелей иеленетін, немесе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар 
жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды 
жү зеге асыратын ұйымның он немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі 
бар, жинақтаушы зейнетақы қорының немесе зейнетақы активтерін инвестициялық 
басқаруды жүзеге асыратын ұйымның ірі қатысушысы болып табылатын Қазақстан 
Республикасының резиденті емес - заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы жинақтаушы зейнетақы қорының неме-
се зейнетақы активтерін инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның дауыс 
беретін акцияларының он немесе одан көп пайызымен жанама дауыс беруді көздейтін 
Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға үшін көрсетілген рейтингтің бо-
луы талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын 
реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті орган белгілеген тізбедегі халықаралық 
рейтингтік агенттіктерінің бірі берген заңды тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мəліметтер;

4) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымының инвестициялық 
портфельді басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге жазбаша рұқсаты 
(келісімі) не тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушінің аталған мемлекеттің 
заңнамасы бойынша осындай рұқсат (келісім) талап етілмейтіні туралы мəлімдемесі.

13. Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымы инвестициялық 
портфельді басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім алу үшін мы-
надай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген 

мəліметтер жəне құжаттар;
3) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының 

көрсетілетін қызметті алушы осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметін 
жүзеге асыруға уəкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не көрсетілетін қызметті 
алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бой-
ынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні туралы мəлімдемесі. 

14. Инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін иеле-
нуге келісім алу үшін өзі орналасқан елде шоғырландырылған қадағалауға жататын 
инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 25 (жиырма 
бес) немесе одан көп пайызын иеленуге ниет білдірген, Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті қаржы ұйымы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
белгіленген құжаттардан басқа, көрсетілетін қызметті алушы орналасқан елдің 
қаржылық қадағалау органының Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы 
ұйымының шоғырландырылған қадағалауға жататындығы туралы жазбаша растау-
ын табыс етеді.

15. Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы 
мəртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) растайтын құжаттарды қоса бері отырып, меншік құқығындағы көрсетілетін 

қызметті алушы - жеке тұлғаға тиесілі мүлік құнынан аспайтын мөлшерде қаржы 
ұйымдарының акцияларын сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражаттың 
сипаттамасын қоса алғанда, тиісті қаржы ұйымының акцияларын сатып алудың шарт-
тары мен талабы туралы мəліметтер;

3) көрсететін қызметті алушының өкіліне берілген, көрсетілетін қызметті алушының 
мүдделерін білдіру тапсырылатын сенімхат (болған кезде);

4) ол ірі қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалардың тізімі жəне олардың 
құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелері;

5) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымдарын қайта қаржыландыру жоспарына 
сəйкес ірі қатысушы, банк холдингі жəне (немесе) сақтандыру холдингі болып табыла-
тын жəне (немесе) болғысы келетін көрсетілетін қызметті ал ушының міндеттемелері 
есепке алына отырып жасалған қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарла-
уы мүмкін болған жағдайларда əрбір қаржы ұйымы бойынша қайта қаржыландыру 
жоспары;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 1-қосымшаға сəйкес көрсетілетін 
қызметті алушы туралы қысқаша деректер;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 2-қосымшаға сəйкес көрсетілетін 
қызметті алушының мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер;

8) кіріс пен мүлік жөніндегі растайтын құжаттады қоса бере отырып, осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартқа 3-қосымшаға сəйкес салық органдары немесе жеке 
тұлғаның тұратын еліндегі өзге уəкілетті тұлғалар куəландырған кірісі жəне мүлкі ту-
ралы мəліметтер;

9) Қазақстан Республикасының бейрезиденті жеке тұлға тұратын елдің тиісті 
мемлекеттік органының Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылатын 
банктің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын сатып алу осы 
елдің заңнамасында рұқсат етілгені туралы жазбаша растауын не тиісті мемлекеттің 
көрсетілетін қызметті берушінің көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы 
бойынша осындай рұқсат талап етілмейтіні туралы өтініші.

16. Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға болып табылатын 
көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы мəртебесін ие-
ленуге келісімді бірмезгілде алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының жоғары органның тиісті қаржы ұйымының акци-

яларын сатып алу туралы шешімінің көшірмесі;
3) заңды тұлғаның акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлесінің) он немесе 

одан көп пайызын иеленген (дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп), сондай-ақ 
шарт негізінде немесе өзгеше түрде осы заңды тұлғаның шешімін айқындауға неме-
 се бақылауға мүмкіндігі бар тұлғалар туралы мəліметтерді жəне растау құжаттары;

4) көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларының тізімі;
5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттың 15-тармағының 2), 3), 4) жəне 

5) тармақшаларында көрсетілген мəліметтер мен құжаттар;
6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 1-қосымшаға сəйкес басшы 

қызметкерлер туралы қысқаша  деректер;
7) құрылтай құжаттарының нотариат куəландырған көшірмелері, көрсетілетін 

қызметті алушының ірі қатысушылары туралы, сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
алушының ірі қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректер;

8) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 2-қосымшаға сəйкес көрсетілетін 
қызметті алушының басшы қызметкерлерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер;

9) аяқталған соңғы екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куəландырған қаржылық 
есептілігі, сондай-ақ тиісті өтініш берер алдында аяқталған соңғы тоқсанның қаржылық 
есептілігі;

10) ірі қатысушы мəртебесін иеленгеннен кейін көрсетілетін қызметті алушының 
тиісті қаржы ұйымдарының болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, осындай 
мəртебені иеленудің қаржылық салдарының талдауын, іс-шаралар жоспарын жəне 
ұйымдық құрылымды қоса алғанда, егер осындайлар бар болса, көрсетілетін қызметті 
алушының тиісті қаржы ұйымдарының активтерін сату, тиісті қаржы ұйымдарының 
қызметін қайта ұйымдастыру немесе оны басқаруға айтарлықтай өзгерістер енгізу 
жөніндегі жоспарлары мен ұсыныстар.

17. Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға болып табылатын 
көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін 
иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсы  нады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 15-тармағының 2), 3), 4) 

жəне 5) тармақшаларында жəне 16-тармағыныың 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) жəне 10) 
тармақшаларында көрсетілген мəліметтер мен құжаттар;

3) инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 
 (он) немесе одан көп пайызын жанама иеленуді немесе инвестициялық портфельді 
басқарушының орналастырылған акцияларының (артықшылықты жəне сатып алынған 
акциялары шегеріле отырып) 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін не-
месе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар инвестициялық портфельді басқарушының 
дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі 
бар, инвестициялық портфельді ба  сқарушының ірі қатысушы болып табылатын 
Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы инвестициялық портфельді 
басқарушының дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен жа-
нама дауыс беруді көздейтін Қазақстан Республикасының резиденті емес заңды тұлға 
үшін  көрсетілген рейтингтің болуы талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, тізбесін 
уəкілетті орган белгілейтін халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірі берген заңды 
тұлғаның кредиттік рейтингі туралы мəліметтер. 

18. Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы ұйымы болып табылатын 
көрсетілетін қызметті алушы бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін 
иеленуге бірмезгілде келісім алу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:

1) еркін нысанда жасалған өтініш;
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында көрсетілген 

мəліметтер мен құжаттар;
3) көрсетілетін қызметті алушы шыққан елдің қаржылық қадағалау органынан 

көрсетілетін қызметті алушының осы елдің заңнамасы шеңберінде қаржылық қызметті 
жүзеге асыруға уəкілетті екені туралы жазбаша растаманы не көрсетілетін қызметті 
алушы орналасқан елдің қаржылық қадағалау органының осы елдің заңнамасы бой-
ынша осындай рұқсаттың талап етілмейтіні туралы өтініш.

19. Егер жеке тұлға уəкілетті органның алдын ала жазбаша келісімін алмай, сыйға 
тарту шарты негізінде инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысының 
белгілеріне сəйкес келген жағдайда, ол тиісті мəртебені иелену туралы өтініш берген 
кезде мыналар:

1) растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, инвестициялық 
портфельді басқарушының акцияларын сыйға тартудың шарттары мен тəртібі тура-
лы мəліметтер;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағының 3), 4), 5), 6), 
7) жəне 8) тармақшаларында көзделген құжаттар;

3) бағалаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес айқындаған, сыйға 
тарту шартының нысанасы болып табылатын акциялардың құны туралы мəліметтер 
қосымша ұсынылады.

20. Орналастырылған акциялардың (артықшылықты жəне сатып алынған акция-
лары шегеріле отырып) 25 (жиырма бес) немесе одан көп пайызын иелену үлесімен 
инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін иемденуге ниет 
білдіруші тұлғалар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 жəне 19-тармақтарында көрсетілген құжаттар мен мəліметтерге 
қосымша, таяудағы бес жылға арналған бизнес-жоспарды табыс етеді, ол көрсетілетін 
қызметті алушы жеке тұлғаның не көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның бірінші 
басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен жəне мөр (бар болса) 
бедерімен куəландырылады. Бизнес-жоспарда төмендегілермен шектелместен, мы-
надай ақпарат қамтылады:

қаржы ұйымының мақсаттары мен міндеттерін жəне көрсетілетін қызметтердің 
түрлерін сипаттау; 

қаржы ұйымының қызметін талдау (сыртқы жəне ішкі ортаны талдау);
жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған қаржы ұйымы қызметінің 

даму стратегиясы жəне масштабтары;
жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылының егжей-тегжейлі жылдық 

қаржылық жоспары (негізгі қаржылық көрсеткіштердің есебі, бюджет, бухгалтерлік 
баланс, пайда мен зиян туралы есеп,бизнес-жоспарды қаржыландыру көздері мен 
көлемдері);

тəуекелдерді басқару жоспары (қаржы ұйымының қызметін жүзеге асыруға бай-
ланысты тəуекелдердің сипаты жəне жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылға 
арналған оларды басқару тəсілдері);

жақын арадағы бес қаржы (операциялық) жылына арналған еңбек ресурстарын 
тарту жоспары.

21. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 жəне 20-тармақтарында көрсетілген құжаттарды осы құжаттардың мазмұны 
өзгерген не осындай құжаттардың мерзімі аяқталған жағдайларды қоспағанда, олар-
ды көрсетілетін қызметті берушіге бұрын тапсырған тұлғалар ұсынбайды. Бұл рет-
те, көрсетілетін қызметті берушіге өзгерістер енгізілген немесе қолдану мерзімдері 
аяқталған құжаттар ғана ұсынылады. Қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингі 
жəне (немесе) сақтандыру холдингі мəртебесін иелену туралы өтініште көрсетілетін 
қызметті берушіге бұрын тапсырылған құжаттар туралы (шығыс құжаттың нөмірі, күні) 
мəліметтер, сондай-ақ оларды ұсыну негіздемесі көрсетіледі.

22. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
жəне 17-тармақтарында көрсетілген өтінімдерде:

көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаты, 
заңды мекенжайы туралы мəліметтер;

көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), 
тұрғылықты жері туралы мəліметтер; 

қаржы ұйымының сатып алынатын акцияларының саны, олардың құны, сатып алу 
болжанып отырған қаржы ұйымының акциялары санының тиісінше инвестициялық 
портфельді басқарушының орналастырған (артықшылықты жəне сатып алынғандарды 
шегере отырып) акцияларының санына жəне (немесе) дауыс беретін акцияларының 
санына пайыздық арақатынасы туралы мəліметтер; 

дербес деректерді жинау мен өңдеуге (көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғалар 
үшін) келісім жəне заңмен қорғалатын құпиядан тұратын, ақпараттық жүйелердегі 
мəліметтер көрсетіледі.

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес мыналар 
қоса берілетін көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның жəне көрсетілетін қызметті 
алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер:

құқықтық статистиканы қалыптастыру жəне арнайы есепті жүргізу жөніндегі уəкілетті 
мемлекеттік орган берген, алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болмауын рас-
тайтын құжат (көрсетілген құжаттың берілген күні өтініш беру күнінен бұрын 3 (үш) айдан 
аспауға тиіс). Шетел азаматтары олардың азаматтық алған елінің тиісті мемлекеттік 
органы, ал азаматтығы жоқ тұлғалар - олардың тұрақты мекендейтін елі берген ұқсас 
мазмұндағы құжатты қосымша береді;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшанда көрсетілген, 
көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлғаның жəне көрсетілетін қызметті алушы заңды 
тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтерді растайтын 
құжаттардың көшірмелері.

Қаржы ұйымының қаржылық жағдайының нашарлауы мүмкін болған жағдайларда 
инвестициялық портфельді басқарушыны қайта қаржыландыру жоспарын көрсетілетін 
қызметті алушы жеке тұлғаның не көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның бірінші 
басшысының, оның ірі акционерінің (акционерлерінің) қолымен жəне мөр (бар болса) 
бедерімен куəландырылады.

Егер көрсетілетін қызметті алушы банк холдингі жəне (немесе) сақтандыру холдингі 
не басқа қаржы ұйымының ірі қатысушысы болған жағдайда, онда көрсетілетін қызметті 
берушіге ұсынылатын үстеме капиталдандыру жоспары осы қаржы ұйымының қайта 
капиталдандыру жоспарына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері 
ескеріле отырып жасалады.

23. Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрату;

2) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға инвестициялық портфельді 
басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) 
жəне 7) тармақшаларында көрсетілген (электрондық құжаттар түріндегі), электрондық 
сұратуға қоса тіркелетін;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 8) 
тармақшаларында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі 
түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттар;

3) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға 
инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім 
алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағының 2), 3), 
4), 5), 6), 7), 8) жəне 9) тармақшасында көрсетілген (электрондық құжаттар түріндегі), 
электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттар;

4) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы 
мəртебесін иеленуге келісімді бірмезгілде алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 15-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) жəне 9) тармақшаларында 
көрсетілген (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түріндегі), 
электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттарды ұсынады;

5) Қазақстан Республикасының резиденті заңды тұлға болып табылатын көрсетілетін 
қызметті алушы жеке тұлға бірнеше қаржы ұйымының ірі қатысушы мəртебесін иелену-
ге келісімді бірмезгілде алу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
16-тармағының 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) жəне 10) тармақшаларында көрсетілген (PDF 
форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түріндегі), электрондық сұратуға қоса 
тіркелетін құжаттарды ұсынады;

6) егер көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға уəкілетті органның алдын ала 
жазбаша келісімін алмай, сыйға тарту шарты негізінде инвестициялық портфельді 
басқарушының ірі қатысушысының белгілеріне сəйкес келген жағдайда, ол тиісті 
мəртебені иелену туралы өтініш берген кезде, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 19-тармағында көрсетілген (PDF форматындағы құжаттың электрондық 
көшірмесі түріндегі), электрондық сұратуға қоса тіркелетін құжаттарды қосымша 
ұсынады.

Жеке басты куəландыратын, алынбаған жəне өтелмеген соттылығының жоқтығын 
растайтын құжаттардың, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

24. Мыналар мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға негіз болып табылады:
1) көрсетілетін қызметті алушы жеке тұлға не көрсетілетін қызметті алушы - заңды 

тұлғаның басшы қызметкері:
бұрын уəкілетті орган қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) қаржы нарығындағы 

қызметін жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау 
не оның акцияларын мəжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім 
қабылдағанға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды 
күшіне енгенге дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының басқару 
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы (трансфер-агенттің 
атқарушы органының функциясын жеке дара атқаратын тұлға жəне оның орынба-
сары), бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы 
заңды тұлғаның басшысы болып табылса. Көрсетілген талап уəкілетті орган қаржы 
ұйымын таратуға жəне (немесе) қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға 
алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп иеле-
ну, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын 
мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 
(бес) жыл бойы қолданылады;

лицензиаттың жəне (немесе) өзге қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған жағдайда. Аталған 
талап уəкілетті органның басшы қызметкерді лауазымына тағайындауға (сайлауға) 
келісімін кері қайтарып алу туралы шешімі қабылданғаннан кейін қатарынан соңғы 
он екі ай бойы қолданылады. Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау 
(сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық 
жасағаны үшін тəртіптік жауаптылыққа тартылған адам көрсетілетін қызметті алушының 
(лицензиаттың) басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды; 

бұрын қатарынан 4 (төрт) жəне одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не 
шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойын-
ша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да 
көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі 
борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда 
төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы 
құрайтын дефолтқа жол берген қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, 
атқарушы органының мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, 
эмитент заңды тұлғаның ірі қатысушысының (ірі акционерінің) басқару органының бас-
шысы, мүшесі, атқарушы органының мүшесі, бас бухгалтері болса. Көрсетілген талап 
көрсетілген мəн-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

2) көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушының ірі 
қатысушысы мəртебесін иелену тəртібін жəне (немесе) талаптарын бұзуы;

3) көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жағдайының тұрақсыздығы.
Көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлғаның қаржылық жағдайы тұрақсыздығының 

белгісі мынадай жағдайлардың бірі болып табылады:
көрсетілетін қызметті алушы заңды өтініш берілген күннен бастап кемінде екі жыл 

бұрын құрылған;
көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері басқа заңды тұлғалардың акция-

лары мен жарғылық капиталына орналастырылған активтері мен қатысу үлесінің жəне 
инвестициялық портфельді басқарушының сатып алу үшін болжанған акцияларының 
сомасын шегергенде, оның активтерінен асатын болса;

аяқталған əрбір соңғы екі қаржы жылының нəтижелері бойынша залал шексе;
өтініш беруші міндеттемелерінің мөлшері инвестициялық портфельді басқарушының 

қаржылық жай-күйін айтарлықтай тəуекелге ұрындыратындай болса;
көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушы алдында 

мерзімі өткен жəне (немесе) банк балансына жатқызылған берешегі болса;
көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушының ірі 

қатысушысы мəртебесін алуының қаржылық салдарларын талдау көрсетілетін қызметті 
алушының қаржылық жай-күйінің нашарлайтынын болжаса;

инвестициялық портфельді басқарушыға жəне (немесе) ерікті жинақтаушы 
қорының салымшыларын (алушыларына) нұқсан келтіру мүмкіндігін куəландыратын 
өзге де негіздер;

4) ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 жəне 23-тармақтарында көрсетілген 
талаптарға сəйкес келмеуі немесе ұсынылған құжаттар бойынша ескертулерді 
көрсетілетін қызметті берушінің жоймауы;

5) көрсетілетін қызметті алушының инвестициялық портфельді басқарушының ірі 
қатысушысы мəртебесін алуы нəтижесінде Қазақстан Республикасының бəсекелестікті 
қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылуы;

6) инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін иеле-
ну жөніндегі мəміледе тізбесін уəкілетті орган белгілейтін, оффшорлық аймақтарда 
тіркелген заңды тұлға (оның ірі қатысушы (ірі акционері) иеленуші тарап болып та-
былатын жағдайлар;

7) көрсетілетін қызметті алушының Заңда белгіленген, инвестициялық портфельді 
басқарушының ірі қатысушысына қойылатын өзге де талаптарды сақтамауы;

8) көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы өзі орналасқан елде шоғырландырылған 
негізде қадағалауға жатпайтын жағдайлар;

9) инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жағдайының нашарлайты-
нын болжайтын, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушы мəртебесін 
иеленуінің қаржылық салдарына талдау жасау;

10) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті қаржы 
ұйымында шыққан елі заңнамасының шеңберінде қаржы қызметін жүзеге асыру 
өкілеттіктерінің болмауы;

11) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды 
тұлғада:

тізбесін уəкілетті тұлға айқындайтын халықаралық рейтингтік агенттіктердің бірінің 
қажетті ең төменгі рейтингінің болуы инвестициялық портфельді басқарушының 
орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленуді 
немесе инвестициялық портфельді басқарушының дауыс беретін акцияларының 
10 (он) немесе одан көп пайызымен инвестициялық портфельді басқарушының 
орналастырылған акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызын тікелей иеленетін не-
месе талап етілетін ең төменгі рейтингі бар инвестициялық портфельді басқарушының 
дауыс беретін акцияларының 10 (он) немесе одан көп пайызымен дауыс беру мүмкіндігі 
бар инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы болып табылатын 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерін) иелену (дауыс беру) арқылы жанама иеленуді көздейтін 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті заңды тұлға үшін талап етілмейтін 
жағдайларды қоспағанда, көрсетілген рейтингінің болмауы;

12) инвестициялық портфельді басқарушының қаржылық жай-күйінің ықтимал на-
шарлауы жағдайында инвестициялық портфельді басқарушының ұсынылған қайта 
капиталдандыру жоспарының тиімсіздігі;

13) көрсетілетін қызметті алушыда жеке тұлғада, сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
алушы заңды тұлғаның басшы қызметкерінде мінсіз іскерлік беделдің болмауы;

14) уəкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мəжбүрлеп 
сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп 
тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
тəртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспай-
тын кезеңде тұлға бұрын ірі қатысушы жеке тұлға не қаржы ұйымының ірі қатысушы 
заңды тұлғасының бірінші басшысы жəне (немесе) қаржы ұйымының басшы қызметкері 
болып табылған не табылатын жағдайлар негіз болып табылады. Аталған талап 
уəкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның акцияларын мəжбүрлеп сатып 
алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату 
немесе Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тəртіппен оны 
банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі 
25. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлек еттік көрсетілетін қызмет стандартының 
27-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай əкесінің 

аты (ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 

мен күні көрсетіледі.
Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады. 

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

26. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 

талаптар 
27. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Көрсетілетін қызметті 

берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

28. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

29. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz. ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін ие-
ленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

 
Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға, көрсетілетін қызметті алушы - 

заңды тұлғаның басшы қызметкері туралы қысқаша деректер
___________________________________________________________________

(қаржы ұйымының атауы)
 
1. Тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)_______________________________
2. Азаматтығы_________________________________________________________
3. Атауы жəне жеке басын куəландыратын құжаттың деректемелері__________
4. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)_____________________
5. Пошталық мекенжайы жəне (немесе) жұмыс орны орналасқан жер, байланыс 

телефоны____________________________________________________________
6. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, қарындасы, 

балалары) жəне жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, апа-сіңлісі, 
қарындасы, балалары) туралы мəліметтер:
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(Жалғасы 22-бетте) 

(Жалғасы. Басы 15-20-беттерде)

 № Тегі, 
аты, 

əкесінің 
аты (ол 
болған 
кезде)

Туған 
жылы

Туыстық 
қатынасы

Жұмыс 
орны 
жəне 
лауа-
зымы

Заңды 
тұлғалардың 

атауын 
көрсете 
отырып, 

жарғылық 
капиталға 
қатысу со-

масы/сатып 
алынған 
акция-

ларының 
құны (мың 

теңге)

Осы тұлғаға тиесілі акциялар 
санының заңды тұлғаның дауыс 
беруші акцияларының жалпы са-
нына арақатынасы немесе оның 
жарғылық капиталға қатысу үлесі 

% (пайызбен)
Дара иелену Бірлесіп иелену
тіке-
лей

жана-
ма

пай-
ыз

Заңды 
тұлғаның 

атауы/жеке 
тұлғаның 
тегі, аты, 

əкесінің аты 
(ол болған 

кезде)
1          
2          

7. Білімі:
 Оқу орнының 

атауы
Түскен күні – 
аяқтаған күні

Мамандығы Білімі туралы диплом 
деректері біліктілігі 

Оқу орнының 
орналасқан жері 

     
     
     

8. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан 
өткендігі туралы мəліметтер:

 Ұйымның атауы Өткізілген күні жəне орны Сертификат деректері 
   

9. Еңбек қызметі туралы мəліметтер:
 Жұмыс 
кезеңі

Жұмыс 
орны

Лауазымы Тəртіптік жазаның 
болуы 

Жұмыстан шығу, лауазым-
нан босату себептері 

     
     
     

10. Өтініш беруші жеке тұлға немесе өтініш беруші заңды тұлғаның басшы 
қызметкері бұрын қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен 
қадағалау жөніндегі уəкілетті органның (бұдан əрі – уəкілетті орган) қаржы ұйымын 
консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын таратуға 
жəне (немесе) қаржы нарығындағы қызметін тоқтатуға алып келу салдарынан оны 
лицензиясынан айыру не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе оны банкрот деп тану туралы сот 
шешімі заңды күшіне енгені туралы шешім қабылданғанға дейін 1 (бір) жылдан аспай-
тын кезеңде бұрын қаржы ұйымының (банктік немесе сақтандыру холдингінің) басқару 
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі (тіркеушінің 
атқарушы органының трансфер-агентінің жəне оның орынбасарының функцияларын 
жеке дара жүзеге асыратын тұлға) бас бухгалтері, қаржы ұйымының ірі қатысушысы-
жеке тұлғасы, ірі қатысушысы-заңды тұлғасының бірінші басшысы болғандығы ту-
ралы мəліметтер»_______________________________________________________

______________________________________________________________________
(ия (жоқ), ұйымның атауы, қызметі, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

11. Өтініш беруші жеке тұлға немесе өтініш беруші заңды тұлғаның басшы 
қызметкері қатарынан төрт жəне одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не 
шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойын-
ша берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да 
көп мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі 
борышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда 
төлеу күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы 
құрайтын дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бас-
шысы, мүшесі, басқарма басшысы, мүшесі, бас бухгалтер, ірі қатысушы (ірі акционер) - 
жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға – эмитенттің директорлар кеңесінің 
басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болғандығы 
туралы мəліметтер______________________________________________________ 

____________________________________________________________________
(ия (жоқ), ұйымның атауы, қызметі, жұмыс кезеңі көрсетілсін)

12. Басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу ту-
ралы жəне уəкілетті органының қаржы ұйымдарындағы, банктік жəне сақтандыру 
холдингтеріндегі, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік көрсетілетін 
қызметті алушыындағы басшы жəне өзге қызметкеркердің қызметтік міндеттерін орында-
удан шеттету туралы деректердің болуы_______________________________________

____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(иə/жоқ, ұйымның атауы, лауазымы, жұмыс кезеңі, тағайындауға (сайлауға) келісімді 
қайтарып алуға негіз жəне осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы 
көрсетілсін)

13. Сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған не тағайындау (сайлау) күніне дейін 
3 (үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік 
жауаптылыққа тартылды ма _________________________________________________

____________________________________________________________________
(ия (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша сипаттамасы,

____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

жауапкершілікке тарту негіздемелерін көрсете отырып,
____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері).
14. Жарияланымдары, ғылыми əзірлемелері жəне басқа жетістіктері:_______________
____________________________________________________________________
Осы ақпаратты тексергенімді жəне оның дəйекті əрі толық екенін растаймын, сондай-

ақ мінсіз іскерлік беделдің болуын растаймын. Мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті 
жинау мен өңдеуге жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлға
____________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
____________________________________________________________________
(қолы)
Көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші бас-

шысы __________________________________________________________________
 (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
____________________________________________________________________
 (қолы)
Мөр орны (ол болған кезде)
Күні
 

«Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін ие-
ленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушы - жеке тұлғаның, көрсетілетін қызметті алушы – 
заңды тұлғаның басшы қызметкерінің мінсіз іскерлік беделі туралы мəліметтер

 
1. Алынбаған немесе өтелмеген соттылығының болуы туралы мəліметтер:

 Күні Сот 
органының 

атауы

Соттың 
тұрған 
орны

Жаза 
түрі

1997 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 
не 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Қылмыстық кодексінің 

бабы

Соттың іс 
жүргізуге 

шешім 
қабылдаған 

күні
1 2 3 4 5 6 
      
      

2. Өтініш беруші ірі қатысушы не басшы қызметкер болып табылған кезеңде заңды 
тұлғаның қаржылық жағдайының нашарлау немесе банкроттық фактілерінің болуы:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Қаржы ұйымымен үлестес болуы (болмауы):
____________________________________________________________________
(ия (жоқ), үлестес болу белгілерін көрсету керек)
4. Осы мəселеге қатысы бар басқа ақпарат:
____________________________________________________________________
Осы ақпаратты тексергенімді жəне оның дəйекті əрі толық екенін растаймын.
Өтініш беруші - жеке тұлға
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
 __________________
(қолы)
Өтініш беруші - заңды тұлғаның атқарушы органының бірінші басшысы
____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
_________________________________
қолы
Күні 
Мөр (ол болған кезде) орны 

«Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін ие-
ленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

 
Көрсетілетін қызметті алушының кірісі жəне мүлкі туралы, сондай-ақ 

барлық міндеттемелері бойынша берешегінің болуы туралы ақпарат
 1. Тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) __________________________________
2. Атауы жəне жеке басын куəландыратын құжаттың деректемелері

№

Атауы

Ө
лш

ем
 б

ір
лі

гі

Өткен есепті 
кезеңде

Есепті 
кезеңде

Есепті 
кезеңдегі 
өзгерістер

С
ан

ы

Кіріс (бе-
решек) 
сомасы 
Актив 
құны 

(теңге)

С
ан

ы

Кіріс (бе-
решек) 
сомасы 
Актив 
құны 

(теңге)

С
ан

ы

Кіріс (бе-
решек) 
сомасы 
Актив 
құны 

(теңге)
1. Есепті кезеңде алынған кірістер:  X  X  X  
1.1 Еңбекақы  X  X  X  
1.2 Ұйымның жарғылық капиталына (ак-

циялар) қатысу үлесінен дивиденд-
тер жəне кіріс

 X  X  X  

1.3 Салымдар бойынша сыйақы  X  X  X  
1.4 Мүлікті жалға тапсырудан түскен 

кіріс
 X  X  X  

1.5 Кəсіпкерлік  қызметтен түскен кіріс  X  X  X  
1.6 Мүлікті сатудан түскен кіріс  X  X  X  
1.7 Кірістің басқа түрлері (таратып 

көрсету)
 X  X  X  

2. Мүлік:        
2.1 Ақша:

ұлттық валютада, оның ішінде:
шетел валютасындағы банк 
шоттарындағы қолма-қол ақша, 
оның ішінде:
банк шоттардағы қолма-қол ақша

 X
X
 
X
 
X
 
X

 X
X
 
X
 
X
 
X

 X
X
 
X
 
X
 
X

 

2.2 Бағалы қағаздар (эмитенттің атауын 
көрсете отырып), оның ішінде жай 
акциялар, артықшылықты акциялар, 
облигациялар

       

2.3 Қаржы ұйымының ірі қатысушысына 
тиесілі акциялар санының 
ұйымдардың (атауын көрсету) да-
уыс беретін акцияларының немесе 
олардың оның ішінде Қазақстан 
Республикасы резиденті еместердің 
жарғылық капиталына қатысу 
үлесінің (пайызбен) жалпы санына 
арақатынасы

X       

2.4 Жылжымайтын мүлік (атауын жəне 
орналасқан жерін көрсете отырып)

       

2.5 Басқа мүлік (таратып көрсету)        
2n   X  X  X  
3. Барлық міндеттемелер бойынша 

берешек
 X  X  X  

3.1 Өтелмеген қарыздар  X  X  X  
3.2 Қарыздар бойынша мерзімі өткен 

берешек
 X  X  X  

3.3 Міндеттемелер бойынша басқа да 
берешек (таратып көрсету)

 X  X  X  

3n   X  X  X  

____________________________________________________________________ 
(сериясы, нөмірі, кім жəне қашан берген)

3. Жарғылық капиталда есеп беретін тұлға ірі қатысушы болып табылатын қаржы 
ұйымының атауы_________________________________________________________

4. Заңды мекенжайы жəне (немесе) тұрғылықты жері__________________________
____________________________________________________________________
5. Үй телефоны_______________________________________________________
 жұмыс телефоны _____________________________________________________
6. Есепті кезең ______________________________________________________
7. Кірісі жəне мүлкі, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының барлық міндеттемелері 

бойынша берешегі туралы ақпарат_____________________________________
____________________________________________________________________
Осы ақпаратты тексергенімді жəне оның дəйекті əрі толық екенін растаймын.
Өтініш беруші _________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), баспа əріптерімен толтырылады)
___________________
 (қолы)
Күні
Мөр (ол болған кезде) орны 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
 2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 9-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 12-қосымша

«Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін жіберу:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
5.  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 

автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – жарияланған акциялар шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу туралы куəлік (бұдан əрі – куəлік) жəне көрсетілетін қызметті алушыға 
ілеспе хатпен жіберілетін көрсетілетін қызметті алушының оны тіркегені туралы белгісі 
бар (жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген кезде) акциялар 
шығарылымы проспектісінің бір данасы не осы мемлекеттік көрсетілетін стандарттың 
11-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тартудың себептері жазылған дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш 
берген жағдайда нəтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады жəне 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының не тиісті сенімхат негізінде қол қою құқығы 
берілген адамның қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі 
түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін беру кестесі - 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін; 

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісімі бар, ерікті нысанда жасалған өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушының құрылтай жиналысының (жалғыз 

құрылтайшысының шешімі) немесе акционерлердің жалпы жиналысының (барлық 
дауыс беретін акцияларын иемденетін акционердің шешімі) жарияланған акциялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы хаттамасының көшірмесі; 

3) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының көшірмесі;
4) көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшылары арасында орналастырылатын 

жария етілген акциялардың төленгенін растайтын құжаттар;
5) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес жария 

етілген акциялар проспектісінің құрылымына сəйкес жасалған жəне ресімделген, жария 
етілген акциялардың проспектісі қағаз жеткізгіште қазақ жəне орыс тілдерінде 2 (екі) да-
нада (электрондық түрде PDF форматында) қазақ жəне орыс тілдерінде 1 (бір) данада.

Мыналар қағаз жеткізгіште жасалған жария етілген акциялар проспектісінің ажы-
рамас бөлігі болып табылады:

көрсетілетін қызметті алушы ұйымдастырылмаған нарықта акцияларды сатып 
алған кезде олардың құнын анықтау əдiстемесi жəне көрсетілетін қызметті алушының 
таза кірісін бөлу тəртібі;

көрсетілетін қызметті алушының соңғы 2 (екi) қаржы жылындағы аудиторлық есеп-
термен расталған жылдық қаржылық есептілігінің көшірмелері, сондай-ақ аудиторлық 
есептердің жəне көрсетілетін қызметті алушының есептік саясатының көшірмелері. 
Егер еншілес ұйымы (ұйымдары) болған жағдайда, аудиторлық есеппен расталған 
шоғырландырылған қаржылық есептіліктің көшірмесі ұсынылады. Егер еншілес ұйымы 
(ұйымдары) болмаған жағдайда, аудиторлық есеппен расталған жеке қаржылық 
есептіліктің көшірмесі ұсынылады;

жария етілген акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынудың 
алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетілетін қызметті 
алушының қаржылық есептілігінің көшірмелері. Егер еншілес ұйымы (ұйымдары) 
болған жағдайда, шоғырландырылған қаржылық есептіліктің көшірмесі ұсынылады. 
Егер еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда, жекелеген қаржылық есептіліктің 
көшірмесі ұсынылады. 

Егер көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға ретінде көрсетілетін қызметті алу-
шыны мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күні ішінде жария етілген 
акциялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжатты ұсынса, көрсетілетін 
қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы екінші 
бөлігінің үшінші жəне төртінші абзацтарында көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

Ағымдағы жылғы 1 қаңтардан бастап 1 маусым аралығындағы кезеңде аяқталған 
қаржы жылы үшiн қаржылық есептіліктің аудиторлық есебі болмаған жағдайда, 
көрсетілетін қызм етті алушы уəкілетті органға аудиторлық есеппен расталған, соңғы 
аяқталған жылдың алдындағы 2 (екi) жылдың қаржылық есептілігін жəне көрсетілген 
кезеңнің қаржылық есептілігінің аудиторлық есебін ұсынады. Көрсетілетін қызметті 
алушы аяқталған қаржы жылының аудиторлық есебі мен қаржылық есептілігін жылдық 
қаржылық есеп бекітілген күннен бастап бір айдың ішінде ұсынады. Аяқталған қаржы 
жылының қаржылық есебі «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 
жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы ұсынатын жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік 
баланстан, пайда мен зиян туралы есептен, ақша қозғалысының есебінен, меншікті 
капиталындағы өзгерістер туралы есептен жəне түсіндірме жазбадан тұрады.

Көрсетілетін қызметті алушы ұсынатын аралық қаржылық есептілік бухгалтерлік 
баланстан, пайда мен зиян туралы есептен тұрады.

Жария етілген акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру 
алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25-не дейін құжаттарды ұсынған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушының жария етілген акциялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның 
соңындағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық есептіліктің көшірмесі 
(еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған жағдайда, жекелеген қаржылық есептілігінің 
көшірмесі) ұсынылады.

Жария етілген акциялар проспектісінің ажырамас бөлігі болып табылатын 
қаржылық есептілікке сəйкес көрсетілетін көрсетілетін қызметті алушының қаржылық 
жағдайы туралы ақпаратты қоспағанда, акциялар шығарылымының проспектiсiндегi 
мəлiметтер уəкілетті органға құжаттарды өткізу күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс 
күніне келтіріледі.

Акционерлік инвестициялық қордың жария етілген акциялар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттармен қоса акционерлік 
инвестициялық қор акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниямен, ка-
стодианмен жəне тіркеушімен шарттарының жобаларын, сондай-ақ құрылтайшылардың 
жалпы жиналысы не акционерлік инвестициялық қордың жалғыз акционері бекіткен 
инвестициялық декларацияны қосымша ұсынады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салуды;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4) 
(электрондық сұрау салуға қоса берілетін, құжаттардың электрондық көшірмелері 
түрінде) жəне 5) (қағаз жеткізгіште) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынады.

Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) тура-
лы мəліметтерді «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

11. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тартуға мына жағдайлар:
1) егер көрсетілетін қызметті алушы шығарылымды мемлекеттік тіркеуге құжаттарды 

тапсыру талаптары мен тəртібін бұзса;
2) құжаттарды қарау процесінде олардың Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкессіздігінің анықталуы негіз болып та-
былады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
12. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен 
күні көрсетіледі. 

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды. 
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап бес жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 

талаптар
14. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Жарияланған акциялар шығарылымының проспектісінің құрылымы
Жарияланған акциялар шығарылымы проспектісінің титул парағында:
1) құжаттың атауы: «Жарияланған акциялар шығарылымының проспектісі»;
2) акционерлік қоғамның толық жəне қысқарған атауы;
3) «Көрсетілетін қызметті берушінің жарияланған акциялар шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу проспектіде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты 
инвесторларға қандай да бір ұсынымдар беруді білдіреді жəне осы құжатта қамтылған 
ақпараттың дұрыстығына жауап бермейді. 

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғасы осы проспектіде қамтылған ақпараттың 
дұрыстығына жауап береді жəне онда ұсынылған барлық ақпараттың дұрыстығын жəне 
акционерлік қоғамға жəне оның орналастыратын акцияларына қатысты инвесторларды 
шатастырмайтындығын растайды.

Акционерлік қоғам «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-
ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті жəне 
аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, 
сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген 
сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 
қаңтардағы № 26 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13438 тіркелген) (бұдан əрі - Қаулы) белгіленген тəртіппен жəне мерзімде 
Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресур-
сында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті жəне аудиторлық 
есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл 
қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық 
мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 102-бабының 2-тармағында қамтылатын өзгерiстердi эмитент олар туындаған 
кезден бастап күнтiзбелiк 15 (он бес) күн iшiнде Қазақстан Республикасының 

бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасына сəйкес айқындалған 
қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру жəне 
бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялау арқылы бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың назарына Қаулыда белгіленген тəртіппен жеткiзедi.» деген жазба 
болады.

1-тарау. Қоғам туралы жалпы мəліметтер
1. Қоғамның атауы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

анықтамаға немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлікке 
сəйкес:

1) қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні;
2) қоғамның толық жəне қысқартылған атауы (егер қоғамның жарғысында оның шет 

тілінде толық жəне қысқарған атауы көзделсе, онда осындай атау қосымша көрсетіледі);
3) қоғамның атауы өзгерген жағдайда оның бұрынғы толық жəне қысқарған атаула-

ры, сондай-ақ олардың өзгерген күнін көрсетіледі;
4) егер қоғам заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдасуы нəтижесінде 

құрылған болса, онда қайта ұйымдасқан заңды тұлға жəне (немесе) қоғамға қатысты 
құқықтық иеленушілік туралы мəлімет көрсетіледі;

5) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың 
филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сəйкес барлық фили-
алдар мен өкілдіктердің атаулары, тіркелген күні, тұрған жері жəне пошталық мекен-
жайлары көрсетіледі.

2. Қоғамның бизнес-сəйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының нөмірлерін 
факсі мен электрондық почтасының мекенжайын, сондай-ақ қоғамның Ұлттық бизнес-
сəйкестендіру нөмірінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан айрықша болған жағдайда, 
қоғамның нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы анықтамаға немесе куəлікке сəйкес қоғамның орналасқан орны.

3. Қоғамға немесе олар шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг 
агенттіктері жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген 
рейтингтердің болуы туралы мəліметтер.

2-тарау. Қоғамның ірі акционерлері немесе 
құрылтайшылары жəне қоғамның органдары 

4. Жаңадан құрылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 
10 (он) немесе одан астам пайызына ие болған құрылтайшылар көрсетіледі, оның ішінде:

жеке тұлғаның құрылтайшыларының аты-жөні, əкесінің аты (ол болған кезде) жəне 
(немесе) заңды тұлғалардың құрылтайшыларының толық атауы, тұрған жері;

қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан астам пай-
ызына ие болған құрылтайшылар алдын ала төлеген акциялар саны түрі (түрлері); 

құрылтайшылардың қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе 
одан астам пайызына ие болған күн.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерден қайта ұйымдастырылған қоғамдар немесе 
соттың шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркелуін 
жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін, қоғамның жарғылық капита лына қатысу үлесінің 
10 (он) немесе одан астам пайызына ие болған қатысушылар көрсетіледі, оның ішінде:

жеке тұлғалардың қатысушыларының аты-жөні, əкесінің аты (ол болған кезде) 
жəне (немесе) заңды тұлғалардың қатысушыларының толық атауы, орналасқан орны;

қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан астам пайызына 
ие болған қатысушылар алдын ала төлеген акциялар саны түрі (түрлері);

қатысушылардың қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе 
одан астам пайызына ие болған күн.

Жұмыс істейтін қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 
(он) немесе одан астам пайызына ие болған акционерлер көрсетіледі, оның ішінде:

жеке тұлғалардың акционерлердің аты-жөні, əкесінің аты (ол болған кезде) (егер олар 
жеке басын куəландыратын құжаттарда көрсетілсе) жəне (немесе) заңды тұлғалардың 
акционерлерінің толық атауы, орналасқан орны;

акционерлер төлеген акциялар саны түрі (түрлері) немесе қоғамның орналастырған 
акцияларының 10 (он) жəне одан астам пайызына ие болған акционерлерге тиесілі да-
уыс беретін акциялардың арақатынасы;

акционердің қоғамның жарғылық капиталындағы акциялардың 10 (он) немесе одан 
астам пайызына ие болған күн.

5. Қоғамның органдары:
1) қоғамның директорлар кеңесі: 
қоғамның директорлар кеңесі төрағасының жəне мүшелерінің аты-жөні, əкесінің аты 

(ол болған кезде), туған жылы (тəуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып);
қоғамның директорлар кеңесінің хронологиялық тəртіппен берілген соңғы 3 (үш) 

жылда жəне қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның ішінде қоса атқаратын қызметі 
жəне олардың қызметтеріне кірісу күні;

 директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі дауыс беретін акцияларының қоғамның 
дауыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы;

еншілес жəне тəуелді ұйымдардың директорлар кеңесі мүшелеріне тиесілі 
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың орналастырылған 
акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;

2) қоғамның алқалы немесе жеке дара атқарушы органы:
қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның 

аты-жөні, əкесінің аты (ол болған кезде) не қоғамның алқалы атқару органының əрбір 
мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, əкесінің аты (ол болған кезде);

қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның 
немесе қоғамның алқалы атқару органы мүшелерінің хронологиялық тəртіппен 
(өкілеттіктерін жəне олардың лауазымға енген күнін көрсете отырып) соңғы 3 (үш) жыл-
да жəне қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, оның ішінде қоса атқаратын қызметі 
жəне олардың қызметтеріне кірісу күні;

қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын 
тұлғаға немесе қоғамның алқалы атқару органының мүшелеріне тиесілі дауыс 
беретін акциялардың қоғамның дауыс беретін акциялардың жалпы санына пайыздық 
арақатынасы;

3) қоғамның директорлар кеңесінің комитеттері:
қоғамның директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) атауы (атаулары);
қоғамның директорлар кеңесі комитетінің (комитеттерінің) тиісті құзыреті;
4) ішкі аудит қызметі (болған кезде):
қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының аты-жөні, əкесінің аты (ол болған кезде);
қоғамының ішкі аудит қызметі басшысының өкілеттіктерін жəне олардың 

қызметтеріне кірісу күнін, оның ішінде қоса атқаратын қызметін көрсете отырып, 
хронологиялық тəртіппен соңғы 3 (үш) жылда жəне қазіргі уақытта атқаратын лауазымы;

ішкі аудит қызметінің басшысына тиесілі дауыс беретін акциялардың қоғамның да-
уыс беретін акцияларының жалпы санына пайыздық арақатынасы.

6. Осы Қосымшаның 4 жəне 5-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан 
Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасына сəйкес қоғамның үлестес 
тұлғалары болып табылатын қоғамның үлестес тұлғалары:

1) қоғамның үлестес тұлғасының аты-жөні, əкесінің аты (ол болған кезде) (жеке 
тұлға үшін);

2) қоғамның үлестес тұлғасының толық атауы, тұрған жері (заңды тұлға үшін);
3) оларды қоғамның үлестес тұлғаларына жатқызуға арналған негіздеме жəне 

қоғаммен үлестестігі туындаған күн.
7. Акциялардың 10 (он) немесе одан астам пайызы немесе осы заңды тұлғаның 

жарғылық капиталына қатысу үлесі бар қоғамның заңды тұлғасы болып табылатын 
үлестес тұлғасына қатысты мыналар қосымша көрсетіледі:

1) акциялардың 10 (он) немесе одан астам пайызы немесе осы заңды тұлғаның 
жарғылық капиталына қатысу үлесі бар қоғамның заңды тұлғасының толық атауы 
жəне орналасқан орны;

2) қоғамға тиесілі акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлесінің осы 
заңды тұлғаның орналастырған акцияларының немесе жарғылық капиталына қатысу 
үлесінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

3) акциялардың 10 (он) немесе одан астам пайызы немесе осы заңды тұлғаның 
жарғылық капиталына қатысу үлесі бар қоғамның заңды тұлғасының қызметінің негізгі 
түрлері;

4) қоғамның акциялардың 10 (он) немесе одан астам пайызына немесе осы заңды 
тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесіне ие болған күн.

3-тарау. Қоғам қызметінің түрлері
8. Қоғам қызметінің түрлері:
1) қоғамның жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, қызметтің маусымдық сипаты 

бар түрлерімен қоса, қоғам қызметінің түрлерінің қысқаша сипаттамасы;
2) қоғамның бəсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мəліметтер;
3) қоғамның қызметінің негізгі түрлері бойынша сатудың (жұмыстың, көрсетілетін 

қызметтің) кірістілігіне оң жəне теріс ықпал ететін факторлар;
4) қоғамның қолындағы лицензиялар (патенттер) жəне олардың қолдану кезеңі, 

зерттеулер мен əзірлеуге, оның ішінде қоғам демейтін зерттеу əзірлеулеріне шығатын 
шығындар туралы ақпарат;

5) қоғамға жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы (жұмыстардағы, көрсетілетін 
қызметтердегі) импорттың үлесі жəне сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстар, 
қызметтер) жалпы көлеміндегі экспорттағы қоғам сататын өнімнің (жұмыстың, 
көрсетілетін қызметтің) үлесі;

6) оның қатысуымен сот процестері мəнін көрсете отырып, сот процестеріндегі 
қоғамның қатысуы туралы мəліметтер, оның нəтижелері бойынша қоғам қызметінің 
тоқтатылуы немесе өзгеруі, одан ақшалай жəне өзге міндеттемелер өндіріліп алы-
нуы мүмкін;

7) қоғамның қызметіне əсер ететін тəуекелдің басқа факторлары.
9. Олар шығаратын немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстың, көрсетілетін 

қызметтің) жалпы құнының 5 (бес) жəне одан астам пайызын құрайтын көлемде қоғамның 
тауарларын (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) тұтынушылары мен жеткізушілері ту-
ралы мəліметтер. 

 4-тарау. Қоғамның қаржылық жай-күйі
10. Əр активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, қоғам активтерінің жалпы 

құнынан 10 (он) жəне одан астам пайызды құрайтын қоғамның активтері.
11. Қоғам активтерінің баланстық құнынан 5 (бес) жəне одан астам пайызды құрайтын 

дебиторлық берешек:
1) қоғамның дебиторларының атауы, олардың қоғам алдындағы берешегі қоғам 

активтерінің баланстық құнынан 5 (бес) жəне одан астам пайызды құрайды;
2) өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсанға бөлінеді, қалған сома-

лар өтеу күнін көрсете отырып, жылдарға бөлініп көрсетіледі) жəне оны өтеу мерзімдері.
12. Қоғам активтерінің жалпы құнынан 10 (он) жəне одан астам пайызды құрайтын 

қоғамның активтері, олар қоғам міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылады:
1) қоғам міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатың активтердің тиісті 

құнын көрсете отырып, қоғам міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын 
қоғам активтерінің атауы;

2) бағалаушының атауы, əрбір активті бағалау күні;
3) тиісті шарттардың қолданылуының аяқталған күні.
13. Қоғамның сенімгерлік басқаруға берілген активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) 

жəне одан астам пайызды құрайтын қоғамның активтері:
1) сенімгерлік басқаруға берілген активтердің тиісті құнын көрсете отырып, қоғамның 

сенімгерлік басқаруға берілген активтерінің атауы;
2) бағалаушының атауы, əрбір активті бағалау күні;
3) тиісті шарттардың қолданылуының аяқталған күні.
14. Қоғам міндеттемелерінің баланстық құнынан 5 (бес) жəне одан астам пайызды 

құрайтын қоғамның кредиторлық берешегі:
1) қоғамның кредиторларының атауы;
2) өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсанға бөлінеді, қалған сома-

лар өтеу күнін көрсете отырып, жылдарға бөлініп көрсетіледі) жəне оны өтеу мерзімдері.
5-тарау. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мəліметтер 

15. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мəліметтер:
1) жарияланған акциялардың саны, түрлері;
2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері;
3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналдық құны;
4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері;
5) қоғам бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында акцияларды сатып алу 

кезінде олардың құнын айқындау əдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы немесе 
құрылтай жиналысы бекіткен күн.

Тұрақтандыру банкі тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларының саны, 
түрлері, номиналдық құны туралы мəліметтерді ғана толтырады.

Акционерлік инвестициялық қор мыналарды қосымша көрсетеді:
акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтімдерді беру мен 

орындау талаптары жəне тəртібі;
акционерлік инвестициялық қордың орналасқан жерін жəне байланыс 

телефондарының нөмірлерін көрсете отырып, олардың акцияларын орналастыру 
жəне (немесе) сатып алу бойынша делдалдар тізбесі.

16. Егер қоғамның жарғысында қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен 
осы қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау көзделген жағдайда, онда осы 
тармақта қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен осы қоғам акцияларының 
басқа түріне айырбастау талаптары, мерзімі мен тəртібі ашылады.

Қоғамның орналастырылған акцияларын бір түрінен осы қоғам акцияларының басқа 
түріне айырбастау қоғамның тиісті түрдегі орналастырылмаған акциялары не сатып 
алынған акциялары болған кезде ғана жүзеге асырылады.

17. Төлем агенті туралы мəліметтер:
1) төлем агентінің толық жəне қысқартылған атауы;
2) орналасқан жері, байланыс телефондары, қоғамның төлем агентімен жасаған 

шартының күні жəне нөмірі.
18. Егер «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес қор биржасының ресми тізіміндегі эмиссиялық бағалы 
қағаздарына кіру жəне болу мəселелері жөнінде консультациялық қызмет көрсету шар-
тын жасау міндеті белгіленген жағдайда, онда осы тармақта мыналардың мəні ашылады:

1) қоғам акцияларының қор биржасының ресми тізімінде ену жəне онда болу 
мəселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін адамның толық жəне 
қысқартылған атауы;

2) қоғам акцияларының қор биржасының ресми тізіміне ену жəне онда болу 
мəселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін адамның тұрған жері, бай-
ланыс телефондары; 

3) қоғамның акцияларының қор биржасының ресми тізіміне ену жəне онда болу 
мəселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін адаммен жасалған шартының 
күні жəне нөмірі.

 6-тарау. Инвесторларға арналған ақпарат.
19. Жарияланған акциялар шығарылымының проспектісінде инвесторлар үшін мы-

надай ақпарат көрсетіледі:
1) инвесторлардың қоғам жарғысының жəне жарияланған акциялар шығару 

проспектісінің көшірмесімен, осы құжаттарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, 
сондай-ақ қоғам жарғысына сəйкес қоғам қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін 
пайдаланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атауы туралы мəліметтермен 
танысуға болатын орны;

2) қоғамның соңғы аяқталған 3 (үш) қаржы жылының қаржылық есептілігіне аудитті 
жүзеге асыратын (жүзеге асырған) аудиторлық ұйымдардың (аудитордың аты-жөні, 
əкесінің аты (ол болған кезде)), олардың тиісті аккредиттелген кəсіби аудиторлық 
ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, толық ресми атауы;

3) қоғам бағалы қағаздардың ұйымдаспаған нарығында акцияларды сатып алу 
кезінде олардың құнын айқындау əдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы немесе 
құрылтай жиналысы бекіткен күн.

20. Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығарылымы проспектісін жасау 
кезінде осы қосымшаның 5, 6, 7, 9, 16, 17, 18 жəне 19-тармақтарын толтырмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы № 37 қаулысына 10-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысына 13-қосымша

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін жіберу:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ мемлекеттік тіркеу үшін порталға өтініш берген кезде:
көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік емес облигацияларды (бұдан əрі - об-

лигация) шығаруды күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде қарауға тиіс;
көрсетілетін қызметті беруші облигациялық бағдарламаны күнтізбелік 14 (он төрт) 

күн ішінде қарауға тиіс;
көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушы облигациялық бағдарлама 

шеңберінде бірмезгілде ұсынған облигациялық бағдарламаны жəне облигациялардың 
бірінші шығарылымын күнтiзбелiк 14 (он төрт) күн iшiнде жүзеге асырады;

көрсетілетін қызметті беруші қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау жөніндегі уəкілетті орган тіркеген облигациялық бағдарлама шегінде обли-
гациялар шығарылымын күнтізбелік 7 (жеті) күн ішінде қарауға тиіс;

көрсетілетін қызметті беруші 12 (он екі) айдан кем емес айналыс мерзімімен об-
лигацияларды шығаруды 3 (үш) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады; 

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 
көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут. 

5 .  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі:
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік 

(бұдан əрі – куəлік) жəне облигациялар шығарылымы проспектісінің 1 (бір) данасы;
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлік 

(бұдан əрі – куəлік) жəне көрсетілетін қызметті алушының мекенжайына ілеспе хат-
пен жіберілетін, көрсетілетін қызметті берушінің оны мемлекеттік тіркегені туралы 
белгісі бар (мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген кез-
де) облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама) немесе 
облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялар шығарылымының бір данасы 
не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 20 жəне 21-тармақтарында 
көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас 
тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш 
берген жағдайда нəтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады жəне 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының не тиісті сенімхат негізінде қол қою құқығы 
берілген адамның қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі. 
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға 
дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін өтініш берген кезде қажетті құжаттар тізбесі:

1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісімі бар еркін нысандағы өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушы органының:
облигациялардың шығарылымына қатысты – облигациялар шығару, орналастыру, 

айналысқа жіберу жəне өтеу, облигацияларды орналастыру нəтижесінде көрсетілетін 
қызметті алушы алған қаражатты пайдалану тəртібі, облигациялар шығарылымының 
көлемі, облигациялардың саны мен түрі, облигациялардың номиналды құны, облига-
цияларды ұстаушылардың құқықтары туралы мəліметтерді;

облигациялық бағдарламаға қатысты - облигациялық бағдарламасы 
шығарылымының көлемі туралы мəліметтер қамтитын шешімінің көшірмесі;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес об-
лигациялар шығарылымының проспектісінің (облигациялық бағдарламаның проспектісі) 
құрылымына сəйкес жасалған жəне ресімделген облигациялық бағдарламаның 
проспектісі. 

Қағаз жеткізгіште жасалған облигациялар шығарылымы проспектісінің 
(облигациялық бағдарлама проспектісінің) ажырамас бөлігі мыналар болып табылады:

көрсетілетін қызметті алушының жылдық қаржылық есептілігінің көшірмелері 
(еншілес ұйым (ұйымдар) бар болған жағдайда) - көрсетілетін қызметті алушының 
аудиторлық есептермен расталған соңғы 2 (екі) қаржы жыл үшін жылдық қаржылық 
есептілігінің көшірмелері, сондай-ақ аудиторлық есептердің жəне көрсетілетін қызметті 
алушының есептік саясатының көшірмелері;

көрсетілетін қызметті алушының жылдық қаржылық есептілігінің көшірмелері 
(еншілес ұйым (ұйымдар) бар болған жағдайда) – облигациялар (облигациялық 
бағдарлама) шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсыну алдындағы 
соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар (облигациялық 
бағдарлама) шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну алдындағы 
соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25-іне дейін облигациялар (облигациялық бағдарлама) 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсынған жағдайда, соңғы тоқсанның 
алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетілетін қызметті алушының 
шоғырландырылған қаржылық есептілігінің көшірмесі; 

облигацияларды ұстаушылар өкілдерімен жасалған шарттардың көшірмелері (бұл 
талап облигациялық бағдарлама проспектісіне қатысты қолданылмайды);

консультациялық қызметтер көрсететін ұйымдармен эмиссиялық бағалы қағаздарды 
қор биржасының ресми тізіміне енгізу жəне олардың тізімде болу мəселелері бойын-
ша жасалған шарттардың көшірмелері, - ұйымдастырылмаған нарықта облигаци-
яларды орналастыруды жоспарлап отырған жəне қаржы ұйымдары болып табыл-
майтын көрсетілетін қызметті алушылар үшін (бұл талап облигациялық бағдарлама 
проспектісіне қатысты қолданылмайды);

жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған 
көрсетілетін қызметті алушылар үшін көрсетілетін қызметті алушының кірісін оның 
қатысушылары арасында бөлу тəртібі.

оригинатордың соңғы жыл үшін аудиторлық есебінің жəне оригинатор мен арнайы 
қаржы компаниясы арасында жасалған секъюритилендірудің осы мəмілесі бойынша 
талап ету құқықтарын басқаға беру шартының көшірмелері, - арнайы қаржы компани-
ясы болып табылатың көрсетілетін қызметті алушы үшін.

Бағалы қағаздары Лондон қор биржасына (London Stock Exchange) жəне (неме-
се) Дүниежүзілік қор биржасының (The World Federation of Exchanges) толық мүшесі 
(мүшелері) болып табылатын қор биржасына (биржаларына) айналысқа жіберілген 
Қазақстан Республикасының бейрезидент көрсетілетін қызметті алушы осы тармақтың 
бірінші бөлігіндегі 3) тармақшаның үшінші жəне төртінші абзацтарында көрсетілген 
құжаттарды қоспай, облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымының 
проспектісін ұсынады.

Облигациялар шығарылымының проспектіндегі (облигациялық бағдарлама 
проспектісінде, облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының 
проспектісінде) мəліметтер, көрсетілетін қызметті алушының облигациялар 
шығарылымының проспектінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің) ажыра-
мас бөлігі болып табылатын қаржылық есептілікке сəйкес көрсетілетін қызметті 
алушының қаржылық жай-күйі туралы ақпаратты қоспағанда, көрсетілетін қызметті 
берушіге құжаттарды ұсыну алдындағы айдың соңғы жұмыс күні бойынша келтіріледі. 
Бағалы қағаздары Лондон қор биржасына (London Stock Exchange) жəне (немесе) 
Дүниежүзілік қор биржасының (The World Federation of Exchanges) толық мүшесі 
(мүшелері) болып табылатын қор биржасына (биржаларына) айналысқа жіберілген 
Қазақстан Республикасының бейрезидент көрсетілетін қызметті алушысының обли-
гациялар шығарылымының проспектінде (облигациялық бағдарлама проспектісінде) 
осы Қазақстан Республикасының бейрезидент көрсетілетін қызметті алушысының 
қаржылық жай-күйі туралы ақпаратты облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарлама) мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның 
соңындағы не облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама) мемлекеттік 
тіркеу үшін құжаттарды ұсыну алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25-іне (жиырма 
бесіне) дейін облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама) мемлекеттік 
тіркеу үшін құжаттарды ұсынған жағдай бойынша көрсетіледі.

Көрсетілетін қызмет алушы көрсетілетін қызмет берушіге облигациялар 
шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар 
ұсынған күнге дейін аяқталған қаржы жылынан кемінде 1 (бір) жыл бұрын қайта құру 
жолымен көрсетілетін қызмет алушының қайта құрылу жағдайында облигациялар 
шығарылымының проспекті (облигациялық бағдарламаның проспекті) құқықтық 
мирасқоры көрсетілетін қызмет алушы болып табылатын заңды тұлғаның қаржылық 
есептілігін қоса берумен қайта құру нəтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаны 
тіркеу күнінің алдындағы аяқталған 2 (екі) қаржылық жыл үшін мəліметтерден тұрады. 

Көрсетілетін қызметті алушыда ағымдағы жылғы 1 қаңтар мен 1 маусым 
аралығындағы кезеңде аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есеп болмаған 
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге аудиторлық 
есеппен расталған соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы 2 (екі) жыл үшін 
қаржылық есептілікті жəне көрсетілген кезең үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық 
есебін ұсынады. Көрсетілетін қызметті алушы аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық 
есепті жəне қаржылық есептілікті жылдық қаржылық есептілік бекітілген күннен бастап 
1 (бір) айдың ішінде көрсетілетін қызметті берушіге ұсынады. Аяқталған қаржы жылы 
үшін қаржылық есептілік «Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы» 2007 
жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес беріледі.

Егер көрсетілетін қызметті алушыда еншілес ұйымы (ұйымдары) болмаған 
жағдайда, ағымдағы жылғы 1 қаңтар – 1 сəуір аралығындағы кезеңде облигациялар 
шығарылымын (облигациялық бағдарлама, облигациялық бағдарлама шеңберінде 
облигациялар шығаруды) мемлекеттік тiркеуге құжаттарды берудің алдында соңғы 
тоқсанның соңындағы жағдай бойынша шоғырландырылған қаржылық есептілікті 
көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген күнгі жағдай бойынша жекелеген қаржылық 
есептілікті көрсетілетін қызметті берушіге ұсынады.

Егер көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті алушы заңды тұлға 
ретінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап 1 (бір) қаржы жылы ішінде облигациялар 
шығарылымын (облигациялық бағдарлама, облигациялық бағдарлама шеңберінде об-
лигациялар шығаруды) мемлекеттік тiркеу үшiн құжаттарды ұсынса, онда көрсетілетін 
қызметті алушы осы тармақтың бірінші бөлігіндегі 3) тармақшаның үшінші абзацында 
көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

Көрсетілетін қызметті алушы ұсынатын жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік 
баланстан, пайдалар мен кірістер туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есептен, 
меншік капиталындағы өзгерістер туралы есептен жəне түсіндірме жазбадан тұрады.

Көрсетілетін қызметті алушы ұсынатын аралық қаржылық есептілік бухгалтерлік 
баланстан, пайдалар мен кірістер туралы есептен тұрады.

Қазақстан Республикасының бейрезидент көрсетілетін қызметті алушысы немесе 
халықаралық қаржы ұйымы облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама, 
облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялар шығаруды) мемлекеттік тiркеу 
үшiн көрсетілетін қызметті берушіге ұсынатын қаржылық есептілік көрсетілетін қызметті 
алушының келісімі бойынша ағылшын тілінде жасалады;

4) жарғының көшірмесі (салыстыру үшін түпнұсқаны ұсынбаған жағдайда нота-
риат куəландырған);

5) инфрақұрылымдық облигациялар жəне екінші деңгейдегі банк кепілдігімен 
қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда, көрсетілетін қызметті алу-
шы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттар. 
Инфрақұрылымдық облигациялар үшін осындай құжаттар мемлекет пен көрсетілетін 
қызметті алушы арасында жасалған концессия шартының жəне кепілдеме шартының 
көшірмелері болып табылады; 

6) егер көрсетілетін қызметті алушының облигациялар шығарылымы проспектісінде 
қор биржасының сауда жүйесінде осы облигациялардың айналымы көзделген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушының жəне ол шығаратын облигациялардың қор биржасының 
тізіміне көрсетілетін қызметті алушы облигацияларын енгізуге жəне олардың тізімде 
болуына қойылатын талаптарға сəйкес келуі туралы қор биржасының қорытындысын, 
сондай-ақ қор биржасының листинг комиссиясының көрсетілетін қызметті алушының 
бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін 
қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша шектеулерді енгізу жөніндегі ұсынымдары 
(бұл талап облигациялық бағдарлама проспектісіне қатысты қолданылмайды);

7) егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес облигациялар 
шығарылымы көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 
жиналысының алдын ала шешім қабылдауынсыз жүзеге асырылмайтын болса, облига-
циялар шығарылымы туралы шешім қабылданған акционерлердің (қатысушылардың) 
жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесін (хаттамадан үзінді-көшірмені) жəне 
бұқаралық ақпарат құралдарының акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жина-
лысын шақыру туралы хабарлама жарияланған бетінің көшірмесі.

Осы тармақтың талаптары Қазақстан Республикасының бейрезидент көрсетілетін 
қызметті алушыларының айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигация-
лар шығарылымын, облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын, осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-қосымшасына сəйкес Халықаралық 
қаржы ұйымдарының (бұдан əрі – халықаралық қаржы ұйымдары) тізбесінде 
көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдары облигациялар (облигациялық бағдарлама) 
шығарылымын мемлекеттік тіркеуге қатысты қолданылмайды.

10. Көрсетілетін қызметті алушы агенттік облигациялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында 
көрсетілген құжаттармен қатар көрсетілетін қызметті берушіге 2008 жылғы 4 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сəйкес қаржы агенті 
ретінде экономика салаларында айқындалған мемлекеттік инвестициялық саясатты 
іске асыруға оның өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесін береді.
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11. Көрсетілетін қызметті алушы облигациялық бағдарлама шегіндегі облигация-

лар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін көрсетілетін қызметті берушіге мынадай 
құжаттарды ұсынады:

1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісімі бар еркін нысандағы өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушының органының облигациялар шығару, орналастыру, 
айналысқа жіберу жəне өтеу, облигацияларды орналастыру нəтижесінде көрсетілетін 
қызметті алушы алған қаражатты пайдалану тəртібі, облигациялар шығарылымының 
көлемі, облигациялардың саны мен түрі, облигациялардың номиналды құны, облига-
цияларды ұстаушылардың құқықтары туралы мəліметтерді қамтитын облигациялар 
шығару туралы шешімінің көшірмесі;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес 
облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялар шығарылымы проспектісінің 
құрылымына сəйкес жасалған жəне ресімделген облигациялық бағдарламаның 
проспектісі. 

Қағаз жеткізгіште жасалған облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар 
шығарылымы проспектісінің ажырамас бөлігі мыналар болып табылады:

көрсетілетін қызметті алушының шоғырландырылған қаржылық есептілігінің 
көшірмелері (еншілес ұйым (ұйымдар) бар болған жағдайда) – облигациялық 
бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды 
ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялық 
бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды 
ұсыну алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25-іне (жиырма бесіне) дейін 
облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
үшін құжаттарды ұсынған жағдайда, соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы 
жағдай бойынша көрсетілетін қызметті алушының шоғырландырылған қаржылық 
есептілігінің көшірмесі; 

облигацияларды ұстаушылар өкілдерімен жасалған шарттардың көшірмелері;
консультациялық қызметтер көрсететін ұйымдармен эмиссиялық бағалы қағаздарды 

қор биржасының ресми тізіміне енгізу жəне олардың тізімде болу мəселелері бойынша 
жасалған шарттардың көшірмелері, - ұйымдастырылмаған нарықта облигациялар-
ды орналастыруды жоспарлап отырған жəне қаржы ұйымдары болып табылмайтын 
көрсетілетін қызметті алушылар үшін.

Бағалы қағаздары Лондон қор биржасына (London Stock Exchange) жəне (неме-
се) Дүниежүзілік қор биржасының (The World Federation of Exchanges) толық мүшесі 
(мүшелері) болып табылатын қор биржасына (биржаларына) айналысқа жіберілген 
Қазақстан Республикасының бейрезидент көрсетілетін қызметті алушы осы тармақтың 
бірінші бөлігіндегі 3) тармақшаның үшінші абзацында көрсетілген құжаттарды қоспай, 
облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының проспектісін 
ұсынады;

4) егер көрсетілетін қызметті алушының облигациялық бағдарлама шегінде обли-
гациялар шығарылымының проспектісінде осы облигациялар қор биржасының сауда 
жүйесінде айналыста болуы көзделген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушының 
жəне ол шығаратын облигациялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізуіне жəне 
олардың сонда болуына қойылатын талаптарға сəйкес келетіні туралы қор биржасының 
қорытындысы, сондай-ақ инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды 
қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша шектеулерді көрсетілетін қызметті алушының 
бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне енгізу жөнінде қор биржасының ли-
стинг комиссиясының ұсынымдары;

5) егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес осы облигациялар 
шығарылымы көрсетілетін қызметті алушының акционерлерінің (қатысушыларының) 
жалпы жиналысының алдын ала шешімі болса, көрсетілетін қызметті алушының 
акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының хаттамасының көшірмесі 
(хаттамадан үзінді-көшірме) жəне көрсетілетін қызметті алушының акционерлерінің 
(қатысушыларының) жалпы жиналысын шақыру туралы хабар жарияланған бұқаралақ 
ақпарат құралының бетінің көшірмесі, онда облигациялық бағдарлама шегінде обли-
гациялар шығару туралы шешім қабылданады.

12. Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушы облига-
циялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін көрсетілетін 
қызметті берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісімі бар еркін нысандағы өтініш;

2) Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушы 
органының:

облигациялар шығарылымына қатысты – облигацияларды шығару, орналастыру, 
айналысқа жіберу жəне өтеу, облигацияларды орналастыру нəтижесінде көрсетілетін 
қызметті алушы алған қаражатты пайдалану тəртібі, облигациялар шығарылымының 
көлемі, облигациялардың саны мен түрі, облигациялардың номиналды құны, облига-
цияларды ұстаушылардың құқықтары туралы мəліметтерді;

облигациялық бағдарламаға қатысты - облигациялық бағдарлама шығару көлемі 
туралы мəліметтерді қамтитын мемлекеттік тілдегі жəне орыс тіліндегі аудармалары-
мен қоса нотариатта куəландырылған облигациялар шығарылымы туралы шешімінің 
көшірмесін;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сəйкес 
Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының обли-
гациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарламаның проспектісі) 
құрылымына сəйкес жасалған жəне ресімделген Қазақстан Республикасының 
бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының облигациялар шығарылымының 
проспектісі (облигациялық бағдарламаның проспектісі);

4) Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының 
тұрған жеріндегі мемлекеттің заңнамасына сəйкес мемлекеттік тілге жəне орыс тіліне 
аударылған нотариатта куəландырылған, Қазақстан Республикасының бейрезидент-
көрсетілетін қызметті алушының заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын құрылтай 
құжаттарының көшірмесі;

5) Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының но-
тариатта куəландырылған, мемлекеттік тілге жəне орыс тіліне аударылған құрылтай 
құжаттарының көшірмесін;

6) қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда, Қазақстан 
Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелерін 
орындауды қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттар;

7) егер Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының 
облигациялар шығарылымының проспектісінде осы облигациялар қор биржасының 
сауда жүйесінде айналыста болуы көзделген жағдайда, Қазақстан Республикасының 
бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының жəне ол шығаратын облигациялардың 
қор биржасының ресми тізіміне енгізуіне жəне олардың сонда болуына қойылатын 
талаптарға сəйкес келетіні туралы қор биржасының қорытындысы, сондай-ақ 
инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті 
қосымша шектеулерді Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті 
алушының бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне енгізу жөнінде қор 
биржасының листинг комиссиясының ұсынымдары;

8) шетел мемлекетінің қаржы нарығын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органының (бұдан əрі – бейрезиденттің уəкілетті органы) Қазақстан 
Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының облигациялар 
(облигациялық бағдарлама) шығарылымын мемлекеттік тіркеуге өтініш берген күннен 
бастап 3 (үш) ай кезеңіне бейрезидент уəкілетті органның пруденциялық норматив-
тер жəне басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттерін сақтау туралы хаты 
(егер Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушы қаржы 
ұйымы болып табылса).

13. Қазақстан Республикасының бейрезидент көрсетілетін қызметті алушысы 
облигациялық бағдарлама шегінде облигацияларының шығарылымын мемлекеттік 
тіркеу үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағының 3) 
тармақшасында, 12-тармағының 1), 2), 6), 7) жəне 8) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге ұсынады.

14. Облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама, облигациялық 
бағдарлама шеңберінде облигациялар шығаруды) мемлекеттік тiркеу үшiн халықаралық 
қаржы ұйымдары мынадай құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге ұсынады:

1) еркiн нысанда жазылған өтiнiш;
2) көрсетілетін қызметті алушы органының:
облигациялар шығарылымына, облигациялық бағдарлама шеңберінде обли-

гациялар шығаруға қатысты – облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа 
жіберу жəне өтеу, облигацияларды орналастыру нəтижесінде көрсетілетін қызметті 
алушы алған қаражатты пайдалану тəртібі, облигациялар шығарылымының көлемі, 
облигациялардың саны мен түрі, облигациялардың номиналды құны, облигацияларды 
ұстаушылардың құқықтары туралы мəліметтерді;

облигациялық бағдарламаға қатысты - облигациялық бағдарлама шығару көлемі 
туралы мəліметтерді қамтитын мемлекеттік тілдегі жəне орыс тіліндегі аудармалары-
мен қоса нотариатта куəландырылған облигациялар шығарылымы туралы шешімінің 
көшірмесін;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1, 2 жəне 3-қосымшаларына 
сəйкес жасалған жəне ресімделген облигациялар шығарылымының проспектісі 
(облигациялық бағдарламаның проспектісі, облигациялық бағдарлама шеңберінде 
облигациялар шығару).

Халықаралық қаржы ұйымының облигациялар шығарылымы проспектісінің 
(облигациялық бағдарламаның проспектісі, облигациялық бағдарлама шеңберінде 
облигациялар шығару) ажырамас бөлігі осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 4-қосымшасына сəйкес Халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесінде 
көрсетілген, қағаз жеткізгіште жасалған облигациялар ұстаушылардың өкілдерімен 
жасалған шарттардың көшірмелері болып табылады.

15. Көрсетілетін қызметті алушы айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын об-
лигацияларды мемлекеттік тіркеу үшін мынадай құжаттар ұсынады:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 5-қосымшасына сəйкес нысан 
бойынша айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеуге жəне ұлттық сəйкестендіру нөмірін тағайындауға сұрау салу;

2) қор биржасының көрсетілетін қызметті алушының жəне олар шығаратын 
облигациялардың көрсетілетін қызметті алушының облигацияларының қор биржасының 
ресми тізіміне енгізуге жəне тұруына талаптарға сəйкестігі туралы қор биржасының 
қорытындысы.

16. Екінші деңгейдегі банк соттың облигациялар (облигациялық бағдарлама) 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін қайта құрылымдау жүргізу туралы соттың 
шешіміне сəйкес қайта құрылымдауды жүргізген жағдайда көрсетілетін қызметті алу-
шы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген 
құжаттардан басқа көрсетілетін қызметті берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) сот бекіткен қайта құрылымдау жоспарының көшірмесімен қоса соттың екінші 
деңгейдегі банкті қайта құрылымдау туралы шешімінің көшірмесі;

2) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 
31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Банктер туралы заң) 
59-3-бабының 6-тармағында көрсетілген талаптардың орындалуын растайтын мерзімдік 
баспа басылымының бетінің көшірмесі.

17. Екінші деңгейдегі банк соттың облигациялық бағдарлама шегінде облигация-
лар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін қайта құрылымдау жүргізу туралы соттың 
шешіміне сəйкес қайта құрылымдауды жүргізген жағдайда көрсетілетін қызметті алу-
шы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көрсетілген 
құжаттардан басқа көрсетілетін қызметті берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) сот бекіткен қайта құрылымдау жоспарының көшірмесімен қоса соттың екінші 
деңгейдегі банкті қайта құрылымдау туралы шешімінің көшірмесі;

2) Банктер туралы заңның 59-3-бабының 6-тармағында көрсетілген талаптардың 
орындалуын растайтын мерзімдік баспа басылымының бетінің көшірмесі.

18. Облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарламаның 
проспектісі, облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялар шығаруды) титул 
парағында:

1) құжаттың атауы: «Облигациялар шығарылымының проспектісі» немесе 
«облигациялық бағдарламаның проспектісі» немесе «облигациялық бағдарлама 
шеңберінде облигациялар шығару проспектісі»;

2) көрсетілетін қызметті алушының толық жəне қысқарған атауы;
3) «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» 

(облигациялық бағдарлама, облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялар 
шығарылымы) проспектіде жазылған акцияларды сатып алуға қатысты инвесторларға 
қандай да бір ұсынымдар беруді білдірмейді жəне осы құжатта қамтылған ақпараттың 
дұрыстығын растамайды. 

Көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғасы қамтылған барлық ақпараттың 
ақпараттың дұрыстығын жəне көрсетілетін қызметті алушыға жəне оның орналастыра-
тын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын көрсетілетін қызметті алушы «Қаржылық 
есептілік депозитарийінің, қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік 
оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті жəне аудиторлық есептерді, 
акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл 
қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық 
мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 
қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 
тіркелген) (бұдан əрі - Қаулы) белгіленген тəртіппен жəне мерзімде Бухгалтерлiк 
есеп пен қаржылық есептiлiк туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында 
корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті жəне аудиторлық 
есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ жыл 
қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелеріне берілген сыйақының жиынтық 
мөлшері туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі - Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) 102-бабының 2-тармағында 
қамтылатын өзгерiстердi эмитент олар туындаған кезден бастап күнтiзбелiк 15 (он бес) 
күн iшiнде Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік 
туралы заңнамасына сəйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің ин-
тернет-ресурсында ақпаратты орналастыру жəне бұқаралық ақпарат құралдарында 
ақпаратты жариялау арқылы бағалы қағаздарды ұстаушылардың назарына Қаулыда 
белгіленген тəртіппен жеткiзедi.» деген жазба болады.

19. Көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) электрондық сұрау салуға қоса берілетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде) 
9-тармағының 2), 4), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында, 11-тармағының 2), 4) жəне 5) 
тармақшаларында, 15, 16 жəне 17-тармақтарында көрсетілген құжаттар;

3) қағаз жеткізгішпен берілетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағының 3) тармақшасында, 11-тармағының 3) тармақшасында, 12 жəне 14- 
тармақтарында көрсетілген құжаттар.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін 
қызметті беруші «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

20. Мыналар:
1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын 

мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсынудың талаптары мен тəртібін бұзса жəне 
құжаттарды қарау барысында олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуінің анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушы жəне облигациялық бағдарламаны немесе 
облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеу үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттар Қазақстан Республикасы 
заңнамасының талаптарына сəйкес келмеуі мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тартуға негіз болып табылады.

21. Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға (Қазақстан 
Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда қаржы ұйымын қайта 
құрылымдауды жүргізген кездегі қаржы ұйымын қоспағанда) облигациялық бағдарлама 
шеңберінде облигациялар шығарылымын, егер:

1) осы облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарылған облигациялар бойынша 
қор биржасындағы сауда-саттық тоқтатыла тұрса;

2) осы облигациялық бағдарлама шеңберінде шығарылған облигациялардың 
делистингі жүргізілсе;

3) облигациялық бағдарлама шеңберінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеу нəтижесінде айналыста жүрген облигациялар шығарылымдарының жалпы 
сомасы осындай облигациялық бағдарламаның тіркелген көлемінен асатын болса 
мемлекеттік тіркеуден бас тартады;

4) эмитентте облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күнінде сауда-саттықты ұйымдастырушының 
тізіміндегі өзі шығарған борыштық бағалы қағаздарды иеленбейді жəне Бағалы қағаздар 
рыногы туралы Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 1-тармағында белгіленген 
талаптарға сəйкес келмейді.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
22. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
24-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі. 

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды. 
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

23. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 

талаптар
24. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін 

қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет ресурсында «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

25. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

26. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарламаның 
проспектісі) құрылымы

1-тарау. Қоғам туралы жалпы мəліметтер
1. Акционерлік қоғамның көрсетілетін қызметті алушысының атауы заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куəлікке сəйкес:
1) қоғамды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні;
2) көрсетілетін қызметті алушының толық жəне қысқартылған атауы (егер қоғамның 

жарғысында оның шет тілінде толық жəне қысқарған атауы көзделсе, онда осындай 
атау қосымша көрсетіледі);

3) қоғамның атауы өзгерген жағдайда оның бұрынғы толық жəне қысқарған атау-
лары, сондай-ақ олардың өзгерген күнін көрсетіледі;

4) егер қоғам заңды тұлғаның (заңды тұлғалардың) қайта ұйымдасуы нəтижесінде 
құрылған болса, онда қайта ұйымдасқан заңды тұлға жəне (немесе) қоғамға қатысты 
құқықтық иеленушілік туралы мəлімет көрсетіледі;

5) қоғамның филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың 
филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сəйкес барлық фили-
алдар мен өкілдіктердің атаулары, тіркелген күні, тұрған жері жəне пошталық мекен-
жайлары көрсетіледі.

2. Қоғамның бизнес-сəйкестендіру нөмірін, байланыс телефондарының нөмірлерін 
факсі мен электрондық почтасының мекенжайын, сондай-ақ қоғамның Ұлттық бизнес-
сəйкестендіру нөмірінің тізіліміне енгізілген мекенжайдан айрықша болған жағдайда, 
қоғамның нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куəлікке сəйкес қоғамның орналасқан орны.

3. Егер қоғам қаржы агенті болып табылса, 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Бюджет кодексіне сəйкес қаржы агенті ретінде экономика салаларын-
да айқындалған мемлекеттік инвестициялық саясатты іске асыруға уəкілетті қоғамның 
құжаты туралы мəліметтер көрсетіледі.

4. Қоғамға немесе олар шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтинг 
агенттіктері жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген 
рейтингтердің болуы туралы мəліметтер.

2-тарау. Қоғамның ірі акционерлері немесе ірі қатысушылары, органдары, 
сондай-ақ қоғамның үлестес тұлғалары

5. Қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан астам 
пайызына ие болған қоғамның ірі акционерлері (акционерлік қоғам болып табылатын 
көрсетілетін қызметті алушы үшін) немесе ірі қатысушылары (бұдан əрі – ірі қатысушы) 
көрсетіледі, олардың əрқайсы туралы мынадай мəліметтер көрсетіледі:

ірі акционердің немесе ірі қатысушының (жеке тұлға үшін) аты-жөні, əкесінің аты 
(ол болған кезде);

 ірі акционердің немесе ірі қатысушының (заңды тұлға үшін) толық атауы, тұрған жері;
ірі акционерге немесе ірі қатысушыға тиесілі қоғамның дауыс беруші акцияларының 

немесе жарғылық капиталына қатысу үлесінің қоғамның дауыс беруші акцияларының 
жалпы санына немесе жарғылық капиталына қатысу үлесінің пайыздық арақатынасы;

қоғамның ірі акционерді немесе ірі қатысушы қоғамның дауыс беруші акцияларының 
немесе жарғылық капиталына қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан астам пайызына 
ие болған күн; 

6. Қоғамның органдары:
1) қоғамның директорлар кеңесі немесе қадағалау кеңесі: 
қоғамның директорлар кеңесі немесе қадағалау кеңесі төрағасының жəне 

мүшелерінің аты-жөні, əкесінің аты (ол болған кезде), туған жылы (тəуелсіз директор-
ды (директорларды) көрсете отырып);

қоғамның директорлар кеңесінің немесе қадағалау кеңесінің хронологиялық 
тəртіппен берілген соңғы 3 (үш) жылда жəне қазіргі уақытта атқаратын лауазымы, оның 
ішінде қоса атқаратын қызметі жəне олардың қызметтеріне кірісу күні;

 қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің əрқайсына тиесілі қоғамның дауыс 
беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе қоғамның қадағалау кеңесі 
мүшелерінің əрқайсына тиесілі қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлесінің 
қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына немесе жарғылық капиталына 
қатысу үлесінің пайыздық арақатынасы;

еншілес жəне тəуелді ұйымдардың директорлар кеңесі немесе қадағалау кеңесі 
мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталдағы үлесінің) осы ұйымдардың 
орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталдағы үлесінің) жалпы санына 
пайыздық арақатынасы;

2) қоғамның алқалы немесе жеке дара атқарушы органы:
қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның 

аты-жөні, əкесінің аты (ол болған кезде) не қоғамның алқалы атқару органының əрбір 
мүшесінің, оның ішінде басқарма төрағасының аты-жөні, əкесінің аты (ол болған кезде);

қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлғаның 
немесе қоғамның алқалы атқару органы мүшелерінің хронологиялық тəртіппен 
(өкілеттіктерін жəне олардың лауазымға енген күнін көрсете отырып) соңғы 3 (үш) 
жылда жəне қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары, оның ішінде қоса атқаратын 
қызметі жəне олардың қызметтеріне кірісу күні;

қоғамның жеке дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын 
тұлғаға немесе қоғамның алқалы атқару органының мүшелеріне тиесілі дауыс беретін 
акциялардың немесе жарғылық капиталына қатысу үлесінің қоғамның дауыс беретін 
акциялардың жалпы санына пайыздық арақатынасы.

7. Егер қоғамның атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға 
(басқарушы ұйымға) берілген жағдайда мыналар көрсетіледі: 

1) басқарушы ұйымның толық жəне қысқартылған атауы, оның орналасқан жері; 
2) басқарушы ұйымның жеке меншік атқарушы органының функцияларын жүзеге 

асырушы адамның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) не алқалық атқарушы органның 
əрбір мүшесінің жəне басқарушы ұйымның директорлар кеңесі (қадағалау кеңесі) 
мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса); 

 3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдардың хронологиялық 
тəртіпте соңғы 2 (екі) жыл ішінде атқаратын, соның ішінде қоса атқарған лауазым-
дары, өкілеттіктері мен олардың лауазымды атқаруын бастау күнін көрсете отырып;

4) қосымшаның осы тармағының 2) тармақшасында аталған адамдарға тиесілі 
басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу 
үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталдағы 
қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;

5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған адамдарға тиесілі жарғылық 
капиталдағы қатысу үлестерінің қоғамның жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің 
жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды. 
8. Көрсетілетін қызмет алушы қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржы топтары, 

холдингтер, концерндер, қауымдастықтар туралы ақпарат. 
9. Осы қосымшаның 5, 6, жəне 7-тармақтарында көрсетілмеген, алайда акционерлік 

қоғамдар жəне жауапкершілігі шектеулі серіктестер туралы Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес көрсетілетін қызмет алушының үлестес адамдары болып табы-
латын көрсетілетін қызмет алушының үлестес адамдары: 

1) көрсетілетін қызметті алушы үлестес тұлғасының тегі, аты, əкесінің аты (ол 
бар болса);

2) көрсетілетін қызметті алушы үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері 
(заңды тұлға үшін);

3) оларды көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларына жатқызу үшін 
негіздеме жəне көрсетілетін қызметті алушымен үлестестігі пайда болған күні.

10. көрсетілетін қызметті алушы акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пай-
ызын немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесін иеленетін заңды 
тұлға болып табылатын көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғасына қатысты 
мыналар қосымша көрсетіледі:

1) көрсетілетін қызметті алушы акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын 
немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесін иеленетін заңды тұлғаның 
толық атауы жəне орналасқан жері;

2) көрсетілетін қызметті алушыға тиесілі акциялардың немесе жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің осы заңды тұлғаның орналастырылған акцияларының немесе 
жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

3) көрсетілетін қызметті алушы акцияларының 10 (он) немесе одан да көп пайызын 
немесе заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесін иеленетін заңды тұлға 
қызметінің негізгі түрері;

4) көрсетілетін қызметті алушы осы заңды тұлға акцияларының 10 (он) немесе одан 
да көп пайызын немесе жарғылық капиталына қатысу үлесін иеленген күн.

11. Арнайы қаржы компаниясы облигациялар шығарған кезде үлестес ретінде тану 
үшін негіздемені жəне ол туындаған күнді көрсете отырып секьюритилендіру мəмілелері 
тараптарының үлестестігі туралы ақпарат ашылады.

3-тарау. Қоғам қызметінің түрлері
8. Көрсетілетін қызметті алушының қызметінің түрлері:
1) көрсетілетін қызметті алушының жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, 

қызметтің маусымдық сипаты бар түрлерімен қоса, көрсетілетін қызметті алушының 
қызметінің түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

2) көрсетілетін қызметті алушының бəсекелестері болып табылатын ұйымдар 
туралы мəліметтер;

3) көрсетілетін қызметті алушының қызметінің негізгі түрлері бойынша сатудың 
(жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) кірістілігіне оң жəне теріс ықпал ететін факторлар;

4) көрсетілетін қызметті алушының қолындағы лицензиялар (патенттер) жəне 
олардың қолдану кезеңі, зерттеулер мен əзірлеуге, оның ішінде көрсетілетін қызметті 
алушының демейтін зерттеу əзірлеулеріне шығатын шығындар туралы ақпарат;

5) көрсетілетін қызметті алушының жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттағы 
(жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі жəне сатылатын өнімнің 
(көрсетілетін жұмыстар, қызметтер) жалпы көлеміндегі экспорттағы көрсетілетін 
қызметті алушы сататын өнімнің (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) үлесі;

6) оның қатысуымен сот процестері мəнін көрсете отырып, сот процестеріндегі 
көрсетілетін қызметті алушының қатысуы туралы мəліметтер, оның нəтижелері бой-
ынша көрсетілетін қызметті алушының қызметінің тоқтатылуы немесе өзгеруі, одан 
ақшалай жəне өзге міндеттемелер өндіріліп алынуы мүмкін;

7) көрсетілетін қызметті алушының қызметіне əсер ететін тəуекелдің басқа фак-
торлары.

13. Олар шығаратын немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстың, көрсетілетін 
қызметтің) жалпы құнының 5 (бес) жəне одан астам пайызын құрайтын көлемде 
көрсетілетін қызметті алушының тауарларын (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) 
тұтынушылары мен жеткізушілері туралы мəліметтер.

4-тарау. Көрсетілетін қызметті алушының қаржылық жай-күйі
14. Əр активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті 

алушының активтерінің жалпы құнынан 10 (он) жəне одан астам пайызды құрайтын 
көрсетілетін қызметті алушының активтері.

15. Көрсетілетін қызметті алушының активтерінің баланстық құнынан 5 (бес) жəне 
одан астам пайызды құрайтын дебиторлық берешек:

1) көрсетілетін қызметті алушының дебиторларының атауы, олардың көрсетілетін 
қызметті алушының алдындағы берешегі қоғам активтерінің баланстық құнынан 5 (бес) 
жəне одан астам пайызды құрайды;

2) өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсанға бөлінеді, қалған 
сомалар өтеу күнін көрсете отырып, жылдарға бөлініп көрсетіледі) жəне оны өтеу 
мерзімдері.

16. Көрсетілетін қызметті алушының активтерінің жалпы құнынан 10 (он) жəне одан 
астам пайызды құрайтын көрсетілетін қызметті алушының активтері, олар көрсетілетін 
қызметті алушының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылады:

1) көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелерін қамтамасыз ету болып 
табылатың активтердің тиісті құнын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының 
міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын көрсетілетін қызметті алушының 
активтерінің атауы;

2) бағалаушының атауы, əрбір активті бағалау күні;
3) тиісті шарттардың қолданылуының аяқталған күні.
17. көрсетілетін қызметті алушының сенімгерлік басқаруға берілген активтерінің 

жалпы көлемінен 10 (он) жəне одан астам пайызды құрайтын көрсетілетін қызметті 
алушының активтері:

1) сенімгерлік басқаруға берілген активтердің тиісті құнын көрсете отырып, 
көрсетілетін қызметті алушының сенімгерлік басқаруға берілген активтерінің атауы;

2) бағалаушының атауы, əрбір активті бағалау күні;
3) тиісті шарттардың қолданылуының аяқталған күні.
18. Көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелерінің баланстық құнынан 5 (бес) 

жəне одан астам пайызды құрайтын көрсетілетін қызметті алушының кредиторлық 
берешегі:

1) көрсетілетін қызметті алушының кредиторларының атауы;
2) өтеуге тиісті сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсанға бөлінеді, қалған 

сомалар өтеу күнін көрсете отырып, жылдарға бөлініп көрсетіледі) жəне оны өтеу 
мерзімдері.

19. Көрсетілетін қызметті алушының левередж мөлшері.
Көрсетілетін қызметті алушының левереджінің мөлшері екі соңғы аяқталған қаржы 

жылының əрқайсының соңғы күнгі жағдай бойынша, сондай-ақ облигацияларды не-
месе облигациялық бағдарлама шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды 
беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не егер проспектінің 
ажырамас бөлігі облигацияларды немесе облигациялық бағдарлама шығарылымын 
мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша 
көрсетілетін қызметті алушының қаржылық есептілігі болып табылса - облигацияларды 
немесе облигациялық бағдарлама шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды 
беру алдындағы тоқсанның соңғы жағдай бойынша көрсетіледі.

20. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есебіне сəйкес соңғы қаржы 
жылы үшін аяқт алған жыл үшін көрсетілетін қызметті алушының қызметінен алынған 
ақша қаражатының таза ағындары.

5-тарау. Облигациялар шығару туралы мəліметтер
 21. Облигациялар шығару туралы мəліметтер:
1) облигациялардың түрі;
2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны 

индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тəртібі 
қосымша көрсетіледі);

3) облигациялардың саны;
4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;
5) облигациялар бойынша сыйақы:
облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша 

сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін есептеу тəртібі қосымша көрсетіледі);

облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;
сыйақыны төлеу кезеңділігі жəне (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу 

күні;
облигациялар бойынша сыйақы төлеу тəртібі мен талаптары, облигациялар бой-

ынша сыйақы алу тəсілі;
облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі;
6) номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш жəне (немесе) 

есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы;
7) облигациялар орналастыруды бастау күні жəне аяқтау күні;
8) облигациялар айналысының басталу күні жəне облигациялардың айналыс 

мерзімі;
9) облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған жəне (не-

месе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы);
10) орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тəсілі;
11) облигацияларды өтеу тəртібі:
облигацияларды өтеу күні;
облигацияларды өтеу талаптары;
облигацияларды өтеу тəсілі;
12) осы құқықты сату тəртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, 

көрсетілетін қызметті алушының облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы 
(егер осы құқық көрсетілетін қызметті алушы органының облигациялар шығару тура-
лы шешімімен көзделген жағдайда), егер көрсетілетін қызметті алушы органының 
шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты 
сату тəртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі;

13) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық жəне өзге де қамтамасыз 
етілген облигацияларды шығару кезінде):

қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне 
пайыздық арақатынасы;

қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда - кепіл заты, оның құны 
жəне кепіл затын өндіріп алу тəртібі;

облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарттың талаптары;
атауын, орналасқан жерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік 

берген екiншi деңгейдегi банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен 
қамтамасыз етілсе);

14) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы 
қаулысының деректемелері. 

22. Көрсетілетін қызметті алушы бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған 
облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды 
шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні жəне 
нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигаци-
ялар бойынша жинақталған жəне төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

23. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мəліметтер 
қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрi, саны жəне орналастыру 
бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды айырбастау тəртібі мен талаптары (егер облигациялардың 
шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен 
бастап үш ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, 
егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы 
шығарылымның сатып алынған облигациялары одан əрі орналастырылуға жатпай-
тыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

24. Облигациялар ұстаушылардың өкілі туралы мəліметтер:
1) облигациялар ұстаушылар өкілінің толық жəне қысқаша атауы;
2) облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
3) көрсетілетін қызметті алушының облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан 

шартының күні мен нөмірі.
25. Төлем агенті туралы мəліметтер (бар болса):
1) төлем агентінің толық жəне қысқаша атауы;
2) төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
3) көрсетілетін қызметті алушының төлем агентімен жасасқан шартының күні 

мен нөмірі.
26. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы 
қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі жəне болуы мəселелері бойын-
ша консультациялық қызмет көрсету жөніндегі міндеті белгіленген болса, онда осы 
тармақта мыналар ашып көрсетіледі:

1) облигациялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі жəне болуы мəселелері 
бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық жəне қысқаша атауы;

2) көрсетілетін қызметті алушы облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне 
енгізілуі жəне болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның 
орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) көрсетілетін қызметті алушының оның облигацияларының қор биржасының ресми 
тізіміне енгізілуі жəне болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін 
тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

27. Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар, оның ішінде:
1) облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімде көрсетілетін қызметті 

алушыдан облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламаны алу құқығы, 
сондай-ақ облигацияның номиналды құнынан ол бойынша тіркелген пайыз не обли-
гациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы;

2) осы құқықты іске асыру талаптарын, тəртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, 
оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген шектеулер (ковенант-
тар) бұзылған кезде көрсетілетін қызметті алушының облигацияларды сатып алуын 
талап ету құқығы;

3) егер сыйақыны жəне (немесе) негізгі борышты төлеу облигациялар шығару 
проспектісіне сəйкес өзге мүліктік құқықпен жүргізілетін болса, осы құқықтың, оларды 
сақтау тəсілдерінің, бағалау тəртібінің жəне көрсетілген құқықты бағалауды жүзеге 
асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың біреуге өтуін іске асыру 
тəртібінің сипаттамалары.

28. Басталған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының облигациялары бойынша 
дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мəліметтер: 

1) басталған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының облигациялары бойынша 
дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе 
тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау 
рəсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тəртібі мен талаптарын 
қоса алғанда, Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының қолданатын шаралары;

3) көрсетілетін қызметті алушының облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған 
міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды 
ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-əрекеттері, об-
лигацияларды ұстаушылардың көрсетілетін қызметті алушыға, көрсетілетін қызметті 
алушы облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған 
жағдайда көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері бойын ша ортақ немесе 
қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тəртібі туралы мəліметтер 
қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тəртібі, мерзімі мен тəсілдері;

4) көрсетілетін қызметті алушы облигациялар бойынша міндеттемелерді 
орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының 
міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен 
шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі 
(осындай тұлғалар болса.

29. Егер опциондар көрсетілетін қызметті алушының облигацияларын сатып алуға 
мүмкіндік беретін болса - опцион жасау талаптарын көрсете отырып, опциондар ту-
ралы ақпарат.

30. Көрсетілетін қызметті алушының облигацияларды өтеу сəтіне дейінгі əрбір 
сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу жəне негізгі борыш сомасын өтеу 
үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің жəне ағындарының болжамы.

31. Көрсетілетін қызметті алушы қабылдайтын жəне «Бағалы қағаздар рыногы 
туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген 
шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде көрсетілетін қызметті 
алушы органының шешімінде көзделсе).

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі көрсетілетін қызметті алушының жəне 
облигациялар ұстаушының əрекет ету тəртібі.

32. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану:
1) көрсетілетін қызметті алушының облигацияларды орналастырудан алатын 

ақшаны пайдалану мақсаттары жəне тəртібі;
2) осындай өзгерiстердi көрсете отырып, алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезiндегi 

ықтимал өзгерістер пайда болған кездегі талаптар;
3) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар 

өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сəйкес ақы төлеуге байла-
нысты шығыстар көрсетіледі.

33. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық 
қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін та-
лап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары жəне болжанатын мерзімдері;

2) облигацияларды орналастыру нəтижесінде арнайы қаржы компаниясы алған 
ақшаның жұмсалу мақсаты;

3) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік 
иегерінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының 
органдарына енгізілуі жəне олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тəртібі;

4) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру жəне активтерді 
инвестициялық басқару мəмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер 
есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.

34. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде 
секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, 
арнайы қаржы компаниясының жəне басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша 
төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) секьюритилендіру мəмілесіндегі оригинатордың қызметінің мəні, құқықтары 
мен міндеттері;

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін 
талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тəртібі мен мерзімдері жəне 
олардың орындалуына бақылау жасау тəртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тəртібі;
5) секьюритилендіру мəмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге байланысты 

шығыстар жəне оларға сəйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген 
активтерден шегеруге құқылы талаптар;

6) оригинатордың жəне секьюритилендіру мəмілесіне қатысатын тұлғалардың 
секьюритилендіруді қолдану тəжірибесінің болуы туралы мəліметтер;

7) секьюритилендіру мəмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер өсімінің 
мөлшері, құрамы мен болжамдық талдауы;

8) қосымша қамтамасыз ету туралы мəліметтер;
9) егер көрсетілетін қызметті алушы органының шешімімен облигацияларды са-

тып алудың осы құқығы көзделген болса, осы құқықты сатып алу тəртібі, талаптары 
мен мерзімдері; 

10) талап ету құқықтары біртектілігінің критерийлері;
11) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған əр түрлі шығарылымдар об-

лигацияларын өтеу кезектілігі.
35. Осы қосымшаның 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 жəне 34 

тармақтары облигациялық бағдарламаларды мемлекеттік тіркеген кезде толтырыл-
майды. 

6-тарау. Инвесторларға арналған ақпарат
36. Облигациялар шығару проспектісінде (облигациялық бағдарлама проспектісінде) 

инвесторлар үшін мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін 
көрсетілетін қызметті алушының борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген 
шығарылымдары туралы мəліметтер:

əрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі жəне но-
миналды құны, борыштық бағалы қағаздардың əрбір шығарылымының тіркелу нөмірі 
жəне тіркелу күні, əрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы 
қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде 
тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың əрбір шығарылымы 
бойынша есептелген жəне төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін 
көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

орындалмаған міндеттемелердің мөлшері жəне осылардың орындалу мерзімінің 
өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының 
бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері 
туралы мəліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
акциялар бойынша дивидендтер төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойын-
ша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары 
бойынша жеке-жеке);

егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымы тоқтатылған немесе 
шығарылмаған болып танылған не жойылған жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған 
мемлекеттік орган, олардың қабылдану негіздемесі мен күні көрсетіледі;

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, көрсетілетін 
қызметті алушының бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар;

бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың əрбір түрімен олар-
ды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын 
іске асыру тəртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске 
асырылған жəне ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарт-
тарында көзделген құқықтар;

2) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының көшірмелерін, облигациялар шығару 
проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), көрсетілген құжаттарға енгізілген 
өзгерістерімен жəне толықтыруларымен бірге танысу үшін алатын орын;

3) көрсетілетін қызметті алушының қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пай-
даланылатын бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары;

4) тиісті аккредиттелген кəсіптік аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсете отырып, 
соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін көрсетілетін қызметті алушының қаржылық 
есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асырып отырған) аудиторлық ұйымдардың 
толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, əкесінің аты (бар болса);

5) көрсетілетін қызметті алушының облигациялар шығаруға жəне оларға қызмет 
көрсетуге шығындарының сомасы, сондай-ақ бұл шығындардың қалай төленетіні 
туралы мəліметтер.

37. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 25, 26 жəне 
36-тармақтарын толтырмайды.

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

 
Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісінің 

құрылымы
 1. Осы облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарлама проспектісіне 

сəйкес жүзеге асырылады (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
анықтамаға немесе куəлікке (Қазақстан Республикасының резиденті-көрсетілетін 
қызметті алушы үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелуін растайтын өзге құжатқа 
(Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы үшін) сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушының толық атауы).

2. Облигациялық бағдарлама туралы мəліметтер:
1) облигациялық бағдарламаның проспектісін мемлекеттік тіркеу күні жəне нөмірі;
2) шығару жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның көлемі;
3) облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымының реттік нөмірі;
4) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар 

шығарылымдары туралы мəліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі əрбір 
шығарылым бойынша жеке-жеке), оның ішінде:

облигациялар шығарылымының көрсетілетін қызметті берушіде тіркелу күні;
облигациялардың саны мен түрі;
номиналды құны бойынша шығарылымның көлемі;
шығарылымның орналастырылған облигацияларының саны.
3. Облигациялар шығару туралы мəліметтер:
1) облигациялардың түрі;
2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны 

индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тəртібі 
қосымша көрсетіледі);

3) облигациялардың саны; 
4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;
5) облигациялар бойынша сыйақы:
облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша 

сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін есептеу тəртібі қосымша көрсетіледі);

облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;
сыйақыны төлеу кезеңділігі жəне (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;
облигациялар бойынша сыйақы төлеу тəртібі мен талаптары, облигациялар бой-

ынша сыйақы алу тəсілі;
облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі;
6) номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш жəне (немесе) 

есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы;
7) облигациялар орналастыруды бастау күні жəне аяқтау күні;
8) облигациялар айналысының басталу күні жəне облигациялардың айналыс 

мерзімі;
9) облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған жəне (не-

месе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы);
10) орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тəсілі;
11) облигацияларды өтеу тəртібі:
облигацияларды өтеу күні;
облигацияларды өтеу талаптары;
облигацияларды өтеу тəсілі;
12) осы құқықты сату тəртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, 

көрсетілетін қызметті алушының облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы 
(егер осы құқық көрсетілетін қызметті алушы органының облигациялар шығару тура-
лы шешімімен көзделген жағдайда), егер көрсетілетін қызметті алушы органының 
шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты 
сату тəртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі;

13) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық жəне өзге де қамтамасыз 
етілген облигацияларды шығару кезінде):

қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне 
пайыздық арақатынасы;

қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда - кепіл заты, оның құны 
жəне кепіл затын өндіріп алу тəртібі;

облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарттың талаптары;
атауын, орналасқан жерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік 

берген екiншi деңгейдегi банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен 
қамтамасыз етілсе);

14) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы 
қаулысының деректемелері. 

4. Көрсетілетін қызметті алушы бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған 
облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды 
шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні жəне 
нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигаци-
ялар бойынша жинақталған жəне төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

5. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мəліметтер қосымша 
көрсетіледі:

1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрi, саны жəне орналастыру 
бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды айырбастау тəртібі мен талаптары (егер облигациялардың 
шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, айырбастаудың аяқталу күнінен 
бастап үш ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, 
егер облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы 
шығарылымның сатып алынған облигациялары одан əрі орналастырылуға жатпай-
тыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

6. Облигациялар ұстаушылардың өкілі туралы мəліметтер:
1) облигациялар ұстаушылар өкілінің толық жəне қысқаша ат ауы;
2) облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
3) көрсетілетін қызметті алушының облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан 

шартының күні мен нөмірі.
7. Төлем агенті туралы мəліметтер (бар болса):
1) төлем агентінің толық жəне қысқаша атауы;
2) төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
3) көрсетілетін қызметті алушының төлем агентімен жасасқан шартының күні 

мен нөмірі.
8. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы 
қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі жəне болуы мəселелері бойын-
ша консультациялық қызмет көрсету жөніндегі міндеті белгіленген болса, онда осы 
тармақта мыналар ашып көрсетіледі:

1) облигациялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі жəне болуы мəселелері 
бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық жəне қысқаша атауы;

2) көрсетілетін қызметті алушы облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне 
енгізілуі жəне болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның 
орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) көрсетілетін қызметті алушының оның облигацияларының қор биржасының ресми 
тізіміне енгізілуі жəне болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін 
тұлғамен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

9. Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар, оның ішінде:
1) облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімде көрсетілетін қызметті 

алушыдан облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламаны алу құқығы, 
сондай-ақ облигацияның номиналды құнынан ол бойынша тіркелген пайыз не обли-
гациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы;

2) осы құқықты іске асыру талаптарын, тəртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, 
оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген шектеулер (ковенант-
тар) бұзылған кезде көрсетілетін қызметті алушының облигацияларды сатып алуын 
талап ету құқығы;

3) егер сыйақыны жəне (немесе) негізгі борышты төлеу облигациялар шығару 
проспектісіне сəйкес өзге мүліктік құқықпен жүргізілетін болса, осы құқықтың, оларды 
сақтау тəсілдерінің, бағалау тəртібінің жəне көрсетілген құқықты бағалауды жүзеге 
асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың біреуге өтуін іске асыру 
тəртібінің сипаттамалары.

10. Басталған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының облигациялары бойынша 
дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мəліметтер: 

1) басталған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының облигациялары бойынша 
дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе 
тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау 
рəсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тəртібі мен талаптарын 
қоса алғанда, Облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының қолданатын шаралары;

3) көрсетілетін қызметті алушының облигацияларды ұстаушыларға орындалмаған 
міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды 
ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша ықтимал іс-əрекеттері, об-
лигацияларды ұстаушылардың көрсетілетін қызметті алушыға, көрсетілетін қызметті 
алушы облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған 
жағдайда көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері бойынша ортақ немесе 
қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тəртібі туралы мəліметтер 
қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тəртібі, мерзімі мен тəсілдері;

4) көрсетілетін қызметті алушы облигациялар бойынша міндеттемелерді 
орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда көрсетілетін қызметті алушының 
міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен 
шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі 
(осындай тұлғалар болса).

11. Көрсетілетін қызметті алушы қабылдайтын жəне «Бағалы қағаздар рыногы 
туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген 
шектеулер (ковенанттар) (егер бұл облигациялар шығару кезінде көрсетілетін қызметті 
алушы органының шешімінде көзделсе).

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі көрсетілетін қызметті алушының жəне 
облигациялар ұстаушының əрекет ету тəртібі).

12. Егер опциондар көрсетілетін қызметті алушының облигацияларын сатып алуға 
мүмкіндік беретін болса - опцион жасау талаптарын көрсете отырып, опциондар ту-
ралы ақпарат.

13. Көрсетілетін қызметті алушының облигацияларды өтеу сəтіне дейінгі əрбір 
сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу жəне негізгі борыш сомасын өтеу 
үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің жəне ағындарының болжамы.

14. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану:
1) көрсетілетін қызметті алушының облигацияларды орналастырудан алатын 

ақшаны пайдалану мақсаттары жəне тəртібі;
2) осындай өзгерiстердi көрсете отырып, алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезiндегi 

ықтимал өзгерістер пайда болған кездегі талаптар;
3) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар ұстаушылар 

өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына сəйкес ақы төлеуге байла-
нысты шығыстар көрсетіледі.

15. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық 
қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін та-
лап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары жəне болжанатын мерзімдері;

2) облигацияларды орналастыру нəтижесінде арнайы қаржы компаниясы алған 
ақшаның жұмсалу мақсаты;

3) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған жəне (немесе) 
берілген мүліктің меншік иегерінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы 
қаржы компаниясының органдарына енгізілуі жəне олардың өкілеттіктері туралы 
ақпаратты ұсыну тəртібі;

4) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру жəне активтерді 
инвестициялық басқару мəмілесіне қызмет көрсетуге байланысты, бөлінген активтер 
есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.

16. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде 
секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, 
арнайы қаржы компаниясының жəне басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша 
төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) секьюритилендіру мəмілесіндегі оригинатордың қызметінің мəні, құқықтары 
мен міндеттері;

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін 
талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тəртібі мен мерзімдері жəне 
олардың орындалуына бақылау жасау тəртібі;
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4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тəртібі;
5) секьюритилендіру мəмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге байланысты 

шығыстар жəне оларға сəйкес арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген 
активтерден шегеруге құқылы талаптар;

6) оригинатордың жəне секьюритилендіру мəмілесіне қатысатын тұлғалардың 
секьюритилендіруді қолдану тəжірибесінің болуы;

7) секьюритилендіру мəмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер өсімінің 
мөлшері, құрамы мен болжамдық талдауы;

8) қосымша қамтамасыз ету туралы;
9) егер көрсетілетін қызметті алушы органының шешімімен облигацияларды са-

тып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты сатып алу тəртібі, талаптары мен 
мерзімдері көрсетіледі; 

10) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;
11) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған əр түрлі шығарылымдар об-

лигацияларын өтеу кезектілігі.
 

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті 

алушының облигациялар шығару проспектісінің (облигациялық бағдарлама 
проспектісінің) құрылымы

1-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
туралы жалпы мəліметтер

1. Көрсетілетін қызметті алушының оның орналасқан жеріндегі мемлекеттің 
заңнамасына сəйкес заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын құжатқа сəйкес 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының атауы:

1) осындай құжатты берген Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін 
қызметті алушының мемлекеті органының атауын көрсете отырып, Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының оның орналасқан 
жеріндегі мемлекеттің заңнамасына сəйкес заңды тұлға ретінде құрылғанын жəне 
тіркелгенін растайтын құжаттың күні мен нөмірі; 

2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының толық 
жəне қысқаша атауы (егер көрсетілетін қызметті алушының құрылтай құжаттарында 
оның толық жəне қысқаша атауы көзделсе, онда осындай атауын қосымша көрсету 
қажет);

3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының атауы 
өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық жəне қысқаша атаулары, сондай-ақ 
олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

4) егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алу-
шы заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нəтижесінде құрылған 
болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға жəне (немесе) Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушыға қатысты құқық 
мирасқорлығы туралы мəліметтер көрсетіледі;

5) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының филиал-
дары мен өкілдіктері болған жағдайда, олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан 
жерлері жəне Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі.

2. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
орналасқан жері, байланыс телефондарының, факстың нөмірлері жəне Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының электрондық по-
чта мекенжайы.

3. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушыға не-
месе ол шығарған бағалы қағаздарға халықаралық рейтингілік агенттіктер жəне (не-
месе) Қазақстан Республикасының рейтингілік агенттіктері берген рейтингілерінің 
болуы туралы мəліметтер.

 2-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін 
қызметті алушының ірі акционерлері немесе ірі қатысушылары, Қазақстан 

Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының органдары, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті 

алушының үлестес тұлғалары
 4. Олардың əрқайсысы туралы мынадай мəліметтерді көрсете отырып, Қазақстан 

Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына 
қатысу үлестерінің 10 (он) немесе одан астам пайызына ие ірі акционерлері немесе 
қатысушылары (бұдан əрі - ірі қатысушы):

ір акционердің немесе ірі қатысушының тегі, аты əкесінің аты (бар болса) (жеке 
тұлға үшін);

ірі акционердің немесе ірі қатысушының толық атауы, орналасқан жері (заңды 
тұлға үшін);

ірі акционерге немесе ірі қатысушыға тиесілі дауыс беруші акциялардың не-
месе Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына 
қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының ірі 
акционері немесе ірі қатысушысы дауыс беруші акциялардың немесе Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капита-
лына қатысу үлестерінің 10 (он) жəне одан астам пайызына ие бола бастаған күні.

5. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
органдары.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
мемлекетінің заңнамасына, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін 
қызметті алушының құрылтай жəне басқа да ішкі құжаттарына сəйкес Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы органдарының құрылымы 
жəне жеке құрамы, олардың құзыреті көрсетіледі.

6. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алу-
шы қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат.

7. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
үлестес тұлғалары туралы мəліметтер.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының дау-
ыс беруші акцияларының 10 (он) жəне одан астам пайызымен жанама дауыс беру не 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы қабылдайтын 
шешімдерге шарт күшіне қарай немесе өзге түрде ықпал ету мүмкіндігі бар барлық 
тұлғалар немесе тұлғалар тобы туралы мəліметтер көрсетілген тұлғалар туралы мы-
надай ақпаратты аша отырып көрсетіледі:

1) тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін);
2) толық атауы, орналасқан жері, қызметінің түрі (түрлері), бірінші басшының тегі, 

аты, əкесінің аты (бар болса) (заңды тұлға үшін);
3) оларды осы тармаққа сəйкес Қазақстан Республикасының бейрезиденті-

көрсетілетін қызметті алушының үлестес тұлғаларына жатқызу үшін негіздеме жəне 
көрсетілетін қызметті алушымен үлестестігі пайда болған күні.

 3-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін 
қызметті алушы қызметінің түрлері

8. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
қызметінің түрлері:

1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
қызметіндегі жалпы үрдістердің қысқаша сипаттамасы, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы қызметінің негiзгi 
түрлерi бойынша;

2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
бəсекелестерi болып табылатын ұйымдар туралы мəлiметтер;

3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
қызметiнiң негiзгi түрлерi бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) 
кірістілігіне оң жəне теріс ықпал ететін факторлар;

4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
лицензиялары (патенттері) жəне олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен 
əзірлемелерге, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін 
қызметті алушы демеушілік көрсететін зерттеу əзірлемелеріне кеткен шығындар 
туралы ақпарат;

5) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушыға 
жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың 
үлесі жəне Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің 
(көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;

6) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мəнін көрсете отырып, Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы қызметінің тоқтатылу 
немесе өзгеру, одан ақшалай жəне өзге міндеттемелерді өндіріп алу тəуекелімен 
байланысты сот процестеріне Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін 
қызметті алушының қатысуы туралы мəліметтер;

7) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
қызметіне ықпал ететін басқа тəуекел факторлары.

9. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы өндіретін 
немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 5 
(бес) жəне одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, 
қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мəліметтер. 

10. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы ин-
весторлар үшін маңызды деп есептейтін Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
көрсетілетін қызметті алушының қызметі туралы басқа да ақпарат.

4-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті 
алушының қаржылық жай-күйі

 11. Əрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы активтерінің жалпы 
көлемінің 10 (он) жəне одан астам пайызын құрайтын Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының активтері.

12. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
активтерінің баланстық құнының 5 (бес) жəне одан астам пайызы мөлшердегі 
дебиторлық берешек: 

1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
алдындағы берешегі көрсетілетін қызметті алушы активтерінің баланстық құнының 5 
(бес) жəне одан астам пайызын құрайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
көрсетілетін қызметті алушы дебиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, 
қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) жəне 
оларды өтеу мерзімдері.

13. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) жəне 
одан астам пайызын құрайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін 
қызметті алушының активтері:

1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын активтердің тиісті құнын көрсете 
отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
міндеттемелерінің қамтамасыз етілуі болып табылатын Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы активтерінің атауы;

2) бағалаушының атауы, əрбір осындай активті бағалау күні;
3) тиісті шарттардың қолданысы аяқталған күн.
14. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 

активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) жəне одан астам пайызын құрайтын, сенімгерлік 
басқаруға берілген Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті 
алушының активтері:

1) активтердің тиісті құнын көрсете отырып, сенімгерлік басқаруға берілген Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы активтерінің атауы;

2) бағалаушының атауы, əрбір осындай активті бағалау күні;
3) тиісті шарттардың қолданысы аяқталған күн.
15. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 

міндеттемелерінің баланстық құнының 5 (бес) жəне одан астам пайызын құрайтын 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
кредиторлық берешегі:

1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
кредиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, 
қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) жəне 
оларды өтеу мерзімдері.

 5-тарау. Облигациялар шығару туралы мəліметтер
16. Облигациялар шығару туралы мəліметтер:
1) облигациялардың түрі;
2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның номиналдық құны 

индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тəртібі 
қосымша көрсетіледі);

3) облигациялардың саны; 
4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;
5) облигациялар бойынша сыйақы:
облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар бойынша 

сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда облигациялар бойынша сыйақы 
мөлшерлемесін есептеу тəртібі қосымша көрсетіледі);

облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;
сыйақыны төлеу кезеңділігі жəне (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу 

күні;
облигациялар бойынша сыйақы төлеу тəртібі мен талаптары, облигациялар бой-

ынша сыйақы алу тəсілі;
облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі;
6) номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш жəне (немесе) 

есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы;
7) облигациялар орналастыруды бастау күні жəне аяқтау күні;
8) облигациялар айналысының басталу күні жəне облигациялардың айналыс 

мерзімі;
9) облигациялар айналысы жоспарланатын нарық (ұйымдастырылған жəне (не-

месе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы);
10) орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тəсілі;
11) облигацияларды өтеу тəртібі:
облигацияларды өтеу күні;
облигацияларды өтеу талаптары;
облигацияларды өтеу тəсілі;
12) осы құқықты сату тəртібін, талаптары мен мерзімдерін көрсете отырып, 

көрсетілетін қызметті алушының облигацияларды мерзімінен бұрын сатып алу құқығы 
(егер осы құқық көрсетілетін қызметті алушы органының облигациялар шығару тура-
лы шешімімен көзделген жағдайда), егер көрсетілетін қызметті алушы органының 
шешімімен облигацияларды сатып алу құқығы көзделген болса, онда осы құқықты 
сату тəртібі, талаптары мен мерзімдері көрсетіледі;

13) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық жəне өзге де қамтамасыз 
етілген облигацияларды шығару кезінде):

қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне 
пайыздық арақатынасы;

қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда - кепіл заты, оның құны 
жəне кепіл затын өндіріп алу тəртібі;

облигацияларды қамтамасыз ету туралы шарттың талаптары;
атауын, орналасқан жерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік 

берген екiншi деңгейдегi банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен 
қамтамасыз етілсе).

17. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы бұрын 
шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету 
құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні жəне нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ 
облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған жəне төленбеген 
сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

18. Облигациялар ұстаушылардың өкілі туралы мəліметтер:
1) облигациялар ұстаушылар өкілінің толық жəне қысқаша атаулары;
2) облигациялар ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының об-

лигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.
19. Төлем агенті туралы мəліметтер:
1) төлем агентінің толық жəне қысқаша атауы;
2) төлем агентінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының төлем 

агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.
20. «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының эмиссиялық бағалы 
қағаздардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі жəне болуы мəселелері бойын-
ша консультациялық қызмет көрсету жөніндегі міндеті белгіленген болса, онда осы 
тармақта мыналар ашып көрсетіледі:

1) облигациялардың қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі жəне болуы мəселелері 
бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық жəне қысқаша атаулары;

2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі жəне болуы мəселелері 
бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс 
телефондары;

3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының оның 
облигацияларының қор биржасының ресми тізіміне енгізілуі жəне болуы мəселелері 
бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен жасасқан шартының күні 
мен нөмірі.

21. Облигациямен оны ұстаушыға берілетін құқықтар, оның ішінде:
1) облигациялар шығару проспектісінде көзделген мерзімде Қазақстан 

Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушыдан облигацияның номи-
налды құнын алу не өзге мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигацияның номи-
налды құнынан ол бойынша тіркелген пайыз не облигациялар шығару проспектісінде 
белгіленген өзге мүліктік құқықтарды алу құқығы;

2) осы құқықты іске асыру талаптарын, тəртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, 
оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген шектеулер (ковенант-
тар) бұзылған кезде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті 
алушының облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;

3) егер сыйақыны жəне (немесе) негізгі борышты төлеу облигациялар шығару 
проспектісіне сəйкес өзге мүліктік құқықпен жүргізілетін болса, осы құқықтың, оларды 
сақтау тəсілдерінің, бағалау тəртібінің жəне көрсетілген құқықты бағалауды жүзеге 
асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың біреуге өтуін іске асыру 
тəртібінің сипаттамалары.

22. Басталған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін 
қызметті алушының облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар 
оқиғалар туралы мəліметтер: 

1) басталған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін 
қызметті алушының облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар 
оқиғалар тізбесі;

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу міндеттемелері орындалмаған немесе 
тиісінше орындалмаған кезде облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау 
рəсімдерін, оның ішінде міндеттемелерді қайта құрылымдау тəртібі мен талапта-
рын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының қолданатын ша-
ралары;

3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының об-
лигацияларды ұстаушыларға орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді 
орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру 
бойынша ықтимал іс-əрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушыға, Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы облигациялар бой-
ынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелері бой-
ынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғаларға талап қою тəртібі 
туралы мəліметтер қамтылатын дефолт фактілері туралы ақпаратты жіберу тəртібі, 
мерзімі мен тəсілдері;

4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған 
жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
міндеттемелері бойынша ортақ немесе қосымша жауапкершілік атқаратын тұлғалармен 
шарттың күні мен нөмірі, сондай-ақ заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі 
(осындай тұлғалар болса).

23. Егер опциондар Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті 
алушының облигацияларын сатып алуға мүмкіндік беретін болса - опцион жасау та-
лаптарын көрсете отырып, опциондар туралы ақпарат.

24. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының об-
лигацияларды өтеу сəтіне дейінгі əрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды 
төлеу жəне негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражат көздерінің жəне 
ағындарының болжамы.

25. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
қабылдайтын жəне «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңында көзделмеген шектеулер (ковенанттар) (егер 
бұл облигациялар шығару кезінде көрсетілетін қызметті алушы органының шешімінде 
көзделсе).

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кездегі Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының жəне облигациялар ұстаушының 
əрекет ету тəртібі.

26. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану:
1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының об-

лигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдалану мақсаттары жəне тəртібі;
2) осындай өзгерiстердi көрсете отырып, алынған ақшаны бөлуді жоспарлау кезiндегi 

ықтимал өзгерістер пайда болған кездегі талаптар.
27. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу кезінде осы қосымшаның 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 жəне 26-тармақтары толтырылмайды.
6-тарау. Инвесторлар үшін ақпарат

 28. Облигациялар шығару проспектісінде (облигациялық бағдарлама проспектісінде 
) инвесторлар үшін мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін 
көрсетілетін қызметті алушының борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген 
шығарылымдары туралы мəліметтер:

əрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі жəне 
номиналды құны, борыштық бағалы қағаздар шығарылымын тіркеуді жүзеге асырған 
мемлекеттік орган, борыштық бағалы қағаздардың əрбір шығарылымының тіркелу 
нөмірі жəне тіркелу күні, əрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық 
бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру 
кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың əрбір 
шығарылымы бойынша есептелген жəне төленген сыйақының сомасы, оларды са-
тып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

орындалмаған міндеттемелердің мөлшері жəне осылардың орындалу мерзімінің 
өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы 
өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мəліметтер (облигациялар бойын-
ша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтер төлемеу 
(төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар 
сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке);

егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымы тоқтатылған немесе 
шығарылмаған болып танылған не жойылған жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған 
мемлекеттік орган, олардың қабылдану негіздемесі мен күні көрсетіледі;

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының бағалы қағаздары 
айналыста болатын нарықтар;

бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың əрбір түрімен олар-
ды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын 
іске асыру тəртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске 
асырылған жəне ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарт-
тарында көзделген құқықтар;

2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушы 
жарғысының көшірмелерін, облигациялар шығару проспектісін (облигациялық 
бағдарлама проспектісін), көрсетілген құжаттарға енгізілген өзгерістерімен жəне 
толықтыруларымен бірге танысу үшін алатын орын;

3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының 
қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат 
құралдарының атаулары;

4) тиісті аккредиттелген кəсіптік аудиторлық ұйымдарға тиесілілігін көрсете отырып, 
соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін көрсетілетін қызметті алушының қаржылық 
есептілігіне аудитті жүзеге асырған (жүзеге асырып отырған) аудиторлық ұйымдардың 
толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, əкесінің аты (бар болса);

5) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-көрсетілетін қызметті алушының об-
лигациялар шығаруға жəне оларға қызмет көрсетуге шығындарының сомасы, сондай-
ақ бұл шығындардың қалай төленетіні туралы мəліметтер.

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Халықаралық қаржы ұйымдарының тiзбесi:
1) Халықаралық қайта құру жəне даму банкi;
2) Халықаралық қаржы корпорациясы;
3) Азия даму банкi;
4) Африка даму банкi;
5) Еуропа қайта құру жəне даму банкi;
6) Америкааралық даму банкi;
7) Еуропа инвестициялық банкi;
8) Ислам даму банкi;
9) Скандинавия инвестициялық банкi;
10) Еуропалық Кеңестiң даму банкi;
11) Халықаралық есеп айырысу банкi;
12) Еуразиялық даму банкi.
 

«Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

Нысан
 
Айналыс мерзiмi 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымын 
мемлекеттiк тiркеу жəне ұлттық сəйкестендiру нөмiрiн беру үшiн сұрату

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға жəне куəлікке 
сəйкес эмитенттің атауы
Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға жəне куəлікке 
сəйкес көрсетілетін эмитенттің орналасқан жерi
эмитенттің байланыс телефондарының, факстің нөмірлерін жəне электрондық по-
шта мекенжайын көрсетумен нақты орналасқан жерi
Сұрауды мемлекеттік тіркеуге облигация шығаруға ұлттық сəйкестендіру нөмірін 
беруге сұрату берердің алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не Облигация 
шығаруды мемлекеттік тіркеуге ұлттық сəйкестендіру нөмірін беруге сұратуды 
беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25 күніне дейін берген жағдайда, 
сұрату берердің алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша меншiктi 
капиталдың мөлшерi
Сұрауды мемлекеттік тіркеуге облигация шығаруға ұлттық сəйкестендіру нөмірін 
беруге сұрату берердің алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не Облигация 
шығаруды мемлекеттік тіркеуге ұлттық сəйкестендіру нөмірін беруге сұратуды беру 
алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25 күніне дейін берген жағдайда, сұрату 
берердің алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жарғылық 
капиталдың мөлшерi
Ұлттық сəйкестендiру нөмiрiн жəне енгізу күнін көрсете отырып, қор биржасының 
ресми тізіміне енгізілген эмитенттің мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы 
мəліметтер
Мемлекеттік тіркеуге жəне сауал берілген шығаруға ұлттық сəйкестендіру нөмірін 
беруге бiр облигацияның номиналды құны
Мемлекеттік тіркеуге жəне сауал берілген шығаруға ұлттық сəйкестендіру нөмірін 
беруге облигациялар шығару көлемі
Мемлекеттік тіркеуге жəне сауал берілген шығаруға ұлттық сəйкестендіру нөмірін 
беруге облигациялар айналысының басталу күні
Мемлекеттік тіркеуге жəне сауал берілген шығаруға ұлттық сəйкестендіру нөмірін 
беруге облигациялардың қамтамасыз етiлуi 

Мемлекеттік тіркеуге жəне сауал берілген шығаруға ұлттық сəйкестендіру нөмірін 
беруге облигациялар туралы мəліметтер:
 Облигациялардың түрi Облигациялардың 

саны
Облигациялар бойынша сыйақы мөлшерi

төлеу мерзімдері
Купондық

Дисконттық
Индекстелген
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________________________
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Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 11-қосымша 

 «Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

 Акцияларды орналастыру қорытындылары 
туралы есепке қойылатын талаптар

1. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің титул парағында 
мынадай ақпарат қамтылады:

1) құжаттың атауы: «Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп»;

2) көрсетілетін қызметті берушінің - акционерлік қоғамның (бұдан əрі - қоғам) толық 
жəне қысқартылған атауы;

3) мынадай жазба: «Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен 
қадағалау жөніндегі уəкілетті органның акцияларды орналастыру қорытындылары ту-
ралы есепті бекітуі инвесторларға акцияларды орналастыру қорытындылары туралы 
есепте жазылған акцияларды сатып алуға қатысты қандай да бір ұсынымдар ұсынуды 
білдірмейді жəне осы құжаттағы ақпараттың дəйектілігін растамайды. Акционерлік 
қоғамның лауазымды тұлғалары акцияларды орналастыру қорытындылары туралы 
есептегі барлық ақпараттың дəйекті жəне акционерлік қоғам мен оның орналастыры-
латын акцияларына қатысты инвесторларды шатастырмайтын болып табылатынын 
растайды.».

2. Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепте мынадай ақпарат 
қамтылады:

1) қоғамның атауы жəне оның орналасқан жері;
2) қоғамның мемлекеттік тіркелуі (қайта тіркелуі) туралы мəліметтер: қоғамды 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куəлiктiң күні жəне нөмірі, 
сондай-ақ оны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған органның атауы;

3) жарияланған акциялар шығару мемлекеттік тіркелген (жарияланған акция-
лар санының ұлғаюына байланысты жарияланған акциялар шығаруды мемлекеттік 
тіркеу туралы куəліктің ауыстырылған) күні жəне жарияланған акциялар шығаруды 
мемлекеттік тіркеу нөмірі;

4) қаржылық есептіліктің деректеріне сай қоғамның жарғылық жəне меншікті капи-
талы туралы мəліметтер;

5) акциялардың шектеусіз инвесторлар тобының арасында орналастырылғаны 
туралы хабарламаның жарияланған күні көрсетіле отырып, қоғам осы хабарламаны 
орналастырған бұқаралық ақпарат құралдарының атаулары;

6) қоғамның өз акционерлеріне олардың қоғам акцияларын артықшылықпен сатып 
алу құқығына сəйкес орналастырылатын акцияларды сатып алу ұсынысын қоғамның 
жарғысында көзделген мынадай тəсiлдердiң бiрiмен:

хабарламаны жіберу күнін жəне акционердің осы хабарламаны алған күнін көрсете 
отырып жеке жазбаша хабарлама жіберу арқылы;

көрсетілген ұсынысты бұқаралық ақпарат құралдарының атауын жəне жарияланған 
күнін көрсете отырып бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау арқылы жеткiзгенi 
туралы ақпарат;

7) жарияланған акциялар туралы мəліметтер:
жарияланған акциялардың, оның ішінде жай жəне артықшылықты акциялардың 

жалпы саны;
артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілдік берілген мөлшері;
8) аукциондарды немесе жазылуды өткізу талаптары мен тəртібі туралы қоғамның 

ішкі құжатының қабылданған жəне бекітілген күні туралы мəліметтер;
9) қоғамның акцияларын қор биржасының ресми тізіміне (бар болса) енгізу күні;
10) акцияларды орналастыру туралы мəліметтер:
есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша түрлері бойынша орналастырылған 

жəне орналастырылмаған акциялардың саны;
қоғамның директорлар кеңесінің («Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк 

қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан 
əрі - Банктер туралы заң) 17-2-бабына сəйкес жарияланған акциялар санын ұлғайту 
жағдайын қоспағанда) есепті кезеңде орналастырылатын акциялардың санын жəне 
оларды орналастыру бағасын белгілеу туралы шешім қабылдаған күні;

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Банктер туралы заңның 17-2-бабы негізінде 
банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы шешімі қабылданған күн;

түрлері бөлігінде есепті кезеңде орналастырылған акциялардың саны;
бір жай жəне артықшылықты акцияны сатып алу бағасын, акцияларды сатып алу 

туралы шешімнің қабылданған күнін, сондай-ақ қоғамның орналастырылған акцияларды 
(сатып алудың əрбір түрі бойынша жеке-жеке) сатып алуға кеткен шығыстарын көрсете 
отырып, қоғамның бастамасы жəне (немесе) акционерлердің талап етуі бойынша есепті 
кезеңнің аяқталу күніне сатып алынған акциялардың саны;

11) қоғам ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында акцияларды сатып 
алған кезде олардың құнын айқындау əдістемесін акционерлердің жалпы жиналысы 
немесе құрылтай жиналысы бекіткен күн;

12) акцияларды орналастырудың есептi кезеңiнде акцияларды орналастыру 
(сату) тəсiлдерi:

акциялардың немесе қоғамның жай акцияларына айырбасталатын басқа бағалы 
қағаздардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете оты-
рып, артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша;

жазылу арқылы (ұйымдастырылған немесе ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар 
нарықтарында):

акциялардың түрін, санын, акциялардың номиналды құнын, ақы төлеу сомасын 
көрсете отырып, құрылтайшылар арасында (жаңадан құрылған қоғамдар үшін);

акциялардың түрін, санын, орналастыру бағасы мен ақы төлеу сомасын көрсете 
отырып, өзге инвесторлар арасында орналастыру арқылы;

аукцион арқылы:
акциялардың түрін, санын, жалпы ақы төлеу сомасын, алғашқы жəне соңғы сауда-

саттықтарды өткізу күнін, есепті кезеңде бір акцияны сауда-саттықта орналастырудың 
ең аз жəне ең жоғары бағасын, есепті кезеңдегі бiр жай жəне артықшылықты акцияның 
нарықтық құнын (егер ол есептелген болса) көрсете отырып, ұйымдастырылған бағалы 
қағаздар нарығында;

аукционды өткізу күнін, акциялардың түрін, санын жəне ақы төлеудiң жалпы сомасын 
көрсете отырып, ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында;

айырбасталатын бағалы қағаздардың санын, бағалы қағаздарды жəне қоғамның 
өзге де ақшалай міндеттемелерін айырбастауды жүргізу күнін көрсете отырып, 
қоғамның акцияларына бағалы қағаздарды жəне қоғамның өзге де ақшалай 
міндеттемелерін айырбастау арқылы не туынды бағалы қағаздарды шет мемлекеттің 
аумағында орналастыру арқылы (туынды бағалы қағаздардың атауын, туынды бағалы 
қағаздарды орналастыру арқылы орналастырылған акциялар санын, Қазақстан 
Республикасының, сондай-ақ заңнамасына сəйкес туынды бағалы қағаздарды ор-
наластыру жүзеге асырылған мемлекеттің бағалы қағаздар нарығында сатып алуға 
ұсынылған акциялар санын көрсете отырып);

13) акциялардың санын жəне ақы төлеу сомасын көрсете отырып, оларға ақы төлеу 
тəсiлi (ақы төлеуді растайтын құжаттарды жəне тіркеуші акцияларды алты айлық орна-
ластыру мерзімі біткеннен кейінгі күнгі орналастырылған акциялар жалпы санының он 
жəне одан көп пайызына иелік ететін (қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып) 
акционерлер туралы берген анықтаманың көшірмесін қоса бере отырып):

ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлеуiн растайтын 
төлем құжатының (төлем құжаттарының) деректемелерi, төлем сомасы жəне төлеушiнiң 
атауы көрсетiлуi тиiс);

бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, оның мекенжайын, 
бағалы қағаздардың ұлттық сəйкестендіру нөмiрi мен санын, бағалаушының атау-
ын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, мəміленің тіркелу күнін 
көрсету қажет);

зияткерлiк меншік нəтижелерiн алу құқығымен (бағалаушының атауын, бағалау 
туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын, зияткерлiк меншiктi қабылдау-өткiзу 
актiсi туралы мəлiметтердi көрсету қажет);

мүлiктiк құқықтармен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалу күнін, 
бағалау сомасын, мүлiктi қабылдау-өткiзу актiсiнің күнін көрсету қажет);

бағалы қағаздарды жəне өзге де ақшалай міндеттемелерді қоғамның орналасты-
рылатын жай акцияларына айырбастау жолымен (бағалаушының атауын, бағалау 
туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын көрсету қажет);

қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда өзге тəсілмен (бағалаушының атауын, 
бағалау туралы есептің жасалу күнін, бағалау сомасын көрсету қажет).

Қоғамның орналастырылатын акцияларына осы тармақшаның бесінші абзацында 
көрсетілген тəсілмен ақы төленген жағдайда, қоғамның ақшалай міндеттемелерін төлеу 
есебіне мыналар қосымша көрсетіледі:

қоғамның тиісті органдары қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебіне 
қоғамның ақшалай міндеттемелерін өтеу туралы шешімді қабылдаған күн жəне 
қоғамның осы шешімді қабылдаған органы;

қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстырып тексеру актісінің деректемелерi;
бағалаушының атауы жəне бағалау сомасы.
Қоғамның орналастырылатын акцияларына банктің активтері мен міндеттемелерін 

қайта құрылымдау рəсімі шеңберінде немесе қоғамды оңалту барысында қоғамның 
акцияларына бағалы қағаздарды жəне қоғамның өзге де ақшалай міндеттемелерін 
айырбастау жолымен ақы төленген жағдайда, егер қоғам дəрменсіз борышкер бол-
са, онда банкті қайта құрылымдау жоспарын немесе оңалту жоспарын бекіту туралы 
сақтандыру төлемдері шешімінің күні көрсетіледі.

Қоғамның орналастырылатын акцияларына осы тармақшаның алтыншы аб-
зацында көрсетілген тəсілмен ақы төленген жағдайда, қоғам қосу жолымен қайта 
ұйымдастырылған жағдайда осындай акциялардың қосылу туралы шартта көрсетілген 
құны көрсетіледі, сондай-ақ қосылу туралы шарттың, тапсыру актісінің көшірмелері 
қоса беріледі;

14) қоғамның акцияларын орналастыру кезінде қоғам опцион шартын жасаған 
жағдайда, опцион құны, опцион шарты жасалған қоғам акцияларының саны, опци-
онды орындау бағасы;

15) қоғамның акцияларын шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) 
туралы ақпарат:

бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушысының атауы, андеррайтердің 
қызметін көрсетуге қоғам жасаған шарттың күні жəне нөмірі, сондай-ақ эмиссиялық 
консорциумның қатысушылары;

андеррайтердің акцияларды орналастыру тəсілі;
андеррайтерлерге немесе орналастырудың басқа қатысушыларына, өкілдерге 

орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық мəнінде жəне орналастырылатын əрбір 
акцияға төленген (төленуге жататын) комиссиялық сыйақы, сондай-ақ шығыстар ту-
ралы басқа да мəліметтер;

шығару, орналастыру жəне листингке енгізу шығасыларының негізгі санаттары. 
Көрсетілген шығасыларды қоғамның өзі төлемеген жағдайда, оларды төлейтін тұлға 
көрсетіледі;

андеррайтерлерді тартпастан жəне орналастырудың болашақ жоспарынсыз есепті 
кезеңде орналастырылған акциялардың саны;

16) дивидендтер төлеу туралы мəліметтер:
тиісті шешім қабылданған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының 

деректемелеріне сілтеме жасай отырып, төлем жүзеге асырылған аяқталған қаржы 
жылының қорытындылары бойынша жай жəне артықшылықты акциялар бойынша 
есептелген жəне төленген дивидендтердің жалпы сомасын, есептелген жəне бюджет-
ке төленген салық сомасын көрсете отырып, дивидендтер төленген акционерлердің 
санын көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні;

қоғамның хабарламаны жариялау күнін көрсете отырып, дивидендтерге төлем 
жасау туралы хабарламасын орналастырған бұқаралық ақпарат құралының атауы;

бір жай жəне артықшылықты акцияға есептелген жəне (немесе) төленген 
дивидендтердің мөлшері, сондай-ақ дивидендтер есептелген жəне (немесе) төленген 
қаржы жылының қорытындылары бойынша бір жай жəне артықшылықты акцияға кел-
ген таза кіріс мөлшері;

дивидендтерді уақтылы төлемеу бойынша берешек, оның құралу себептері жəне 
акцияларды орналастыру кезеңінің аяқталу күніндегі берешек сомасы, акционерлер 
алдындағы берешекті өтеу үшін қоғам қолданғанын шаралар (бар болса).

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 12-қосымша 

«Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті 
жасауға жəне ресімдеуге қойылатын талаптар

1. Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есептің титул парағы:
1) құжаттың атауы: «_____________ аралығы кезеңінде Облигацияларды орнала-

стыру қорытындылары туралы есеп»;
2) көрсетілетін қызметті алушының - эмитенттің (бұдан əрі – эмитент) толық жəне 

қысқартылған атауы;
3) жазба: «Қаржы нарығын жəне қаржы ұйыидарын реттеу, бақылау мен қадағалау 

жөніндегі уəкілетті органның облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы 
есепті бекітуі инвесторларға облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы 
есепте сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды 
беруді білдірмейді жəне осы құжаттағы ақпараттың дəйектілігін растамайды. Эмитенттің 
лауазымды тұлғалары облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы 
есепте ұсынылған бүкіл ақпарат дəйекті болып табылатынын жəне эмитентке жəне 
оның орналастырылатын акцияларына қатысты инвесторлардың қателесуіне əкеп 
соқпайтынын растайды».

2. Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп мынадай ақпараттан 
тұрады: 

1) эмитенттің атауы;
2) эмитенттің орналасқан жері;
3) эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер: эмитентті 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама немесе куəліктің күні жəне нөмірі, 
сондай-ақ мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асыратын органның атауы; 

4) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигация саны аза-
юымен байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеу туралы куəліктің ауыстыру) жəне облигациялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеу нөмірі. Егер осы облигациялардың шығарылымы облигациялық бағдарлама 
шеңберінде жүзеге асырылған болса, облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркеу 
күні мен нөмірін көрсету қажет;

5) инвесторлардың шектелмеген тобының арасында эмитент олар арқылы обли-
гацияны орналастыру туралы хабарды жариялаған бұқаралық ақпарат құралдарының 
атауы, осы хабарды жариялау күнін көрсетумен;

6) облигациялар туралы мəліметтер:
шығаруға жарияланған облигациялар жалы саны жəне түрі;
облигациялардың номиналды құны;
облигациялар бойынша купонның жəне (немесе) мөлшері;
7) облигацияларды орналастыру туралы мəліметтер:
облигацияларды орналастырудың есепті кезең аяқталу күніндегі орналастырылған, 

сатып алынған жəне орналастырылмаған облигациялардың саны;
есепті кезең үшін орналастырылған облигациялардың саны, оның ішінде:
есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығындағы 

орналастырылған облигациялардың саны облигацияларды орналастыру тəсілін 
(жазылу жəне (немесе) аукцион арқылы), аукцион өткізу арқылы облигацияларды 
орналастыру кезінде тартылған ақша сомасын - оларды жүргізу күні жəне аукционға 
облигацияны сату ең жоғары бағасын көрсетумен;

есепті кезең үшін бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығындағы 
орналастырылған облигациялардың саны тартылған ақша сомасын, алғашқы жəне 
соңғы сауда-саттықтар күнін, есепті кезең үшін бір облигацияны орналастырудың ең 
төменгі жəне ең жоғарғы бағасы, есепті кезең үшін бір облигацияның нарықтық құнын 
(егер есептелген жағдайда) көрсетумен;

есепті кезең үшін шет мемлекеттің аумағында орналастырылған облигациялардың 
саны облигацияларды шет мемлекеттің аумағында орналастыруға көрсетілетін қызметті 
берушінің рұқсатын алу күнін көрсетумен;

8) үлестес тұлғалар орналастырған облигациялардың саны көрсетілген үлестес 
тұлғаларды турал мəліметтерді көрсетумен;

9) төлемі эмитент бұрын шығарған, айналыс мерзімі аяқталған облигациялар бойын-
ша талап ету құқықтары жасалған есепті кезең үшін орналастырған облигациялардың 
саны туралы мəліметтер айналыс мерзімі аяқталған облигациялар шығаруды 
мемлекеттік тіркеу күні жəне нөмірін, осы облигация түрін, санын жəне номиналды 
құнын көрсетумен;

10) опционның құны, көрсетілетін қызметті алушы облигациясының саны, опционның 

шартын жасалған опционның орындау бағасы, эмитенттің облигацияларын орналасты-
ру кезінде көрсетілетін қызметті алушы опцион шартын жасаған кезде;

11) эмитент облигациялары шығарылымының андеррайтерлері (эмиссиялық кон-
сорциумдары) туралы ақпарат:

бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың атауы, эмитент жасаған ан-
деррайтерлер қызметін көрсетуге шарттың жасалған күні жəне нөмірі, сондай-ақ 
эмиссиялық консорциумдар қатысушылар туралы мəліметтер;

андеррайтердің облигацияларды орналастыру тəсілі;
андеррайтерлерге немесе орналастыруға басқа қатысушыларға, өкілдерге шығару 

облигация орналастырудың жалпы көлемінен пайыздық мəнде төленген (төленуі тиіс) 
дисконт немесе комиссиялық сыйақы жəне əрбір орналастырылатын облигацияға, 
сондай-ақ шығындар туралы басқа да мəліметтер;

облигацияларды листингке шығару, орналастыру жəне енгізудің негізгі санаты 
жəне көрсетілген шығасыларды көрсетілетін қызметті алушының өзі төлемесе - оны 
төлейтін тұлғаны көрсетумен;

андеррайтерлерді тартусыз орналастырылған облигациялардың саны жəне бұдан 
кейінгі орналастыру жоспары;

12) облигацияларды арнайы қаржы компаниясы орналастырған кезде қосымша 
мынадай ақпарат ұсынылады:

арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығаруы проспектісіне сəйкес ар-
найы қаржы компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын 
бөлінген активтердің сомасы;

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні арнайы қаржы 
компаниясының облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген 
активтердің сомасы;

облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні бөлінген активтердің 
құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша арнайы қаржы компаниясының алған 
ақша сомасы;

13) облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні левередж мөлшері 
(қаржы ұйымы левередж мөлшерін көрсетпейді);

14) эмитент бұрын шығарған облигациялар бойынша дефолт жағдайларының, 
сондай-ақ облигацияларды бұдан кейін орналастыру проблемасының болуы.

Облигацияларды орналастырудың кезеңі басталған не облигацияларды 
орналастырудың қорытындылары туралы соңғы есепті ұсынған күннен бастап 6 
(алты) ай өткен соң көрсетілетін қызметті алушы бір де бір облигация орналастыр-
маса осы тармақтың бірінші бөлігінің 7), 8), 9), 10), 11) жəне 12) тармақшаларын эми-
тент толтырмайды.

3. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13789 тіркелген, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сəуірдегі 
№ 115 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын 
(облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды 
орналастыру жəне өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ облига-
циялар шығарылымының күшін жою қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес Халықаралық 
қаржы ұйымдарының тізбесінде көрсетілген халықаралық қаржы ұйымының облига-
цияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп қағаз жеткізгіште, облигация-
ларды орналастыру кезеңі аяқталған күннен кейінгі күні тіркеуші берген облигация 
ұстаушылардың тізілімінің көшірмесімен бірге тігілген 2 (екі) дана қазақ жəне орыс 
тілінде, сондай-ақ электронды түрде PDF форматында қазақ жəне орыс тілінде 1 (бір) 
дана етіп жасалады жəне мынадай ақпараттан тұрады: 

1) халықаралық қаржы ұйымының атауы;
2) халықаралық қаржы ұйымының орналасқан жері;
3) облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні (облигациялар саны азаю-

ымен байланысты мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлікті ауыстыру) жəне облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нөмірі. 
Егер облигациялардың осы шығарылымы облигациялық бағдарлама шеңберінде 
жүзеге асырылса, облигациялық бағдарламаның мемлекеттік тіркеу күні жəне нөмірі;

4) облигациялар туралы мəліметтер:
Шығарылуы жарияланған облигациялардың жалпы саны жəне түрі;
облигациялардың номиналды құны;
облигациялар бойынша купонның жəне (немесе) дисконттың мөлшері;
5) облигацияларды орналастыру туралы мəліметтер:
облигацияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталу күні орналастырылған, 

сатып алынған жəне орналастырылмаған облигациялардың саны;
есепті кезең үшін орналастырылған облигациялардың саны.
Халықаралық қаржы ұйымының облигацияларды орналастыру қорытындылары 

туралы есепке халықаралық қаржы ұйымының уəкілетті тұлғасы қол қояды. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 13-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысына 17-қосымша 

«Актуарийлерден біліктілік емтиханын қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Актуарийлерден біліктілік емтиханын қабылдау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 

– көрсетілетін қызметті беруші) жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті беруші біліктілік емтиханын көрсетілетін қызметті алушы 

құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде жүргізеді;
2) біліктілік емтиханы 60 (алпыс) минут ішінде тестілеу түрінде 40 (қырық) сұрақ 

бойынша жүзеге асырылады;
3) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді. 

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 
күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас 
тартуды береді.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – көрсетілетін қызметті берушінің 
біліктілік емтиханның нəтижесін көрсете отырып, көрсетілетін қызметті алушының атына 
жазылған хат не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында 
көзделген негіз бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді 
бас тарту.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға қағаз жеткізгіште өтініш бер-
ген жағдайда, нəтиже электрондық форматта ресімделеді жəне қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында 
жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін; 

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру 
кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижелерін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сəйкес нысан 

бойынша біліктілік емтиханын тапсыруға арналған өтініш;
2) алдыңғы біліктілік емтиханын тапсырғаны туралы мəлімет (біліктілік емтиханы 

бірінші рет тапсырылған жағдайды қоспағанда);
3) барлық растайтын құжаттармен қоса (қызмет көрсету туралы шарттардың, 

актуарлық қорытындылардың көшірмелері) актуарлық қызметті жүзеге асыру жөніндегі 
ақпарат;

4) біліктілік емтиханын тапсыру туралы өтінішті беру сəтіне актуарийлердің тиісті 
қауымдастығында оның мүшелігін (толық мүшелігін) растайтын құжаттар;

5) көрсетілетін қызметті алушы мүшесі (толық мүшесі) болып табылатын 
актуарийлердің тиісті қауымдастығының не резидент емес көрсетілетін қызметті алушы 
өз қызметін жүзеге асыратын елдің мемлекеттік қадағалау органының актуарийде соңғы 
2 (екі) жыл ішінде заңнаманы бұзудың жəне санкциялардың (резидент емес көрсетілетін 
қызметті алушы өз қызметін жүзеге асыратын елдің) болмағандығы туралы хат.

Осы тармақтың 4) жəне 5) тармақшаларының талаптары актуарий мəртебесі бар 
жəне Халықаралық актуарийлер қауымдастығының толық мүшесі деген мəртебеге ие 
актуарийлер қауымдастығының (қоғамның немесе өзге де бірлестіктің) мүшелері (толық 
мүшелері) болып табылатын көрсетілетін қызметті алушыларға ғана қолданылады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш білдірген кезде мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ куəландырған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 3), 
4) жəне 5) тармақшаларында (құжаттардың электрондық көшірмелері түріндегі) жəне 2) 
тармақшасында (мəліметтердің электрондық нысан түрінде) көрсетілген, электрондық 
сұрау салуға қоса тіркелетін құжаттар. 

Жеке басты куəландыратын құжаттардың, лицензия туралы мəліметтерді 
көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады.

11. Актуарий лицензиясының қолданылуы алдыңғы біліктілік емтиханын тапсыр-
мау нəтижесінде тоқтатыла тұрған жағдайды қоспағанда, лицензияның қолданылуын 
біліктілік емтиханын өткізу кезінде тоқтата тұру мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту үшін негіз болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану тəртібі
12. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша əкесінің аты 
(ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 

жəне аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете 
отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызмет көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап (5) бес жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады. 

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап (15) он бес жұмыс күні ішінде қаралады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 
талаптар

14. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін 
қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинет», сондай-ақ 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі 
мен мəртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Актуарийлерден біліктілік емтиханын қабылдау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Біліктілік емтиханын тапсыруға 
өтініш

Маған, _______________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)

Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі ту-
ралы заңнамасына сəйкес біліктілік емтиханын тапсыруға рұқсат беруіңізді 
сұраймын.
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РЕСМИ

(Жалғасы 25-бетте) 

(Жалғасы. Басы 15-23-беттерде)
Мен өтінішке қоса берілген құжаттар мен мəліметтердің дəйектілігін растаймын, 

сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге уəкілетті органға өтінішті қарауға байланысты 
сұрау салынған қосымша ақпарат пен құжаттарды уақытылы ұсынуға міндеттенемін.

«Актуарийлерден біліктілік емтиханын қабылдау» мемлекеттік қызметін көрсету 
үшін қажетті дербес деректерімді жинауға жəне өңдеуге келісім беремін. 

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-
даланылуына келісім беремін.

Өтінішке мыналарда қоса беріп отырмын: __________________________________
_____________________________________________________________________
 
Көрсетілетін қызметті алушы ______________________________________________
    (күні, қолы)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы № 37 қаулысына 14-қосымша 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 18-қосымша

«Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік 
бюроның өнеркəсіптік пайдалануына енгізу актісін беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның 
өнеркəсіптік пайдалануына енгізу актісін беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін жіберу:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен ба-

стап, сондай-ақ порталға өтініш бергенде – кредиттік тарихтардың деректер базасын 
басқару жүйесін кредиттік бюроның өндірістік пайдалануына енгізу бойынша қажетті 
іс-шараларды орындауына тексеру жүргізу туралы өтініш берілген күнінен бастап 
күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;

2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 
көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты - 15 (он бес) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 
сəттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді. 

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 
күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас 
тартуды береді.

5 .  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – көрсетілетін қызметті алушыға 
кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өндірістік 
пайдалануына енгізу актісін (бұдан əрі – енгізу актісі) беру туралы хатты жіберу осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген негіз бойын-
ша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді бас тарту. 

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. 
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға 
өтініш берген жағдайда, нəтиже электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады 
жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында 
жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін; 

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру 
кестесі – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін өтініш берген кезде:
көрсетілетін қызметті берушіге:
ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісімі бар ерікті нысанда жасалған өтініш беріледі.
10. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету үшін порталға өтініш 

берген кезде көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырған электрондық 
құжат нысанындағы сұрау салу жіберіледі.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін 
қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы алады. 

11. Көрсетілетін қызметті алушының «Қазақстан Республикасындағы кредиттік 
бюролар жəне кредиттік тарихты қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 8-1-бабы 3-тармағының талаптарын, сондай-ақ 
кредиттік тарихтардың деректер қорын жəне аталған ақпараттық жүйелерді қорғау 
құралдарын жасау үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қалыптастыру жəне 
пайдалану кезінде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау бойын-
ша ұйымдастырушылық, техникалық шарларды жəне технологиялық талаптарды 
орындамауы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіз болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану тəртібі
12. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі. 

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 

жəне аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете 
отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес жұмыс) күні ішінде қаралады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
14. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін 

қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинет», сондай-ақ 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі 
мен мəртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 15-қосымша 
«Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру 
қорытындылары туралы есепті бекіту» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына қосымша 

Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы 
есепті жасауға жəне ресімдеуге қойылатын талаптар

1. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы 
есеп көрсетілетін қызметті берушіге инвестициялық пай қорының пайларын бастапқы 
орналастыруы аяқталғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде, сондай-ақ алты айлық 
есепті кезең аяқталған соң 1 (бір) ай ішінде беріледі.

2. Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру қорытындылары туралы 
есептің титул парағы мынадай ақпараттан тұрады: 

1) құжаттың атауы: «Инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру 
қорытындылары туралы есеп»;

2) көрсетілетін қызметті берушінің - инвестициялық пай қорының толық жəне 
қысқартылған атауы (бұдан əрі - қор);

3) қордың басқарушы компаниясының толық жəне қысқартылған атауы; 
4) жазба: «қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау 

жөннідегі уəкілетті органның инвестициялық пай қорының пайларын орналастыру 
қорытындылары туралы есепті бекітуі инвестициялық пай қорының пайларын орнала-
стыру қорытындылары туралы есепте жазылған инвестициялық пай қорының пайларын 
сатып алуға қатысты инвесторларға қандай да бір ұсынымдар ұсынуды білдірмейді 
жəне осы құжаттағы ақпараттың дəйектілігін растайды. Инвестициялық пай қорының 
басқарушы компаниясының лауазымды тұлғалары инвестициялық пай қорының пай-
ларын орналастыру қорытындылары туралы есепте берілген барлық ақпарат дəйекті 
болып табылатынын жəне инвестициялық пай қорына жəне инвестициялық пай 
қорының орналастыратын пайларына қатысты инвесторларды шатастырмайтындығын 
растайды.» деген жазба болады.

3. Қордың пайларды орналастыру қорытындылары туралы есеп мынадай 
ақпараттан тұрады:

1) қордың атауы;
2) қордың пайларын шығаруды мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі; 
3) қордың басқарушы компаниясының атауы жəне оның орналасқан жері; 
4) инвестициялық портфельді басқару қызметін жүзеге асыруға лицензия берген 

мемлекеттік органның нөмірі, күні, атауы; 
5) қор кастодианының атауы жəне оның орналасқан жері; 
6) қор кастодианының кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензия алған 

нөмірі мен күні; 
7) қордың пайларын бастапқы орналастыру туралы мəліметтер: 
қордың пайларын бастапқы орналастыру кезеңінің басталған жəне аяқталған 

күні (егер қордың пайларын бастапқы орналастыру мерзімін ұзарту туралы 
шешім қабылданса, осы тармақта көрсетілетін қызметті берушінің қордың пай-
ларын бастапқы орналастыру мерзімін ұзарту туралы хатының күні жəне нөмірі 
көрсетіледі);

қордың пайларын бастапқы орналастырған кезде қор пайының номиналды құны;
8) қордың пайларын бастапқы орналастырудың аяқталу күніндегі жағдай бойынша 

орналастырылған қор пайларының саны;
есепті кезең аяқталу күніндегі қордың пайларын орналастыру туралы мəліметтер:
қордың пайларын орналастыру кезеңінің басталған жəне аяқталған күні;
қордың есепті кезеңде орналастырылған пайларының саны;
қордың есепті кезеңде сатып алынған пайларының саны;
есепті кезеңде қордың пайларын сатып алу үшін төленген ақша сомасы;
бұрын орналастырылған қордың пайларын ескере отырып, қордың есепті күні 

орналастырылған пайларының жиынтық саны (қордың сатып алынған пайларын шегер-
генде);

кастодианның есепті кезеңде орналастырылған қордың пайларына ақы төлеуге 
ақшаның түскенін растау туралы анықтамасымен расталған есепті кезеңде қордың 
пайларына ақы төлеуге түскен ақша сомасы (есепті кезең аяқталған күннен кейінгі 
күнге жасалған, кастодианның есепті кезеңде орналастырылған қордың пайларына 
ақы төлеуге ақшаның түскенін растау туралы анықтамасының көшірмесін қоса беріп);

9) есепті кезеңде қордың басқарушы компаниясынан қордың пайларын сатып 
алған əрбір меншік иесі бөлігінде қор пайларының меншік иелері туралы мəліметтер, 
мыналарды көрсете отырып: 

меншік иесі - заңды тұлғаның толық атауын немесе меншік иесі - жеке тұлғаның 
тегін, атын, əкесінің атын (бар болса);

қор пайының меншік иесі - заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күнін не-
месе қор пайының меншік иесі - жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттардың 
деректемелерін;

меншік иесінің қордың пайларын сатып алу күнін жəне сатып алу күніндегі қор 
пайының құнын;

есепті кезеңде қор пайларын орналастыру кезінде меншік иесі сатып алған қор 
пайларының жалпы санын;

қордың пайларына ақы төлеуге түскен ақша сомасын;
есепті кезеңде қордың пайлары орналастырылмаған жағдайда қосымшаның осы 

тармағының 8) жəне 9) тармақшалары толтырылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 16-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 24-қосымша

«Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдарға банкноталарды, монеталарды жəне құндылықтарды 

инкассациялауға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкнота-

ларды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде: 
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған кезден бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:
лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөліну нысанында қайта 

ұйымдастырылған жағдайда, лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс 
күннен кешіктірмей; 

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 

– 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 2 
(екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта 
ресімдеу, телнұсқасын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуден дəлелді бас тарту.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия 
электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
мөрімен жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда көрсетілетін мемлекеттік қызмет нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында 
жіберіледі. 

7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік 
қызмет көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке 
лицензиялық алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық 
алым 40 (қырық) айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 (төрт) АЕК-тен көп емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 100 (бір жүз) пайызын құрайды.

Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-
қол ақшасыз нысанда «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады. 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі 
түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру кестесі 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулік бойы.

Көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мере-
ке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес 
өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензия алу үшін өтініш 
берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес банкноталар-
ды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға лицензия алуға арналған өтініш;

2) төлем «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы жасалған жағдайларды 
қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алым 
төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын бермеген жағдайда, 
нотариат куəландырған көшірмесі);

4) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8080 тіркелген, 
«Банктердің жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдардың үй-жайларын күзетуді жəне жайластыруды ұйымдастыру қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 
тамыздағы № 250 қаулысымен бекітілген Банктердің жəне банк операцияларының жеке-
леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың үй-жайларын күзетуді жəне жайластыруды 
ұйымдастыру қағидаларының 40-тармағының бірінші бөлігінде көзделген үй-жайларды 
жалдау туралы шарт немесе банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды ин-
кассациялау бойынша операцияларды жүргізу үшін қажетті үй-жайларға құқықты 
белгілейтін құжат;

5) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1549 тіркелген, 
«Қазақстан Республикасында автомобильдік инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру 
жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2001 жылғы 20 сəуірдегі № 110 қаулысымен бекітілген, Қазақстан 
Республикасында автомобильдік инкассаторлық тасымалды ұйымдастыру жөніндегі 
нұсқаулықта көзделген талаптарға сəйкес келетін көрсетілетін қызметті алушыда меншік 
құқығымен кемінде 2 (екі) көлік құралы тіркелгені туралы куəлік; 

6) ұйымның атқарушы органының бірінші басшысының қаржылық қызметті көрсету 
саласында басшы лауазымында кемінде 1 (бір) жыл жұмыс тəжірибесі болуын рас-
тайтын құжаттар;

7) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес көрсетілетін 
қызметті алушының атқару органының бірінші басшысы туралы мəліметтер.

10. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның 
телнұсқасын алу үшін (егер оның алдында берілген лицензия қағаз түрінде ресімделген 
болса) өтініш білдірген кезде мемлекетік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысандағы өтініш;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенiн 
растайтын құжат.

11. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияны қайта 
ресімдеу үшін өтініш білдірген кезде мемлекетік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар 
тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сəйкес банк-
ноталарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға лицензияны қайта 
ресімдеуге өтініш;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенiн 
растайтын құжат;

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерінде бар құжаттарды қоспағанда, ли-
цензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың 
көшірмелері.

12. Көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш білдірген кезде мемлекетік қызмет 
көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

лицензия алу үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

лицензиялық алымның төленгенi туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);
3) электрондық сұратуға қоса тіркелетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 3), 4), 5), 6) (құжаттардың электрондық 
көшірмелері түрінде) жəне 7) тармақшаларында (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 2-қосымшасына сəйкес мəліметтердің электрондық нысаны түрінде) 
көрсетілген құжаттар.

Лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер оның алдында берілген лицензия қағаз 
жеткізгіште ресімделген болса):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
қызметтің жекелеген түрлерін орындау құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенi ту-
ралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

Лицензияны қайта ресімдеу үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенi 
туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, ли-
цензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың 
көшірмелері (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу), лицензиялық алым сомасының төленгені («электрондық үкіметтің» төлем 
шлюзі арқылы төлеген жағдайда) туралы мəліметтерді мемлекеттік ақпараттық 
жүйелердегі ақпаратты алу мүмкіндігі болған кезде оларды «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы алады.

13. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту:
1) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарында 

қызмет түрімен айналысуға тыйым салынған;
2) қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алым 

енгізілмеген;
3) көрсетілетін қызметті алушы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 11772 тіркелген, «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйымдарға банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға 
лицензия беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2015 жылғы 25 ақпандағы № 22 қаулысында белгіленген Банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноттарды, 
монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру қағидаларының 
3-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сəйкес келмеген;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға тиіс қызметті немесе 
қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы соттың заңды 
күшіне енген шешімі (үкімі) болған;

5) сот орындаушысының ұсынысы негізінде сот көрсетілетін қызметті алушы-бо-
рышкерге лицензия беруге уақытша тыйым салынған жағдайларда жүзеге асырылады.

Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
11-тармағында көрсетілген құжаттар тиісті түрде ресімделмеген жағдайда, лицензияны 
қайта ресімдеуден бас тартады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтен бас тарту осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 4-тармағының 1) тармақшасында көзделген мерзімде жүзеге асырылады. 

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану тəртібі
14. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану мына: 050040, Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ау-
даны, 21-үй мекенжайы бойынша көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына 
жазбаша түрде жүргізіледі. 

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен 
күні көрсетіледі. 

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының 
мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шағымы оны тіркеген күнінен бастап 
5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпарат бірыңғай 
байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы қолжетімді.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке ка-
бинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, шағымды қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағымданады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

15. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен келіспеген жағдайда, көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
16. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 

берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

17. Көрсетілетін қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинет», сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер 

көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу 
режимінде алуға рұқсат берілген.

18. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк-
ноталарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

(Кімге) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
(Кімнен) ______________________________________________________________
  (көрсетілетін қызметті алушының атауы)

Банкноталарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға лицен-
зия алу үшін өтініш

Банкноталарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау бойынша банк 
операциясын жүзеге асыруға лицензия беруіңізді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Меншік нысаны ______________________________________________________
2. 

Мекенжайы______________________________________________________________
(индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше, үйдің жəне (немесе)
 пəтердің №, телефон, факс)
Өтінішке қоса берілетін құжаттар:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
..._____________________________________________________________________
Ескерту. Кешкі касса: бар/жоқ (керегін көрсетіңіз).
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісемін. 
______________________________________________________________________
(Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) 
(Қолы, күні)
Мөр (ол болған кезде) орны

«Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк-
ноталарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының бірінші 
басшысы туралы мəліметтер

______________________________________________________________________
(басшының лауазымы жəне көрсетілетін қызметті алушының атауы көрсетіледі)

Жалпы мəліметтер:
Тегі, аты, 
əкесінің аты 
(ол болған 
кезде), жеке 
сəйкестендіру 
нөмірі

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(бірінші басшының жеке басын куəландыратын құжатқа сəйкес)

Туған күні жəне 
орны

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Тұрақты 
тұрғылықты 
жері, телефон 
нөмірлері

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(елді мекеннің кодын қоса алғанда, толық мекенжайы, ұялы, қызметтік, үй 
телефондарының нөмірлері көрсетіледі)

Еңбек қызметі туралы мəліметтер: 
№ Жұмыс кезеңі (ай/жыл) Ұйымның атауы, атқаратын қызметі жəне лауазымдық 

міндеттері, ұйымның координаттары
 

Басқа мəліметтер:
Коммерциялық жəне өзге ұйымдардағы қызметтік 
меншік, мүдделерге қарсы қылмыс, сыбайлас 
жемқорлыққа қатысты қылмыстары, сондай-
ақ экономикалық қызмет саласында жасалған 
қылмыстары үшін өтелмеген немесе заңда белгіленген 
тəртіппен алынбаған соттылығының болуы (Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттері үшін)

Иə/жоқ
(өтелмеген соттылығы болған 
кезде Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің бабын, үкім 
шығарылған күнді жəне нөмірін 
көрсету)

Мен (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) _________________________________
______________________________________________________________________
осы ақпаратты мұқият тексергенімді жəне оның дұрыс жəне толық екенін растаймын 

____________________ (қолы, күні).

«Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк-
ноталарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

(Кімге) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
(Кімнен) _______________________________________________________________
  (көрсетілетін қызметті алушының атауы)
Банкноталарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға лицензияны 

қайта ресімдеу арналған өтініш
Банкноталарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау үшін____________ 

жылы берілген № _____лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Меншік нысаны _______________________________________________________
2. 

Мекенжайы______________________________________________________________
(индекс, облыс, аудан, елді мекен, көше, үйдің жəне (немесе) пəтердің №, теле-

фон, факс)
Өтінішке қоса берілетін құжаттар:
1._____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
..._____________________________________________________________________

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісемін. 

_____________________________________________________________________
 (Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) 

________________________________________________________________
____________________ 
 (Қолы, күні)  Мөр (ол болған кезде) орны

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы № 37 қаулысына 17-қосымша 

 «Банк ашуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан 
Фото (3 x 4 сантиметр)

Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - жеке тұлға) туралы мəліметтер
____________________________________________________________________

(банк атауы)
20__ жылғы «___» ___________
1. Құрылтайшы ______________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
2. Туған күні _______________ жылғы «_____» ______________________________.
3. Туған жері __________________________________________________________.
4. Азаматтығы _________________________________________________________.
5. Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері ______________________________
______________________________________________________________________.
6. Тұрғылықты жері _____________________________________________________.
7. Жұмыс орны, лауазымы _______________________________________________
______________________________________________________________________.
8. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмыстың жəне үйдің нөмірі) ___________________
_____________________________________________________________________.
9. Білімі   _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)
10. Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме _______________________________
______________________________________________________________________.

(жұмыс орны, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі)

11. Көрсетілетін қызметті алушы қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, 
бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органның қаржы ұйымын консервациялау 
туралы, оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензия-
сынан айыру туралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы 
шешім қабылдағанға дейінгі 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымы директорлар 
кеңесінің бірінші басшысы, басқарманың бірінші басшысы немесе оның орынбасары, 
бас бухгалтері болды ма.

Көрсетілген талап уəкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау туралы, оның 
акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиясынан айыру тура-
лы, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдаған 
соң 5 (бес) жыл ішінде қолданылады.

 Қолы _________________ күні _________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы № 37 қаулысына 18-қосымша

«Банк ашуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымша

 Нысан

Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы - заңды тұлға) туралы мəліметтер 
_____________________________________________________________________

(банктің атауы)
20 __ жылғы «___» ___________
1. Құрылтайшы________________________________________________________
   (заңды тұлғаның атауы)
2. Орналасқан жері_____________________________________________________
 (пошталық индекс, облыс, қала, көше, үйдің нөмірі, байланыс телефоны)
3. Мемлекеттік тіркеу___________________________________________________
______________________________________________________________________
(құжаттың атауы, нөмірі, күні, кім берді)
4. Қызмет түрі___________________________________________________________
______________________________________________________________________
(қызметінің негізгі түрлері көрсетіледі)
5. Қазақстан Республикасының резиденті, Қазақстан Республикасының бейрезиденті 

болып табыла ма? (керегінің асты сызылсын).
6. Көрсетілетін қызметті алушының басшысы_________________________________
______________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), туған күні)
Білімі__________________________________________________________________
   (оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)
Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме ___________________________________
______________________________________________________________________
(жұмыс орны, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі)
7. Соңғы күнтізбелік 3 (үш) жылда көрсетілетін қызметті алушыда ірі қаржылық про-

блемалар, оның ішінде банкротқа ұшырау, консервация, сауықтыру болды ма:_____
_______________________________________________________________________

 (олардың туындау себептері)
______________________________________________________________________

(бұл проблемаларды шешу нəтижелері)
8. Көрсетілетін қызметті алушы ірі акционер болып табылатын немесе жарғылық 

капиталға қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан да көп пайызын тікелей жəне (немесе) жа-
нама иеленетін ұйымдарды көрсетіңіз: ұйымның атауы, орналасқан жері жəне мемлекеттік 
тіркелуі туралы деректер_____________________________________________________

_____________________________________________________________________
(ұйым қызметінің түрі)

______________________________________________________________________
 (осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуы)

_____________________________________________________________________
9. Бар болған жағдайда, тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 8318 тіркелген, «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін 
ең аз рейтингті, осы рейтингті беретін рейтинг агенттіктерінің тізбесін белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы 
№ 385 қаулысында белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірі тағайындаған ұйымның 
рейтингін көрсетіңіз.

10. Көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының не басқару органының 
бірінші басшысы қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау 
жөніндегі уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) қаржы ұйымын консервациялау, 
оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру ту-
ралы, сондай-ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға 
дейін 1(бір) жылдан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының директорлар кеңесінің бірінші 
басшысы, басқарманың бірінші басшысы немесе оның орынбасары, бас бухгалтері 
болды ма. Көрсетілген талап уəкілетті орган қаржы ұйымын консервациялау, оның 
акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-ақ 
қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы шешім қабылдағаннан кейін 5 (бес) 
жыл бойы қолданылады.

______________________________________________________________________
 (күні, қолы, мөр (ол болған кезде))

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы № 37 қаулысына 19-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысына 26-қосымша

«Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк 
операцияларына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк опе-

рацияларына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі əзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алу-
шы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін жіберу:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш бергенде:
лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта құрылған 

жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;
лицензияның телнұсқаларын беру кезінде – 2 екі) жұмыс күні ішінде;
2) құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 2 
(екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта 
ресімдеу, телнұсқасын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16 
жəне 17-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тартудың дəлелді жауабы.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия 
электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады жəне көрсетілетін қызметті берушінің 
мөрімен жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ныса-
нында жіберіледі.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет 
көрсету кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық 
алым төленеді:

1) аталған осы қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі 
лицензиялық алым 40 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен көп емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 100 пайызы болады.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысан-
да екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. 

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал арқылы 
алуға электрондық сұрау салынған жағдайда төлем «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі 
арқылы жүзеге асырылады. 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі 
үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі – 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін; 

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық үзілістерді 
қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері 
өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес нысан 
бойынша лицензия алуға өтініш;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенiн 
растайтын құжаттың көшірмесі;

3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын бермеген жағдайда, 
нотариат куəландырған көшірмесі);

4) барлық жоспарланып отырған банк операциялары бойынша лицензияны алу 
мақсаттарын, көрсетілетін қызметті алушы бағдарланып отырған нарықтың сегментін 
айқындауды, қызмет түрлерін, маркетинг жоспарын (клиентураны қалыптастыру), ұйымның 
қызметін қаржыландыру көздерін, алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы пайда мен 
шығындар болжамын ашып көрсететін жəне көрсетілетін қызметті алушының өз қызметінің 
жоспарларына сəйкес келетін ұйымдық құрылымы бар екенін көрсететін бизнес-жоспар; 

5) Қазақстан Республикасының банк заңнамасының талаптарына сəйкес көрсетілетін 
қызметті алушының банк операцияларын жүргізудің жалпы шарттары туралы қағидалар;

6) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес 
электрондық жəне қағаз жеткізгіштердегі банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын емес ұйымның атқарушы органның бірінші басшысы мен бас бухгалтері 
туралы мəліметтер;

7) құжаттарды ұсынған күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сəйкес акционерлер (қатысушылар) 
туралы мəліметтер;

8) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүргізетін филиалдардың (осын-
дайлар болған кезде) тізімі жəне осындай филиалдар туралы ережелердің нотариат 
куəландырған көшірмелер;

9) жарғылық капиталдың ең төмен мөлшерінің толық төленгендігін растайтын құжаттар 
- төлем тапсырмалары, кассалық кіріс ордерлері (акционерлік қоғамның ұйымдастыру-
құқықтық нысанындағы заңды тұлғаларды қоспағанда).

10. Көрсетілетін қызметті алушы-ипотекалық ұйымдар лицензия алу үшін осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан 
басқа қосымша мыналарды:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес 
электрондық жəне қағаз жеткізгіштердегі директорлар кеңесінің бірінші басшысы мен 
мүшелері, атқарушы органның мүшелері туралы мəліметтерді;

2) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 
31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 34-бабына сəйкес 
əзірленген ішкі кредиттік саясат туралы қағидаларды;

3) ішкі аудит туралы ережені ұсынады.
11. Көрсетілетін қызметті алушы-қор биржасы, орталық депозитарий лицензия алу 

үшін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 1), 2), 4) жəне 5) 
тармақшаларда көрсетілген құжаттарды ұсынады.

12. Көрсетілетін қызметті алушы-агроөнеркəсіптік кешен саласындағы ұлттық 
басқарушы холдингінің еншілес ұйымы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа қосымша мыналарды:

1) Заңның 34-бабына сəйкес əзірленген ішкі кредиттік саясат туралы қағидаларды;
2) ішкі аудит туралы ережені (акционерлік қоғамның ұйымдастыру-құқықтық нысанында 

құрылған заңды тұлғалар үшін) ұсынады.
13. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын (егер бұрын берілген ли-

цензия қағаз нысанында ресімделген болса) алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу 
құқығына лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі.

14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеуге көрсетілетін қызметті 
берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 
нысанындағы өтініш;

2) қызметтің лицензияланатын түрінен бір немесе одан көп банк операциясын алып 
тастаған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген лицензия қағаз ны-
санында ресімделсе);

3) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, ли-
цензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына 
лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны 
қайта ресімдеуге негіз болатын өзгерістер туралы ақпараттан тұратын құжаттардың көшірмелері. 

15. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы өтініш жасаған кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

лицензия алу үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде); 
3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының 9-тармағының 3), 4), 5), 6), 8) жəне 9) ( PDF форматындағы құжаттардың 
электрондық көшірмелері түрінде) жəне 7) (көрсетілетін қызметті алушының акционері 
(қатысушысы) басшысының ЭЦҚ-сымен жəне көрсетілетін қызметті алушы акционерінің 
(қатысушысының) ЭЦҚ-сымен расталған осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 3-қосымшасына сəйкес мəліметтер нысаны түрінде) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттар;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10, 11 жəне 12-тармақтарында 
PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде, олар электрондық 
сұрау салуға қоса тіркеледі.

Лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанын-
да ресімделсе):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу 
құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі 
түрінде).

Лицензияны қайта ресімдеу үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, ли-

цензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына 
лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, ли-
цензияны қайта ресімдеу үшін негіз болатын өзгерістер туралы ақпараттан тұратын 
құжаттардың көшірмелері (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмесі түрінде). 

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, 
лицензиялық алым сомасының төленгені туралы («электрондық үкіметтің» төлем шлюзі 
арқылы төлеген жағдайда) мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9, 10 жəне 12-тармақтарында 
көрсетілген бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп жəне соңғы 
парағының артына жəне тігістің түйініне жапсырылған, тігілген парақтар саны көрсетілген 
жапсырманың бір шетіне жартылай баса отырып, көрсетілетін қызметті алушының 
мөрімен (ол болған кезде) расталып ұсынылады. Құжаттардың көшірмелері көрсетілетін 
қызметті алушының осындай құжаттарға қол қоюға құқығы бар лауазымды адамдарының 
қолымен жəнекөрсетілетін қызметті алушының мөр бедерімен расталады.

16. Мыналар:
1) мына талаптардың кез келгенін сақтамау:
банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы 

мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде барлық ұйымдастыру-
техникалық іс-шараларды орындауға, оның ішінде қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органның нормативтік 
құқықтық актілерінің талаптарына сəйкес келетін үй-жайды, жабдықты жəне 
бухгалтерлік есепке алуды жəне бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру жөніндегі 
бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындауға, тиісті қызметкерлерді жалдауға тиіс;

2) табыс етілген құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талапта-
рына сəйкес келмеуі;

3) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарында 
қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;

4) қызмет түріне лицензия алуға өтініш берген жағдайда қызметтің жекелеген 
түрлерімен айналысу құқығына лицензиялық алымның енгізілмеуі;

5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың лицензиялануға жататын қызметті 
немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды 
күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы; 

6) сот орындаушысының ұсынысы негізінде соттың борышкер көрсетілетін қызметті 
алушыға лицензия беруге уақытша тыйым салуы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

17. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген құжаттарды тиісінше ресімдемеген жағдайда лицензияны 
қайта ресімдеуден бас тартады. 

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
18. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
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20-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғалардың шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы,шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 
аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады. 

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады. 

19. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық ны-
санда көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып 

қойылатын өзге талаптар
20. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін 

қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

21. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі 
мен мəртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

22. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті алушының www.nationalbank.kz ресми ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға 
банк операцияларына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-

дартына 1-қосымша

Нысан
Кімге_______________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
Кімнен ________________________________________________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Өтініш
Мынадай банк операцияларын жүзеге асыруға лицензия беруіңізді өтінемін:________ 

_________________________________________________________________________
(валютаның түрін көрсету (ұлттық жəне (немесе) шетелдік)).

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері_________________________
_____________________________________________________________________

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)
______________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің 

нөмірі мен күні жəне қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен 
қадағалау жөніндегі уəкілетті орган белгілеген жарғылық капиталдың ең төмен 
мөлшері_____________

____________________________________________________________________
3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің 

нөмірі жəне күні жəне қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 
мен қадағалау жөніндегі уəкілетті орган белгілеген жарғылық капиталдың ең төмен 
мөлшері:____________

______________________________________________________________________
4. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша даналар мен 

парақтар саны: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) 

дəйектілігі үшін толық жауапкершілік атқарады.
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісем беремін.
Өтінішті беруге уəкілетті адамның тегі, аты, бар болса – əкесінің аты, лауазымы
______________
(қолы)
20____жылғы _____________»______»
Мөр (болған кезде) орны

«Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға 
банк операцияларына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-

дартына 2-қосымша

Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның 
атқарушы органының бірінші басшысы жəне бас бухгалтері туралы

мəліметтер
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушы қызметкерінің лауазымы жəне көрсетілетін 
қызметті алушының атауы көрсетіледі)

 
1. Жалпы мəліметтер:

Тегі, аты, əкесінің аты (ол 
болған кезде)

_________________________________________________
_________________________________________________
(жеке басын куəландыратын құжатқа толық сəйкес келу-
ге тиіс, тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) өзгерген 
жағдайда оның қай уақытта жəне қандай себеппен 
өзгертілгені көрсетілсін)

Туған күні жəне туған жері _________________________________________________

Тұрақты тұрғылықты жері, теле-
фон нөмірлері

_________________________________________________
_______________________ __________________________
(елді мекеннің кодын қоса алғанда, толық мекенжайы, 
қызметтік, үй, байланыс телефондары көрсетілсін)

Азаматтығы _________________________________________________
Жеке басын куəландыратын 
құжаттың толық деректемелері

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

 
Жақын туыстары (ата-анасы, ері (зайыбы), ағасы-інісі, апасы-сіңлісі, балалары), 

сондай-ақ жекжаттары (ерінің (зайыбының) ата-анасы, ағасы-інісі, апасы-сіңлісі, ба-
лалары) туралы мəліметтер:
 № Тегі, аты, əкесінің аты (ол 

болған кезде)
Туған жылы Туыстық қатынастары Жұмыс орны 

мен қызметі
1
2

    

№

Көрсетілетін қызметті алушының өзге заңды тұлғаларды құруға жəне оның қызметіне 
қатысушы, акционер ретінде қатысуы туралы мəліметтер:
 № Заңды тұлғаның 

атауы мен 
тұрғылықты жері

Заңды тұлға 
қызметінің 
жарғылық 

түрлері

Көрсетілетін қызметті алушының заңды тұлғаның 
жарғылық капиталына қатысу үлесі, акциялар 

саны жəне көрсетілетін қызметті алушыға тиесілі 
акциялардың заңды тұлғаның дауыс беретін 
акцияларының жалпы санына пайыздық ара-

қатынасы
    

2. Кəсіби деректер:
 Білімі, оның ішінде 
жұмыс бейініне сəйкес 
келетін кəсіби білімі

______________________________________________________
______________________________________________________
(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімшенің атауы мен 
тұрғылықты жері, оқу кезеңін, берілген біліктілігі, білімі туралы 
дипломның деректемелері көрсетілсін)

Қосымша білімі, оның 
ішінде жұмыс істейтін 
саласындағы біліктілікті 
арттыру курстары, 
ғылыми дəрежесі

______________________________________________________
______________________________________________________
(оқу орнының атауы мен орналасқан жері, оқу кезеңі, білімі 
туралы дипломның, сертификаттың, куəліктің деректемелері 
көрсетілсін)

Қаржылық қызмет 
көрсету саласындағы 
жұмыс тəжірибесі

______________________________________________________
______________________________________________________
(қаржы ұйымдарындағы жұмыс істеген жылдарының
саны, қызмет түрлері бойынша аудитор,
бухгалтер қызметін атқаруы көрсетілсін)

Басшы қызметіндегі 
жұмыс тəжірибесі

_______________________________________________________
_______________________________________________________
(бар жұмыс тəжірибесі сипатталады: қызметтік міндеттер, кəсіби 
дағдылары)

Қол жеткізген 
жетістіктері

______________________________________________________
______________________________________________________
(осы мəселе бойынша ақпаратты, мысалы, ғылыми 
жарияланымдардың атауы көрсетілсін,
ғылыми əзірлемелерге, заң жобаларына қатысу жəне т.б.)

Осы мəселеге қатысты 
басқа ақпара т

_______________________________________________________
_______________________________________________________
(кандидаттың кəсіби біліктілігін сипаттайтын ақпарат көрсетіледі)

Еңбек қызметі туралы мəліметтер:
№ Жұмыс кезеңі (ай 

ж əне (немесе) жыл)
Ұйымның атауы, атқаратын қызметі жəне қызметтік 

міндеттері, ұйымның координат тары

    
3. Басқа мəліметтер:

 Экономикалық қызмет саласында жасаған 
қылмыстары үшін, мемлекеттік қызмет жəне 
мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы жасаған 
сыбайлас жемқорлық жəне өзге де қылмыстары 
үшін заңда белгіленген тəртіппен өтелмеген не-
месе алынбаған соттылығының болуы ( Қазақстан 
Республикасының бейрезиденттері үшін)

Иə немесе жоқ
(егер Иə десе, онда
қылмыстық жауапкершілікке
тарту туралы үкімнің күні
мен нөмірі, Қазақстан
Республикасының Қылмыстық
кодексінің бабы көрсетілсін)

Қадағалау органдарының Қазақстан 
Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін 
қызметтік міндетті орындаудан шеттетуі туралы 
деректердің болуы 

Иə немесе жоқ (егер «иə» десе, онда 
осы шараны қолданған органның ата-
уы жəне күні көрсетілсін)

Бұрын банкрот болып танылған не оған қатыс ты 
лицензиядан айыру, мəжбүрлеп тарату, консер-
вациялау, акцияларды мəжбүрлеп сатып алу ту-
ралы шешім қабылдан қаржы ұйымының басшы 
қызметкері болып табылған

Ұйымның атауы, қызметі, жұмыс 
кезеңі

Қаржы ұйымының басшысы ретінде қаржылық 
қызмет көрсету мəселелері бойынша сот 
талқылауына жауапкер ретінде тартылды ма

(сот талқылауындағы жауапкер 
ұйымның атауы мен күні, қаралатын 
мəселе жəне соттың шешімі 
көрсетілсін

Осы мəселеге қатысты басқа да ақпарат (ерікті түрде көрсетіледі) 
Мен (тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)) , ______________________, осы 

ақпаратты мұқият тексергенімді жəне шынайы əрі толық болып табылатынын рас-
таймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерімді жинауға жəне 
өңдеуге келісім беремін _____________________ (қолы, күні).

 
«Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға 

банк операцияларына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартына 3-қосымша

Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы 
мəліметтер 

(заңды тұлға үшін)
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)
1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы)_____________________
______________________________________________________________________

(толық атауы)
Орналасқан жері _______________________________________________________
______________________________________________________________________

(пошталық индексі, мекенжайы)
Байланыс деректемелері: _______________________________________________
______________________________________________________________________

(телефон жəне факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (ол бар болса)
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер ____________________________
______________________________________________________________________
(құжаттың атауы, нөмірі жəне берілген күні, кім берді)
Қазақстан Республикасының резиденті немесе бейрезиденті__________________
Негізгі қызмет түрі ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акциялары 

санының көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акцияларының жалпы саны-
на пайыздық ара қатынасы немесе көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капи-
талына қатысу үлесі______________________________________________________

______________________________________________________________________
3. Көрсетілетін қызметті алушының акцияларын төлеу үшін (көрсетілетін қызметті 

алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне) ақшаны енгізер алдындағы 
көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) меншікті капиталының 
мөлшері жəне көрсетілетін қызметті алушының акцияларын төлеу үшін (өтініш берушінің 
жарғылық капиталына қатысу үлесіне) енгізілген сома___________________________
_______________ _________________________________________________________

4. Заңды тұлғалардың толық атауын жəне орналасқан жерін көрсете отырып, 
көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) қатысушы, акционер 
ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға жəне қызметіне қатысуы туралы мəліметт
ер:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Ұйымдардың толық атауларын, орналасқан жерін көрсете отырып, көрсетілетін 

қызметті алушының акционері (қатысушысы) қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржылық 
топтары, холдингтері, концерндері, қауымдастықтары, консорциумдары туралы мəліме
ттер______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) басшысы туралы мəлім

еттер:____________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалауға келісім беремін
20__ жылғы «___»_____________.
Көрсетілетін қызметті алушының акционері 
(қатысушысы) басшысының қолы
 ________________
 Мөр (болған кезде) орны 

Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы) туралы
мəліметтер

(жеке тұлға үшін)
______________________________________________________________________

(Көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы)_____________________
______________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
Туған жылы жəне күні ___________________________________________________
Азаматтығы___________________________________________________________
Жеке басын куəландыратын құжат деректері__________________________________
_____________________________________________________________________
(құжат атауы, нөмірі, сериясы жəне берілген күні, кім берді)
Тұрғылықты жері ______________________________________________________
______________________________________________________________________

(пошталық индексі, мекенжайы)
Байланыс деректемелері _________________________________________________
______________________________________________________________________

(телефон нөмірі, электрондық поштаның мекенжайы)
Жұмыс орны (мекенжайын көрсете отырып), қызметі ____________________________
_____________________________________________________________________
2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акциялары 

санының көрсетілетін қызметті алушының дауыс беретін акцияларының жалпы санына 
пайыздық ара қатынасы немесе көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капита-
лына қатысу үлесі_________________________________________________________

______________________________________________________________________
3. Заңды тұлғалардың толық атауын жəне орналасқан жерін көрсете отырып, 

көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) қатысушы, акционер 
ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға жəне қызметіне қатысуы туралы мəліметт
ер:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерімді жинау мен өңдеуге 

жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

20__ жылғы «___»_____________.
Көрсетілетін қызметті алушы 
акционерінің (қатысушысының) қолы __________

«Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға 
банк операцияларына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-

дартына 4-қосымша

Нысан
Кімге _________________________________________________________________

 (көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
Кімнен_________________________________________________________________

 (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________байланысты
(лицензияны қайта ресімдеудің себебі көрсетіледі)
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(лицензияның атауы жəне валюта түрі (ұлттық жəне (немесе шетел)
____________________________________лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын 

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер: 
1. Көрсетілетін қызметті алушы орналасқан жері: _______________________________
_____________________________________________________________________

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)
______________________________________________________________________

(телефон, факс)
3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің 

нөмірі жəне күні жəне қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 
мен қадағалау жөніндегі уəкілетті орган белгілеген жарғылық капиталдың ең төмен 
мөлшері_____________

_____________________________________________________________________
4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша даналар мен парақтар 

саны: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) 

дəйектілігі үшін толық жауапкершілік атқарады. 
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісем беремін.
Өтініш беруге уəкілетті адамның тегі, аты, бар болса – əкесінің аты, лауазымы: 
 ______________________________________________________________________
__________________ (қолы)
20__ жылғы « ___ » _____________ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы № 37 қаулысына 20-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысына 27-қосымша

«Ислам банктері жүзеге асыратын банктік жəне өзге операцияларды 
жүргізуге арналған лицензияны беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер 

1. «Ислам банктері жүзеге асыратын банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге 
арналған лицензияны беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (көрсетілетін қызметті алушы) 
көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін жіберу:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш бергенде:
лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
көрсетілетін қызметті алушы бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта құрылған 

жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;
лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
2) құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 2 
(екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

5 .  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензияны беру, қайта ресімдеу, 
лицензияның телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 16-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия 
электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады жəне көрсетілетін қызметті 
берушінің мөрімен жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады. 

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым 
төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық 
алым 80 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен артық емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 100 пайызын құрайды.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысан-
да екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. 

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал 
арқылы алуға электрондық сұрау салынған жағдайда төлем «электрондық үкіметтің» 
төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады. 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі 
үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі – 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін; 

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс 
жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады;

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензия алу үшін 
өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша ислам банкінің банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуіне лицензия 
беру туралы өтініш;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның төленгенiн 
растайтын құжаттың көшірмесі;

3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын бермеген 
жағдайда, нотариат куəландырған көшірмесі);

4) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 
31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 20-бабы талаптарына сəйкес банктің 
басшы қызметкерлері лауазымдарына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

5) банктің директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит қызметі туралы ереже;
6) банктің директорлар кеңесі бекіткен кредит комитеті туралы ереже;
7) штат кестесі (қызметкерлердің тегін, атын жəне əкесінің атын (ол бар болса) 

көрсете отырып);
8) банктің бағдарламалық техникалық құралдарының қаржы нарығын жəне қаржы 

ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органның (бұдан 
əрі – уəкілетті орган) жəне Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар жəне 
кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасының талаптарына сəйкес келуін 
растайтын құжаттар;

9) ең төмен мөлшері уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген 
жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері; 

10) акционерлердің жалпы жиналысының исламдық қаржыландыру қағидаттары 
жөніндегі кеңесті тағайындау туралы шешімі.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензия беру туралы өтінішпен бір мезгілде 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 (бір) жыл 
ішінде барлық ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалғанын, оның ішінде 
уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сай келетін үй-
жайдың, жабдықтың жəне бухгалтерлік есепке алуды жəне бас бухгалтерлік кітапты 
автоматтандыру бойынша бағдарламалық қамтамасыз етудің дайындалғаның, тиісті 
қызметкерлердің қабылдануын растайтын құжаттарды ұсынады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге қосымша банктік 
жəне өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алуға өтініш жасаған кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысандағы өтініш;
2) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы шарттары тура-

лы ереже;
3) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

лицензиялық алымның төленгенін растайтын (төлем тапсырмасы) құжаттың көшiрмесi.
11. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның 

телнұсқасын алуға (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделсе) өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу 
құқығына лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі.

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияны 
қайта ресімдеуге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес 
нысандағы өтініш; 

2) лицензияның түпнұсқасы (лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан көп 
банктік жəне өзге де операциясын алып тастаған жағдайда);

3) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, ли-
цензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына 
лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, ли-
цензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған 
құжаттардың көшірмелері.

13. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны алуға порталға өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағы 3), 4), 5), 6), 9) жəне 10) тармақшаларында (PDF форматындағы 
құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 7) жəне 8) тармақшаларында (осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3 жəне 4-қосымшаларына сəйкес ны-
сан бойынша электрондық құжат түрінде штат кестесі жəне банктің бағдарламалық 
техникалық құралдарының уəкілетті органның жəне Қазақстан Республикасындағы 
кредиттік бюролар жəне кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасының та-
лаптарына сəйкес келуін растайтын құжаттар) көрсетілген құжаттар;

электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 10-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (PDF 
форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алуға (егер бұрын 
берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе) порталға өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен ай-
налысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық 
көшірмесі түрінде).

15. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеуге порталға өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, ли-
цензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына 
лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, лицензи-
яны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған құжаттардың 
көшірмелері (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, 
лицензиялық алым сомасының төленгені туралы («электрондық үкіметтің» төлем шлюзі 
арқылы төлеген жағдайда) мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
көзделген өшірілген не қосып жазылған, сызылған сөздері бар құжаттарды қарауға 
қабылдамайды.

16. Мыналар:
1) мына талаптардың кез келгенін сақтамау:
банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін 

қызметті алушы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде барлық 
ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды орындауға, оның ішінде уəкілетті органның 
нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сəйкес келетін үй-жайды, жабдықты 
жəне бухгалтерлік есепке алуды жəне бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру 
жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз етуді дайындауға, тиісті персонал жалдауға тиіс;

жұмыс істеп тұрған банктер үшін қосымша банктік жəне өзге де операцияларды 
жүргізуге лицензия алған кезде:

қосымша банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге лицензия алу үшін өтініш 
берудің алдындағы қатарынан 3 (үш) ай ішінде пруденциялық нормативтердің орын-
далуын қамтамасыз ету;

уəкілетті орган тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің болуы бөлігінде 
белгілеген талаптардың орындалуын қамтамасыз ету;

банктік жəне өзге де операциялардың қосымша түрлерін жүргізудің жалпы талап-
тары туралы қағидаларды ұсыну;

2) құрамына банк кіретін банк конгломераты өтініш бергенге дейінгі 6 (алты) ай 
кезеңінде белгіленген пруденциялық нормативтерді жəне басқа да сақталуы міндетті 
нормалар мен лимиттерді сақтамауы;

3) егер банк мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 1(бір) жыл ішінде лицензия 
алу жөнінде өтініш жасамаса; 

4) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сəйкес келмеуі;

5) қоғамның органдары сайланғандардың қатарынан басшы қызметкерге келісімнің 
берілмеуі (жаңадан құрылатын банк үшін);

6) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін 
қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;

7) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген 
түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның енгізілмеуі;

8) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға жататын қызметті тоқтата 
тұру немесе тыйым салу немесе қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуға тыйым 
салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (өкімінің) болуы; 

9) сот орындаушысының ұсынысы негізде соттың борышкер көрсетілетін қызметті 
алушыға лицензия беруге уақытша тыйым салуы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
12-тармағында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны 
қайта ресімдеуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
17. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
19-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 

жəне аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете 
отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

18. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге де талаптар
19. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін 

қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

20. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинеті» арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығынан мемлекеттік қызмет көрсетудің 
тəртібі мен мəртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

21. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Ислам банктері жүзеге асыратын банктік жəне өзге де операцияларды 
жүргізуге арналған лицензияны беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-

дартына 1-қосымша

нысан
Кімге________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
Кімнен_______________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Ислам банкінің банктік жəне өзге операцияларды жүргізуге 
лицензия беру туралы өтініш

 Мыналарды:
1) ислам банкінің банктік операцияларын: _________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2) банктік жəне өзге операцияларды: _____________________________________
______________________________________________________________________

(валюта түрін көрсету - ұлттық жəне (немесе) шетел)
______________________________________________________________________
жүргізуге лицензия беруіңізді сұраймын
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері: _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі, телефон, факс)
2. Көрсетілетін қызметті алушының банктік жəне өзге операцияларды жүргізуге бірінші 

рет алынған лицензиясы туралы деректер:_____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша даналар жəне 

парақтар саны:_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы жəне құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса 

берілген құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығын толық растайды.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісім беремін. 
Өтінішті беруге өкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы 

_________________________________________________________________________
____________________   ______________________
                (қолы)                (күні)
 Мөр(болған кезде) орны 

«Ислам банктері жүзеге асыратын банктік жəне өзге де операцияларды 
жүргізуге арналған лицензияны беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-

дартына 2-қосымша 

нысан
Кімге __________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
кімнен _________________________________________

(Көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Өтініш
___________________________________________________________байланысты

(лицензияны қайта ресімдеудің себебі)
_____________________________________________________________________

(лицензияның атауы, валюта түрі – ұлттық жəне (немесе) шетел)
____________________________________лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Атауы жəне орналасқан жері __________________________________________
______________________________________________________________________.

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі, телефон, факс)
2. Көрсетілетін қызметті алушының банктік жəне өзге операцияларды жүргізуге бірінші 

рет алынған лицензиясы туралы деректер:_____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша даналар жəне 

парақтар саны:__________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Көрсетілетін қызметті алушы жəне құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса 

берілген құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығын толық растайды.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісім беремін.
Өтінішті беруге өкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы 
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ ______________________
           (қолы)                                         (күні)
 Мөр (болған кезде) орны

 «Ислам банктері жүзеге асыратын банктік жəне өзге де операцияларды 
жүргізуге арналған лицензияны беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 3-қосымша

Нысан
Штат кестесі

№ Тегі Аты Əкесінің аты
(ол болған кезде)

Лауазымы 

1 2 3 4 5

«Ислам банктері жүзеге асыратын банктік жəне өзге де операцияларды 
жүргізуге арналған лицензияны беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-

дартына 4-қосымша

Нысан

Банктің бағдарламалық техникалық құралдарының қаржы нарығын 
жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті 

органның талаптарына жəне Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюро-
лар жəне кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сəйкестігін 

растайтын құжаттар 
№ Құжаттың атауы Сəйкестігі 
1 2 3

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 21-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
 2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 28-қосымша

«Банктерге банк операцияларын жəне Қазақстан Республикасының банк 
заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Банктерге банк операцияларын жəне Қазақстан Республикасының банк 
заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі. 

3.  Мемлекеттік қызметті  Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
(бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін жіберу:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:
лицензияны бергенде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
көрсетілетін қызметті алушы бөліп шығару немесе бөліну нысанында қайта 

ұйымдастырылған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс 
күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын бергенде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
2) құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 2 
(екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автомат-
тандырылған) жəне қағаз түрінде. 

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта 
ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 16-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицен-
зия электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады жəне көрсетілетін қызметті 
берушінің мөрімен жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі қызметті алушыға «жеке кабинетіне» 
көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы 
(бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым 
төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық 
алым 80 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен артық емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 100 пайызын құрайды.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысан-
да екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. 

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал 
арқылы алуға электрондық сұрау салынған жағдайда төлем «электрондық үкіметтің» 
төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады. 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері 13.00-ден 14.30-
ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі – 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін; 

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс 
жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге 
лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес нысан 
бойынша банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы өтініш;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды 
қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның 
төленгенiн растайтын құжат;

3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын бермеген жағдайда, 
нотариат куəландырған көшірмесі);

4) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 
жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 20-бабының 
талаптарына сəйкес банктің басшы қызметкерлері лауазымдарына ұсынылатын 
адамдардың құжаттары;

5) банктің директорлар кеңесі бекіткен ішкі аудит қызметі туралы ереже;
6) банктің директорлар кеңесі бекіткен кредиттік комитет туралы ереже;
7) штат кестесі (қызметкерлердің тегін, атын жəне əкесінің атын (ол болған кезде) 

көрсете отырып);
8) банктің бағдарламалық техникалық құралдарының қаржы нарығын жəне қаржы 

ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органның (бұдан 
əрі – уəкілетті орган) жəне Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар жəне 
кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасының талаптарына сəйкес келуін 
растайтын құжаттар;

9) ең төмен мөлшері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық 
актісінде белгіленген жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың 
көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензия беру туралы өтінішпен бір мезгілде 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 (бір) жыл 
ішінде барлық ұйымдастыру-техникалық іс-шаралардың орындалғанын, оның ішінде 
уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сай келетін үй-
жайдың, жабдықтың жəне бухгалтерлік есепке алуды жəне бас бухгалтерлік кітапты 
автоматтандыру бойынша бағдарламалық қамтамасыз етудің дайындалғаның, сондай-
ақ тиісті қызметкерлердің қабылданғанын растайтын құжаттарды ұсынады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы қосымша банктік жəне өзге де операцияларды 
жүргізуге лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;
2) банк операцияларының қосымша түрлерін жүргізудің жалпы шарттары туралы 

қағидалар;
3) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды 

қоспағанда, лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың (төлем тапсыр-
масы) көшірмесі.

11. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның 
телнұсқасын алуға (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделсе) өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу 
құқығына лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі.

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияны 
айта ресімдеуге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес 
нысандағы өтініш; 

2) лицензияланатын қызмет түрінен бір немесе одан көп банктік жəне өзге де опе-
рацияларын алып тастаған жағдайда лицензияның түпнұсқасы (егер бұрын берілген 
лицензия қағаз нысанда ресімделсе);

3) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, ли-
цензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына 
лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, ли-
цензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған 
құжаттардың көшірмелері.

13. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны алуға порталға өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағы 3), 4), 5), 6) жəне 9) тармақшаларында (PDF форматындағы 
құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 7) жəне 8) тармақшаларында (осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3 жəне 4-қосымшаларына сəйкес ны-
сан бойынша электрондық құжат түрінде штат кестесі жəне банктің бағдарламалық 
техникалық құралдарының уəкілетті органның жəне Қазақстан Республикасындағы 
кредиттік бюролар жəне кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасының та-
лаптарына сəйкес келуін растайтын құжаттар);

электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 10-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттар (PDF 
форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде);

14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алуға (егер бұрын 
берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе) порталға өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына 
лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

15. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеуге порталға өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, ли-
цензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығына 
лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде бар құжаттарды қоспағанда, ли-
цензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған 
құжаттардың көшірмелері (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері 
түрінде).

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, 
лицензиялық алым сомасының төленгені туралы («электрондық үкіметтің» төлем шлюзі 
арқылы төлеген жағдайда) мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
көзделген өшірілген не қосып жазылған, сызылған сөздері бар құжаттарды қарауға 
қабылдамайды.

16. Мыналар:
1) мына талаптардың кез келгені сақталмағанда:
банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін:
мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 1 (бір) жыл ішінде барлық ұйымдастыру-

техникалық іс-шараларды, оның ішінде уəкілетті органның нормативтік құқықтық 
актілерінің талаптарына сай келетін үй-жайды, жабдықты жəне бухгалтерлік есеп беру 
мен бас бухгалтерлік кітапты автоматтандыру жөніндегі бағдарламалық қамтамасыз 
етуді дайындау, тиісті қызметкерлерді жалдау бойынша орындамау; 

қосымша банк операцияларын жүргізуге лицензия алу кезінде жұмыс істеп тұрған 
банктер үшін:

қосымша банк операцияларын жүргізуге лицензия алу үшін өтініш берген айдың 
алдындағы қатарынан 3 (үш) ай ішінде пруденциялық нормативтердің орындалуын 
қамтамасыз ету;

(Жалғасы. Басы 15-24-беттерде) 

(Жалғасы 26-бетте) 
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тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің болуы бөлігінде уəкілетті орган 
белгілеген талаптардың орындалуын қамтамасыз ету; 

2) банктің мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 1 (бір) жыл ішінде лицензия 
алу жөнінде өтініш жасамауы;

3) табыс етілген құжаттардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9 жəне 10-тармақтарында белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі;

4) құрамына банк кіретін банк конгломератының белгіленген пруденциялық 
нормативтерді жəне басқа да сақталуы міндетті нормалар мен лимиттерді өтініш 
берілгенге дейінгі 6 (алты) ай кезеңінде сақтамауы;

5) қоғам органдары сайлағандардың қатарынан басшы қызметкерге келісімнің 
берілмеуі (жаңадан құрылатын банк үшін); 

6) Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін 
қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;

7) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген 
түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым енгізілмеуі;

8) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе 
жекелеген қызмет түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген 
сот шешімінің (үкімінің) болуы;

9) сот орындаушысының ұсынысы негізінде соттың борышкер көрсетілетін қызметті 
алушыға лицензия алуға уақытша тыйым салуы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас 
тартуға негіз болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті беруші осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының 
12-тармағында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны 
қайта ресімдеуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-
ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
17. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 19-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі 

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның аты-

жөнін, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады. 

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

18. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілген мемлекеттік қызметтің 
нəтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
19. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

20. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

21. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Банктерге банк операцияларын жəне Қазақстан Республикасының банк 
Заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Кімге_________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

кімнен________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

 
Банктің жəне өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру туралы

өтініш
 
Банк операцияларын: ____________________________________________________
  (валюта түрін көрсету - ұлттық жəне (немесе) шетел):
______________________________________________________________________
өзге операцияларды: ____________________________________________________
________________________________жүзеге асыруға лицензия беруіңізді сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері________________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)
____________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Банктік жəне өзге операцияларды жүргізуге бірінші рет алған лицензия туралы 

деректер: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
3. Жіберген құжаттардың тізбесі, əрқайсысы бойынша даналар жəне парақтар 

саны:__ __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушылар, құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса 

берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігін толық растайды. 
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісім беремін.
Өтініш беруге уəкілетті адамның тегі, аты, əкесіінң аты (ол бар болса), лауазымы
______________________________________________________________________.
_____________________  _____________________
 (қолы)                  (күні)
Мөр (болған кезде) орны 

«Банктерге банк операцияларын жəне Қазақстан Республикасының банк 
заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Кімге_________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

Кімнен________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

 Өтініш
___________________________________________________________ байланысты

(лицензияны қайта ресімдеудің себебі)
______________________________________________________________________

(лицензияның атауы, валюта түрі – ұлттық жəне (немесе) шетел)
____________________________________лицензиясын қайта ресімдеуді сұраймын 
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:_______________________________
______________________________________________________________________:
1. Атауы жəне орналасқан жері ____________________________________________
______________________________________________________________________.

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі, телефон, факс)
2. Банктік жəне өзге операцияларды жүргізуге бірінші рет алынған лицензиясы туралы 

деректер:_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
3. Жіберілген құжаттардың тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша даналар жəне 

парақтар саны: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Көрсетілетін қызметт і алушы жəне құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса 

берілген құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығын толық растайды.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісім беремін.
Өтінішті беруге өкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), лауазы-

мы _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________        ______________________
              (қолы)   (күні)
 Мөр (болған кезде) орны 

«Банктерге банк операцияларын жəне Қазақстан Республикасының банк 
заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан
 Штат кестесі 

№ Тегі Аты Əкесінің аты (ол бар болса) Лауазымы

1 2 3 4 5

Банктерге банк операцияларын жəне Қазақстан Республикасының банк 
заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Нысан 
 

Банктің бағдарламалық техникалық құралдарының қаржы нарығын 
жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті 

органның талаптарына жəне Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюро-
лар жəне кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сəйкестігін 

растайтын құжаттар  
№ Құжаттың атауы Сəйкестігі
1 2 3

 

«Банктерге банк операцияларын жəне Қазақстан Республикасының банк 
заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша
________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

 
Өтініш

 Мыналарға __________________________________________________байланысты
 (лицензияны қайта ресімдеу себебі көрсетілсін)
______________________________________________________________________
(лицензияның атауы, валютның түрі – ұлттық жəне (немесе) шетел валютасы 

көрсетілсін)
_____________________________________________лицензияны қайта ресімдеуді 

сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:_______________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________:
1. Атауы, орналасқан жері ______________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің нөмірі, телефон, факс)
2. Банк жəне (немесе) өзге операцияларды жəне (немесе) бағалы қағаздар 

нарығындағы қызметті жүргізуге бірінші рет алынған лицензия туралы дерек-
тер:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
3. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, əрқайсысы бойынша даналар жəне парақтар 

саны: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Көрсетілетін қызметті алушы жəне құрылтайшылар (акционерлер) өтінішке қоса 

берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігін толық растайды. 
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісім беремін.
Ө т і н і ш т і  б е р у г е  у ə к і л е т т і  а д а м н ы ң  т е г і ,  а т ы ,  ə к е с і н і ң  а т ы 

(ол болған кезде), лауазымы_______________________________________________
______________________________________________________________________.
_______________________ _____________________
 (қолы)   (күні)

Мөр (болған кезде) орны

Банктерге банк операцияларын жəне Қазақстан Республикасының банк 
заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан
Штат кестесі

№ Тегі Аты Əкесінің аты (ол болған кезде) Лауазымы 
1 2 3 4 5

 

«Банктерге банк операцияларын жəне Қазақстан Республикасының банк 
заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Нысан
Банктің бағдарламалық техникалық құралдарының қаржы нарығын 

жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органның талаптарына жəне Қазақстан Республикасының кредиттік бюролар 

жəне кредиттік тарихты қалыптастыру туралы заңнамасына сəйкес келуін рас-
тайтын құжаттар 

№ Құжаттың атауы Сəйкес келуі
1 2 3

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 22-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 29-қосымша

«Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға Банкі (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін жіберу:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған кезден бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш бергенде – 2 (екі) ай ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған 

кезден бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді. 

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 
күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас 
тартуды береді.

5 .  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – көрсетілетін қызметті алушының аты-
на көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесін қоса 
бере отырып, банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру 
жəне көрсетілетін қызметті берушінің рұқсатын беру туралы хат не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көзделген негіздер бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап жіберу. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш бер-
ген жағдайда, нəтиже электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады жəне 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында 
жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі. 
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері 13.00-ден 14.30-
ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі – 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін; 

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес ны-
сан бойынша банкті (банк холдингін) ерікті қайта ұйымдастыруға (біріктіруге, қосуға, 
бөлуге, бөліп шығаруға, қайта құруға) рұқсат алуға арналған өтінішхат;

2) көрсетілетін қызметті алушының жоғары органының оны ерікті түрде қайта 
ұйымдастыру туралы шешiмi;

3) көрсетілетін қызметті алушыны ерікті түрде қайта ұйымдастырудың болжамды 
талаптарын, нысандарын, тəртiбi мен мерзiмдерiн сипаттайтын құжаттар;

4) көрсетілетін қызметті алушыны ерікті түрде қайта ұйымдастырғаннан кейiнгi жəне/
немесе көрсетілетін қызметті алушыны ерікті түрде қайта ұйымдастыру нəтижесiнде 
құрылған заңды тұлғалардың есеп айырысу балансын қоса алғанда, ерікті түрде қайта 
ұйымдастыру салдарының қаржылық болжамы. 

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан басқа біріктіру ны-
санында ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат алу туралы өтінішхатқа қоса қайта 
ұйымдастырылатын банктердің атқарушы органдарының бірінші басшылары қол қойған 
біріктіру туралы шарт беріледі.

10. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін 
қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта 
ұйымдастыруды жүргізу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша банкті ислам банкіне айналдыру нысанында оны ерікті түрде қайта 
ұйымдастыруға рұқсат беру туралы өтініш;

2) банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастыру ту-
ралы шешім қабылданған көрсетілетін қызметті алушы - банк акционерлерінің жалпы 
жиналысының шешімі;

3) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 
жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 
52-15-баптарының талаптарына сəйкес келетін көрсетілетін қызметті алушы - банкті 
ислам банкіне айналдыру бойынша іс-шаралар жоспары;

4) көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру салдарының 
қаржылық болжамы (көрсетілетін қызметті алушы - банктің бухгалтерлік балансы бол-
жамы жəне кірістері мен зияндары туралы есеп, көрсетілетін қызметті алушы - банктің 
пруденциалдық нормативтерінің есебі, оның ішінде көрсетілетін қызметті алушы - банкті 
ислам банкіне айналдыру аяқталғаннан кейін шоғырландырылған негіздегі есебі).

Көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру салдарының 
қаржылық болжамына мына көрсеткіштердің қысқамерзімді, ортамерзімді жəне 
ұзақмерзімді талдауы кіреді:

айналдыру рəсімі аяқталғаннан кейін қаржылық есептілік негізінде меншік 
активтеріне жəне меншік капиталына тиімділігі (таза пайданың активтердің орташа 
мəніне жəне меншік капиталының орташа мəніне қатынасы);

салалар, валюталар, қаржы құралдарының түрлері, айналдыру рəсімі аяқталғаннан 
кейін өтегенге дейінгі мерзім бойынша инвестициялық портфель құрылымы бойын-
ша болжам;

5) көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру кезеңіне жəне 
ислам банкінің банктік жəне өзге де операциялар жүргізуге лицензия алғаннан кейінгі 
3 (үш) жылға мынадай ақпараты бар бизнес-жоспар:

көрсетілетін қызметті алушы - банктің мақсаттары мен міндеттерін жəне ислам 
банкінің банктік жəне өзге де операцияларының түрлерін сипаттау;

көрсетілетін қызметті алушы - банк қызметін талдау (сыртқы жəне ішкі ортасын 
талдау);

көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру кезеңіне жəне банкті 
ислам банкіне айналдырғаннан кейінгі келесі 3 (үш) қаржы (операциялық) жылға банк 
қызметін даму стратегиясы мен көлемі; 

 көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру кезеңіне жəне 
көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдырғаннан кейінгі келесі 3 
(үш) қаржы (операциялық) жылға банктің егжей-тегжейлі жылдық қаржылық жоспары, 
оған негізгі қаржы көрсеткіштері, бюджет, бухгалтерлік баланс, кірістер мен зияндар 
туралы есеп, бизнес-жоспарды қаржыландырудың көздері мен көлемі кіреді;

тəуекелдерді басқару жоспары (ислам банкінің қызметін жүзеге асыруға байланысты 
тəуекелдердің сипаттамасы жəне көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне 
айналдыру кезеңінде жəне көрсетілетін қызметті алушы - банкті айналдырғаннан кейін 
кейінгі 3 (үш) қаржы (операциялық) жылында оларды басқару тəсілдері) көрсетілетін 
қызметті алушы - банктің қызметін жəне оның қаржылық жай-күйін көрсетілетін қызметті 
алушы - банктің директорлар кеңесінің, басқарманың тарапынан тиімді бақылауды, 
оның ішінде мыналарды: 

корпоративтік басқарудың тиісті практикасын жəне іскерлік этика мен мəдениеттің 
тиісті деңгейін;

көрсетілетін қызметті алушы - банктің жəне оның қызметкерлерінің Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауын;

көрсетілетін қызметті алушы - банк капиталының ол қабылдайтын тəуекелдердің 
деңгейіне сəйкестігін қамтамасыз ету үшін тəуекелдерді уақтылы анықтау, өлшеу, 
бақылау жəне мониторингі арқылы көрсетілетін қызметті алушы - банктің тəуекелдерін 
тиімді басқаруды;

көрсетілетін қызметті алушы - банктің жəне оның қызметкерлерінің қызметіндегі 
кемшіліктерді уақтылы анықтау мен жоюды;

болжанбаған немесе төтенше жағдайларды шешу үшін көрсетілетін қызметті алу-
шы - банкте барабар тетіктер құруды;

көрсетілетін қызметті алушы - банктің қаржылық жағдайын жақсарту жөнiндегi іс-
шаралардың (банктің меншікті капиталын пруденциялық нормативтер жəне басқа да 
сақталуы мiндеттi нормалар мен лимиттер орындалатын мөлшерге дейін қалпына 
келтіруге бағытталған шығыстарды төмендету жөніндегі шаралар, қосымша қаржылық 
салымдар (ақша сомасын жəе ақша салу көздерін көрсете отырып), қосымша кiрiстер 
алу жөнiндегi іс-шаралар жəне басқа да іс-шаралар) егжей-тегжейлі сипаттамасын;

көрсетілетін қызметті алушы - банкті қаржылық қаржылық жағдайын жақсарту 
жөнiндегi iс-шаралардың күнтiзбелiк орындалу мерзiмдерiн;

қаржылық жағдайын жақсарту жөнiндегi іс-шаралардың болжамды эконо микалық 
нəтижесiн (пруденциялық нормативтердің өзгеру динамикасы, көрсетілетін қызметті 
алушы - банктің меншiктi капиталы мөлшерiнiң өзгеруі, көрсетілетін қызметті алушы 
- банктің қаржылық жəне басқа да көрсеткiштерiнiң өзгеруі) қамтамасыз ету арқылы 
жүзеге асыруды қамтамасыз ететін ақпаратты қамтиды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттар көрсетілетін қызметті алушы - 
банктің осындай құжаттарға қол қою құқығы бар лауазымды адамдарының қолдарымен 
жəне көрсетілетін қызметті алушы - банктің мөр бедерімен (бар болса) расталады

11. Көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру нысанын-
да ерікті қайта ұйымдастыру үшін ұсынылған құжаттарға ескертулер болған кезде 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы - 
банкке осы ескертулерді көрсете отырып, пошта, факсимильді байланыс жəне (немесе) 
электрондық почта арқылы оларды жою мерзімін көрсетіп хат жібереді.

Көрсетілетін қызметті алушы - банк ұсынылған құжаттар бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің ескертулерін ол белгілеген мерзімде жоймаған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағының 5) тармақшасында көзделген негіз бойынша көрсетілетін қызметті 
алушы – банкті ислам банкіне айналдыруға рұқсат беруден бас тартады.

12. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы өтініш берген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2) жəне екінші 
бөлігінде (құжаттардың PDF форматтағы электрондық көшірмелері түрінде), 3) жəне 4) 
(электрондық құжат түрінде) тармақшаларында, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 10-тармағының 2), 3), 4) жəне 5) тармақшаларында (құжаттардың PDF 
форматтағы электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген электрондық сұрау салуға 
қоса тіркелетін құжаттар.

Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) ту-
ралы мəліметтерді «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

13. Мыналар:
1) қайта ұйымдастырылатын көрсетілетін қызметті алушылардың жоғары 

органдарының тиісті шешiмдерінің болмауы;
2) болжанатын қайта ұйымдастыру нəтижесінде депо зиторлар мүдделерінің 

бұзылуы;
3) болжанатын қайта ұйымдастыру нəтижесінде пруденциялық нормативтердің 

жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің бұзылуы;
4) болжанатын қайта ұйымдастыру нəтижесінде Қазақстан Республикасының 

бəсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасы талаптарының бұзылуы мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.

5) көрсетілетін қызметті берушінің ұсынылған құжаттар бойынша ескертулерін ол 
белгілеген мерзімде жоймауы;

6) көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру жөніндегі іс-
шаралар жоспарының Заңның 52-15-бабында көзделген талаптарға сəйкес келмеуі; 

7) бизнес-жоспардың осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағының 5) тармақшасында көзделген талаптарға сəйкес келмеуі; 

8) көрсетілетін қызметті алушы – банкті ислам банкіне айналдыру салдарларының 
қаржылық болжамында көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыру 

салдарынан көрсетілетін қызметті алушы - банктің қаржылық жай-күйі нашарлайты-
нын болжау;

9) көрсетілетін қызметті алушы - банктің жəне (немесе) банк конгломератының 
пруденциялық нормативтерді жəне (немесе) басқа да сақталуы міндетті нормалар 
мен лимиттерді бұзуы жəне көрсетілетін қызметті алушы - банкке қатысты көрсетілетін 
қызметті алушы - банкті ислам банкіне айналдыруға рұқсат беру туралы өтінішті беру 
күнінің алдындағы қатарынан күнтізбелік 3 (үш) ай ішінде санкциялардың болуы;

10) көрсетілетін қызметті алушы - банкті ислам банкіне болжамды айналдыру 
нəтижесінде көрсетілетін қызметті алушы - банк депозиторлары мүдделерінің бұзылуы 
негіз болып табылады.

Осы тармақтың 5), 6), 7), 8), 9) жəне 10) тармақшаларында көзделген мемлекеттік 
қызметті көрсетуден бас тарту негіздері банктің ислам банкіне айналуы нысанындағы 
ерікті түрде қайта ұйымдастыру жағдайында қолданылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-
ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
14. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігі) шағымдану көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 16-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 

жəне аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете 
отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда, шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он) бес жұмыс күні ішінде қаралады.

15. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілген мемлекеттік қызметтің 
нəтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
16. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

17. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

18. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.
kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде 
орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
№ ___ күні ____________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасына

Банкті (банк холдингін) ерікті қайта ұйымдастыруға (біріктіруге, қосуға, 
бөлуге, бөліп шығаруға, қайта құруға) рұқсат беруге арналған өтінішхат

______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

көрсетілетін қызметті алушы акционерлерінің жалпы жиналысының_______________
______________________________________________________________________

(өткізілген орны)
___________________ ____ жылғы «__» ________________ № ___________

шешіміне сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушыны___________________________________________
 ______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушыны ерікті қайта ұйымдастыру нəтижесінде құрылатын 

заңды тұлғаға (тұлғаларға)
_____________________________________________________________________
(біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру) (қажеттісінің асты сызылсын) арқылы 

ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беруді сұрайды.
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішхатқа қоса берілген құжаттар мен мəліметтердің 

дəйектілігіне, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге өтінішхатты қарауға байланысты 
сұратылатын ақпараттың жəне құжаттардың дер кезінде берілуіне толық жауап береді. 

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

Қоса берілетін құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулары бар тізбе, əрқайсысы 
бойынша дана мен бет саны көрсетілсін):

Көрсетілетін қызметті алушы - банк акционерлерінің атынан уəкілетті адам (тегі, аты, 
əкесінің аты (ол бар болса), аталған өкілеттіктерді алуға негіз болып табылатын құжатқа 
сілтеме)________________________________________________________________.

__________________________ 
 (қолы) 
Мөр (бар болса) орны

«Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
№ ____________
күні ____________

______________________________
______________________________

(көрсетілетін қызметті
берушінің бірінші басшысы)

 
Банкті ислам банкіне айналдыру нысанында ерікті қайта 

ұйымдастыруға рұқсат беру туралы
өтініш

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)
көрсетілетін қызметті алушы жалпы жиналысының ______________________________
______________________________________________________________________

(өткізілген орны)
____________ ____ жылғы «__» ________________ № ___________шешіміне сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушыны ___________________________________________
__________________________________________________________ислам банкіне
(көрсетілетін қызметті алушыны ислам банкіне айналдыру нəтижесінде құрылатын 

ислам банкінің атауы)
айналдыру нысанында ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беруді сұрайды.
Көрсетілетін қызметті алушы - банк өтінішке қоса берілетін құжаттар мен 

мəліметтердің дəйектілігін, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушіге өтінішті қарауға 
байланысты сұратылатын қосымша ақпараттың жəне құжаттардың дер кезінде берілуін 
толық растайды. 

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

Қоса берілетін құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулары бар тізбесі, əрқайсысы 
бойынша дана мен бет саны көрсетілсін):_______________________________________

_____________________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы - банк акционерлерінің атынан уəкілетті адам (тегі, аты, 

əкесінің аты (ол бар болса), аталған өкілеттіктерді алуға негіз болып табылатын құжатқа 
сілтеме)_______________________________________________________________.

_____________
(қолы)   Мөр (ол бар болса) орны

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 23-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 30-қосымша

«Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі əзірледі. 
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 

– көрсетілетін қызметті беруші) жеке тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш бергенде:
лицензияны бергенде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдегенде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
лицензияның телнұсқаларын бергенде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут. 
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен бастап 2 
(екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автомат-
тандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта 
ресімдеу, телнұсқаларын не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 13 
жəне 14-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап беру.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия 
электрондық нысанда ресімделеді жəне қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында 
жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық 
алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық 
алым 5 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен артық емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 100 пайызы болады.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысан-
да екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. 

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал 
арқылы алуға электрондық сұрау салынған жағдайда төлем «электрондық үкіметтің» 
төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады. 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңна-

масына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-
ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру кестесі - 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін; 

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге 
өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша актуарлық қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтініш;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды 
қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның 
төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес нысан 
бойынша лицензияны алуға көрсетілетін қызметті алушы туралы мəлімет;

4) жоғары білімі туралы дипломның нотариат куəландырған көшірмесі;
5) көрсетілетін қызметті алушының лицензия алуға оқудан өткендігін жəне 

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасында көрсетілген 
тақырыптар тізбесін қамтитын Актуарийлерді оқытудың мiндеттi ең төменгі 

бағдарламасы бойынша тиісті емтихандарды ойдағыдай тапсырғандығын 
куəландыратын құжаттардың көшірмелері (жоғары білімi бар жəне көрсетiлген 
бағдарлама бойынша оқудан өткен жеке тұлғалар үшін) немесе осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 3-қосымшасына сəйкес Актуарийлерді оқытудың 
мiндеттi ең төменгі бағдарламасына қатысты əрбір курс бойынша 80% (сексен) пай-
ыздан кем емес рейтингі бар «Актуарий» мамандануы бойынша іскерлік əкімшілік 
магистрі дипломының немесе «Қаржы» мамандығы, «Актуарий» мамандануы бойынша 
экономика жəне бизнес магистрі дипломының көшірмесі; 

6) актуарийлердің (актуарий мəртебесі бар жəне (Актуарийлердің Халықаралық 
Қауымдастығының толық мүшесі мəртебесі бар актуарийлердің қоғамының (қоғамның 
немесе өзге де бірлестіктің) мүшесі (толық мүшесі) болып табылатын жеке тұлға үшін 
тиісті қауымдастығының (қоғамның немесе өзге де бірлестіктің) ұсынымхаты; 

7) актуарийдің мəртебесін, актуарийлер қауымдастығына мүшелігін (толық 
мүшелігін) жəне осы қауымдастықтың Халықаралық актуарлық қауымдастықтың толық 
мүшесі ретіндегі мəртебесін (актуарий мəртебесі бар жəне Халықаралық актуарлық 
қауымдастықтың толық мүшесі мəртебесіне ие актуарийлер қауымдастығының 
мүшесі (толық мүшесі) болып табылатын жеке тұлғалар үшін) растайтын құжаттардың 
көшірмелері.

10. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушіге (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз 
нысанында ресімделген болса) өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін 
қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;
2) лицензияның телнұсқасын беру кезінде «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі 

арқылы ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен айна-
лысу құқығы үшiн лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі.

11. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін өтініш берген 
кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) осы көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияны қайта ресімдеу туралы өтініш;

2) лицензияны қайта ресімдеу кезінде «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы 
ақы төлеген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы 
үшiн лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар 
құжаттардың көшірмелері ұсынылады. 

12. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

лицензия алу үшін: 
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды 

қоспағанда, лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық 
көшірмесі түрінде); 

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3) (осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес мəліметтердің 
электрондық түріндегі), 4) 5), 6), жəне 7) (құжаттардың электрондық көшірмелері 
түріндегі) тармақшаларында көрсетілген электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін 
құжаттар.

Лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз 
нысанында ресімделген болса):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды 
қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде жекелеген қызмет түрлерiмен 
айналысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық 
көшірмесі түрінде). 

Лицензияны қайта ресімдеу үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайларды 

қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеген кезде жекелеген қызмет түрлерiмен ай-
налысу құқығына лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық 
көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар 
құжаттардың көшірмелері (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ұсынылады.

Жеке басын куəландыратын құжаттар, лицензия туралы мəліметтерді көрсетілетін 
қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

13. Мыналар: 
1) мына негіздер бойынша лицензиядан айыру туралы деректер болғанда:
лицензияның қолданылуын бірнеше мəрте тоқтата тұру (қатарынан 12 (он екі) 

айдың ішінде екі рет);
актуарлық есеп айырысулар жүргізген, сондай-ақ тəуелсіз актуарий ретінде қызметті 

жүзеге асыру барысында алынған мəліметтерді, жəне сақтандыру құпиясының немесе 
коммерциялық құпияның мəнін құрайтын мəліметтерді үшінші тұлғаларға (уəкілетті 
органды қоспағанда) жария еткен немесе берген; 

көрсетілетін қызметті алушының өзі анықтаған сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының сақтандыру резервтерін қалыптастыру жөніндегі талаптарды сақтамау 
фактілерін кешіктірмей уəкілетті органға хабарлау жөніндегі талаптарды орындамаған;

2) көрсетілетін қызметті беруші жүргізген тестілеудің нəтижесі теріс болған;
3) жеке тұлғалардың осы санаты үшін қызметтің осы түрімен айналысуға Қазақстан 

Республикасының заңдарында тыйым салынған;
4) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда жекелеген қызмет 

түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым енгізілмеген;
5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға тиісті қызметті немесе 

жекелеген қызмет түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген 
сот шешімі (үкімі) болған;

6) сот орындаушысының ұсынуы негізінде сот борышкер көрсетілетін қызметті 
алушыға лицензия алуға уақытша тыйым салған жағдайларда, мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады. 

14. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
11-тармағында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда, лицензияны 
қайта ресімдеуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-
ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
15. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша жазбаша түрде жүргізіледі.

Жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, сондай-ақ қалауына қарай əкесінің аты 
(ол болған кезде), пошталық мекенжайы көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 

жəне аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете 
отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда, шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

16. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілген мемлекеттік қызметтің 
нəтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
17. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

18. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

19. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.
kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде 
орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Актуарлық қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру туралы
өтініш

______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)

Сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беруді 
сұраймын.

«Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік қызметті көрсету 
үшін қажетті дербес деректерімді жинауға жəне өңдеуге келісім беремін. 

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Туған жылы __________________________________________________________
2. Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері______________________________
______________________________________________________________________

(сериясы, нөмірі, берілген күні, құжатты берген органның атауы)
3. Білімі ______________________________________________________________
  (бітірген жылы, мамандығы,
______________________________________________________________________

оқу орнының атауы)
4. Тұрғылықты жері _____________________________________________________
5. Жұмыс орны, лауазымы ________________________________________________
6. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмысының жəне үйінің)______________________
______________________________________________________________________
7. Қоса берілетін құжаттар:______________________________________________
______________________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпарат) 

дəйектілігіне толық жауап береді.
______________ ___________________________________________________
 (қолы)   (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
20____ жылғы «____»__________________

«Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
Көрсетілетін 

қызметті 
алушының 

суреті 
Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін көрсетілетін 

қызметті алушы туралы мəліметтер

1. Жалпы мəліметтер:
Тегі, аты, əкесінің 
аты (ол бар 
болса)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
(толығынан жеке басын куəландыратын құжатқа (төлқұжатымен) 
сəйкес, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) өзгерген жағдайда: қашан 
жəне қандай себеппен олар өзгертілгені көрсетілсін) 

Туған күні мен 
жері

 

Тұрақты тұратын 
жері, телефон 
нөмірлері

___________________________________________________________
___________________________________________________________
(елді мекеннің кодын қоса алғанда, толық мекенжайы, қызметтік, үй, 
байланыс телефондарының нөмірлері көрсетілсін) 

Азаматтығы  
Жеке басын 
куəландыратын 
құжаттың толық 
деректемелері

 

Сақтандыру ұйымдарында немесе олармен үлестес ұйымдарда жұмыс істейтін 
жақын туысқандары, жекжаттары туралы мəліметтер:

№ Тегі, аты, əкесінің аты 
(ол бар болса)

Туған 
жылы

Туыстық немесе жекжаттық 
түрі көрсетілсін

Жұмыс орны 
жəне лауазымы

1     
2     
3     

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы:
 № Атауы жəне 

орналасқан жері
Заңды тұлға қызметінің 

жарғылық түрлері
Сіздің қатысу сомаңыз 

бен үлесіңіз
1    
2    
3    

(Жалғасы. Басы 15-25-беттерде) 

(Жалғасы 27-бетте) 
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2. Кəсіптік деректері:
 Білімі ________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
(оқу орнының, факультеттің немесе бөлімнің атауы 
мен орналасқан жері, оқу кезеңі, берілген біліктілігі, 
білімі туралы дипломның деректемелері (күні, 
нөмірі) көрсетілсін)

Актуарийдің біліктілік емти-
хандарын тапсырғандығы 
туралы мəліметтер 

Емтихан тапсырған күні, емтихан тапсырғандығын 
растайтын құжат

Қосымша білімі, оның ішінде 
жұмыс істейтін салада 
біліктілігін көтеру курстары, 
ғылыми дəрежелері

________________________________________________
________________________________________________
(оқу орнының атауы мен орналасқан жері, оқу 
кезеңі, білімі туралы дипломның, сертификаттың, 
куəліктің деректемелері)

Қаржылық қызмет көрсету 
саласындағы, оның ішінде 
жұмыс істеуге ниетті 
саладағы жұмыс тəжірибесі 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(қаржы ұйымдарында істеген, аудитор, қызмет 
түрлері бойынша бухгалтер қызметін атқарған 
жылдардың саны көрсетілсін)

Бар жетістіктері ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(осы мəселе бойынша ақпарат, мысалы, 
ғылыми жарияланымдарының атауы, ғылыми 
əзірлемелерге, заң жобаларына қатысуы 
көрсетілсін)

Кəсіби ұйымдардағы 
мүшелігі

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(осы мəселе бойынша ақпарат, мысалы, 
Актуарийлер қоғамы, Аудиторлар палатасы 
көрсетілсін)

Осы мəселеге қатысы бар 
басқа ақпарат 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының кəсіби біліктілігін си-
паттайтын ақпарат көрсетілсін)

Еңбек жолы туралы мəліметтер:
 № Жұмыс істеген 

кезеңі
Ұйымның атауы, атқаратын лауазымы жəне лауазымдық 

міндеттері, ұйымның байланыс деректері
1   
2   
3   

Мен (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), _____
______________________________, осы ақпаратты мұқият тексергенімді жəне дəйекті 
əрі толық болып табылатынын растаймын жəне мен берген мəліметтердің арасында 
дəйексіз мəліметтердің болуы актуарлық қызметті жүзеге асыруға берілген лицензи-
ядан айыруға негіз болып табылатындығын мойындаймын.

__________________
 (қолы, күні)

«Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Актуарийлерді оқытудың міндетті ең төменгі бағдарламасы

Актуарийлерді оқытудың ең төменгі бағдарламасы алты курстан тұрады, олардың 
əрқайсысы бойынша жеке емтихан жүргізіледі. 

Алғашқы екі курсы 2001 жылғы 1 маусымнан бастап базалық жəне міндетті, ал 
кейінгі төртеуі - арнайы жəне міндетті болып табылады: үшінші жəне төртінші кур-
стар - 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап, бесінші жəне алтыншы курстар - 2012 жылғы 
1 қаңтардан бастап. 

Курстардың тақырыптары жəне курстардың мазмұнына қосылған бөлімдердің ең 
аз тізбелеріне мыналар кіреді: 

1-курс. Өмірді сақтандырудағы пайыздық мөлшерлемелер мен кездейсоқ про-
цестер теориясы:

1) жай жəне күрделі пайыздар негіздері; 
2) аннуитеттер құрудың қағидаттары; 
3) қарыздар жəне оларды өтеу кестелері; 
4) борыштық бағалы қағаздар; 
5) өмір ұзақтығының кестесі; 
6) өмірді сақтандыру бойынша аннуитеттер; 
7) бірнеше адамның өмірін сақтандыру теориясы; 
8) зейнетақылар.
2-курс. Актуарлық қағидаттар жəне олардың қосымшалары: 
1) бір адамның өмірі мен денсаулығын сақтандыру; 
2) өмірді жəне денсаулықты топтық сақтандыру;
3) мүгедектікті сақтандыру;
4) жалпы сақтандыру; 
5) қайта сақтандыру; 
6) зейнетақы; 
7) əлеуметтік сақтандыру; 
8) инвестициялар. 
3-курс. Жалпы сақтандыру жəне қайта сақтандыру: 
1) жалпы сақтандыру қағидаттары; 
2) сақтандыру өнімдерін жасау; 
3) андеррайтинг; 
4) сақтандырудағы баға белгілеу;
5) сақтандыру резервтері; 
6) пайда функциялары; 
7) дəйектілік теориясы; 
8) қайта сақтандыру жəне оның түрлері. 
4-курс. Өмірді жəне денсаулықты сақтандыру: 
1) бiр адамның өмiрiн сақтандыру; 
2) сақтандыру өнiмдерiн жасау жəне андеррайтинг; 
3) баға белгiлеу: сақтандыру сыйлықақыларын есептеудiң түрлi əдiстерi;
4) сақтандыру резервтерiн қалыптастыру əдiстерi; 
5) медициналық сақтандыру;
6) медициналық сақтандыруда баға белгiлеу жəне сақтандыру резервтерiн 

қалыптастыру; 
7) өмірді жəне денсаулықты топтық сақтандыру; 
8) шағымдар бойынша шығыстарды бағалау жəне сақтандыру сыйлықақыларын 

есептеу; 
9) өмірді жəне денсаулықты топтық сақтандыру кезіндегі сақтандыру резервтерi. 
5-курс. Зейнетақымен қамсыздандыру жəне əлеуметтiк сақтандыру: 
1) зейнетақы жинақтарының қағидаттары;
2) зейнетақы бағдарламалары: мемлекеттік жəне жеке; 
3) жарналары мен төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарлары; 
4) төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларының түрлерi; 
5) төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларын қаржыландыру; 
6) жарналары белгiленген зейнетақы жоспарларының түрлерi; 
7) жарналары белгiленген зейнетақы жоспарлары бойынша төлемдер; 
8) жарналары мен төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларындағы тəуекелдердi 

бағалау; 
9) əлеуметтiк сақтандыру қағидаттары; 
10) əлеуметтiк сақтандыру жүйелерiнiң түрлерi;
11) əлеуметтiк сақтандыруды қаржыландыру əдiстерi; 
12) əлеуметтiк сақтандырудың артықшылықтарын салыстырмалы талдау жəне оны 

қаржыландырудың əртүрлі əдістерінің құнын бағалау. 
6-курс. Сақтандыру ұйымдары жəне зейнетақы қорлары: қаржыландыру жəне 

инвестициялау:
1) инвестиция түрлерi: акциялар, кiрiсi белгiленген бағалы қағаздар, валюта 

нарықтарының құралдары жəне туынды құралдар; 
2) тəуекел жəне кірістілік; 
3) сақтандыру ұйымдарының, зейнетақы қорларының, əлеуметтiк сақтандырудың 

трастық қорлардың активтерi мен инвестициялары; 
4) сақтандыру ұйымдарының инвестициялық тəуекелдерi;
5) сақтандыру ұйымдарына арналған қаржылық жоспарлау: активтер мен 

мiндеттемелердiң арақатынасы; 
6) сақтандыру ұйымдарын капиталдандыруға қойылатын талаптар; 
7) сақтандыру жəне сақтандыру қызметi, салық салу, сақтандыру нарығындағы 

бухгалтерлiк есеп жөніндегі заңнама.

«Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Нысан

Актуарлық қы зметтi жүзеге асыруға берілген лицензияны 
қайта ресімдеу туралы

өтініш
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
______________________________________________________________________

(жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
____________________________________________________________байланысты
(лицензияны қайта ресімдеу себебі көрсетілсін)
____________________________________лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.
(лицензияның атауы көрсетілсін)

Жеке тұлға туралы мəліметтер:
1. Туған жылы _________________________________________________________
2. Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері ______________________________
______________________________________________________________________

(сериясы, нөмірі, берілген күні, құжатты берген органның атауы)
3. Білімі_______________________________________________________________
______________________________________________________________________

(бітірген жылы, мамандығы, оқу орнының атауы)
______________________________________________________________________
4. Тұрғылықты жері _____________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Жұмыс орны, лауазымы ________________________________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
6. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмысының жəне үйінің)______________________
______________________________________________________________________
7. Қоса берілетін құжаттар: ________________________________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Актуарий өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпарат) дəйектілігіне толық жа-

уап береді.
______________ _______________________________________________________
 (қолы)   (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
20____ жылғы «____»__________________

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 24-қосымша

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 31-қосымша

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге 
асыруға немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына ли-

цензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер 

1. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға неме-
се исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:
лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта 

ұйымдастырған жағдайда, лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс 
күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут. 
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсын ылған құжаттардың толықтығын тексереді. 
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған кезден бастап 2 
(екі) жұмыс  күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас та ртуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автомат-
тандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта 
ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 17, 18 жəне 19-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап беру.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағд айда, лицензия 
электрондық нысанда ресімделеді жəне қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 

цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында 
жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде қызметтің жеке леген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық 
алым төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық 
алым 50 айлық есептік көрс еткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен артық емес емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 100 пайызы болады.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысан-
да екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. 

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал 
арқылы алуға электрондық сұрау салу берілген жағдайда, төлем «электрондық 
үкіметтің» төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады. 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру кестесі - 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – тəулік бойы (жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда).

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру кестесі 
тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс 
жəне мереке күндері Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініш 
жасаған кезде өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз көрсетіледі.

9. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге 
өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша өтініш; 

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығына лицензиялық алымның төленгенiн 
растайтын құжаттың көшірмесі;

3) қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органның (бұдан əрі - уəкілетті орган) нормативтік құқықтық актілерінің талап-
тарына сəйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік 
есеп жəне бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мəселелері бойынша іс-
шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар;

4) барлық өзгерістерімен жəне толықтыруларымен бірге (бар болса) жарғының 
көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын ұсынбаған жағдайда, жарғының 
нотариат куəландырған көшірмесі);

5) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңы 34-бабының талаптарына сəйкес көрсетілетін қызметті алушының 
басшы қызметкерлері лауазымына ұсынылатын адамдардың құжаттары;

6) жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері, оның 
ең төменгі мөлшері уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген.

Құрылтайшылар, акционерлер көрсетілетін қызметті алушының жарғылық 
капиталының ең төменгі мөлшерін төлегенін растайтын төлем құжаттары (төлем тап-
сырмасы, кіріс касса ордерлері), сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеу туралы куəлік жарғылық капиталдың толық төленгендігін растайтын құжаттар 
болып табылады;

7) сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызмет ін жүзеге асырудың 
ішкі қағидалары, олар мыналарды айқындауға тиіс:

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, көрсетілетін 
қызметті алушы бөлімшелерінің құрылымын, міндетін, функцияларын жəне өкілеттігін;

ішкі аудит қызметінің жəне басқа да тұрақты жұмыс істейтін органдардың 
құрылымын, мүшелер санын, міндеттерін, функцияларын жəне өкілеттіктерін;

көрсетілетін қызметті алушының техникалық (сақтандыру), инвестициялық, 
кредиттік, операциялық, нарықтық жəне басқа да тəуекелдерді басқару бойынша са-
ясатын ашатын тəуекелдерді басқару жүйесін;

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, құрылымдық 
бөлімшелер басшыларының құқығы мен міндеттерін;

көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің 
оның атынан жəне оның есебінен мəмілелерді жүзеге асырған кезде өкілеттіктерін; 

8) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын немесе ислам сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымын ашуға рұқсат алу кезінде ұсынылған бизнес-жоспарға сəйкес 
жүргізілген ұйымдастыру іс-шаралары туралы есеп;

9) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 2-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының штатында актуарийдің болуы ту-
ралы мəліметтер;

10) мынадай мəліметтер қамтылуға тиіс сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының 
ішкі аудит қызметі туралы ереже:

ішкі аудит қызметінің құрылымы туралы ақпарат;
ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары;
ішкі аудит қызметінің құқықтары мен міндеттері;
ішкі аудит қызметінің басқа құрылым дық бөлімшелерімен өзара іс-əрекет жасау 

тəртібі туралы ақпарат;
өзі жүзеге асыратын қызметтің сипаты мен ауқымдарын ескере отырып, сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымының бүкіл қызметін немесе бөлігін аудиторлық тексеру 
кезеңділігі;

11) акционерлердің жалпы жиналысының исламдық қаржыландыру қағидаттары 
бойынша кеңесті тағайындау туралы шешімі (ислам сақтандыру (қайта сақ тандыру) 
ұйымы үшін).

Осы тармақтың бірніш бөлігінде берілген талаптар жұмыс істеп тұрған сақтандыр у 
(қайта сақтандыру) ұйымдарына немесе ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдарына қолданылмайды.

10. Көрсетілетін қызметті алушы сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша 
сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына немесе исламдық сақтандыру қы зметін 
жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш береген 
кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайт ын мəліметтерді 
пайдалануға келісімі  бар, еркін нысанда жасалған өтініш;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның 
төленгенін растайтын құжаттың көшiрмесi;

3) актуарий қол қойған сақтандырудың сыныбы (сыныптары) бойынша бизнес-
жоспар.

Сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспарда мынадай ақпарат:
сақтандыру сыныбы бойынша жабылатын тəуекелдердің негізгі сипаттамалары;
сақтандыру портфелінің құрылымындағы сақтандыру сыныбы үлесінің; сақтандыру 

сыныбы бойынша қызметтер көрсету нарығы сегментінің (нарық көлемінің, əлеуетті 
сақтанушылардың, географиялық орнының) негізгі сипаттамалары;

сақтандыру өнімдерін сақтандыру сыныбы шеңберінде сату тəсілдерінің негізгі 
сипаттамалары;

сақтандыру тарифтерін есептеу тəртібіне жəне олардың экономикалық 
негіздемесіне қойылатын талаптар;

осы сақтандыру сыныбы бойынша таяудағы 2 (екі) жылға арналған, пайдалар, 
шығындар, сақтандыру резервтерінің есептері туралы болжам, шығындылық бол-
жамы, ең нашар жəне ең жақсы жағдайдағы тəуекелдерді бағалау, пруденциялық 
нормативтердің сақталу болжамы;

қайта сақтандыру немесе исламдық қайта сақтандыру саясаты (қайта сақтандыру 
немесе исламдық қайта сақтандыру нысандары мен əдістері, қайта сақтандыру 
ұйымдарын немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымдарын бағалау өлшемдері);

инвестициялық саясат қамтылуға тиіс.
Инвестициялық саясат бойынша ақпаратта мынадай мəліметтерді:
инвестициялау мақсатын;
инвестиция түрлері бойынша əртараптандыруды жəне активтердің сапа-

сын бағалауды қоса алғанда, инвестициялық портфельді жəне оның кірістілігін 
қалыптастыруды;

активтердің түріне, сондай-ақ сырттан активтер тартуға қарай инвестициялық 
шектеулерді;

инвестициялық саясатқа жауапты ұйымның тұлғаларын ашып көрсету қажет.
Актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы бойынша бизнес-жоспар көрсетілетін 

қызметті берушіге тігілген жəне нөмірленген түрде бір данада беріледі. Сақтандыру 
сыныбы бойынша бизнес-жоспардың алғашқы бетінде жоғары оң бұрышында мы-
надай айқындама болуы тиіс: «(Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
ислам сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымның атауы) Директорлар кеңесі бекітті. 
20__жылғы «__»_____________ № ______ хаттамасы». Сақтандыру сыныбы бойын-
ша бизнес-жоспардың соңғы бетінің екінші жағына көрсетілетін қызметті алушының 
мөрі басылады (ол бар болса).

Сақтандыру қызметін немесе ислам сақтандыру қызметін сақтандырудың бірнеше 
сыныптары бойынша жүзеге асыру құқығына лицензия алуға өтініш берген кезде 
сақтандыру сыныбы бойынша бір бизнес-жоспар ұсынылады;

4) уəкілетті орган белгілеген тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің 
болуы бөлігіндегі талаптардың орындалуын растайтын құжаттар.

11. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұдан 
бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса) көрсетілетін қызметті 
берушіге өтініш берген кезде мемлекетті қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың 
тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;
2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі бойынша төлем жасалған жағдайларды 

қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен 
айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі.

12. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін 
қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекетті қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша өтініш;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі бойынша төлем жасалған жағдайларды 
қоспағанда, лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен ай-
налысу құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі;

3) лицензияланатын қызмет түрінен сақтандыру қызметінің бір немесе бірнеше 
сыныбы алынып тасталған жағдайда, лицензияның түпнұсқасы (егер бұдан бұрын 
берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса);

4) Заңның 37-1-бабында көзделген тəртіппен сақтандыру портфелін беруді рас-
тайтын құжаттар (лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алынып 
тасталған жағдайда);

5) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар 
құжаттардың көшірмелері ұсынылады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны алу үшін портал арқылы өтініш берген 
кезде мемлекетті қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі бойынша төлем жасалған жағдайларды 
қоспағанда, лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі 
түрінде);

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3) (осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-қосымшасына сəйкес нысан бойынша 
мəліметтердің электрондық нысаны түріндегі уəкілетті органның нормативтік құқықтық 
актілеріне сəйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік 
есеп жəне бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мəселелері бойынша іс-
шаралар орындалғанын білдіретін құжаттар), 4), 6), жəне 11) (PDF форматындағы 
құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 5) («Қаржы ұйымдарының, банк, 
сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік 
қоғамының басшы қызметкерлерін сайлауға (тағайындауға) келісім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының талаптарына сəйкес), 7), 8) жəне 10) (электрондық 
құжаттар түрінде), 9) (осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша мəліметтердің электрондық нысаны түрінде) тармақшаларында, 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 3) жəне 4) (PDF 
форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) тармақшаларында 
көзделген электрондық сұратуға қоса берілетін құжаттар.

14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін портал арқылы 
өтініш берген кезде мемлекетті қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі (егер 
бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі бойынша төлем жасалған жағдайларды 
қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен 
айналысу құқығы үшін лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық 
көшірмесі түрінде).

15. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін портал арқылы 
өтініш берген кезде мемлекетті қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі бойынша төлем жасалған жағдайларды қоспағанда, 
лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін 
лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса берілетін, құжаттардың электрондық көшірмелері 
түріндегі Заңның 37-1-бабында көзделген тəртіппен сақтандыру портфелін беруді 
растайтын құжаттар (лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алынып 
тасталған жағдайда);

4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар 
құжаттардың көшірмелері (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) ұсынылады.

16. Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы, лицензиялық алым сомасын төлеу туралы («электрондық үкіметтің» төлем 
шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайда) мəліметтерді «электрондық үкімет» шлюзі арқылы 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

17. Мыналар:
1) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын немесе ислам сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу кезiнде бизнес-жоспарда көрсетiлген талаптар-
ды орындау мерзiмi аяқталғанға дейiн көрсетілетін қызметті алушының сақтандырудың 
қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе исламдық 
сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті 
берушіге өтініш беруі мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздер болып 
табылады. Осы талап мыналарды: 

сақтандырудың жаңа сыныптары мен түрлерін енгізу;
сақтандырудың жекелеген сыныптары мен түрлері бойынша сақтандыру қызметін 

жүзеге асыру тəртібін жəне талаптарын өзгертуді көздейтін Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілері қабылданған жағдайларда қолданылмайды;

2) егер көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап 
6 (алты) ай ішінде көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес лицензия алуға өтініш бермегеуі;

3) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сəйкес келмеуі;

4) құрамына көрсетілетін қызметті алушы кіретін сақтандыру тобының өтініш бер-
генге дейінгі алты ай ішіндегі кезеңде белгіленген пруденциялық нормативтерді жəне 
сақталуы міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамауы;

5) қоғамның органдары таңдағандар қатарынан басшы қызметкердің келісілмеуі 
(жаңадан құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін);

6) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен 
қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;

7) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген 
түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым енгізілмеуі;

8) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе 
қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне 
енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;

9) сот орындаушысының ұйғарымы негізінде көрсетілетін қызметті алушы-борыш-
керге соттың лицензия беруге уақытша тыйым салуы мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тартуға негіз болып табылады.

18. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында берілген 
негіздермен қоса, сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін 
жүзеге асыру құқығына лицензияны беруден бас тарту мынадай негіздер бойынша 
жүргізіледі:

1) алатын сақтандырудың қосымша сыныбын есепке алғанда пруденциялық 
нормативтердің сақталмау болжамы;

2) өтініш беру күніне дейін соңғы 3 (үш) ай ішінде жəне оны қарау кезеңінде 
пруденциялық нормативтердің сақталмауы;

3) өтініш беру күніне сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияның 
қолданылуын тоқтата тұру түрінде қолданыстағы санкцияның болуы.

19. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
12 жəне 15-тармақтарында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда, 
лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
20. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
22-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 

жəне аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете 
отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда, шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағымды портал арқылы жіберген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

21. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 

талаптар
22. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін 

қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

23. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинеті» арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан мемлекеттік қызмет көрсетудің 
тəртібі мен мəртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

24. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға 
немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
_____________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы жəне БСН)
 

Өтініш
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(сақтандырудың салалары, нысандары, сыныптары, қызмет түрі көрсетілсін)
жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйінің нөмірі)
______________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Əділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы деректер ____________________________________________________
______________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе 

куəліктің күні жəне нөмірі)
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы жəне 

орналасқан жері, бизнес сəйкестендіру нөмірі ___________________________________
______________________________________________________________________
4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына 
бірінші рет алынған лицензия туралы деректер: _________________________________

______________________________________________________________________
(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы жəне олардың құрылтайшылары (акционерлері) 
өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне толық жауап бере
ді.______________________________________________________________________

____________________________________________________________________
5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы бойынша 

парақтар саны:____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Өтініш беруге уəкілетті адамның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), лауазы-
мы_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісім беремін.
____________  ___жылғы «__» _______________
       (қолы)
Мөр (ол болса) орны

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға 
немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе ислам сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының штатында актуарийдің болуы туралы 

мəліметтер
Сақтандыру 

(қайта 
сақтандыру) 
ұйымының 

немесе ислам 
сақтандыру 

(қайта 
сақтандыру) 
ұйымының 

атауы

Актуарий туралы мəліметтер
Тегі, аты, 

əкесінің аты 
(ол болса)

Көрсетілетін 
қызметті беруші 
лицензиясының 
күні мен нөмірі

Актуарий 
лауазымына 
тағайындау 

(сайлау) 
туралы 

құжаттың 
нөмірі мен 

күні

Білімі тура-
лы, оның 

ішінде жұмыс 
істейтін сала-
да біліктілікті 
арттыру кур-
стары туралы 

мəліметтер

Біліктілік 
емтиха-

нын қайта 
тапсырғаны 

туралы 
ақпарат

1 2 3 4 5 6

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға 
немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы жəне БСН)
 

Өтініш
Мыналарға___________________________________________________________
___________________________________________________________байланысты
(лицензияны қайта ресімдеу себебі көрсетілсін)
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(сақтандырудың салалары, нысандары, сыныптары, қызмет түрі көрсетілсін) 
_____________________________________________________________________
____________________________________ лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.
(лицензияның атауы көрсетілсін)
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйінің нөмірі)
______________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Əділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы деректер ________________________________
______________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе 

куəліктің күні жəне нөмірі)
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы жəне 

орналасқан жері, бизнес сəйкестендіру нөмірі __________________________________
______________________________________________________________________
4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына бірінші рет алынған лицензия туралы 
деректер: ________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы жəне олардың құрылтайшылары (акционерлері) 
өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне толық жауап бере
ді.______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы бойынша 

парақтар саны:____________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Өтініш беруге уəкілетті адамның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), лауазы-
мы_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісім беремін.
____________  ___ жылғы «__» _______________
 (қолы)
Мөр (ол болса) орны

«Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға 
немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

мəліметтердің электрондық нұсқасы

Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына 
сəйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік 

есеп жəне бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мəселелері бойынша 
іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар
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Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7982 
тіркелген, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 24 тамыздағы № 272 

қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік 
есеп жүргізуді автоматтан-

дыру қағидаларының 6 жəне 
9-тармақтарына сəйкес əзірленген 

жəне бекітілген ішкі құжаттар
1 2 3 4 5 6 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 25-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 32-қосымша

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) 
қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге 

асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер 

1. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін 
немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына ли-
цензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш бергенде:
лицензия бергенде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдегенде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта 

ұйымдастырған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс 
күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын бергенде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
2) құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған кезден бастап 2 
(екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді. 

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автомат-
тандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта 
ресімдеу, телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
17, 18 жəне 19-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда, лицензия 
электрондық нысанда ресімделеді жəне қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында 
жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым 
төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық 
алым 50 (елу) айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды, бірақ 4 (төрт) АЕК-тен көп емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 100 (жүз) пайызы болады.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол немесе қолма-қол емес нысанда екінші 
деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. 

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал 
арқылы алуға электрондық сұрау салынған жағдайда, төлем «электрондық үкіметтің» 
төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады. 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру кестесі - 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензия алу үшін 
өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша өтініш;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның 
төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

3) енгізілген барлық өзгерістермен жəне толықтырулармен (олар бар болса) бірге 
жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, 
нотариат куəландырған көшірмесі);

4) қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органның (бұдан əрі – уəкілетті орган) нормативтік құқықтық актілерінің барлық 
талаптарына сəйкес келетін ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік 
есеп жəне бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мəселелері бойынша іс-
шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар;

5) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Респуб-
ликасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 34-бабының талаптарына сəйкес көрсетілетін 
қызмет ті алушының басшы қызметкерлерінің лауазымдарына ұсынылатын адамдардың 
құжаттары;

6) ең төменгі мөлшері уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген 
жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін 
құрылтайшылардың, акционерлердің төлегенін растайтын төлем құжаттары (төлем 
тапсырмалары, кіріс касса ордерлері), сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы куəлік оның толық төленгендігін растайтын құжаттар бо-
лып табылады;

7) сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асырудың 
ішкі қағидалары, онда мыналар айқындалады:

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, көрсетілетін 
қызметті алушы бөлімшелерінің құрылымы, міндеттері, функциялары жəне өкілеттігі;

ішкі аудит қызметінің жəне басқа да тұрақты жұмыс істейтін органдардың құрылымы, 
мүшелерінің саны, міндеттері, функциялары жəне өкілеттіктері;

көрсетілетін қызметті алушының техникалық (сақтандыру), инвестициялық, 
кредиттік, операциялық, нарықтық жəне басқа да тəуекелдерді басқару бойынша са-
ясатын ашатын тəуекелдерді басқару жүйесі;

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, құрылымдық 
бөлімшелер басшыларының құқықтары мен міндеттері;

көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің 
атынан жəне оның есебінен мəмілелерді жүзеге асырған кездегі оның өкілеттіктері;

8) көрсетілетін қызметті алушыны ашуға рұқсат алу кезінде табыс етілген бизнес-
жоспарға сəйкес жүргізілген ұйымдастыру іс-шаралары туралы есеп;

9) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша көрсетілетін қызметті алушының штатында актуарийдің болуы туралы 
мəліметтер;

10) ішкі аудит қызметі туралы ереже, онда мынадай мəліметтер қамтылады:
ішкі аудит қызметінің құрылымы туралы ақпарат;
ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары;
ішкі аудит қызметінің құқықтары мен міндеттері;
ішкі аудит қызметінің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара əрекет жасау 

тəртібі туралы ақпарат;
өзі жүзеге асыратын қызметтің сипаты мен ауқымын ескере отырып, көрсетілетін 

қызметті алушының бүкіл қызметін немесе оның бөлігін аудиторлық тексеру кезеңділігі;
11) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесті тағайындау туралы 

акционерлердің жалпы жиналысының шешімі (исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымы үшін).

Осы тармақтың бірінші бөлігінде жазылған талаптар жұмыс істеп тұрған сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымына жəне исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына 
қолданылмайды. 

10. Сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін немесе 
исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін 
қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) ақпарат жүйелерінде қамтылатын, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтерді пайдалануға берілген келісіммен бірге еркін нысанда жасалған өтініш;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның 
төленгенін растайтын құжаттың көшiрмесi;

3) актуарий қол қойған сақтандырудың сыныбы (сыныптары) жөніндегі бизнес-
жоспар. 

Сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспарда мынадай ақпарат:
сақтандыру сыныбы бойынша жабылатын тəуекелдердің негізгі сипаттамалары;
сақтандыру портфелінің құрылымындағы сақтандыру сыныбы үлесінің; сақтандыру 

сыныбы бойынша қызметтер көрсету нарығы сегментінің (нарық көлемінің, əлеуетті 
сақтанушылардың, географиялық жерінің) негізгі сипаттамалары;

сақтандыру өнімдерін сақтандыру сыныбы шеңберінде сату тəсілдерінің негізгі 
сипаттамалары;

сақтандыру тарифтерін есептеу тəртібіне жəне олардың экономикалық 
негіздемесіне қойылатын талаптар;

осы сақтандыру сыныбы бойынша таяу 2 (екі) жылға арналған пайдалар, шығындар, 
сақтандыру резервтерінің есептері туралы болжам, шығындылық болжамы, ең нашар 
жəне ең жақсы жағдайдағы тəуекелдерді бағалау, пруденциялық нормативтердің 
сақталу болжамы;

қайта сақтандыру немесе исламдық сақтандыру саясаты (қайта сақтандыру нысан-
дары мен əдістері, қайта сақтандыру ұйымдарын немесе исламдық қайта сақтандыру 
ұйымдарын бағалау өлшемдері);

инвестициялық саясат қамтылады.
Инвестициялық саясат жөніндегі ақпаратта мынадай мəліметтер:
инвестициялау мақсаты;
инвестиция түрлері бойынша əртараптандыруды жəне активтердің сапа-

сын бағалауды қоса алғанда, инвестициялық портфельді жəне оның кірістілігін 
қалыптастыру;

активтердің түріне, сондай-ақ сырттан активтер тартуға қарай инвестициялық 
шектеулер;

инвестициялық саясатқа жауапты ұйымның адамдары ашып көрсетілуі тиіс.
Актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспар көрсетілетін 

қызметті берушіге тігілген жəне нөмірленген түрде 1 (бір) данада беріледі. Сақтандыру 
сыныбы жөніндегі бизнес-жоспардың алғашқы бетінде жоғары оң бұрышында мына-
дай айқындама болады: «Директорлар кеңесі бекітті (сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы). 
20__жылғы «__»_____________ №______ хаттама. Сақтандыру сыныбы жөніндегі 
бизнес-жоспардың соңғы бетінің екінші жағына көрсетілетін қызметті алушының мөрі 
(бар болса) басылады.

Сақтандырудың бірнеше сыныбы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін 
немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына 
лицензия алуға өтініш берген кезде сақтандыру сыныптары бөлігінде бір бизнес-жо-
спар ұсынылады;

4) уəкілетті орган белгілеген тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің 
болуы бөлігіндегі талаптардың орындалуын растайтын құжаттар.

11. Лицензияның телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген 
болса):

1) еркін нысанда жазылған өтініш;
2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 

лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу 
құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі.

12. Лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі: 

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша өтініш;

2) лицензияның түпнұсқасы (лицензияланатын қызмет түрінен сақтандыру 
қызметінің немесе исламдық сақтандыру қызметінің бір немесе бірнеше сыныбы 
алып тасталған жағдайда) (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда 
ресімделген болса);

3) Заңның 37-1-бабында көзделген тəртіппен сақтандыру портфелін беруді рас-
тайтын құжаттар (лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алып тасталған 
жағдайда); 

4) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы 
үшін лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

5) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар 
құжаттардың көшірмелері.

13. Лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағының 3), 5), 6) жəне 11) тармақшаларында (құжаттардың 
PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде), 4) тармақшасында (уəкілетті 
органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына сəйкес келетін барлық 
ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік есеп жəне бухгалтерлік есепті 
жүргізуді автоматтандыру мəселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын 

(Жалғасы. Басы 15-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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білдіретін құжаттар осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша мəліметтердің электрондық нысаны түрінде), 7), 8) жəне 10) 
тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде), 9) тармақшасында (осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мəліметтердің 
электрондық нысаны түрінде), осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағының 3) жəне 4) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы 
электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар. 

14. Лицензияның телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда 
өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі (егер 
бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналы-
су құқығы үшін лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық 
көшірмесі түрінде).

15. Лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, құжаттардың электрондық көшірмелері 
түріндегі Заңның 37-1-бабында көзделген тəртіппен сақтандыру портфелін беруді растайтын 
құжаттар (лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алып тасталған жағдайда); 

3) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы 
үшін лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар 
құжаттардың көшірмелері (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

16. Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы, лицензиялық алым сомасын төлеу туралы («электрондық үкіметтің» төлем 
шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайда) мəліметтерді «электрондық үкімет» шлюзі арқылы 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

17. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіз болып табылады: 
1) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын немесе 

исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу кезiнде бизнес-жоспар-
да көрсетiлген талаптарды орындау мерзiмi аяқталғанға дейiн сақтандырудың қосымша 
сыныптары бойынша сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге 
асыру құқығына лицензия алу үшiн көрсетілетін қызметті берушіге өтініші. Осы талап: 

сақтандырудың жаңа сыныптары мен түрлерін енгізу;
сақтандырудың жекелеген сыныптары мен түрлері бойынша сақтандыру қызметін 

немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру тəртібін жəне талаптарын 
өзгерту көзделетін Қазақстан Республикасының заңнамалық актілері қабылданған 
жағдайларда қолданылмайды;

2) егер көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік оны тіркеген күннен бастап 6 (алты) 
ай ішінде көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес лицензия алу үшін өтініш жасамаған болса;

3) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сəйкес келмеуі;

4) құрамына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы кіретін сақтандыру тобының 
өтініш бергенге дейінгі 6 (алты) ай ішіндегі кезеңде белгіленген пруденциялық 
нормативтерді жəне сақталуға міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамауы;

5) қоғамның органдары таңдағандар қатарынан басшы қызметкердің келісілмеуі 
(жаңадан құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін);

6) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарында 
қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;

7) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген 
түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым енгізілмеуі;

8) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе 
қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне 
енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;

9) сот орындаушысының ұйғарымы негізінде көрсетілетін қызметті алушы-борыш-
керге соттың лицензия беруге уақытша тыйым салуы.

18. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 17-тармағында жазылған 
негіздерден басқа сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін 
немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беруден бас 
тарту мынадай негіздер бойынша жүргізіледі:

1) сақтандырудың алатын қосымша сыныбын есепке алғанда, пруденциялық 
нормативтердің сақталмау болжамы;

2) өтініш беру күніне дейін соңғы 3 (үш) ай ішінде жəне оны қарау кезеңінде 
пруденциялық нормативтердің сақталмауы;

3) өтініш беру күніне сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияның 
қолданылуын тоқтата тұру түрінде қолданыстағы санкцияның болуы.

19. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
12 жəне 15-тармақтарында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда 
лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану тəртібі
20. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
22-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде беріледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орны көрсетіле отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады. 

Шағымды портал арқылы жіберген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

21. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 

талаптар
22. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін 

қызметті берушінің: www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында, «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

23. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинеті» арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан мемлекеттік қызмет көрсетудің 
тəртібі мен мəртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

24. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің: www.nationalbank.kz 
ресми интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде 
орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) 
қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге 

асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 1-қосымша

Нысан
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы жəне БСН)
 

Өтініш
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)
жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)
______________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Əділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы деректер ____________________________________________________
______________________________________________________________________ 
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе
куəліктің күні жəне нөмірі)
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы жəне 

орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі _________________________________
______________________________________________________________________
4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 

қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына бірінші рет алынған 
лицензия туралы деректер:_________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
Көрсетілетін қызметті алушы жəне оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке 

қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне толық жауап береді. 
5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы бойынша 

парақтар саны: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), лауазы-

мы_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-
даланылуына келісім беремін.

____________  ___________ жылғы «__»____________
       (қолы)
Мөр (ол болған кезде) орны

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) 
қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге 

асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты-
на 2-қосымша

Нысан
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының штатында актуарийдің болуы туралы 

мəліметтер
Сақтандыру 

(қайта 
сақтандыру) 

ұйымының не-
месе исламдық 

сақтандыру 
(қайта 

сақтандыру) 
ұйымының 

атауы

Актуарий туралы мəліметтер
Тегі, аты, 
əкесінің 
аты (ол 
бар бол-

са)

Уəкілетті орган 
лицензиясының 
күні мен нөмірі

Актуарий 
лауазымына 
тағайындау 

(сайлау) тура-
лы құжаттың 
нөмірі мен 

күні

Білімі туралы, 
оның ішінде 

жұмыс істейтін 
саласында 
біліктілікті 

арттыру кур-
стары туралы 

мəліметтер

Біліктілік 
емтиха-

нын қайта 
тапсырғаны 

туралы 
ақпарат

1 2 3 4 5 6

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) 
қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге 

асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты-
на 3-қосымша

Нысан
_____________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
______________________________________________________________________

 (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы жəне БСН)
 

Өтініш
______________________________________________________________________
___________________________________________________________лицензияны

(лицензияның атауын көрсету қажет)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________байланысты
(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету қажет)
______________________________________________________________________ 
(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)
қайта ресімдеуді сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері_______________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)
______________________________________________________________________

(телефон, факс)

2. Əділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы деректер ____________________________________________________

______________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе
куəліктің күні жəне нөмірі)
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы жəне 

орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі ___________________________________
______________________________________________________________________
4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 

қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына бірінші рет алынған 
лицензия туралы деректер:_________________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
Көрсетілетін қызметті алушы жəне оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке 

қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне толық жауап береді. 
5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы бойынша 

парақтар саны: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), лауазы-

мы_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісім беремін.
____________  ___________ жылғы «__»____________
      (қолы)
 Мөр (ол болған кезде) орны

«Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) 
қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге 

асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
4-қосымша

Нысан

Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына 
сəйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік 

есеп жəне бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мəселелері бойынша 
іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар
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Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 7982 тіркелген, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы 

№ 272 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік 
есеп жүргізуді автоматтандыру 

қағидаларының 6 жəне 9-тармақтарына 
сəйкес əзірленген жəне бекітілген ішкі 

құжаттар
1 2 3 4 5 6 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 26-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 33-қосымша

«Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың 
жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың 

түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
жəне сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті 

сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асы-
ру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер 
1. «Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың 

жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлеріне немесе 
Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың жекелеген 
сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлері бойынша исламдық 
сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:
лицензия бергенде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта 

ұйымдастырған жағдайда, лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс 
күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
2) құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған кезден бастап 2 
(екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді. 

5 .  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта 
ресімдеу, телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
18, 19 жəне 20-тармақтарында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша 
мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда, лицензия 
электрондық нысанда ресімделеді жəне қағазға басылып шығарылады.

Порталға мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында 
жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым 
төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық 
алым 50 (елу) айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды, бірақ 4 (төрт) АЕК-тен көп емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 100 (жүз) пайызы болады.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол немесе қолма-қол емес нысанда екінші 
деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. 

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал 
арқылы алуға электрондық сұрау салынған жағдайда төлем «электрондық үкіметтің» 
төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады. 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру кестесі - 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензия алу үшін 
өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша өтініш;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның 
төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

3) енгізілген барлық өзгерістермен жəне толықтырулармен (олар бар болса) бірге 
жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, 
нотариат куəландырған көшірмесі);

4) қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органның (бұдан əрі – уəкілетті орган) нормативтік құқықтық актілерінің барлық 
талаптарына сəйкес келетін ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік 
есеп жəне бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мəселелері бойынша іс-
шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар;

5) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 34-бабының талаптарына сəйкес көрсетілетін 
қызметті алушының басшы қызметкерлерінің лауазымдарына ұсынылатын адамдардың 
құжаттары;

6) ең төменгі мөлшері уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген 
жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері.

Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін 
құрылтайшылардың, акционерлердің төлегенін растайтын төлем құжаттары (төлем 
тапсырмалары, кіріс касса ордерлері), сондай-ақ бағалы қағаздар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы куəлік оның толық төленгендігін растайтын құжаттар бо-
лып табылады;

7) сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асырудың 
ішкі қағидалары, онда мыналар айқындалады:

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, көрсетілетін 
қызметті алушы бөлімшелерінің құрылымы, міндеттері, функциялары жəне өкілеттігі;

ішкі аудит қызметінің жəне басқа да тұрақты жұмыс істейтін органдардың құрылымы, 
мүшелерінің саны, міндеттері, функциялары жəне өкілеттіктері;

көрсетілетін қызметті алушының техникалық (сақтандыру), инвестициялық, 
кредиттік, операциялық, нарықтық жəне басқа да тəуекелдерді басқару бойынша са-
ясатын ашатын тəуекелдерді басқару жүйесі;

шаруашылық қызметті жүзеге асыратын бөлімшелерді қоспағанда, құрылымдық 
бөлімшелер басшыларының құқықтары мен міндеттері;

көрсетілетін қызметті алушының лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің 
атынан жəне оның есебінен мəмілелерді жүзеге асырған кездегі оның өкілеттіктері;

8) көрсетілетін қызметті алушыны ашуға рұқсат алу кезінде табыс етілген бизнес-
жоспарға сəйкес жүргізілген ұйымдастыру іс-шаралары туралы есеп;

9) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының штатында актуарийдің болуы туралы мəліметтер;

10) көрсетілетін қызметті алушының ішкі аудит қызметі туралы ереже, онда мына-
дай мəліметтер қамтылуға тиіс:

ішкі аудит қызметінің құрылымы туралы ақпарат;
ішкі аудит қызметінің міндеттері мен функциялары;
ішкі аудит қызметінің құқықтары мен міндеттері;
ішкі аудит қызметінің басқа құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-əрекет жасау 

тəртібі туралы ақпарат;
өзі жүзеге асыратын қызметтің сипаты мен ауқымдарын ескере отырып, 

көрсетілетін қызметті алушының бүкіл қызметін немесе оның бөлігін аудиторлық 
тексеру кезеңділігі;

11) егер Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері бойынша 
заңнамалық актiлерiнде көрсетілетін қызметті алушыны мəжбүрлеп тарату кезінде 
сақтандыру шарттары бойынша сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пай-
да алушыларға) сақтандыру төлемдерiн жүзеге асыруға кепiлдiк беретін ұйымға 
көрсетілетін қызметті алушының мiндеттi қатысуы белгiленген болса, осындай ұйымға 
қатысу шартының нотариат куəландырған көшірмесі; 

12) Заңның жəне Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері 
бойынша заңнамалық актілерінің талаптарына сəйкес дерекқорға қатысуды растай-
тын құжаттар;

13) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының орналастырылған акцияларының 50 (елу) пайызынан астамы 
мемлекетке немесе ұлттық басқарушы холдингке тікелей немесе жанама түрде тиесілі 
немесе сенімгерлік басқаруға берілген жағдайларды қоспағанда, ірі қатысушы - жеке 
тұлғаның немесе сақтандыру холдингінің бар екенін растайтын құжат;

14) исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесті тағайындау тура-
лы акционерлердің жалпы жиналысының шешімі (исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы үшін). Осы тармақтың бірінші бөлігінің 13) тармақшасын қоспағанда, 
осы тармақтың бірінші бөлігінде жазылған талаптар жұмыс істеп тұрған сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымына жəне исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымына 
қолданылмайды. 

10. Сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін немесе 
исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін 
қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша өтініш;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның 
төленгенін растайтын құжаттың көшiрмесi;

3) актуарий қол қойған сақтандырудың сыныбы (сыныптары) жөніндегі бизнес-
жоспар. 

Сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспарда мынадай ақпарат:
сақтандыру сыныбы бойынша жабылатын тəуекелдердің негізгі сипаттамалары;
сақтандыру портфелінің құрылымындағы сақтандыру сыныбы үлесінің; сақтандыру 

сыныбы бойынша қызметтер көрсету нарығы сегментінің (нарық көлемінің, əлеуетті 
сақтанушылардың, географиялық жерінің) негізгі сипаттамалары;

сақтандыру өнімдерін сақтандыру сыныбы шеңберінде сату тəсілдерінің негізгі 
сипаттамалары;

сақтандыру тарифтерін есептеу тəртібіне жəне олардың экономикалық 
негіздемесіне қойылатын талаптар;

осы сақтандыру сыныбы бойынша таяу 2 (екі) жылға арналған пайдалар, шығындар, 
сақтандыру резервтерінің есептері туралы болжам, шығындылық болжамы, ең нашар 
жəне ең жақсы жағдайдағы тəуекелдерді бағалау, пруденциялық нормативтердің 
сақталу болжамы;

қайта сақтандыру немесе исламдық қайта сақтандыру саясаты (қайта сақтандыру 
нысандары мен əдістері, қайта сақтандыру ұйымдарын немесе исламдық қайта 
сақтандыру ұйымдарын бағалау өлшемдері);

инвестициялық саясат қамтылады.
Инвестициялық саясат жөніндегі ақпаратта мынадай мəліметтер:
инвестициялау мақсаты;
инвестиция түрлері бойынша əртараптандыруды жəне активтердің сапа-

сын бағалауды қоса алғанда, инвестициялық портфельді жəне оның кірістілігін 
қалыптастыру;

активтердің түріне, сондай-ақ сырттан активтер тартуға қарай инвестициялық 
шектеулер;

инвестициялық саясатқа жауапты ұйымның адамдары ашып көрсетілуі тиіс.
Актуарий қол қойған сақтандыру сыныбы жөніндегі бизнес-жоспар көрсетілетін 

қызметті берушіге тігілген жəне нөмірленген түрде 1 (бір) данада беріледі. Сақтандыру 
сыныбы жөніндегі бизнес-жоспардың алғашқы бетінде жоғары оң бұрышында мына-
дай айқындама болады: «Директорлар кеңесі бекітті (сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы). 
20__жылғы «__»_____________ №______ хаттама. Сақтандыру сыныбы жөніндегі 
бизнес-жоспардың соңғы бетінің екінші жағына көрсетілетін қызметті алушының мөрі 
(бар болса) басылады.

Сақтандырудың бірнеше сыныбы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін 
немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына 
лицензия алуға өтініш берген кезде сақтандыру сыныптары бөлігінде бір бизнес-жо-
спар ұсынылады;

4) егер Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері бойынша 
заңнамалық актiлерiнде көрсетілетін қызметті алушыны мəжбүрлеп тарату кезінде 
сақтанушыларға (сақтандырылушыларға, пайда алушыларға) сақтандыру төлемдерiн 
жүзеге асыруға кепiлдiк беретін ұйымға көрсетілетін қызметті алушының мiндеттi 
қатысуы белгiленген болса, осындай ұйымға қатысу шартының нотариат куəландырған 
көшірмесі; 

5) көрсетілетін қызметті алушының ірі қатысушының (ірі қатысушыларының) бо-
луын растайтын құжат;

6) Заңның жəне Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті түрлері 
бойынша заңнамалық актілерінің талаптарына сəйкес дерекқорға қатысуын растай-
тын құжаттар;

7) уəкілетті орган белгілеген тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің 
болуы бөлігіндегі талаптардың орындалуын растайтын құжаттар.

11. Көрсетілетін қызметті алушы көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін 
көрсетілетін қызметті берушіге «Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 
жауапкершілігін міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 8-бабы 1-тармағының талаптарын орындағанын растайтын 
құжаттарды қосымша ұсынады;

көрсетілетін қызметті алушы жұмыс берушiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершілігін 
міндетті сақтандыруды жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті 
берушіге «Қызметкер еңбек (қызметтiк) мiндеттерiн атқарған кезде оны жазатай-
ым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 6-1-бабы 1-тармағының талаптарын орындағанын растайтын 
құжаттарды ұсынады.

12. Лицензияның телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушіге өтініш жасаған кезде (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз ны-
санда ресімделген болса) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;
2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 

лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу 
құқығы үшін лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі.

13. Лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін 
қызметті берушіге өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі: 

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша өтініш;

2) лицензияның түпнұсқасы (лицензияланатын қызмет түрінен сақтандыру 
қызметінің бір немесе бірнеше сыныбы алып тасталған жағдайда) (егер бұдан бұрын 
берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса);

3) Заңның 37-1-бабында көзделген тəртіппен сақтандыру портфелін беруді рас-
тайтын құжаттар (лицензиядан сақтандырудың жекелеген сыныптары алып тасталған 
жағдайда); 

4) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы 
үшін лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі;

5) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар 
құжаттардың көшірмелері.

14. Лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағының 4) тармақшасында (уəкілетті органның нормативтік 
құқықтық актілерінің талаптарына сəйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, 
оның ішінде бухгалтерлік есеп жəне бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтанды-
ру мəселелері бойынша іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
мəліметтердің электрондық нысаны түрінде), 5), 6) 11), 12) жəне 13) тармақшаларында 
(құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде), 7), 8) жəне 
10) тармақшаларында (электрондық құжаттар түрінде), 9) тармақшасында (осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
мəліметтердің электрондық нысаны түрінде), осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 10-тармағының 3) тармақшасында (электрондық құжат түрінде), 4), 5) 6) 
жəне 7) тармақшаларында (құжаттардың PDF форматындағы электрондық көшірмелері 
түрінде), 11-тармағында көрсетілген құжаттар. 

15. Лицензияның телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда 
өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі (егер 
бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса):

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналы-
су құқығы үшін лицензиялық алымды төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық 
көшірмесі түрінде).

16. Лицензияны қайта ресімдеу үшін көрсетілетін қызметті алушы порталда өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін Заңның 37-1-бабында көзделген 
тəртіппен сақтандыру портфелін беруді растайтын құжаттар (лицензиядан 
сақтандырудың жекелеген сыныптары алып тасталған жағдайда) (құжаттардың PDF 
форматындағы электрондық көшірмелері түрінде);

3) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы 
үшін лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

4) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар 
құжаттардың көшірмелері (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

17. Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы, лицензиялық алым сомасын төлеу туралы («электрондық үкіметтің» төлем 
шлюзі арқылы ақы төлеген жағдайда) мəліметтерді «электрондық үкімет» шлюзі арқылы 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

18. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіз болып табылады: 
1) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын немесе 

исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат алу кезiнде бизнес-
жоспарда көрсетiлген талаптарды орындау мерзiмi аяқталғанға дейiн сақтандырудың 
қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін немесе исламдық сақтандыру 
қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия алу үшiн көрсетілетін қызметті берушіге 
өтініші. Осы талап: 

сақтандырудың жаңа сыныптары мен түрлерін енгізу;
сақтандырудың жекелеген сыныптары мен түрлері бойынша сақтандыру қызметін 

жүзеге асыру тəртібін жəне талаптарын өзгерту көзделетін Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілері қабылданған жағдайларда қолданылмайды;

2) егер көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік оны тіркеген күннен бастап 6 (алты) 
ай ішінде көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес лицензия алу үшін өтініш жасамаған болса;

3) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сəйкес келмеуі;

4) құрамына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе исламдық сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы кіретін сақтандыру тобының өтініш бергенге дейінгі 6 (алты) 
ай ішіндегі кезеңде белгіленген пруденциялық нормативтерді жəне сақталуға міндетті 
басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамауы;

5) қоғамның органдары таңдағандар қатарынан басшы қызметкердің келісілмеуі 
(жаңадан құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін);

6) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарында 
қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;

7) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген 
түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым енгізілмеуі;

8) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе 
қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне 
енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;

9) сот орындаушысының ұйғарымы негізінде көрсетілетін қызметті алушы-борыш-
керге соттың лицензия беруге уақытша тыйым салуы.

19. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 18-тармағында жазылған 
негіздерден басқа сақтандырудың қосымша сыныптары бойынша сақтандыру қызметін 
немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беруден бас 
тарту мынадай негіздер бойынша жүргізіледі:

1) сақтандырудың алатын қосымша сыныбын есепке алғанда, пруденциялық 
нормативтердің сақталмау болжамы;

2) өтініш беру күніне дейін соңғы 3 (үш) ай ішінде жəне оны қарау кезеңінде 
пруденциялық нормативтердің сақталмауы;

3) өтініш беру күніне сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияның 
қолданылуын тоқтата тұру түрінде қолданыстағы санкцияның болуы.

20. Көрсетілетін қызметті беруші осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13 жəне 16-тармақтарында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда 
лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану тəртібі
21. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
23-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде беріледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 

жəне аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орны көрсетіле 
отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады. 

Шағымды портал арқылы жіберген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

22. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 

талаптар
23. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін 

қызметті берушінің: www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында, «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

24. Көрсетілетін қызметті алушының порталдағы «жеке кабинеті» арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығынан мемлекеттік қызмет көрсетудің 
тəртібі мен мəртебесі туралы ақпарат алуға мүмкіндігі бар.

25. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің: www.nationalbank.kz 
ресми интернет-ресурсында, «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде 
орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың 
жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың 

түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
жəне сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті 

сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру 
құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымша

Нысан 
______________________________________________________________________

(уəкілетті органның толық атауы)
______________________________________________________________________

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы жəне БСН)

 Өтініш
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)
жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері _______________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)
______________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Əділет органдарында сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) туралы деректер __________________________________________
______________________________________________________________________
(мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің немесе анықтаманың күні 

жəне нөмірі)
3. Сақтандыру ұйымының банктік шоты ашылған банктің атауы жəне орналасқан 

жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі _____________________________________________
______________________________________________________________________
4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына 
бірінші рет алған лицензия туралы деректер: ___________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
Сақтандыру ұйымы жəне олардың құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса 

берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне толық жауап береді.

5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы бойынша 
парақтар саны: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), лауазы-
мы_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісемін.
____________  _____________ жылғы «__»_______________
(қолы)
Мөр (ол бар болса) орны

«Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың 
жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың 

түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
жəне сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті 

сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру 
құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

2-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының немесе исламдық сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының штатында актуарийдің болуы туралы 

мəліметтер
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Актуарий туралы мəліметтер
Тегі, аты, 
əкесінің 
аты (ол 
бар бол-

са)

Уəкілетті орган 
лицензиясының 
күні мен нөмірі

Актуарий 
лауазымына 
тағайындау 

(сайлау) 
туралы 

құжаттың 
нөмірі мен 

күні

Білімі тура-
лы, оның 

ішінде 
жұмыс 
істейтін 

саласында 
біліктілікті 
арттыру 
курстары 
туралы 

мəліметтер

Біліктілік ем-
тиханын қайта 

тапсырғаны 
туралы ақпарат

1 2 3 4 5 6

«Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың 
жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың 

түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
жəне сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті 

сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру 
құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

3-қосымша

Нысан
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы жəне БСН)
 

Өтініш
 ____________________________________________________________________
____________________________________________________________лицензияны

(лицензияның атауын көрсету қажет)
____________________________________________________________байланысты
(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету қажет)
_____________________________________________________________________
(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)
қайта ресімдеуді сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері_______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)
______________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Əділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы деректер __________________________________________________
____________________________________________________________________
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе
куəліктің күні жəне нөмірі)
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы жəне 

орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі _________________________________
_____________________________________________________________________
4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) 

қызметін, қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына бірінші рет алынған 
лицензия туралы деректер:________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
Көрсетілетін қызметті алушы жəне оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке 

қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне толық жауап береді. 
5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы бойынша 

парақтар саны: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), лауазы-

мы_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісім беремін.
____________  ___________ жылғы «__»____________
(қолы)
Мөр (ол болған кезде) орны
 

«Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жəне сақтандырудың 
жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың 

түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген 
жəне сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті 

сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру 
құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

4-қосымша

Мəліметтердің электрондық нұсқасы

Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына 
сəйкес келетін барлық ұйымдастыру-техникалық, оның ішінде бухгалтерлік 

есеп жəне бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру мəселелері бойынша 
іс-шаралардың орындалғанын білдіретін құжаттар
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Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 7982 тіркелген, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 
жылғы 24 тамыздағы № 272 қаулысымен бекітілген 

Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтанды-
ру қағидаларының 6 жəне 9-тармақтарына 

сəйкес əзірленген жəне бекітілген ішкі 
құжаттар

1 2 3 4 5 6 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 27-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 34-қосымша

«Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (көрсетілетін қызметті алушы) 
көрсетеді. 

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады. 
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі 

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері: 
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың топтамасын тапсырған сəттен ба-

стап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:
лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
көрсетілетін қызметті алушының бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта 

ұйымдастырылуы жағдайында лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс 
күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
2) құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша көрсетілетін қызметті алушыға қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған 

сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 2 
(екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

5 .  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде. 

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта 
ресімдеу, телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
16 жəне 17-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия 
электрондық нысанда ресімделеді жəне қағазға басылып шығарылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында 
жіберіледі. 

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке лицензиялық 
алым төленеді:

(Жалғасы. Басы 15-27-беттерде) 

(Жалғасы 29-бетте) 
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1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық 
алым 20 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды, бірақ 4 (төрт) АЕК-тен артық емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 100 (жүз) пайызын құрайды. 

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысан-
да екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады.

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын алуға пор-
тал арқылы электрондық сұрау салған жағдайда ақы төлеу «электрондық үкіметтің» 
төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру кестесі - 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті берушіге лицензия алу үшін 
өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша өтініш;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның төленгенiн 
растайтын құжаттың көшірмесі; 

3) сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүргізуге лицензиясы бар актуарий 
қол қойған жақын арадағы 2 (екі) жылға арналған қайта сақтандыру қызметін немесе 
исламдық қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыру жөніндегі бизнес-жоспар.

Сақтандыру нарығында актуарлық қызметті жүргізуге лицензиясы бар актуарий 
қол қойған жақын арадағы 2 (екі) жылға арналған қайта сақтандыру қызметін немесе 
исламдық қайта сақтандыру қызметін жүзеге асыру жөніндегі бизнес-жоспарда мына-
дай ақпарат қамтылады:

тəуекелдерді қайта сақтандыруға немесе исламдық қайта сақтандыруға берген 
кезде:

сақтандыру сыныптары бойынша қайта сақтандырудың немесе исламдық қайта 
сақтандырудың негізгі нысандары (факультативті, облигаторлық, факультативтік-
облигаторлық) жəне қатысу əдістері (түрлері) (барабар, барабар емес), олардың 
арасындағы арақатынасы;

қайта сақтандыру ұйымдарын немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымдарын 
бағалау критерийлері (рейтинг, капиталдың мөлшері жəне активтер деңгейі, қызметті 
жүзеге асыруға тиісті қадағалау органының лицензиясының болуы);

қайта сақтандыру ұйымының немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымының 
тұрақтылығы: компанияның нарықта жұмыс істеу уақыты мен тəжірибесі, орналасқан 
жері, ел тəуекелдерінің болуы; 

қайта сақтандыру ұйымының немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымының 
іскерлік əлеуеті:

қызмет түрлері бойынша талдау жүргізу, қомақты төлемдер бойынша талдау жүргізу, 
клиенттермен өзара қарым-қатынасы, баспасөзде теріс немесе оң жарияланымдардың 
болуы);

қайта сақтандыру ұйымының немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымының 
қызметіне бақылау жасау, қайта сақтандыру талаптарын сақтауды қамтамасыз ету 
жүйесі қалай жүзеге асырылады;

ынтымақтастық жасау болжанатын қайта сақтандыру ұйымдарының немесе 
исламдық қайта сақтандыру ұйымдарының атауы, шетелдік қайта сақтандырушылардың 
болжамды үлесі;

тəуекелдерді қайта сақтандыруға немесе исламдық қайта сақтандыруға қабылдаған 
кезде:

қайта сақтанушыларды бағалаудың негізгі критерийлері: 
қызметті жүзеге асыруға тиісті қадағалау органы лицензиясының болуы, 

қайта сақтанушыдан тəуекелдерді сақтандыруға қабылдайтын мамандардың 
кəсібилігі, қомақты төлемдер бойынша талдау жүргізу, баспасөзде теріс немесе 
оң жарияланымдардың болуы, қайта сақтанушы ұйымға экономикалық ықпал ету 
шараларының болуы, бұрын осы ұйыммен жұмыс істеудегі жағымсыз тəжірибе;

ұйымның қайта сақтандыру немесе исламдық қайта сақтандыру бойынша портфелін 
сипаттау (сақтандыру түрлері, əрбір түрінің үлес салмағы, сақтандыру сомаларының 
лимиттері, қайта сақтандыруға немесе исламдық қайта сақтандыруға беру талапта-
ры бойынша);

4) көрсетілетін қызметті алушының сақтандыру тəуекелдерін қайта сақтандыруға 
қабылдау рəсімін ашып көрсететін ішкі қағидалары.

Көрсетілетін қызметті алушының басқару органы бекіткен сақтандыру тəуекелдерін 
қайта сақтандыруға қабылдау жөніндегі ішкі қағидаларында мыналар айқындалады: 

тəуекелдерді қайта сақтандыруға қабылдауды жүзеге асыратын бөлімшенің 
құрылымы, міндеттері, функциялары жəне өкілеттіктері;

сақтандыру ұйымының тарифтік саясатына сəйкес сақтандыру тəуекелдерін 
қайта сақтандыруға немесе исламдық қайта сақтандыруға қабылдау кезіндегі осы 
құрылымдық бөлімшенің басшысы мен қызметкерлерінің құқықтары, міндеттері, 
өкілеттіктері;

сақтандыру тəуекелдерін қайта сақтандыруға немесе исламдық қайта сақтандыруға 
қабылдау кезінде бағалау тəртібіне қойылатын талаптар;

бизнес-процестерді сипаттау (құжаттардың өту тəртібі жəне қайта сақтандыру не-
месе исламдық қайта сақтандыру жөнінде шешімдер қабылдау бойынша жазылған 
рəсімдер);

өзге мəселелер (көрсетілетін қызметті алушының ұйғаруы бойынша);
исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңесті тағайындау туралы 

акционерлердің жалпы жиналысының шешімі (исламдық қайта сақтандыру ұйымы үшін).
10. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның 

телнұсқасын алу үшін өтініш жасаған кезде (егер бұрын берілген лицензия қағаз 
нысанында ресімделсе) мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

лицензияның телнұсқасын беру кезінде жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы 
үшiн лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі.

11. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияны 
қайта ресімдеу үшін өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша өтініш;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеген кезде жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы 
үшiн лицензиялық алымның төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі; 

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың 
көшірмесі.

12. Көрсетілетін қызметті алушы лицензия алу үшін порталда өтініш жасаған кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
лицензиялық алымның төленгенi туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі 
түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 9-тармағының 3), 5) тармақшаларында (құжаттардың 
PDF форматындағы электрондық көшірмелері түрінде) жəне 4) тармақшасында 
(құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар. 

13. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін порталда 
өтініш жасаған кезде (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе) 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу 
құқығы үшін лицензиялық алымның төленгені туралы құжат (құжаттың электрондық 
көшірмесі түрінде).

14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін порталда өтініш 
жасаған кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы 
үшін лицензиялық алымның төленгені туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі 
түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың 
көшірмесі (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде).

15. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді 
көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық 
үкімет» шлюзі арқылы алады.

16. Мыналар: 
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген 

талаптардың сақталмауы;
2) егер көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік оны тіркеген күннен бастап 6 (алты) 

ай ішінде көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес лицензия алу үшін өтініш жасамаған болса;

3) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сəйкес келмеуі;

4) құрамына сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе исламдық сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы кіретін сақтандыру тобының өтініш бергенге дейінгі 6 (алты) 
ай ішіндегі кезеңде белгіленген пруденциялық нормативтерді жəне сақталуға міндетті 
басқа да нормалар мен лимиттерді сақтамауы;

5) қоғам органдары сайлаған адамдардың қатарынан басшы қызметкерді келіспеу 
(жаңадан құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы немесе исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы үшін);

6) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен 
қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы; 

7) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген 
түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның енгізілмеуі;

8) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға жататын қызметті неме-
се қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе оған тыйым салу туралы заңды 
күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы; 

9) сот орындаушысының ұсынымы негізінде борышкер көрсетілетін қызметті 
алушыға лицензия беруге соттың уақытша тыйым салуы;

10) сақтандырудың алынатын қосымша сыныбын ескергенде пруденциялық 
нормативтердің сақталмау болжамы;

11) өтініш беру күніне дейінгі соңғы 3 (үш) ай ішінде жəне оны қарау кезеңінде 
пруденциялық нормативтердің сақталмауы;

12) өтініш беру күнінде сақтандыру (қайта сақтандыру) немесе исламдық сақтандыру 
(қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензияның қолданылуын тоқтата 
тұру түрінде қолданыстағы санкцияның болуы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас 
тартуға негіз болып табылады.

17. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
11 жəне 14-тармақтарында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда 
лицензияны қайта ресімдеуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-
ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
18. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігі) шағымдану көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 20-тармағында көрсетілген мекенжай 
бойынша жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 

жəне аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете 
отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда, шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он) бес жұмыс күні ішінде қаралады.

19. Көрсетілетін қызметті алушының көрсетілген мемлекеттік қызметтің 
нəтижелерімен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
20. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

21. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

22. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары мемлекеттік көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.

kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде 
орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

«Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша
Нысан

______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы жəне БСН-і)
 

Өтініш
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)
жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын.
Қайта сақтандыру ұйымы туралы немесе исламдық қайта сақтандыру ұйымы ту-

ралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері _______________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)
_____________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Əділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы деректер ___________________________________________________
______________________________________________________________________
(заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің немесе 

анықтаманың күні жəне нөмірі)
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы жəне 

орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі __________________________________
4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін, исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына 
бірінші рет алған лицензия туралы деректер ___________________________________

______________________________________________________________________
(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы жəне олардың құрылтайшылары (акционерлері) 
өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне толық жауап береді __
________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы бойынша 

парақтар саны: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), лауазымы 

________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-
даланылуына келісім беремін. 

 _________________  ____ жылғы «____» ______________ 
         (қолы)                                                                    Мөр (ол болған кезде) орны

«Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
_____________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы жəне БСН-і)
 

Өтініш
 ______________________________________________________________________
____________________________________________________________байланысты
 (лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету қажет)
____________________________________________________________________
(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)
______________________________________________________________________
(лицензияның атауын көрсету қажет)
лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері ______________________________________________
______________________________________________________________________
(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйінің нөмірі)
______________________________________________________________________
(телефон, факс)
2. Əділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы деректер _____________________________________________________
______________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің немесе 

анықтаманың күні жəне нөмірі)
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы жəне 

орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі __________________________________
4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта 

сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына бірінші рет алған лицензия туралы де-
ректер__________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)

Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) 
дəйектілігіне толық жауап береді ____________________________________________

______________________________________________________________________
5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы бойынша 

парақтар саны: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), лауазы-

мы______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-
даланылуына келісім беремін. 

 _________________   ____ жылғы «____» ______________ 
     (қолы)    Мөр (ол болған кезде) орны 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 28-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 35-қосымша

«Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 

көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері: 
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш бергенде:
лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
көрсетілетін қызметті алушының бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта 

ұйымдастырылуы жағдайында лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс 
күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған 

кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 2 
(екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автомат-
тандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта 
ресімдеу, телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13 жəне 14-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш берген жағдайда лицензия 
электрондық форматта ресімделеді жəне қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық 
қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым 
төленеді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық 
алым 30 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен артық емес;

3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым – лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 100 пайызын құрайды. 

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысан-
да екінші деңгейдегі банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. 

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын алуға пор-
тал арқылы электрондық сұрау салған жағдайда төлем «электрондық үкіметтің» төлем 
шлюзі арқылы жүзеге асырылады. 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру кестесі - 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізбесі көрсетілетін қызметті берушіге лицензия алу үшін:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес 
нысан бойынша өтініш;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның төленгенiн 
растайтын құжаттың көшірмесі;

3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын бермеген жағдайда, 
нотариат куəландырған көшірмесі); 

4) жарғылық капиталдың толық төленгенін растайтын құжаттар;
5) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 

Республикасының Заңы (бұдан əрі – Заң) 34-бабының талаптарына сəйкес көрсетілетін 
қызметті алушының басшы қызметкерлерін келісуге арналған құжаттар;

6) сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттарын жасау бойынша делдалдық 
қызметті жүзеге асыру тəртібін көздейтін жұмыстың ішкі регламенті. 

көрсетілетін қызметті алушының жұмысының ішкі регламентіне мыналар:
сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттарын жасау жөніндегі делдалдық қызметті 

жүзеге асыру бойынша жауапты тұлғалардың тізбесі;
сақтандыруға (қайта сақтандыруға) сұрау салу түскен;
сақтандыру (қайта сақтандыру) талаптарын алған;
сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты жасалған;
қолданыстағы сақтандырумен қамтуға толықтырулар мен өзгерістер енгізілген;
сақтандырудың келесі кезеңіне сақтандырумен қамту жаңартылған;
сақтандыру жағдайларына қызмет көрсеткен кезде сақтандыру брокері 

қызметкерлерінің іс-қимылдарын ашып көрсететін сақтандыру жəне қайта сақтандыру 
шарттарын жасау жөніндегі делдалдық қызметті жүзеге асыру рəсімдері кіреді;

7) құжаттаманы жүргізу тəртібі жəне клиенттерге қызмет көрсету талаптары.
Құжаттаманы жүргізу тəртібіне жəне көрсетілетін қызметті алушының клиенттерге 

қызмет көрсету талаптарына: 
сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасаған, сақтандыру төлемін жүзеге 

асырған, сақтандыру жағдайы басталған кезде шағымдарды, сондай-ақ сақтандыру 
(қайта сақтандыру) шарттарын жасасуға байланысты басқа да құжаттарды қарау кезінде 
құжаттарды қалыптастыру тізбесі мен жүйелілігі;

клиенттің барлық қаржылық жəне жеке ақпаратының құпиялылығы режиміне 
қойылатын негізгі талаптар;

мыналарды қамтитын қатаң есептегі құжаттарды сақтау жүйесін қамтамасыз ету:
қатаң есептегі бланкілерді есепке алу жүйесінің болуы; 
қатаң есептегі құжаттардың сақталу жүйесін ұйымдастыруға жауапты адам;
сақтау орны (жеке үй-жайлар, шкафтар, сейфтер, оларға кіру тəртібі);
клиентті мыналармен қамтамасыз ету тəртібі мен толықтығы:
көрсетілетін қызметті алушы, оның мəртебесі туралы ақпаратпен;
қызметі ұсынылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары туралы ақпаратпен;
төлемдердің көлемі жəне тəуекелдер;
қызмет көрсетуді жеткізушінің жəне клиенттің міндеттемелері;

8) мемлекеттік тіркеу туралы құжат, тиісті мемлекеттің уəкілетті органының (қаржы 
ұйымдары үшін - қадағалау органдарының) құрылтайшы - Қазақстан Республикасының 
резиденті емес заңды тұлғаға Қазақстан Республикасының резиденті - сақтандыру 
брокерінің жарғылық капиталында қатысуына рұқсат етілгені жөніндегі жазбаша ха-
барламасы не тиісті мемлекеттің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат талап етілмейтіні 
туралы мəлімдемесі;

9) тиісті мемлекеттің уəкілетті органының құрылтайшысы - Қазақстан Республи-
касының резиденті емес жеке тұлғада экономикалық жəне сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары мен құқық бұзушылықтары бойынша соттылығының, заңнамада 
белгіленген тəртіппен лицензиясынан айырылған, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымын, сақтандыру брокерін мəжбүрлеп тарату, олардың акцияларын мəжбүрлеп 
сатып алу туралы шешім қабылданған сəттен бастап 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерінің не өзге қаржы 
ұйымының басшы қызметкері ретіндегі қызметінің жоқ екенін куəландыратын құжат. 
Көрсетілген талап лицензиядан айырылғаннан кейін, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымын, сақтандыру брокерін мəжбүрлеп тарату, олардың акцияларын мəжбүрлеп 
сатып алу туралы шешім қабылданған күннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады.

10. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның 
телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз нысанында ресімделсе) 
өтініш білдірген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) еркін нысанда жазылған өтініш;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның төленгенiн 
растайтын құжаттың көшірмесі. 

11. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияны 
қайта ресімдеу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның төленгенiн 
растайтын құжаттың көшірмесі; 

3) ішіндегі ақпарат мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды 
қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты 
бар құжаттардың көшірмесі.

12. Көрсетілетін қызметті алушы үшін порталда өтініш берген кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

лицензия алу үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

лицензиялық алымның төленгені туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі 
түрінде);

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 4), 
5), 8) жəне 9) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 6) 
жəне 7) тармақшаларында көрсетілген құжаттардың электрондық көшірмелері түріндегі 
құжаттар, олар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.

лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұрын берілген лицензия қағаз ныса-
нында ресімделсе): 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу 
құқығы үшін лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі 
түрінде).

Лицензияны қайта ресімдеу үшін:
1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 

нысанындағы сұрау салу;
2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 

лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы 
үшін лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың 
көшірмесі (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін 
қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы алады. 

13. Мыналар:
1) егер көрсетілетін қызметті алушы оны мемлекеттік тіркеген күннен бастап 6 (алты) 

ай ішінде көрсетілетін қызметті берушіге Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес лицензия алу үшін өтініш жасамаған болса;

2) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына 
сəйкес келмеуі;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген 
талаптардың орындалмауы; 

4) қоғам органдары сайлаған адамдардың қатарынан басшы қызметкерді келіспеу 
(жаңадан құрылатын сақтандыру брокері үшін);

5) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен 
қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы; 

6) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген 
түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның енгізілмеуі;

7) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялануға жататын қызметті неме-
се қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе оған тыйым салу туралы заңды 
күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы; 

8) сот орындаушысының ұсынымы негізінде борышкер көрсетілетін қызметті 
алушыға лицензия беруге соттың уақытша тыйым салуы мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тартуға негіз болып табылады.

14. Көрсетілетін қызметті беруші мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
11-тармағында көрсетілген құжаттар тиісінше ресімделмеген жағдайда лицензияны 
қайта ресімдеуден бас тартады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану тəртібі
15. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
17-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 

жəне аты-жөні, берілген шағымға алынатын жауаптың мерзімі мен орнын көрсете 
отырып тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау 
болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады. 

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті 
берушінің шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе 
қараудан бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады. 

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

16. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтердің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 

талаптар
17. Мемлекеттік қызметтер көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін 

қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 

18. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты қашықтан қол жеткізу режимінде порталдағы «жеке 
кабинеті» арқылы, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығынан алуға мүмкіндігі бар.

19. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми ин-
тернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

______________________________________________________________________
 (көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)

______________________________________________________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының толық атауы жəне БСН-і)

 
Өтініш

 ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)
жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын.

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері _______________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйінің нөмірі)
_____________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Əділет органдарында көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы деректер _____________________________________________________
______________________________________________________________________
(мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) жөніндегі куəліктің немесе анықтаманың күні 

жəне нөмірі
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы жəне 

орналасқан жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі _________________________________
______________________________________________________________________
4. Көрсетілетін қызметті алушының қызметін жүзеге асыру құқығына бірінші рет 

алған лицензия туралы деректер: ____________________________________________
______________________________________________________________________

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
Көрсетілетін қызметті алушы мен оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке 

қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне толық жауап береді _________
_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
5. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы бойынша 

парақтар саны: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), лауазы-

мы_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісім беремін.
_________________
        (қолы)
____ жылғы «____» ______________            Мөр (ол болған кезде) орны

«Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан
_____________________________________________________________________

 (көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
_____________________________________________________________________

(сақтандыру брокерінің толық атауы жəне БСН-і)
 

Өтініш
 ___________________________________________________________байланысты
 (лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету қажет)
_____________________________________________________________________
(сақтандырудың саласын, нысанын, сыныптарын, қызмет түрін көрсету қажет)
_____________________________________________________________________ 

(лицензияның атауын көрсету қажет)
жүзеге асыру құқығына лицензия беруіңізді сұраймын.
Сақтандыру брокері туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері ______________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйінің нөмірі)
______________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Əділет органдарында сақтандыру брокерін мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) ту-

ралы деректер __________________________________________________________
______________________________________________________________________
(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) жөніндегі куəліктің немесе 

анықтаманың күні жəне нөмірі)
3. Сақтандыру брокерінің банктік шоты ашылған банктің атауы жəне орналасқан 

жері, бизнес-сəйкестендіру нөмірі ___________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына бірінші рет алған ли-

цензия туралы деректер: __________________________________________________
_____________________________________________________________________

(нөмірі, күні, лицензия берген мемлекеттік органның атауы)
Сақтандыру брокері мен оның құрылтайшылары (акционерлері) өтінішке қоса 

берілген құжаттардың (ақпараттың) дəйектілігіне толық жауап береді.
 Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісім беремін.
_________________
(қолы)
____ жылғы «____» ______________           Мөр (ол болған кезде)орны 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 29-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 36-қосымша

«Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде:
лицензия берген кезде – 30 (отыз) жұмыс күні ішінде;
лицензияны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;
көрсетілетін қызметті алушыны бөлініп шығу немесе бөлу нысанында қайта 

ұйымдастырған жағдайда лицензияны қайта ресімдеген кезде – 30 (отыз) жұмыс 
күнінен кешіктірмей;

лицензияның телнұсқаларын берген кезде – 2 (екі) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 

– 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының 

қатысушылары ретінде тіркелген заңды тұлғалардың лицензия алуға ұсынған 
құжаттарын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес келетін 
құжаттарды ұсынған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарайды.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған 
сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді. 

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен бастап 2 
(екі) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

5 .  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – лицензия беру, лицензияны қайта 
ресімдеу, телнұсқаларын беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
16-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда, лицензия 
электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады, көрсетілетін қызметті берушінің 
мөрімен жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ныса-
нында жіберіледі жəне көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының бірінші 
басшысына не тиісті түрде ресімделген сенімхат негізінде оның өкіліне беріледі. 

7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым 
төленеді:

1) мыналармен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым:
брокерлік қызметпен – 30 айлық есептік көрсеткіш (бұдан əрі – АЕК);
дилерлік қызметпен – 30 АЕК;
инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметпен – 30 АЕК;
кастодиандық қызметпен 30 – АЕК;
трансфер-агенттік қызметпен – 10 АЕК;
бағалы қағаздармен жəне өзге де қаржы құралдарымен сауда-саттықты 

ұйымдастыру жөніндегі қызметпен – 10 АЕК;
қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша клиринг қызметімен 40 АЕК болады; 
2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 

мөлшерлеменің 10 пайызын құрайды, бірақ 4 АЕК-тен көп емес;
3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 

мөлшерлеменің 100 пайызын құрайды.
Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз ны-

санда екінші деңгейдегі банктер немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар арқылы жүзеге асырылады. 

Лицензияны алуға немесе қайта ресімдеуге, лицензияның телнұсқасын портал 
арқылы алуға электрондық сұрау салған жағдайда төлем «электрондық үкіметтің» 
төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады. 

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 
14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру кестесі - 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Лицензия алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушы 
өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасына сəйкес ны-
сан бойынша лицензия алуға өтініш;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын 
қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық алымның 
төленгенiн растайтын құжаттың түпнұсқасы;

3) жарғының көшірмесі (салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын ұсынбаған жағдайда, 
нотариатта куəландырылған көшірмесі);

4) көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының ең аз мөлшерінің 
төленгенін растайтын құжаттар;

5) бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға қатысатын филиалдардың 
(олар болған жағдайда) тізімі жəне осындай филиалдар туралы ережелердің нотари-
атта куəландырылған көшірмелері;

6) құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 2 жəне 3-қосымшаларына сəйкес акционерлер 
(қатысушылар) туралы мəліметтер;

7) Қазақстан Республикасының резиденті емес көрсетілетін қызметті алушының 
қатысушысы (акционері) шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып 
табылатынын куəландыратын жəне резидент емес заңды тұлғаны тіркеген орган, 
тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны туралы ақпарат қамтылған, мемлекеттік тілде жəне 
орыс тілінде нотариатта куəландырылған аудармасы бар сауда тізілімінен заңды үзінді 
көшірме немесе басқа да заңды құжат; 

8) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14784 
тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 
26 желтоқсандағы № 305 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарының, банк, 
сақтандыру холдингтерінің басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім 
беру қағидаларына жəне келісім алу үшін қажетті құжаттар тізбесіне сəйкес басшы 
қызметкерлерді келісу үшін ұсынылатын құжаттар;

9) қызметкерлердің тегін, атын жəне болған кезде əкесінің атын, олардың атқаратын 
лауазымдарын көрсете отырып, штаттық кестенің көшірмесі;

10) бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру функциясы жүктелетін 
құрылымдық бөлімшелер туралы ереже;

11) ішкі аудит қызметінің тексерулерді жүргізуінің тəртібін, кезеңділігін жəне есепті 
жасауының мерзімін айқындайтын көрсетілетін қызметті алушының ішкі аудит қызметі 
туралы ереже. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік ұйымдық-құқықтық нысанында 
құрылған көрсетілетін қызметті алушы бар болған жағдайда ішкі аудит қызметі тура-
лы ережені ұсынады;

12) құрамы туралы мəліметтерді қоса алғанда, инвестициялық комитет туралы 
ереже.

Осы талап трансфер-агенттік қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін 
құжаттарды ұсынған көрсетілетін қызметті алушыларға қолданылмайды;

13) көрсетілетін қызметті алушыда бағалы қағаздар нарығында Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес қызметті жүзеге асыруға қажетті бағдарламалық-
техникалық құралдардың жəне өзге де жабдықтардың болуын растайтын мынадай 
құжаттардың:

жабдықты жеткізу шартының;
жабдықты қабылдау-өткізу актісінің;
лицензиялардың санын көрсете отырып, бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеу 

жəне (немесе) жеткізу шартының;
бағдарламалық қамтамасыз етуді қабылдау-өткізу актісінің;
қорғау мен қауіпсіздікті ұйымдастыру бойынша құжаттардың (ақпаратты резервтеу 

тəртібінің сипаты, деректерге қолжетімділікті бөлу тетіктерінің сипаты, қалпына келтіру 
жоспары, ішкі бақылау тетіктері) көшірмелері қажетті.

Көрсетілетін қызметті алушы бағдарламалық өнімді дербес əзірлеген не басқа 
адам көрсетілетін қызметті алушыға бағдарламалық өнімді ақысыз берген жағдайда, 
осы тармақшаның екінші, үшінші, төртінші, бесінші абзацтарында көрсетілген құжаттар 
ұсынылмайды.

Ұсынылған құжаттарда мынадай ақпарат: пайдаланылатын бағдарламалық 
қамтамасыз етудің атауы (серверлік операциялық жүйелер, дерекқорларды басқару 
жүйелері), нұсқалар, лицензияның болуы туралы мəліметтер де көрсетіледі.

Құжаттардың көшірмелері көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысының 
қолымен жəне көрсетілетін қызметті алушының мөр бедерімен куəландырылады;

14) өтініш берудің алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы көрсетілетін қызметті 
алушының бухгалтерлік балансы;

15) ағымдағы жылы құрылған акционерлік қоғамдарды қоспағанда, көрсетілетін 
қызметті алушының атқарушы органының бірінші басшысы жəне оның бас бухгалтері 
қол қойған, аудиторлық есеппен расталған көрсетілетін қызметті алушының соңғы 
аяқталған жылғы қаржылық есептілігі;

16) директорлар кеңесі бекіткен жақын арадағы үш жылға арналған бизнес-жоспа-
ры (заңды тұлғаның атқарушы органы акционерлік қоғамнан басқа өзге де ұйымдық-
құқықтық нысанда құрылған трансфер-агенттің бизнес-жоспарын бекітеді).

Бизнес-жоспарда мынадай мəселелер:
лицензияны алу мақсаттары;
қызметінің негізгі бағыттарының сипаттамасы жəне өтініш берушінің қызметі 

бағытталған нарық сегментіне шолу;
қызмет шегінде болжамды қызмет көрсетулер, оларды бағалау тəртібі туралы 

ақпарат, сондай-ақ оларды сату талаптары мен көлемі бойынша жоспарлар;
қызметіне байланысты негізгі тəуекелдер, оларды бағалау жəне меншікті капиталы 

есебінен өтеу тəсілдері, меншікті капиталының жеткіліктілігі мəні, тəуекелдерді басқару 
жəне ішкі бақылау рəсімдері туралы ақпарат;

қаржы жоспары, оның ішінде алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы кірістер 
мен шығыстар болжамы, көрсетілген кезең ішіндегі шығындылықтың жол берілетін 
коэффициенттері;

инвестициялық саясат, компания қызметін қаржыландыру көздері;
көрсетілетін қызметті алушының ұйымдық құрылымы, корпоративтік басқару 

рəсімдерін іске асыру тəсілдерінің сипаттамасы, сондай-ақ мамандардың білім 
деңгейіне қойылатын талаптар көрсетілуі тиіс;

17) сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметтерін пайдаланатын субъектілермен 
сауда-саттықты ұйымдастырушының өзара қарым-қатынасын айқындайтын бағалы 
қағаздармен жəне өзге қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру жөніндегі 
қызметті жүзеге асырудың ішкі қағидалары (бағалы қағаздармен жəне өзге қаржы 
құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға ли-
цензия алу үшін үміткер көрсетілген қызметті алушылар үшін);

18) клирингтік ұйымның қызметтерін пайдаланатын субъектілермен клирингтік 
ұйымның өзара қарым-қатынасын айқындайтын қаржы құралдарымен мəмілелер 
бойынша клирингтік қызметті жүзеге асырудың ішкі қағидалары (қаржы құралдарымен 
мəмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін үміткер 
көрсетілген қызметті алушылар үшін);

19) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7554 тіркелген, 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Клиринг ұйымдарындағы 
тəуекелдерді басқару жүйесіне, клиринг ұйымдарындағы мониторинг, бақылау жəне 
тəуекелдерді басқару шарттары мен тəртібіне қойылатын талаптарды бекіту туралы» 
2012 жылғы 24 ақпандағы № 59 қаулысының, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8796 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
«Бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді 
басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тəуекелдерді басқару жəне ішкі 
бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 27 тамыздағы № 
214 қаулысының, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8816 
тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына жəне ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына арналған тəуекелдерді 
басқару жəне ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 
27 тамыздағы № 240 қаулысының, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12999 тіркелген, «Қор биржасы үшін тəуекелдерді басқару мен ішкі бақылау 
жүйесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 252 қаулысының талаптарына сəйкес 
тəуекелдерді басқару жүйесінің жұмысын айқындайтын ішкі ережелер;

20) көрсетілетін қызметті алушының басшы қызметкерлері арасында міндеттерді 
бөлуді айқындайтын құжаттар.

Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды 
тұлғалар бағалы қағаздар нарығында қызметтің қосымша түрін жүзеге асыруға лицен-
зия алу үшін осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 10), 12) жəне 16) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды ұсынады.

Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген сауда-саттықты ұйымдастырушы 
қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыруға лицен-
зия алу үшін осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 17), жəне 18) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды ұсынады.

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген бірнеше парақтан тұратын құжаттар 
нөмірленіп, тігіліп жəне парақтар саны көрсетіліп, тігістің түйініне желімденген 
жапсырманың үстінде ішінара соңғы парақтың артында көрсетілетін қызметті 
алушының мөрімен (ол болған кезде) расталып ұсынылады. Құжаттардың көшірмелері 
мұндай құжаттарға қол қою құқығы бар көрсетілетін қызметті алушының лауазымды 
тұлғаларының қолдарымен жəне көрсетілетін қызметті алушының мөр бедерімен (ол 
болған кезде) расталады.

(Жалғасы. Басы 15-28-беттерде) 

(Жалғасы 30-бетте) 
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10. Көрсетілетін қызметті берушіге бағалы қағаздар нарығында қызметтің қосымша 
түрін жүзеге асыруға лицензия мынадай талаптармен беріледі:

1) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті орган бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін 
белгілеген пруденциялық нормативтерді лицензия беру туралы өтініш берген күннің 
алдындағы қатарынан 3 (үш) ай ішінде орындау;

2) қолданыстағы санкциялардың, сондай-ақ лицензия беруге өтініш берілген 
күннің алдындағы қатарынан 3 (үш) ай ішінде қолданылған санкциялардың болмауы;

11. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияның 
телнұсқасын алу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген 
болса):

1) еркін нысандағы өтініш;
2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 

лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу 
құқығына лицензиялық алым төленгенiн растайтын құжаттың көшірмесі беріледі.

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге лицензияны 
қайта ресімдеу үшін өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік қызметтің стандартына 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
өтініш;

2) «электрондық үкімет» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу 
құқығына лицензиялық алым төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі; 

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылатын құжаттарды 
қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат 
қамтылатын құжаттардың көшірмелері беріледі.

13. Лицензия алу үшін порталда көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын 
қоспағанда, лицензиялық алымды төлегені туралы құжат (құжаттың электрондық 
көшірмесі түрінде);

3) электрондық сұрау салуға қоса берілетін құжаттардың электрондық көшірмелері 
түрінде осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші 
бөлігінің 4), 5), 7), 8), 13), 15) (PDF форматындағы құжаттардың электрондық түрдегі 
көшірмелері), 6), 9), 10), 11), 12), 14), 16), 17), 18), 19) жəне 20) (электрондық құжат 
түрінде) тармақшаларында көрсетілген құжаттар беріледі.

14. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер бұдан 
бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса) өтініш берген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын 
қоспағанда, лицензияның телнұсқасын беру кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен 
айналысу құқығына лицензиялық алым төленгенi туралы құжат (құжаттың электрондық 
көшірмесі түрінде) беріледі.

15. Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қайта ресімдеу үшін өтініш берген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі арқылы ақы төлеу жағдайларын қоспағанда, 
лицензия қайта ресімделген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы 
үшін лицензиялық алым төлеу туралы құжат (құжаттың электрондық көшірмесі түрінде);

3) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың 
көшірмесі (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде).

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін 
қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы алады. 

16. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер:
1) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарында 

қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;
2) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген 

түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның енгізілмеуі;
3) көрсетілетін қызметті алушы «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 

шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабының 1-тармағында белгіленген 
біліктілік талаптарына сəйкес келмеген;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе 
қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне 
енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;

5) сот орындаушысының ұйғарымы негізінде көрсетілетін қызметті алушы-борыш-
керге соттың лицензия беруге уақытша тыйым салуы мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тартуға негіз болып табылады. 

Мына жағдайлар:
лицензияларды қайта ресiмдеу кезiнде жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу 

құқығы үшiн лицензиялық алым төленбеуі;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 12-тармағында көрсетілген 

құжаттардың тиісінше ресімделмеуі лицензияны қайта ресімдеуден бас тартуға 
негіздер болып табылады.

Лицензияның телнұсқаларын беру кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
құқығы үшін лицензиялық алымға ақы төлемеу лицензияның телнұсқасын беруден бас 
тартуға негіз болып табылады.

Көрсетілетін қызметті беруші лицензия алу үшін ұсынылған құжаттарды қарау 
барысында осы құжаттарда көрсетілетін қызметті алушы, оның құрылтайшылары не-
месе олардың қызметі туралы дəйексіз мəліметтердің болуы анықталса, көрсетілетін 
қызметті берушіге ұсынылған мəліметтердің дəйектілігін тексеру қажет болса, оларды 
қарау мерзімін тоқтата тұрады. Көрсетілетін қызметті алушы ескертулерді жойғаннан 
жəне құжаттарды ұсынғаннан кейін оларды қарау мерзімі жаңартылады. Көрсетілетін 
қызметті берушінің құжаттарды бұдан кейін қарау мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен 
аспауға тиіс.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-
ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
17. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
19-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

18. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
19. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 

берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

20. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

21. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
_____________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы жəне БСН-і)
 

Лицензия алуға
өтініш

_____________________________________________________________________
(бағалы қағаздар нарығындағы қызмет түрлерін көрсету)
жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын.
Тұтынушы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері _______________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің нөмірі)
_____________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе 

куəліктің күні мен нөмірі, БСН: ______________________________________________
______________________________________________________________________
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы жəне 

орналасқан жері, банктің сəйкестендіру коды _________________________________
______________________________________________________________________
4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша даналар мен парақтар 

саны: ____________________________________________________________________
көрсетілетін қызметті алушы жəне олардың құрылтайшылары (акционерлер) 

өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығына толық жауапты болады.
______________________________________________________________________
(өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
______________________________________________________________________
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісім беремін.
(күні жəне қолы)
Мөр (ол болған кезде) орны

«Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
Акционер (қатысушы) туралы мəліметтер 

(заңды тұлға үшін)
_____________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)
 
1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы): ____________________
______________________________________________________________________

(толық атауы)
_____________________________________________________________________
Орналасқан орны:_______________________________________________________
______________________________________________________________________

(пошта индексі, мекенжайы)
Байланыс деректемелері:_______________________________________________
______________________________________________________________________
(телефон жəне факс нөмірі, бар болса электрондық поштаның мекенжайы)
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер:____________________________
______________________________________________________________________
(құжаттың атауы, берілген күні мен нөмірі, кім берген)
Қазақстан Республикасының резиденті/резиденті емес:______________________
______________________________________________________________________
Қызметтің негізгі түрі:___________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс беруші акциялар санының 

көрсетілетін қызметті алушының дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық 
арақатынасы немесе көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу 
үлесі:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
3. Көрсетілетін қызметті алушы акцияларының төлеміне (көрсетілетін қызметті 

алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне) ақша енгізу алдында көрсетілетін 
қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) меншікті қаражат мөлшері жəне 
көрсетілетін қызметті алушының акцияларының төлеміне (көрсетілетін қызметті 
алушының жарғылық капиталында қатысу үлесіне) енгізілген сома _________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Акционердің (қатысушының) жарғылық капиталына төлемді растайтын 

құжаттардың деректемелері (төлем тапсырмаларының, кассалық кіріс ордерлерінің 
нөмірі мен күні): ____________________________________________________________

______________________________________________________________________
5. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) өзге заңды 

тұлғаларды құруға жəне олардың қызметіне қатысушы, акционер ретінде қатысуы тура-
лы мəліметтер тізбесі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
8318 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі 

қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін 
рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 
қаулысында белгіленген рейтингтік агенттіктердің бірі берген ВВ+тен төмен емес шетел 
валютасындағы ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі бар резидент емес заңды тұлғаның 
акционері болып табылатын жағдайларда көрсетілген мəліметтер ұсынылмайды):

Толық ата-
уы/тегі, аты 

(əкесінің аты (ол 
болған кезде)

Орналасқан орны/
тұрғылықты жері (Қазақстан 
Республикасының резиденті/

резиденті емесі)

Дауыс беруші 
акциялардың пайызы не 
жарғылық капиталдағы 

қатысу үлесі 

Қызметтің 
негізгі түрі

    

6. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің дауыс беруші акцияларының он жəне 
одан асатын пайызына не көрсетілетін қызметті алушы (қатысушысының) жарғылық 
капиталынан он жəне одан асатын пайызын құрайтын жарғылық капиталында қатысу 
үлесіне иелік ететін көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) 
қатысушылары, акционерлері туралы мəліметтер:

 Толық атауы/тегі, 
аты (əкесінің аты (ол 

болған кезде)

Орналасқан орны/
тұрғылықты жері (Қазақстан 
Республикасының резиденті/

резиденті емесі)

Дауыс беруші 
акциялардың пай-
ызы не жарғылық 

капиталдағы қатысу 
үлесі

Негізгі 
қызмет 

түрі

7. Ұйымдардың толық атауын, орналасқан орнын көрсете отырып, көрсетілетін 
қызметті алушының акционері (қатысушысы) қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржылық 
топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы мəлімет-
тер:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________
8. Осы сауалнаманың 3-5-тармақтарына сəйкес көрсетілмеген, бірақ Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сəйкес сондай болып табылатын акционердің 
(қатысушының), көрсетілетін қызметті алушының басқа үлестес тұлғалары туралы 
мəліметтер ______________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) басшысы туралы 

мəліметтер: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
20 __ жылғы «___» ________________
Көрсетілетін қызметті алушының акционері
(қатысушысы) басшысының қолы __________________________________
Мөр (болған кезде) орны

«Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан
Акционер (қатысушы) туралы мəліметтер (жеке тұлға үшін)

______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

 
1. Көрсетілетін қызметті алушының акционері (қатысушысы):_____________________
_____________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
______________________________________________________________________
Туылған күні мен жылы _________________________________________________
Азаматтығы __________________________________________________________
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері ____________________________
______________________________________________________________________

(құжаттың атауы, нөмірі, сериясы жəне берілген күні, кім берді)
Тұрғылықты жері ______________________________________________________
______________________________________________________________________

(пошта индексі, мекенжайы)
Байланыс деректемелері: _______________________________________________
______________________________________________________________________

(телефон нөмірі, электрондық поштаның мекенжайы)
Жұмыс орны (мекенжайы, лауазымы көрсетіледі) _______________________________
______________________________________________________________________
2. Акционерге тиесілі көрсетілетін қызметті алушының дауыс беруші акциялар санының 

көрсетілетін қызметті алушының дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық 
арақатынасы немесе көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталына қатысу 
үлесі:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
3. Көрсетілетін қызметті алушы акцияларының төлеміне (көрсетілетін қызметті 

алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне) ақша енгізу алдында көрсетілетін 
қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) меншікті қаражат мөлшері жəне 
көрсетілетін қызметті алушының акцияларының төлеміне көрсетілетін қызметті 
алушының жарғылық капиталына қатысу үлесіне) енгізілген сома____________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Жарғылық капиталға төлемді растайтын құжаттардың деректемелері (төлем 

тапсырмаларының, кассалық кіріс ордерлерінің нөмірі мен күні):___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) өзге заңды 

тұлғаларды құруға жəне қызметіне қатысушы, акционер ретінде қатысуы туралы 
мəліметтер: 

Толық ата-
уы/тегі, аты 

(əкесінің аты 
(ол болған 

кезде)

Орналасқан орны/
тұрғылықты 

жері (Қазақстан 
Республикасының 

резиденті/резидент емесі)

Дауыс беруші 
акциялардың пайызы не 
жарғылық капиталдағы 

қатысу үлесі

Қызметтің 
негізгі түрі

6. Осы сауалнаманың 3-тармағында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес осылай болып табылатын көрсетілетін 
қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) басқа үлестес тұлғалары туралы мə
ліметтер________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
20 __ жылғы «___» ________________
Көрсетілетін қызметті алушы акционерінің (қатысушысының) қолы________________

«Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 4-қосымша

Нысан
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті берушінің толық атауы)
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)
 

Өтініш
___________________________________________________________байланысты
_____________________________________________________________________
(бағалы қағаздар нарығындағы қызмет түрлерін көрсету)
лицензия қайта ресімдеуді сұраймын.
Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Атауы, орналасқан жері ________________________________________________
______________________________________________________________________

(индекс, қала, аудан, облыс, көше, үйдің нөмірі)
______________________________________________________________________

(телефон, факс)
2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе 

куəліктің күні мен нөмірі, бизнес-сəйкестендіру нөмірі: ___________________________
______________________________________________________________________
3. Көрсетілетін қызметті алушының банктік шоты ашылған банктің атауы жəне 

орналасқан жері, банктің сəйкестендіру коды ___________________________________
______________________________________________________________________
4. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың əрқайсысы бойынша даналар мен парақтар 

саны: ___________________________________________________________________
көрсетілетін қызметті алушы жəне олардың құрылтайшылары (акционерлер) 

өтінішке қоса берілетін құжаттардың (ақпараттың) дұрыстығына толық жауапты болады.
______________________________________________________________________
(өтініш беруге уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде)
______________________________________________________________________
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісемін.
(күні жəне қолы)
Мөр (ол болған кезде) орны

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 30-қосымша

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасына

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру туралы өтініш
______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде) жəне ЖСН)
______________________________________________________________________
 (құрылтайшы атынан осы өтінішті беруге көрсетілетін қызметті алушының өкілеттігін
______________________________________________________________________
растайтын нотариат немесе өзге тəсілмен куəландырылған құжатқа сілтеме) 
______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының жұмыс орны жəне лауазымы, тұрғылықты жері,
______________________________________________________________________
заңды мекенжайы)
құрылтай жиналысының ________жылғы «___»_____________№________________
шешіміне (хаттамасына) сəйкес ___________________________________________
______________________________________________________________________
(құрылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының толық атауы жəне 

орналасқан орны)
құруға рұқсат беруді сұрайды.
Құрылтайшылар өтінішке қоса берілген құжаттардың дұрыстығына, сондай-ақ 

уəкілетті органға осы өтініштің қаралуына байланысты сұралған ақпараттың дер кезінде 
ұсынылуына толық жауап береді.

Қосымша (жіберілген құжаттар атауларының тізбесі, даналардың саны жəне 
əрқайсысының парақтар саны көрсетілсін) құжаттар:____________________________

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру» мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті дербес деректерімді жинауға жəне өңдеуге келісім беремін 
(көрсетілетін қызметті алушылар – жеке тұлғалар үшін). 

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-
даланылуына келісемін.

________________________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының қолы, күні)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 31-қосымша

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
 

Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы-заңды тұлға) туралы 
мəліметтер

_____________________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

20 __ жылғы «___» ___________
1. Көрсетілетін қызметті алушы ____________________________________________
   (заңды тұлғаның атауы)
2. Мекенжайы__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(почта индексі, қала, көше, байланыс телефоны)
3. Мемлекеттік тіркеу___________________________________________________
_____________________________________________________________________

(құжаттың атауы, күні, нөмірі, кім берді)
4. Бизнес-сəйкестендіру нөмірі (ол бар болса) ______________________________
_____________________________________________________________________

(құжаттың атауы, күні, нөмірі, кім берді)
5. Қызмет түрі_________________________________________________________
______________________________________________________________________

(қызметінің негізгі түрлерін көрсету)
6. Қазақстан Республикасының резиденті, Қазақстан Республикасының резиденті 

емес (керегінің асты сызылсын) _______________________________________________
______________________________________________________________________
7. Көрсетілетін қызметті алушының басшысы ______________________________
______________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде), туған күні)
8. Білімі______________________________________________________________
______________________________________________________________________
(оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)
9. Соңғы күнтізбелік 3 (үш) күнтізбелік жылда көрсетілетін қызметті алушы заңды 

тұлғада ірі қаржылық проблемалар, оның ішінде банкротқа ұшырау, консервация, 
сауықтыру болды ма: _______________________________________________________

______________________________________________________________________
(олардың туындау себептері)

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(бұл проблемаларды шешу нəтижелері)

10. Көрсетілетін қызметті алушы ірі акционер болып табылатын немесе жарғылық 
капиталға қатысу үлесінің 10 (он) немесе одан да көп пайызына тура жəне (немесе) жана-
ма ие ұйымдарды көрсетіңіз:_________________________________________________

______________________________________________________________________
ұйымның атауы жəне орналасқан жері: _____________________________________
______________________________________________________________________
ұйымды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы деректер:_______________________
______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ұйым қызметінің түрі:_____________________________________________________
осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысуы: _____________________________
______________________________________________________________________
11. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген, 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу қажеттілігі қаржы 
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік 
агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысымен 
тізбесі белгіленген рейтингілік агенттіктердің бірі берген ұйым рейтингісі болған 
жағдайда, оны көрсетіңіз.

12. Бұрын көрсетілетін қызметті алушы қаржы нарығы мен қаржы қаржы ұйымдарын 
реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган қаржы ұйымын консервация-
лау не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, оның таралуына жəне (немесе) қаржы 
нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға əкеп соққан қаржы ұйымын лицензиясы-
нан айыру, не қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды 
күшіне енуіне шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде басқару 
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының 
бас бухгалтері, ірі-қатысушы-жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы – заңды 
тұлғаның (сақтандыру холдингінің) басшысы болды ма____________________________ 

   (иə (жоқ), ұйымның атауын, лауазымын,
______________________________________________________________________

 жұмыс істеген кезеңін көрсету)
13. Бұрын көрсетілетін қызметті алушы қатарынан төрт жəне одан да көп кезең 

ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны төлеу 
бойынша дефолтқа жол берген не дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы 
купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын 
не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша 
дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық 
есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын дефолтқа жол берген қаржы 
ұйымының басқару органның басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, 
бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - 
заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының 
басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болды ма___________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(иə (жоқ), ұйымның атауын, лауазымын,
______________________________________________________________________

 жұмыс істеген кезеңін көрсету)
14. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау 

жөніндегі уəкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) 
келісімді қайтарып алуы жəне қаржы ұйымындағы, банк жəне сақтандыру холдингіндегі, 
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамындағы қызметтік 
міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы мəліметтер __________________________
__________________ _____________________________________________________
________________________________________________________________________

(иə (жоқ), ұйымның атауы,
______________________________________________________________________

лауазымы, жұмыс кезеңi, тағайындауға
______________________________________________________________________
(сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме жəне осындай
шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетiлсiн)
15. Құрылтайшы жеке тұлға тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде 

сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма____________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша

______________________________________________________________________
сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,
______________________________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)
Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге 

жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

____________________________________
 (қолы, күні, мөр)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 32-қосымша

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

 Нысан 
Фотосуретке 

арналған 
орын 

 
Көрсетілетін қызметті алушы (құрылтайшы-жеке тұлға) туралы мəліметтер

______________________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)

20 __ жылғы «___» ___________
1. Көрсетілетін қызметті алушы ____________________________________________
    (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
2. Туған күні___________________________________________________________
3. Туған жері___________________________________________________________
4. Азаматтығы_________________________________________________________
5. Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері______________________________
______________________________________________________________________
6. Жеке сəйкестендіру нөмірі (бар болса)____________________________________
______________________________________________________________________
7. Тұрғылықты жері_____________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Жұмыс орны, лауазымы_______________________________________________
9. Телефон нөмірі (қаланың коды, жұмыстың жəне үйдің нөмірі)___________________
______________________________________________________________________
10. Білімі_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
(оқу орны, бітірген жылы, мамандығы)
11. Еңбек қызметі туралы қысқаша түйіндеме ______________________________
______________________________________________________________________

(жұмыс орны, лауазымы, жұмыс істеген кезеңі)
12. Растайтын құжаттарды қоса бере отырып, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын 

құруға қолданылатын ақша көздерінің жəне сомасының сипаты ____________________
______________________________________________________________________
13. Көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталда қатысуы немесе басқа 

заңды тұлғалардың акцияларын иеленуі жөніндегі мəліметтер:
заңды тұлғаның атауы жəне орналасқан жері ______________________________
______________________________________________________________________
оладың қызмет түрлері (негізгі қызмет түрлері атап көрсетілсін) __________________
______________________________________________________________________
жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе көрсетілетін қызметті алушыға тиесілі 

акциялар санының жеке əрбір заңды тұлға бойынша дауыс беретін акциялардың жал-
пы санына ара қатынасы (пайызбен) ________________________________________

______________________________________________________________________
14. Бұрын көрсетілетін қызметті алушы қаржы нарығы мен қаржы қаржы ұйымдарын 

реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган қаржы ұйымын консервация-
лау не оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, оның таралуына жəне (немесе) қаржы 
нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға əкеп соққан қаржы ұйымын лицензиясы-
нан айыру, не қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды 
күшіне енуіне шешім қабылдағанға дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде басқару 
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының 
бас бухгалтері, ірі-қатысушы-жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы – заңды 
тұлғаның (сақтандыру холдингінің) басшысы болды ма ________________________
_______________________________________________________________________ 

(иə (жоқ), ұйымның атауын, лауазымын,
______________________________________________________________________ 

жұмыс істеген кезеңін көрсету)
 15. Бұрын көрсетілетін қызметті алушы қатарынан төрт жəне одан да көп кезең 

ішінде шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны төлеу 
бойынша дефолтқа жол берген не дефолтқа жол берілген шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақыны төлеу бойынша берешек сомасы 
купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын 
не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойын-
ша дефолт мөлшері төлеу күніне республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 
айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асатын соманы құрайтын дефолтқа жол берген 
қаржы ұйымының басқару органның басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшы-
сы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі 
акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы 
органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болды ма_________________________
_____________________________________ __________________________________
______________________________________________________________________ 

(иə (жоқ), ұйымның атауын, лауазымын,
______________________________________________________________________ 
жұмыс істеген кезеңін көрсету)
16. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау 

жөніндегі уəкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) 
келісімді қайтарып алуы жəне қаржы ұйымындағы, банк жəне сақтандыру холдингіндегі, 
«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамындағы қызметтік 
міндеттерін орындаудан шеттетуі туралы мəліметтер ____________________________
________________ _________________________________________________________

(иə (жоқ), ұйымның атауы,
______________________________________________________________________

лауазымы, жұмыс кезеңi, тағайындауға
______________________________________________________________________

(сайлауға) келісімді қайтарып алуға негіздеме жəне осындай
шешім қабылдаған мемлекеттік органның атауы көрсетiлсiн)
17. Құрылтайшы жеке тұлға тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 (үш) жыл ішінде 

сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма ___________
________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша

______________________________________________________________________
сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

______________________________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге 
жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

Қолы _________________ күні_________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 33-қосымша

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын жəне (немесе) сақтандыру 
холдингін ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына қосымша

Нысан

№ ____ күні ______________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасына
 

Көрсетілетін қызметті алушыны ерікті қайта ұйымдастыруға берілетін 
рұқсатты алуға өтінішхат

______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

көрсетілетін қызметті алушы акционерлері жалпы жиналысының _________________
______________________________________________________________________

(өткізілетін орны)
_______ жылғы «____» _________ № ___________ шешіміне сəйкес_______________
көрсетілетін қызметті алушы ______________________________________________
______________________________________________________________________
көрсетілетін қызметті алушыны қайта ұйымдастыру нəтижесінде құрылған (заңды 

тұлғаға (тұлғаларға) 
(біріктіру, қосу, бөлу, бөлініп шығу, қайта құру) арқылы (қажеттісінің астын сызу 

керек) ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беруді сұрайды.
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы (сақтандыру холдингі) өтінішхатқа қоса 

берілген құжаттар мен ақпараттың дұрыстығына, сондай-ақ өтінішхатты қарауға бай-
ланысты сұралатын қосымша ақпараттың жəне құжаттардың көрсетілетін қызметті 
алушыға уақтылы берілуіне толығымен жауап береді.

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың атаулы тізбесі, олардың əрқайсысы 
бойынша даналар жəне беттер санын көрсету керек):____________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ақпарат жүйелерінің құрамындағы заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.

_______________________ _________________
 (қолы) 
Мөр (бар болса) орны

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 34-қосымша

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті таратуға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасына

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті таратуға рұқсат беру туралы өтінішхат
 ______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жалпы жиналысының _____________________
______________________________________________________________________

(өткізілетін орны)
_______ жылғы «____» _____________ № ______________ шешіміне 

сəйкес______________
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын_____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының атауы)
ерікті түрде таратуға рұқсат беруді сұрайды.
Көрсетілетін қызметті алушы өзінің барлық кредиторларының талаптарын толық 

қанағаттандыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішхатпен қоса берілген құжаттар мен ақпараттың 

дұрыстығына, сондай-ақ өтінішхатты қарауға байланысты сұралатын қосымша 
ақпараттың жəне құжаттардың көрсетілетін қызметті берушіге уақтылы берілуіне 
толығымен жауап береді.

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың атаулы тізбесін, əрқайсысы бойын-
ша дана жəне бет санын көрсету керек):________________________________________

______________________________________________________________________
Көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы (ол болмағанда оның орнын ау-

ыстыратын адам)__________________________________________________________.
Ақпарат жүйелерінің құрамындағы заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 

мəліметтердің пайдаланылуына келісім беремін.
_________________________ _______________________
 (қолы) 
Мөр (бар болса) орны 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 35-қосымша

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру 
холдингінің ұйымдардың капиталына елеулі қатысуына рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан 
 

Фотосурет 
орны

 
 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру 

холдингінің капиталға елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері 
(немесе басшы лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған 

кандидаттар) туралы ақпарат
 ______________________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 

капиталға елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы лау-
азымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттың) тегі, аты, 
əкесінің аты (ол бар болса) 

_____________________________________________________________________
жəне сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру 

холдингінің капиталға елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің лауазымы не-
месе ұйымға, холдингке тағайындалатын немесе сайланатын кандидаттың лауазымы)

_____________________________________________________________________
(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 

елеулі қатысуы бар ұйымның, холдингтің атауы көрсетіледі)

1. Жалпы мəліметтер:
Туған жері жəне күні  

Азаматтығы  
Жеке басын куəландыратын құжат деректері (берілген күні, нөмірі, кім 

берді)
 

2. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары) ___________________________
______________________________________________________________________
3. Жұмыс орны (орындары) мекенжайы (мекенжайлары), байланыс телефоны_____
4. Білімі:

№ Оқу 
орнының 

атауы

Түскен күні 
– бітірген 

күні

Мамандығы Білімі, біліктілігі 
туралы диплом 

деректері

Оқу орнының 
орналасқан 

жері
11.      

5. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, ағасы, інісі, қарындасы, балалары) жəне 
жекжаттары (ата-анасы, ағасы, інісі, қарындасы, ерлі-зайыптылардың балалары) ту-
ралы мəліметтер:
№ Тегі, аты, əкесінің аты (ол 

бар болса)
Туған 
жылы

Туыстық 
қатынасы

Жұмыс орны жəне 
лауазымы

1.     

6. Басшы қызметкердің (немесе басшы қызметкердің лауазымына тағайындауға 
немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттың) сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің елеулі қатысуы бар ұйымның 
жарғылық капиталына қатысуы немесе заңды тұлғалардың акцияларын иеленуі ту-
ралы мəліметтер:

№ Заңды тұлғаның ата-
уы жəне орналасқан 

жері 

Заңды тұлға 
қызметінің жарғылық 

түрлері 

Жарғылық капиталда қатысу 
үлесі немесе заңды тұлғаның 
дауыс беруші акцияларының 

жалпы санына кандидатқа 
тиесілі акциялар санының 
арақатынасы (пайызбен) 

1.    

7. Соңғы үш жылдағы біліктілігін арттыру жөніндегі семинарлардан, курстардан 
өткендігі туралы мəліметтер:

№ Ұйымның атауы Өткізілген күні жəне 
орны 

Сертификат деректері (берілген 
күні, нөмірі)

1.    

8. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) 

сақтандыру холдингінің елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерінің (неме-
се басшы қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған 
кандидаттың) бүкіл еңбек қызметінде атқарған (атқаратын) лауазымдары, оның 
ішінде уəкілетті органға келісу туралы өтініш берген қаржы ұйымындағы, холдингтегі 
лауазымы көрсетіледі.

№ Жұмыс кезеңі 
(күні, айы, 

жылы)

Жұмыс 
орны

Лауазымы Тəртіптік 
жазаның 

болуы 

Жұмыстан шығару, 
лауазымнан босату 

себептері 
1.      
2.

9. Еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттың) қаржы ұйымдарына аудит 
жүргізгені туралы мəліметтер:______________________________________________

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(қаржы ұйымының атауын, кандидаттың орындаушы-аудитор ретінде аудиторлық 

есепке қол қойған күнін көрсету керек)
10. Осы ұйымның жəне (немесе) басқа ұйымдардың директорлар кеңесіндегі жəне 

инвестициялық комитеттердегі мүшелігі туралы мəліметтер:
№ Кезең (күні, 

айы, жылы)
Ұйымның 

атауы
Лауазымы, келісу 
күні (егер талап 

етілсе)

Жұмыстан шығару, лауа-
зымнан босату себептері

1.     

11. Жарияланымдары, ғылыми əзірлемелері жəне басқа жетістіктері:_______________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(иə/жоқ, бар болса күнін, қандай басылымдарда екендігін көрсету керек)
12. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығының болуы туралы мəліметтер (Қазақстан 

Республикасының резидент еместері үшін):
№ Күні

С
от

 
ор

га
ны

ны
ң 

ат
ау

ы
 

С
от

ты
ң 

ор
на

ла
сқ

ан
 

же
рі

 

Ж
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ы

ң 
тү

рі
 

Кандидаттың қылмыстық 
жауаптылыққа тартылуына сəйкес 
келетін заңнамалық актінің бабы 

Соттың 
іс жүргізу 
шешімін 

қабылдаған 
күні 

1.       

13. Өзіне қабылдаған ақшалай міндеттемелердің орындалмау фактілерінің болуы тура-
лы мəліметтер:____________________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə/жоқ, көрсетілген фактілер бар болған жағдайда ұйымның атауын жəне 

міндеттемелер сомасын көрсету қажет)
14. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру 

холдингінің елеулі қатысуы бар ұйымының басшы қызметкері (немесе басшы 
қызметкер лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттың) 
қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі мемлекеттік 
орган қаржы ұйымын, банк холдингін консервациялау, акцияларын мəжбүрлеп 
сатып алу туралы, қаржы ұйымын лицензиядан айыру туралы, сондай-ақ қаржы 
ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе оны Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен банкрот деп тану туралы шешім қабылдағанға дейін бір жыл-
дан аспайтын кезеңде қаржы ұйымының бұрын директорлар кеңесінің бірінші бас-
шысы, басқарманың (атқарушы органның) бірінші басшысы жəне оның орынбасары, 
бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, ірі қатысушы (банк немесе сақтандыру 
холдингінің) - заңды тұлғаның бірінші басшысы болып табылғандығы туралы мəліме
ттер____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə/жоқ, ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету керек)
15. Бұрын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру 

холдингінің елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лау-
азымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) қатарынан 
төрт жəне одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша 
купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы 
купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын 
не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша 
дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген 
айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол 
берген бұрын қаржы ұйымының директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, басқарма 
басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы 
(ірі акционер) – заңды тұлға – эмитенттің директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, 
атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы 
қызметкері болып табылғаны туралы мəліметтер.

16. Басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісімді кері қайтарып алу тура-
лы жəне уəкілетті органының қаржы ұйымын, холдингті, «Сақтандыру төлемдеріне 
кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамын қызметтік міндеттерін орындаудан шеттету 
туралы деректердің болуы_________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə/жоқ, ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін, тағайындауға (сайлауға) 

келісімді кері қайтарып алу үшін негіздерді жəне осындай шешім қабылдаған 
мемлекеттік органның атауы).

17. Қаржы ұйымы, холдинг басшысы ретінде қаржы ұйымының, холдингтің қызметі 
мəселелері бойынша сот талқылауларына жауапкер ретінде тартылды ма:_________
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 (иə/жоқ, күнін, қаржы ұйымының, холдингтің атауын, сот талқылауындағы 

жауапкерді, қаралатын мəселені жəне сот шешімін көрсету керек)
Осы ақпаратты тексергенімді жəне оның дəйектігі мен толықтығын растаймын.
Тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
______________________________________________________________________

(баспа əріптерімен)
 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру холдингінің елеулі 
қатысуы бар ұйымның тəуелсіз директоры лауазымына кандидат толтырады:

Мен, ______________________________________________________________
______

(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
___________________________________________________________________

___________
тəуелсіз директор лауазымына тағайындалу (сайлану) үшін «Акционерлік 

қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңында белгіленген талаптарға сəйкес келетінімді растаймын.

 
Күні _____________________________
Қолы ____________________________

(Жалғасы. Басы 15-29-беттерде) 

(Жалғасы 31-бетте) 



1 ЖЕЛТОҚСАН 2017 ЖЫЛ 31РЕСМИ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 36-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 41-қосымша

«Қоғамды жария компания деп тану немесе қоғамның мəлімдемесі негізінде 
ол белгілеген тəртіппен оның жария компания мəртебесін кері қайтарып алу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қоғамды жария компания деп тану немесе қоғамның мəлімдемесі негізінде ол 
белгілеген тəртіппен оның жария компания мəртебесін кері қайтарып алу» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушыға) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың топтамасы тапсырылған сəттен 

бастап – күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде; 
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі - Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі Басқармасының акционерлік қоғамды жария компания деп тану туралы қаулысы, 
қағаз жеткізгіште одан жария компанияның мəртебесін қайтарып алу, оның көшірмесі 
ілеспе хатпен көрсетілетін қызметті алушының мекенжайына жіберіледі, не Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесін қоса 
бере отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында 
көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы 
дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс графигі – Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 
18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі - 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін өтініш берген кезде қажетті құжаттар тізбесі:

1) мыналарды көрсете отырып, еркін түрде жасалған өтініш:
көрсетілетін қызметті алушының атауын жəне мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы мəліметтер (заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлікке 
немесе анықтамаға сəйкес);

интернет желісінде көрсетілетін қызметті алушының домендік атының тіркелгенін 
растайтын құжаттың нөмірі жəне күні көрсетілген көрсетілетін қызметті алушының 
корпоративтік интернет-ресурсының мекенжайы; 

2) бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған шектелмеген инвесторлардың 
тобы арасында көрсетілетін қызметті алушының жария етілген акцияларын орна-
ластыру туралы жариялымның көшірмесі (мемлекеттік тілдегі жəне орыс тіліндегі);

3) оның тіркеушісі көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін қызметті берушіге 
өтінішін ұсынуы алдындағы айдың аяғындағы жағдай бойынша жасаған көрсетілетін 
қызметті алушы акционерлерінің тізілімі;

4) əділет органының белгісі бар енгізілген барлық өзгерістер мен толықтыруларымен 
көрсетілетін қызметті алушы жарғысының көшірмесі;

5) қор биржасы берген жəне көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіге өтінішті ұсынудың алдындағы айдың соңындағы жағдай бойынша мынадай 
өлшемшарттарға көрсетілетін қызметті алушының сəйкес келуін растайтын құжаттар:

көрсетілетін қызметті алушының жай акцияларымен сауда-саттықтың көлемі қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органның нормативтік құқықтық актісінде белгіленген талаптарға сəйкес болуға тиіс;

көрсетілетін қызметті алушының акциялары Қазақстан Республикасының аумағында 
жұмыс істейтін қор биржасының тізімдер санатында болуға тиіс, енгізілуі жəне онда 
болуы үшін қор биржасының ішкі құжаттарымен бағалы қағаздарға жəне олардың 
эмитенттеріне арнайы (листингтік) талаптар белгіленеді.

Көрсетілетін қызметті берушіге көрсетілетін қызметті алушының жария компания 
деп тану үшін көрсетілетін қызметті алушы ұсынатын құжаттардың көшірмесі бірінші 
басшының (не оны ауыстыратын тұлғаның) қолымен жəне көрсетілетін қызметті алу-
шы мөрінің бедерімен расталады.

Бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, əр парағы расталып, тігіліп 
жəне тігістің түйіні мен параққа жартылай жапсырылып, қағаз пломбамен бекітіліп 
ұсынылады. Бірінші басшының (не оның орнындағы тұлғаның) қолы жəне мөр бедері 
жартылай қағаз пломбаға, жартылай құжаттың парағына қойылуы тиіс.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін мыналар негіз болады: 
1) көрсетілетін қызметті алушының мынадай талаптарға сəйкес келмеуі: 
көрсетілген қызметті алушы өзінің жай акцияларын, осы акцияларды инвесторлардың 

шектеусіз тобына ұсына отырып, бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған жəне (не-
месе) ұйымдастырылған нарықтарына орналастыруға тиіс;

көрсетілген қызметті алушының орналастырылған жай акцияларының жалпы 
санының кемінде 30 (отыз) пайызы, олардың əрқайсысы көрсетілген қызметті алушының 
орналастырылған жай акцияларының жалпы санынан көрсетілген қызметті алушының 
жай акцияларының 5 (бес) пайызынан аспайтын акционерлерге тиесілі болуға тиіс; 

көрсетілген қызметті алушының жай акцияларымен сауда-саттықтың көлемі 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9871 тіркелген 
«Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) 
бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына 
қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 189 қаулысында белгіленген талаптарға 
сəйкес болуға тиіс; 

көрсетілетін қызметті алушының акциялары Қазақстан Республикасының аумағында 
жұмыс істейтін қор биржасының тізімдер санатында болуға тиіс, енгізілуі жəне онда 
болуы үшін қор биржасының ішкі құжаттарымен бағалы қағаздарға жəне олардың 
эмитенттеріне арнайы (листингілік) талаптар белгіленеді;

2) Қазақсан Республикасының заңнамасында белгіленген құжаттардың толық 
пакетін ұсынбау;

3) ұсынылған құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
талаптарға сəйкес келмеуі.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-
ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселесі бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға тиіс.

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысан-
да көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге та-

лаптар
13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 

берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы № 37 қаулысына 37-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысына 44-қосымша

«Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына не-
месе сатып алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) банк холдингінің 

ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алу-

ына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капи-
талына қомақты қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушыға) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;
2) құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша заңды тұлғаға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушыға) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған 

сəттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған сəттен бастап 
күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас 
тартуды береді.

Тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйымның 
қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын 
құжаттарды қоспағанда, табыс етілген құжаттарға ескертулер болған кезде оларды жою 
мерзімін көрсете отырып, почта, факсимильді байланыс жəне (немесе) электрондық 
пошта арқылы мұндай ескертулерді көрсетіп хат жібереді. 

Ескертулерді жəне жіберген жазбаша хабарламада белгіленген мерзімде Қазақстан 
Республикасының банк заңнамасының талаптарына сəйкес келетін пысықталған 
(түзетілген) құжаттарды ұсынады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автомат-
тандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – көрсетілетін қызметті алушының аты-
на банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншiлес ұйымды құруына немесе сатып 
алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық 
капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру туралы хатын не көрсетілетін қызметті 
берушінің Басқармасы қаулысының жəне тиісті рұқсаттың (рұқсат беру туралы шешім 
қабылданған кезде) көшірмесін қоса бере отырып, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 14, 15 жəне 16-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы лицензияны қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда, лицен-
зия электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады жəне көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі 
түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге банк жəне (немесе) 
банк холдингі еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат алу үшін өтініш берген 
кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша еншілес ұйымды құруға немесе сатып алу үшін, оның ішінде бас банктің 
күмəнді жəне үмітсіз активтерін иеленуші еншілес ұйымды құруға немесе сатып алу 
үшін рұқсат алуға өтініш (бұдан əрі – өтініш);

2) еншілес ұйымның жарғысы (бар болса) жəне құрылтай шарты немесе құру ту-
ралы шешім – оны құрған жағдайда; еншілес ұйымның жарғысы (бар болса) – оны 
сатып алған жағдайда;

3) көрсетілетін қызметті алушының еншілес ұйымды құру немесе оны сатып алу 
туралы шешімі;

4) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лау-
азымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпарат;

5) еншілес ұйымның ұйымдық құрылымы жəне үлестес тұлғалар туралы мəліметтер.
Көрсетілетін қызметті алушы банктің банк холдингі болмаған жағдайда:
осы ұйымдар қауымдастығы меморандумының немесе ережелерінің шарттарына 

сəйкес олардың қызметін бірлескен негізде басқаруға;
егер көрсетілген ұйымдардың атқарушы органы, басқару органы (акционерлік 

қоғамдар үшін), байқаушы кеңесі (жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін) құрамының 
үштен бірінен астамын сол белгілі бір тұлғалар құрайтын болса, еншілес ұйымға бай-
ланысты ұйымдар туралы ақпаратты қосымша береді;

6) бизнес-жоспарын табыс ете отырып, еншілес ұйым қызметінің түрі немесе 
түрлері туралы ақпаратты;

7) еншілес ұйым орналасқан елдің заңнамасын талдау негізінде Қазақстан 
Республикасының резиденті емес банк конгломератына қатысушылар орналасқан 
елдердің заңнамасы бойынша олардың жəне банк конгломератының Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген талаптарды орындауға мүмкіндік 
берілмеуіне байланысты банк конгломератына шоғырландырылған қадағалауды 
жүргізу мүмкіндігінің болмауын көздейтін мəн-жайлардың жоқ екендігі туралы ақпаратты;

8) көрсетілетін қызметті алушының құрылатын еншілес ұйымның жарғылық капи-
талына қатысу үлесі мен сомасы, сондай-ақ ол иеленетін акциялардың саны жəне 
акцияларға алдын ала төлем мөлшері туралы ақпаратты;

9) аудиторлық ұйымның есебі жəне еншілес ұйым иеленетін аудиторлық ұйым 
куəландырған қаржылық есептілікті;

10) еншілес ұйым иеленетін жарғылық капиталдың мөлшері туралы (егер мұндай 
ақпарат аудиторлық есепте қамтылмаса), сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының 
жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе еншілес ұйымның иеленетін акцияларының 
саны туралы, еншілес ұйымның иелену талаптары мен тəртібі туралы ақпаратты;

11) банк жəне (немесе) банк холдингі жарғылық капиталға қатысу үлесін немесе 
акцияларын сатып алу арқылы еншілес ұйым иеленетін заңды тұлға туралы:

заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жерін;
көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысы (қатысушысы) болып табылатын 

заңды тұлғаның жарғылық капиталына көрсетілетін қызметті алушының қатысу үлесінің 
мөлшері, оны иелену бағасы туралы мəліметті;

көрсетілетін қызметті алушы акционері болып табылатын заңды тұлғаның ак-
циялар саны, оларды иелену бағасы, олардың орналастырылған акциялардың 
(артықшылықты жəне қоғам иеленген акциялары шегеріле отырып) жалпы санына 
пайыздық арақатынасы туралы мəліметті;

заңды тұлғаның (көрсетілетін қызметті алушы құрылтайшысы, қатысушысы, 
акционері болған) қатысу үлесінің мөлшері, басқа заңды тұлғаның жарғылық капита-
лынан оны сатып алу бағасы туралы мəліметті;

банк жəне (немесе) банк холдингі акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) болып 
табылатын заңды тұлға сатып алған акциялардың саны, сатып алу бағасы, олардың 
орналастырылған акциялардың (артықшылықты жəне қоғам сатып алған акциялары 
шегеріле отырып) жалпы санына пайыздық арақатынасы туралы мəліметті қамтитын 
мəліметтерді беруі қажет;

Осы талаптар көрсетілетін қызметті алушы бірнеше заңды тұлғалардың жарғылық 
капиталға қатысу үлестерін немесе акцияларын иелену арқылы еншілес ұйым иеленетін 
жағдайларға қолданылады;

12) мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойын-
ша тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйымның 
қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын ақпарат;

13) көрсетілетін қызметті алушының жəне еншілес ұйымды құрғаннан немесе сатып 
алғаннан кейінгі көрсетілетін қызметті алушының жəне еншілес ұйымның болжамды 
есеп айырысу балансын қоса алғанда, көрсетілетін қызметті алушының еншілес ұйымды 
құруының, сатып алуның қаржылық салдарына жүргізілген талдау, сондай-ақ бар 
болса, көрсетілетін қызметті алушының жоспары жəне еншілес ұйымының активтерін 
сату жөніндегі немесе еншілес ұйымды басқару жөніндегі қызметіне елеулі өзгерістер 
енгізу жөніндегі ұсыныстарын;

14) бақылаудың туындау негізін көрсете отырып, олардың негізінде иеленетін 
еншілес ұйымды бақылау көзделетін немесе бақылауды растайтын өзге де құжаттарды;

15) банктің жəне (немесе) банк холдингінің болжамды еншілес ұйымдары болуы 
нəтижесінде құрамына банк жəне (немесе) банк холдингі кіретін банк конгломератының 
пруденциялық нормативтерінің жəне құрылатын немесе иеленетін еншілес ұйымды 
ескере отырып, банктің міндетті түрде сақталуға тиісті Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі белгілеген басқа да нормалар мен лимиттердің есебін ұсынуға тиісті.

Құрылатын не сатып алынатын еншілес ұйым Қазақстан Республикасының 
резиденті - банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді 
басқарушы болып табылса, өтініш қаржы ұйымының ірі қатысушысы, банк холдингінің 
жəне (немесе) сақтандыру холдингінің мəртебесін сатып алу туралы өтінішпен бірге 
бір мезгілде ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті беруші банк Қазақстан Республикасының резиденттері 
– сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді басқарушы – 
еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарының бірінші бөлігінің 2), 4) 5) жəне 
10) тармақтарында жəне 13-тармағының екінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды 
ұсынбайды.

Көрсетілетін қызметті беруші банк Қазақстан Республикасының резиденті банк – 
еншілес ұйымын құруға немесе сатып алуға рұқсат алу үшін өтініш не Көрсетілетін 
қызметті беруші банк - банк холдингі Қазақстан Республикасының резиденттері – 
банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді басқарушы 
– еншілес ұйымд құруға немесе сатып алуға рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда 
осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттарды ұсынбайды. 

10. Бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымды құруға 
немесе сатып алуға рұқсатты алу үшін көрсетілетін қызметті алушы банк көрсетілетін 
қызметті берушіге осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 
2), 3), 4), 5), 8), 10) 11) жəне 14) тармақшалыранды көзделген құжаттарды қоса бере 
отырып, өтінішті, сондай-ақ мыналарды ұсынады:

1) еншілес ұйымға берілуге жататын (берілген) күмəнді жəне үмітсіз активтер ту-
ралы ақпарат;

2) еншілес ұйымды сатып алған жағдайда тиісті өтініш берудің алдындағы соңғы 
аяқталған тоқсан үшін еншілес ұйымның қаржылық есептілігі;

3) оларға қойылатын талаптар уəкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде 
айқындалатын күмəнді жəне үмітсіз активтердің сапасын жақсарту бойынша бизнес-
жоспар мен іс-шаралар жоспары қоса беріледі;

4) пруденциялық нормативтердің жəне бас банктің күмəнді жəне сенімсіз 
активтерді иеленуші еншілес ұйымның болуын болжаудың нəтижесінде банктердің 
сақтауы міндетті басқа міндетті нормалар мен лимиттердің есебі, оның ішінде 
шоғырландырылған негізде.

11. Көрсетілетін қызметті алушы ұйымның капиталына елеулі қатысуға рұқсатты 
алу үшін көрсетілетін қызметті берушіге өтініш білдірген кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша көрсетілетін қызметті алушының ұйымның капиталына елеулі қатысуға 
рұқсатты алуға өтініш;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 3), 6), 7), 8), 
10) жəне 11) тармақшаларында көзделген құжаттар;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша көрсетілетін қызметті алушы елеулі қатысуы бар ұйымның басшы қызметкерлері 
(немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылатын 
кандидаттар) туралы ақпарат.

Қазақстан Республикасының резиденттері - банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталына елеулі қатысуды 
сатып алатын жағдайда көрсетілетін қызметті алушының ұйымның капиталына елеулі 
қатысуына рұқсат алу үшін өтініш қаржы ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің 
жəне (немесе) сақтандыру холдингінің мəртебесін сатып алу туралы өтінішпен бірге 
бір мезгілде ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы банк Қазақстан Республикасының резиденттері – 
банктің (банктің ірі қатысушысы мəртебесін сатып алу туралы өтініш), сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капита-
лына көрсетілетін қызметті алушы банктің елеулі қатысуына рұқсат алу үшін өтініш 
берген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы елеулі қатысауы бар ұйымның басшы 
қызметкерлері (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін 
ұсынылатын кандидаттар) туралы ақпаратты ұсынбайды.

Көрсетілетін қызметті алушы банк Қазақстан Республикасының резиденті - банктің 
капиталына Көрсетілетін қызметті алушы банктің елеулі қатысуына рұқсат алу (банк 
холдингінің мəртебесін сатып алу туралы өтініш) үшін өтініш не банк холдингі Қазақстан 
Республикасының резиденттері – банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, 
инвестициялық портфельді басқарушының капиталына елеулі қатысуға рұқсатты 
алу үшін өтініш берген жағдайда осы мемлекеттік көрсетілітн қызмет стандартының 
9-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

12. Егер құрылатын не сатып алынатын еншілес ұйым Қазақстан Республикасының 
резиденттері - банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді 
басқарушы болып табылса, еншілес ұйымды құруға немесе атып алуға рұқсат 
«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стан-
дарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 
жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген) бекітілген мына: 

1) «Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім 
беру»;

2) «Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі 
қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру»;

3) «Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін иеле-
нуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына (бұдан əрі – қаржы 
ұйымының, банк холдингінің жəне (немесе) сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы 
мəртебесін иеленуге келісім беру стандарттары) сəйкес қаржы ұйымының ірі 
қатысушысының, банк холдингінің жəне (немесе) сақтандыру холдингінің мəртебесін 
сатып алуға келісіммен бірге бір мезгілде беріледі.

Қазақстан Республикасының резиденттері – банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталына елеулі қатысуды 
сатып алған жағдайда Қазақстан Республикасы ұйымдарының капиталына елеулі 
қатысуға рұқсат қаржы ұйымының, банк холдингінің жəне (немесе) сақтандыру 
холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру стандарттарына сəйкес 
қаржы ұйымының ірі қатысушысының, банк холдингінің жəне (немесе) сақтандыру 
холдингінің мəртебесін сатып алуға келісіммен бірге бір мезгілде беріледі.

13. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өтініш жасаған кезде мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін қажет құжаттар тізбесі: 

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес 
көрсетілген қызметті алушының ЭЦҚ-мен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) көрсетілетін қызметті алушы еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге рұқсат 
алу үшін:

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 6), 9), 
12) жəне 14) (PDF форматтағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде), 5), 7), 
8), 10), 13) жəне 15) (электрондық құжат түрінде), 11) (көрсетілетін қызметті алушы 
жарғылық капиталға қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы еншілес 
ұйымды сатып алатын заңды тұлға туралы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 6-қосымшасына сəйкес нысан бойынша электрондық құжат түріндегі 
деректер) тармақшаларында көрсетілген құжаттар;

3) бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін иеленетін еншілес ұйымды құруға 
немесе иеленуге рұқсат алу үшін:

 осы тармақтың 2) тармақшасына сəйкес – осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағының 2), 3), 4), 5), 8), 10), 11) жəне 14) тармақшаларында 
көзделген құжаттар, сондай-ақ;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 2) жəне 
5) тармақшаларында көрсетілген, электрондық сұратуға қоса берілетін құжаттар 
(электрондық құжат түрінде);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағының 3 жəне 4) 
тармақшаларында көрсетілген, электрондық сұратуға қоса берілетін құжаттар (PDF 
форматтағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) көрсетілген құжаттар;

4) көрсетілетін қызметті алушы ұйымдардың капиталында қомақты қатысуға 
рұқсат алу үшін:

 осы тармақтың 2) тармақшасына сəйкес осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағының 3), 4), 6), 7), 8), 10) жəне 11) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттар.

Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді 
көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алады.

Қазақстан Республикасының резиденті емес - банк холдингтері өтінішті қағаз 
жеткізгіште ұсынады.

14. Мыналар:
1) құрылатын немесе иеленетін еншілес ұйым орналасқан елдің қаржы 

ұйымдарын шоғырландырылған қадағалау саласындағы заңнамасының Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген шоғырландырылған қадағалау жөніндегі 
талаптарға сай келмеуі;

2) еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер лауазы-
мына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылатын кандидаттар):

мінсіз іскерлік беделі жоқ;
уəкілетті орган қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) қаржы нарығындағы қызметін 

жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын консервациялау не оның акци-
яларын мəжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айыру туралы шешім қабылдағанға 
не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен қаржы ұйымын 
мəжбүрлеп тарату не оны банкрот деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге 
дейін 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде бұрын қаржы ұйымының басқару органының 
басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы 
- жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі қатысушысы (банк холдингі) - заңды тұлғаның бас-
шысы болып табылған адам банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) 
алмайды. Көрсетілген талап уəкілетті орган қаржы ұйымын таратуға жəне (немесе) 
қаржы нарығында қызметті жүзеге асыруды тоқтатуға алып келген, қаржы ұйымын 
консервациялау не оның акцияларын мəжбүрлеп иелену, оны лицензиясынан айы-
ру туралы шешім қабылдағаннан кейін не қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен оны банкрот деп 
тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгеннен кейін 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

осы жəне (немесе) өзге де қаржы ұйымында басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға (сайлауға) берілген келісім кері қайтарып алынған адам банктің басшы 
қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап уəкілетті орган 
басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу ту-
ралы шешімді қабылдағаннан кейін қатарынан соңғы 12 (он екі) ай ішінде қолданылады;

сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаса не тағайындау (сайлау) күніне дейін 3 
(үш) жыл ішінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік 
жауаптылыққа тартылса;

қатарынан төрт жəне одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы 

қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не 
шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша 
берешегінің сомасы купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп 
мөлшерін құрайтын не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі бо-
рышты төлеу бойынша дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу 
күніне белгіленген айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын 
дефолтқа жол берген бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, 
атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) - 
жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі акционер) - заңды тұлға - эмитенттің басқару органының 
басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам 
банктің басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана) алмайды. Көрсетілген талап 
көрсетілген мəн-жайлар туындаған кезден бастап 5 (бес) жыл бойы қолданылады;

3) көрсетілетін қызметті алушының болжанып отырған еншілес ұйымдарының бо-
луы нəтижесінде құрамына көрсетілетін қызметті алушы кіретін банк конгломератының 
пруденциалдық нормативтерді сақтамауы;

4) еншілес ұйымның қызметі немесе көрсетілетін қызметті алушы жоспарлаған ин-
вестициялар салдарынан көрсетілетін қызметті алушының (банктің, банк холдингінің) 
немесе банк конгломератының қаржылық жай-күйінің нашарлауы көзделетін қаржылық 
салдарды талдау;

5) тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес 
ұйымның қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін рас-
тайтын табыс етілген құжаттардың уəкілетті органның тəуекелдерді басқару жəне ішкі 
бақылау жүйелеріне қоятын талаптарына сəйкес келмеуі;

6) еншілес ұйым орналасқан елдің заңнамасында көзделген жағдайларда еншілес 
ұйымның белгіленген пруденциалдық нормативтерді, сондай-ақ көрсетілетін қызметті 
алушының пруденциалдық нормативтерді сақтамауы, оның ішінде шоғырландырылған 
негізде сақтамауы жəне уəкілетті органға рұқсат алуға өтініш берген күннің алдындағы 
соңғы үш ай ішінде жəне (немесе) өтінішті қарау кезеңінде басқа да сақталуға міндетті 
нормативтер мен лимиттерді сақтамауы;

7) өтініш берілген күнге жəне құжаттарды қарау кезеңінде ықпал етудің қолданыстағы 
шектелген шарасының жəне (немесе) уəкілетті органның көрсетілетін қызметті 
алушының жəне (немесе) сатып алу көзделген еншілес ұйымға қатысты қолданған 
санкциясының болуы;

8) көрсетілетін қызметті алушы еншілес ұйымды - Қазақстан Республикасының 
резиденттері банкті, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын, инвестициялық 
портфельді басқарушыны құрған немесе иемденген жағдайларда, «Қазақстан 
Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңында (бұдан əрі – Заң) көзделген сақтандыру ісі жəне сақтандыру қызметі, бағалы 
қағаздар нарығы туралы заңнамасында көзделген Қазақстан Республикасының 
резиденттері банк немесе сақтандыру холдингі, банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін алуға 
келісім беруге қатысты талаптарды сақтамау негіздер болып табылады.

15. Ұйымдардың капиталына елеулі қатысуға рұқсат беруден бас тарту осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағында көзделген негіздер 
бойынша жүргізіледі.

16. Бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды 
құруға, сатып алуға рұқсат беруден бас тартуға:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 14-тармағының 2) жəне 3) 
тармақшаларында көзделген негіздер;

2) еншілес ұйымға берілетін күмəнді жəне үмітсіз активтердің осы Заңның 11-2-бабы 
4-тармағының талаптарына жəне (немесе) уəкілетті органның нормативтік құқықтық 
актісінің талаптарына сəйкес келмеуі негіз болады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-
ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
17. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғала-

рының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекет-
теріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тының 19-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, жіберілген нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселесі бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

18. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
19. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 

берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

20. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

21. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып 
алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың 
жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
___ жылғы «___» _______ № ___

Еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға, оның ішінде негізгі банктің 
күмəнді жəне үмітсіз активтерін иеленуші еншілес ұйымды құруға немесе са-

тып алуға рұқсат алуға өтініш
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)
банктің жəне (немесе) банк холдингінің уəкілетті органының____________жылғы «___» 

_________________№_______шешіміне сəйкес _______________________________
______________________________________________________________________

(өткізілетін орны)
______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 (құрылатын (иеленетін) еншілес ұйымның атауы, тұрған жері)
арқылы құруға немесе иеленуге рұқсат беруді сұрайды.
Банк жəне (немесе) банк холдингі өтінішке қоса берілген құжаттар мен мəліметтердің 

дұрыстығына, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұралатын қосымша ақпараттың 
жəне құжаттардың көрсетілетін уəкілетті органға дер кезінде берілуін растайды. Қоса 
берілетін құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулы тізбесін, əрқайсысы бойынша 
дана жəне бет санын көрсету қажет):________________________________________

______________________________________________________________________
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісім береміз.
 Атқарушы орган басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге асы-

ратын адам)
 _________________
          (қолы)
Басқару органының басшысы (бар болса)
____________________
 (қолы)     Мөр (бар болса) орны

«Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып 
алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың 
жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан 
 

Фотосурет 
орын

 

Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы лауазымына 
тағайындауға немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттар) туралы ақпарат

 ______________________________________________________________________
еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (немесе басшы лауазымына тағайындауға 

немесе сайлауға ұсыныс жасалған кандидаттың) тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) 
______________________________________________________________________
жəне еншілес ұйымның басшы қызметкерінің лауазымы немесе ұйымға, холдингке 

тағайындалатын немесе сайланатын кандидаттың лауазымы)
______________________________________________________________________
(еншілес ұйымның атауы көрсетіледі)

1. Жалпы мəліметтер:
 Туған күні жəне жері  
Азаматтығы  
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректерi (нөмірі, берілген күні, кіммен 
берілген), жеке сəйкестендіру нөмірі

 

 
2. Білімі:

 № Оқу орнының 
атауы

Түскен 
күні – аяқтаған күні

Мамандығы Білімі туралы дипломның 
деректемелері, біліктігі 

1 2 3 4 5

3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) 
жəне жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) 
туралы мəліметтер:

 № Тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болса)

Туған 
жылы

Туыстық қатынасы Жұмыс орны мен 
лауазымы

1 2 3 4  5

 
4. Еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (басшы қызметкерлер лауазымдарына 

тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталына қатысуы немесе акцияларын иеленуі туралы мəліметтер:

 № Заңды тұлғаның атауы 
жəне орналасқан жері

Заңды тұлға қызметінің 
жарғылық түрлері

Заңды тұлғаның жарғылық капиталы-
на қатысу үлесі немесе кандидатқа 
тиесілі акциялары санының дауыс 

беретін акцияларының жалпы саны-
на арақатынасы (пайызбен)

1 2  3 4 

 
5. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта еншілес ұйымның басшы қызметкерінің (басшы қызметкер лауазы-

мына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) бүкіл еңбек 
қызметi, оның iшiнде еншілес ұйымдағы лауазымын немесе кандидат еншілес ұйымда 
тағайындалатын лауазымды көрсете отырып, жоғарғы оқу орнын аяқтаған кезден 
бастап еңбек қызметi туралы мəліметтер, сондай-ақ кандидат еңбек қызметін жүзеге 
асырмаған кезең көрсетіледі.

 № Жұмыс істеген кезеңі 
(күні, айы, жылы)

Жұмыс 
орны 

Лауазымы (та-
лап етілсе келісу 

күнін көрсете 
отырып)

Тəртіптік 
жаза 

қолданудың 
болуы

Жұмыстан 
шығарылу, лауа-
зымнан босаты-

лу себептері
1  2  3 4  5  6

 
6. Еншілес ұйымдағы жəне (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитет-

терде мүшелігі туралы мəліметтер:
 № Кезеңі (күні, 

айы, жылы)
Ұйымның 

атауы
Лауазымы Жұмыстан шығарылу, лауа-

зымнан босатылу себептері
1 2  3 4  5

 
7. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығы туралы мəліметтер:

№ Күні Соттың 
атауы

Соттың 
орналасқан 

жері

Жаза 
түрі

Кандидат оған 
сəйкес қылмыстық 

жауапкершілікке тартылған 
заңнама актісінің бабы

Соттың іс 
жүргізу шешімін 
қабылдау күні

1  2  3 4  5 6  7

8. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылық жасағаны үшін əкімшілік 
жауапкершілікке тартылуы туралы мəліметтер:
Күні Əкімшілік 

жауапкершілікке 
тарту тура-
лы шешім 

қабылдаған 
орган

Əкімшілік 
жауапкершілікке 

тарту тура-
лы шешім 

қабылдаған 
органның 

орналасқан жерi

Əкімшілік 
жазаның 

түрі

Кандидат оған 
сəйкес əкімшілік 
жауапкершілікке 

тартылған 
заңнама актісінің 

бабы

Шешім 
қабылданған 

күні

1 2 3 4 5 6 

9. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті орган қаржы ұйымының таратылуына жəне (немесе) қаржы нарығында 
қызметін жүзеге асыруды тоқтатуына əкеп соққан қаржы ұйымын консервациялау не 
оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-
ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдағанға не қаржы ұйымын 
мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіпте оны банкрот деп тану туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне дейін 
кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы 
қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) 
бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының 
басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі 
қатысушысы - заңды тұлғаның (банк холдингінің) басшысы болып табылғаны туралы 
мəліметтер______________________________________________________________

______________________________________________________________________
 (иə (жоқ), ұйымның атауын, 

_____________________________________________________________________
 лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету керек)

 
10. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау 

немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) қатарынан төрт жəне одан да көп 
кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы 
төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының 
төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған 
эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың 
мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын 
қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшы-
сы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі 
акционер) – заңды тұлға – эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы 
органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері 
болып табылғаны туралы мəліметтер_________________________________________

 ______________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,

______________________________________________________________________ 
лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету керек)

11. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға 
(сайлауға) келісімді қайтарып алу жəне қаржы ұйымдарында, банк жəне сақтандыру 
холдингтерінде, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік 
қоғамында қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттету туралы деректердің бо-
луы_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,

______________________________________________________________________
лауазымын, жұмыс істеген кезеңін, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып __

________________________________________________________________________
алудың негіздерін жəне осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның _______

_________________________________________________________________________
атауын көрсету керек)

12. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау 
немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) тағайындау (сайлау) күніне дейін үш 
жыл ішінде сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма __
_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша

______________________________________________________________________
сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,

______________________________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді жəне оның дəйекті жəне толық екендігін, 
мінсіз іскери беделі болуын растаймын. 

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге 
жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

 Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)__________________________________________
______________________________________________________________________

(баспа əріптерімен)
Күні ________________________________
Қолы _______________________________

«Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып 
алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың 
жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

 Нысан
Тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым 
қызметіне байланысты тəуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын 

ақпарат
____________________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының атауы) 
№

№

Банктердің еншілес ұйымның қызметіне байланысты 
тəуекелдерге қатысты банктің тəуекелдерді басқару жəне 
ішкі бақылау жүйелерін қалыптастыруына қойылатын 
талаптар

Банктің еншілес ұйымның 
қызметіне байланы-
сты тəуекелдерге 
қатысты тəуекелдерді 
басқару жəне ішкі 
бақылау жүйелерінің бар 
екенін растайтын ішкі 
нормативтік құжаттарының 
(бұдан əрі – ІНҚ) атауы 
(ІНҚ бөлімін, тармағын 
көрсету керек)

11. Банктің директорлар кеңесінің, басқармасының, 
бөлімшелерінің тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау 
жөніндегі өкілеттіктері жəне функционалдық міндеттері, 
олардың жауапкершіліктері:
банктің директорлар кеңесі банктің еншілес ұйымдарында 
ішкі аудиттің тəртібін, стандарттарын жəне принциптерін 
енгізуді қамтамасыз етеді;
уəкілетті алқалы орган банктің еншілес ұйымдарында 
ішкі аудиттің тəртібін, стандарттарын жəне принциптерін 
енгізуді қамтамасыз етеді:
банктің басқармасы банктің еншілес ұйымына 
инвестицияларға жəне оларды одан əрі дамытуға 
қатысты мақсаты (жоспарлары) қамтылатын банк 
стратегиясының жобасын əзірлейді.

22. Тəуекелдерді басқару жəне ішкі бақылау жөніндегі ішкі 
саясаттар мен рəсімдер:
банк рəсімдер арқылы өтімділіктің топ ішіндегі тəуекелді 
басқарады, оның ішінде банктің еншілес ұйымдарын 
топтағы басқа көздерінен қорландыруына байланыстығын 
шектейтін лимиттерді белгілейді;
банк комплаенс-бақылау жөніндегі бөлімше құрады, оның 
ішінде банктің еншілес ұйымдарының 
комплаенс-тəуекелді, оның ішінде қылмыстық жол-
мен алынған кірістерді заңдастыру (жылыстату) жəне 
терроризмді қаржыландыру тəуекелдерін басқару 
мəселелері бойынша қызметін ұйлестіру функциясын 
жүзеге асырады;
банк тəуекелдерді, оның ішінде банкке қатысты еншілес 
немесе тəуелді болып табылатын барлық ұйымдарды 
ескере отырып, басқарудың ішкі бақылауын жүзеге асыру 
рəсімдерін əзірлейді;
банктің еншілес ұйымдарымен əрекет ету жəне ақпарат 
алмасу тəртібін қамтитын ішкі аудит саясатын банк 
əзірлейді.
банк ішкі аудит бөлімшесін құрайды, ол өзгеден 
басқа, банктің ішкі аудит бөлімшесінің банктің еншілес 
ұйымдарының ішкі аудит бөлімшелерімен өзара əрекет 
ету тəртібін əзірлейді.

Ескертпе:
Осы нысанға мыналар қоса беріледі:
1) ішкі нормативтік құжаттардың тізбесі;
2) банктің ішкі нормативтік құжаттары.

«Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып 
алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың 
жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Нысан
___ жылғы «___» _______ № _____

Көрсетілетін қызметті алушының ұйымның капиталына елеулі қатысуына 
рұқсат алуға өтініш

_____________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының атауы)

көрсетілетін қызметті алушының уəкілетті органының ___________________________
______________________________________________________________________

(өткізілетін орын)
________жылғы «____»__________№_______шешіміне сəйкес _________________
_____________________________________________________________________

(ұйымның атауы, орналасқан жері)
ұйымның капиталына елеулі қатысуына рұқсат беруді сұрайды.
Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттар мен ақпараттың 

дəйектілігін, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұратып алынған қосымша 
ақпараттың жəне құжаттардың көрсетілетін қызметті алушыға уақтылы берілуін растайды. 

Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін. 

Қоса берілген құжаттар (жіберілген құжаттардың тізбесін атауымен, əрқайсысы 
бойынша дана жəне бет санын көрсету керек).

 
Атқарушы органның басшысы (атқарушы органның функцияларын жеке жүзеге 

асыратын тұлға)
____________________________ 
 (қолы)
Басқару органының басшысы (бар болса)
 ___________________________
 (қолы)
Мөр (бар болса) орны

«Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып 
алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың 
жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

Нысан 
 

Фотосурет 
орын

Көрсетілетін қызметті алушының капиталына елеулі қатысуы бар 
ұйымның басшы қызметкерлерi (немесе басшы қызметкерлер лауазымдары-
на тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттар) туралы 

ақпарат
 ______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының капиталына елеулі қатысуы бар ұйымның басшы 

қызметкерiнің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін 
ұсынылып отырған кандидаттың) тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

______________________________________________________________________
жəне басшы қызметкердің лауазымы немесе кандидат көрсетілетін қызметті 

алушының капиталына елеулі қатысуы бар ұйымда тағайындалатын немесе сайла-
натын лауазымы көрсетіледі)

______________________________________________________________________
(банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына елеулі қатысуы бар ұйымның 

атауы)
1. Жалпы мəліметтер:

Туған күні жəне жері  
Азаматтығы  
Жеке басын куəландыратын құжаттың деректерi (нөмірі, берілген күні, кіммен 
берілген), жеке сəйкестендіру нөмірі

 

 
2. Білімі:

 № Оқу орнының 
атауы

Түскен 
күні – аяқтаған 

күні

Мамандығы Білімі туралы дипломның 
деректемелері, біліктігі

1 2 3 4 5

 
3. Жұбайы (зайыбы), жақын туыстары (ата-анасы, аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) 

жəне жекжаты (жұбайының (зайыбының) ата-анасы, аға-інісі, əпке-сіңлісі, балалары) 
туралы мəліметтер:
 № Тегі, аты, əкесінің аты (бар 

болса)
Туған жылы Туыстық 

қатынасы
Жұмыс орны 

мен лауазымы
1 2 3 4  5

 
4. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына елеулі қатысуы бар ұйымның 

басшы қызметкерiнің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сай-
лау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) заңды тұлғалардың жарғылық капиталына 
қатысуы немесе акцияларын иеленуі туралы мəліметтер:
 № Заңды тұлғаның 

атауы жəне 
орналасқан жері

Заңды тұлға 
қызметінің 
жарғылық 

түрлері

Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу 
үлесі немесе кандидатқа тиесілі акциялары 

санының дауыс беретін акцияларының жалпы 
санына арақатынасы (пайызбен)

1 2  3 4 
 

(Жалғасы. Басы 15-30-беттерде) 

(Жалғасы 32-бетте) 
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5. Еңбек қызметі туралы мəліметтер.
Осы тармақта банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына елеулі қатысуы 

бар ұйымның басшы қызметкерiнің (немесе басшы қызметкер лауазымына тағайындау 
немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидаттың) бүкіл еңбек қызметiнде атқарған 
лауазымдары, оның iшiнде уəкілетті органға келісу туралы өтінішхат ұсынған қаржы 
ұйымындағы, холдингтегі лауазымы көрсетіледі.

 № Жұмыс істеген 
кезеңі (күні, айы, 

жылы)

Жұмыс 
орны 

Лауазымы Тəртіптік жаза 
қолданудың 

болуы

Жұмыстан шығарылу, 
лауазымнан босатылу 

себептері
1  2  3 4  5  6

 
6. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына елеулі қатысуы бар ұйымдағы 

жəне (немесе) басқа ұйымдардағы инвестициялық комитеттерде мүшелігі туралы 
мəліметтер:
 № Кезеңі (күні, айы, 

жылы)
Ұйымның 

атауы
Лауазымы Жұмыстан шығарылу, лауазым-

нан босатылу себептері
1 2  3 4  5

 
7. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығы туралы мəліметтер:

 № Күні Соттың 
атауы

Соттың 
орналасқан 

жері

Жаза 
түрі

Кандидат оған 
сəйкес қылмыстық 
жауапкершілікке 

тартылған заңнама 
актісінің 

бабы

Соттың 
іс жүргізу 
шешімін 

қабылдау 
күні

1  2  3 4  5 6  7

 
8. Банк қызметімен байланысты құқық бұзушылық жасағаны үшін əкімшілік 

жауапкершілікке тартылуы туралы мəліметтер:
Күні Əкімшілік 

жауапкершілікке 
тарту тура-
лы шешім 

қабылдаған 
орган

Əкімшілік 
жауапкершілікке 

тарту туралы 
шешім қабылдаған 

органның 
орналасқан жерi

Əкімшілік 
жазаның 

түрі

Кандидат оған 
сəйкес əкімшілік 
жауапкершілікке 

тартылған 
заңнама актісінің 

бабы

Шешім 
қабылданған 

күні

1 2 3 4 5 6 

9. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті орган қаржы ұйымының таратылуына жəне (немесе) қаржы нарығында 
қызметін жүзеге асыруды тоқтатуына əкеп соққан қаржы ұйымын консервациялау не 
оның акцияларын мəжбүрлеп сатып алу, қаржы ұйымын лицензиядан айыру, сондай-
ақ қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату туралы шешім қабылдағанға не қаржы ұйымын 
мəжбүрлеп тарату немесе Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіпте оны банкрот деп тану туралы сот шешімінің заңды күшіне енуіне дейін 
кемінде 1 (бір) жылдан аспайтын кезеңде еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы 
қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) 
бұрын қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының 
басшысы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының ірі 
қатысушысы - заңды тұлғаның (банк холдингінің) басшысы болып табылғаны туралы 
мəліметтер______________________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,

______________________________________________________________________
лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету керек)

10. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау 
немесе сайлау үшін ұсынылып отырған кандидат) қатарынан төрт жəне одан да көп 
кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы 
төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы купондық сыйақының 
төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын не шығарылған 
эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша дефолттың 
мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген айлық есептік 
көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол берген бұрын 
қаржы ұйымының басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы органының басшы-
сы, мүшесі, бас бухгалтері, ірі қатысушы (ірі акционер) – жеке тұлға, ірі қатысушы (ірі 
акционер) – заңды тұлға – эмитенттің басқару органының басшысы, мүшесі, атқарушы 
органының басшысы, мүшесі, бас бухгалтері болған адам банктің басшы қызметкері 
болып табылғандығы туралы мəліметтер_____________________________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,

______________________________________________________________________ 
лауазымын, жұмыс істеген кезеңiн көрсету керек)

11. Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау 
жөніндегі уəкілетті органның басшы қызметкері лауазымына тағайындауға 
(сайлауға) келісімді қайтарып алу жəне қаржы ұйымдарында, банк жəне сақтандыру 
холдингтерінде, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік 
қоғамында қызметтік мiндеттерiн орындаудан шеттету туралы деректердің бо-
луы______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын,

______________________________________________________________________
лауазымын, жұмыс істеген кезеңін, тағайындауға (сайлауға) келісімді қайтарып __

________________________________________________________________________
алудың негіздерін жəне осындай шешім қабылдаған мемлекеттік органның 
_____________________________________________________________________

атауын көрсету керек)
12. Банктің жəне (немесе) банк холдингінің капиталына елеулі қатысуы бар ұйымның 

басшы қызметкері (басшы қызметкер лауазымына тағайындау немесе сайлау үшін 
ұсынылып отырған кандидат) тағайындау (сайлау) күніне дейін үш жыл ішінде сыбай-
лас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауапкершілікке не сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылық жасағаны үшін тəртіптік жауапкершілікке тартылды ма________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), құқық бұзушылықтың, қылмыстың қысқаша
______________________________________________________________________
сипаттамасы, жауапкершілікке тарту негіздерін көрсете отырып,
______________________________________________________________________
тəртіптік жаза қолдану туралы актінің немесе сот шешімінің деректемелері)

Осы өтініштегі ақпаратты өзім тексергенімді жəне оның дəйекті жəне толық екендігін, 
мінсіз іскери беделі болуын растаймын. 

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге 
жəне ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім беремін.

 Тегі, аты, əкесінің аты (егер ол жеке басын куəландыратын құжатта көрсетілсе)
_______________________________________________________________

 (баспа əріптерімен)
Күні ________________________
Қолы _______________________

«Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып 
алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың 
жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Нысан 
 
Көрсетілетін қызметті алушы жарғылық капиталына қатысу үлесін немесе 

акцияларын сатып алу арқылы еншілес ұйымын сатып алатын немесе елеулі 
қатысатын заңды тұлға туралы деректер 

Заңды тұлғаның меншік нысаны
ЗТ ҚР резиденті болып табыла ма
БСН
ЗТ атауы
Ел/Облыс/Қала/
Аудан/Елдімекен
Көшенің атауы
Үйдің/үй-жайдың нөмірі
Үйдің индексі
Пəтердің/офистің нөмірі
Банктің ЗТ жарғылық капиталына қатысу үлесінің мөлшері туралы мəліметтер 
банктің жəне (немесе) банк холдингінің заңды тұлғаның жарғылық капиталына 
қатысу үлесінің мөлшері туралы мəліметтер
Құрылтайшысы банк жəне (немесе) банк холдингі болып табылатын қатысу үлесі, 
иелену бағасы туралы мəліметтер
Акционері банк жəне (немесе) банк холдингі болып табылатын заңды тұлға 
акцияларының саны туралы мəліметтер
Акционері банк жəне (немесе) банк холдингі болып табылатын заңды тұлғаның 
орналастырылған акцияларының (артықшылық берілген жəне қоғам сатып 
алғандарын шегергенде) жалпы санына пайыздық арақатынасы туралы мəліметтер
Құрылтайшысы, қатысушысы, акционері банк жəне (немесе) банк холдингі болып 
табылатын заңды тұлғаның қатысу үлесінің мөлшері туралы мəліметтер
Басқа заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы иелену бағасы, акционері 
(құрылтайшысы, қатысушысы) банк жəне (немесе) банк холдингі болып табылатын 
заңды тұлғаның қатысу үлесінің мөлшері туралы мəліметтер
Акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) банк жəне (немесе) банк холдингі болып 
табылатын заңды тұлға иеленген акциялар саны туралы мəліметтер
Акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) банк жəне (немесе) банк холдингі болып 
табылатын заңды тұлға иеленген акцияларды иелену бағасы туралы мəліметтер
Акциялардың орналастырылған акциялардың (артықшылық берілген жəне қоғам 
сатып алғандарын шегергенде) жалпы санына пайыздық арақатынасы туралы 
мəліметтер 

 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 38-қосымша

«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне (немесе) сақтандыру 
холдингінің еншілес ұйым құруына немесе иеленуіне рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
Фотосурет 

орын

Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері (немесе басшы қызметкерлер 
лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылатын кандидаттар) тура-

лы ақпарат
______________________________________________________________________
(еншілес ұйымның басшы қызметкерінің немесе басшы қызметкер лауазымына 

тағайындауға немесе сайлауға ұсынылатын кандидаттың тегі, аты, əкесінің аты (ол 
бар болса) көрсетіледі

______________________________________________________________________
жəне еншілес ұйымға тағайындалатын басшы қызметкердің лауазымы немесе

тағайындалатын кандидаттың лауазымы)
_____________________________________________________________________

(еншілес ұйымның атауы)
1. Жалпы мəліметтер:

Туған жері жəне күні
Азаматтығы 
Жеке басын куəландыратын құжат деректері (нөмірі, берілген күні, кім берді)

2. Жұмыс орны (орындары), лауазымы (лауазымдары)___________________________
3. Жұмыс орнының (орындарының) мекенжайы (мекенжайлары), байланыс телефо-

ны_______________________________________________________________________
4. Білімі:

№ Оқу 
орнының 

атауы

Түскен 
күні – 

бітірген күні

Мамандығы Білімі, біліктілігі 
туралы дипломның 

деректемелері

Оқу орнының 
орналасқанжері

1.

5. Жұбайы, жақын туыстары (ата-анасы, ағасы, інісі, қарындасы, балалары) жəне 
жекжаттары (ата-анасы, ағасы, інісі, қарындасы, ерлі-зайыптылардың балалары) ту-
ралы мəліметтер:

№ Тегі, аты, əкесінің аты
(ол бар болса)

Туған жылы Туыстық 
қатынасы

Жұмыс орны 
жəне лауазымы

1.

6. Еншілес ұйымның басшы қызметкеріне (немесе басшы қызметкерлердің лауа-
зымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) жарғылық капиталға 
немесе заңды тұлғалардың акцияларын иеленуге қатысуы туралы мəліметтер:

№ Заңды тұлғаның 
атауы жəне 

орналасқан орны

Заңды тұлға 
қызметінің 

жарғылық түрлері

Жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе 
заңды тұлғаның дауыс беруші акцияларының 
жалпы санына кандидатқа тиесілі акциялар 

санының арақатынасы (пайызбен)
1.

7. Соңғы үш жылда біліктілігін арттыру бойынша семинарлардан, курстардан 
өткендігі туралы мəліметтер:

№ Ұйымның 
атауы

Өткізілген күні жəне 
орны

Сертификат деректемелері (нөмірі, 
берілген күні)

8. Еңбек қызметі туралы мəліметтер. 
Осы тармақта еншілес ұйымның басшы қызметкерінің немесе басшы қызметкер 

лауазымына тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың бүкіл еңбек 
қызметінде атқарған (атқаратын) лауазымдары, оның ішінде көрсетілетін қызметті 
берушіге келісу туралы өтініш берген қаржы ұйымындағы, холдингтегі лауазымы 
көрсетіледі.

№ Жұмыс кезеңі 
(күні, айы, 

жылы)

Жұмыс 
орны

Лауазымы Тəртіптік 
жазаның болуы

Лауазымнан 
шығару, босату 

себептері
1.

9. Еншілес ұйымның басшы қызметкерінің немесе басшы қызметкер лауазымына 
тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың қаржы ұйымдарына аудит 
жүргізгені туралы мəліметтер:_______________________________________________

_____________________________________________________________________
(қаржы ұйымының атауын, кандидаттың аудитор - орындаушы ретінде аудиторлық 

есепке қол қойған күнін көрсету)
10. Осы ұйымның жəне (немесе) басқа ұйымдардың директорлар кеңесінде жəне 

инвестициялық комитеттерінде мүшелігі туралы мəліметтер:
№ Кезең (күн, ай, 

жыл)
Ұйымның атауы Лауазымы, келісу күні 

(егер талап етілсе)
Лауазымнан шығару, 

босату себептері
1.

11. Жарияланымдары, ғылыми əзірлемелері жəне басқа жетістіктері:_______________
_____________________________________________________________________
(иə (жоқ), бар болса күнін, қандай басылымдарда екендігін көрсету)
12. Алынбаған жəне өтелмеген соттылығының болуы туралы мəліметтер (Қазақстан 

Республикасының резиденті еместер үшін):
№ Күні Сот 

органының 
атауы

Соттың 
орналасқан 

жері

Жаза 
түрі

Кандидат оған сəйкес 
қылмыстық жауапқа 

тартылған заңнамалық 
актінің бабы

Соттың іс 
жүргізу шешімін 
қабылдаған күні

1.

13. Өзіне қабылдаған ақшалай міндеттемелердің орындалмау фактілерінің болуы 
туралы мəліметтер:________________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), аталған фактілер бар болған жағдайда ұйымның атауын жəне 

міндеттемелер сомасын көрсету қажет)
14. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымы-

на тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) бұрын қаржы нарығын 
жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті орган 
(бұдан əрі - уəкілетті орган) қаржы ұйымын консервациялау не оның акцияларын 
мəжбүрлеп сатып алу, оның таратылуына жəне (немесе) қаржы нарығында қызметін 
жүзеге асыруын тоқтатуға əкеліп соқтыратын қаржы ұйымын лицензиядан айы-
ру туралы шешім қабылдағанға не қаржы ұйымын мəжбүрлеп тарату немесе оны 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте банкрот деп тану 
туралы шешім қабылдағанға дейінгі 1 (бір) жылдан аспайтын мерзімде басқару 
органының басшысы, мүшесі, атқарушы органның басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының 
бас бухгалтері, ірі қатысушы - жеке тұлға, қаржы ұйымының заңды тұлғасы - ірі 
қатысушының (сақтандыру холдингінің) басшысы болып табылғандығы туралы мəлі
меттер__________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(иə (жоқ), ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс кезеңін көрсету)
15. Еншілес ұйымның басшы қызметкері (немесе басшы қызметкер лауазымы-

на тағайындауға немесе сайлауға ұсынылған кандидаттың) бұрын қатарынан төрт 
жəне одан да көп кезең бойы шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша 
купондық сыйақы төлеу бойынша дефолтқа жол берген не шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу бойынша берешегінің сомасы 
купондық сыйақының төрт еселенген жəне (немесе) одан да көп мөлшерін құрайтын 
не шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша негізгі борышты төлеу бойынша 
дефолттың мөлшері республикалық бюджет туралы заңда төлеу күніне белгіленген 
айлық есептік көрсеткіштен он мың есе асып түсетін соманы құрайтын дефолтқа жол 
берген ірі қатысушы (ірі акционер) заңды тұлға - эмитенттің директорлар кеңесінің 
басшысы, мүшесі, қаржы ұйымының басшысы, басқарма басшысы, бас бухгалтері, ірі 
қатысушы (ірі акционер) - жеке тұлға, директорлар кеңесінің басшысы, мүшесі, атқарушы 
органның басшысы, мүшесі, ірі қатысушы (ірі акционер) болғандығы туралы мəліметтер.

16. Қаржы ұйымының, холдингтің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» 
акционерлік қоғамының басшы қызметкеріне тағайындауға (сайлауға) келісімді кері 
шақыру туралы жəне уəкілетті орган қызметтік міндеттемелерін орындаудан шеттету 
туралы деректердің болуы_________________________________________________

______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(иə (жоқ) ұйымның атауын, лауазымын, жұмыс істеу кезеңін, тағайындауға (сайлауға) 
келісімді кері шақырту үшін негіздер жəне мұндай шешім қабылдаған ұйымның ата-
уын көрсету)

17. Қаржы ұйымының, холдингтің басшысы ретінде қаржы ұйымы, холдинг 
қызметінің мəселелері бойынша сот талқылауларына жауап беруші ретінде тартыл-
ды ма___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(иə (жоқ), күнін, қаржы ұйымының, холдингтің атауын, сот талқылауына жауап 
берушіні, қаралған мəселе жəне сот шешімін көрсету)

Осы ақпаратты өзім тексергенімді жəне оның дəйекті жəне толық екендігін рас-
таймын. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті дербес деректерді жинауға жəне 
өңдеуге келісім беремін.

Тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)__________________________________________
   (баспа əріптермен)

Еншілес ұйымның тəуелсіз директоры лауазымына кандидат толтырады:
Мен,_______________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
___________________________________________________________________________
тəуелсіз директор лауазымына тағайындау (сайлау) үшін «Акционерлік қоғамдар туралы» 
2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген талаптарға 
сəйкес келетінімді растаймын.

Күні __________________________
Қолы___________________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 39-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 46-қосымша

«Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы 
қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы 
қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызмет 
алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 

- 15 (он бес) минут.
5.  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 

автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – көрсетілетін қызметті алушының 

атына ілеспе хатпен жіберілетін Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат 
беру не осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының 11-тармағында көзделген 
негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. 
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште 

алуға өтініш жасаған жағдайда нəтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға ба-
сылады жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі 
үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетілген қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) айналыстағы бағалы қағаздар (борыштық бағалы қағаздар үшін) шығару 
шарттарын (оның iшiнде сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздары өтеу жөнiндегi 
мiндеттемелерiн) дер кезінде орындамағаны немесе орындамаған фактілері 
болмағаны, сондай-ақ айналыстағы бағалы қағаздардың (акцияларды қоспағанда) 
делистинг жағдайлары болмағаны туралы ақпаратты көрсете отырып, ақпараттық 
жүйелерде орналастырылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 
пайдалануға келісім берумен еркін нысанда жасалған, шет мемлекеттің аумағындағы 
көрсетілетін қызмет алушының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға жəне (не-
месе) орналастыруға рұқсат беру туралы өтiнiш;

2) шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес көрсетілетін қызмет алушының эмиссиялық 
бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыру туралы көрсетілетін 
қызмет алушының органы шешімінің көшірмесін, онда мынадай ақпарат көрсетіледі:

көрсетілетін қызмет алушының толық атауы;
эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару аумағында (немесе заңнамасына сəйкес) 

жүзеге асырылатын мемлекеттің (мемлекеттердің) атауы немесе эмиссиялық 
бағалы қағаздарының шығарылуы жəне орналастырылуы жүргізілетін сауда-саттық 
ұйымдастырушылардың атауы, оған сəйкес эмиссиялық бағалы қағаздарының 
шығарылуы жүргізілетін ережелер мен қағидалардың атауы;

шығарылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі, кепілгері көрсетілген 
қамтамасыз етудің жəне кепілдіктердің болуы жəне оның түрі, номиналды құны немесе 
орналастыру бағасы жəне сəйкестендіру коды (бар болса); 

осы эмиссиялық бағалы қағазбен берілетін құқықтар;
осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірісті есептеу жəне төлеу тəртібі, 

төлеу мерзімділігі жəне көрсетілетін қызмет алушының көзқарасы бойынша маңызды 
өзге де мəліметтер;

3) көрсетілетін қызмет алушының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 22-1-бабының 1-тармағы 
1), 3), 4) жəне 5) тармақшаларының талаптарын сақтауын растайтын Қазақстан 
Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының анықтамасын;

4) борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарды, оның ішінде туынды бағалы 
қағаздарды шығару кезінде облигациялар шығаруға рұқсат алу үшін құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушіге ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы 
жағдай бойынша левередж шамасының есебі қоса берілген қаржылық, оның ішінде 
шоғырландырылған есептілікті;

5) үлестік, оның ішінде туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару кезінде 
орналастырылған үлестік бағалы қағаздары санынан үлестік бағалы қағаздардың он жəне одан 
да көп пайызының меншік иесі болып табылатын тұлғалар тізімі өзгерген кезде көрсетілетін 
қызмет алушы шығарған борыштық бағалы қағаздар ұстаушыларында осы борыштық бағалы 
қағаздарын мерзімінен бұрын өтеуді жəне (немесе) сатып алуды талап ету құқығы туындау 
үшін негіздеме болып табылатын бұрын көрсетілетін қызмет алушы шығарған бағалы қағаздар 
проспектілерінде талаптардың (ковенанттың) жоқ екенін растайтын құжатты ұсынады.

Көрсетілетін қызмет алушы Заңның 22-1-бабында жəне Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7560 тіркелген, Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 70 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы резидент ұйымның эмиссиялық бағалы қағаздарын шет 
мемлекеттің аумағында шығаруға жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру, 
депозитарлық қолхаттардың немесе Қазақстан Республикасы резиденті ұйымдарының 
эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы 
қағаздардың шығарылымы туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналасты-
ру туралы есепті ұсыну қағидалары белгіленген талаптар сақталған жағдайда, бір 
мезгілде эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға жəне 
орналастыруға рұқсат алу үшін құжаттар ұсынады.

Көрсетілетін қызмет алушы рұқсат алуға құжаттарды ұсыну күніне шығарылымы 
тіркелген шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат алу үшін осы тармақта 
көрсетілген құжаттардан басқа осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
қосымшасына сəйкес мəліметтерді ұсынады.

Көрсетілетін қызмет алушы оның бастамасы бойынша немесе оның қатысуымен 
жəне базалық активі көрсетілетін қызмет алушы орналастыратын эмиссиялық бағалы 
қағаздары болып табылатын туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің 
аумағында шығаруға рұқсат алу үшін осы тармақта көрсетілген құжаттардан басқа, тиісті 
шешім қабылданғаннан кейін отыз күн ішінде көрсетілетін қызметті берушіге базалық 
активі көрсетілетін қызмет алушының шет мемлекеттегі бағалы қағаздары болып та-
былатын туынды бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешім қабылдаған күндегі 
жағдай бойынша базалық активі болып табылатын орналастырылмаған эмиссиялық 
бағалы қағаздарды есепке алуы жүзеге асырылатын бағалы қағаздар ұстаушыларының 
тізілімдері жүйесінде ашылған көрсетілетін қызмет алушының жеке шотының жай-күйі 
туралы тіркеушінің анықтамасын ұсынады.

10. Көрсетілетін қызмет алушының порталға жүгінуі кезінде мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі: 

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған айналымдағы 
бағалы қағаздар (борыштық бағалы қағаздар үшін) шығару шарттарын (оның ішінде 
сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздары өтеу жөнiндегi мiндеттемелерiн) уақтылы 
орындамаған немесе орындамаған, сондай-ақ айналымдағы бағалы қағаздардың 
(акцияларды қоспағанда) делистинг жағдайлары болмағандағы туралы ақпаратты 
көрсете отырып, электрондық құжат нысанындағы сұрау салуы;

2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелетін, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 2) (электрондық құжат түрінде), 3), 4) жəне 5) 
тармақшаларында (PDF форматындағы құжаттың электрондық көшірмелері түрінде), 
үшінші жəне төртінші бөліктеріндегі (электрондық құжаттар түрінде) құжаттар.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін 
қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

11. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту мынадай жағдайларда жүзеге асы-
рылады:

1) Заңның 22-1-бабының 4-тармағында көзделген шарттарды орындамаған;
2) осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген 

құжаттардың толық пакетін ұсынбау; 
3) ұсынылған құжаттардың осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет стандартының 

9-тармағында белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі. 
 3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-

ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

12. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
жəне күні көрсетіледі. 

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет мəселелері бойынша көрсетілетін қызмет 
берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызмет алушының шағымы оны тіркеу күнінен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады. 

 Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызмет 

берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары көрсетілетін қызмет берушінің www.nationalbank.kz ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының миссиялық бағалы 
қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Қазақстан Республикасы резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы 
қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат алу үшін 

мəліметтер

1. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының ұйымдық құқықтық нысаны 
көрсетілген атауы.

2. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының жəне оның бағалы 
қағаздарының рейтингілік бағасы туралы мəліметтер.

3. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымы бұрын шығарған эмиссиялық 
бағалы қағаздардың оларды шығарған елдердегі жəне басқа елдердегі сауда-саттықты 
ұйымдастырушының сауда алаңдарында айналыста болуы туралы мəліметтер 
(биржаның атауы, листингтің санаты, Қазақстан Республикасының резидент-ұйымы 
бұрын шығарған эмиссиялық бағалы қағаздардың параметрлері).

4. Тіркеу нөмірі мен күнін көрсете отырып Қазақстан Республикасының резидент-
ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылымын тіркеген органның атауы.

5. Аумағында (немесе заңнамаға сəйкес) Қазақстан Республикасының резидент-
ұйымы эмиссиялық бағалы қағаздардың орналастырылуы жүзеге асырылатын 
мемлекеттің (мемлекеттердің) атауы.

6. Қағидаларына сəйкес Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздарының шығарылымы жүргізілген жəне орналастырылуы 
жүргізілетін сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауы.

7. Соған сəйкес Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық 
бағалы қағаздарының орналастырылуы жүргізілетін ережелер мен қағидалардың атауы.

8. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы 
қағаздарының түрі.

9. Сəйкестендіру коды (бар болса).
10. Шығарылым валютасы жəне нысаны.
11. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздар 

шығарылымының жалпы көлемі, номиналды құны (бар болса).
12. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы 

қағаздарды шет мемлекеттің аумағында орналастыру құнын айқындау шарттары, 
айналысқа жіберу жəне орналастыру мерзімдері.

13. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының осы эмиссиялық бағалы 
қағаздарының беретін құқықтары.

14. Қамтамасыз етілген Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша қамтамасыз етудің түрін көрсету (онымен 
эмитенттің міндеттемесі қамтамасыз етілген эмитенттің кепіл мүлігі, кепілгерді көрсете 
отырып үшінші тұлғалардың кепілдіктері).

15. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздары 
бойынша сыйақыны есептеу жəне төлеу тəртібі, Қазақстан Республикасының резидент-
ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын ұстаушылар өкілінің, төлем агентінің болуы, 
төлемнің мөлшері жəне кезеңділігі, Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу тəртібі, оларды болжамды өтеу мерзімі.

16. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы 
қағаздарды ұстаушыларға эмитенттің қаржылық есептілігін ұсыну тəртібі.

17. Инвесторлар үшін маңызды болып табылатын өзге де мəліметтер (осы 
Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздардың осы 
шығарылымы бойынша міндеттемелерді өзіне алатын тұлғаны көрсетумен эмитентті 
ауыстыру мүмкіндігі, кіріс қандай валютада төленеді, осы Қазақстан Республикасының 
резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздармен мəмілелер жүргізуге қойылған 
шектеулері бар Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы 
қағаздар бойынша кірістерді төлеу туралы мəліметтер).

18. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы 
қағаздардың шығарылым талаптары туралы ақпаратты алуға арналған мекенжайлар, 
дереккөздер, байланыс деректемелері.

Резидент-ұйымның
басшысы (басшының орынбасары) ________________
   (қолы)
Бірінші басшы (ол болмаған кезде құжаттарға қол қойған адам) көрсетілетін қызметті 

берушіге ұсынылған құжаттардағы ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 40-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысына 47-қосымша

«Шет мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының резидент-
ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Шет мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызмет 
алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 

– 15 (он бес) минут.
5.  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 

автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – көрсетілетін қызметті алушының 

атына ілеспе хатпен жіберілетін эмиссиялық бағалы қағаздарын шетел мемлекетінің 
заңнамасына сəйкес шығаруға рұқсат беру не осы көрсетілетін мемлекеттік қызмет 
стандартының 11-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш 
жасаған жағдайда нəтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады жəне 
көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі 
үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі 
– 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізбесі:

көрсетілетін қызметті берушіге:
көрсетілетін қызмет алушы шет мемлекеттiң аумағында көрсетілетін қызмет 

алушының органы тиiстi шешiмдi қабылдағаннан кейiн күнтiзбелiк 30(отыз) күн iшiнде 
мыналар:

1) айналыстағы бағалы қағаздар (борыштық бағалы қағаздар үшін) шығару та-
лаптарын (оның iшiнде сыйақы төлеу немесе бағалы қағаздары өтеу жөнiндегi 
мiндеттемелерiн) дер кезінде орындамағаны немесе орындамаған фактілері 
болмағаны, сондай-ақ айналыстағы бағалы қағаздардың (акцияларды қоспағанда) де-
листинг жағдайлары болмағаны туралы ақпаратты көрсете отырып, көрсетілетін қызмет 
алушының эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруға 
рұқсат беру туралы еркiн нысанда жасалған, мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге жəне ақпарат жүйелерінің құрамындағы, 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім берілген өтiнiш;

2) шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес көрсетілетін қызмет алушының эмиссиялық 
бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығару туралы көрсетілетін қызмет 
алушының органы шешімінің көшірмесін, онда мынадай ақпарат көрсетіледі:

көрсетілетін қызмет алушының толық атауы;
эмиссиялық бағалы қағаздарын шығару аумағында (немесе заңнамасына сəйкес) 

жүзеге асырылатын мемлекеттің (мемлекеттердің) атауы немесе эмиссиялық 
бағалы қағаздарының шығарылуы жəне орналастырылуы жүргізілетін сауда-саттық 
ұйымдастырушылардың атауы, оған сəйкес эмиссиялық бағалы қағаздарының 
шығарылуы жүргізілетін ережелер мен қағидалардың атауы;

шығарылатын эмиссиялық бағалы қағаздардың түрі, кепілгері көрсетілген 
қамтамасыз етудің жəне кепілдіктердің болуы жəне оның түрі, номиналды құны немесе 
орналастыру бағасы жəне сəйкестендіру коды (бар болса);

шығарылымның болжанған көлемі жəне валютасы;
осы эмиссиялық бағалы қағазбен берілетін құқықтар;
осы эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша кірісті есептеу жəне төлеу тəртібі, 

төлеу мерзімділігі жəне көрсетілетін қызмет алушының көзқарасы бойынша маңызды 
өзге де мəліметтер;

3) көрсетілетін қызмет алушының «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 22-1-бабының 1-тармағы 
1), 3), 4) жəне 5) тармақшаларының талаптарын сақтауын растайтын Қазақстан 
Республикасы аумағында қызметін жүзеге асыратын қор биржасының анықтамасын;

4) борыштық эмиссиялық бағалы қағаздарды, оның ішінде туынды бағалы 
қағаздарды шығару кезінде облигациялар шығаруға рұқсат алу үшін құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушіге ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы 
жағдай бойынша левередж шамасының есебі қоса берілген қаржылық, оның ішінде 
шоғырландырылған есептілікті;

5) үлестік, оның ішінде туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару кезінде 
орналастырылған үлестік бағалы қағаздары санынан үлестік бағалы қағаздардың 
10 (он) жəне одан да көп пайызының меншік иесі болып табылатын тұлғалар тізімі 
өзгерген кезде көрсетілетін қызмет алушы шығарған борыштық бағалы қағаздар 
ұстаушыларында осы борыштық бағалы қағаздарын мерзімінен бұрын өтеуді жəне (не-
месе) сатып алуды талап ету құқығы туындау үшін негіздеме болып табылатын бұрын 
көрсетілетін қызмет алушы шығарған бағалы қағаздар проспектілерінде талаптардың 
(ковенанттың) жоқ екенін растайтын құжатты ұсынады.

Көрсетілетін қызмет алушы Заңның 22-1-бабында жəне Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7560 тіркелген, Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 70 қаулысымен бекітілген 
Қазақстан Республикасы резидент ұйымның эмиссиялық бағалы қағаздарын шет 
мемлекеттің аумағында шығаруға жəне (немесе) орналастыруға рұқсат беру, 
депозитарлық қолхаттардың немесе Қазақстан Республикасы резиденті ұйымдарының 
эмиссиялық бағалы қағаздары базалық активі болып табылатын өзге бағалы 
қағаздардың шығарылымы туралы хабарламаны, сондай-ақ оларды орналасты-
ру туралы есепті ұсыну қағидалары белгіленген талаптар сақталған жағдайда, бір 
мезгілде эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында шығаруға жəне 
орналастыруға рұқсат алу үшін құжаттар ұсынады.

Көрсетілетін қызмет алушы оның бастамасы бойынша немесе оның қатысуымен 
жəне базалық активі осы көрсетілетін қызмет алушы орналастыратын эмиссиялық 
бағалы қағаздары болып табылатын туынды эмиссиялық бағалы қағаздарды 
шет мемлекеттің аумағында шығаруға рұқсат алу үшін осы тармақта көрсетілген 
құжаттардан басқа, тиісті шешім қабылданғаннан кейін 30 (отыз) күн ішінде көрсетілетін 
қызметті берушіге базалық активі көрсетілетін қызмет алушының шет мемлекеттегі 
бағалы қағаздары болып табылатын туынды бағалы қағаздарды орналастыру ту-
ралы шешім қабылдаған күндегі жағдай бойынша базалық активі болып табылатын 
орналастырылмаған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алуы жүзеге асырыла-
тын бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдері жүйесінде ашылған көрсетілетін 
қызмет алушының жеке шотының жай-күйі туралы тіркеушінің анықтамасын ұсынады.

10. Көрсетілетін қызмет алушы порталға жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет 
көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 
2) (электрондық құжат түрінде), 3), 4) жəне 5) (құжаттардың электрондық көшірмелері 
түрінде) тармақшаларында, үшінші бөлігінде (электрондық құжат түрінде) көрсетілген 
құжаттар электрондық сұрау салуға қоса тіркеледі.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін 
қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

11. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту мынадай жағдайларда жүзеге асы-
рылады: 

1) Қағидада көзделген шарттарды орындамаған; 
2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында белгіленген 

құжаттар пакетін толық ұсынбау; 
3) ұсынылған құжаттардың осы мемлекеттікк өрсетілетін қызмет стандартының 

9-тармағында белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі. 
3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-

ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

12. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 
мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселесі бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын өзге 

талаптар
14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызмет 

берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары көрсетілетін қызмет берушінің www.nationalbank.kz ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 41-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 48-қосымша

«Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат жəне кредиттік 
тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді 

қорғау жəне олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға 
жəне үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі туралы 

актіні беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандарты 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат жəне кредиттік 

тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау жəне 
олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға жəне үй-жайларға 
қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі туралы актіні беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет.

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызмет 
алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсетудің нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасы тапсырылған сəттен бастап, 

сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 25 (жиырма бес) жұмыс күні ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 

– 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыдан құжаттарды алған 

сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда, көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 5 
(бес) жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды береді.

5 .  Мемлекетт ік  қызмет көрсетудің нысаны:  электрондық ( ішінара 
автоматтандырылған) жəне қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – көрсетілетін қызметті берушінің атына 
кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат жəне кредиттік тарихтардың 
деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау жəне олардың 
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға жəне үй-жайларға қойылатын 
талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі туралы (бұдан əрі - рұқсат) рұқсатты қоса бе-
румен актіні беру не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында 
көзделген жағдайлар жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас 
тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін 
қызметті алушы рұқсатты қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда рұқсат 
электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады жəне көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының мөрімен жəне қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат ны-
санында жіберіледі.

7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі 
үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін өтініштерді 
қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін беру кестесі – сағат 13.00-
ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сəйкес ны-
сан бойынша көрсетілетін қызметті берушінің атына кредиттік бюро қызметін жүзеге 
асыру құқығына рұқсат жəне кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланыла-
тын ақпараттық жүйелерді қорғау жəне олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі 
кредиттік бюроға жəне үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі 
туралы рұқсат алу үшін өтініш:

2) мыналарды қамтитын көрсетілетін қызмет алушының қызметін жүзеге асыру 
жөніндегі бизнес-жоспар:

көрсетілетін қызмет алушы қызметінің сипаттамасы;
кредиттік тарихтарды қалыптастыру бойынша ақпараттық процестерді 

ұйымдастырудың тəртібі мен мерзімдері;
баға саясаты жəне кредиттік есептерге тарифтерді есептеу тəртібі;
кірістер мен шығыстар туралы таяудағы 3 (үш) жылға арналған болжам;
көрсетілетін қызмет алушының қызметін дамытудың перспективалық жоспарлары;
3) белгіленген тəртіпте мемлекеттік тіркеуден өткен құрылтайшы құжаттардың 

көшірмелері.
Көрсетілетін қызметті алушы өтініште көрсетілген мекенжайы өзгерген, сондай-ақ 

құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген жағдайларда, өзгерістер 
мен толықтыруларды көрсетілетін қызметті берушіге олар енгізілген күнінен бастап 
күнтізбелік 10 (он) күн ішінде табыс етеді.

10. Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат 
нысанындағы сұрау салу;

2) электрондық сұрау салуға қоса тіркелген осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 9-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген (PDF 
форматындағы құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) құжаттар. 

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін 
қызметті беруші «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

11. Мыналар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болады: 
1) субъектілердің аталған санаты үшін Қазақстан Республикасының заңнамалық 

актілеріне сəйкес тыйым салынған қызметтің белгілі бір түрін жүзеге асыру; 
2) келесі ұйымдастыру, техникалық шаралары мен технологиялық талаптарды 

сақтамау: 
ақпараттық жүйелерді, кредиттік тарихтардың деректер базасын жəне басқа 

құжаттарды қауіпсіз орналастыру жəне пайдалану үшін техникалық жəне басқа үй-
жайлардың болуы;

кредиттік тарихтардың деректер базасын жəне аталған ақпараттық жүйелерді қорғау 
құралдарын орналастыру үшін ақпараттық жүйелерді қалыптастыру жəне пайдалану 
кезінде сертификатталған жабдықтар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану;

ақпаратты жеткізушілер мен кредиттік есепті алушылармен жасасатын шарттарда 
кредиттік тарихтардың деректер базасын жəне аталған ақпараттық жүйелерді қорғау 
құралдарын жасау үшін қолданылатын ақпараттық жүйелерді қалыптастыру жəне 
пайдалану кезінде қолданылатын бағдарламалық қамтамасыз етуді қорғау бойынша 
ұйымдастыру, техникалық шаралары мен технологиялық талаптарды бірлесіп іске 
асыру міндеттілігі туралы талаптардың болуы;

кредиттік тарихтың субъектісі ақпаратының резервтік көшірмелерін сақтау үшін 
қаладан тыс орналасқан кредиттік бюроның резервтік серверінің болуы; 

3) көрсетілетін қызмет алушыға қатысты оған осы қызмет түрімен айланысуға тый-
ым салатын заңды күшіне енген сот шешімі. 

3-тарау. Көрсетілетін қызмет алушының жəне (немесе) оның лауазым-
ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
12. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

тұлғаларының мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, 
əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып оны тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселесі бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

(Жалғасы. Басы 15-31-беттерде) 

(Соңы 33-бетте) 
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Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары Қазақстан 

Республикасы көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат жəне кредиттік 
тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау 
жəне олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға жəне үй-
жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі туралы актіні 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Нысан
_____________________________________________________________________

(уəкілетті органның толық атауы)
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының толық атауы)

Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат жəне кредиттік 
тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді 

қорғау жəне олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға 
жəне үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі туралы 

актіні беру туралы өтініш

Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат жəне кредиттік тарихтардың 
деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау жəне олардың 
сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға жəне үй-жайларға қойылатын 
талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі туралы актіні беруіңізді сұраймын. 

Көрсетілетін қызметті алушы туралы мəліметтер:
1. Көрсетілетін қызметті алушының орналасқан жері (нақты мекенжайы)___________
______________________________________________________________________
(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі, бизнес сəйкестендіру нөмірі, 

телефон, факс) 
_____________________________________________________________________
2. Көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысы жəне бас бухгалтері туралы 

мəліметтер ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), туылған күні жəне жылы, байланыс 

телефондарының нөмірлері)
3. Көрсетілетін қызметті алушының акционерлері (құрылтайшылары, қатысушылары) 

туралы мəліметтер: 
жеке тұлғалар үшін - тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), туылған күні жəне жылы:_
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;
заңды тұлғалар үшін - толық атауы, мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтер, 

жарғылық капиталының мөлшері:________________________________________
______________________________________________________________________
4. Төлем тапсырмалары, кассалық кіріс ордерлері - толық төлегенін растайтын 

құжаттардың деректемелері көрсетілген жарғылық капиталдың мөлшері (акционерлік 
қоғамның ұйымдық - құқықтық нысанындағы заңды тұлғаларды қоспағанда);

5. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің нөмірі 
мен күні (акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлғалар үшін):
_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
6. Жіберілетін құжаттардың тізбесі, даналар саны жəне əрқайсысы бойынша 

парақтар саны: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 Көрсетілетін қызметті алушы өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) 
дұрыстығына толығымен жауапты болады.

Көрсетілетін қызметті алушы өтініш беруге уəкілеттік берген тұлғаның тегі, аты, 
əкесінің аты (ол бар болса), лауазымы _______________________________________

______________________________________________________________________
(қолы) 

Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-
даланылуына келісім беремін.

20____жылғы «______» _____________
Мөр (болған кезде) орны 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 42-қосымша

«Банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

_____ жылғы «____» __________
№_________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасына

Банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беруге қолдаухат
______________________________________________________________________

(көрсетілетін қызметті алушының атауы)
банк акционерлерінің жалпы жиналысының ________ жылғы «_____»_______ 

№_______шешіміне сəйкес_______________________________________________,
   (өткен орны)
банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беруді өтінеді.
Көрсетілетін қызметті алушы өзінің барлық кредиторларының талаптарын толық 

көлемде қанағаттандыруға міндеттенеді.
Көрсетілетін қызметті алушы қолдаухатқа қоса берілген құжаттар мен ақпараттардың 

дəйектілігіне, сондай-ақ уəкілетті органға қолдаухатты қарауға байланысты сұрау салған 
қосымша ақпараттар мен құжаттарды дер кезінде беруге толық жауап береді.

Қоса беріліп отырған құжаттар (жіберіліп отырған құжаттардың аттары көрсетілген 
тізбесін, əрбіреуі бойынша данасының жəне парақтарының санын көрсету):________

______________________________________________________________________
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісім беремін. 
Көрсетілетін қызметті алушының акционерлері атынан уəкілетті тұлға
 _________________________ 
 (қолы)
Мөр (ол болған кезде) орны

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы № 37 қаулысына 43-қосымша

«Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

 
 Нысан 

20_____ жылғы «____» __________
№_________

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасына

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат алу ту-
ралы қолдаухат

______________________________________________________________________
(көрсетілетін қызмет алушының атауы)

______________________________________________________________________
(өткен орны)

көрсетілетін қызмет алушының акционерлерінің жалпы жиналысының_______ жылғы 
«___» ________№_______шешіміне сəйкес______________________________________

______________________________________________________________________
(қайта ұйымдастырылатын көрсетілетін қызмет алушының атауы)

көрсетілетін қызмет алушыны қайта ұйымдастыруға рұқсат беруді сұрайды.
Көрсетілетін қызмет алушы қолдаухатқа қоса берілген құжаттар мен ақпараттардың 

дұрыстығына, сондай-ақ қолдаухатты қарауға байланысты сұрау салған қосымша 
ақпараттар мен құжаттарды көрсетілетін қызметті берушіге дер кезінде беруге толық 
жауап береді.

Қоса беріліп отырған құжаттар (жіберіліп отырған құжаттардың аттары көрсетілген 
тізбесін, əрбірі бойынша данасының жəне парақтарының санын көрсету): _________

______________________________________________________________________.
Ақпарат жүйелеріндегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтердің пай-

даланылуына келісім беремін.
Көрсетілетін қызмет алушы акционерлерінің атынан уəкілетті тұлға (тегі, аты, 

əкесінің аты (ол бар болса), аталған өкілеттіктерді алуға негіз болатын құжатқа сілтеме).
_________________________
 (қолы) 
Мөр (ол болған кезде) орны

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 44-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 52-қосымша

 
«Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызмет 
алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін беру:
1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 

жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі

4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың топтамасын тапсырған сəттен ба-

стап, сондай-ақ порталға өтініш берген кезде – 3 (үш) ай ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған 

сəттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын 
тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін 
қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен бастап 
күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас 
тартуды береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: электрондық (ішінара автоматтан-
дырылған) немесе қағаз түрінде.

6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – көрсетілетін қызметті алушының атына 
ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті таратуға рұқсат беру туралы хатты не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 11-тармағында көзделген негіздер 
бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап жіберу.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште 

алуға өтініш берген жағдайда нəтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басы-
лады жəне көрсетілетін қызметті беруші басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінікі – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі 
үзіліспен дүйсенбі – жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін;

өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

2) порталдікі – жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты 
аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік 
қызметті көрсету нəтижелерін жолдау келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы қызметті берушіге өтініш берген кезде мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының қосымшасына сəйкес ны-
сан бойынша көрсетілетін қызмет алушының ерікті түрде таратуға рұқсат алу туралы 
қолдаухат;

2) акционерлердің жалпы жиналысының көрсетілетін қызметті алушыны ерікті 
түрде тарату туралы шешімі;

3) көрсетілетін қызмет алушының ерікті зейнетақы жарналары есебінен 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта көзделген міндеттемелерінің жоқтығын 
растайтын құжат;

4) ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамсыздандыру туралы 
шартта көзделген міндеттемелердің жоқтығын куəландыратын бухгалтерлік баланс 
жəне оған берілетін түсіндірме жазба.

Қызметті алушының бухгалтерлік балансына берілген түсіндірме жазбада 
кредиторлық берешек сомаларын жəне олардың пайда болу негіздемелерін көрсете 
отырып, көрсетілетін қызметті алушының кредиторлары (олар бар болса) туралы 
ақпарат жария етіледі.

Бухгалтерлік баланс жəне оған берілетін түсіндірме жазба қолдаухат жіберілген 
күннің алдындағы күнге жасалады;

5) қызметті алушының, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорының кастодиан банкінің, қызметті алушының кастоди-
ан банкінің бірінші басшысы жəне қызметті алушының инвестициялық портфелін 
басқарушы (ол болған кезде) немесе олардың орындарындағы адамдар қол қойған, 
аталған ұйымдардың мөрлерімен расталған ерікті зейнетақы жарналарының есебінен 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар бойынша қызметті алушының зейнетақы 
активтері мен міндеттемелерін қабылдау-өткізу актісі;

6) көрсетілетін қызмет алушыда ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен 
инвестициялық портфельді басқаруға берілген лицензияның жəне бағалы қағаздар 
нарығында қызметтің басқа түрлерін жүзеге асыруға берілген лицензияның негізінде 
жүзеге асырылатын қызмет бойынша міндеттемелердің жəне қолданыстағы 
шарттардың жоқтығын растайтын құжаттар:

көрсетілетін қызмет алушының қызметтің тиісті түрлері бойынша міндеттемелерінің 
жоқтығы туралы, сондай-ақ қызметтің көрсетілген түрлері бойынша қолданыстағы 
шарттардың жоқтығы туралы хаты;

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тың орталық депозитарийдің есеп-
ке алу жүйесіндегі жеке шотты жəне көрсетілетін қызмет алушының жеке шотындағы 
барлық қосалқы шоттарды жабу жəне депозитарлық қызмет көрсету шартын, ағымдағы 
шот шартын жəне факсимильді хабарлар түріндегі операциялық құжаттарды қабылдау 
жəне беру туралы шартты бұзу жөніндегі хаты;

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың «Қазақстан қор биржасы» АҚ алдында берешегінің 
жоқтығы туралы хаты.

Көрсетілетін қызмет алушының ерікті түрде таратылуға рұқсат алу туралы 
қолдаухатына жəне көрсетілетін қызмет алушыда ерікті зейнетақы жарналары есебінен 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартта көзделген міндеттемелердің жоқтығын 
растайтын құжатқа көрсетілетін қызмет алушының бірінші басшысы қол қоюға жəне 
олар көрсетілетін қызмет алушының мөрімен расталуға тиіс.

10. Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген кезде мемлекеттік қызмет көрсету 
үшін қажетті құжаттар тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ расталған электрондық құжат нысанындағы 
сұрау салу;

2) электрондық сұрау салуға тіркелетін құжаттардың электрондық көшірмелері 
түрінде осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағы бірінші бөлігінің 
2), 3), 5), 6) (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) жəне 4) (электрондық құжат 
түрінде) тармақшаларында көрсетілген құжаттар.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мəліметтерді көрсетілетін 
қызметті беруші «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 
жүйелерден алады.

11. Мыналар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болады:
1) лицензияланатын қызмет түрлері бойынша міндеттемелер мен қолданыстағы 

шарттардың болуы; 
2) көрсетілетін қызметті алушының барлық кредиторларының талаптарын 

қанағаттандыру үшін қаржының жеткілісіздігі.
3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-

ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

12. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 
мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі жəне 

аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып тіркеу 
(мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселесі бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Портал арқылы өтініш берген жағдайда шағымдану тəртібі туралы ақпаратты 
Бірыңғай байланыс орталығының 8-800-080-7777 немесе 1414 телефоны арқылы 
алуға болады.

Шағым портал арқылы жіберілген жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинеттен» шағым туралы ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші 
шағымды өңдеу (жеткізу, тіркеу, орындалуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан 
бас тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

13. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
 14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 

берушінің www.nationalbank.kz ресмиинтернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

«Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

 
Нысан

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасына
_____________________________________________

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті таратуға рұқсат алу туралы 
қолдаухат

______________________________________________________________________
(Қордың атауы)

______________________________________________________________________
(өткен орны)

Қор акционерлерінің жалпы жиналысының______жылғы «___»___________№____ 
шешіміне сəйкес_________________________________________________________

(Қордың атауы)
Қорды ерікті таратуға рұқсат беруді сұрайды.
Қор қолдаухатқа қоса берілген құжаттар мен ақпараттардың дұрыстығына, сондай-ақ 

қолдаухатты қарауға байланысты сұрау салған қосымша ақпараттар мен құжаттарды 
көрсетілетін қызметті берушіге дер кезінде беруге толық жауап береді. 

Қоса беріліп отырған құжаттар (жіберілген құжаттардың аттары аталған тізбесі, 
даналарының жəне əрқайсысы бойынша парақтарының саны көрсетілсін):____________

_____________________________________________________________________.
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді 

пайдалануға келісім беремін.
Қордың бірінші басшысы (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), аталған өкілеттікті 

алуға негіз болатын құжатқа сілтеме).
_________________________
 (қолы)    Мөр (ол болған кезде) орны
 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 24 ақпандағы №37 қаулысына 45-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №71 қаулысына 60-қосымша

 
«Кредит тарихын қалыптастыру жəне оларды пайдалану жүйесіне 

қатысушыларға қойылатын талаптарға сəйкестік туралы актіні беру (кредит 
тарихы субъектісін қоспағанда)» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Кредит тарихын қалыптастыру жəне оларды пайдалану жүйесіне қатысушыларға 

қойылатын талаптарға сəйкестік туралы актіні беру (кредит тарихы субъектісін 
қоспағанда)» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі 
– көрсетілетін қызметті беруші) заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызмет 
алушы) көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижелерін жолдау 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсетудің мерзімдері:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттардың топтамасын тапсырған сəттен ба-

стап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;
2) көрсетілетін қызметті алушыға құжаттарды қабылдау жəне беру бойынша қызмет 

көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 (он бес) минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі – кредит тарихын қалыптастыру жəне 

оларды пайдалану жүйесіне қатысушыларға қойылатын талаптарға сəйкестік туралы 
актіні беру (кредит тарихы субъектісін қоспағанда) не осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі. 
8. Көрсетілетін қызмет берушінің жұмыс кестесі:
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі – жұма 
аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Өтініштерді қабылдау жəне мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерін беру кестесі – 
сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін;

Мемлекеттік қызмет кезек күтпестен, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген 
қызмет көрсетусіз ұсынылады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге өтініш берген кезде 
мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжат:

еркін нысанда жасалған өтініш.
10. Мыналар мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болады:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9-тармағында көрсетілген 

құжаттардың, жəне (немесе) ондағы деректердің (мəліметтердің) дəйексіздігін анықтау; 
2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету 

үшін ұсынылған қажетті материалдардың, объектілердің, деректер мен мəліметтердің 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға 
сəйкес келмеуі; 

3) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты мемлекеттік көрсетілетін қызмет алуды 
талап ететін қызметке немесе қызметтің жеке түрлеріне тыйым салу туралы заңды 
күшіне енген сот шешімінің болуы;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның негізінде көрсетілетін қызметті алу-
шыны мемлекеттік көрсетілетін қызмет алумен байланысты арнайы құқығынан айыру 
туралы заңды күшіне енген сот шешімінің болуы. 

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазым-
ды тұлғаларының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды тұлғаларының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына жазбаша түрде жүргізіледі.

Заңды тұлғаның шағымында оның атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі 
мен күні көрсетіледі.

Өтінішке көрсетілетін қызметті алушы қол қояды.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі 

жəне аты-жөні, берілген шағымға жауап алудың мерзімі мен орнын көрсете отырып 
тіркеу (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) шағымның қабылданғанын растау болып 
табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселесі бойынша көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен ба-
стап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органға шағымдана алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген 
күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қаралады.

12. Көрсетілетін қызметті алушы көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижесімен 
келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен 
сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсетудің, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып қойылатын 

өзге талаптар
13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары көрсетілетін қызметті 

берушінің www.nationalbank.kz ресми интернет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 
мəртебесі туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол 
жеткізу режимінде, сондай-ақ Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтама қызметтерінің бай-
ланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.nationalbank.kz ресми интер-
нет-ресурсында «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған. 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 
8-800-080-7777, 1414.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
9 мау сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №15210 болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 қаңтар      №19         Алматы қаласы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын 
мәжбүрлеп сатып алу мен оларды кейiннен жаңа 

инвесторға сату қағидаларын бекіту туралы
 
«Сақтандыру қызметi туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республика-

сының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етедi: 
1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын мəжбүрлеп 

сатып алу мен оларды кейiннен жаңа инвесторға сату қағидалары бекiтiлсiн.
2. «Сақтандыру (қайта cақтандыру) ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу мен 

сату ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 
жылғы 28 маусымдағы № 262 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 1622 тіркелген, 2001 жылы Қазақстан Республикасы орталық атқарушы 
жəне өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілері бюллетенінде № 30, 
476-бап жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Сақтандыруды қадағалау департаменті (Құрманов Ж.Б.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін. 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ

 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2017 жылғы 28 қаңтардағы №19 қаулысымен бекітілген

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу 
мен оларды кейiннен жаңа инвесторға сату қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу мен 

оларды кейiннен жаңа инвесторға сату қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Сақтандыру 
қызметi туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан 
əрi – Заң) сəйкес əзiрлендi жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрi – уəкiлеттi 
орган) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (бұдан əрi – сақтандыру ұйымы) акцияла-
рын мəжбүрлеп сатып алу мен оларды кейiннен жаңа инвесторға сату тəртiбiн айқындайды.

2. Қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады:
1) акцияның бұрынғы иесi - сақтандыру ұйымының акционерi болып табылған жəне оның 

акцияларын осы Қағидаларға сəйкес уəкiлеттi орган мəжбүрлеп сатып алған тұлға; 
2) акционер - осы Қағидаларда белгiленген талаптармен сатып алынған акциялар бойынша 

оған меншiк құқығы өткен заңды немесе жеке тұлға; 
3) жаңа инвестор - осы Қағидаларда белгiленген талаптармен сатып алынған акцияларды 

сатып алу мəселесi жөнiнде уəкiлеттi органмен келiссөзге келген заңды немесе жеке тұлға; 
4) сатып алынған акциялар - уəкiлеттi органның осы Қағидаларға сəйкес сатып алған 

сақтандыру ұйымының акциялары.
3. Сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алуды жəне оларды кейiннен жаңа 

инвесторға сатуды уəкiлеттi орган оның сақтанушыларының, сақтандырылған адамдарының, 
пай да алушыларының заңды мүддесiн қорғау жəне уəкiлеттi органның шешiмi (шешiмдерi) 
негізінде сəйкес сақтандыру нарығының тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге 
асырады. 

4. Уəкiлеттi орган сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу рəсімін 
сақтандыру ұйымының акцияларына меншік құқықтарының жаңа акционерге өтуiн қамтамасыз 
ету мақсатында қолданады жəне сатып алынатын акциялардың соңғы сатып алушысы 
(иеленушісі) болып табылмайды. 

2-тарау. Сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу мен оларды 
кейіннен жаңа инвесторға сату негiздемесi мен талаптары

5. Уəкілетті органның сапасы мен өтiмдiлiгi бойынша жiктелуiн ескере отырып есептелген 
сақтандыру ұйымының активтерінің құны мен мiндеттемелерiнiң арасында терiс айырманы 
анықтауы сақтандыру ұйымының барлық акцияларын мəжбүрлеп сатып алуға негіздеме бо-
лып табылады. 

6. Сақтандыру ұйымының активтерiнiң құны мен мiндеттемелерiнiң арасындағы айыр-
маны есептеу Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы 
заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады. 

7. Сақтандыру ұйымының жаңа инвесторына мынадай талаптар қойылады:
1) сақтандыру ұйымының акционері үшін Қазақстан Республикасының сақтандыру жəне 

сақтандыру қызметі туралы заңнамасында қойылатын талаптарға сəйкес келу;
2) сақтандыру жəне қайта сақтандыру шарттары бойынша (жеке немесе басқа инвестор-

лармен бiрлесiп) барлық мiндеттемелердi орындау мүмкіндігінің болуы;
3) конфиденциалдылықты жəне коммерциялық құпияны сақтау бойынша жазбаша 

міндеттеме қабылдау. 
8. Сатып алынған акцияларды кейіннен жаңа инвесторға сату туралы шешiмдi уəкiлеттi 

орган Қағидалардың 7, 11 жəне 14-тармақтарында көзделген талаптарды орындаған жағдайда 
қабылдайды.

3-тарау. Сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу мен оларды 
кейіннен жаңа инвесторға сату рəсімі

9. Уəкілетті орган жаңа инвесторды іздеу бойынша іс-шараларды Қазақстан 
Республикасының барлық аумағында қазақ жəне орыс тілдерінде таралатын мерзімді баспасөз 
басылымдарында жəне уəкілетті органның ресми интернет-ресурсында тиісті ақпарат жари-
ялау арқылы жүзеге асырады.

10. Қағидалардың 7-тармағының талаптарына сəйкес келетін тұлға (бұдан əрі – өтініш 
беруші) уəкiлеттi органға сақтандыру ұйымының барлық акцияларын сатып алғысы келетiнi 
туралы өтiнiш береді.

Сақтандыру ұйымының акцияларын сатып алғысы келетiн екi немесе одан да көп тұлға 
бірлесіп бір өтiнiш берген жағдайда, аталған тұлғалар өтінішке қосымша əрқайсысы сатып 
алатын сақтандыру ұйымы акцияларының санын жəне сатып алынған акциялар үшiн төлем 
жасалуға тиiстi ақша сомасын анықтайтын өзара жасалған келiсiмiн ұсынуға тиіс. 

11. Өтiнiш берушi келiссөз жүргiзiлгенге дейін уəкiлеттi органға сақтандыру ұйымының 
мынадай ықтимал тəуекелдерінің сипаттамасы мен басқару тəсілдері кіретін алдағы 2 (екi) 
жылға арналған сақтандыру ұйымының қаржылық жағдайын жақсарту жөнiндегi iс-шаралар 
жоспарын ұсынады:

1) өтiмдiлiк тəуекелi бойынша (сақтандыру ұйымы өз сақтанушылары жəне өзге кредитор-
лары алдындағы өз мiндеттемелерiн уақтылы орындауға қабiлетсiз болу тəуекелi) шығарылған 
акциялардың, мiндеттемелердiң жəне өтiмдi активтердiң жалпы сомасының активтердiң жалпы 
сомасына күтілген қатынасы көрсетіледі;

2) операциялық тəуекел бойынша (сақтандыру ұйымының оперативтi қызметi бой-
ынша шығыстардың алғашқы болжамды деңгейiнен айтарлықтай асуы мүмкiн тəуекел) 
көрсетiлетiн негiзгi жəне қосымша қызметтiң болжамды көлемi мен тiзбесi, сақтандыру 
ұйымы операцияларының күтiлген орташа жəне айтарлықтай жоғары көлемi, сақтандыру 
ұйымының алғашқы белгiленген шектен асатын шығыстарының орнын жабу шарттарының 
сипаттамасы көрсетіледі; 

3) капитализацияға байланысты тəуекел бойынша (сақтандыру ұйымы уəкiлеттi органның 
нормативтiк құқықтық актілерiнiң талаптарына сəйкес болу үшiн жеткiлiктi меншiк капиталының 
қажетті мөлшерін қолдауға қабiлетсiз болуы мүмкiн тəуекел) Қазақстан Республикасының 
сақтандыру жəне сақтандыру қызметі туралы заңнамасында белгіленген талаптарды орындау 
мақсатында қолдау қажет етілетін меншiк капиталының мөлшері көрсетіледі;

4) өз сақтанушыларына (өмiрдi сақтандыру жөнiндегi сақтандыру ұйымы үшiн) заем бер-
ген кездегi кредит тəуекелi бойынша заем берген кезде қолданылатын талаптар, сондай-ақ 
берiлген заемдардың портфелiн тұрақты қадағалау жəне бақылау кезiнде қолданылатын жəне 
проблемасы бар заемдар мен заемдар бойынша шығындардың орнын жабу үшiн резервтер 
құру мақсатында жүргiзiлетiн тəртiп көрсетіледі.

12. Акцияларды кейіннен сату мақсатымен оларды мəжбүрлеп сатып алу туралы келiссөз 
жүргiзу мүмкiндiгi туралы мəселе оң шешiлген жағдайда, уəкiлеттi орган жаңа инвесторға 
алдағы уақытта жасалатын мəмiленiң болжамды мерзiмiмен қоса оны жасау талаптарын 
бiрлесiп қарауды бастау туралы жазбаша хабарлама жiбередi.

Сақтандыру ұйымының акцияларын сатып алғысы келетiн екi немесе одан да көп тұлға 
бірлесіп бір өтiнiш берген жағдайда, уəкілетті орган олардың əрқайсысына осы тармақтың 
бірінші бөлігінде көрсетілген жазбаша хабарламаны жібереді.

13. Жаңа инвестор ұсыныстарды қабылдаған жағдайда, уəкілетті орган ол туралы жаңа 
инвесторға жазбаша хабарлайды. Сақтандыру ұйымының акцияларын сату жəне ол бойын-
ша мiндеттемелердiң орындалуын қамтамасыз ету талаптарын енгiзе отырып, уəкілетті орган 
мен жаңа инвестор арасында жасалатын сақтандыру ұйымының сатып алынған акцияларын 
сатып алу-сату шартының жобасы уəкілетті орган жаңа инвесторға хабарлаған күннен бастап 
10 (он) жұмыс жасалады. 

14. Жаңа инвестор акциялардың сату бағасын, сондай-ақ сақтандыру ұйымының қаржылық 
жағдайын сауықтыруға қажетті соманы не оның 60 (алпыс) пайыздан кем болмайтын негiзгi 
бөлігiн көрсетілген тиісті шот ашылған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкiндегі тиісті шотына (бұдан əрі –шот) енгізеді.

15. Жаңа инвестор Қағидалардың 14-тармағында көрсетілген ақшаны шотқа енгізгеннен 
кейін сақтандыру ұйымының сатып алынған акцияларын сатып алу-сату шартының жобасы 
уəкiлеттi органның Басқармасының қарауына шығарылады. Бұл ретте сақтандыру ұйымының 
сатып алынған акцияларын сатып алу-сату шарты уəкілетті орган сақтандыру ұйымының 
ондай акцияларын кейіннен жаңа инвесторға сату туралы шешім қабылдаған күннен бастап 
күшіне енеді.

16. Сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алуды жəне оларды кейіннен жаңа 
инвесторға сатуды ресімдеуді уəкілетті орган сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп 
сатып алу туралы шешім жəне сақтандыру ұйымының акцияларын кейіннен жаңа инвесторға 
сату туралы шешім қабылдау жолымен жүргізеді. 

17. Уəкiлеттi органның сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы 
шешiмi жəне сақтандыру ұйымының акцияларды жаңа инвесторға сату туралы шешімі бағалы 
қағаздардың ұстаушыларының тiзiлiмдер жүйесінде немесе номиналды ұстауды есепке алу 
жүйесінде ашылған жеке шотындағы сақтандыру ұйымы акцияларының меншiк иесiн өзгерту 
бөлiгiне өзгерiстер енгiзу үшiн негiз болып табылады.

18. Сақтандыру ұйымының келтірілген талаптарға сəйкес кейіннен жаңа инвесторға са-
тумен мəжбүрлеп сатып алуға жататын акцияларымен жасалатын мəмiлелердi тiркеу, сатып 
алынған акцияларды сату, бағалы қағаздардың ұстаушыларының тiзiлiмдер жүйесінде немесе 
номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған жеке шоттар бойынша тиiстi өзгерiстер 
енгiзу, сатып алынған акцияларды сату мерзімдері мен нысанын айқындау, жəне ақпаратты 
мүдделi тұлғаларға жiберу тəртiбi Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы ту-
ралы заңнамасына сəйкес жүргiзiледi.

19. Акцияның бұрынғы иелеріне сақтандыру ұйымының сатып алынған акцияларының жал-
пы көлеміндегі олардың үлесіне тепе-тең сомадағы акциялар құнын төлеу уəкілетті органның 
нұсқауы негізінде шоттан оған жаңа инвестор сақтандыру ұйымының акцияларының сату 
бағасы мөлшерінде ақша енгізген соң жүргізіледі. 

20. Оларға қатысты акциялардың бұрынғы иелерінің сол акциялармен қамтамасыз етілген 
міндеттемелері бар үшінші тұлғалар өз талаптарын уəкілетті орган сақтандыру ұйымының ак-
цияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы шешiм қабылдаған соң акциялардың бұрынғы иелеріне 
тиесілі ақшадан қанағаттандырады. 

21. Сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу бойынша iс-шаралар жүргiзуге 
байланысты шығыстар сақтандыру ұйымының акционерiнiң есебiнен жұмсалады.

22. Уəкiлеттi орган сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу жəне сатып 
алынған акцияларды кейіннен жаңа инвесторға сату туралы шешiмдер қабылданған күннен 
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішiнде Қазақстан Республикасының барлық аумағында таралатын 
мерзімді баспасөз басылымдарында жəне уəкілетті органның ресми интернет-ресурсында 
қазақ жəне орыс тілдерінде тиiстi хабарлама жариялайды.

4-тарау. Акцияларды мəжбүрлеп сатып алу рəсiмдерiн жүргiзу кезеңiнде 
сақтандыру ұйымы қызметiнiң тəртібі 

23. Уəкiлеттi орган сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу жəне кейіннен 
сатып алынған акцияларды сату туралы шешiмдi ол қабылданған күннен бастап 2 (екі) жұмыс 
күні ішінде сақтандыру ұйымына жiбередi. Сақтандыру ұйымының атқару органының басшысы 
(оны ауыстыратын тұлға) аталған шешiмге қол қоя отырып танысады жəне ол туралы атқару 
органының мүшелеріне ақпарат береді.

24. Егер сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу жəне кейіннен жаңа 
инвесторға сату бiр уақытта жүзеге асырылса, онда уəкiлеттi орган сақтандыру ұйымының 
акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы шешiмді жеткізген күннен бастап сақтандыру 
ұйымының барлық органдарының өкiлеттiктерi тоқтатылады жəне акционердiң шешiмi бой-
ынша құрылған органдарға өтедi.

25. Егер сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу жəне кейіннен жаңа 
инвесторға сату бiр уақытта жүзеге асырылмаса, онда уəкiлеттi орган сақтандыру ұйымының 
акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы шешiмді жеткізген күннен бастап сақтандыру 
ұйымының барлық органдарының өкiлеттiктерi тоқтатылады жəне уəкiлеттi органға өтедi. 

26. Қағидалардың 25-тармағында көзделген жағдайда, уəкiлеттi орган сақтандыру 
ұйымының қызметiн басқаруды қамтамасыз ету мақсатында өзінің өкілін тағайындайды, 
ол сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы уəкiлеттi орган шешім 
қабылдаған күннен бастап мыналарды орындайды:

1) сақтандыру ұйымының атқару органынан қабылдау-өткiзу актiсi бойынша сақтандыру 
қызметiн жүзеге асыру құқығына берiлген лицензияның түпнұсқасын, сақтандыру ұйымын 
тiркеу жөнiндегi құжаттарды, мөрлердi (бар болса), мөртабандарды, ақпараттың электронды 
жазбаларын жəне оның бағдарламалық қамтамасыз етуiн, бланкiлердi жəне басқа құжаттарды, 
сондай-ақ сақтандыру ұйымының мүлкін қабылдап алады;

2) уəкiлеттi органның сақтандыру ұйымының акцияларын мəжбүрлеп сатып алу туралы, 
сақтандыру ұйымы өкілінің тағайындалғаны туралы шешiмнің көшірмесін сақтандыру ұйымы 
клиенттерінің танысуы үшін көрiнетiн жерге орналастырады;

3) сақтандыру ұйымының кассасына түгендеу жүргiзедi жəне ақша қалдығын оның банктiк 
шотына есептейдi, сақтандыру ұйымының банктiк шоттарын салыстырып тексередi;

4) сақтандыру ұйымының мүлкiне, сақтандыру жəне өзге де шарттарына түгендеу жүргiзедi, 
сақтандыру ұйымы мүлкiнiң, оның ішiнде бағдарламалық қамтамасыз етудің, ақпараттың 
электронды жазбаларының, сондай-ақ басқа да ақпараттың сақталуын қамтамасыз етедi;

5) сақтандыру ұйымының шотына қызмет көрсететiн банктерге сақтандыру ұйымының аты-
нан құжаттарға қол қою құқығы бар лауазымды адамдардың қол қою үлгiлерi бар құжаттарды 
жəне мөр бедерін (бар болса) бередi; 

6) толық материалдық жауапкершiлiк жүктелген адамдарды, оның iшiнде сақтандыру 
ұйымының бухгалтерлiк есебiн жүргiзу мен бухгалтерлiк жəне өзге де есептi өңдеудiң электрон-
ды жүйесiне кiруге рұқсат берiлетiн адамдарды анықтайды;

7) бухгалтерлiк есептiң архивiнiң деректер базасын жəне электронды жазбадағы есептi 

сақтандыру ұйымының өкілін тағайындаған күнге дейiн қағазға басып шығаруды қамтамасыз 
етедi;

8) сақтандыру ұйымы шарттарының (сақтандыру полистерiнiң) бланкiлерін алады; 
9) сақтандыру жағдайлары басталған сақтандыру шарттары бойынша, оның iшiнде 

сақтандыру ұйымдары филиалдарының бұрынғы жасаған шарттары бойынша сақтандыру 
төлемдерiн жүзеге асыру туралы шешiм қабылдайды;

10) сақтандыру ұйымын басқару жөнiндегi басқа да қажеттi iс-шараларды орындайды. 
27. Сақтандыру ұйымының өкілі өз қызметi кезеңiнде сақтандыру ұйымын ұстауға 

жұмсалатын ағымдағы шығыстарға, сақтандыру ұйымына түскен ақшаны есептеуге жəне 
сақтандыру оқиғасы басталған бұрынғы жасалған сақтандыру шарты бойынша сақтандыру 
төлемдерiн жүзеге асыруға байланысты жағдайлардан басқа, шығыс операцияларын жүзеге 
асырмайды. 

28. Сақтандыру ұйымының өкілі уəкiлеттi органға филиалдар мен өкiлдiктер бойынша 
мəлiметтер ескерiле отырып жасалған сақтандыру ұйымының орындаған жұмысы мен қызметі 
туралы ақпаратты ұсынады.

29. Сақтандыру ұйымының өкілі бағалы қағаздардың ұстаушыларының тiзiлiмдер жүйесінде 
немесе номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде ашылған жеке шотындағы сақтандыру 
ұйымы акцияларының меншiк иесiн өзгерту бөлiгiне тиiстi өзгерiстер енгiзiлген күннен бастап 
өз өкiлеттiктерiн тоқтатады жəне сақтандыру ұйымының құжаттары мен мүлкiн өткiзiп бередi. 

Сақтандыру ұйымының құжаттары мен мүлкiн сақтандыру ұйымының өкілінен акционердiң 
қабылдап алуы-өткiзуi қабылдап алу-өткiзу актiсімен ресiмделедi, ол 3 (үш) дана етiп жасала-
ды, олардың бiреуi уəкiлеттi органға берiледi. 

30. Сақтандыру ұйымының қаржылық жағдайын сауықтыру үшін жаңа инвестор енгізген 
ақша сомасы сақтандыру ұйымының қайта құрылған атқару органының өтініш-хатын алған соң 
уəкілетті органның нұсқауы негізінде сақтандыру ұйымының банктік шотына аударылуы тиіс. 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 13 нау-
рызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14888 
болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 27 наурыз        №44          Алматы қаласы

Зейнетақы аннуитетінің үлгілік шартын бекіту, Зейнетақы 
аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымынан 

сақтандыру сыйлықақысын және сақтандыру төлемін 
есептеу әдістемесін, сақтандыру ұйымының жасалатын 
зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша істі жүргізуге 

жұмсалатын шығыстарының жол берілетін деңгейін, 
сондай-ақ сақтандыру төлемін индекстеу мөлшерлемесін 
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Басқармасының 2015 жылғы 20 қазандағы 
№194 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді: 

 1. «Зейнетақы аннуитетінің үлгілік шартын бекіту, Зейнетақы аннуитеті шарты бойын-
ша сақтандыру ұйымынан сақтандыру сыйлықақысын жəне сақтандыру төлемін есептеу 
əдістемесін, сақтандыру ұйымының жасалатын зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша 
істі жүргізуге жұмсалатын шығыстарының жол берілетін деңгейін, сондай-ақ сақтандыру 
төлемін индекстеу мөлшерлемесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2015 жылғы 20 қазандағы № 194 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12318 тіркелген, 2015 жылғы 10 желтоқсанда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Зейнетақы аннуитетінің үлгілік шартын бекіту, Зейнетақы аннуитеті шарты бойын-

ша сақтандыру ұйымынан сақтандыру сыйлықақысын жəне сақтандыру төлемін есептеу 
əдістемесін, сақтандыру ұйымының жасалатын зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша істі 
жүргізуге арналған шығыстарының жол берілетін деңгейін, сондай-ақ сақтандыру төлемін ин-
декстеу мөлшерлемесін белгілеу туралы»;

3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«1) сақтандыру ұйымының жасалатын зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша 
комиссиялық сыйақыны қоса алғанда, істі жүргізуге арналған шығыстарының жол берілетін 
деңгейі сақтандыру сыйлықақысы мөлшерінің 3 (үш) пайызынан аспайтын жəне əрбір 
сақтандыру төлемінің 3 (үш) пайызы мөлшерінде;»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы аннуитетінің үлгілік шартында:
23-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«1) сатып алу сомасы төленген сақтандыру сыйлықақысының жүзеге асырылған сақтандыру 

төлемдері сомасы мен Сақтандырушының іс жүргізуге арналған шығыстары шегерілген со-
масынан кем болмауға тиіс;»;

1-қосымша «Сақтандыру төлемдерінің кестесі» осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес редак-
цияда жазылсын; 

көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру 
ұйымынан сақтандыру сыйлықақысын жəне сақтандыру төлемін есептеу əдістемесінде:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«7. Сақтандыру ұйымдары зейнетақы аннуитеті шарты бойынша болашақ сақтандыру 

төлемдерінің ағымдағы құн факторын есептеу кезінде Əдістемеге 2-қосымшада көрсетілген 
зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру төлемдерін есептеу үшін өлім-жітім 
көрсеткіштерін пайдаланады.»;

1-қосымша «Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша ағымдағы құн факторын, зейнетақы 
жинақтары мен сақтандыру сыйлықақысының жеткіліктілігін, мерзімді сақтандыру төлемінің 
мөлшерін есептеу» осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі 
мəтіні өзгермейді;

2-қосымша «Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру төлемдерін есептеуге 
арналған өлім-жітім көрсеткіштері» осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Сақтандыруды қадағалау департаменті (Құрманов Ж.Б.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін. 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А.Смоляковқа жүктелсін. 

6. Осы қаулы 2017 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға 
тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы  Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 27 наурыздағы №44 қаулысына 1-қосымша

Зейнетақы аннуитетінің үлгілік шартына 1-қосымша 

Сақтандыру төлемдерінің кестесі
 

Төлеу күні Мерзімдік сақтандыру төлемінің мөлшері 
(теңге)

Сатып алу сомасының 
мөлшері (теңге)

  
   

2018 жылғы 1 қаңтарға дейін жасалған зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша мерзімдік 
сақтандыру төлемдері ай сайынғы немесе тоқсан сайынғы, немесе жартыжылдық, немесе 
жылдық негізде жүзеге асырылады.

Жыл бойы тоқсан сайынғы немесе жартыжылдық, немесе жыл сайынғы негізде жүзеге 
асырылатын мерзімдік төлемдер сомасы жыл ішінде ай сайынғы негізде жүзеге асырылатын 
мерзімдік сақтандыру төлемдері сомасының мəнінен кем болмайды.

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап жасалған зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша 
сақтандыру төлемдері ай сайын жүзеге асырылады.

Актуарий ____________________________________ _________________
   тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы 

Қазақстан Республикасы  Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 27 наурыздағы № 44 қаулысына 2-қосымша

Зейнетақы аннуитеті шарты  бойынша сақтандыру ұйымынан сақтандыру 
сыйлықақысын жəне сақтандыру төлемін есептеу əдістемесіне 1-қосымша

 
Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша ағымдағы құн факторын, 

зейнетақы жинақтары мен сақтандыру сыйлықақысының жеткіліктілігін,
 мерзімді сақтандыру төлемінің мөлшерін есептеу

 
1. Ағымдағы құн факторы алушының зейнетақы аннуитеті шартын жасау күніндегі жасы-

нан жыл ішіндегі сақтандыру төлемін алу жасына дейінгі өмір сүру көрсеткіші (көрсеткіштері) 
туындыларының, тиісті дəрежедегі дисконттаушы фактордың жəне индекстеу мөлшерлемесінің 
сомасы ретінде айқындалады:

мұнда:

 - ағымдағы құн факторы;
  - дисконттаушы фактор;

i - кірістіліктің тиімді пайыздық мөлшерлемесі;
j - индекстеу мөлшерлемесі;
ipx - аннуитенттің х жасынан x+ t жасына дейін өмір сүру ықтималы.
Кепілдік берілген сақтандыру төлемдері кезеңінде аннуитенттің өмір сүру ықтималы 

бірлікке тең;
x - аннуитет төлемдерін алуды бастау күніндегі аннуитенттің жасы;
t - 0-ден n-ге дейінгі мəні бар ауыспалы мəн;
n - аннуитет төлемдерін алған жылдардың саны;
m - сақтандыру төлемдерінің кезеңділігі.
2. Сақтандыру ұйымының шығыстары ескерілген ағымдағы құн факторы:

 
 мұнда:

- ағымдағы құн факторы;
c - сақтандыру сыйлықақысы мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар (пайызбен);
d - сақтандыру төлемі мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар (пайызбен).
3. Зейнетақы жинақтарының жеткіліктілігі жəне зейнетақы аннуитеті шарты бойынша 

сақтандыру сыйлықақысы мынадай формула бойынша есептеледі:
 

мұнда:
СС - сақтандыру сыйлықақысы;
ЗЖ - зейнетақы жинақтарының сомасы;
СТ - зейнетақы аннуитеті шартын жасау күні қолданыста болған тиісті қаржы жылында 

республикалық бюджет туралы заңда белгіленген ең төменгі зейнетақы мөлшерінен төмен 
емес сақтандыру төлемінің мөлшері;

m - сақтандыру төлемдерінің кезеңділігі;

- ағымдағы құн факторы;
c - сақтандыру сыйлықақысы мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар (пайызбен);
d - сақтандыру төлемі мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар (пайызбен).
4. Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша мерзімді сақтандыру төлемінің мөлшері мынадай 

формула бойынша есептеледі:

 
мұнда:
СТ - сақтандыру төлемінің мөлшері;
СС - сақтандыру сыйлықақысы;
m - сақтандыру төлемдерінің кезеңділігі;

 - ағымдағы құн факторы;
c - сақтандыру сыйлықақысы мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар (пайызбен);
d - сақтандыру төлемі мөлшерінен істі жүргізуге арналған шығыстар (пайызбен).

Қазақстан Республикасы  Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 27 наурыздағы № 44 қаулысына 3-қосымша

Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру ұйымынан сақтандыру 
сыйлықақысын жəне сақтандыру төлемін есептеу  əдістемесіне 2-қосымша

Зейнетақы аннуитеті шарты бойынша сақтандыру төлемдерін
есептеу үшін өлім-жітім көрсеткіштері

(Соңы. Басы 15-32-беттерде) 

Жасы Ерлер Əйелдер
45 0,00506324 0,00105021
46 0,00541322 0,00115314
47 0,00578732 0,00126615
48 0,00618720 0,00139024
49 0,00661461 0,00152647
50 0,00707133 0,00167605
51 0,00755957 0,00184026
52 0,00808139 0,00202055
53 0,00856150 0,00221848
54 0,00911608 0,00243578
55 0,00974127 0,00267434
56 0,01043421 0,00293622
57 0,01119231 0,00322371
58 0,01212124 0,00353929
59 0,01305795 0,00388571
60 0,01400278 0,00426596
61 0,01501191 0,00468334

62 0,01596719 0,00514145
63 0,01692128 0,00564423
64 0,01787294 0,00619604
65 0,01882189 0,00680160
66 0,01976891 0,00746613
67 0,02067111 0,00819532
68 0,02161884 0,00899540
69 0,02256598 0,00987319
70 0,02351273 0,01083618
71 0,02551640 0,01189253
72 0,02781936 0,01305117
73 0,03048121 0,01432187
74 0,03357435 0,01571531
75 0,03718733 0,01724312
76 0,03942173 0,01891804
77 0,04240343 0,02075393
78 0,04527532 0,02276590
79 0,04833681 0,02497042

(Соңы 34-бетте) 
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Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 12 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15116 
болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 27 наурыз        №45      Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне сақтандыру қызметін реттеу 

мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында жəне 
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы  19 наурыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының 
сақтандыру қызметін реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі 
бекітілсін.

2. Сақтандыруды қадағалау департаменті (Құрманов Ж.Б.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне 
орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А.Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ 

 
«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Ұлттық экономика министрлігі
Министр _________________ Д.Абаев Министр _________________ Т.Сүлейменова
2017 жылғы 2 мамыр  2017 жылғы 24 шілде

 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 27 наурыздағы №45 қаулысына қосымша

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін реттеу 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі

1.  «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру холдингін) ерікті түрде қайта 
ұйымдастыруға рұқсат беру не аталған рұқсатты беруден бас тарту қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 54 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7542 тіркелген,  
2012 жылғы 30 маусымда «Егемен Қазақстан» газетінде № 360-364 (27438) жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру холдингінің) өз еркiмен қайта 

ұйымдастырылуына рұқсат беру не аталған рұқсатты беруден бас тарту қағидаларын бекіту 
туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Қоса беріліп отырған Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру 

холдингінің) өз еркiмен қайта ұйымдастырылуына рұқсат беру не аталған рұқсатты беруден 
бас тарту қағидалары бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру 
холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру не аталған рұқсатты беруден бас 
тарту қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру холдингінің) өз еркiмен қайта 

ұйымдастырылуына рұқсат беру не аталған рұқсатты беруден бас тарту қағидалары»;
кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру холдингінің) өз еркiмен қайта 

ұйымдастырылуына рұқсат беру не аталған рұқсатты беруден бас тарту қағидалары (бұдан 
əрі - Қағидалар) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді жəне сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының (сақтандыру холдингінің) өз еркiмен қайта ұйымдастырылуына рұқсат 
беру не аталған рұқсатты беруден бас тарту тəртібін айқындайды.»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Сақтандыру ұйымы (сақтандыру холдингі) өз еркiмен қайта ұйымдастырылуына рұқсат 

алуға арналған өтінішхатты (бұдан əрі – өтінішхат) осы Қағидалардың қосымшасына сəйкес ны-
сан бойынша жасайды жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан əрі – уəкілетті 
орган) қағаз тасымалдағышта не «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы электрондық 
түрде ұсынады. Қазақстан Республикасының бейрезиденттері сақтандыру холдингтері 
өтінішхатты қағаз тасымалдағышта ұсынады.»;

4-тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«қайта ұйымдастырылған сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының пруденциалдық 

нормативтерінің болжамды мəндерінің Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 14794 тіркелген «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру 
тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 
лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу əдістемесін, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орын-
далуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орын-
далуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес 
ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу 
үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық 
қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облига-
циялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті жəне рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-
ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар 
мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы  № 304 қаулысында 
белгіленген талаптарға сəйкес келуі;»;

қосымшаға сəйкес нысан бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру 
холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат алуға арналған өтініш Өзгерістер енгізілетін 
Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін реттеу мəселелері бойынша нормативтік 
құқықтық актілерінің тізбесіне (бұдан əрі – Тізбе) 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын, 
орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді.

2. «Банктiң, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша əкiмшiлiгiнiң (уақытша 
басқарушының) есептер мен өзге (қосымша) ақпаратты беру нысандарын, мерзімдерін жəне 
кезеңділігін бекіту туралы» 2014 жылғы  16 шілдедегі № 148 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9731 тіркелген, 2014 жылғы 9 қазанда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша əкімшілігінің (уақытша 

əкімшінің) есептерді жəне өзге (қосымша) ақпаратты ұсыну нысандарын, мерзімдері мен 
кезеңділігін бекіту туралы»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уақытша əкімшілігінің (уақытша 

əкімшінің) (бұдан əрі – уақытша əкімшілік) қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілерді 
жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – Ұлттық Банк) 
Басқармасы қаулы етеді:»;

12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қаржы ұйымының орналастырылған салымдары 
туралы есеп Тізбеге 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қаржы ұйымының бағалы қағаздары туралы есеп 
Тізбеге 3-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын. 

3. «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары жəне сақтандыру брокерлері есептілігінің 
тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне оларды табыс ету қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 27 мамырдағы № 81 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11769 тіркелген,  
2015 жылғы 21 тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің есептілігінің 

тізбесін, нысандарын, мерзімдерін жəне оларды беру қағидаларын бекіту туралы»;
1-тармақтың 42) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«42) осы қаулының 42-қосымшасына сəйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 

мен сақтандыру брокерлерінің есептілікті беру қағидалары.»;
22-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес 

тұлғаларымен мəмілелер туралы есеп Тізбеге 4-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген қаулымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне 

сақтандыру брокерлерінің есептілікті табыс ету қағидаларында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің есептілікті 

беру қағидалары»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің есептілікті 

беру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдары мен сақтандыру брокерлерінің (бұдан əрі – Ұйым) Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан əрі – уəкілетті орган) есептілікті беру тəртібін 
айқындайды.».

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін реттеу 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 1-қосымша 

Сақтандыру (қайта сақтандыру)  ұйымының (сақтандыру холдингінің) өз еркiмен 
қайта ұйымдастырылуына рұқсат беру не аталған рұқсатты беруден бас тарту 

қағидаларына қосымша

Нысан
 күні ________№ ____ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасына

 Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының (сақтандыру холдингінің)
 өз еркiмен қайта ұйымдастырылуына рұқсат алуға арналған өтініш

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(өтініш берушінің атауы)
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы (сақтандыру холдингі) акционерлерінің жалпы 

жиналысының _____ жылғы «____» _______________№ __________ шешіміне сəйкес,
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
 (өткізілген орны)

сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын (сақтандыру холдингін)
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
қайта ұйымдастыру нəтижесінде құрылған (заңды тұлғаға (тұлғаларға) (біріктіру, қосу, бөлу, 

бөлініп шығу, қайта құру) арқылы (керегінің асты сызылсын) сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының (сақтандыру холдингінің) өз еркiмен қайта ұйымдастырылуына рұқсат беруді 
сұрайды.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы (сақтандыру холдингі) өтінішке қоса берілген 
құжаттар мен ақпараттың дəйектілігіне, сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұралатын 
қосымша ақпараттың жəне құжаттардың уəкілетті органға уақтылы берілуіне толығымен 
жауап береді.

Қоса беріліп отырған құжаттар (жіберілетін құжаттардың атаулы тізбесін, əрқайсысы бой-
ынша дана жəне парақ санын көрсету керек):

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы (сақтандыру холдингі) акционерлерінің атынан 
уəкілетті адам

_________________________ ____________
 (қолы)            мөр

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін реттеу 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 2-қосымша 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2014 жылғы 16 шілдедегі № 148 қаулысына 12-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 
 Қаржы ұйымының орналастырылған салымдары туралы есеп  

Есепті кезең: 20 ____ жылғы «__» ________.

Нысан индексі: Ф12-ВА

Ақпарат жинау кезеңділігі: уақытша əкімшілігін тағайындаған күннен бастап бірінші ай үшін
Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 

уақытша əкімшіліктері
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Нысанды ұсыну мерзімі: уақытша əкімшіліктің филиалдары болмаған жағдайда - есептi 

айдан кейiнгi айдың алтыншы күннен кешіктірмей, филиалдары болған жағдайда - есептi ай-
дан кейiнгi айдың сегізінші күннен кешіктірмей

Нысан 
(мың теңге)

№ Баптың атауы банктің (бан-
ктер бөлігінде)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Талап ету бойынша салымдар        
1.1         
         
2 Мерзімді салымдар        
2.1         

         

3 Шартты салымдар        
3.1         
         

4 Барлығы         
 кестенің жалғасы 

Салым бойынша сыйақы Күмəнді бо-
рыштар бойын-

ша резерв

Ескерт-
петеңгеде теңгемен қайта есептелген шетел 

валютасындағы ақша қалдығы
сыйақы сомасының 

жиынтығы
10 11 12 13 14
     
     
     
     

Уақытша əкімшілік басшысы __________________________________________ __________
   (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  (қолы)
Бас бухгалтер ____________________________________________________ __________
   (тегі, аты, əкесінің аты ( ол бар болса)  (қолы)
Орындаушы: _______________________________________________ _____________ _____
  (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «_____» ___________________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген

Қаржы ұйымының орналастырған салымдары туралы есеп нысанына қосымша 
 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қаржы ұйымының орналастырған салымдары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Қаржы ұйымының орналастырған салымдары туралы есеп» нысанын 

(бұдан əрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы  № 

1271 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 
17-тармағы 57) тармақшасының отыз жетінші абзацына сəйкес əзірленген.

3. Есепті уақытша əкімшілік ол тағайындалған күннен бастап бірінші айда ғана бере алады.
4. Есептілікті жасау кезінде қолданылатын өлшем бірлігі теңгемен, шетел валютасының 

бірліктерімен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз 
теңгеге жəне одан жоғарыға тең сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға уақытша əкімшіліктің басшысы, бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды. 
2-тарау. Есептің нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме

6. Күмəнді борыштар бойынша резервтерді шегере отырып, реттік нөмірі 9-шы баған 
бойынша жəне реттік нөмірі 12-ші баған бойынша жиынтық сома бухгалтерлік баланстың 
«Орналастырылған салымдар» бабына сəйкес келуі тиіс.

7. Реттік нөмірі 4-ші бағанда «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының (бұдан 
əрі – қор биржасы) ресми тізіміндегі «акциялар» секторларында екінші деңгейдегі банктің 
акцияларының санаты көрсетіледі.

8. Реттік нөмірі 6-шы бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 14794 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 
желтоқсандағы № 304 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де норма-
лар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу əдістемесінің 10-тармағына 
сəйкес Ұлттық Банк танитын агенттіктердің рейтингтік бағасы көрсетіледі. 

9. Реттік нөмірі 14-ші бағанда егер салым бойынша ауыртпалық бар болса, онда ауыртпалық 
бар сома мың теңгемен жəне ауыртпалық негіздемесі көрсетіледі жəне (немесе) егер екінші 
деңгейдегі банк сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғасы болып табылса, 
«иə» сөзі жазылады.

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін реттеу 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 3-қосымша 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2014 жылғы 16 шілдедегі №148 қаулысына 3-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан 
Қаржы ұйымының бағалы қағаздары туралы есеп 

Есепті кезең: 20 ___ жылғы «___» _________
Нысан индексі: Ф13-ВА
Ақпарат жинау кезеңділігі: уақытша əкімшілігін тағайындаған күннен бастап бірінші ай үшін
Ақпарат ұсынатын тұлғалар тобы: банктердің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдардың 

уақытша əкімшіліктері
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Нысанды ұсыну мерзімі: уақытша əкімшіліктің филиалдары болмаған жағдайда - есептi 

айдан кейiнгi айдың алтыншы күннен кешіктірмей, филиалдары болған жағдайда - есептi ай-
дан кейiнгi айдың сегізінші күннен кешіктірмей
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1 Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік бағалы 
қағаздары

      

1.1        
       

2 Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік емес 
эмиссиялық бағалы 
қағаздары

      

2.1 Екінші деңгейдегі банктер       
2.1.1        

       
2.2 Екінші деңгейдегі банктерді 

қоспағанда заңды тұлғалар
      

2.2.1        
       

2.3 «Қазақстан Даму Банкі» 
акционерлік қоғамының об-
лигациялары

      

2.3.1        
       

3 Шетел мемлекеттердің 
бағалы қағаздары

      

3.1        
       

4 Қазақстан Республикасының 
эмитенттері – резиденттері 
еместерінің мемлекеттік 
емес бағалы қағаздары

      

4.1        
       

5 Халықаралық қаржы 
ұйымдарының бағалы 
қағаздары

      

5.1        
        
6 Инвестициялық қорлардың 

пайлары
      

6.1        
        
7 Басқалар       

7.1        
        
8 Барлығы        
кестенің жалғасы

Баланстық құны (нетто), мың теңге
Сатуға арналған қолда бар 

бағалы қағаздар
Өзгерістері пайда не-

месе шығын құрамында 
көрсетілетін əділ құны бой-
ынша бағаланатын бағалы 

қағаздары

Өтеуге дейін ұсталынатын 
бағалы қағаздар

барлығы оның ішінде 
есептелген 

сыйақы сомасы

барлығы оның ішінде есеп-
телген сыйақы 

сомасы

барлығы оның ішінде есеп-
телген сыйақы 

сомасы
9 10 11 12 13 14
      
       

кестенің жалғасы

Күмəнді борыштар 
бойынша резерв, 

мың теңге

Бағалы қағаздардың 
жиынтық сатып 

алынатын құны, мың 
теңге

Сатып алу сəтінен бастап 
құнның өзгеруі (9-баған 
+ 11-баған + 13-баған)- 

16-баған)

Эмитенттің 
жарғылық 

капиталындағы 
қатысу үлесі (%)

15 16 17 18
    
    

кестенің жалғасы

Акциялар эмитентінің 
«Сақтандыру қызметі 
туралы» 2000 жылғы 

18 желтоқсандағы 
Қазақстан 

Республикасы Заңының 
48-бабы 1-тармағының 
талаптарына сəйкестігі

Күні Бағалы 
қағаздың 
санаты

Қаржылық 
сенімділігінің 

рейтингі

Рейтингілік 
агенттігінің 

атауы

Ес
ке

рт
у

Сатып 
алу

Өтеу 

19 20 21 22 23 24 25
       
       

Уақытша əкімшілік басшысы __________________________________________ _________
   (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  (қолы)
Бас бухгалтер ____________________________________________________ __________
   (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)  (қолы)
Орындаушы: _______________________________________________ _____________ _____
  (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «_____» ___________________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген

Қаржы ұйымының бағалы қағаздары туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қаржы ұйымының бағалы қағаздары туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме «Қаржы ұйымының бағалы қағаздары туралы есеп» нысанын (бұдан 

əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 31 желтоқсандағы № 1271 

Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы ереженің 17-тармағы 
57) тармақшасының отыз жетінші абзацына сəйкес əзірленді.

3. Уақытша əкімшілік ол тағайындалған күннен бастап есепті бірінші ай үшін ғана береді.
4. Есептілік жасау кезінде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. Бес 

жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең жəне одан жоғары 
сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

5. Нысанға уақытша əкімшілік басшысы, бас бухгалтер жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме

6. Реттік нөмірі 9, 11 жəне 13-бағаналары бойынша жиынтық сомасы күмəнді борыштар 
бойынша резервтерді шегергенде «Өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздары», «Сатуға арналған қолда бар бағалы 
қағаздар» жəне «Өтеуге дейін ұсталып тұратын бағалы қағаздар» бухгалтерлік балансы 
баптарының сомасына сəйкес болу тиіс.

7. Реттік нөмірі 4-бағанда бағалы қағаздардың түрі көрсетіледі.
Мысалы:
мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша: МЕККАМ, МЕОКАМ, МЕУКАМ, МОИКАМ, МУИКАМ, 

МЕУЖКАМ, еуроноттар, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ноттары;
мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша: акциялар, облигациялар, ипотекалық обли-

гациялар, депозитарлық қолхаттар.
8. Реттік нөмірі 8-бағанада бағалы қағаз номиналы валютасының коды (мысалы: KZT, USD).
9. Реттік нөмірі 10, 12 жəне 14-бағаналарда есепті кезең аяғында бағалы қағаздар бойынша 

есептелген сыйақының жалпы сомасы көрсетіледі.
10. Реттік нөмірі 16-бағанада тікелей сатып алуға байланысты шығындар қосылатын, са-

тып алушы сатушыға төлеген пайыз (осындай ақы болған кезде) шамасына азайған бағалы 
қағаздың жиынтық сатып алу құны, оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокер-ди-
лерлерге төленген сыйақылар мен комиссиялық төлемдер, қор биржаларының алымдары, 
сондай-ақ қаражат аудару бойынша банктік қызметтер көрсетіледі.

11. Реттік нөмірі 17-бағанада баланстық құны жəне бағалы қағаздың жиынтық сатып алу 
құнының арасындағы айырмашылығы көрсетіледі.

12. Реттік нөмірі 18-бағанада эмитенттің жарғылық капиталында сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының қатысу үлесі көрсетіледі: эмитенттің орналастырылған акциялардың 
жалпы санына акциялардың санына арақатынасы.

13. Реттік нөмірі 19-бағанада акциялар эмитенті сəйкес келетін «Сақтандыру қызметі тура-
лы» 200 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабының 1-тармағына 
сəйкес ақпарат көрсетіледі.

14. Реттік нөмірі 22-бағанда қор биржасының ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздың 
санаты көрсетіледі.

15. Реттік нөмірі 23-бағанада Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№14794 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 
желтоқсандағы №304 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де норма-
лар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу əдістемесінің 10-тармағына 
сəйкес Ұлттық Банкі танылатын агенттіктердің рейтингілік бағасы көрсетіледі.

16. Реттік нөмірі 25-бағанада егер бағалы қағаздар бойынша ауыртпалығы бар болса 
(бағалы қағаз кепіл шарты бойынша қамтамасыз ету болып табылады, «РЕПО» мəміленің 
объектісі болып табылады), онда ауыртпалық сомасы мың теңгеде жəне ауыртпалық 
негіздемесі көрсетіледі жəне (немесе) егер бағалы қағаздың эмитенті сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғасы, заңды тұлға болып табылса «иə» деген сөзі жазылады.

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметін реттеу 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 4-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
 2015 жылғы 27 мамырдағы № 81 қаулысына 22-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес
 тұлғалармен мəмілелері туралы есеп

 
Есепті кезең: 20__ жылғы «___» __________ жағдай бойынша
Индекс: 22 - I(R)O_M
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынады: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын есепті айдан кейінгі айдың оныншы жұмыс күніне дейін (қоса)

Нысан 
 _______________________________________________________________

(сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымның атауы)
20__ жылғы 1 _________ жағдай бойынша 

 1-кесте. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасау)
(мың теңге)
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2-кесте. Өзге операциялар

(мың теңге)
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Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымы мəмілелерінің жалпы сомасы (сақтандыру төлемдерін қоспағанда) 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14794 тіркелген «Сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының жəне сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есеп-
теу əдістемесін, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс 
ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының 
пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 
немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың ак-
цияларына (жарғылық капиталдағы қатысу үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру 
холдингтері сатып алатын халықаралық қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, 
сақтандыру холдингтері сатып алатын облигациялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті 
жəне рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары 
сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін 
қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жылғы 26 желтоқсандағы №304 қаулысына сəйкес есептелетін нақты төлемқабілеттілігі 
маржасының сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғамен сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының операцияларының əрбір түрі бойынша сомасы мөлшерінен жиынтықты 
0,1 пайыздан аспайды 200_жылғы «____» ______________ жағдай бойынша _______________ 
мың теңге болады. 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есепті кезеңде сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының үлестес тұлғаларға жеңілдікті талаптар ұсынылмағанын жəне осы Нысанда 
көрсетілгендерден басқа сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғаларымен 
басқа мəмілелерді сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы жүзеге асырылмағанын растайды.

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға _______________________________ 
   ( тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)
______________
 (қолы) 
Бас бухгалтер_________________________________________________ _______________
   (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)     (қолы) 
Орындаушы____________________________________ _______________ _______________
    (тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса)   (қолы) (телефон нөмірі)
Есепке қол қойылған күн 20___жылғы «___»__________ 
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес
 тұлғалармен мəмілелері туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен

 мəмілелері туралы есеп 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен 
мəмілелер туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талап-
тарды айқындайды.

2. Нысан «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңына 74-бабының 2) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ай сайын есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша жасалады. Нысандағы деректер теңгемен белгіленеді. Бес жүз теңгеден аз 
сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең жəне одан жоғары сома мың теңгеге 
дейін дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезде – оның орнындағы адам), бас бухгалтер 
жəне орындаушы қол қояды.

 2-тарау. Есеп нысанын толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда тиісті есепті күндегі жағдай бойынша, оның ішінде Нысанда көөрсеитілген 

мəмілелер бойынша (бірақ олармен шектелмей) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №14794 тіркелген «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
сақтандыру тобының пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар 
мен лимиттердің нормативтік мəндерін жəне оларды есептеу əдістемесін, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орын-
далуы туралы есептілігінің тізбесін, нысандарын, табыс ету мерзімдерін, Сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының жəне сақтандыру топтарының пруденциялық нормативтердің орын-
далуы туралы есептілігін табыс ету қағидаларын, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының немесе сақтандыру холдингтерінің еншілес 
ұйымдары сатып алатын заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капиталдағы қатысу 
үлестеріне) қойылатын талаптарды, сақтандыру холдингтері сатып алатын халықаралық 
қаржы ұйымдары облигацияларының тізбесін, сақтандыру холдингтері сатып алатын облига-
циялар үшін талап етілетін ең төмен рейтингті жəне рейтингтік агенттіктердің тізбесін, сондай-
ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сатып алатын қаржы құралдарының (акциялар 
мен жарғылық капиталына қатысу үлестерін қоспағанда) тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы №304 қаулысына 
сəйкес есептелетін нақты төлемқабілеттілігі маржасының сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының үлестес тұлғамен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының операцияларының 
əрбір түрі бойынша сомасы мөлшерінен жиынтықты 0,1 пайыздан аспайтын сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының үлестес тұлғалармен сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының барлық 
мəмілесі туралы мəліметтер көрсетіледі. 

6. Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша мəмілелердің сомасын анықтаған кезде 
сақтандыру сыйақысының сомасы немесе сақтандыру төлемдері негізге алынады. 

7. Өзге операциялар бойынша егер мəмілелердің талаптары қамтамасыз етудің немесе 
сыйақы төлемдерін болжамаса, 10, 11 немесе 12, 13-бағандар толтырылмайды.

8. Нысан ағымдағы жылдың басынан бастап кезең үшін жасалған мəмілелер бойынша 
мəліметтер көрсетіледі.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен беріледі.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 24 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15542 
болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 27 наурыз       №46        Алматы қаласы

«Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы 
және «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы 
бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу және Ислам банктерінің бухгалтерлік 

есеп жүргізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы жəне 
«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес, Қазақстан Республикасының ислам банктерінің 
бухгалтерлік есеп жүргізу мəселелері жөніндегі нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне «Қазақстан Даму Банкі» 
акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын бекіту туралы Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 3 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген, 
2011 жылғы 7 қазанда Қазақстан Республикасы орталық атқарушы жəне өзге де орталық 
мемлекеттік органдарының актілер жинағында № 11 жарияланған) мынадай өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне «Қазақстан Даму Банкі» 

акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарын бекіту туралы»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне 

«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жо-
спары бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы 
жəне «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жо-
спарында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне «Қазақстан Даму Банкі» 

акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспары»;
1-тарауда:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Осы Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне «Қазақстан Даму 
Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспары (бұдан əрі - 
Шот жоспары) «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы 
Қазақстан Республикасы Заңына сəйкес əзірленді жəне екінші деңгейдегі банктердің, 
ипотекалық ұйымдардың, «Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамының жəне бұдан бұрын 
еншілес банк болған заңды тұлғаның құндық көрінісіндегі қаржылық есептілік элементтерін 
топтастыруға жəне ағымдағы көрсетуге арналған.»;

2-тарауда:
1-параграфта:
1552- шоттан кейін мынадай мазмұндағы шотпен толықтырылсын:

     «1553 Клиенттер мен инвестициялық депозиттер бойынша есеп айырысулар»;
1728-шоттан кейін мынадай мазмұндағы шотпен толықтырылсын:

     «1729 Инвестициялық депозиттермен операциялар бойынша есептелген кірістер»;
7-параграфта:
7801-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«7801 Банктің клиенттердің ақшасын есепке алу шоты»;
7805-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«7805 Қатысу үлестері»;
7811-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«7811 Лизингке (жалға) берілген активтер бойынша талаптар»;
7811-шоттан кейін мынадай мазмұндағы шоттармен толықтырылсын:

     «7812 Жалдау бойынша есептелген кірістер
     7813 Зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»;

7831-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«7831 Инвестициялық депозиттер бойынша міндеттемелер»;
7833-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«7833 Инвестициялық депозиттер бойынша есептелген шығыстар»;
7833-шоттан кейін мынадай мазмұндағы шоттармен толықтырылсын:

    «7834 Инвестициялық депозитті басқару үшін сыйақы
    7835 Басқа да міндеттемелер»;

«Клиенттен ақшаның түсуі» деген 7861-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
7864, 7865, 7866, 7867, 7868-шоттардың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«7864  Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысудан түскен кіріс
7865 Дисконт амортизациясынан түскен кірістер
7866 Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер
7867 Бағамдық айырма бойынша кірістер
7868 Активтерді əділ құн бойынша қайта бағалаудан түскен кірістер»;
7881-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«7881 Инвестициялық депозит бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар»;
7884-шоттың аты мынадай редакцияда жазылсын:
«7884 Сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар»;
«Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын іске асырылған шығыстар» 

деген 7885-шоттың нөмірі мен аты алып тасталсын;
7886, 7887-шоттардың аттары мынадай редакцияда жазылсын:
«7886 Бағамдық айырма бойынша шығыстар
7887 Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын шығыстар»;
3-тарауда:
1-параграфта:
1552-шоттың сипаттамасынан кейін 1553-шоттың мынадай мазмұндағы нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«1553 Клиенттер мен инвестициялық депозиттер бойынша есеп айырысулар (актив).
Шоттың мақсаты: Ислам банкінің клиенттерге инвестициялық депозиттерді мерзімінен 

бұрын қайтаруға байланыстағы байланысты туындаған талаптарының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиентке оның талап етуі бойынша инвестициялық депозитті 

мерзімінен бұрын қайтаруға байланысты туындаған талаптардың сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ислам банкі талаптарының сомаларын оларды алған кезде 

есептен шығару жазылады.»;
1728-шоттың сипаттамасынан кейін 1729-шоттың мынадай мазмұндағы нөмірімен, атымен 

жəне сипаттамасымен толықтырылсын:
«1729. Инвестициялық депозиттермен операциялар бойынша есептелген кірістер (актив).
Шоттың мақсаты: Ислам банкінің инвестициялық депозитке тартылған ақшаны пайдалану-

дан алынған кірістің бөлігі түрінде есептелген сыйақысының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша инвестициялық депозиттен есептелген сыйақысының сомала-

ры жазылады.
Шоттың кредиті бойынша есептелген сыйақының сомаларын ол алынған жағдайда есеп-

тен шығару жазылады.»;
2-параграфта:
7801-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7801. Банктің клиенттердің ақшасын есепке алу шоты (актив).
Шоттың мақсаты: Клиенттердің ислам банкі инвестициялық депозит туралы шарт бойынша 

қабылдаған ақша сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиенттердің ислам банкі инвестициялық депозит туралы шарт 

бойынша қабылдаған ақша сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ақша сомаларын оларды инвестициялау, клиентке қайтару жəне 

клиентке жəне (немесе) ислам банкіне сыйақы төлеу кезінде есептен шығару жазылады.»;
7804, 7805, 7806, 7807-шоттардың аты мен сипаттамалары мынадай редакцияда жазылсын:
«7804. Ислам бағалы қағаздары (актив).
Шоттың мақсаты: Ислам банкі инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылдаған 

ақша есебінен сатып алынған ислам бағалы қағаздарының құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ислам банкі инвестициялық депозит туралы шарт бойын-

ша қабылдаған ақша есебінен сатып алынған ислам бағалы қағаздарының құны, дисконт 
амортизациясының жəне ислам бағалы қағаздарының əділ құнының артуынан алынған 
кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша ислам бағалы қағаздарының құнын оларды сату неме-
се құнсызданған кезде есептен шығару, дисконт амортизациясының жəне ислам бағалы 
қағаздарының əділ құнының төмендеуінен шығыстардың сомасы жазылады.

7805. Қатысу үлестері (актив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 

есебінен ислам банкінің өндірістік жəне сауда қызметін қаржыландыруды жүзеге асыру кезінде 
заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына жəне (немесе) əріптестік талаптарымен салынған 
инвестициялардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына жəне (немесе) 
əріптестік талаптарымен салынған инвестициялардың сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына жəне (неме-
се) əріптестік талаптарымен салынған инвестициялардың сомаларын оларды сату немесе 
құнсыздануы кезінде есептен шығару жазылады.

7806. Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптар (актив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 

есебінен сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптардың сомаларын 
есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған 
ақша есебінен сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптардың сома-
лары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша 
талаптардың сомалары оларды өтеу немесе құнсыздану кезінде есептен шығару жазылады.

7807. Сыйақы (актив).
Шоттың мақсаты: Ислам бағалы қағаздары, салымдар жəне өзге де операциялар бойынша 

сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ислам бағалы қағаздары, салымдар жəне өзге де операциялар 

бойынша есептелген сыйақының сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша есептелген сыйақының сомалары оларды төлеу немесе 

құнсыздануы кезінде есептен шығару жазылады.»;
7811-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7811. Лизингке (жалға) берілген активтер бойынша талаптар (актив). 
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақшаның 

есебінен сатып алынған негізгі құралдарды лизингке (жалға) беруге байланысты туындаған 
талаптың құнын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша негізгі құралдарды лизингке (жалға) беруге байланысты туындаған 
талаптың құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша негізгі құралдарды жалға беруге байланысты туындаған 
талаптың құнын лизинг (жалдау) шарты бойынша жалдау төлемдерін алған кезде есептен 
шығару жазылады.»;

7811-шоттың сипаттамасынан кейін 7812, 7813-шоттардың мынадай мазмұндағы 
нөмірлерімен, аттарымен жəне сипаттамаларымен толықтырылсын:

«7812. Жалдау бойынша есептелген кірістер (актив).
Шоттың мақсаты: Есептелген жалдау төлемдерінің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша лизинг (жалдау) шартының талаптарына сəйкес есептелген жал-

дау төлемдерінің сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша есептелген жалдау төлемдерінің сомаларын оларды алған не-

месе құнсызданған кезде есептен шығару жазылады.
7813. Зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақшаның 

есебінен сатып алынған активтердің құнсыздануынан болған зиянды өтеуге арналған 
резервтердің (провизиялардың) сомаларын есеп алу.

Шоттың кредиті бойынша зиянды өтеуге арналған резервтердің (провизиялардың) сома-
лары оларды құру кезінде жазылады.

Шоттың дебеті бойынша зиянды өтеуге арналған резервтердің (провизиялардың) сомала-
рын активтердің кредиттік сапасы жақсарған немесе құнсызданған активтердің құны есептен 
шығарылған кезде есептен шығару жазылады.»;

7831-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7831. Инвестициялық депозиттер бойынша міндеттемелер (пассив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозиттер бойынша міндеттемелердің сомаларын 

есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша инвестициялық депозит туралы шарт бойынша клиенттен 

түскен ақша жазылады.
Шоттың дебеті бойынша клиент ақшаны алған кезде оны есептен шығару жазылады.»;
7833-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7833. Инвестициялық депозиттер бойынша есептелген шығыстар (пассив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шартқа сəйкес инвестициялық депозит-

тер бойынша есептелген шығыстардың сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша инвестициялық депозиттер бойынша есептелген шығыстардың 

сомалары жазылады.
Шоттың дебеті бойынша инвестициялық депозиттер бойынша есептелген шығыстардың 

сомаларын оларды төлеу кезінде есептен шығару жазылады.»;
7833-шоттың сипаттамасынан кейін 7834, 7835-шоттардың мынадай мазмұндағы 

нөмірлерімен, аттарымен жəне сипаттамаларымен толықтырылсын:
«7834. Инвестициялық депозитті басқару үшін сыйақы (пассив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шартқа сəйкес инвестициялық депозитті 

басқару үшін ислам банкіне есептелген сыйақының сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша инвестициялық депозитті басқару үшін есептелген сыйақының 

сомалары жазылады.
Шоттың дебеті бойынша инвестициялық депозитті басқару үшін есептелген сыйақының 

сомаларын оларды төлеу кезінде есептен шығару жазылады.
7835. Басқа да міндеттемелер (пассив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақшаны 

басқаруды жүзеге асыру процесінде туындайтын заңды жəне жеке тұлғалар алдындағы басқа 
да міндеттемелердің сомаларын есепке алу. 

Шоттың кредиті бойынша заңды жəне жеке тұлғалар алдындағы басқа да міндеттемелердің 
сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша заңды жəне жеке тұлғалар алдындағы басқа да міндеттемелер 
өтелген кезде олардың сомаларын есептен шығару жазылады.»;

7851-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7851. Капитал (пассив).
Шоттың мақсаты: Есепті кезеңдегі нəтижені есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша № 7860 баланстан тыс шоттар тобын жабу кезінде есепті кезең 

үшін инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақшаны басқаруды жүзеге 
асыру барысында туындайтын кірістердің сомалары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша № 7880 баланстан тыс шоттар тобын жабу кезінде есепті кезең 
үшін инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақшаны басқаруды жүзеге 
асыру барысында туындайтын шығыстардың сомалары жазылады.»;

«Клиенттен ақшаның түсуі» деген 7861-шоттың нөмірі, аты жəне сипаттамасы алып тасталсын;
7864, 7865, 7866, 7867, 7868-шоттардың аттары мен сипаттамалары мынадай редакци-

яда жазылсын:
«7864. Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысудан түскен кіріс (пассив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 

есебінен заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысудан түскен кірістердің сомаларын 
есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысудан есептелген 
кірістердің сомалары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысудан есептелген 
кірістердің сомаларын № 7851 баланстан тыс шотқа есептен шығару жазылады.

7865. Дисконт амортизациясынан түскен кірістер (пассив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 

есебінен сатып алынған ислам бағалы қағаздары, салымдар жəне өзге активтер бойынша 
дисконтты амортизациялаумен байланысты кірістердің сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша дисконтты амортизациялаумен байланысты кірістердің сома-
лары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 7851 баланстан тыс шотқа есептен 
шығару жазылады.

7866. Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер (пассив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 

есебінен сатып алынған ислам бағалы қағаздары, салымдар жəне өзге активтер бойынша 
құрылған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістердің сомаларын 
есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша ислам бағалы қағаздары, салымдар жəне өзге активтер өтелген 
немесе кредиттік сапасы жақсарған кезде резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден 
түскен кірістердің сомалары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 7851 баланстан тыс шотқа есептен 
шығару жазылады.

7867. Бағамдық айырма бойынша кірістер (пассив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 

есебінен сатып алынған активтер бойынша валюталардың нарықтық айырбастау бағамының 
оң өзгеруі нəтижесінде туындаған кірістердің сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған 
ақша есебінен сатып алынған активтер бойынша валюталардың айырбастау бағамының оң 
өзгеруі нəтижесінде туындаған кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 7851 баланстан тыс шотқа есептен 
шығару жазылады.

7868. Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен кірістер (пассив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 

есебінен сатып алынған активтердің əділ құнының оң өзгеруі нəтижесінде алынған кірістердің 
сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған 
ақша есебінен сатып алынған активтердің əділ құнының оң өзгеруінен түскен кірістердің со-
масы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша кірістердің сомаларын № 7851 баланстан тыс шотқа есептен 
шығару жазылады.»;

7881-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7881. Инвестициялық депозит бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар (актив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шартқа сəйкес инвестициялық депозит 

бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша инвестициялық депозит бойынша сыйақы төлеумен байланысты 

шығыстардың сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша болған шығыстар сомаларын № 7851 баланстан тыс шотқа 

есептен шығару жазылады.»;
7884-шоттың аты мен сипаттамасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7884. Сыйлықақыны амортизациялау бойынша шығыстар (актив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 

есебінен сатып алынған ислам бағалы қағаздары, салымдар жəне өзге активтер бойынша 
сыйлықақыны амортизациялаумен байланысты шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша сыйлықақыны амортизациялаумен байланысты шығыстардың 
сомалары жазылады. 

Шоттың кредиті бойынша болған шығыстар сомаларын № 7851 баланстан тыс шотқа 
есептен шығару жазылады.»;

80 0,05159970 0,02738210
81 0,05507533 0,03002636
82 0,05877769 0,03292159
83 0,06272054 0,03609071
84 0,06691831 0,03955854
85 0,07138613 0,04335197
86 0,07613984 0,04750000
87 0,08119598 0,05203393
88 0,08657181 0,05698741
89 0,09325468 0,06239659
90 0,10149249 0,06830019
91 0,11160518 0,07473955
92 0,12400550 0,08175869
93 0,13922717 0,09042079
94 0,15632075 0,10110721
95 0,17551690 0,11431587

96 0,19707469 0,13069990
97 0,22128032 0,15112112
98 0,24847002 0,17473764
99 0,27900683 0,20205015

100 0,31330354 0,23363790
101 0,35182396 0,27016395
102 0,39508920 0,31241675
103 0,44368478 0,36128724
104 0,49826864 0,41781337
105 0,55958003 0,48319612
106 0,62844965 0,55882516
107 0,70582143 0,64631980
108 0,79272471 0,74751993
109 0,87892804 0,85071915
110 1 1

(Соңы. Басы 33-бетте) 

(Соңы 35-бетте) 
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«Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын іске асырылған шығыстар» 
деген 7885-шоттың нөмірі, аты мен сипаттамасы алып тасталсын;

7886, 7887-шоттардың аттары мен сипаттамалары мынадай редакцияда жазылсын:
«7886. Бағамдық айырма бойынша шығыстар (актив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 

есебінен сатып алынған активтер бойынша валюталардың айырбастау бағамының теріс 
өзгеруі нəтижесінде болған шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 
есебінен сатып алынған активтер бойынша валюталардың айырбастау бағамының теріс өзгеруі 
нəтижесінде болған шығыстардың сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша шығыстардың сомаларын № 7851 баланстан тыс шотқа есеп-
тен шығару жазылады.

7887. Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болатын шығыстар (актив).
Шоттың мақсаты: Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 

есебінен сатып алынған активтердің əділ құнының теріс өзгеруі нəтижесінде болған 
шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған 
ақша есебінен сатып алынған активтердің əділ құнының теріс өзгеруі нəтижесінде болған 
шығыстардың сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша шығыстардың сомаларын № 7851 баланстан тыс шотқа есеп-
тен шығару жазылады.».

2. Қоса беріліп отырған Ислам банктерінің бухгалтерлік есеп жүргізу жөніндегі нұсқаулық 
бекітілсін.

3. Мына:
1) «Исламдық банктердің бухгалтерлік есепті жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту тура-

лы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2009 жылғы 27 сəуірдегі № 33 
қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5687 болып 
тіркелген);

2) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бухгалтерлік есепті 
жүргізу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 17 шілдедегі № 131 қаулысымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11993 болып тіркелген, 2015 жылғы 17 қыркүйекте 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілетін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепті жүргізу мəселелері бойынша 
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі 4-тармағының күші жойылды деп танылсын.

4. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Д.Т.Ғалиеваға жүктелсін.

7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 27 наурыздағы № 46 қаулысымен бекітілген

Ислам банктерінің бухгалтерлік есеп жүргізу жөніндегі нұсқаулық
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Ислам банктерінің бухгалтерлік есеп жүргізу жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі – 
Нұсқаулық) «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, 
«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы, 
«Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының заңдарына, халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сəйкес 
əзірленді жəне ислам банктерінің (бұдан əрі – банк) бухгалтерлік есеп жүргізуін нақтылайды.

2. Нұсқаулыққа, Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік 
туралы заңнамасына жəне халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына қайшы келмейтін 
қосымша бухгалтерлік жазбаларды жасауға жол беріледі.

2-тарау. Инвестициялық депозиттер бойынша операциялардың бухгалтерлік есебі
1-параграф. Инвестициялық депозит бойынша операциялардың бухгалтерлік есебі 

3. Банк жеке немесе заңды тұлғалардан инвестициялық депозит туралы шарт бойынша 
инвестициялық депозит қабылдаған кезде, инвестициялық депозит туралы шарт бойынша 
қабылданған ақша сомасына мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) баланстық шоттарда:
3. Банк жеке немесе заңды тұлғалардан инвестициялық депозит туралы шарт бойынша 

инвестициялық депозит қабылдаған кезде, инвестициялық депозит туралы шарт бойынша 
қабылданған ақша сомасына мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) баланстық шоттарда:
Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»;
  клиенттердің ақшасын біріктірген жағдайда:
Дт 2203  «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204  «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
Кт 2245 «Инвестициялық депозиттер»;
2) баланстан тыс шоттарда:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7831 «Инвестициялық депозит бойынша міндеттеме».
4. Банк инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақшаны пайдаланған 

кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2245 «Инвестициялық депозиттер»
Кт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар».
5. Банкке инвестициялық депозитті инвестициялау нəтижесінде сатып алынған активтерден 

ақша түскен кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2245 «Инвестициялық депозиттер».

2-параграф. Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылдаған, 
тазартылған бағалы металдарға орналастырылған ақшаны бухгалтерлік есепке алу

6. Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылдаған ақшаны металл шотты 
аша отырып тазартылған бағалы металдарға орналастырылған кезде мынадай бухгалтерлік 
жазба жүзеге асырылады:

Дт 7802 «Тазартылған бағалы металдар»
Кт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты».
7. Банктің есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен тазартылған бағалы металдардың 

əділ құны бойынша қайта бағалау жүргізілген кезде, мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 
асырылады:

1) тазартылған бағалы металдардың əділ құны олардың есепке алу құнынан асқан кезде:
Дт 7802 «Тазартылған бағалы металдар»
Кт 7868 «Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен кірістер»;
2) тазартылған бағалы металдардың есепке алу құны олардың əділ құнынан асқан кезде:
Дт 7887 «Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен шығыстар»
Кт 7802 «Тазартылған бағалы металдар».
8. Металл шот шартына сəйкес металл шот бойынша сыйақы есептеген кезде мынадай 

бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 7807 «Сыйақы» 
Кт 7862 «Сыйақы түріндегі кірістер». 
9. Металл шот бойынша есептелген сыйақы алған кезде мынадай бухгалтерлік жазба 

жүзеге асырылады:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7807 «Сыйақы».
10. Тазартылған бағалы металдарды сатқан кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар 

жүзеге асырылады:
1) тазартылған бағалы металдардың құнына:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7802 «Тазартылған бағалы металдар»;
2) тазартылған бағалы металдардың сату бағасы мен олардың есепке алу құны арасында 

оң айырма туындаған кезде:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7863 «Активтерді сатып алу-сатудан түскен кірістер»;
3) тазартылған бағалы металдарды сату бағасы мен олардың есепке алу құны арасында 

теріс айырма туындаған кезде:
Дт 7883 «Активтерді сатып алу-сатудан шығыстар»
Кт 7802 «Тазартылған бағалы металдар».

3-параграф. Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылдаған, ислам 
бағалы қағаздарына орналастырылған ақшаны бухгалтерлік есепке алу

11. Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылдаған ақшаны орналастырған 
кезде сатып алу құнына мəміле бойынша шығындарды ескере отырып мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) сатып алынған ислам бағалы қағаздарының таза құнына (номиналды құнынан аса-
тын сомаға):

Дт 7804 «Ислам бағалы қағаздары» (бағалы қағаздың номиналды құнын есепке
   алуға арналған жеке қосалқы шот)
Кт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»;
2) ислам бағалы қағаздарын сатып алуға байланысты шығындарды қамтитын сыйлықақы 

сомасына:
Дт 7804 «Ислам бағалы қағаздары» (бағалы қағаз бойынша сыйлықақыны есепке алуға
   арналған жеке қосалқы шот)
Кт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»; 
3) дисконт сомасына:
Дт 7804 «Ислам бағалы қағаздары»
Кт 7804 «Ислам бағалы қағаздары» (бағалы қағаз бойынша дисконтты есепке алуға
  арналған жеке қосалқы шот).
12. Сатып алынған ислам бағалы қағаздары бойынша сыйлықақы немесе дисконт амор-

тизациясы кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
1) сыйлықақы амортизациясы сомасына:
Дт  7884 «Сыйлықақы амортизациясы бойынша шығыстар» 
Кт  7804 «Ислам бағалы қағаздары» (бағалы қағаз бойынша сыйлықақыны есепке алуға
  арналған жеке қосалқы шот);
2) дисконт амортизациясы сомасына:
Дт 7804 «Ислам бағалы қағаздары» (бағалы қағаз бойынша дисконтты есепке алуға
  арналған жеке қосалқы шот)
Кт 7865 «Дисконт амортизациясы бойынша кірістер».
13. Ислам бағалы қағаздары бойынша тиесілі кірісті есептеу кезінде мынадай бухгалтерлік 

жазба жүзеге асырылады:
Дт 7807 «Cыйақы»
Кт 7862 «Сыйақы түріндегі кірістер».
Ислам бағалы қағаздары бойынша кірісті алу кезінде, мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге 

асырылады:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7807 «Сыйақы».
14. Банктің есеп саясатында белгіленген кезеңдікпен əділ құны бойынша сатып алынған 

ислам бағалы қағаздарына қайта бағалауды жүзеге асыру кезінде мынадай бухгалтерлік 
жазбалар жүзеге асырылады:

1) егер ислам бағалы қағаздарының əділ құны олардың есептік құнынан жоғары болса:
Дт 7804 «Ислам бағалы қағаздары» 
Кт 7868 «Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан түскен кірістер»;
2) егер ислам бағалы қағаздарының есептік құны олардың əділ құнынан жоғары болса:
Дт 7887 «Активтерді əділ құны бойынша қайта бағалаудан болған шығыстар»
Кт 7804 «Ислам бағалы қағаздары». 
15. Банктің есеп саясатында белгіленген, бірақ есепті күннен жиі емес кезеңдікпен банк 

ислам бағалы қағаздарының құнсыздануына тест жүргізеді. Ислам бағалы қағаздары бойынша 
құнсызданудан болатын зиянды өтеуге арналған резервтерді (провизияларды) құрған жағдайда 
мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 7889 «Активтердің құнсыздануынан болатын зиян»
Кт 7813 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты».
16. Банктің уəкілетті органы құнсызданған ислам бағалы қағаздарын құнсызданудан болған 

зиянды өтеуге қалыптастырылған резервтер (провизиялар) есебінен есептен шығару туралы 
шешім қабылдаған жағдайда мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 7813 «Зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»
Кт 7804 «Ислам бағалы қағаздары»
 7807 «Сыйақы».
17. Ислам бағалы қағаздарының кредиттік сапасын өтеген немесе жақсартқан жағдайда зи-

янды өтеуге арналған бұрын қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мынадай бухгалтерлік 
жазбамен азайтылады:

Дт 7813 «Зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»
Кт 7866 «Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер».
18. Нұсқаулықтың 12, 13 жəне 14-тармақтарына сəйкес əділ құны бойынша ислам бағалы 

қағаздарының жарияланған сыйлықақысы, сыйлықақының (дисконттың) амортизациясы есеп-
телгеннен жəне қайта бағаланғаннан кейін ислам бағалы қағаздарын сату кезінде мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) амортизацияланбаған сыйлықақы сомасына:
Дт 7804 «Ислам бағалы қағаздары» (бағалы қағаздың номиналды құнын есепке алуға
  арналған жеке қосалқы шот)
Кт 7804 «Ислам бағалы қағаздары» (бағалы қағаз бойынша сыйлықақыны есепке алуға
  арналған жеке қосалқы шот);
2) амортизацияланбаған дисконт сомасына:
Дт 7804 «Ислам бағалы қағаздары» (бағалы қағаз бойынша дисконтты есепке алуға 
  рналған жеке қосалқы шот)
Кт 7804 «Ислам бағалы қағаздары» (бағалы қағаздың номиналды құнын есепке алуға
  арналған жеке қосалқы шот);
3) ислам бағалы қағаздарының құнына:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7804 «Ислам бағалы қағаздары»;
4) ислам бағалы қағаздарының сату бағасы жəне олардың есептік құны арасында оң ай-

ырма туындаған кезде:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7863 «Активтерді сатып алу-сатудан болатын кірістер»;
5) ислам бағалы қағаздарының сату бағасы жəне олардың есептік құны арасында теріс 

айырма туындаған кезде:
Дт 7883 «Активтерді сатып алу-сатудан болатын шығыстар»
Кт 7804 «Ислам бағалы қағаздары».

4-параграф. Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған 
жəне коммерциялық кредит бере отырып, сауда делдалы ретінде сауда қызметін 

қаржыландыру бойынша операцияға орналастырылған ақшаны бухгалтерлік 
есепке алу 

19. Мəні дайын тауар болып табылатын коммерциялық кредит бере отырып, сауда делдалы 

ретінде сауда қызметін инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша 
есебінен қаржыландыру кезінде, мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 7808 «Қорлар»
 7809 «Үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа құралдар»
 7810 «Салынып (орнатылып) жатқан негізгі құралдар»
Кт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты».
Тауарды дайындауды аяқтау кезінде тауар дайындаушы ұсынған барлық есептер негізінде 

мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 7809 «Үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа құралдар»
Кт 7810 «Салынып (орнатылып) жатқан негізгі құралдар».
20. Клиентке тауарды үстеме бағасын ескере отырып, сату бағасы бойынша беру жəне 

олармен коммерциялық кредит туралы шарт жасау кезінде мынадай бухгалтерлік жазба 
жүзеге асырылады:

Дт 7806 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптар»
Кт 7808 «Қорлар»
 7809 «Үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа құралдар»
 7832 «Болашақ кезеңдер кірістері» (үстеме баға сомасына).
21. Банктің есеп саясатында белгіленген кезеңдікпен кірістерді үстеме баға сомасына 

жатқызу кезінде, мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 7832 «Болашақ кезеңдер кірістері»
Кт 7870 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша кірістер».
22. Коммерциялық кредит туралы шарт бойынша төлемдерді алу кезінде мынадай 

бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7806 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптар».
23. Банктің есеп саясатында белгіленген, бірақ есепті күннен жиі емес кезеңдікпен банк са-

уда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша клиенттерге талаптардың құнсыздануына 
тест жүргізеді. Құнсыздануынан болатын зиянды өтеуге арналған резервтерді (провизияларды) 
құрған жағдайда мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 

Дт 7889 «Активтердің құнсыздануынан болатын зиян»
Кт 7813 «Зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)».
24. Банктің уəкілетті органы банктің ішкі құжаттарында белгіленген тəртіппен сауда қызметін 

қаржыландыру операциялары бойынша клиенттерге төленбеген талаптарды есептен шығару 
туралы шешім қабылдаған жағдайда, мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 7813 «Зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»
Кт 7806 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптар».
25. Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша клиенттерге талаптардың 

кредиттік сапасын өтеген немесе жақсартқан жағдайда зиянды өтеуге арналған бұрын 
қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мынадай бухгалтерлік жазбамен азайтылады:

Дт 7813 «Зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»
Кт 7866 «Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер».

5-параграф. Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған жəне 
заңды тұлғалардың капиталдарына қатысу арқылы жəне (немесе) əріптестік та-

лаптарымен өндірістік жəне сауда қызметін қаржыландыру операцияларына 
орналастырылған ақшаны бухгалтерлік есепке алу 

26. Инвестициялық депозит туралы шарт бойынша қабылданған ақша есебінен заңды 
тұлғалардың капиталдарына қатысу арқылы жəне (немесе) əріптестік талаптарымен өндірістік 
жəне сауда қызметін қаржыландыруды жүзеге асыру кезінде, мынадай бухгалтерлік жазба 
жүзеге асырылады:

Дт 7805 «Қатысу үлесі»
Кт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты».
27. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысудан түскен кірістерді банктің есеп 

саясатында белгіленген кезеңдікпен есептеу кезінде, мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге 
асырылады:

Дт 7806 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптар»
Кт 7864 «Заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысудан кіріс».
28. Қатысудан кірістер алу кезінде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7806 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптар».
29. Банктің есеп саясатында белгіленген, бірақ есепті күннен жиі емес кезеңдікпен банк 

заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына жəне (немесе) əріптестік талаптармен қатысу 
үлесінің құнсыздануына тест жүргізеді. Құнсызданудан болатын зиянды өтеуге арналған 
резервтерді (провизияларды) құрған жағдайда мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 7889 «Активтердің құнсыздануынан болатын зиян»
Кт 7813 «Зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)».
30. Банктің уəкілетті органы құнсызданудан зияндарды өтеуге қалыптастырылған резервтер 

(провизиялар) есебінен заңды тұлғалардың жарғылық капиталында жəне (немесе) серіктестік 
талаптарымен қатысу үлестерін есептен шығару туралы шешім қабылдаған жағдайда мынадай 
бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 

Дт 7813 «Зияндарды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»
Кт 7805 «Қатысу үлестері»
 7806 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша талаптар».
31. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталында жəне (немесе) серіктестік талаптары-

мен қатысу үлестерінің кредиттік сапасын өтеу немесе жақсарту жағдайында, бұдан бұрын 
құнсызданудан зияндарды өтеуге қалыптастырылған резервтер (провизиялар) мынадай 
бухгалтерлік жазбамен азайтылады: 

Дт 7813 «Зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»
Кт 7866 «Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер».
32. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы жəне (немесе) серіктестік талаптарымен 

қатысу үлестерін сатқан кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
1) қатысу үлесінің құнына:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7805 «Қатысу үлестері»;
2) қатысу үлесін сатып алу-сатудан кірістер пайда болған жағдайда:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7863 «Активтерді сатып алу-сатудан түскен кірістер»;
3) қатысу үлесін сатып алу-сатудан шығыстар пайда болған жағдайда:
Дт 7883 «Активтерді сатып алу-сатудан шығыстар»
Кт 7805 «Қатысу үлестері».

6-параграф. Инвестициялық депозит шарты бойынша қабылданған жəне 
инвестициялық қызметке лизинг (жалдау) талабымен орналастырылған ақшаның 

бухгалтерлік есебі

33. Лизингке (жалға) беру үшін инвестициялық депозит шарты бойынша қабылданған 
ақша есебінен мүлікті сатып алған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 7809 «Үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа құралдар»
Кт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты».
34. Банктің есептік саясатында белгіленген кезеңділікпен лизинг (жалдау) шартының та-

лаптарына сəйкес жалдау төлемдерін есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге 
асырылады:

Дт 7812 «Жалдау бойынша есептелген кірістер»
Кт 7869 «Лизинг (жалдау) төлемдері түріндегі кірістер».
35. Лизинг (жалдау) шартының талаптарына сəйкес жалдау төлемдерін алған кезде мы-

надай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7812 «Жалдау бойынша есептелген кірістер».
36. Бухгалтерлік есеп мақсатында операциялық жалдау ретінде жасалған лизинг (жалдау) 

шартын сыныптау кезінде сатып алынған мүлік мынадай бухгалтерлік жазбамен, есеп саяса-
тында көзделген кезеңділікпен амортизацияланады:

Дт 7888 «Негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық аударымдар»
Кт 7809 «Үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа құралдар».
37. Бухгалтерлік есеп мақсатында жасалған лизинг (жалдау) шартын қаржылық жалдау 

ретінде сыныптау кезінде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
1) лизинг алушыға мүлікті лизингке (жалға) берген кезде:
Дт 7811 «Лизингке (жалға) берілген активтер бойынша талаптар»
Кт 7809 «Үйлер, машиналар, жабдық, көлік жəне басқа құралдар»;
2) Нұсқаулықтың 35-тармағында көзделген бухгалтерлік жазбаға қосымша лизинг (жалдау) 

шартының талаптарына сəйкес мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7811 «Лизингке (жалға) берілген активтер бойынша талаптар».
38. Банктің есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен, бірақ есептік күнінен жиі емес 

банк лизинг (жалдау) шарты бойынша талаптар құнсыздануына тест жүргізеді. Талаптар 
құнсыздануынан зияндарды өтеуге резервтерді (провизияларды) жасаған кезде лизинг (жал-
дау) шарты бойынша мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 7889 «Активтердің құнсыздануынан болатын зияндар»
Кт 7813 «Зияндарды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)».
39. Банктің уəкілетті органы лизинг (жалдау) шарты бойынша құнсызданған талаптар-

ды құнсызданудан болған зияндарды өтеуге қалыптастырылған резервтер (провизиялар) 
есебінен есептен шығару туралы шешім қабылдаған жағдайда мынадай бухгалтерлік жазба 
жүзеге асырылады:

Дт 7813 «Зияндарды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»
Кт 7812 «Жалдау бойынша есептелген кірістер».
40. Лизинг (жалдау) шарты бойынша талаптардың кредиттік сапасын өтеген жəне 

жақсартқан жағдайда, құнсызданудан болған зияндарды өтеуге бұдан бұрын қалыптастырылған 
резервтер (провизиялар) мынадай бухгалтерлік жазбамен азайтылады:

Дт 7813 «Зияндарды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»
Кт 7866 «Резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер».

7-параграф. Инвестициялық депозит шарты бойынша қабылданған ақшаны пайда-
лану нəтижелерінің бухгалтерлік есебі

41. Клиентке тиесілі кірісті банктің есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен есептеген 
кезде инвестициялық депозит шартының талаптарына сəйкес инвестициялық депозит бойын-
ша мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 7881 «Инвестициялық депозит бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар»
Кт 7833 «Инвестициялық депозиттер бойынша есептелген шығыстар»;
клиентке инвестициялық депозит бойынша кірісті төлеу кезінде:
Дт 7833 «Инвестициялық депозиттер бойынша есептелген шығыстар»
Кт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»;
егер клиенттердің ақшасы біріктірілген жағдайда:
Дт 2245 «Инвестициялық депозиттер»
Кт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары» 
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»;
  клиенттерге ақша төлеген кезде:
Дт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
Кт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар».
42. Банкке клиенттің ақшасын басқарғаны үшін тиесілі сыйақыны банктің есеп саясатында 

белгіленген кезеңділікпен есептеген кезде шарттың талаптарына сəйкес мынадай бухгалтерлік 
жазба жүзеге асырылады: 

Дт 7881 «Инвестициялық депозит бойынша сыйақы төлеумен байланысты шығыстар» 
Кт 7834 «Инвестициялық депозитті басқарғаны үшін сыйақы»;
  жəне бірмезгілде:
Дт 1729 «Инвестициялық депозиттермен операциялар бойынша есептелген кірістер»
Кт 4618 «Инвестициялық депозиттермен операциялар бойынша қызмет көрсетулер  

  үшін кірістер».
Банкке клиенттің ақшасын басқарғаны үшін тиесілі сыйақыны төлеген кезде шарттың та-

лаптарына сəйкес мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 
Дт 7834 «Инвестициялық депозитті басқарғаны үшін сыйақы»
Кт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»;
  жəне бірмезгілде:
Дт 2245 «Инвестициялық депозиттер»
 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары» 
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
Кт 1729 «Инвестициялық депозиттермен операциялар бойынша есептелген кірістер».
43. Клиентке инвестициялық депозитті қайтарған жағдайда мынадай бухгалтерлік жаз-

балар жүзеге асырылады:
1) қайтарылатын инвестициялық депозиттің сомасына:
Дт 7831 «Инвестициялық депозиттер бойынша міндеттемелер»
Кт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»;
2) егер клиенттердің ақшасы біріктірілген жағдайда:
Дт 2245 «Инвестициялық депозиттер»
Кт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»;
3) клиенттерге ақша төлеген кезде:
Дт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
Кт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»;
4) банктің ақшасын клиенттің талабы бойынша инвестициялық депозитті мерзімінен бұрын 

қайтару үшін пайдаланған жағдайда:
Дт 1553 «Инвестициялық депозиттер бойынша клиенттермен есеп айырысу»
Кт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»;
жəне бірмезгілде 7831 «Инвестициялық депозиттер бойынша міндеттемелер» шоты бой-

ынша клиент алдындағы берешекті азайту жəне банк алдындағы берешекті тану сомасына 
баланстан тыс шоттарда: 

Дт 7831 «Инвестициялық депозиттер бойынша міндеттемелер»
Кт 7831 «Инвестициялық депозиттер бойынша міндеттемелер»;
  банктің ақшасын өтеген кезде:
Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 1553 «Инвестициялық депозиттер бойынша клиенттермен есеп айырысу».
44. Банк инвестициялық депозиттің шығындылығы кезінде сыйақыға берілген құқығын 

жоғалтқан жағдайда (инвестициялық депозит бойынша тартылған ақшаны пайдалану 
нəтижесінде кірістің болмауы) мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

Дт 5921 «Банктік қызметтен болатын басқа да шығыстар»
Кт 1729 «Инвестициялық депозиттермен операциялар бойынша есептелген кірістер»;
  бірмезгілде:
Дт 7834 «Инвестициялық депозиттерді басқарғаны үшін сыйақы»
Кт 7871 «Басқа да кірістер».
45. Егер инвестициялық депозиттің ақшасы салынған активтер құнының азаюына байла-

нысты зиян банктің кінəсінен туындаған жағдайда Нұсқаулықтың 44-тармағында көзделген 
бухгалтерлік жазбаларға қосымша мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

Дт 5921 «Банктік қызметтен болатын басқа да шығыстар»
Кт 2245 «Инвестициялық депозиттер»
 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»;
  жəне бірмезгілде:
Дт 7801 «Банктің клиенттердің ақшалай қаражатын есепке алу шоты»
Кт 7871 «Басқа да кірістер».

3-тарау. Банктік қарыз операцияларының бухгалтерлік есебі
 
46. Банк қарызын беру кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
Дт 1301 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт қарыздары»
 1302 «Басқа банктерге берілген қысқамерзімді қарыздар»
 1303 «Басқа банктерге берілген овернайт қарыздары»
 1304 «Басқа банктерге берілген ұзақмерзімді қарыздар»
 1321 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген овердрафт қарыздары»

 1322 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   
  берілген қысқамерзімді қарыздар»

 1323 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   
  берілген ұзақмерзімді қарыздар»

 1411 «Клиенттерге берілген қысқамерзімді қарыздар»
 1417 «Клиенттерге берілген ұзақмерзімді қарыздар»
 1429 «Клиенттерге берілген басқа да қарыздар»
Кт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»;
  əділ құны бойынша қарыз тартуға байланысты туындаған дисконт сомасына:
Дт 1301 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт қарыздары»
 1302 «Басқа банктерге берілген қысқамерзімді қарыздар»
 1303 «Басқа банктерге берілген овернайт қарыздары»
 1304 «Басқа банктерге берілген ұзақмерзімді қарыздар»
 1321 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген овердрафт қарыздары»
 1322 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қысқамерзімді қарыздар»
 1323 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген ұзақмерзімді қарыздар»
 1411 «Клиенттерге берілген қысқамерзімді қарыздар»
 1417 «Клиенттерге берілген ұзақмерзімді қарыздар»
 1429 «Клиенттерге берілген басқа да қарыздар»
Кт 1312 «Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша дисконт»
 1330 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қарыздар бойынша дисконт»
 1434 «Клиенттерге берілген қарыздар бойынша дисконт».
47. Банктік қарыз шарттары 7339 «Əртүрлі құндылықтар мен құжаттар» баланстан тыс 

шотында шартты құны 1 (бір) теңге бойынша мынадай тəсілмен көрсетіледі:
Кіріс 7339 «Əртүрлі құндылықтар мен құжаттар».
48. Егер қарыз алушының міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде кепіл қабылданса, 

кепіл шарты негізінде банк қарызын қамтамасыз етуге қабылданған мүліктің құны сомасына 
(теңгеде, сол сияқты шетел валютасында) мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Кіріс 7250 «Қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік».
49. Егер қарыз алушының міндеттемелерін қамтамасыз ету ретінде кепілдік қабылданса, 

қабылданған кепілдік сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 6075 «Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар»
Кт 6575 «Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал азаюы».
50. Дисконтты амортизациялау кезінде банктің есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен 

мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1312 «Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша дисконт»
  1330 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қарыздар бойынша дисконт»
  1434 «Клиенттерге берілген қарыздар бойынша дисконт»
Кт 4312 «Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша дисконтты амортизациялау   

  бойынша кірістер»
  4330 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қарыздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер»
  4434 «Клиенттерге берілген қарыздар бойынша дисконтты амортизациялау 
  бойынша кірістер».
51. Банк қарызын өтеу шотына ақша келіп түскен кезде мынадай бухгалтерлік жазба 

жүзеге асырылады:
Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 1301 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт қарыздары»
 1302 «Басқа банктерге берілген қысқамерзімді қарыздар»
 1303 «Басқа банктерге берілген овернайт қарыздары»
 1304 «Басқа банктерге берілген ұзақмерзімді қарыздар»
 1321 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген овердрафт қарыздары»
 1322 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қысқамерзімді қарыздар»
 1323 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген ұзақмерзімді қарыздар»
 1411 «Клиенттерге берілген қысқамерзімді қарыздар»
 1417 «Клиенттерге берілген ұзақмерзімді қарыздар»
 1429 «Клиенттерге берілген басқа да қарыздар».
52. Банк қарызын толық өтеген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
1) кепіл затының құнын есептен шығарған кезде:
Шығыс 7250 «Қамтамасыз етуге (кепілге) қабылданған мүлік»;
2) құжаттарды есептен шығарған кезде:
Шығыс 7339 «Əртүрлі құндылықтар мен құжаттар»;
3) қабылданған кепілдік сомасын есептен шығарған кезде:
Дт 6575 «Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптардың ықтимал азаюы»
Кт 6075 «Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар».
53. Егер мерзімі басталған кезде қарыз алушы банк қарызы бойынша борышын өтемеген 

кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1306 «Басқа банктердің қарыздар бойынша мерзімі өткен берешегі»
 1327 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек»
 1424 «Клиенттердің қарыздар бойынша мерзімі өткен берешегі»
Кт 1301 «Басқа банктердің корреспонденттік шоттары бойынша овердрафт қарыздары»
 1302 «Басқа банктерге берілген қысқамерзімді қарыздар»
 1303 «Басқа банктерге берілген овернайт қарыздары»
 1304 «Басқа банктерге берілген ұзақмерзімді қарыздар»
 1321 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген овердрафт қарыздары»
 1322 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қысқамерзімді қарыздар»
 1323 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген ұзақмерзімді қарыздар»
 1411 «Клиенттерге берілген қысқамерзімді қарыздар»
 1417 «Клиенттерге берілген ұзақмерзімді қарыздар»
 1429 «Клиенттерге берілген басқа да қарыздар».
54. Егер банк қарызы шартында тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) сомасы-

на тұрақсыздық айыбын (айыппұлды, өсімпұлды) есептеу көзделген жағдайда мынадай 
бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1879 «Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)»
Кт 2871 «Қайырымдылық төлемдерінің шоты».
55. Банк қарызы бойынша тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) сомасы алынған кезде 

мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
  1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
  1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 1879 «Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)».
Алынған тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) сомаларын қайырымдылық ұйымының 

пайдасына аударған кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
Дт 2871 «Қайырымдылық төлемдерінің шоты»
Кт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар».
56. Банктік қарыз бойынша мерзімі өткен берешекті өтеу шотына ақша түскен кезде мы-

надай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 1306 «Басқа банктердің қарыздар бойынша мерзімі өткен берешегі»
 1327 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек»
 1424 «Клиенттердің қарыздар бойынша мерзімі өткен берешегі».
57. Банктік қарыздардың құнсыздануынан болған шығындарды өтеуге резервтер (прови-

зиялар) құру кезінде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 5452 «Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге  

  (провизияларға) ақша бөлу»
 5455 «Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге   

  (провизияларға) ақша бөлу»
 5466 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға 

берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге (провизияларға) ақша бөлу»
Кт 1319 «Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер  

  (провизиялар)»
 1329 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға 

берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер (провизиялар)»
 1428 «Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер 
  (провизиялар)».
58. Банктік қарызды өтеу немесе кредиттік сапасын жақсарту кезінде бұрын қалыптастырған 

резервтер (провизиялар) азаяды жəне мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1319 «Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер  

  (провизиялар)»
 1329 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер (провизиялар)»
 1428 «Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер 
  (провизиялар)»
Кт 4952 «Басқа банктерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша құрылған  

  резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер»
 4955 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша құрылған   

  резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден кірістер»
 4956 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға 

берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) 
қалпына келтіруден кірістер».

59. Банк банктің ішкі құжаттарында белгіленген тəртіппен жəне мерзімде төленбеген мерзімі 
өткен банктік қарыз баланстан есептен шығару туралы шешім қабылдаған жағдайда мынадай 
бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) теңгемен көрсетілген банктік қарыздың негізгі сомасына:
Дт 1319 «Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер  

  (провизиялар)»
 1329 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер (провизиялар)»
 1428 «Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер 
  (провизиялар)»
Кт 1306 «Басқа банктердің қарыздар бойынша мерзімі өткен берешегі»
 1327 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қарыздар бойынша мерзімі өткен берешек»
 1328 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек»
 1424 «Клиенттердің қарыздар бойынша мерзімі өткен берешегі»;
2) қарызды əділ құны бойынша бастапқы танумен байланысты толық амортизацияланбаған 

дисконт сомасына:
Дт 1312 «Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша дисконт»
 1330 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қарыздар бойынша дисконт»
 1434 «Клиенттерге берілген қарыздар бойынша дисконт»
Кт 4312 «Басқа банктерге берілген қарыздар бойынша дисконтты амортизациялау   

  бойынша кірістер»
 4330 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар   

  берілген қарыздар бойынша дисконтты амортизациялау бойынша кірістер»
 4434 «Клиенттерге берілген қарыздар бойынша дисконтты амортизациялау   

  бойынша кірістер».
60. Қарыз алушы баланстан есептен шығарылған банктік қарыз бойынша берешекті өтеу 

кезінде, мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 4952 «Басқа банктерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша құрылған  

  резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден кірістер»
 4955 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша құрылған   

 резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден кірістер»
 4956 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға 

берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) 
қалпына келтіруден кірістер».

4-тарау. Коммерциялық кредит бере отырып сауда делдалы ретінде сауда 
қызметін қаржыландыру бойынша операцияларды бухгалтерлік есепке алу 

1-параграф. Коммерциялық кредит туралы шарт бойынша операцияларды 
бухгалтерлік есепке алу 

61. Коммерциялық кредит туралы шарттың талабында клиенттің тауар үшін ақша кепілімен 
ақы төлеу бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету талабы көзделсе, алынған 
ақша сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 2799 «Басқа да алдын ала ақы төлеу».
62. Коммерциялық кредит туралы шарт 7339 «Əр түрлі құндылықтар жəне құжаттар» 

баланстан тыс шотында мынадай түрде шартты құны 1 (бір) теңге бойынша көрсетіледі:
Кіріс 7339 «Əр түрлі құндылықтар жəне құжаттар».
63. Коммерциялық кредит туралы шарттың мəні дайындауға жататын тауарларды (қайта 

өңдеу өнімдерін, қайта жасалатын жылжымайтын мүліктің жаңа жылжитын затын) сатып алу 
болып табылған жағдайда мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) егер тауарды өндіруші (шығарушы) сатып алынатын тауарға тараптар келісімде 
айқындаған мерзімде (жеткізуді кейінге қалдыру) дереу ішінара алдын ала ақыны немесе 
толық алдын ала ақыны талап етсе алдын ала ақы сомасына:

Дт 1799 «Басқа да алдын ала ақы төлеу»
Кт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»;
2) тауар өндіруші (шығарушы) істелген жұмыстар туралы есеп ұсынуына қарай жəне та-

уар өндіру (шығару) үшін ақы төлеуге қарай, сондай-ақ тауар өндіруді (шығаруды) аяқтаған 
кезде жəне тауар өндіруші (шығарушы) ұсынған барлық есептер негізінде түпкілікті есеп 
айырысу жүргізеді:

Дт 1651 «Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құрал-жабдықтар»
Кт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
 1799 «Басқа да алдын ала ақы төлеу»;
3) тауар өндіру (дайындау) аяқталған кезде:
Дт 1602 «Өзге тауар-материалдық қорлар»
 1610 «Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер»
Кт 1651 «Салынып жатқан (орнатылып жатқан) негізгі құрал-жабдықтар».
64. Банк тауар сатып алған жағдайда, оны сатып алуға тікелей байланысты шығынды ескере 

отырып нақты құн сомасына мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1602 «Өзге тауар-материалдық қорлар»
 1610 «Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер»
Кт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар».
65. Коммерциялық кредит туралы шартқа сəйкес клиентке тауарды өткізу кезінде мынадай 

бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
Дт 1426 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша клиентке талаптар»
Кт 1602 «Өзге тауар-материалдық қорлар»
 1610 «Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер»
 2794 «Болашақ кезеңдер кірістері» (үстеме баға сомасына);
  бір мезгілде 2799 «Басқа да алдын ала ақы төлеу» баланс шотында есепте  

  тұрған клиенттен бұрын алынған алдын ала ақы сомасына:
Дт 2799 «Басқа да алдын ала ақы төлеу»
Кт 1426 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша клиентке талаптар».
66. Коммерциялық кредит туралы шарт бойынша төлемдерді алған кезде мынадай 

бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»

 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 1426 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша клиентке талаптар».
67. Банктің есеп саясатында көзделген кезеңділікпен үстеме баға сомасын кіріске жатқызған 

кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 2794 «Болашақ кезеңдер кірістері»
Кт 4426 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша сыйақы алуға 
  байланысты кірістер».
68. Егер мерзімі келген кезде клиент коммерциялық кредит бойынша борышын өтемеген 

болса мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1427 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша мерзімі өткен 
  берешек»
Кт 1426 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша клиентке талаптар».
69. Егер коммерциялық кредит туралы шартта тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

есептеу көзделген жағдайда Нұсқаулықтың 54 жəне 
55-тармақтарында көзделген бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады.
70. Клиент коммерциялық кредит бойынша мерзімі өткен берешекті төлеген кезде мынадай 

бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 1427 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша мерзімі өткен 
  берешек».
71. Банк коммерциялық кредит туралы шарт бойынша талаптардың құнсыздануына 

банктің есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен, бірақ есепті күннен жиі емес тест жүргізеді. 
Құнсызданудан болған зиянды өтеуге резервтер (провизиялар) құрылған жағдайда мынадай 
бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 5455 «Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге   
  (провизияларға) ақша бөлу»

Кт 1428 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер   
  (провизиялар)».

72. Банктің уəкілетті органы коммерциялық кредит туралы шарт бойынша ақысы төленбеген 
мерзімі өткен талаптарды есептен шығару туралы шешім қабылданған жағдайда мынадай 
бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт  1428 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер   
  (провизиялар)» 

Кт 1427 «Сауда қызметін қаржыландыру операциялары бойынша мерзімі өткен 
  берешек».
73. Коммерциялық кредит туралы шарт бойынша талаптар өтелген немесе кредиттік са-

пасы жақсарған жағдайда құнсызданудан болған зиянды өтеуге бұрын қалыптастырылған 
резервтер (провизиялар) мынадай бухгалтерлік жазбамен азаяды:

Дт 1428 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер   
  (провизиялар)»

Кт 4955 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша құрылған   
  резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден түскен кірістер».

5-тарау. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу арқылы жəне (не-
месе) серіктестік талаптарымен өндірістік жəне сауда қызметін қаржыландыруды 

бухгалтерлік есепке алу

74. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу арқылы жəне (немесе) серіктестік 
талаптарымен өндірістік жəне сауда қызметін қаржыландырған кезде (бұдан əрі – бірлескен 
қызмет) мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) ақшамен қаржыландырған кезде:
Дт 1473 «Ислам банкінің өндірістік жəне сауда қызметіне инвестициялары»
Кт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»;
2) банктің негізгі қаражатын салу арқылы қаржыландырған кезде:
Дт 1473 «Ислам банкінің өндірістік жəне сауда қызметіне инвестициялары»
Кт 1652 «Жер, үйлер жəне ғимараттар»
 1653 «Компьютерлік жабдық»
 1654 «Басқа да негізгі құрал-жабдықтар»
 1658 «Көлік құралдары».
75. Клиент бірлескен қызметке қатысу сомасына мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге 

асырылады: 
Дт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
Кт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар».
76. Банктің есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен, заңды тұлғалардың жарғылық 

капиталдарына қатысудан түскен кірістерді есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба 
жүзеге асырылады:

Дт 1756 «Басқа да операциялар бойынша есептелген кірістер»
Кт 4880 «Ислам банкінің өндірістік жəне сауда қызметін қаржыландырудан болатын  

  кірістері».
77. Қатысудан кірістер алған кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 2870 «Басқа да транзиттік шоттар».
78. Кірістерді (зиянды) бөлген кезде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:
1) банк кірісінің сомасына:
Дт 2870 «Басқа да транзиттік шоттар»
Кт 1756 «Басқа да операциялар бойынша есептелген кірістер»;
2) банктің қатысушы клиенті кірісінің сомасына:
Дт 2870 «Басқа да транзиттік шоттар»
Кт 2203 
2204 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары» 
«Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары».
79. Клиент жобадағы өз үлестерін банкке сатқан кезде, банктің жобадағы үлестерді сатып 

алғанын көрсететін мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1473 «Ислам банкінің өндірістік жəне сауда қызметіне инвестициялары»
Кт 2203 «Заңды тұлғалардың ағымдағы шоттары»
  2204 «Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттары»
 2205 «Жеке тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары»
 2211 «Заңды тұлғалардың талап етуге дейінгі салымдары».
80. Банк жобадағы өз үлестерін клиентке сатқан кезде, клиенттің жобадағы үлестерді сатып 

алғанын көрсететін мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 1473 «Ислам банкінің өндірістік жəне сауда қызметіне инвестициялары».

6-тарау. Лизинг (жалдау) талаптарымен инвестициялық қызметті бухгалтерлік 
есепке алу

81. Банк мүлікті лизинг (жалдау) шартына сəйкес лизингке (жалға) беру үшін сатып алған 
кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:

Дт 1656 «Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар»
Кт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар».
82. Лизинг (жалдау) шарты 7339 «Əр түрлі құндылықтар жəне құжаттар» баланстан тыс 

шотында 1 (бір) теңге шартты құны бойынша былайша көрсетіледі:
Кіріс 7339 «Əр түрлі құндылықтар жəне құжаттар».
83. Банктің есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен лизинг (жалдау) шартының та-

лаптарына сəйкес жалдау төлемдерін есептеген кезде мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге 
асырылады:

Дт 1771 «Ислам банкінің жалдау жағдайындағы инвестициялық қызмет бойынша 
  есептелген кірістері»
Кт 4477 «Ислам банкінің жалдау жағдайындағы инвестициялық қызмет бойынша   

  сыйақы алуына байланысты кірістері».
84. Лизинг (жалдау) шартының талаптарына сəйкес жалдау төлемдерін алған кезде мы-

надай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 1771 «Ислам банкінің жалдау жағдайындағы инвестициялық қызмет бойынша   

  есептелген кірістері».
85. Егер мерзімі басталған кезде клиент лизинг (жалдау) шартында көзделген төлемді 

төлемесе мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады:
Дт 1772 «Жалдау жағдайындағы инвестициялық қызмет бойынша мерзімі өткен   

  берешек» 
Кт 1771 «Ислам банкінің жалдау жағдайындағы инвестициялық қызмет бойынша   

  есептелген кірістері».
86. Егер коммерциялық кредит туралы шартта тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) 

есептеу көзделген жағдайда Нұсқаулықтың 54 жəне 
55-тармақтарында көзделген бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады. 
87. Операциялық жалдау ретінде бухгалтерлік есеп мақсатында жасалған лизинг (жал-

дау) шартын сыныптау кезінде сатып алынған мүлік банктің есеп саясатында көзделген 
кезеңділікпен амортизацияланады:

Дт 5785 «Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар бойынша амортизациялық  
  аударымдар»

Кт 1696 «Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар бойынша есептелген   
  амортизация».

88. Қаржылық жалдау ретінде бухгалтерлік есеп мақсатында жасалған лизинг (жалдау) 
шартын сыныптау кезінде мынадай бухгалтерлік жазбалар жүзеге асырылады:

1) лизинг алушыға мүлікті лизингке (жалға) беру кезінде: 
Дт 1305 «Басқа банктерге қаржы лизингі»
  1326 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  қаржы лизингі»
  1420 «Клиенттерге берілген қаржы лизингі»
Кт 1656 «Жалға беруге арналған негізгі құрал-жабдықтар»;
2) Нұсқаулықтың 84-тармағында көзделген бухгалтерлік жазбаға қосымша лизинг (жалдау) 

шартының талаптарына сəйкес мынадай бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 
Дт 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
Кт 1305 «Басқа банктерге қаржы лизингі»
 1326 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  қаржы лизингі»
 1420 «Клиенттерге берілген қаржы лизингі»;
3) Нұсқаулықтың 85-тармағында көзделген бухгалтерлік жазбаға мынадай бухгалтерлік 

жазба жүзеге асырылады: 
Дт 1309 «Қаржы лизингі бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі»
 1328 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек»
 1421 «Қаржы лизингі бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі»
Кт 1305 «Басқа банктерге қаржы лизингі»
 1326 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  қаржы лизингі»
 1420 «Клиенттерге берілген қаржы лизингі».
89. Клиент лизинг (жалдау) шарты бойынша мерзімі өткен төлемді төлеген кезде мынадай 

бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 
Дт 1001 «Кассадағы қолма-қол ақша»
 1051 «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі корреспонденттік шот»
 1052 «Басқа банктердегі корреспонденттік шоттар»
Кт 1772 «Жалдау жағдайындағы инвестициялық қызмет бойынша мерзімі өткен   

  берешек»
 1309 «Қаржы лизингі бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі»
 1328 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек»
 1421 «Қаржы лизингі бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі».
90. Банктің есеп саясатында белгіленген кезеңділікпен, алайда есепті күннен сирек 

емес банк лизинг (жалдау) шарты бойынша талаптардың құнсыздануына тест жүргізеді. 
Құнсызданудан болған зияндарды өтеуге резервтер (провизиялар) құру жағдайында мынадай 
бухгалтерлік жазба жүзеге асырылады: 

Дт 5453 «Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша резервтерге   
  (провизияларға) ақша бөлу»

 5452 «Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге  
  (провизияларға) ақша бөлу»

 5455 «Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге   
  (провизияларға) ақша бөлу»

 5466 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   
              берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтерге 

  (провизияларға) ақша бөлу»
Кт 1877 «Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды  

  өтеуге арналған резервтер (провизиялар)»
 1319 «Басқа банктерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер
  (провизиялар)»
 1329 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер»
 1428 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша резервтер».
91. Банктің уəкілетті органы лизинг (жалдау) шарты бойынша төленбеген мерзімі өткен 

талаптарды есептен шығару туралы шешім қабылдаған жағдайда мынадай бухгалтерлік 
жазба жүзеге асырылады: 

Дт 1877 «Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды  
  жабуға арналған резервтер (провизиялар)»

 1319 «Басқа банктерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер  
  (провизиялар)»

 1329 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   
  берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер»

 1428 «Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер 
  (провизиялар)»
Кт 1772 «Жалдау жағдайындағы инвестициялық қызмет бойынша мерзімі өткен 
  берешек»
 1309 «Қаржы лизингі бойынша басқа банктердің мерзімі өткен берешегі»
 1328 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қаржы лизингі бойынша мерзімі өткен берешек»
 1421 «Қаржы лизингі бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі».
92. Лизинг (жалдау) шарты бойынша талаптардың кредиттік сапасын өтеу немесе жақсарту 

жағдайында құнсызданудан болған зиянды өтеуге бұрын қалыптастырылған резервтер (про-
визиялар) мынадай бухгалтерлік жазбамен азайтылады: 

Дт 1877 «Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша шығындарды  
  жабуға арналған резервтер (провизиялар)»

 1319 «Басқа банктерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі
  бойынша резервтер (провизиялар)»
 1329 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер»
 1428 «Клиенттерге берілген қарыздар мен қаржы лизингі бойынша резервтер 
  (провизиялар)»
Кт 4953 «Банк қызметіне байланысты дебиторлық берешек бойынша құрылған   

  резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден кірістер»
 4952 «Басқа банктерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша құрылған  

  резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден кірістер»
 4955 «Клиенттерге берілген қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша құрылған   

  резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден кірістер»
 4956 «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға   

  ұсынылған қарыздар жəне қаржы лизингі бойынша құрылған резервтерді 
  (провизияларды) қалпына келтіруден кірістер».

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 12 ма-
мырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15117 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 34-бетте) 
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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 27 наурыз                     №47                         Алматы қаласы

Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру 
қағидаларын бекіту туралы 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес, бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыруды жетілдіру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидалары бекітілсін.
2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 

Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Д.Т.Ғалиеваға жүктелсін.

6. Осы қаулы, осы қаулымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру 
қағидалары 10-тармағының 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 5), 11) 
тармақшаларын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 27 наурыздағы №47 қаулысымен бекітілген

Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының заңына сəйкес əзірленді жəне қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы 
компанияларының, исламдық арнайы қаржы компанияларының, «Қазақстанның Даму Банкі» 
акционерлік қоғамының жəне микроқаржы ұйымдарының (бұдан əрі – ұйым) бухгалтерлік есепті 
жүргізуін автоматтандыру тəртібін айқындайды.

2. Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандырудың негізгі мақсаты бухгалтерлік есеп 
жүргізуді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелерді (бұдан əрі – ақпараттық жүйе) қолдану 
арқылы ұйымдар жасайтын операциялар мен оқиғалар туралы ақпаратты жинау, тіркеу жəне 
жинақтау жүйесін автоматтандыру жəне мүдделі тұлғаларды ұйымның қаржылық жағдайы, 
қызметінің нəтижелері жəне қаржылық жағдайындағы өзгерістер туралы толық жəне дəйекті 
ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады.

Қаржылық есептілік жасауды қаржылық есептіліктің ұлттық стандарттарына сəйкес жүзеге 
асыратын ұйымдарға бухгалтерлік есепті Қағидаларда көзделген тəртіппен кеңсе пакеттерінің 
қосымшаларын пайдалана отырып жүргізуге жол беріледі.

3. Қағидаларда «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 
ақпандағы, «Ақпараттандыру туралы» 2015 жылғы 24 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
заңдарында көзделген ұғымдар, сондай-ақ мынадай ұғымдар қолданылады:

1) автоматтандырылған жұмыс орны – ұйымның кəсіби қызметкерінің автоматтандырылған 
бизнес-процестерді іске асыруға қатысуын қамтамасыз ететін техникалық, ақпараттық жəне 
бағдарламалық ресурстардың жиынтығы;

2) аудиторлық із – мəмілелерді (операцияларды) немесе жүйелік функцияларды жасаған 
кезде пайдаланушының іс-əрекетін қадағалау жəне белгілеу процесі;

3) дерекқор – деректердің сипаттамасы, сондай-ақ олардың объектілері арасындағы 
өзара байланысы сипатталатын тұжырымдамалық құрылымға сəйкес ұйымдастырылған 
деректердің жиынтығы;

4) орталықтандырылмаған қолжетімділік – қашықтағы автоматтандырылған жұмыс орын-
дары пайдаланушыларының жергілікті базаларды деректерді реттеп беру арқылы үйлестіре 
отырып, байланыс арналары бойынша ақпараттық жүйенің бірыңғай деректер базасына 
қолжетімділігі;

5) орталықтандырылған қолжетімділік – қашықтағы автоматтандырылған жұмыс орында-
ры пайдаланушыларының нақты уақыт режимінде байланыс арналары бойынша ақпараттық 
жүйенің бірыңғай деректер базасына қолжетімділігі;

6) сторно – бухгалтерлік тіркелімдерден анықталған қателерді түзету жөніндегі бухгалтерлік 
жазба.

4. Ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, бухгалтерлік есепті жүргізу Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнаманың талапта-
рын сақтай отырып жүзеге асырылады.

5. Ақпараттық жүйеде мыналардың: 
1) синтетикалық (қорытынды) есеп пен талдамалық (нақты) есептің;
2) қағаз тасымалдағышта басылып шығарылған жəне бекітілген қаржылық есептердің не 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне электрондық форматта ұсынылған қаржылық 
есептердің жəне ақпараттық жүйеден қалыптастырылған электрондық есептердің бірдейлігі 
қамтамасыз етіледі.

6. Қызметтің үзіліссіздігін қамтамасыз ету үшін ұйым мыналар қамтылатын ішкі құжатты 
əзірлейді жəне ұйымның басшысы не оның орнындағы адам, немесе ұйымның өзге басқару 
органы оны бекітеді:

1) ақпараттық жүйенің ішінара немесе толық бұзылуы жағдайында оған қол жетімділікті 
қамтамасыз ету үшін ықтимал ақпараттық жағдайлар тізбесін, техникалық құралдардың істен 
шығуы (қорек көзін жоғалту, жүйе құрауыштарының (модульдердің, шағын жүйелердің) істен 
шығуын жəне басқаларды көрсете отырып, оны қалпына келтірудің (сақтаудың) қадамдық 
рəсімдері;

2) ақпараттық жүйенің қауіпсіздігі, оның ішінде ақпаратты рұқсат етілмеген кіруден қорғау 
рəсімдері.

7. Қағидаларды қолдану мақсатында ұйымның бөлімшелері фронт-офис, мидл-офис 
(болған жағдайда) жəне бэк-офис болып бөлінеді.

2-тарау. Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру 
8. Ұйымның бухгалтерлік есебін жүргізуді автоматтандыру мынадай жүйелілікпен 

қамтамасыз етіледі:
1) ұйым жасайтын барлық операциялардың нақтыланған бухгалтерлік есебі жүйе 

құрауыштарының (модульдер, шағын жүйелер) талдамалық бухгалтерлік есебінде бастапқы 
құжаттардың негізінде көрсетіледі;

2) бастапқы құжаттардағы ақпарат бухгалтерлік есеп регистрлерінде жинақталып, жүйеге 
келтіріледі;

3) талдамалық есептің деректері синтетикалық есеп шоттары бойынша топтастырылады;
4) синтетикалық есептің деректері бас кітапта жəне (немесе) дерекқорында көрсетіледі;
5) бас кітаптың жəне (немесе) дерекқордың ақпараты негізінде жекелеген қаржылық 

есептілік қалыптастырылады. 
Ақпараттық жүйені пайдалана отырып, жекелеген қаржылық есептілікті қалыптастыруды 

автоматтандырған кезде ұйым бухгалтерлік баланстың пайда жəне зиян туралы есептің, ақша 
қаражатының қозғалысы туралы есептің, капиталдағы өзгерістер туралы есептің автоматты 
түрде қалыптастырылуын қамтамасыз етеді.

Ақша қаражатының қозғалысы туралы есепті қалыптастырған кезде ақша қаражатының 
қозғалысы туралы есептің көрсеткіштеріне қолмен түзетулер енгізуге жол беріледі.

9. Ақпараттық жүйені пайдалана отырып, бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру 
үшін ұйым мыналар қамтылатын ішкі құжаттарды əзірлейді жəне ұйымның басшысы не оның 
орнындағы адам, немесе ұйымның өзге басқару органы оны бекітеді:

1) қолданылатын ақпараттық жүйелердің тізбесі (екі жəне одан көп ақпарат жүйесі 
қолданылған жағдайда);

2) əрбір ақпараттық жүйенің мыналарды қамтитын сипаттамасы:
жүйе құрауыштарының тізбесі (модульдер, шағын жүйелер);
жүйенің əрбір құрауышы (модульдің, шағын жүйенің) міндетінің сипаттамасы;
жүзеге асырылатын бизнес-процестердің сипаттамасын көрсете отырып, жасалатын 

операциялар бойынша ақпараттық жүйелер арасында (екі жəне одан көп ақпараттық жүйе 
пайдаланылған жағдайда) өзара байланысы жəне (немесе) өзара іс-қимыл жасау, оның ішінде 
ақпарат алмасудың жəне (немесе) берудің əдістері жəне (немесе) тəсілдері;

жүйе құрауыштарының (модульдердің, шағын жүйелердің) сыртқы ақпарат көздерімен не 
ұйымның бағалы қағаздармен операцияларды (төлемдер, қайта бағалау, сатып алу (сату) жəне 
басқа да операцияларды жүргізу үшін пайдаланылатын басқа ақпараттық жүйелерімен өзара 
іс-қимылдары болған кездегі бизнес-процестерді автоматтандыруды сипаттау;

Ұйым басшысының не оның орнындағы адамның немесе ұйымның басқару органының 
ақпарат жүйесінің əзірлеушісі ұсынған құжаттады олар осы тармақтың 2) тармақшасында 
көзделген талаптарға сəйкес келген жағдайда бекітуіне рұқсат етіледі.

3) ұйымның бухгалтерлік балансы баптарының (жолдарының) əрбір бап (жол) бойынша 
көрсетілген тізбесі:

бухгалтерлік есеп шотын көрсете отырып, нəтижесі бухгалтерлік баланстың осы бабы 
(жолы) сомасының құрамына енгізілетін жасалатын операцияның мазмұны;

бухгалтерлік баланстың осы бабын (жолын) қалыптастыруға негіз болатын, бухгалтерлік 
жазбаларды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын жүйе құрауыштары (модульдер, шағын 
жүйелер).

10. Бухгалтерлік есепті жүргізуді автоматтандыру кезінде төмендегілер қамтамасыз етіледі:
1) дерекқордың жəне (немесе) бас кітаптың болуы;
2) бір үлгідегі бухгалтерлік жазбаларды пайдалана отырып операцияларды көрсету үшін 

тұрақты негізде қолданылатын автоматтандырылған жұмыс орнын пайдаланушының үлгі опе-
рацияларды таңдау мүмкіндігі. Бухгалтерлік жазбаларды біртектес бухгалтерлік жазбаларға 
жатқызу өлшемшарттары ұйымның ішкі құжаттарында оларды жүйеге асыру кезеңділігі 
негізінде айқындалады;

3) ұйымның ішкі құжаттарында белгіленген кезеңділікпен ақпараттық жүйеде осы 
тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген үлгі операцияларды таңдау нəтижесінде бухгалтерлік 
жазбаның дұрыс көрсетілуіне бақылауды жүзеге асыру.

Бухгалтерлік есепті жүргізу жəне қаржылық есептілікті жасау туралы Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қарылық есептілік туралы заңнамасының талап-
тарын өзгерткен, есептік саясатқа, жүргізілетін операциялардың бизнес-процесіне өзгерістер 
енгізген ұйым ақпараттық жүйенің теңшеулеріне тиісті өзгерістер енгізеді;

4) жалпыға танымал тиісті анықтамалықтарға (жіктеуіштерге) қолжетімділік жəне оларды 
ақпаратты бірегейлендіру мақсатында қолдану;

5) клиенттерді банктік шот нөмірінің деректемелері, клиенттің жеке басын куəландыратын 
құжат (жеке тұлғалар үшін), банк шотының нөмірі жəне (немесе) клиентпен жасалған шарт 
(шарттар) негізінде клиент жүргізген барлық операциялар бойынша пайдаланылатын 
ақпараттық жүйеде тарихи деректерді қарау мүмкіндігімен клиентті ақпараттық жүйеде есепке 
алу сəтінен бастап есепке алуды жүргізу;

6) ұйымның қызметкерлері арасында операцияның сипатына (мазмұнына) жəне ұйым 
қызметкерінің функциональдық өкілеттіктеріне қарай қолжетімділік құқығын, оның ішінде 
ұйымның ішкі құжаттарында сипатталған қауіпсіздіктің балама деңгейін қамтамасыз ете оты-
рып, ұйымның ішкі құжаттарында көзделген ақпараттық жүйеде бухгалтерлік жазбаларды 
санкциялау (бекіту) тəртібін құру жолымен шектеу;

7) валютаның əртүрлі түрлерін қолдау (ұйым шетел валютасымен операцияларды 
жүргізген жағдайда);

8) міндетті жолдарды толтыра отырып, кіріс деректердің сапасын тексеруді қоса, 
бухгалтерлік есеп тіркелімдерін жүргізу;

9) ақпараттық жүйеде көрсетілген барлық операциялардағы аудиторлық іздің мазмұны;
10) автоматтандырылған жұмыс орнының дерекқорға жəне (немесе) бас кітапқа 

орталықтандырылған немесе орталықтандырылмаған қолжетімділігі;
11) барлық жүргізілген сторно туралы есепті қалыптастыру;
12) операцияларды жүргізу үшін пайдаланылатын ақпараттық жүйелер арасындағы 

өзара байланыс; 
13) бухгалтерлік жазбаларды ақпараттық жүйеде операция жүргізілген немесе оқиға болған 

сəтте не тікелей олар аяқталған соң жүзеге асыру;
14) сторноны қатені анықталған күні жүзеге асыру жəне сторноны кейінгі күнмен жүзеге 

асыру мүмкіндігін болдырмау. 
11. Қағидалардың 6 жəне 9-тармақтарында көрсетілген ұйымның ішкі құжаттарындағы 

ақпараттың, ақпараттық жүйеде жасалатын нақты бизнес-процестері мен процестерімен 
жаңартылуын тексеру жылына кемінде бір рет жүргізіледі, нəтижесі ұйымның ішкі құжатымен 
айқындалған шешімімен тіркеледі.

12. Ұйымның бас кітап деңгейінде жүргізетін операциялары Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының:

«Қазақстан Республикасы қаржы нарығының жекелеген субъектілері үшін Бухгалтерлік 
есептің үлгі шоттар жоспарын бекіту туралы» 2008 жылғы 22 қыркүйектегі № 79 (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5348 тіркелген);

«Екінші деңгейдегі банктерде, ипотекалық ұйымдарда жəне «Қазақстанның Даму банкі» 
акционерлік қоғамында Бухгалтерлік есептің үлгі шоттар жоспарын бекіту туралы» 2011 
жылғы 31 қаңтардағы № 3 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
6793 тіркелген) қаулыларымен бекітілген бухгалтерлік есептің үлгі шоттар жоспарына сəйкес 
бухгалтерлік есеп шоттарында көрсетіледі.

 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2017 жылғы 27 наурыздағы № 47 қаулысына қосымша 

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының кейбір қаулыларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының құрылымдық элементтерінің тізбесі

1. «Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 272 қаулысы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7982 тіркелген, 2012 жылғы 
12 желтоқсанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 818-823 (27894) жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
микроқаржы ұйымдарының бухгалтерлік есебі жəне қаржылық есептілігі мəселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 388 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8350 тіркелген, 2013 жылғы 5 маусымда «Егемен 
Қазақстан» газетінде № 141 (28080) жарияланған) қосымша болып табылатын Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір нормативтік құқықтық актілеріне микроқаржы 
ұйымдарының бухгалтерлік есебі жəне қаржылық есептілігі мəселелері бойынша енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулар тізбесінің 4-тармағы.

3. «Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 272 қаулысына 
өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 18 
маусымдағы № 123 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11700 тіркелген, 2015 жылғы 27 шілдеде «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік мекемесінің «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бухгалтерлік 
есепті жүргізу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 6 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13415 тіркелген, 2016 жылғы 4 сəуірде «Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігі Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік мекемесінің «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) қосымша болып табылатын Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есепті жүргізу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 6-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 28 сəуірде 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15084 бо-
лып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 27 наурыз               №48                    Алматы қаласы 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін 
лауазымға тағайындау және олармен еңбек шартын 

тоқтату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 
24 тамыздағы № 261 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
қаулы етеді:

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін лауазымға тағайындау жəне 
олармен еңбек шартын тоқтату қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 тамыздағы № 261 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7996 тіркелген, 2012 жылғы 6 желтоқсанда «Егемен 
Қазақстан» газетінде № 802-806 (27877) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметшілерін 
лауазымға тағайындау жəне олармен еңбек шартын тоқтату қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тарау мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар
3. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) Агенттік – Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 

мен қадағалау агенттігі («Қазақстан Республикасының қаржы нарығын мемлекеттік реттеу 
жүйесін əрі қарай жетілдіру туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 12 
сəуірдегі № 25 Жарлығымен таратылды);

2) ведомстволар – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Алматы қаласындағы 
өңірлік қаржы орталығын дамыту комитеті («Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кейбір 
мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 
458 Жарлығымен таратылды), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын жəне 
қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті («Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 30 қаңтардағы 
№ 744 Жарлығымен таратылды), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржылық 
қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті («Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 30 
қаңтардағы № 744 Жарлығымен таратылды);

3) кадр қызметі – Ұлттық Банктің қызметкерлермен жұмыс жүргізу бөлімшесі (филиалдар-
да – қызметкерлермен жұмыс жүргізу жөніндегі маман);

4) кадр резерві – Ұлттық Банк Төрағасы бекіткен, Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымы-
на кейіннен орналасу үшін конкурстан немесе іріктеуден ойдағыдай өткен адамдардың тізімі;

5) конкурс – Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына орналасу үшін өткізілетін рəсімдер;
6) конкурсқа қатысушылар – конкурс туралы хабарландыру жарияланғаннан кейін Ұлттық 

Банкке құжаттарын тапсырған адамдар;
7) конкурстық комиссия – Ұлттық Банктің алқалы органы, ол конкурсқа қатысушылар 

тапсырған құжаттарды қарайды, кандидаттармен əңгімелесу жүргізеді жəне Ұлттық Банк 
қызметшісінің бос лауазымына орналасуға кандидаттарды түпкілікті іріктеуді жүзеге асырады;

8) құжаттар – конкурсқа қатысуға ниет білдірген адамдардың кадр қызметіне ұсынатын 
құжаттары;

9) мүдделі бөлімше – Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымы бар бөлімше;
10) талаптар – Ұлттық Банк қызметшісінің лауазымына орналасуға үміткер адамдарға 

олардың кəсіби дайындық деңгейін, құзыреттілігін жəне Ұлттық Банк қызметшісінің бос ла-
уазымына сəйкестігін айқындау мақсатында Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес талаптар;

11) Ұлттық Банк – Ұлттық Банктің орталық аппараты, филиалдары жəне өкілдігі;
12) Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына орналасуға кандидаттар (бұдан əрі – кан-

дидаттар) – конкурстық комиссияның шешімі негізінде сынаққа жəне əңгімелесуге жіберілген 
конкурсқа қатысушылар;

13) Ұлттық Банктің еншілес ұйымдары – акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы Ұлттық Банкке тиесілі заңды тұлғалар;

14) Ұлттық Банктің қызметкерлері – саяси мемлекеттік қызметшілерді қоспағанда, Ұлттық 
Банкте қызмет атқарып жүрген, еңбекақысы Ұлттық Банк бюджетінің (шығыстар сметасының) 
қаражаты есебінен төленетін адамдар;

15) Ұлттық Банктің қызметшілері – мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын, Ұлттық 
Банкте Ұлттық Банктің міндеттері мен функцияларын іске асыруға бағытталған лауазымдық 
өкілеттіктерді жүзеге асыратын адамдар;

16) Ұлттық Банктің ұйымдары – Ұлттық Банктің республикалық мемлекеттік кəсіпорындары;
17) филиалдар – Ұлттық Банктің филиалдары;
18) іріктеу – Ұлттық Банк қызметшілерінің кадр резервін қалыптастыру мақсатында 

өткізілетін рəсімдер.»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына орналасу»;
7-тармақта:
3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«3) жоғары біліктілік деңгейі жəне кəсіби дайындығы бар адамдар:
шет тілін білетін (IELTS халықаралық сертификатының болуы – 9-дан 6-дан төмен емес, 

TOEFL IBT – 120-дан 80, TCF 699-дан 400 (В2), СILS 1, HSK 11-ден 6-деңгей);
жəне (немесе) ғылыми дəрежесі бар;
жəне (немесе) шетелдік жоғары оқу орындарында оқуды аяқтаған;
жəне (немесе) халықаралық бухгалтерлік (CMA, CPA, CIPA, CAP, ACCA, IAB) немесе 

қаржылық (CFM, CFA, IFA, CIMA) сертификаттары, ақпараттық технологиялар (CISA, CISM) 
жəне ішкі аудит (CIA, CCSA, CRMA, CGAP, CFSA) саласында халықаралық сертификатта-
ры, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (ACAMS) саласындағы халықаралық сертификаты бар; 

жəне (немесе) Ұлттық Банктің ұйымдарында жəне еншілес ұйымдарында, ұлттық басқарушы 
холдингте, даму институттарында, қаржы ұйымдарында Ұлттық Банк қызметшісінің бос 
лауазымының функционалдық бағыттарына сəйкес келетін салаларда кемінде 2 (екі) жыл 
жұмыс тəжірибесі бар;

жəне (немесе) мемлекеттік органдарда басшы лауазымдарда кемінде 1 (бір) жыл жұмыс 
тəжірибесі бар;»;

5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«5) Ұлттық Банк Магистратурасының жəне «Назарбаев Университеті» ДБҰ түлектері.»;
11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Конкурс өткізу туралы хабарландыру Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында 

қазақ жəне орыс тілдерінде орналастырылады.»;
12-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) құжаттарды қабылдау мерзімі. Құжаттарды қабылдау конкурс өткізу туралы хабар-

ландыру орналастырылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады;»;
31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«31. Конкурстық комиссия қорытынды отырысында кандидаттарды ұсынылған құжаттар, 

сынақ, əңгімелесу нəтижелері негізінде бағалайды жəне олардың арасынан Ұлттық Банк 
қызметшісінің бос лауазымына орналасу жəне кадр резервіне есептеу үшін адамдарды 
іріктейді.»;

37-тармақ алып тасталсын;
3-1-тарау мынадай редакцияда жазылсын:
«3-1-тарау. Кадр резервін қалыптастыру
38-1. Кадр резерві конкурстық комиссияның оң қорытындысын алған кандидаттардан жəне 

іріктеуден өткен адамдардан қалыптастырылады.
38-2. Кадр резервіне есептеу үшін іріктеу өткізу туралы хабарландыру Ұлттық Банктің ресми 

интернет-ресурсында қазақ жəне орыс тілдерінде орналастырылады.
38-3. Іріктеуге қатысуға ниет білдірген адамдар Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында 

түйіндеменің электрондық нұсқасын толтырады.
Түйіндемені қабылдау мерзімі хабарландыру орналастырылған күннен бастап 1 (бір) 

айдан соң аяқталады.
38-4. Түйіндеме қабылдау аяқталған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде кадр қызметі 

түйіндеме ұсынған тұлғалардың тізімін қалыптастырады.
Кадр қызметі қалыптастырған адамдардың тізімі Ұлттық Банктің бөлімшелеріне əңгімелесу 

жүргізу үшін жіберіледі.
Əңгімелесу уақыты, күні жəне өткізілетін орны туралы ақпаратты кадр қызметі электрондық 

почта жəне (немесе) телефон байланысының құралдары арқылы кадр қызметі қалыптастырған 
тізімдегі адамдарға хабарлайды.

38-5. Ұлттық Банктің бөлімшелері Ұлттық Банк бөлімшесі қызметінің бағытына сəйкес 
келетін салаларда білімі бар адамдарды анықтау мақсатында кадр қызметі қалыптастырған 
адамдардың тізімін ұсынған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде кадр қызметі 
қалыптастырған тізімдегі адамдармен əңгімелесу өткізеді.

Əңгімелесу нəтижелері бойынша Ұлттық Банктің бөлімшелері əңгімелесуден ойдағыдай 
өткен адамдардың тізімін кадр қызметіне жібереді.

38-6. Кадр қызметі əңгімелесуден өткен адамдардың бірыңғай тізімін жасайды жəне оны 
Ұлттық Банк Төрағасына бекітуге жібереді.

Іріктеуден өткен адамдардың бекітілген тізімі Ұлттық Банктің ақпараттық стендінде 
көпшілікке көрінетіндей қолжетімді жерде жəне Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында 
орналастырылады.

38-7. Кадр резервіне есептелген адамдар Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымы болған 
жағдайда Ұлттық Банк қызметшісінің лауазымына оларды кадр резервіне есептеген күннен 
бастап 1 (бір) жыл ішінде тағайындалады.

38-8. Адамдарды кадр резервінен шығару мынадай жағдайларда:
1) кадр резервіне есептелген адам кадр резервінен шығару туралы өтініш берген жағдайда;
2) кадр резервіне есептелген адам Ұлттық Банк қызметшісінің бос лауазымына орналасқан 

жағдайда;
3) Қағидалардың 38-7-тармағында көрсетілген мерзім аяқталған жағдайда жүзеге асы-

рылады.
38-9. Ұлттық Банктің кадр резервін қалыптастыру жəне одан шығару жұмысы кадр 

қызметіне жүктеледі.»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Еңбек шартын тоқтату»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Қорытынды ережелер».
2. Қызметкерлермен жұмыс жүргізу басқармасы (Қонаев А.Т.) Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 

Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Төрағасы 
Д.Т. Ақышевқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
12 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15114 болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 сәуір       №72           Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне қаржы нарығы мәселелері бойынша 

өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді: 

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы 
нарығы мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі бекітілсін. 

2. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде ресми жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А.Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

Ұлттық Банк Төрағасы 
Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
 2017 жылғы 28 сəуірдегі №72 қаулысына қосымша 

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының қаржы нарығы мəселелері 
бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі 

1. «Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар нарығында брокерлік жəне (немесе) 
дилерлік қызметті жүзеге асыра алатын туынды бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдары 
базалық активтерінің тізбесін жəне оларды сатып алу тəртібін, сондай-ақ қайталама нарықта 
мемлекеттік бағалы қағаздармен жəне мемлекеттік емес бағалы қағаздармен, ұйымдаспаған 
бағалы қағаздар нарығында туынды қаржы құралдарымен мəмілелер жасау жағдайларын 
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын рет-
теу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 16 шілдедегі № 210 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4892 тіркелген) мынадай 
өзгерістер енгізілсін: 

2-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2-1. Екінші деңгейдегі банктер жүргізуін орталық депозитарий жүзеге асыратын 

ұйымдастырылмаған нарықта жасалған туынды қаржы құралдарымен мəмілелер тізіліміне 
(бұдан əрі – тізілім) енгізу үшін Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 12957 тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 
желтоқсандағы № 254 қаулысымен бекітілген Орталық депозитарий қызметін жүзеге асыру 

қағидаларының жəне орталық депозитарийдің ішкі құжаттарының талаптарына сəйкес апта 
сайын есепті кезеңнен кейінгі аптаның бірінші жұмыс күні Астана қаласының уақытымен сағат 
14-00-ден кешіктірмей орталық депозитарийге ақпарат береді. Ақпарат ақпаратты беру күнінде 
қолданыста болған, ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған нарықтарда жасалған туынды 
қаржы құралдарымен барлық мəмілелер, сондай-ақ есепті кезеңде жасалған жəне орындалған 
мəмілелер бойынша беріледі.»;

3-1-тармақтың 14) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«14) бас банк пен еншілес банк арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде 

беру жөніндегі операцияны жүргізу шеңберінде бағалы қағаздарды жəне (немесе) өзге де 
қаржы құралдарын беру бойынша мəмілелер, сондай-ақ бас банк пен ұлттық басқарушы хол-
динг арасындағы еншілес банктің активтері мен міндеттемелерін беру жөніндегі операцияны 
жүргізу шеңберінде бағалы қағаздарды жəне (немесе) өзге де қаржы құралдарын беру жөніндегі 
мəмілелерді жасау жағдайларын қоспағанда, екінші деңгейдегі банктер ұйымдастырылған 
бағалы қағаздар нарығында мемлекеттік жəне мемлекеттік емес бағалы қағаздармен қайталама 
нарықта мəмілелер жасайды.».

2. «Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге 
асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2013 жылғы 26 шілдедегі № 184 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8692 тіркелген, 2013 жылғы 17 қазанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 
233 (28172) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.»;
көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында 

кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларында:
70-1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«70-1. Осы тарауда белгіленген клиенттердің активтерін жаңа кастодианға беру тəртібі 

Қағидалардың 60-тармағында, 61-тармағының 1) жəне 3) тармақшаларында, 62-тармағының 
2), 3), 4), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында, 64, 69 жəне 70-тармақтарында көзделген талап-
тарды қоспағанда, бас банк (бұдан əрі – бас банк - жаңа кастодиан) пен еншілес банк (бұдан 
əрі – еншілес банк - кастодиан) арасындағы активтер мен міндеттемелерді бірмезгілде беру 
жөніндегі операцияны жүргізу шеңберінде кастодианның инвестициялық қордың активтерін 
жаңа кастодианға беруіне қолданылмайды.».

3. «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі нұсқаулықты 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 27 
тамыздағы № 167 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 9803 тіркелген, 2014 жылғы 18 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін 
жүргізу жөніндегі нұсқаулықта:

21-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) жеке тұлғаның тұрғылықты жері, пошталық мекенжайы, жеке сəйкестендіру нөмірі 

(бұдан əрі – ЖСН), банктік деректемелері;»;
59-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«59. Нұсқаулықтың 41-1, 60 жəне 69-тармақтарында көзделген операцияларды қоспағанда, 

бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша 
талап ету құқықтарын) ұстаушының міндеттемесіне байланысты бағалы қағаздар (эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) бойын-
ша құқықтарды шектеуді тіркеуші бағалы қағаздарына (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалық салынған бағалы қағаздарды 
(эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) 
ұстаушының жəне пайдасына оларға ауыртпалық салу жүргізілетін тіркелген тұлғаның ауыртпалығы 
туралы қарсы бұйрықтары жəне бағалы қағаздарға ауыртпалық салу көзделетін шарттың түпнұсқасы 
немесе көшірмесі негізінде ауыртпалық салу операциясын жүргізу жолымен жүзеге асырады.

Нұсқаулықтың 60 жəне 69-тармақтарында көзделген операцияларды қоспағанда, тіркеуші 
тізілімдер жүйесіндегі бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалықты алып тастау операциясын 
мəмілеге қатысқан тұлғалардың ауыртпалықты алып тастау туралы қарсы бұйрықтарының 
негізінде жүргізеді.»;

89-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«10) Нұсқаулықтың 41-1, 59-1, 60 жəне 69-тармақтарында көзделген операцияларды 

жүргізуді қоспағанда, бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынған;».

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 15 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15221 
болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 сәуір        №73        Алматы қаласы

«Банк активтерінің және міндеттемелерінің бір бөлігін не 
оларды толық мөлшерде басқа банкке (банктерге) 

бірмезгілде беру жөніндегі операцияны, оның ішінде бас 
банк пен оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген 
еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді 
бірмезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу және 

уәкілетті органның осы операцияларды келісу 
қағидаларын, сондай-ақ көрсетілген операцияларды 

жүргізу кезінде беруге жататын активтер мен 
міндеттемелердің түрлерін бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 
8 мамырдағы №77 қаулысына өзгерістер мен толықтыру 

енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Банк активтерінің жəне міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде басқа 
банкке (банктерге) бірмезгілде беру жөніндегі операцияны, оның ішінде бас банк пен оған 
қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен міндеттемелерді 
бірмезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу жəне уəкілетті органның осы операцияларды 
келісу қағидаларын, сондай-ақ көрсетілген операцияларды жүргізу кезінде беруге жататын 
активтер мен міндеттемелердің түрлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2015 жылғы 8 мамырдағы № 77 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11158 тіркелген, 2015 жылғы 27 мамырда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Банк активтері мен міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде басқа банкке 

(банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операцияны, оның ішінде бас банк пен еншілес банк 
арасындағы активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу жəне 
уəкілетті органның осы операцияларды келісу қағидаларын, сондай-ақ көрсетілген операция-
ларды жүргізу кезінде беруге жататын активтер мен міндеттемелердің түрлерін бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Банк активтері мен міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды толық 

мөлшерде басқа банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операцияны, оның ішінде бас 
банк пен еншілес банк арасындағы активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі 
операцияны жүргізу жəне уəкілетті органның осы операцияларды келісу қағидалары, сондай-ақ 
көрсетілген операцияларды жүргізу кезінде беруге жататын активтер мен міндеттемелердің 
түрлері бекітілсін.»;

осы қаулымен бекітілген Банк активтерінің жəне міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды 
толық мөлшерде басқа банкке (банктерге) бірмезгілде беру жөніндегі операцияны, оның ішінде 
бас банк пен оған қатысты қайта құрылымдау жүргізілген еншілес банк арасында активтер мен 
міндеттемелерді бірмезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу жəне уəкілетті органның осы 
операцияларды келісу қағидаларында, сондай-ақ көрсетілген операцияларды жүргізу кезінде 
беруге жататын активтер мен міндеттемелердің түрлерінде: 

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Банк активтері мен міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде басқа банкке 

(банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операцияны, оның ішінде бас банк пен еншілес банк 
арасындағы активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу 
жəне уəкілетті органның осы операцияларды келісу қағидалары, сондай-ақ көрсетілген опера-
цияларды жүргізу кезінде беруге жататын активтер мен міндеттемелердің түрлері»;

кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:
«Осы Банк активтері мен міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде басқа 

банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операцияны, оның ішінде бас банк пен еншілес 
банк арасындағы активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүргізу 
жəне уəкілетті органның осы операцияларды келісу қағидалары, сондай-ақ көрсетілген опера-
цияларды жүргізу кезінде беруге жататын активтер мен міндеттемелердің түрлері (бұдан əрі 
– Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 
31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Банктер туралы заң) сəйкес 
əзірленді жəне банк активтері мен міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде 
басқа банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операцияны, оның ішінде бас банк пен 
еншілес банк арасындағы еншілес банктен бас банкке активтердің бір бөлігін не оларды толық 
мөлшерде жəне міндеттемелерді толық мөлшерде беру жəне бас банктен еншілес банкке 
күмəнді жəне үмітсіз активтердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде беру жолымен ак-
тивтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операцияны жүзеге асыру тəртібін, 
сондай-ақ уəкілетті органның осы операцияларды келісу тəртібін, көрсетілген операцияларды 
жүргізу кезінде берілуге жататын активтер мен міндеттемелердің түрлерін айқындайды жəне 
осындай операциялар бойынша өтпелі кезеңді белгілейді.»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Банктің активтері мен міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде басқа 

банкке (банктерге) бір мезгілде беру жөніндегі операция, оның ішінде бас банк жəне еншілес 
банк арасындағы активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі операция банктің 
кредиторлары мен депозиторларының мүдделері мен құқықтарын қорғау мақсатында жүзеге 
асырылады.»;

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«2. Қағидаларда пайдаланылатын бас ұғымдар:
1) активтер мен міндеттемелерді беру жөніндегі операция - бас банк жəне еншілес банк 

арасындағы операцияларды қоспағанда, беруші банктің активтері мен міндеттемелерінің бір 
бөлігін не оларды толық мөлшерде иеленуші банкке (иеленуші банктерге) бір мезгілде беру 
жөніндегі операция;

2) бас банк - активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі шартқа сəйкес 
күмəнді жəне үмітсіз активтердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде еншілес банкке өткізетін 
жəне салымдарды орналастыруға жəне ұлттық басқарушы холдингтің алынған қарыздарына 
байланысты міндеттемелерді қоспағанда, активтердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде 
жəне міндеттемелерді толық мөлшерде еншілес банктен қабылдайтын бас банк;

3) бас банк жəне еншілес банк арасындағы операция - салымдарды орналастыруға жəне 
ұлттық басқарушы холдингтің алынған қарыздарына байланысты міндеттемелерді қоспағанда, 
еншілес банктен активтер мен міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде бас 
банкке бір мезгілде беру жəне бас банктен күмəнді жəне үмітсіз активтердің бір бөлігін не 
оларды толық мөлшерде еншілес банкке беру жөніндегі операция;

4) беруші банк - активтер мен міндеттемелердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде 
басқа банкке (банктерге) өткізетін банк;

5) еншілес банк - Банктер туралы заңға сəйкес өзіне қатысты қайта құрылымдау жүргізілген, 
салымдарды орналастыруға жəне ұлттық басқарушы холдингтің алынған қарыздарына байла-
нысты міндеттемелерді қоспағанда, активтердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде жəне 
міндеттемелерді толық мөлшерде бас банкке беретін жəне активтер мен міндеттемелерді бір 
мезгілде беру жөніндегі шартқа сəйкес бас банктен күмəнді жəне үмітсіз активтердің бір бөлігін 
не оларды толық мөлшерде қабылдайтын еншілес банк;

6) иеленуші банк - активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі шартқа 
сəйкес беруші банктің активтері мен міндеттемелерінің бір бөлігі не олар толық мөлшерде 
берілетін банк;

7) уəкілетті орган - қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылау мен 
қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.»;

4-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Беруші банктің активтері мен міндеттемелерінің бір бөлігі не олар толық мөлшерде 

иеленуші банкке активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру жөніндегі шарт негізінде 
өткізіледі.»;

8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Беруші банктің басқарушы органы иеленуші банкті таңдау жəне оған активтерді жəне 

міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шешім қабылдайды.»;
9-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«4) уəкілетті орган активтерді жəне міндеттемелерді беру операциясын келіскен жағдайда, 

тараптардың активтерді жəне міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шартты, онда күнін 
жəне осы шарттың барлық маңызды талаптарын көрсете отырып, жасау міндеттемесімен 
беруші банктің жəне иеленуші банктің арасында жасалған алдын ала шарты;»;

12-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«12. Уəкілетті орган активтерді жəне міндеттемелерді беру жөніндегі операцияны 

келіскеннен кейін беруші банк бір ай ішінде Қазақстан Республикасының аумағында тарала-
тын мерзімді баспасөз басылымдарында қазақ жəне орыс тілдерінде, Банктер туралы заңның 
61-2-бабы 4-тармағының екінші бөлігінде белгіленген қарсылық білдіру мерзімін жəне олар 
қабылданатын мекенжайды көрсете отырып, беруші банктің активтері мен міндеттемелерінің 
бір бөлігін не оларды толық мөлшерде беру туралы хабарландыру жариялайды.»;

13 жəне 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«13. Беруші банктің активтері мен міндеттемелерінің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде 

беру туралы хабарландыруды жариялау күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң, беруші 
банк беруші банктің өздерінің алдындағы міндеттемелерін иеленуші банкке беруден бас тартқан 
депозиторлардың жəне (немесе) кредиторлардың тізімін қалыптастырады.

 14. Қағидалардың 12 жəне 13-тармақтарында көзделген іс-шаралар өткізілгеннен кейін 
беру актісін екі данада қоса бере отырып, активтерді жəне міндеттемелерді бір мезгілде беру 
туралы шарт жасалады.»; 

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«16. Беруші банктің жəне иеленуші банктің арасында жасалған активтер мен 

міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шарттың көшірмелері уəкілетті органға оларға қол 
қойылған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде беріледі. Өткізу актісінің көшірмелері беруші 
банк пен иеленуші банктің арасында жасалған активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде 
беру туралы шарттың көшірмелері уəкілетті органға берілген кезден бастап үш ай ішінде 
уəкілетті органға беріледі.»;

20-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«20. Еншілес банктен бас банкке активтердің бір бөлігін не оларды толық мөлшерде жəне 

салымдарды орналастыруға жəне ұлттық басқарушы холдингтің алынған қарыздарына бай-
ланысты міндеттемелерді қоспағанда, міндеттемелерді толық мөлшерде бір мезгілде беру 
жөніндегі операция жəне бас банктен еншілес банкке күмəнді жəне үмітсіз активтердің бір 
бөлігін не оларды толық мөлшерде беру активтерді жəне міндеттемелерді бір мезгілде беру 
туралы бір шарттың шеңберінде жүргізіледі.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«21. Қағидалардың 6-тармағында көзделген дайындық іс-шараларды бас банк пен еншілес 

банк Қағидалардың 6-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген бас банк жүргізбейтін 
іс-шараларды қоспағанда, бір мезгілде жүргізеді.»;

24-тармақта:
1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1) еншілес банктен бас банкке активтерді бір мезгілде беру туралы шарт;»;
3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«3) бас банктің жəне еншілес банктің құқықтық кадастрға, сондай-ақ жылжымалы мүлік 

кепілінің тізіліміне, бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесіне берілетін активтер 
бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ететін құқықтар өткен, бір мезгілде кепіл 
беруші болып табылатын жаңа кредитор туралы мəліметтерді енгізу мақсатында бас жəне 
еншілес банктер арасындағы активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру туралы шартты 
(өткізу актісімен қоса) уəкілетті тіркеуші органға (ұйымға) ұсыну мерзімі;»;

мынадай мазмұндағы 30-тармақпен толықтырылсын:
 «30. Қағидалардың 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 жəне 29-тармақтарының, сондай-ақ 

24-тармағының 1), 2), 3), 4), 6), 7) жəне 9) тармақшаларының ережелері Банктер туралы заңның 
61-4-бабының 10-тармағына сəйкес жүзеге асырылатын, бұрын көрсетілген бапта көзделген 

операцияны жүзеге асырған еншілес банктің активтері мен міндеттемелерін бір мезгілде бас 
банкке беруі жөніндегі операцияға қолданылады.».

2. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Əбдірахманов Н.А.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А.Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк
Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 1 мау-
сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15190 
болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 сәуір              №77            Алматы қаласы

«Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің 
сапасын жақсартуға маманданған ұйымның қызмет 

түрлерін жүзеге асыру қағидаларын, сондай-ақ Иеленетін 
(иеленген) күмәнді және үмітсіз активтерге қойылатын 

талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі 

№ 179 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне азаматтық, банктік заңнаманы 
жетілдіру жəне кəсіпкерлік қызмет үшін жағдайды жақсарту мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 27 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңын 
іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға 
маманданған ұйымның қызмет түрлерін жүзеге асыру қағидаларын, сондай-ақ Иеленетін 
(иеленген) күмəнді жəне үмітсіз активтерге қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 179 қаулысына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізіліміне № 9866 тіркелген, 2014 жылғы 24 
қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маман-

данатын ұйымның қызмет түрлерін жүзеге асыру қағидаларын, сондай-ақ Екінші деңгейдегі 
банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым сатып алатын 
(сатып алған) активтер мен талап ету құқықтарына қойылатын талаптарды бекіту туралы»;

1-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) осы қаулының 2-қосымшасына сəйкес Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік 

портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым сатып алатын (сатып алған) ак-
тивтер мен талап ету құқықтарына қойылатын талаптар бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің са-
пасын жақсартуға маманданған ұйымның қызмет түрлерін жүзеге асыру қағидаларында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға мамандана-

тын ұйымның қызмет түрлерін жүзеге асыру қағидалары»;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қағидалардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) активтер мен талап ету құқықтары – Ұйым бұрын банк болып табылған заңды тұлғалардан 

сатып алатын мүлік, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестері, қарыздар 
(қаржыландыру жобалары) бойынша талап ету құқықтары;

2) баланстық құн – негізгі борыштың, есептелген сыйақының, тұрақсыздық айыбының 
(айыппұлдың, өсімпұлдың), сыйлықақының немесе халықаралық қаржылық есептілік стан-
дарттарына сəйкес қалыптастырылған провизиялар (резервтер) ескерілген дисконттың 
жиынтық құны;

3) күмəнді жəне үмітсіз активтер – қарыздар Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік 
портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын ұйым сатып алатын (сатып алған) 
активтер мен талап ету құқықтарына қойылатын талаптардың 4-тармағында белгіленген 
өлшемшарттарға сəйкес келген жағдайда, негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бой-
ынша қалыптастырылған резервтерді есептемегенде олар бойынша күнтізбелік тоқсан күннен 
асатын мерзімі өткен берешегі бар банктер берген қарыздар бойынша талап ету құқықтары;

4) негізделген қаржыландыру – Ұйымның банктік салым шартының басқамен бірге 
баланстық құн бойынша бағаланатын күмəнді жəне үмітсіз активтердің көлемін қатарынан 
келесі күнтізбелік 6 (алты) айдан аспайтын мерзім ішінде орналастырылатын банктік салымның 
мөлшерінен кем емес көлемде төмендету бойынша банктің міндеттемесін көздейтін талапта-
рымен банкте ақша орналастыру түрінде банкке қаржы ресурстарын беруі; 

5) шарт – нысаны Ұйымның күмəнді жəне үмітсіз активтерді сатып алуы болып табылатын 
Ұйым мен банктің арасында жасалатын шарт.»; 

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Ұйымның акционері нəтижесінде Ұйым бұрын банк болып табылған заңды тұлғалардың 

активтерін жəне талап ету құқықтарын өзінің активтері мөлшерінің он жəне одан көп пайызы 
сомасына сатып алатын мəмілені жасау туралы шешімді «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 
жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 69-бабы 1-тармағы екінші бөлігінің 
ережелерін ескере отырып қабылдайды.

Нəтижесінде Ұйым бұрын банк болып табылған заңды тұлғалардың активтерін жəне талап 
ету құқықтарын өзінің активтерінің мөлшерінің он пайыздан кем сомасына сатып алатын мəміле 
Қағидалардың 3, 4, 5 жəне 6 тармақтарында көзделген ережелерді ескере отырып жасалады.

Активтерді жəне талап ету құқықтарын Ұйымның пайдасына беру бұрын банк болып 
табылған заңды тұлғаның барлық бар ауыртпалықтар, тыйым салулар, төрелік, сот жəне 
басқа құзыретті органдардың (оның ішінде шетелдік) шешімдері, қозғалған қылмыстық істер, 
азаматтық талап арыздары жəне үшінші тұлғалардың активтер бойынша басқа талаптары 
туралы ақпаратты міндетті түрде жария етуімен жүзеге асырылады.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Иеленетін (иеленген) күмəнді жəне үмітсіз активтерге 
қойылатын талаптар осы қаулыға қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қаржылық тұрақтылық жəне тəуекелдер департаменті (Хəкімжанов С.Т.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен: 

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 
Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуника-
циялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он 
күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі жəне 2017 
жылғы 1 мамырдан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

Ұлттық Банк Төрағасы
Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 сəуірдегі №77 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2014 жылғы 24 қыркүйектегі №179 қаулысына 2-қосымша

 
Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға ма-

манданатын ұйым сатып алатын (сатып алған) активтер мен талап ету құқықтарына 
қойылатын талаптар

1. Осы Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маман-
данатын ұйым сатып алатын (сатып алған) активтер мен талап ету құқықтарына қойылатын 
талаптар (бұдан əрі – Талаптар) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі 
туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне 
екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын 
ұйым (бұдан əрі – Ұйым) сатып алатын (сатып алған) активтер мен талап ету құқықтарына 
қойылатын талаптарды белгілейді.

2. Талаптардың мақсаттары үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) активтер жəне талап ету құқықтары – мүлік, заңды тұлғалардың капиталына қатысу 

үлестері, қарыздар бойынша талап ету құқықтары, күмəнді жəне үмітсіз активтер;
2) күмəнді жəне үмітсіз активтер – қарыздар Талаптардың 4-тармағында белгіленген 

өлшемшарттарға сəйкес келген жағдайда, негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бой-
ынша қалыптастырылған резервтерді есептемегенде олар бойынша күнтізбелік тоқсан күннен 
асатын мерзімі өткен берешегі бар банктер берген қарыздар бойынша талап ету құқықтары;

3) Қазақстан Республикасының тəуелсіз рейтингі – Standard & Poor’s, Fitch Ratings, Moody’s 
Investors Service халықаралық рейтинг агенттіктері Қазақстан Республикасына тағайындаған 
рейтингтер;

4) қарыз алушылар тобы – бір кредиттік желі шеңберінде берілген қарыздар бойынша 
осы топта қарыз алушы-заңды тұлғалардың бірмезгілде акционерлері немесе қатысушылары 
не қоса қарыз алушылары, кепіл берушілері, кепілгерлері болып табылатын қарыз алушы-
заңды тұлғалар тобы;

5) шарт – нысаны Ұйымның банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алуы болып 
табылатын Ұйым мен банктің арасында жасалатын шарт.

3. Ұйым активтерді жəне талап ету құқықтарын, егер əрбір активтің немесе талап ету 
құқығының баланстық құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына 
белгіленген айлық есептік көрсеткіштің кемінде бір жүз еселенген мөлшерін құраған жағдайда 
сатып алады.

4. Ұйым қарыздар бойынша талап ету құқықтарын осындай қарыздар бірмезгілде барлық 
мынадай өлшемшарттарға сəйкес келген жағдайда сатып алады:

1) негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік тоқсан күннен аса-
тын мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (оның ішінде бір кредиттік желі шеңберінде қарыз 
алушылар тобына берілген қарыздар);

2) қарыздар бойынша қарыз алушылар мемлекеттің қатысуы бар заңды тұлғаларды 
қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденттері-заңды тұлғалар жəне (немесе) қарыз 
алушылар тобы болып табылады;

3) Талаптардың 5-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген кепіл түрлерін 
қоспағанда, кепілмен, оның ішінде Қазақстан Республикасының резиденттері – эмитенттер 
шығарған, «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамының ресми тізіміне енгізілген, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының тəуелсіз рейтингіне сəйкес келетін немесе одан асатын кредиттік 
рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері – эмитенттер шығарған бағалы 
қағаздармен қамтамасыз етілген қарыздар; 

4) шарт жасалатын күні негізгі борышты, есептелген сыйақыны, тұрақсыздық айыбын 
(айыппұлдар, өсімпұлдар) қоса алғанда, берешектің қалдығы 60 (алпыс) миллион жəне одан 
көп теңгені немесе шетел валютасындағы балама сомасын құрайды;

5) қарыз алушының (кепіл берушінің) негізгі қызметінің түрі мыналарға:
ауыл, орман жəне балық шаруашылығына; 
білім беруге; 
денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтерге; 
сумен қамтуға, кəріз жүйелеріне, қалдықтарды жинау жəне бөлуді бақылауға; 
қаржы жəне сақтандыру қызметіне; 
кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызметке; 
əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрс ету саласындағы қызметке;
қызметтің басқа түрлерін ұсынуға; 
бұрынғы аумақтық ұйымдар мен органдар қызметіне; 
мемлекеттік басқаруға жəне қорғанысқа, міндетті əлеуметтік қамсыздандыруға; 
үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтары жəне өзі тұтыну үшін тауарлар мен 

қызметтерді шығаратын қызметке жатпайды.
Осы тармақтың ережелері Ұйымның бұрын банк болып табылған заңды тұлғалардан 

қарыздар бойынша талап ету құқықтарын сатып алу бойынша мəмілелер жасау жағдайларына 
қолданылмайды.

5. Ұйым: 
1) қарыз алушыға (кепіл берушіге) қатысты тазарту, оңалту немесе банкроттық рəсімдері 

жүргізілген;
2) Қазақстан Республикасының тəуелсіз рейтингіне сəйкес келетін немесе одан асатын 

кредиттік рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезиденттері - эмитенттер шығарған 
бағалы қағаздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі, ал Ұйым 
сатып алған күмəнді жəне үмітсіз активтерді сатып алушыға (инвесторға), оның ішінде 
төлемді кейінге қалдыру талаптарымен бірмезгілде сатқан жағдайда – Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығына қатысушы мемлекеттердің аумақтарынан тыс жердегі мүлік жəне мүліктік құқық, 
не Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес азаматтық айналымда 
шектелген мүлік кепіл мəні болып табылған;

3) қарыз бойынша жалғыз кепіл мəні:
аяқталмаған құрылыс объектілері;
жылжымайтын тұрғын үй;
компьютер жабдығы жəне техника;
арнайы техника;
айналымдағы тауарлар;
болашақта түсетін мүлік;
жиһаз;
жер қойнауын пайдалану құқығы;
авторлық құқықтар;
лицензиялар;
патенттер;
талап ету құқығы;
жерді пайдалану құқығы;
жалдау құқығы;
тауар белгісіне арналған құқық;
үшінші тұлғалардың кепілдіктері мен кепілгерліктері болған жағдайларды қоспағанда, бан-

ктерден қарыздар бойынша талап ету құқығын сатып алады.
6. Қамтамасыз етудің жалпы кепілдік құнындағы жекелеген кепіл мəні құнының үлесіне 

қойылатын талаптар Ұйымның ішкі нормативтік құжаттарында көзделеді.
7. Талаптардың 4-тармағының 4) жəне 5) тармақшаларының, 5-тармағының 1) жəне 3) 

тармақшаларының, 6-тармағының ережелері Ұйым сатып алған күмəнді жəне үмітсіз активтерді 
сатып алушыға (инвесторға), оның ішінде төлемді кейінге қалдыру талаптарымен бірмезгілде 
сату жағдайларына қолданылмайды.

 
Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 8 мау-

сымда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15202 
болып енгізілді.


