«First Heartland Securities» АҚ
Брокерлік қызметтер мен номиналды ұстау қызметтерін көрсету туралы шартқа арналған тарифтер
Клиент – заңды тұлға, резидент

Брокерлік қызметтер мен номиналды
ұстау қызметтерін көрсету туралы
шартқа №1 Қосымша
"First Heartland Securities"
ҚЫЗМЕТТЕРІНЕ ТАРИФТЕР
жеке тұлғалар үшін
Қызметтердің атауы

Тариф
Номиналды ұстау қызметтері
Дербес шотты ашу/жабу
Тегін
Дербес шотты жүргізу
Тегін
Қаржы құралдарын номиналды ұстауға енгізу
Тегін
Қаржы құралдарын номиналды ұстаудан шығару
1 АЕК
Қаржы құралдарын есептен шығару/есепке жатқызу
1 АЕК
Дербес шоттан үзінді көшірме бері
1 АЕК
Айына 1 рет – тегін, клиенттің сұрауы бойынша
Дербес шоттан есеп құжаттарын беру
қосымша – 1 АЕК
Ауыртпалықтың/кепілзаттың алынуын тіркеу
4 АЕК
Депозитарлық қолхаттарды акцияларға және керісінше
Әр 100 депозитарлық қолхат үшін 75 теңге (min 2
конвертациялау
АЕК)
Құжаттарды қалпына келтіру
Құжаттың әр парағы үшін 100 теңге
Сенімхат бойынша дауыс беру
Тараптардың уағдаластығы бойынша
Брокерлік қызметтер
Жергілікті нарықта қаржы құралдарын сатып алу/сату:
Мемлекеттік бағалы қағаздар
Корпоративтік бағалы қағаздар
Халықаралық қор нарығында қаржы құралдарын сатып
алу/сату
РЕПО/АВТОРЕПО операциясы (тариф РЕПО/АВТОРЕПО
операциясын жабу кезінде өндіріледі)
РЕПО операциясының параметрлерін өзгерту
Ақпараттық қызметтер

Мәміленің көлемінен 0,03% (min 1 АЕК);
Мәміленің көлемінен 0,05% (min 1 АЕК).
Мәміленің көлемінен 0,20% (min 3 АЕК)
Ашу көлемі мен жабу көлемінің арасындағы
айырмадан 0,50% (min 1 АЕК)
2 АЕК (әр операция үшін)
Тараптардың уағдаластығы бойынша

Ескертпелер:
▪ Тарифтерге биржалық алымдар, банктердің, кастодиандардың, есептік-депозитарлық ұйымдардың,
тіркеушілердің, басқа да бағалы қағаздар нарығының кәсіпқой қатысушыларының комиссиялары
кірмейді және фактісі бойынша мәлімделеді.
▪ Мәміле оның аумағында жасалатын елдің заңнамасына сәйкес ұстап қалынатын мәмілелер бойынша кез
келген баж салықтары, салықтар мен алымдар Компанияның міндеттемесі болып табылмайды және
Клиент оларды бөлек төлейді.
▪ Дербес шоттан үзінді көшірме мен шот тарихы Клиентке айына бір мәрте, Клиенттің шотында
қалдықтар және\немесе Клиенттің шоты бойынша қозғалыс (ақша қаражаты мен қаржы құралдары
бойынша) орын алған жағдайда тегін беріледі.
▪ Минималды комиссияны қолдану мақсаттарында, бір клиенттік тапсырыстың шеңберінде бір клиенттік
шот бойынша, бір қаржы құралы бойынша және бір бағытта (сатып алу немесе сату) жүргізілген барлық
мәмілелер бір мәміле деп саналады.
▪ Клиентке шот ашу кезінде 5 жұмыс күнінің ішінде бағалы қағаздарды есепке жатқызу үшін комиссия
өндірілмейді.
▪ Тарифтердің есептерінде ағымдағы күнтізбелік жылға АЕК пайдаланылады.

