Приложение №2 к Внутренним правилам по осуществлению брокерской деятельности АО «Казкоммерц Секьюритиз»

Приложение 1 к Договору на оказание брокерских услуг и номинального держания
Тарифы АО "Казкоммерц Секьюритиз" (ДО АО «Казкоммерцбанк»)
№
1

Наименование услуги
Открытие счета

2

Ведение счета

Вознаграждение
бесплатно
физическое лицо – бесплатно;
юридическое лицо - 0,01% от среднемесячного остатка на счете по
номинальной стоимости (минимум- 2 МРП)

Операции на KASE:
размещение/выкуп ФИ
3

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

по договоренности
до 10 000 000 тенге – 0,1% от объема сделки, минимум 2 МРП;
до 100 000 000 тенге – 0,07% от объема сделки;
покупка/продажа ФИ
до 200 000 000 тенге – 0,05% от объема сделки;
свыше 200 000 000 тенге – 0,03% от объема сделки.
операции "репо"
0,25%, минимум 2 МРП (от дохода при закрытии)
Операции на международных и российском рынках:
до 300 000 долларов США - 0,25% от объема сделки, минимум 2 МРП;
покупка/продажа ФИ
свыше 300 000 долларов США – 0,1 % от объема сделки.
операции "репо"
0,25%, минимум 2 МРП (от дохода при закрытии)
Зачисление ФИ:
внутри РК
бесплатно
за пределами РК
бесплатно
Списание ФИ:
внутри РК
2 МРП
за пределами РК
3 МРП
Отчет по движению ФИ на лицевом счете:
по запросу
1 МРП
Отчет по движению денег на лицевом счете:
ежемесячно
бесплатно
по запросу
3 МРП
Выписка с лицевого счета:
ежемесячно/при совершении
операции на неорганизованном
бесплатно
рынке
по запросу
1 МРП
Конвертация ФИ
5 тенге за 1 глобальную депозитарную расписку (GDR)
Голосование по доверенности
по договоренности
Регистрация залога
5 МРП
Штраф за неисполнение поручения
1 МРП
по вине Клиента *
Комиссионные ЦДЦБ, KASE, ЕРЦБ,
по факту
кастодиана и иных учетных
организаций
Оказание консультационных услуг
по договоренности
*

В случае неверно указанных реквизитов контрагента.
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Приложение №2 к Внутренним правилам по осуществлению брокерской деятельности АО «Казкоммерц Секьюритиз»

Делдал қызметтер көрсету және номиналды ұстау қызметтерін көрсету Шартының №1 Қосымшасы
"Казкоммерц Секьюритиз" ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) АҚ-ның тарифтері
Қызметтердің атауы
Сыйақы
Шот ашуы
Тегін
Жеке тұлға – тегін;
Заңды тұлға - 0,01% номиналды құны бойынша шотындағы орташа
Шот жүргізу
айлық қалдығынан
(ең аз мөлшер 2 АЕК )
KASE жүргізілетін операциялар
Келісім бойынша
ҚҚ орнаатсыру/сатыл алу
10 000 000 теңгеден бастап – 0,1% мәміленің көлемінен ,ең аз
мөлшер 2 АЕК;
ҚҚ сатып алуы/сатуы
100 000 000 теңгеден бастап – 0,07% мәміленің көлемінен;
200 000 000 теңгеден бастап – 0,05% мәміленің көлемінен;
200 000 000 теңгеден астам – 0,03% мәміленің көлемінен;
"репо" операциясы
0,25%, ең аз мөлшер 2 АЕК (жабылуынан табыс )
Халықаралық және ресейлік нарықтарда операциялар
300 000 АҚШ доллардан бастап - 0,25% мәміленің көлемінен, ең аз
ҚҚ сатып алуы/сатуы
мөлшер 2 АЕК ;
300 000 АҚШ доллардан астам – 0,1 % мәміленің көлемінен
0,25%, ең аз мөлшер 2 АЕК (жабылуынан табыс)
операции "репо"

№
1
2

3

4

ҚҚ санауы
тегін
ҚР ішінде
тегін
ҚР тіс жерлерде
ҚҚ есептен шығару
2 АЕК
ҚР ішінде
3 АЕК
ҚР тіс жерлерде
Дербес шотында ҚҚ қозғалыстарының есебі
Тапсырыс бойынша
1 АЕК
Дербес шотында қаржының қазалыстарының есебі
Ай сайын
тегін
Тапсырыс бойынша
3 АЕК
Дербес шоттың үзінді көшірмесі
Ай сайын/ ұйымдаспаған нарығында
тегін
мәміле жасақан кезде
Тапсырыс бойынша
1 АЕК
ҚҚ айырбастауы
5 теңге 1 глобалдық депозитарлық қолхат үшін
Келісім бойынша
Сенім хат арқылы дауы беру
Кепілзатты тіркеу
5 АЕК
1 АЕК
Клиенттің кінәсімен тапсырманы
орындалмаған кезінде айыппұл *
БҚОД, KASE, БҚБТ, Кастодиан,
Іс жүзінде
сондай-ақ өзге есепке алу
ұйымдарының комиссиялары
Келісім бойынша
Кеңес беру қызметтері

5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
*

Контрагент деректемелерді дұрыс көрсетпеген жағдайда
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