
«Фридом Финанс» АҚ-ның көрсететін қызметтерінің «PROFESSIONAL» ТАРИФІ  
(тариф 2022 жылғы 30 мамырдан бастап қолданысқа енгізіледі) 

 

№ ҚЫЗМЕТТІҢ АТАУЫ ТАРИФ 

1. БРОКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕР 

1.1. Ұйымдастырылған нарықта қаржылық құралдарды сатып алу / сату  

1.1.1.        KASE (Қазақстандық Қор Биржасы) мәміле сомасының 0,04% * 

1.1.2.        AIX (Астана Халықаралық қаржы орталығының Биржасы) мәміле сомасының 0,09% * 

1.2. Ұйымдастырылмаған нарықта қаржылық құралдарды сатып алу / сату 
мәміле сомасының 0,5% (аз дегенде 10 000 
теңге**) 

1.3. Халықаралық нарықтарда қаржылық құралдарды сатып алу / сату 

мәміле сомасының 0,3%  
(аз дегенде 10 000 теңге), мәмілені AIX 
арқылы жүргізген жағдайда – мәміле 
құнының  0,50%, аз дегенде 60 000 теңге» 

1.4. РЕПО операциялары 
әр күн ішінде операцияның ашылу көлемінің 
0,001%, РЕПО операциясы үшін (РЕПО 
операциясын ашу және жабу үшін) 1 000 теңге  

1.5. РЕПО операциясын ұзарту/параметрлерін өзгерту 1 000 теңге 

1.6. Өтелмеген жайғасымдарды ауыстыру операциясы (теңгеде) 

әр күн ішінде операцияның ашылу көлемінің 
0,02% (аз дегенде 10 теңге) 
Өтелмеген жайғасымдарды ауыстыру 
операциясы бойынша сыйақы мөлшерлемесі 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
өтімділік ұсыну бойынша тұрақты қатынау 
операциялары бойынша мөлшерлеме 
сомасының және жылдық 4%, бірақ жылдық 
15% кем емес мөлшердегі маржаның мәніне 
тең 

1.7. Өтелмеген жайғасымдарды ауыстыру операциясы (АҚШ долларында) 

әр күн ішінде операцияның ашылу көлемінің 
0,02%   (аз дегенде 10 теңге)  
Өтелмеген жайғасымдарды ауыстыру 
операциясы бойынша сыйақы мөлшерлемесі 
жылдық 12% аспайтын мөлшерді құрайды. 

1.8. 
Брокердің борышқорлық бағалы қағаздарын оларды бастапқы 
орналастыру шеңберінде сатып алу  

0 теңге 

 
1.9. 

 

 
Бір жолғы сату  

Бағалы қағаздарды Бір жолғы сату 
нәтижесінде алынған соманың 2 % **** 

2. НАҚТЫЛЫ ҰСТАУ ҚЫЗМЕТТЕРІ 

2.1. Жеке шотты ашу, жабу Тегін** 

2.2. Нақтылы ұстау (активтерді сақтау және есепке алу) Тегін *** 

2.3. 
Бағалы қағаздарды есепке алу (с.і., нақтылы ұстауға енгізу) / Ақшаларды 
есепке алу 

Тегін**  
(корреспондент-банктердің,  эквайринг 
жүйесінің комиссиясы аударған кезде 
ұсталады) 

2.4. Бағалы қағаздарды есептен шығару (с.і. нақтылы ұстаудан шығару) 
4000 теңге, AIX-тан шығарған жағдайда – 
операция сомасының 0,50%, аз дегенде           
50 000 теңге 

2.5. Ақша қаражаттарын есептен шығару (KZT) 
Мерзімді төлем – 1500 теңге 
Әдеттегі төлем – 600 теңге 

2.6. Валюта аударымы 
аударым сомасының 0,3%   (аз дегенде  
15 000 теңге) 

2.7. Ақша қаражаттарын айырбастау,  банктің бағамы бойынша мәміле сомасының 0,2%   

2.8. Кепілзат операцияларын/қаржылық құралдарға ауыртпалықты тіркеу 2 000 теңге 

2.9. 

Клиенттің алдында есептілік  

Жеке шот бойынша операциялардың орындалғаны/орындалмағаны 
туралы хабарлама  

Тегін 

Жеке шоттан үзінді 2 000 тенге 

Бағалы қағаздар мен ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп  Тегін 

3. ӨЗГЕ ҚЫЗМЕТТЕР 

3.1. 
ҚР ҰБ Қазақстандық Банкаралық Есеп айырысу орталығының 
куәландырушы орталығында электрондық цифрлық қолтаңба кілттерін 
шығарып беру  

4 000 теңге 

 
 
 



Ілеспе үстеме шығыстар және комиссиялық сыйақыны қолдану шарттары я 
* - IPO (акцияларды жария орналастыру) жүргізу аясында қосымша Биржаның комиссиясы алынады  
** - мәмілені сүйемелдеуге тартылған бөгде ұйымдардың қызметтеріне комиссиялар қосылмаған  
*** - Кастодианның, Бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің, шетелдік депозитарийлердің комиссиялық 
сыйақысы бөлек ұсынылады 
**** - төменде көрсетілген жағдайларды қоспағанда және ерекшеліктерді ескере отырып, брокер мен клиенттің 
арасында жасалған брокерлік шарттың аясында клиенттің кез келген шоттан ақша қаражаттарын шығарғанға 
дейін брокердің ұстауға құқылы комиссиялық сыйақысы:  
 
Бір жолғы операция деп клиенттің Қоғамның қатысуынсыз, яғни  Қоғамның клиенттің есебінен және оның 
мүддесін көздеп мәмілені (мәмілелерді) оның жеке шотынан ақша қаражаттарын шығарған сәтке дейін толық 
көлемде жасауы нәтижесінде емес сатып алған бағалы қағаздарды сатуы (бұдан әрі – «Бір жолғы сату»)  
ұғынылады.   
 
Осы тарифтің 1.9 тармағында көзделген комиссиялық сыйақы келесі жағдайларда ұсталмайды:  
- егер Бір жолғы сату күніне дейінгі (Бір жолғы сату күнін қоса алғанда) 3 (үш) айға тең кезең аралығында 
клиенттің шоты бойынша жасалған кез келген бағалы қағаздарды сатып алу-сату мәмілелерінің жиынтық 
айналымы Бір жолғы сату мәмілесін қоса алғанда Бір жолғы сату нәтижесінде алынған ақша қаражаттары 
сомасының үш еселенген көлемінен асатын болса. Көрсетілген айналымға нарықта өтелмеген жайғасымдарды 
ауыстыру операциялары бойынша айналым (Т+2) қосылмайды; 
- егер бағалы қағаздар клиенттің оларды Қоғамның (мұралықты беруші) басқа клиентінен Қоғамда ашылған жеке 
шоттардан бағалы қағаздарды есептен шығару және есепке алу операциялары арқылы мұралыққа алу 
нәтижесінде есепке алынса;  
- егер бағалы қағаздар Қоғамда осы клиенттің шоты бойынша есепке алынған бағалы қағаздарды айырбастау 
нәтижесінде есепке алынса; 
 
Осы тарифтің 1.9. тармағында көзделген барлық есептер, сонымен бірге комиссиялық сыйақыны ұстау теңгеде 
жүргізіледі. Егер мәмілелер бойынша айналым шетелдік валютада көрсетілсе, сыйақыны ұстау сәтінде 
анықталған ақша қаражаттары шығарылған күнге Қазақстан Ұлттық Банкінің бағамы бойынша теңгеге қайта 
есептеу жүргізіледі. 
 
Тарифті таңдау және өзгерту 
Брокерлік қызмет көрсету (нақтылы ұстаумен/нақтылы ұстаусыз) Шартты жасаған кезде, Клиент ұсынылатын 
тарифтердің бірін өз бетінше таңдайды.  
Клиент басқа тарифке ауысуды қалаған кезде тарифті ауыстыруға бұйрық беруі қажет (қолма-қол немесе 
Tradernet платформасы арқылы). Жаңа тарифке ауысқан кезде –тариф тарифтік жоспарды өзгертуге бұйрық 
тіркелген күннен кейінгі күні күшіне енеді.  
 
Ескертпе  
Барлық тарифтер үшін қайта есептеу кезінде тиынды бүтін теңгеге дейін үлкен жағына қарай дөңгелектеу 
қолданылады.  
 

 



ТАРИФ «PROFESSIONAL» на оказание услуг АО «Фридом Финанс» 
(тариф вводится в действие с 30 мая 2022 года) 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ТАРИФ 

1. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ 

1.1. Покупка / продажа финансовых инструментов на организованном рынке   

1.1.1.        KASE (Казахстанская Фондовая Биржа) 0,04% от суммы сделки* 

1.1.2.        AIX (Биржа Международного финансового центра Астана) 0,09% от суммы сделки* 

1.2. 
Покупка / продажа финансовых инструментов на неорганизованном 
рынке 

0,5% от суммы сделки (минимум 10 000 
тенге**) 

1.3. Покупка / продажа финансовых инструментов на международных рынках 

0,3% от суммы сделки 
(минимум 10 000 тенге), в случае проведения 
сделки через AIX – 0,50% от 
стоимости сделки, минимум 60 000 тенге» 

1.4. Операции РЕПО 
0,001% от объема открытия операции за 
каждый день, 1 000 тенге за операцию РЕПО 
(за открытие и закрытие РЕПО) 

1.5. Пролонгация / изменение параметров операции РЕПО 1 000 тенге 

1.6. Операция по переносу непокрытых позиций (в тенге) 

0,02% от объема открытия операции за 
каждый день (минимум 10 тенге) 
Ставка вознаграждения по операции по 
переносу непокрытых позиций равна 
значению суммы ставки по операциям 
постоянного доступа по предоставлению 
ликвидности Национального Банка 
Республики Казахстан и маржи в размере 4% 
годовых, но не менее 15% годовых 

1.7. Операция по переносу непокрытых позиций (в долларах США) 

0,02% от объема открытия операций за 
каждый день (минимум 10 тенге)  
Ставка вознаграждения по операции по 
переносу непокрытых позиций составляет не 
более 12% годовых. 

1.8. 
Покупка долговых ценных бумаг Брокера в рамках их первичного 
размещения  

0 тенге 

 
1.9. 

 

 
Разовая продажа  

2 % от суммы, полученной в результате 
Разовой продажи ценных бумаг **** 

2. УСЛУГИ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ 

2.1. Открытие, закрытие лицевого счета Бесплатно** 

2.2. Номинальное держание (хранение и учет активов) Бесплатно *** 

2.3. 
Зачисление ценных бумаг (в т.ч. ввод в номинальное держание) / 
Зачисление денег 

Бесплатно**  
(комиссия банков-корреспондентов, системы 
эквайринга удерживается при переводе) 

2.4. Списание ценных бумаг (в т.ч. вывод из номинального держания) 
4000 тенге, в случае 
вывода из AIX - 0,50% от суммы операции, 
минимум 50 000 тенге 

2.5. Списание денежных средств (KZT) 
Срочный платеж - 1500 тенге 
Обычный платеж - 600 тенге 

2.6. Валютный перевод 
0,3% от суммы перевода (минимум 15 000 
тенге) 

2.7. Конвертация денежных средств, по курсу банка 0,2% от суммы сделки 

2.8. 
Регистрация залоговых операций/обременения финансовых 
инструментов 

2 000 тенге 

2.9. 

Отчетность перед Клиентом  

     Уведомление об исполнении/неисполнении операций по лицевому 
счету 

Бесплатно 

      Выписка с лицевого счета 2 000 тенге 

     Отчет о движении ценных бумаг и денежных средств Бесплатно 

3. ПРОЧИЕ УСЛУГИ  

3.1. 
Выпуск ключей электронной цифровой подписи в удостоверяющем 
центре Казахстанского Центра Межбанковских Расчетов НБ РК 

4 000 тенге 

 
Сопутствующие накладные расходы и условия применения комиссионного вознаграждения 
* - в рамках проведения IPO (публичное размещение акций) дополнительно взимается комиссия Биржи 
** - не включены комиссии на услуги сторонних организаций, задействованных в сопровождении сделки 



*** - комиссионное вознаграждение Кастодиана, Центрального депозитария ценных бумаг, зарубежных 
депозитариев выставляются отдельно 
**** - комиссионное вознаграждение брокера, которое он вправе удержать до вывода клиентом денежных 
средств с любого счета, открытого в рамках брокерского договора, заключенного между брокером и клиентом, за 
исключением случаев и с учетом особенностей, указанных ниже:  
 
Под Разовой операцией понимается продажа ценных бумаг, приобретенных клиентом без участия Общества, т.е. 
не в результате совершения Обществом сделки(ок), за счет и в интересах клиента (далее – «Разовая продажа») в 
полном объеме, до момента вывода денежных средств со своего лицевого счета.   
 
Комиссионное вознаграждение, предусмотренное п.1.9. настоящего тарифа, не удерживается в следующих 
случаях:  
- если суммарный оборот сделок купли-продажи любых ценных бумаг, совершенных по счету клиента, за период 
равный 3 (три) месяца до даты Разовой продажи (включая день даты Разовой продажи) превышает трёхкратный 
объем от суммы денежных средств, полученных в результате Разовой продажи, включая сделку Разовой 
продажи. В указанный оборот не включается оборот по операциям переноса  непокрытых позиций на рынке 
(Т+2); 
- если ценные бумаги были зачислены в результате их наследования клиентом от другого клиента Общества 
(наследодателя) путем проведения операции списания и зачисления ценных бумаг с лицевых счетов, открытых в 
Обществе;  
- если ценные бумаги были зачислены в результате конвертации ценных бумаг, учитываемых у Общества по 
счету данного клиента; 
 
Все расчеты, а также удержание комиссионного вознаграждения, предусмотренного п.1.9. настоящего тарифа 
производятся в тенге. Если оборот по сделкам выражен в иностранной валюте, производится пересчет в тенге по 
курсу Национального Банка Казахстана на дату совершения вывода денежных средств, определяющего момент 
удержания вознаграждения. 
 
Выбор и изменение тарифа 
При заключении Договора на брокерское обслуживание (с номинальным держанием/без номинального 
держания), Клиент самостоятельно выбирает один из предлагаемых тарифов.  
При желании Клиента перейти на другой тариф необходимо подать приказ на смену тарифа (нарочно или через 
платформу Tradernet). При переходе на новый тариф – тариф вступает в силу в день, следующий за днем 
регистрации приказа на изменение тарифного плана.  
 
Примечание  
Для всех тарифов при расчете применяется округление тиын в большую сторону до целого тенге.  
 

 


