
   

БАНКТІК ХАБАРЛАРДЫ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ 

(БХБЖ) ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ 

(ҚОСЫЛУ) ШАРТ 
 

 

Банктік хабарларды беру жүйесінде (БХБЖ) қызметтер көрсету 

туралы (қосылу) шарт (бұдан әрі – Шарт) «Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу орталығы» 

шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 

кәсіпорнының (бұдан әрі – Орталық) қосылу шартының стандартты 

нысаны болып табылады. (01.07.1999 ж. №4228-1900-ГП 

мемлекеттік тіркеу туралы, бірінші тіркелген күні 05.04.1996 ж., 

ұлттық және шетел валютасында банк операцияларын жүргізуге 

лицензия №5.3.70 10.01.2011 ж., заңды мекен-жайы A15C9T5. 

Алматы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй, БСН 960440000151, Бек 

15, ЖСК KZ54125KZT1002300104 «Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкі» РММ, БСК NBRKKZKX; ЖСК 

KZ07125KZT1001300104 «Қазақстан Республикасының Ұлттық 

Банкі» РММ, БСК NBRKKZKX; ЖСК KZ85722S000000125964 

«Kaspi Bank» АҚ, БСК CASPKZKA, тел. +7-727-250-66-75) 

 

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ 

1.1. Орталық өзіне кейіннен қаржылық хабарларды беру 

жүйесіне (жүйелеріне) электрондық хабарларды қабылдау және 

беру арқылы пайдаланушылардан банктік хабарларды беру 

жүйесіне (жүйелеріне) Шартқа №2 қосымшаға сәйкес электрондық 

хабарларды қабылдау және беру бойынша қызметтерді көрсету 

міндеттемесін қабылдайды (бұдан әрі – Қызметтер), ал 

Пайдаланушы қабылдауға және ақы төлеуге міндеттенеді Шарт 

талаптарына сәйкес қызметтер. 

1.2. Жүйеде электрондық хабарлармен алмасуды Тараптар 

Шартқа № 2 қосымшада көрсетілген талаптарға сәйкес 

электрондық тәсілмен жүзеге асырады. 

 

2. ТЕРМИНДЕР, АНЫҚТАМАЛАР ЖӘНЕ 

ҚЫСҚАРТУЛАР 

2.1. Банктік хабарларды беру жүйесі (БХБЖ/Жүйе) – БХБЖ 

пайдаланушысы мен ҚХБЖ қатысушылары арасында БХБЖ 

пайдаланушысы ҚХБЖ қатысушысы ретінде тіркелгеннен кейін екі 

жақты хабар алмасуды қамтамасыз ететін ҚБЕО ақпараттық 

жүйесі. 

2.2. Қаржылық хабарларды беру жүйесі (ҚХБЖ) - Ресей Банкінің 

қаржылық хабарларын беру жүйесі. 

2.3. Пайдаланушы-осы Шартты жасасқан, Қазақстан 

Республикасының резиденті болып табылатын заңды тұлға. 

2.4. ҚХБЖ қатысушысы-ҚХБЖ анықтамалығында тіркелген 

заңды тұлға. 

2.5. ҚХБЖ анықтамалығы-пайдаланушыны сәйкестендіруге 

арналған деректемелерді көрсете отырып, ҚХБЖ 

пайдаланушыларының тізбесін қамтитын ҚХБЖ операторының 

ақпараттық дерекқоры. 

2.6. Электрондық хабар (ЭХ) – аутентификация кодымен 

(электрондық қолтаңбамен) жабдықталған, оның мазмұнын бір 

мәнді қабылдау үшін жарамды, ҚХБЖ және БХБЖ операторлары 

белгілеген электрондық форматқа сәйкес келетін деректер 

жиынтығы. 

2.7. Өзара әрекеттесу форматтары - №2 қосымша. 

2.8. ҚХБЖ операторы-Ресей Банкі. 

 

3. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ҚҰҚЫҚТАРЫ 

3.1. Орталық: 

3.1.1. Шартта көзделген мерзімде және шарттарда толық көлемде 

қызметтер көрсетуге; 

3.1.2. Пайдаланушыға алдын алу жұмыстарын жүргізу уақытын 

қоспағанда (оның ішінде ҚХБЖ жағында жүргізілетіндерді) қолда 

бар байланыс арналары (бөлінген желілер, Орталықтың шлюздері 

бар провайдерлер желілері және т. б.) бойынша Орталықтың 

 

ДОГОВОР (ПРИСОЕДИНЕНИЯ) 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ В СИСТЕМЕ 

ПЕРЕДАЧИ БАНКОВСКИХ СООБЩЕНИЙ 

(СПБС) 
 

Договор (присоединения) о предоставлении услуг в системе 

передачи банковских сообщений (СПБС) (далее – Договор) 

является стандартной формой договора присоединения 

Республиканского государственного предприятия на праве 

хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских 

расчетов Национального Банка Республики Казахстан» (далее – 

Центр) (Свид. о госрегистрации №4228-1900-ГП от 01.07.1999 г., 

дата перв.регистрации 05.04.1996 г., лицензия на проведение 

банковских операций в национальной и иностранной валюте 

№5.3.70 от 10.01.2011 г., юр.адрес A15C9T5, г.Алматы, м-н 

«Коктем-3», дом 21, БИН 960440000151, Кбе 15, ИИК 

KZ54125KZT1002300104 в РГУ «Национальный Банк 

Республики Казахстан», БИК NBRKKZKX; ИИК 

KZ07125KZT1001300104 в РГУ «Национальный Банк 

Республики Казахстан», БИК NBRKKZKX; ИИК 

KZ85722S000000125964 в АО «Kaspi Bank», БИК CASPKZKA, 

тел. +7-727-250-66-75)  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Центр принимает на себя обязательство оказывать услуги 

по приёму и передаче электронных сообщений согласно 

Приложению №2 к Договору в/из Систему(ы) передачи 

банковских сообщений от Пользователей с последующим 

приемом и передачей электронных сообщений в/из Систему(ы) 

передачи финансовых сообщений (далее – Услуги), а 

Пользователь обязуется принять и оплатить Услуги в 

соответствии с условиями Договора. 

1.2. Обмен электронными сообщениями в Системе 

осуществляется Сторонами электронным способом в 

соответствии с требованиями, указанными в Приложении № 2 к 

Договору.  

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

2.1. Система передачи банковских сообщений (СПБС/Система) – 

информационная система КЦМР, обеспечивающая двусторонний 

обмен сообщениями между пользователем СПБС и участниками 

СПФС, после регистрации пользователя СПБС в качестве 

участника СПФС. 

2.2. Система передачи финансовых сообщений (СПФС) - 

Система передачи финансовых сообщений Банка России. 

2.3. Пользователь - юридическое лицо, являющееся резидентом 

Республики Казахстан, заключившее настоящий договор. 

2.4. Участник СПФС – юридическое лицо, зарегистрированное в 

Справочнике СПФС. 

2.5. Справочник СПФС - информационная база данных 

оператора СПФС, содержащая перечень пользователей СПФС с 

указанием реквизитов, предназначенных для идентификации 

пользователя. 

2.6. Электронное сообщение (ЭС) – совокупность данных, 

соответствующая установленному операторами СПФС и СПБС 

электронному формату, пригодная для однозначного восприятия 

его содержания, снабженная кодом аутентификации 

(электронной подписью). 

2.7. Форматы взаимодействия – Приложение №2. 

2.8. Оператор СПФС – Банк России. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН  

3.1. Центр обязуется: 

3.1.1. оказывать Услуги в полном объеме, в срок и на условиях, 

предусмотренных Договором; 

3.1.2. предоставить Пользователю Услуги по круглосуточному 

доступу к Системе через коммуникационное оборудование 

Центра по имеющимся каналам связи (выделенные линии, сети 



коммуникациялық жабдығы арқылы жүйеге тәулік бойы қол 

жеткізу жөніндегі қызметтерді ұсынуға;  

3.1.3. Пайдаланушыға күн сайын электрондық тәсілмен әрбір 

клиенттік орын бойынша алдыңғы күн үшін жүйе бойынша 

берілген ақпарат саны туралы анықтаманы (бұдан әрі – анықтама) 

ұсынуға;  

3.1.4. ЭХ жаңа форматтарының пайда болуы туралы оларды 

қолданысқа енгізгенге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын 

хабарлауға; 

3.1.5. Жүйе инфрақұрылымының жұмыс қабілеттілігін 

қамтамасыз ету және шарттың қолданылу мерзімі ішінде оның 

параметрлерін баптауды жүзеге асыруға;  

3.1.6. ҚХБЖ анықтамалығында тіркеу үшін пайдаланушы 

туралы ақпаратты ҚХБЖ операторына беруге; 

3.1.7. ақпараттық қауіпсіздік шараларының сақталуын 

қамтамасыз ету және жүйенің жұмыс істеуін күтпеген жағдайда 

оны қалпына келтіру бойынша барлық қажетті шараларды 

қабылдауға; 

3.1.8. ЭХ берудің электрондық хаттамасын жүргізу, осы 

хаттамалардың резервтік көшірмесін жүзеге асыру және хаттама 

жасалған күннен бастап 1 (бір) жыл бойы сақтауға; 

3.1.9. Пайдаланушыға әр клиенттік орын үшін дискідегі орынды 

беруге; 

3.1.10. осы ақпарат каталогқа түскен сәттен бастап 5 (бес) жыл 

Пайдаланушының ақпаратын сақтауға; 

3.1.11. Орталықтың қызмет көрсетуші персоналының күшімен 

Орталық жағындағы жүйеде туындайтын ақауларды олар 

анықталған сәттен бастап бір сағат ішінде жою. Егер ақаулықты 

жою ұзақ уақыт кезеңін талап еткен жағдайда, бұл туралы 

Пайдаланушыға электрондық пошта арқылы хабарлау және ҚХБЖ 

операторының әрекеттерінен туындаған жүйенің тоқтап қалуын 

қоспағанда, жүйенің жұмыс істеуін жедел қалпына келтіру үшін 

барлық қажетті шараларды қолдануға; 

3.1.12. Жүйеге кіру кезінде Пайдаланушының 

автоматтандырылған жұмыс орындарында немесе серверлерінде 

орнату және пайдалану үшін ақпаратты және негізгі ақпаратты 

криптографиялық қорғау құралдарын электрондық тасығыштарда 

Пайдаланушыға беруге;  

3.1.13. Қызмет көрсету тарифінің, сондай-ақ Орталық пен 

Пайдаланушы арасындағы бағдарламалық-техникалық өзара іс-

қимылға қойылатын талаптардың өзгергені туралы 

Пайдаланушыны кемінде 30 (отыз) күнтізбелік күн бұрын 

ескертуге; 

3.1.14. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 

көзделген жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының ақпаратын 

үшінші тұлғаларға бермеуге; 

3.1.15. орындалған жұмыстар актісін және Қызмет үшін шот-

фактураны электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінің 

порталында (бұдан әрі – ЭШФ АЖ порталы) орналастыруға; 

3.1.16.  осы Шарттың 3.3.2 немесе 3.4.5-тармақтарында көрсетілген 

ақпаратты алған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде алынған 

ақпараттың дұрыстығын тексеру және оны БХБЖ пайдаланушылар 

анықтамалығына енгізу мүмкін болмаған жағдайда 

пайдаланушыны хабардар етуге міндеттенеді. 

3.2. Орталық құқылы: 

3.2.1. Тараптар арасындағы бағдарламалық және техникалық 

өзара іс-қимылға қойылатын талаптарды, ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету рәсімдерін дербес айқындауға; 

3.2.2. Пайдаланушы электрондық шот-фактура 

орналастырылған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен 

асатын мерзімде қызметтерді төлемеген жағдайда, берешек 

өтелгенге дейін Пайдаланушыға хабарламай шарт бойынша 

міндеттемелердің орындалуын тоқтата тұруға; 

3.2.3. Пайдаланушыға жаңа тарифтер қолданысқа енгізілгенге 

дейін күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын бұл туралы жазбаша ескерте 

отырып, шарт бойынша қызметтердің (тарифтің) құнын өзгертуге; 

3.2.4. профилактикалық жұмыстарды тек жексенбі күндері 

(демалыс күндері) немесе түнгі уақытта, жалпы ұзақтығы жылына 

7 (жеті) тәуліктен аспайтын, Пайдаланушыны алдын ала алдын ала 

ескертумен профилактикалық жұмыстар басталғанға дейін кемінде 

провайдеров, с которыми Центр имеет шлюзы и др.) за 

исключением времени проведения профилактических работ (в 

т.ч. проводимых на стороне СПФС);  

3.1.3. предоставлять Пользователю ежедневно электронным 

способом Справку о количестве переданной по Системе 

информации за предыдущий день по каждому клиентскому месту 

(далее – Справка);  

3.1.4. уведомлять о появлении новых форматов ЭС за 30 

(тридцать) календарных дней до их введения в действие; 

3.1.5. обеспечивать работоспособность инфраструктуры 

Системы и осуществлять настройку ее параметров в течение 

срока действия Договора;  

3.1.6. передать информацию о Пользователе оператору СПФС 

для регистрации в Справочнике СПФС; 

3.1.7. обеспечивать соблюдение мер информационной 

безопасности и принимать все необходимые меры по 

восстановлению функционирования Системы в случае 

непредвиденной ее остановки; 

3.1.8. вести электронный протокол передачи ЭС, осуществлять 

резервное копирование этих протоколов и хранить в течение 1 

(одного) года со дня составления протокола; 

3.1.9. предоставлять Пользователю дисковое пространство для 

каждого клиентского места; 

3.1.10. хранить информацию Пользователя 5 (пять) лет с момента 

поступления этой информации в каталог; 

3.1.11. устранять силами обслуживающего персонала Центра 

неисправности, возникающие в Системе на стороне Центра, в 

течение одного часа с момента их обнаружения. В случае если 

устранение неисправности потребует длительного периода 

времени, сообщить об этом Пользователю по электронной почте 

и предпринять все необходимые меры для скорейшего 

восстановления функционирования Системы, за исключением 

простоев Системы, вызванных действиями оператора СПФС; 

3.1.12. передать Пользователю на электронных носителях 

средства криптографической защиты информации и ключевой 

информации для установки и использования на 

автоматизированных рабочих местах или серверах Пользователя 

при доступе в Cистему;  

3.1.13. предупреждать Пользователя не позднее, чем за 30 

(тридцать) календарных дней об изменении Тарифа на Услуги, а 

также требований к программно-техническому взаимодействию 

между Центром и Пользователем; 

3.1.14. не передавать информацию Пользователя третьим лицам 

за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами Республики Казахстан;  

3.1.15. размещать акт выполненных работ и счет-фактуру за 

Услуги на портале Информационной Системы Электронных 

счетов-фактур (далее – Портал ИС ЭСФ); 

3.1.16. в течение 10 рабочих дней со дня получения информации, 

указанной в пунктах 3.3.2 или 3.4.5 настоящего Договора, 

проверить правильность полученой информации и в случае 

невозможности включения её в Справочник пользователей 

СПФС, уведомить Пользователя. 

3.2. Центр вправе: 

3.2.1. самостоятельно определять требования к программному и 

техническому взаимодействию между Сторонами, процедуры 

обеспечения информационной безопасности; 

3.2.2. в случае неоплаты Пользователем услуг в срок, 

превышающий 30 (тридцать) календарных дней со дня 

размещения электронного счета-фактуры, приостановить 

исполнение обязательств по Договору без уведомления 

Пользователя до погашения задолженности; 

3.2.3. изменить стоимость Услуг (Тарифа) по Договору, 

письменно предупредив об этом Пользователя за 30 (тридцать) 

календарных дней до введения новых тарифов в действие; 

3.2.4. проводить профилактические работы только в воскресные 

дни (дни отдыха) или в ночное время, общей длительностью не 

более 7 (семи) суток в год, с предварительным предупреждением 

Пользователя не менее, чем за одни сутки до момента начала 



бір тәулік бұрын, ҚХБЖ жағында жүргізілетін жұмыстарды есепке 

алмай жүргізуге; 

3.2.5. Ұлттық Банктің хабары негізінде Пайдаланушыны жүйеде 

бұғаттауға; 

3.2.6. Пайдаланушы Шарт талаптарының талаптарын бұзған 

жағдайда шартты біржақты соттан тыс тәртіппен бұзуға; 

3.2.7. аномалды трафик фактісі анықталған жағдайда, 

Пайдаланушының белгілі бір мекен-жайына немесе желісіне кіруді 

шектеңіз немесе уақытша бұғаттаңыз: рұқсат етілген сессиялар 

санының артуы, күдікті белсенділік фактілері, трафиктің шамадан 

тыс көп болуы, басып кіруді анықтау жүйелерінде тіркелген 

көптеген желілік порттарды/мекен-жайларды сканерлеу әрекеттері. 

Қол жеткізу себептері анықталғаннан және жойылғаннан кейін 

жаңартылуы мүмкін. 

3.3. Пайдаланушы: 

3.3.1. Шарт талаптарына сәйкес Орталыққа қызметтерді 

уақтылы және толық көлемде төлеуге; 

3.3.2. №4 қосымшаның нысанына сәйкес Пайдаланушы туралы 

ақпаратты ҚХБЖ анықтамалығына енгізу үшін ресми толтырылған 

сауалнаманы ұсынуға; 

3.3.3. ЭҚ кепілді жеткізілуін, құпиялылығын және тұтастығын 

қамтамасыз ету үшін Орталық белгілеген ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету рәсімдерін сақтауға;  

3.3.4. http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorcaps.rtf мекенжай 

бойынша орналасқан Орталықтың жүйелерінде куәландырушы 

Орталықтың қызметтерін ұсыну туралы шартқа қосылу туралы 

өтінішке осы Шартқа қол қойылған күннен бастап 3 жұмыс күнінен 

кешіктірмей қол қоюға; 

3.3.5. Электрондық цифрлық қолтаңбаны беруді жүзеге асыру 

күніне дейін 7 (жеті) жұмыс күнінен кешіктірмей Орталыққа қағаз 

тасығышта Пайдаланушы деректемелерінің өзгеруі туралы 

ақпаратты еркін нысанда ұсынуға; 

3.3.6. өзара іс-қимыл форматтарына сәйкес Орталыққа 

және/немесе жүйе Пайдаланушыларына жөнелтілген ЭХ өңдеуді 

және уақтылы жеткізуді бақылауды жүзеге асыруға; 

3.3.7. келесі операциялық күннен кешіктірмей анықтаманы 

уақтылы алмағаны немесе оның жоқтығы туралы Орталыққа 

хабарлауға; 

3.3.8. ЭШФ АЖ порталында 5 жұмыс күні ішінде орындалған 

жұмыстар актісіне қол қою және көрсетілген қызметтер үшін шот-

фактура алуға міндеттенеді. 

3.4. Пайдаланушы: 

3.4.1. Орталықтан қызметтерді толық көлемде және шартта 

белгіленген мерзімде тиісінше көрсетуді талап етуге; 

3.4.2. байланыс арналарының бірі жүйеге кіру үшін бас тартқан 

кезде басқа арнаны пайдалануға;  

3.4.3. Орталықтың жұмыс уақытында Орталықтың қызмет 

көрсетуші персоналынан жүйе жұмысының мәселелері бойынша 

консультациялар алуға; 

3.4.4. кез келген уақытта, өз қалауы бойынша, Пайдаланушы өзі 

анықтаған мөлшерде Орталықтың шот-фактурасынсыз алдын-ала 

төлем жасауға; 

3.4.5.  №5 қосымшаның нысанына сәйкес БХБЖ анықтамалығында 

Пайдаланушы туралы ақпаратқа өзгерістер енгізу үшін ресми 

толтырылған сауалнаманы ұсыну.құқылы. 

 
 

4.    ТӨЛЕМ ТӘРТІБІ 

4.1. Пайдаланушы ай сайын Орталықтың (http:www.kisc.kz) ресми 

интернет-ресурсында жарияланған, Ұлттық Банк бекіткен 

қолданыстағы тарифтерге сәйкес ақшаны қолма-қол ақшасыз 

аудару арқылы Орталықтың қызметтеріне ақы төлеуді ЭШФ АЖ 

порталында электрондық шот-фактураны ұсынған күннен бастап 

10 жұмыс күні ішінде жүргізеді  

4.2. Төлем Шартқа № 3 қосымшада көрсетілген Пайдаланушының 

Барлық клиенттік орындарынан жүйеге берілген хабарлардың 

жалпы саны үшін жүргізіледі. 

 

5.ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

профилактических работ, без учета работ, проводимых на 

стороне СПФС; 

3.2.5. заблокировать Пользователя в Системе на основании 

уведомления Национального Банка; 

3.2.6. расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 

порядке в случае нарушения Пользователем требований условий 

Договора; 

3.2.7. ограничить или временно заблокировать доступ для 

определенного адреса или сети Пользователя в случае выявления 

факта аномального трафика: превышения количества 

допустимых сессий, фактов подозрительной активности, 

чрезмерно больших объемов трафика, попыток сканирования 

большого количества сетевых портов/адресов, 

зарегистрированных системами обнаружения вторжений. Доступ 

может быть возобновлен после выяснения и устранения причин. 

3.3. Пользователь обязуется: 

3.3.1. своевременно и в полном объеме оплачивать Центру 

Услуги в соответствии с условиями Договора; 

3.3.2. предоставить официально заполненную анкету для 

включения информации о Пользователе в Справочник СПФС, 

согласно форме Приложения №4; 

3.3.3. соблюдать процедуры обеспечения информационной 

безопасности, установленные Центром, для обеспечения 

гарантированной доставки, конфиденциальности и целостности 

ЭС;  

3.3.4. подписать заявление о присоединении к Договору о 

предоставлении услуг удостоверяющего центра  в системах 

Центра, расположенному по адресу 

http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorcaps.rtf не позднее 3-х рабочих 

дней со дня подписания настоящего Договора; 

3.3.5. Предоставлять Центру информацию об изменениях 

реквизитов Пользователя на бумажном носителе в произвольной 

форме не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты 

осуществления передачи ЭС; 

3.3.6. осуществлять контроль обработки и своевременной 

доставки отправленных в Центр и/или Пользователям Системы 

ЭС в соответствии с Форматами взаимодействия; 

3.3.7. не позднее следующего операционного дня уведомить 

Центр о несвоевременном получении Справки или ее отсутствии; 

3.3.8. подписывать в течение 5 рабочих дней на Портале ИС ЭСФ 

акт выполненных работ и получать счет-фактуру за оказанные 

услуги. 

3.4. Пользователь вправе: 

3.4.1. требовать от Центра надлежащего оказания Услуг в полном 

объеме и в срок, установленный Договором; 

3.4.2. при отказе одного из каналов связи для доступа к Системе 

использовать другой канал;  

3.4.3. получать консультации по вопросам работы Системы у 

обслуживающего персонала Центра в рабочее время Центра; 

3.4.4. в любое время по своему усмотрению производить 

предварительную оплату без выставленного счета-фактуры 

Центра в размерах, определяемых Пользователем 

самостоятельно: 

3.4.5. предоставить официально заполненную анкету для 

внесения изменений в информацию о Пользователе в 

Справочнике СПФС, согласно форме Приложения №5. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Пользователь ежемесячно производит оплату Услуг Центру, 

безналичным перечислением денег в соответствии с 

действующими Тарифами, утвержденными Национальным 

Банком, опубликованными на официальном интернет-ресурсе 

Центра (http:www.kisc.kz), в течение 10 рабочих дней с даты 

выставления электронного счета-фактуры на Портале ИС ЭСФ. 

4.2. Оплата производится за общее количество сообщений, 

переданных в Систему от всех клиентских мест Пользователя, 

указанных в Приложении № 3 к Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

http://www.kisc.kz/ca/doc/dogovorcaps.rtf


5.1. Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған 

жағдайда, Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес жауапты болады. 

5.2. Төлем Шарттың 4.1-тармағында көзделген мерзімде 

кешіктірілген жағдайда Шартқа сәйкес, Пайдаланушы Орталыққа 

берешекті өтеу күнін қоса алғанда, мерзімі өткен әрбір күнтізбелік 

күн үшін төленуге жататын шот-фактура сомасының 0,1% (нөл 

бүтін оннан бір пайыз) мөлшерінде өсімпұл төлейді. 

5.3. Шарттың 3.1.2 және 3.1.5 - тармақтарында көзделген 

шарттардың орындалуы кідіртілген жағдайда, Орталық 

Пайдаланушыға Жүйенің әрбір 3 (үш) сағаты үшін өткен айда 

көрсетілген қызметтер сомасының 0,1% (нөл бүтін оннан бір 

пайызы) мөлшерінде, бірақ өткен айда көрсетілген Қызметтер 

сомасының 15% - ынан аспайтын өсімпұл төлейді. 

5.4. Орталық жауапты емес: 

5.4.1. Жүйедегі ақаулықтар үшін (кедергі, бұрмалау, үзу немесе 

кідірту) егер олар Орталықтың бақылауындағы емес мән-

жайлардан туындаған болса. Мұндай мән-жайлар деп: бөлінген 

байланыс желілерінің үзілуі немесе тозуы, аппараттық немесе 

бағдарламалық модификациялар, парольдерді қайта орнату және 

Пайдаланушының Орталықтың қызмет көрсетуші персоналымен 

келісілмеген басқа да іс-әрекеттері; ҚХБЖ-ның тұрып қалуы, қол 

жетімсіздігі және техникалық іркілістері түсініледі; 

5.4.2. Пайдаланушы Шарт талаптарына сәйкес Жүйе арқылы 

жіберетін Пайдаланушының ЭХ мазмұны үшін. 

5.5. Жүйенің жұмыс істеуін бұзған күтпеген жағдайлар 

туындаған жағдайда Тараптар оны қалпына келтіру бойынша 

барлық ықтимал шараларды қабылдайды. 

5.6. Тараптардың бірі Шарттың 6-бөлімін бұзған жағдайда 

құпия ақпаратты ашқан Тарап құпия ақпаратты ашу салдарынан 

туындаған іс жүзінде келтірілген және құжатпен расталған залалды 

толық көлемде өтейді. 

5.7. Орталық Пайдаланушының ЭҚ-ны Жүйеге/ден 

кепілденген және өзгермеген беруі үшін ғана жауапты болады; 

5.8. Тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) сомасын төлеу 

Тараптарды Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындаудан 

босатпайды. 

 

6.АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК, ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ, БАНКТІК 

ҚҰПИЯНЫ САҚТАУ ЖӘНЕ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ 

ҚОРҒАУ РЕЖИМІ 

6.1. Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасында белгіленген тәртіппен Тараптардың ішкі 

бағдарламалық жүйелеріндегі Жүйеде Тараптар өңдеген барлық 

ЭХ ақпаратын және аудиторлық ізін сақтауды қамтамасыз етуге 

міндеттенеді. 

6.2. Осы Шарт бойынша Тараптардың әрқайсысы ЭХ беру 

процесінде алынған ақпаратқа қатысты құпиялылықтың, оның 

ішінде банк құпиясын сақтаудың және дербес деректерді 

қорғаудың тиісті режимін сақтайды және көрсетілген ақпаратты 

жария етуден қорғау бойынша барлық қажетті шараларды 

қабылдайды. 

6.3. Тараптар Шарттың талаптарын тұтастай және ұсынушы 

Тарап құпия деп белгілеген барлық ақпаратты, жағдайларды 

қоспағанда, көрсетілген ақпаратты беретін Тараптың жазбаша 

рұқсатынсыз екінші Тарап ешқандай үшінші тарапқа жария ете 

алмайтынын мойындайды: 

6.4. 1) Орталық Шартты орындау үшін тартқан персоналға 

беру арқылы жүзеге асырылады. Көрсетілген ақпарат бұл 

персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау 

үшін қаншалықты қажет болса, сондай шамада берілуге тиіс; 

6.5. 2) егер мұндай жария ету заңнамада ұйғарылса не оған 

уәкілеттік берілген ресми сұрау салулар негізінде жүзеге асырылса, 

онда мемлекеттік органдар жүзеге асырады. 

6.6. Орталық Пайдаланушының алдын ала жазбаша 

келісімінсіз жоғарыда аталған құжаттарды немесе ақпаратты 

Шартты іске асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбайды. 

6.7. Құпия ақпарат жария етілген жағдайда Тараптар Шарттың 

5-бөліміне сәйкес жауапты болады.  

5.1. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств по 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 

5.2. В случае задержки оплаты в срок, предусмотренный пунктом 

4.1. Договора, Пользователь уплачивает Центру пеню в размере 

0,1% (ноль целых одной десятых процента) от суммы счета-

фактуры, подлежащего оплате, за каждый календарный день 

просрочки, включая день погашения задолженности. 

5.3. В случае задержки выполнения условий, предусмотренных 

пунктами 3.1.2. и 3.1.5. Договора, Центр уплачивает 

Пользователю пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятых 

процента) от суммы оказанных Услуг за предыдущий месяц, за 

каждые 3 (три) часа простоя Системы, но не более 15% от суммы 

оказанных Услуг за предыдущий месяц. 

5.4. Центр не несет ответственности: 

5.4.1. за неисправности в Системе (помехи, искажения, 

прерывания или задержки), если они возникли из-за 

обстоятельств, не находящихся под контролем Центра. Под 

такими обстоятельствами понимаются: обрыв или деградация 

выделенных линий связи, аппаратные или программные 

модификации, переустановка паролей и другие действия 

Пользователя, не согласованные с обслуживающим персоналом 

Центра; простои, недоступность и технические сбои СПФС; 

5.4.2. за содержимое ЭС Пользователя, передаваемое 

Пользователем через Систему в соответствии с условиями 

Договора. 

5.5. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, 

нарушивших функционирование Системы, Стороны принимают 

все возможные меры по ее восстановлению. 

5.6. В случае нарушения одной из Сторон раздела 6 Договора 

Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, 

возмещает в полном объеме фактически понесенный и 

документально подтвержденный ущерб, возникший вследствие 

раскрытия конфиденциальной информации. 

5.7. Центр несет ответственность только за гарантированную и 

неизменную передачу ЭС Пользователя в/из Систему/ы; 

5.8. Уплата суммы неустойки (пени) не освобождает Стороны от 

исполнения своих обязательств по Договору. 

 

6. РЕЖИМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, СОХРАНЕНИЯ 

БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ И ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

6.1. Стороны обязуются обеспечивать хранение информации и 

аудиторский след всех ЭС, обработанных Сторонами в Системе 

во внутренних программных системах Сторон, в порядке, 

установленном действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

6.2. Каждая из Сторон по настоящему Договору сохраняет 

надлежащий режим конфиденциальности, в том числе хранения 

банковской тайны и защиты персональных данных, в отношении 

информации, полученной в процессе передачи ЭС, и принимает 

все необходимые меры по предохранению указанной 

информации от разглашения. 

6.3. Стороны признают, что условия Договора в целом и вся 

информация, обозначенная предоставляющей Стороной как 

конфиденциальная, не может разглашаться другой Стороной 

никакой третьей стороне без письменного разрешения Стороны, 

предоставляющей указанную информацию, за исключением 

случаев: 

6.4. 1) предоставления персоналу, который привлечен Центром 

для выполнения Договора. Указанная информация должна 

представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, 

насколько это необходимо для исполнения договорных 

обязательств; 

6.5. 2) если такое разглашение предписывается 

законодательством либо осуществляется на основании 

официальных запросов, уполномоченных на, то государственных 

органов. 



6.8.  Пайдаланушы БХБЖ мен ҚХБЖ-ның жүйеаралық өзара 

іс-қимылы шеңберінде ЭС құрамында қолжетімділігі шектеулі 

ақпаратты трансшекаралық беруге, сондай-ақ жүйеаралық өзара іс-

қимыл шеңберінде берілген басқа да деректерді беруге өз келісімін 

береді. 

 

7.АҚПАРАТТЫ КРИПТОГРАФИЯЛЫҚ ҚОРҒАУ 

ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУ 

7.1. ЭХ алмасу кезінде Тараптар Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен сертификатталған ақпаратты 

криптографиялық қорғаудың және электрондық цифрлық 

қолтаңбаның бағдарламалық құралын және Орталық 

Пайдаланушыға беретін тіркеу куәліктерін пайдаланады, оларды 

ЭХ құпиялылығын, тұтастығын, авторлығын және түпнұсқалығын 

растауды қамтамасыз ету үшін жеткілікті деп таниды. 

7.2. Тараптар жөнелтушінің электрондық цифрлық 

қолтаңбасы бар ЭХ-ны оның қолымен және мөрімен 

куәландырылған қағаз жеткізгіштегі құжатпен заңдық жағынан тең 

мәнді деп таниды. 

 

8.ФОРС-МАЖОР 

8.1.  Тараптар Шарт бойынша өз міндеттемелерін 

орындамағаны не тиісінше орындамағаны үшін, егер ол 

еңсерілмейтін күш мән-жайларының: су тасқындарының, жер 

сілкіністерінің, дүлей зілзалалардың өрттерінің, блокадалардың, 

ереуілдердің, әскери іс-қимылдардың, террористік актілердің және 

Тараптар болжай алмаған және шарттың орындалуына тікелей әсер 

еткен уәкілетті орган растаған өзге де мән-жайлардың туындау 

салдары болып табылса, жауапкершіліктен босатылады. 

Еңсерілмейтін күш міндеттемелерінің әсеріне ұшыраған Тараптың 

міндеттемелерді орындау мерзімдері осындай мән-жайлардың 

қолданылу кезеңіне ауысады. 

8.2.  Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау мүмкін 

болмайтын Тарап дереу, бірақ күнтізбелік 10 (он) күннен 

кешіктірмей басқа Тарапты Шарттың 8.1-тармағында көрсетілген 

мән-жайлардың басталғаны және тоқтатылғаны туралы хабардар 

етуге міндетті.  

8.3.  Егер Шарттың 8.1-тармағында көрсетілген мән-жайлар 

болған жағдайда, Шарттар 1 (бір) айдан астам уақытқа созылады, 

содан кейін Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерді одан әрі 

орындаудан бас тарта алады және Тараптардың ешқайсысы басқа 

Тараптан қандай да бір залалдың орнын толтыруды талап етуге 

құқылы емес. 

 

9.ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 

9.1. Осы Шартта көзделмеген Жүйенің жұмыс істеу 

мәселелері бойынша Тараптар Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады. 

9.2. Шарттың талаптарын орындау процесінде 

келіспеушіліктер мен даулар туындаған жағдайда, Тараптар оларды 

соттан тыс тәртіппен реттеу үшін барлық қажетті шараларды 

қолдануға міндеттенеді.   

9.3. Жүйеде электрондық құжаттардың түпнұсқалығына 

қатысты кез келген дауларды Тараптар Орталықтың ресми 

интернет-ресурсында (http: www.kisc.kz) жарияланған төлем 

жүйелерінің электрондық құжаттарының түпнұсқалығына 

байланысты даулы жағдайды шешудің қолданыстағы қағидасына 

сәйкес Тараптармен шешіледі. 

9.4. Шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен 

реттеледі және дауларды сотқа дейінгі тәртіппен реттеу мүмкін 

болмаған жағдайда, олар Алматы қаласының мамандандырылған 

ауданаралық экономикалық сотында қаралатын болады. 

 

10.ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ, 

ОНЫ ӨЗГЕРТУ ЖӘНЕ БҰЗУ ТӘРТІБІ 

10.1. Шарт Пайдаланушы қол қойған ӨТІНІШТЕ/КЕЛІСІМДЕ 

санамаланған құжаттардың толық топтамасымен осы Шартқа 

сөзсіз қосылу туралы ӨТІНІШТІ/КЕЛІСІМДІ (№1 қосымша) алған 

күннен бастап күшіне енеді және белгіленбеген мерзім ішінде 

қолданылады.  

6.6. Центр без предварительного письменного согласия 

Пользователя не использует какие-либо вышеперечисленные 

документы или информацию, кроме как в целях реализации 

Договора. 

6.7. В случае разглашения конфиденциальной информации 

Стороны несут ответственность в соответствии с разделом 5 

Договора.  

6.8.  Пользователь предоставляет своё согласие на 

трансграничную передачу информации ограниченного доступа в 

составе ЭС в рамках межсистемного взаимодействия СПБС и 

СПФС, а также на передачу других данных, переданных в рамках 

межсистемного взаимодействия.  

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

7.1. При обмене ЭС Стороны используют сертифицированное в 

порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан, программное средство криптографической защиты 

информации и электронной цифровой подписи, и 

регистрационные свидетельства, предоставляемые Пользователю 

Центром, признают их достаточными для обеспечения 

конфиденциальности, целостности, подтверждения авторства и 

подлинности ЭС. 

7.2. Стороны признают ЭС с электронной цифровой подписью 

отправителя юридически равнозначным документу на бумажном 

носителе, заверенному его подписью и печатью. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1.  Стороны освобождаются от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием 

наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнений, 

пожаров землетрясений, стихийных бедствий, блокад, 

забастовок, военных действий, террористических актов и иных 

обстоятельств, подтвержденных уполномоченным органом, 

которые Стороны не могли предвидеть и которые 

непосредственно повлияли на исполнение Договора. Сроки 

исполнения обязательств Стороной, подвергшейся влиянию 

обязательств непреодолимой силы, передвигаются на период 

действия таких обстоятельств. 

8.2.  Сторона, для которой станет невозможным исполнение 

своих обязательств по Договору, незамедлительно, но не позднее 

10 (десяти) календарных дней обязана уведомить другую сторону 

о начале и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 8.1. 

Договора. 

8.3.  В случае если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. 

Договора, будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны 

могут отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по 

Договору и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой 

Стороны возмещения каких-либо убытков. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. По вопросам функционирования Системы, не 

предусмотренным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

9.2. В случае возникновения разногласий и споров в процессе 

исполнения условий Договора, Стороны обязуются предпринять 

все необходимые меры для их урегулирования во внесудебном 

порядке.   

9.3. Любые споры касающиеся подлинности электронных 

документов в Системе разрешаются Сторонами в соответствии с 

действующими Правилами разрешения конфликтных ситуаций, 

связанных с подлинностью электронных документов платежных 

систем, опубликованными на официальном интернет-ресурсе 

Центра (http: www.kisc.kz). 

9.4. Договор регулируется законодательством Республики 

Казахстан и в случае невозможности урегулирования споров в 

досудебном порядке, они будут рассматриваться в 

http://www.kisc.kz/


10.2. Орналасқан жері және/немесе деректемелері өзгерген 

жағдайда, Пайдаланушы осындай өзгерістер күшіне енген күннен 

бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Орталыққа жазбаша нысанда 

хабарлайды.  

10.3. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер Орталықтың 

сайтында жарияланады. 

10.4. Тараптардың әрқайсысы екінші Тарапты осы Шартты 

бұзудың болжамды күніне дейін бір ай бұрын жазбаша ескерте 

отырып, осы Шартты бұзуға құқылы. 

10.5. Егер Шарт бойынша міндеттемелер Шартты бұзатын 

Тарап жауап бермейтін мән-жайлар бойынша оларды орындау 

мүмкін болмауына байланысты тоқтатылған жағдайда, Тараптар 

Шартты орындаудан біржақты тәртіппен бас тартуға құқылы. Осы 

тармақтың күші Тараптардың ақшалай міндеттемелеріне 

қолданылмайды. 

10.6. Шарт бұзылған жағдайда Тараптар Шарт бұзылған күннен 

бастап 10 (он) операциялық күн ішінде Шартты бұзу күнінің 

алдындағы күні нақты көрсетілген Қызметтер үшін өзара есеп 

айырысу жүргізеді. 

 

11. БАСҚА ШАРТТАР 

11.1. Шартқа №1, №2, №3, №4, №5   Қосымша оның ажырамас 

бөлігі болып табылады. 

11.2. Пайдаланушы шарт бойынша өз міндеттемелерін біреуге 

толықтай да, ішінара да беруге құқылы емес.  

11.3. Тараптар қайта ұйымдастырылған жағдайда осы Шарт 

бойынша міндеттер құқықтық мирасқорларға өтеді. 

 

Специализированном межрайонном экономическом суде г. 

Алматы.  

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,  

ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

10.1. Договор вступает в силу со дня получения КЦМР 

подписанного Пользователем ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ о 

безусловном присоединении к настоящему Договору 

(Приложение №1) с полным пакетом документов, перечисленных 

в ЗАЯВЛЕНИИ/СОГЛАШЕНИИ, и действует в течение 

неопределенного срока.  

10.2. В случае изменения места нахождения и/или реквизитов 

Пользователь уведомляет в письменной форме Центр в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений.  

10.3. Все изменения к Договору публикуются на сайте Центра. 

10.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, 

письменно предупредив об этом другую сторону за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

10.5. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора в случае, если обязательства по Договору 

прекращаются из-за невозможности их исполнения по 

обстоятельствам, за которые Сторона расторгающая Договор, не 

отвечает. Действие настоящего пункта не распространяется на 

денежные обязательства Сторон. 

10.6. В случае расторжения Договора Стороны в течение 10 

(десяти) операционных дней со дня расторжения Договора 

производят взаиморасчет за фактически оказанные Услуги на 

дату, предшествующую дате расторжения Договора. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Приложение №1, №2, №3, №4, №5 к Договору является его 

неотъемлемой частью. 

11.2. Пользователь не в праве ни полностью, ни частично 

передавать кому-либо свои обязательства по Договору.  

11.3. В случае реорганизации Сторон обязанности по настоящему 

Договору переходят к правопреемникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 «___»__________20__ жылғы   

№ ______________ 

 

Банктік хабарларды беру жүйесінде (БХБЖ) 

қызмет көрсету туралы шартқа  

 № 1 ҚОСЫМША  

 

Банктік хабарларды беру жүйесінде қызметтер көрсету 

туралы шартқа сөзсіз қосылу туралы 

ӨТІНІШ / КЕЛІСІМ  

 (бұдан әрі- ӨТІНІШ / КЕЛІСІМ) 

 

1.__________ , атынан ___________, негізінде әрекет 

ететін_______________ (бұдан әрі-Пайдаланушы), осы 

ӨТІНІШКЕ/ КЕЛІСІМГЕ қол қою арқылы, сөзсіз, банктік 

хабарларды беру жүйесінде (БХБЖ) қызмет көрсету туралы 

шартқа (бұдан әрі-Шарт) қосылады «Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің Қазақстан банкаралық есеп айырысу 

орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 

мемлекеттік кәсіпорнының (бұдан әрі – Орталық) 

бұйрығымен бекітілген және оған барлық қосымшаларды, 

толықтырулар мен өзгерістерді қоса алғанда, шарттың 

талаптары мен ережелерін сақтауға міндеттенеді. 

2.ӨТІНІШКЕ/ КЕЛІСІМГЕ қол қою арқылы Пайдаланушы 

өзінің:  

1) Интернет-ресурста орналастырылған Шарттың мәтінімен 

танысты (http://www.kisc.kz), көрсетілген құжаттардың барлық 

талаптары мен шарттары оған барынша айқындығын; 

2) Шарттың және Қағидалардың барлық талаптарымен 

келісімін; 

3) Шарттың барлық талаптары мен талаптарын толық көлемде, 

сөзсіз орындау жөнінде өзіне міндеттемелер қабылдауын; 

4) Шарт жасасу ӨТІНІШКЕ/ КЕЛІСІМГЕ қол қою үшін барлық 

қажетті құқықтарға иелігін растайды. 

3.ӨТІНІШКЕ/ КЕЛІСІМГЕ қол қойылғаннан кейін 

Пайдаланушы Шартпен және Шартта аталған басқа да 

құжаттармен, болашақта олардың өзгерістерімен және 

толықтыруларымен таныспағанына сілтеме жасау құқығынан 

айырылады, оларды Орталық Шартқа біржақты тәртіппен 

енгізуге және http://www.kisc.kz интернет-ресурста жариялауға 

құқылы. 

4.ӨТІНІШ/ КЕЛІСІМ Пайдаланушы мен Орталық үшін бір-бір 

данадан екі данада жасалды және қол қойылды. 

5.Пайдаланушы Орталыққа өзі туралы келесі деректерді 

хабарлайды: 

 

Атауы толық:  

Қысқартылған атауы:  

Бірінші басшының Т. А. 

Ә, және лауазымы: 

 

Заңды және нақты 

мекен-жайы: 

 

Пошта индексі:  

Бастапқы контактінің 

аты-жөні және 

байланыс деректері 

Тел.                              

Факс: 

Бастапқы байланыс e-

mail: 

 

Бухгалтердің ТАӘ  

Бухгалтердің байланыс 

деректері 

Тел.                              

Факс: 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Договору о предоставлении услуг  

в системе передачи банковских сообщений (СПБС)  

№ ______________ 

от «___»__________20__ года  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ  

о безусловном присоединении к Договору о предоставлении 

услуг в системе передачи банковских сообщений 

(далее - ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ) 

 

1. __________, в лице ___________, действующего на 

основании _______________ (далее – Пользователь), 

подписанием настоящего ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ 

безусловно присоединяется к Договору о предоставлении услуг 

в системе передачи банковских сообщений (СПБС) (далее – 

Договор), утвержденному приказом Республиканского 

государственного предприятия на праве хозяйственного 

ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов 

Национального Банка Республики Казахстан»  (далее – Центр) 

и обязуется соблюдать условия и положения Договора, 

включая все приложения, дополнения и изменения к нему. 

2. Подписанием ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ Пользователь 

подтверждает, что он: 

1) ознакомился с текстом Договора, размещенного на интернет-

ресурсе (http://www.kisc.kz), все требования и условия 

указанных документов ему предельно ясны; 

2) согласен со всеми условиями Договора и Правил; 

3) принимает на себя обязательства по выполнению всех 

требований и условий Договора в полном объеме, 

безоговорочно; 

4) обладает всеми необходимыми правами для заключения 

Договора/подписания ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ. 

3. После подписания ЗАЯВЛЕНИЯ/СОГЛАШЕНИЯ 

Пользователь теряет право ссылаться на то, что не ознакомился 

с Договором и другими документами, упомянутыми в 

Договоре, их изменениями и дополнениями в будущем, 

которые Центр вправе вносить в Договор в одностороннем 

порядке и публиковать на интернет-ресурсе http://www.kisc.kz. 

4. ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАШЕНИЕ составлено и подписано в 

двух экземплярах, по одному экземпляру для Пользователя и 

Центра. 

5. Пользователь сообщает Центру о себе следующие данные: 

 

 

Наименование полное:  

Наименование 

сокращенное: 

 

Ф.И.О и должность 

первого руководителя: 

 

Юридический и 

фактический адрес: 

 

Почтовый индекс:  

ФИО и контактные 

данные первичного 

контакта 

Тел.                              

Факс: 

E-mail первичного 

контакта: 

 

ФИО бухгалтера  

Контактные данные 

бухгалтера 

Тел.                              

Факс: 

E-mail бухгалтера:  

БИН   

http://www.kisc.kz/
http://www.kisc.kz/


Бухгалтердің E-mail:  

БСН   

IBAN есептік шоты  

Банк ұйымының БСК  

Банктің Атауы  

БеК  

ҚҚС бойынша есепке 

қою туралы куәлік 

(сериясы, нөмірі, күні) 

 

Жүйелік аты *  

 

6. ӨТІНІШКЕ/ КЕЛІСІМГЕ мынадай құжаттардың 

көшірмелерін қоса береміз: 

1) заңды тұлғаны қайта тіркеуді мемлекеттік тіркеу туралы 

куәлік/ анықтама; 

2) заңды тұлғаның уәкілетті органының бірінші басшыны 

тағайындау туралы хаттамасы (шешімі); 

3) ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлік; 

4) жарғы. 

 

 

Пайдаланушы: _____________________________ 

 

Қол қоюшының аты-жөні, лауазымы / қолы 

____________________________ 

 

МО 

Орталық Белгісі: 

алғаны туралы, күні 

Қол қоюшының аты-жөні / қолы 

__________________________ 

Қосымша мәліметтер (Орталық 

толтырады):___________________________________________ 

 

Расчетный счет IBAN  

БИК банковской 

организации 

 

Наименование Банка  

КБе  

Свидетельство о 

постановке на учёт по 

НДС  

(серия, номер, дата) 

 

Системное(ые) имя(ена)*  

6. К ЗАЯВЛЕНИЮ/СОГЛАШЕНИЮ прилагаем копии 

следующих документов: 

1) свидетельство/ справку о государственной регистрации 
перерегистрации юридического лица; 

2) протокол (решение) уполномоченного органа юридческого 

лица о назначении первого руководителя; 

3) свидетельство о постановке на учет по НДС; 

4) устав. 

 

Пользователь: _____________________________ 

 

ФИО, должность подписанта / подпись 

____________________________ 

 

МП 

Отметка Центра: 

о получении, дата 

ФИО подписанта / подпись __________________________ 

Дополнительные сведения (заполняется 

Центром):___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «___»__________20__ жылғы   

№ ______________ 

 

Банктік хабарларды беру жүйесінде (БХБЖ) 

қызмет  көрсету туралы шартқа  

 № 2 ҚОСЫМША 

 

 

ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУ ФОРМАТТАРЫ 

 

Банктік хабарларды беру жүйесі арқылы қаржылық хабарларды беру үшін 

SWIFT стандарттарын пайдалану бойынша ұсыныстар 

 

Өзара әрекеттесу форматтары банктік хабарларды беру жүйесінде (бұдан әрі - 

БХБЖ) пайдаланылатын хабар форматтарын сипаттайды. 

Хабарлардың жекелеген түрлерін, олардың өрістері мен кілт сөздерін әртүрлі ішкі 

жүйелерде пайдалану ерекшеліктері тиісті хабарлардың форматтарын қарау кезінде бөлек 

келісіледі және өзара іс-қимыл тараптары дербес реттейді. 

Осы құжатта сипатталған хабарлар хаттамасы БХБЖ арқылы хабарлар алмасу үшін 

міндетті болып табылады, деректерді берудің басқа әдістерін қолданған кезде хаттама жеке 

құжатпен анықталуы мүмкін. 

Осы құжаттағы хабар форматтарының сипаттамасы SWIFT Пайдаланушы 

нұсқаулығы жиынтығының стандарттарындағыдай бірдей схемамен және бірдей 

белгілермен беріледі. 

БХБЖ арқылы ҚХБЖ хабар алмасу кезінде хабарлардың мынадай түрлері 

пайдаланылады: 

МТ 103-Клиенттік қаражатты бір реттік есепке алу; 

МТ 202-Жалпы банкаралық аударым; 

МТ 900-Дебетті растау; 

МТ 910-Кредитті растау; 

МТ 905-Төлемнің жүргізілмегені туралы хабар; 

MT 195-Сұрату; 

МТ 920-Шоттың жай-күйі туралы үзінді көшірмені сұрату; 

МТ 950-Үзінді; 

MT 998-Қосымша ақпарат. 

МТ 412-Қабылдау туралы хабар; 

МТ 499-Еркін форматтағы хабар; 

МТ 700-Құжаттық аккредитив ашу; 

МТ 707-Құжаттамалық аккредитив шарттарын өзгерту; 

МТ 710-Үшінші тараптың Құжаттамалық аккредитивін авизолау; 

МТ 720-Құжаттық аккредитивті аудару; 

МТ 730-Құжаттамалық аккредитив бойынша хабар алғанын растау; 

МТ 734-Бас тарту туралы хабар; 

МТ 750-Алшақтық туралы хабар; 

МТ 760-Кепілдік / резервтік аккредитив; 

МТ 767-Кепілдік/резервтік аккредитив шарттарын өзгерту; 

МТ 768-Кепілдік / резервтік аккредитив бойынша хабар алғанын растау; 

МТ 798-Меншікті хабар; 

МТ 799-Еркін форматтағы хабар; 

MT n99 - Еркін форматтағы хабар. 

4 (Инкассо және кассалық хаттар) және 7 (Құжаттамалық аккредитивтер және 

кепілдіктер) санатындағы хабарлар пішімінің сипаттамасын SWIFT Пайдаланушы 

нұсқаулығының жиынтық стандарттарының томдарынан қараңыз. 



1 (клиенттердің төлемдері мен чектері), 2 (қаржы институттарының аударымдары) 

және 9 (ақшаны басқару және клиенттің мәртебесі) санатындағы хабар форматының 

сипаттамасын төменде қараңыз. 

 

MT 103 КЛИЕНТТІК ҚАРАЖАТТЫ БІР РЕТТІК ЕСЕПКЕ АЛУ 

MT 103 SWIFT ұсыныстарын ескере отырып, клиенттік қаражатты бір реттік есепке 

алу. 

Мәртебе Өріс 

нөмірі 

 

Өріс атауы 

Пішім/ 

Опциялар 

№ 

О 20 Жіберушінің Референсі 16x 1 

О 23B Банк операциясының коды 4!c 2 

Н 23E Нұсқаулық коды 4!c[/30x] 3 

Н 26Т Операция түрінің коды 3!a 4 

О 32A Валюталау күні / Валюта / банкаралық есеп 

сомасы 

6!n3!a15d 5 

O 50а Төлеуші А немесе 

К 

6 

Н 52a Төлеушінің Банкі A немесе 

D 

7 

H 53a Жіберушінің Корреспонденті В 8 

Н 56a Делдал Банк A немесе 

D 

9 

Н 57a Бенефициар Банкі A немесе 

D 

10 

О 59 Бенефициар Опция 

Әріпсіз 

11 

Н 70 Төлем туралы ақпарат 4*35x 12 

О 71A Бөлшектер шығыстар 3!a 13 

Н 72 Жіберушінің Алушыға Ақпараты 6*35x 14 

Н 77B Міндетті есеп беру 3*35х 15 

  М (Mandatory) = міндетті, Ме (Optional) = 

міндетті емес 

  

 

20-жол: Жіберушінің референсі 

ПІШІМ  

16х  

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы хабарды бір мәнді сәйкестендіру үшін жөнелтуші берген бірегей референс 

көрсетіледі. Жол есеп айырысу құжатының нөмірін көрсету үшін пайдаланылмайды 

 

23B жолы: Банк операциясының коды  

ПІШІМ  

B 4 !с Опциясы (түрі)  

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

 

26Т жолы: Операция түрінің коды 

Пішім  



T 3 !а Опциясы (түрі) 

ПАЙДАЛАНУ   

міндетті емес 

АНЫҚТАМА 

Бұл жол осы операцияның сипатын, мақсатын және/немесе негізін анықтайды (мысалы, 

жалақы, зейнетақы, дивидендтер).  

Бұл жол салық және өзге де міндетті төлемдерді аударуға арналған есеп айырысу 

құжаттарында пайдаланылады және төлеушінің мәртебесін көрсететін кодты қамтиды. 

SWIFT ережелеріне сәйкес жасалған хабарда 26t өрісінің болуы міндетті түрде 77b өрісін 

қажет етеді. 

 

КОДТАРЫ 

Бұл жолда келесі кодтар көрсетілуі мүмкін:  

S01-Салық Төлеуші.  

S02-Салық агенті. 

S03-Салықтар мен алымдарды жинаушы. 

S04-Салық органы.  

S05-Ресей Федерациясы Әділет министрлігінің Сот приставтары қызметі. 

S06-Сыртқы экономикалық қызметке қатысушы. 

S07-Кеден органы.  

S08-Ресей Федерациясы бюджет жүйесінің барлық деңгейлеріндегі бюджеттердің кірістері 

мен қаражатын есепке алу жөніндегі шоттарға төлемдерді аударуды жүзеге асыратын өзге 

де міндетті төлемдерді төлеуші.  

S09-жеке кәсіпкер; 

S10 - жеке нотариус; 

S11 - адвокат кабинетін құрған адвокат;  

S12-шаруа (фермер)қожалығының басшысы;  

S13-өзге жеке тұлға-банктің клиенті (шот иесі);  

S14-Жеке тұлғаларға төлемдер жүргізетін салық төлеуші  

S15-жеке тұлғалар банк шотын ашпай төлейтін Ресей Федерациясының бюджет жүйесіне 

салықтарды, алымдарды және өзге де төлемдерді аударуға арналған жалпы сомаға есеп 

айырысу құжатын ресімдеген кредиттік ұйым» 

 

32а-жолы: Валюталау күні / Валюта / банкаралық есеп сомасы  

ПІШІМ 

А 6!n3!a15d Опциясы (күні) (валютасы) (сомасы)  

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті  

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда валюталау күні, валюта және есеп сомасы көрсетіледі. Есептеу сомасы деп 

банкаралық деңгейде ескерілетін/тексерілетін сома түсініледі.  

 

50А-жолы: Төлеуші  

ПІШІМ  

[/34x] опциясы (шот)  

                4*35x (атауы және мекен-жайы) 

F 35x опциясы (жағын анықтау) 

              4*35x (атауы және мекен-жайы)  

F опциясымен 1-кіші алаңда (тарапты сәйкестендіру) мынадай форматтардың бірінде 

пайдаланылуы тиіс: 

             / 34х (шот) 

            4!а / 30х (Код/сәйкестендіргіш)  



Бұл ретте 2-кіші алаңның әрбір жолы (атауы және мекенжайы) мынадай форматта 

пайдаланылуы тиіс:  

        1!n/33x (сандық код / мәліметтер) 

ПАЙДАЛАНУ  

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы операцияны жүргізуге тапсырма берген клиент анықталады. 

Осылайша, өріс пішімі келесідей болады:  

:50К: /34х (шот нөмірі)  

                   [3!a12n[.3!a9!n]] (СТН немесе КИО ).(БӨП)  

                   3*35х (төлеушінің атауы)   

 

52a-жолы: Төлеушінің Банкі 

ПІШІМ  

А Опциясы [/1!a] [/34x] (тарап сәйкестендіру)     

                      4!a2!a2!c[3!c] (BIC коды) 

D Опциясы [/1!a] [/34x] (тарап сәйкестендіру)   

                    4*35x (атауы және мекен-жайы) 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті емес  

КОДТАРЫ  

«Тарапты сәйкестендіру» кіші алаңы ҚХБЖ кодын көрсету үшін пайдаланылуы мүмкін. D 

опциясы бар SWIFT ұсыныстарын пайдаланған кезде келесі кодты қолдануға болады, оның 

алдына қос қиғаш сызық қойылады ("//"): 

//RU9!n[.20!n], қайда 

//RU9!N ҚХБЖ немесе БХБЖ сәйкестендіргіш және қатысушының банктік сәйкестендіру 

коды (9!n). 

[.20!n] қаржы ұйымының корсет нөмірі. Желі тексеретін ережелер "BIC коды" ішкі өрісінде 

Swift-те тіркелген немесе SWIFT-ке қосылмаған ұйымның мекен-жайы көрсетілуі керек 

(T27, T28, T29 және T45 қате кодтары). "BIC коды" кіші бөлімінде көрсетілген Код BEI 

коды болмауы тиіс. (Қате коды C05). 

 

53а-жолы: Жіберушінің корреспонденті 

 ПІШІМ  

Опция [/1!a] [/34x] (тарап сәйкестендіру)  

                         [[35 х] (орналасқан жері)  

ПАЙДАЛАНУ  

Міндетті емес 

 

56а-жолы: Делдал Банк  

ПІШІМ  

 

А Опциясы [/1!a] [/34x] (тарап сәйкестендіру) 

                            4!a2!a2!c[3!c] (BIC коды)  

D Опциясы [/1!a] [/34x] (тарап сәйкестендіру)  

                             4*35x (атауы және мекен-жайы) 

ПАЙДАЛАНУ  

Шартты (С 10) 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл өрісте хабарды алушы мен операция жүргізілуге тиіс Бенефициар банкі арасындағы 

тарап айқындалады.  

 



57а-жолы: Бенефициар банкі  

ПІШІМ  

А Опциясы [/1!a] [/34x] (тарап сәйкестендіру)  

                     4!a2!a2!c[3!c] (BIC коды)  

D Опциясы [/1!a] [/34x] (тарап сәйкестендіру) 

                     4*35x (атауы және мекен-жайы) 

ПАЙДАЛАНУ  

Шартты (С9 және С11)  

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда бенефициар клиенттің шотына қызмет көрсететін қаржы ұйымы көрсетіледі, 

егер ол хабар алушыдан өзгеше болса.  

Кодтары  

«Тарапты сәйкестендіру» кіші алаңы Ұлттық клиринг жүйесінің кодын көрсету үшін 

пайдаланылуы мүмкін. D опциясы бар SWIFT ұсыныстарын пайдаланған кезде келесі 

кодты қолдануға болады, оның алдына қос слэш қойылады ("//"): 

////RU9!n[.20!n], қайда //R9!N сақталған немесе сақталған жеке куәлік және қатысушының 

банктік сәйкестендіру коды (9!n).  

[.20!n] қаржы ұйымының кор шот нөмірі.   

 

59-Жолы: Бенефициар  

ПАЙДАЛАНУ  

Әріпсіз Опция [/34x] (шот)  

                                    4*35x (атауы және мекен-жайы) 

ПАЙДАЛАНУ  

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл өрісте қаражат төленетін клиент анықталады. 

  

70-жол: Төлем туралы ақпарат 

ПІШІМ  

        4*35x (тегін мәтін) 

ПАЙДАЛАНУ  

Шартты (С 14)  

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда не жеке операция туралы толық ақпарат, не бенефициарға берілуге тиіс 

мәліметтерді қамтитын басқа хабарға сілтеме келтіріледі.  

Кодтары  

Екі "/"слеші арасында көрсетілетін келесі кодтардың бірін пайдалануға болады:  

INV шот (бұдан әрі күні, референс және шоттың детальдары көрсетіледі).  

Бенефициар үшін Rfb сілтемесі (бұдан әрі 16 таңбаға дейін жүре алады). 

ROC төлеушінің анықтамасы. 

 

71A-жолы: Шығындар туралы мәліметтер ПІШІМІ  

А 3 Опциясы!А (Код)  

ПАЙДАЛАНУ  

Міндетті  

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл өрісте тараптардың қайсысы операция бойынша шығындарды көтеретіні анықталады. 

КОДТАРЫ  

Келесі кодтардың бірін пайдалануға болады:  

OUR - осы операция бойынша барлық шығыстар төлеушінің шотына жатқызылады.  



SHA-жөнелтуші жағындағы осы операция бойынша барлық шығыстар төлеушінің шотына, 

ал осы операция бойынша алушы жағындағы барлық шығыстар бенефициардың шотына 

жатқызылады.  

BEN-барлық шығындарды хабар алушы төлейді. 

 

72-жол: Жіберушінің Алушыға Ақпараты  

ПІШІМІ  

6*35x (еркін мәтін - құрылымдалған формат) келесі жол форматтарын қолдану керек: 

1 /8с жолы/[ қосымша ақпарат]  

2-6 жолдар [//қосымша ақпараттың жалғасы] немесе[/8с/[қосымша ақпарат]] 

ПАЙДАЛАНУ  

SWIFT форматтарындағы қосымша  

КОДТАРЫ 

Келесі кодтық сөздер қолданылады:  

/ RPP / - талаптарға сәйкес есеп айырысу құжатының деректемелері.  

Пішім /RPP/3N.6!n.1!n.4!а[.6!n][.2!n], қайда  

бірінші ішкі бөлім 3N-есеп айырысу құжатының нөмірі  

екінші қосалқы алаң .6!N-ЖЖААКК форматындағы есеп айырысу құжатының күні  

үшінші қосалқы алаң .1!n-төлем кезектілігі  

төртінші кіші алаң .4!а-төлем түрі. Есеп айырысу құжатын одан әрі беру әдісі туралы 

хабарды алушыға нұсқаулар беру үшін қызмет етеді.  

Келесі кодтардың бірі қолданылады:   

                                 POST - пошта  

                                 ТЕЛГ-телеграф  

                                 ELEK - электрондық байланыс құралдары 

бесінші кіші алаң [.6!n] - төлем жүргізу күні 

алтыншы кіші алаң [.2!n] - операция түрі. Кредиттік ұйымдардағы шоттар бойынша 

жүргізілетін құжаттардың шартты белгілерінің (шифрларының) тізбесіне сәйкес есеп 

айырысу құжатының шифрын көрсету үшін қызмет етеді. Бұл ішкі аймақ өзгеруі мүмкін  

                                01-Төлем тапсырмасы  

                                06-инкассалық тапсырма  

                               16-төлем ордері 

/ DAS / — есептік құжаттағы күндер. 

Пішім /DAS/6!n.6!n.6!n.6!n  

Осы код өрісінің барлық ішкі аудандары ЖЖААКК форматындағы күндерді білдіреді. 

Бірінші кіші бөлім – «Төлеушінің шотынан есептен шығару күні» «Төлем шотынан есептен 

шығарылды» есеп айырысу құжаты 71 жолға сәйкес келеді. 

Екінші қосалқы сала – «Төлеушінің банкіне түсті». «Банк төлеміне түсті» есеп айырысу 

құжаты 62 жолға сәйкес келеді. 

Үшінші кіші бөлім – «Алушы банктің белгісі» «Алушы банктің белгілері» есеп айырысу 

құжаты 48-жолға сәйкес келеді.  

Төртінші кіші алаң – «Картотекаға орналастыру күні». Есеп айырысу құжатының 

«Картотекаға орналастыру күні» 63-жолына сәйкес келеді. 

 

77В -жолы: Міндетті есептілік  

ПІШІМІ  

3 * 35x Опция (тегін мәтін)  

ПАЙДАЛАНУ  

SWIFT ережелеріне байланысты. Төлеушінің мәртебесін анықтайтын N1 коды бар 

«Операция түрінің коды» 26Т өрісімен бірге қолданылады.  

ПІШІМІ  

20n 



Кіші алаңның мазмұны: бюджеттік сыныптаманың коды-бюджеттер кірістерінің 

сыныптамасына сәйкес көрсетіледі. 

/ N5 / - есеп айырысу құжатының 105-өрісіне сәйкес келеді 

 

 МТ 202 ЖАЛПЫ БАНКАРАЛЫҚ АУДАРЫМ 

МТ 202 Қолдану саласы  

Осы түрдегі хабарды төлеуші банк немесе оның тапсырмасы бойынша тікелей не 

корреспондент (корреспонденттер) арқылы бенефициар банктің шотына қызмет көрсететін 

қаржы ұйымына жібереді. Ол бенефициар банктің пайдасына ақша аудару туралы 

нұсқауларды беру үшін қолданылады. 

Осы түрдегі хабар осы шоттардың бірінен екіншісіне ақша аудару туралы немесе алушы 

қызмет көрсететін шотты дебеттеу және 57а жолында көрсетілген қаржы ұйымындағы 

жіберушінің шоттарының біріне несие беру туралы нұсқауларды беру үшін жіберушінің 

бірнеше шотына қызмет көрсететін қаржы ұйымына жіберілуі мүмкін. 

Мәртебе Өріс 

нөмірі 

 

Өріс атауы 

Пішім/ 

Опциялар 

№ 

О 20  Операция референсі 16х 1 

О 21 Байланысты референс 16х 2 

О 32А Валюталау күні,валюта коды, сомасы 6!n3!a15d 3 

О 52а Төлеуші Банк A, D 4 

H 53а Жіберушінің Корреспонденті B 5 

H 54а Алушының Корреспонденті A, B, D 6 

H 56а Делдал Банк A, D 7 

H 57а Бенефициар Банкі A, D 8 

O 58a Бенефициар Банк A, D  

9 

H 

 

72 Жіберушінің Алушыға Ақпараты 6*35x 10 

М-міндетті өріс Ме-міндетті емес өріс  

 

20-жол: Анықтамалық операциялар  

ПІШІМ 

16х  

ПАЙДАЛАНУ  

Міндетті  

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы хабарды бір мәнді сәйкестендіру үшін жөнелтуші берген бірегей референс 

көрсетіледі. Жол төлем тапсырмасының нөмірін көрсету үшін пайдаланылмайды. 

 

21-жол: байланысты сілтеме 

ПІШІМ 

16х  

ПАЙДАЛАНУ  

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы аударма байланысты операцияның сілтемесі көрсетіледі. 

КОДТАРЫ  

NONREF-егер хабар жіберуші осы операцияның бастамашысы болмаса және байланысқан 

сілтеме туралы ақпарат болмаса, онда бұл өрісте NONREF код сөзі қолданылады. 

 

32A-жолы: Валюталау күні, валюта коды, сомасы  



ПІШІМІ А 6!n3!a15d(күні) (валютасы) (сомасы) 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті  

АНЫҚТАМАСЫ  

Өрісте корсетпен операция жүргізілген күн, валюта коды және операция сомасы болады. 

 

52а-жолы: Төлеуші Банк 

Бұл жолда қаржы ұйымы - Ақша аударымының бастамашысы хабар жіберушіден өзгеше 

болған немесе хабар жөнелтуші болып табылған жағдайларда айқындалады, өйткені басқа 

Тараптардың заңнамасы мен нормативтік актілерінің талаптарына сәйкес төлеушіні салық 

төлеушінің сәйкестендіру нөмірімен (ССН) немесе егер олардың біреуі берілген болса, 

шетелдік ұйымның кодымен (ШҰК) міндетті сәйкестендіру талап етіледі. 

 

53а-жолы: Жіберушінің корреспонденті 

53В жолында төлем нұсқаулықтарын орындау кезінде пайдаланылуы тиіс шоттың 

деректемелері болады. 

54а-жолы: Алушының корреспонденті  

Бұл жолда 57-жолда көрсетілген хабарды алушы мен бенефициар банкі арасындағы 

қаражатты аудару тізбегіндегі қаржы ұйымы айқындалады. 

 

57а-жолы: Бенефициар банкі 

Жолда бенефициар банктің деректемелері болады, онда қаражат бенефициар банкке 

қолжетімді болады. Егер хабарды алушы бенефициардың банкі болып табылса, жол 

пайдаланылмайды. 

 

58а жолы: Бенефициар Банк 

Бұл жолда төлеуші қаржы ұйымы (қаражатты аударудың бастамашысы) аударылатын 

қаражатты түпкілікті алушы ретінде көрсеткен қаржы ұйымы айқындалады. 

 

72-жол: Жіберушінің Алушыға Ақпараты 

Бұл жол алушы үшін немесе көрсетілген басқа тарап үшін қосымша ақпаратты қамтиды 

 

КОДТАРЫ  

SWIFT Пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілген код сөздерінен басқа, келесі кодтық 

сөздер қолданылады:  

/ RPP / - төлем тапсырмасының деректемелері. 

Пішім /RPP/3N.6!n.1!n.4!а[.6!n], қайда 

бірінші ішкі бөлім 3N-төлем тапсырмасының нөмірі 

екінші қосалқы алаң .6!N-ЖЖААКК форматындағы төлем тапсырмасының күні  

үшінші қосалқы алаң .1!n-төлем кезектілігі  

төртінші кіші алаң .4!а-төлем түрі. Алушыға төлем тапсырмасын одан әрі беру әдісі туралы 

нұсқаулар үшін қызмет етеді.  

Келесі кодтардың бірі қолданылады:  

                                    POST - пошта  

                                    ТЕЛГ-телеграф  

                                    ELEK - электрондық байланыс құралдары  

бесінші кіші алаң [.6!n] - төлем жүргізу күні  

/RPP / код сөзінен кейінгі барлық ақпарат ішкі өрістері нүктелермен бөлінеді. 

/ NZP / - Төлем мақсаты. кодтық сөзі /NZP/ 72-жолдағы төлем мақсаты туралы ақпараттың 

көлемі транслитерациядан кейін 210 белгіден аспауы тиіс. 

/ ACC / - Бенефициар банкі үшін қосымша ақпарат  

/ BNF / - Бенефициар Банк үшін қосымша ақпарат  



/ INT / - Делдал банк үшін қосымша ақпарат 

/ REC / - хабар алушы үшін қосымша ақпарат 

/ INS / - нұсқау беруші ұйым (егер ол төлеуші мен хабарды жіберушінің Банкінен өзгеше 

болса). 

 

 

Дебетті растау 

Осы түрдегі хабарды шотқа қызмет көрсететін қаржы ұйымы шот иесіне жібереді. 

Ол шот иесіне оның шотынан қаражатты есептен шығару туралы хабарлау үшін 

қолданылады. Есептен шығару үзіндімен де расталады. 

 

20-жол: Анықтамалық операциялар 

ПІШІМ  

16х 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті түрде 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы хабарды бір мәнді сәйкестендіру үшін жөнелтуші берген бірегей референс 

көрсетіледі. 

 

21-жол: Байланысты референс 

ПІШІМ 

16х 

ПАЙДАЛАНУ  

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы қаражатты есептен шығару байланысты операцияның референсі көрсетіледі, 

мысалы, төлем нұсқаулықтары бар тиісті SWIFT хабарынан операцияның 20 Референс 

жолы. 

 

25-жол: Шот нөмірі 

ПІШІМ  

35х 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жол дебеттелген шотты анықтайды. 

 

32A-жолы: Валюталау күні, валюта коды, сомасы 

ПІШІМ  

Мәртебе Өріс 

нөмірі 

 

Өріс атауы 

Пішім/ 

Опциялар 

№ 

O 20 Анықтамалық опциялар 16х 1 

O 21 Байланысты референс 16х 2 

O 25 Шот нөмірі 35х 3 

O 32A Валюталау күні, Валюта коды, сомасы 6!n3!a15d 4 

H 52A Төлеуші Банк A немесе D 5 

H 72 Жіберушінің Алушыға Ақпараты 6*35x 6 

М-міндетті өріс Ме-міндетті емес өріс 



Опция А 6!n3!a15d(күні) (валютасы) (сомасы) 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Өрісте корсетпен операция жүргізілген күн, валюта коды және операция сомасы болады. 

 

52а-жолы: Төлеушінің Банкі 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті емес 

ПІШІМ  

А Опциясы [/1!a] [/34x] (Тарап сәйкестендіру) 

                           4!a2!a2!c[3!c] (BIC коды) 

D Опциясы [/1!a] [/34x] (Тарап сәйкестендіру) 

                           4*35х (Атауы және мекенжайы) 

 

72-жол: Жіберушінің Алушыға Ақпараты 

ПІШІМ  

6*35x (тегін мәтін) 

Келесі жол пішімі қолданылуы керек: 

1-жол: / 8А / [қосымша ақпарат]  

2-6-жолдар: [//қосымша ақпараттың жалғасы]. 

Кіші бөлім 1: / 8а / код сөзі  

2-бөлім: [қосымша ақпарат.] 

Келесі жолдарда жалғасуы мүмкін Қосымша ақпарат, оның басында"//"қос слеші болуы 

керек. 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті емес 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда алушы үшін немесе көрсетілген басқа тарап үшін қосымша ақпарат бар. 

 

 



МТ 910 кредитті растау 

Осы түрдегі хабарды шотқа қызмет көрсететін қаржы ұйымы шот иесіне жібереді. 

Ол шот иесіне оның шотына қаражат аударылғаны туралы хабарлау үшін қолданылады. 

Қабылдау үзіндімен де расталады. 

Мәртебе Өріс нөмірі  

Өріс атауы 

Пішім/ 

Опциялар 

№ 

О 20 Операция референсі 16x 1 

О 21 Байланысты референс 16x 2 

О 25 Шот нөмірі 35x 3 

О 32а Валюталау күні, Валюта коды, сомасы 6!n3!a15d 4 

О 50 Төлеуші F немесе К 5 

О 52а Төлеуші Банк A немесе D 6 

H 56а Делдал Банк A немесе D 7 

H 72 Жіберушінің Алушыға Ақпараты 6*35x 8 

 

20-жол: Анықтамалық операциялар 

ПІШІМ  

16х 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы хабарды бір мәнді сәйкестендіру үшін жөнелтуші берген бірегей референс 

көрсетіледі. 

 

21-жол: Байланысты референс 

ПІШІМ  

16х 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы қаражатты есептен шығару байланысты операцияның референсі көрсетіледі, 

мысалы, төлем нұсқаулықтары бар тиісті SWIFT хабарынан операцияның 20 Референс 

жолы. 

 

25-жол: Шот нөмірі 

ПІШІМ  

35х 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл өріс дебеттелген шотты анықтайды. 

 

32A-жолы: Валюталау күні, валюта коды, сомасы 

ПІШІМ  

Опция А 6!n3!a15d(күні) (валютасы) (сомасы) 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 



Өрісте корсетпен операция жүргізілген күн, валюта коды және операция сомасы болады. 

 

 

50а-жолы: Төлеуші 

ПІШІМ  

[/34x] К опциясы (шот)  

                4*35x (атауы және мекен-жайы) 

F 35x F опциясы (жағын анықтау) 

              4*35x (атауы және мекен-жайы)  

F опциясымен 1-кіші алаңда (тарапты сәйкестендіру) мынадай форматтардың бірінде 

пайдаланылуы тиіс: 

             / 34х (шот) 

            4!а / 30х (Код/сәйкестендіргіш)  

Бұл ретте 2-кіші алаңның әрбір жолы (атауы және мекенжайы) мынадай форматта 

пайдаланылуы тиіс:  

        1!n/33x (Сандық код / мәліметтер) 

 

 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы операцияны жүргізуге тапсырма берген клиент анықталады. 

Осылайша, өріс пішімі келесідей болады:  

:50К: /34х (Шот нөмірі)  

                   [3!a12n[.3!a9!n]] (СТН немесе КИО ).(БӨП)  

                   3*35х (Төлеушінің атауы) 

 

52а-жолы: Төлеушінің Банкі 

Бұл жолда қаржы ұйымы - Ақша аударымының бастамашысы хабар жіберушіден өзгеше 

болған немесе хабар жөнелтуші болып табылған жағдайларда айқындалады, өйткені басқа 

тараптардың талаптары мен нормативтік актілеріне сәйкес төлеушіні салық төлеушінің 

сәйкестендіру нөмірімен (СТН) немесе егер олардың біреуі берілген болса, шетелдік 

ұйымның  кодымен (ШҰК) міндетті сәйкестендіру талап етіледі. 

 

56а-жолы: Делдал Банк  

ПІШІМ  

 

А Опциясы [/1!a] [/34x] (Тарап сәйкестендіру) 

                            4!a2!a2!c[3!c] (BIC коды)  

D Опциясы [/1!a] [/34x] (Тарап сәйкестендіру)  

                             4*35x (Атауы және мекен-жайы) 

 

ПАЙДАЛАНУ 

Шартты (С 10) 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда хабарды алушы мен операция жүргізілуге тиіс Бенефициар банкі арасындағы 

тарап айқындалады 

 

57а-жолы: Бенефициар банкі  

ПІШІМ  

А Опциясы [/1!a] [/34x] (Тарап сәйкестендіру)  

                     4!a2!a2!c[3!c] (BIC коды)  



D Опциясы [/1!a] [/34x] (Тарап сәйкестендіру) 

                     4*35x (Атауы және мекен-жайы) 

 

ПАЙДАЛАНУ 

Шартты (С9 және С11)  

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда бенефициар клиенттің шотына қызмет көрсететін қаржы ұйымы көрсетіледі, 

егер ол хабар алушыдан өзгеше болса.  

КОДТАРЫ  

«Тарапты сәйкестендіру» кіші алаңы Ұлттық клиринг жүйесінің кодын көрсету үшін 

пайдаланылуы мүмкін. D опциясы бар SWIFT ұсыныстарын пайдаланған кезде келесі 

кодты қолдануға болады, оның алдына қос слэш қойылады ("//"): 

//RU9!n[.20!n], қайда 

////RU9!N АЖҚ-дағы немесе АЖҚ-дағы сәйкестендіргіш және есеп айырысуға 

қатысушының банктік сәйкестендіру коды (9!n).  

[.20!n] қаржы ұйымының корсет нөмірі. 

 

72-жол: Жіберушінің Алушыға Ақпараты  

ПІШІМ  

6*35x (еркін мәтін - құрылымдалған формат) келесі жол форматтарын қолдану керек: 

1 /8 жол/[ қосымша ақпарат]  

2-6 жолдар [//қосымша ақпараттың жалғасы] немесе [/8 с/[қосымша ақпарат]] 

ПАЙДАЛАНУ 

SWIFT форматтарындағы қосымша  

КОДТАРЫ  

Келесі кодтық сөздер қолданылады:  

/ RPP / — есеп айырысу құжатының деректемелері.  

Пішім /RPP/3N.6!n.1!n.4!а[.6!n][.2!n], қайда  

бірінші ішкі бөлім 3N-есеп айырысу құжатының нөмірі  

екінші қосалқы алаң .6!N-ЖЖААКК форматындағы есеп айырысу құжатының күні  

үшінші қосалқы алаң .1!n-төлем кезектілігі  

төртінші кіші алаң .4!а-төлем түрі. Есеп айырысу құжатын одан әрі беру әдісі туралы 

хабарды алушыға нұсқаулар беру үшін қызмет етеді.  

Келесі кодтардың бірі қолданылады: 

                                 POST - пошта  

                                 ТЕЛГ-телеграф  

                                 ELEK - электрондық байланыс құралдары 

бесінші кіші алаң [.6!n] - төлем жүргізу күні 

алтыншы кіші алаң [.2!n] - операция түрі. Кредиттік ұйымдардағы шоттар бойынша 

жүргізілетін құжаттардың шартты белгілерінің (шифрларының) тізбесіне сәйкес есеп 

айырысу құжатының шифрын көрсету үшін қызмет етеді. Бұл ішкі аймақ өзгеруі мүмкін  

                                  01-Төлем тапсырмасы  

                                 06-инкассалық тапсырма  

                                 16-төлем ордері 

/ DAS / — есептік құжаттағы күндер. 

Пішім /DAS/6!n.6!n.6!n.6!n  

Осы код жолының барлық ішкі аудандары ЖЖААКК форматындағы күндерді білдіреді. 

Бірінші кіші бөлім – «Төлеушінің шотынан есептен шығару күні». «Төлем шотынан есептен 

шығарылады» есеп айырысу құжаты 71 жолға сәйкес келеді. 

Екінші қосалқы сала – «Төлеушінің банкіне түсті». «Банк төлеміне түсті» есеп айырысу 

құжаты 62 жолға сәйкес келеді. 



Үшінші кіші бөлім – «Алушы банктің белгісі» «Алушы банктің белгілері» есеп айырысу 

құжаты  48-жолға сәйкес келеді.  

Төртінші кіші алаң – «Картотекаға орналастыру күні». Есеп айырысу құжатының 

«Картотекаға орналастыру күні» » есеп айырысу құжаты   63-жолға сәйкес келеді. 

 

МТ905 Хабар -төлемнің жүргізілмегені туралы хабар  

Бұл Хабарлама Хабар жіберушіге жіберіледі және хабардың жеткізілгені, бірақ 

хабарда көрсетілген себеп бойынша өңделмегені туралы хабарлау үшін қолданылады. 

Себептің сипатына байланысты құжат кейіннен өңдеу үшін БХБЖ-да қалады немесе 

қабылданбайды. 

 

 

Өріс 

көрінісі.  

белгісі  Өріс атауы Мазмұн/ 

опциялар 

Міндет.  20  Операция референсі  16х  

Міндет.  21  Байланысты референс  16x  

Міндетті 

емес  

25  Пайдаланушы идентификаторы  11x/20x  

Міндетті 

емес  

32А  Ақшаны есепке алу күні, Валюта коды, 

сомасы  

6n3a18num  

Міндетті 

емес  

52a  Төлем бастамашысы-ұйым  В: 11x  

Міндетті 

емес  

53a  Бастамашы-ұйымның корреспонденті  B:11x  

C: 11x/20x  

Міндет. 76  Өткізбеу себебі  3n  

Міндетті 

емес  

72  Жіберушіден алушыға ақпарат 6*70х  

 

 

20-жол: анықтамалық операциялар  

Бұл жолда осы хабарды бір мәнді сәйкестендіру үшін жөнелтуші берген бірегей референс 

көрсетіледі. Жол төлем тапсырмасының нөмірін көрсету үшін пайдаланылмайды.  

 

21-жол:  

Жүргізілмеген төлем хабарының референсі бар.  

 

25-жол:  

Шот бойынша үзінді көшірме жасалған Пайдаланушыны анықтайтын Банктің 

сәйкестендіргіші мен шот сәйкестендіргіші бар. 

 

32A-жолы: Валюталау күні, валюта коды, сомасы  

ПІШІМІ А 6 і!n3!a15d(күні) (валютасы) (сомасы) 

Өрісте корсетпен операция жүргізілген күн, валюта коды және операция сомасы болады. 

 

52а-жолы: төлеуші Банк 

А Опциясы [/1!a] [/34x] (Тарап сәйкестендіру)    

                           4!a2!a2!c[3!c] (BIC коды) 

D Опциясы [/1!a] [/34x] (Тарап сәйкестендіру) 

                              4*35х (Атауы және мекенжайы) 

53а-жолы (Бастамашы ұйымның корреспонденті)  

А кезектілігімен толтырылады, егер: 



-В тізбегінде әр түрлі бастамашы ұйымдар көрсетілген, 

- А ретімен көрсетілген бастамашы ұйым төлем жүйесіне хабарды жіберген төлем 

жүйесінің қатысушысы болып табылмайды (мысалы, филиал). Мұндай жағдайда 

бастамашы ұйымның корреспонденті хабарды жіберген төлем жүйесінің қатысушысы 

болуға тиіс. 

 

76-жол:  

Төлем жүргізбеу себебінің коды бар. 

 

72-жол:  

Төлемді жүргізбеу себебін ауызша сипаттаудан тұрады. Төлемді жүргізбеу себебінің 

ауызша сипаттамасын қолдану ерекшеліктері: Егер 76 - жолда: "907-ТҚ бойынша Тізбемен 

сәйкес келу" төлем жүргізбеу себебінің коды болса, онда 72-жолда: бенефициардың ЖСН, 

Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) болуы тиіс. 

 

 

MТ195 хабар-Сұрату  

Бұл хабарды бір қаржы мекемесі екіншісіне жібереді. Ол бұрын берілген хабар 

бойынша ақпаратты немесе түсініктемелерді сұрату үшін, сондай-ақ көрсетілген хабармен 

орындалуы қажет іс-әрекеттерге қатысты сұрау салуды беру үшін пайдаланылады. 

Өріс 

көрінісі. 

Белгісі Өріс атауы вариант мазмұны/ опциялар 

Міндет. 20 Операция референсі  16x 

Міндет. 21 Байланысты референс  16x 

Міндет. 75 Сұрақ  /3n/[30x] [5*35] 

Міндетті 

емес 

77А Түсініктемелер  20*70x 

 

 

20-жол: Жіберушінің референсі 

ПІШІМ  

16х  

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы хабарды бір мәнді сәйкестендіру үшін жөнелтуші берген бірегей референс 

көрсетіледі. Жол есеп айырысу құжатының нөмірін көрсету үшін пайдаланылмайды 

 

21-жол: Байланысты референс 

ПІШІМ  

16х  

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы аударма байланысты операцияның референсі көрсетіледі. 

КОДТАРЫ 

NONREF-егер хабар жіберуші осы операцияның бастамашысы болмаса және байланысқан 

сілтеме туралы ақпарат болмаса, онда бұл өрісте NONREF код сөзі қолданылады. 

75-жол: 

Сұрақтың нөмірін қамтиды. Төменде сұрақ кодтарының кестесі берілген. 



сұрау №  Сипаттама 

/009/ Пайдаланушы ҚХБЖ клиенттерінің толық каталогын МТ998 

форматында беруді сұрайды  

77А-жолы: 

Сұраққа түсініктемелер бар. 

 

Хабар мысалдары 

Банктердің толық анықтамалығына сұрау салу 

{1:F01K00000000000010471564} 

{2:I195S00000000000U3003}  

{4:  

:20:DBUQQ-REFERENCE  

:21:NONREF  

:75:/009/ 

:77A: ҚХБЖ клиенттерінің толық анықтамалығын жіберуді сұраймыз  

-} 

 

Хабар МТ920-шоттың жай-күйі туралы үзінді көшірмеге сұрату  

Осы түрдегі хабарды пайдаланушы есеп айырысу мекемесіне жібереді және MT950 

үзінді көшірмесін сұрату үшін қолданылады.   

Өріс 

түрі 

Белгісі 

 

Өріс атауы 

 

Мазмұны/опциялар 

 

Міндет. 20  Операция референсі  16х  

Міндет. 12  Сұралған хабардың түрі  3n  

Міндетті 25  Пайдаланушы идентификаторы  11x/20x  

Міндетті 

емес 

30  Үзінді сұратылатын күн 6n  

 

20-жол: Анықтамалық операциялар 

Бұл жолда осы хабарды бір мәнді сәйкестендіру үшін жөнелтуші берген бірегей референс 

көрсетіледі. Жол төлем тапсырмасының нөмірін көрсету үшін пайдаланылмайды. 

12 жол: 

Сұралған хабардың түрін қамтиды. Келесі мәндер қолданылады: 

 

 

 

 

 

25 жол: 

Шот бойынша үзінді сұратылатын сұратуды жөнелтушіні айқындайтын шот 

сәйкестендіргіші Банктің сәйкестендіргішін қамтиды. 

30 жол:  

Үзінді сұратылатын күнді қамтиды. 

 

 

МТ 950 КӨШІРМЕ 

Осы түрдегі хабарды шотқа қызмет көрсететін қаржы ұйымы шот иесіне жібереді. 

Ол осы шоттағы барлық жүргізулер туралы толық ақпарат беру үшін бұл жүргізулер кез-

келген хабарларға байланысты ма немесе қатысы жоқтығына қарамастан қолданылады. 

 

Сұралған хабар 

түрі  

Сипаттама 

950  Шоттың жай-күйі бойынша үзінді көшірмені беруді 

сұраймыз (МТ950) 



 

 

20-Жол: Жіберушінің референсі 

Бұл жолда осы хабарды бір мәнді сәйкестендіру үшін жөнелтуші берген бірегей референс 

көрсетіледі. Жол есеп айырысу құжатының нөмірін көрсету үшін пайдаланылмайды 

 

25-жол: Шот нөмірі 

Бұл өріс дебеттелген шотты анықтайды. 

 

28C жол: Үзінді-көшірменің нөмірі / реттік нөмірі 

ПІШІМІ 

С 5n[/3n] опциясы (үзінді көшірме нөмірі) (реттік нөмірі) 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда үзінді көшірменің реттік нөмірі көрсетіледі, одан кейін осы үзінді көшірменің 

құрамындағы хабардың реттік нөмірі көрсетіледі; мысалы, үзінді көшірмеге кіретін 

хабарлардың біріншісінде бұл жолда 235/001, екінші хабарда - 235/002 және т. б. нөмірлеу 

қамтылады. 

 

60а-жолы: кіріс қалдығы 

ПІШІМІ 

Опция F1 !а6!n3!а 15 d (Дебет/Кредит белгісі) (күні) (Валюта) (сомасы) 

Пайдалану 

Міндетті  

Анықтамасы 

Бұл жолда есепті кезеңнің басындағы шоттағы қалдық немесе бір есепті кезең үшін бірнеше 

хабар болған жағдайда аралық бастапқы қалдық көрсетіледі. 

 

 

 

60а-жолы: Кіріс қалдығы 

ПІШІМІ 

Опция F 1!а6!n3!а15d(Дебет/Кредит белгісі) (күні) (Валюта) (сомасы) 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда есепті кезеңнің басындағы шоттағы қалдық немесе бір есепті кезең үшін бірнеше 

хабар болған жағдайда аралық бастапқы қалдық көрсетіледі. 

Мәртебесі Өріс 

нөмірі 

Өріс атауы Мазмұны/ 

Опциялар 

№ 

О 20 Операция референсі 16х 1 

О 25 Шот нөмірі 35х 2 

Н 28С Үзінді-көшірменің нөмірі / реттік нөмірі 5п[/5п 3 

О 60а Кіріс қалдығы F немесе М 4 

Н 61 Шот бойынша қозғалыс жолы * 5 

О 62а Шығыс қалдығы (есепке алынған 

қаражат) 

F немесе М 6 

Н 64 Шығыс қолжетімді қалдық (қолжетімді 

құралдар) 

1!a6!n3!a15d 7 

М =  міндетті  Ме = міндетті емес * 61 жолдың сипаттамасын қара 



 

61 жол: Шот бойынша қозғалыс жолы 

ПІШІМІ 

6!n[4!n]2а[1!a]15d1!a3!c16x[//16x] 

[34x] 

мұнда:  

Өрістің пішімі Өрістің атауы 

1 6!N валюталау күні (ISO - ЖЖААКК форматында)  

2 [4!n] өткізу күні (ISO - ААКК форматында)  

3 2 А дебет/несие белгісі.   

4 [1!a] қаражат коды, егер қажет болса, валюта кодының үшінші әрпін білдіреді.  

5 15D сомасы         

6 1!аЗ!c операция түрінің коды  

7 16x шот иесіне арналған анықтама  

8 [//16х] қаржы ұйымының қызмет көрсететін шотына Референс  

9 [34х] Қосымша ақпарат 

 

 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл өріс әр операцияның егжей-тегжейін көрсетеді. 

 

КОДТАРЫ  

«Дебет/Кредит белгісі» 3-кіші бөлімінде мынадай кодтардың біреуі болуы тиіс (Т51 қате 

коды): 

 

 

D  Дебет.  

С  Несие.  

RC  Бұрын есепке алынған қаражатты есептен шығару (дебеттік өткізулер үшін).  

RD  Бұрын есептен шығарылған қаражатты қайтару (кредиттік хабарлар үшін). 

 

6 «Операция түрінің коды» ішкі аймағын келесі үш тәсілдің біреуі қолдана алады (t53 қате 

коды):  

Құралдарды ауыстыру туралы нұсқаулықтары бар хабарлармен немесе жинақтар туралы 

кейінгі хабарлармен байланысты хабарлар үшін. 

 Пішімі:  S3!n  

Соңғы үш белгі осы сыммен байланысты хабар түрін (дебет сымдары үшін) немесе шот 

иесіне осы сым туралы хабарлау үшін пайдаланылған хабар түрін (несие сымдары үшін) 

анықтайды.  

БХБЖ бойынша жіберілмеген тиісті шығыстар туралы хабарларды қоса алғанда, не әріптік 

сипаттамаға артықшылық берілген жағдайларда, қаражатты төлеу және аудару туралы 

нұсқаулықтарға байланысты хабарлар үшін. 

 Пішімі:  N3!с  

Шот иесіне осы үзінді көшірмемен алғаш рет хабарланатын жазбалар үшін (олардың 

бастамашысы қызмет көрсететін қаржы ұйымы болған): 

 Пішімі:  F3!с  

Егер 6 «Операция түрінің коды» кіші алаңының бірінші белгісі "N "немесе "F" болып 

табылса, келесі үш белгіде сымдардың мазмұнын түсіндіретін төменде санамаланған 

кодтардың бірі болуы мүмкін: 



BNK Бағалы қағаздармен Операция – банк комиссиясы  

CAR Бағалы қағаздармен жұмыс-бұл корпоративті әрекеттер (белгілі бір корпоративті іс-

қимыл үшін арнайы код болмаған кезде ғана қолданылады).  

CAS Бағалы қағаздармен Операция-қолда бар бағалы қағаздардың орнына бағалы 

қағаздарды шығару  

(Cash in Lieu).  

CHG Комиссиялары және басқа шығындар  

СНК Чектер  

CMI Өтімділікті басқару-бөлшектер жоқ  

CMP Өтемақы төлемдері.  

Com комиссиясы 

CPN Бағалы қағаздармен жұмыс-купон төлеу  

DDT Тікелей дебеттеу операциясы (акцептсіз есептен шығару)  

DIS Бағалы қағаздармен Операция-табысты төлеу  

DIV Бағалы қағаздармен операциясы-дивидендтер 

EQA Баламалы сомасы  

EXT Бағалы қағаздармен жұмыс-бұл өз шотыңызға Сыртқы аударым.  

FEX Айырбастау операциясы  

INT Пайыздары  

LDP Несие / Депозит 

MAR Бағалы қағаздармен Операция-маржа төлемдері / түсімдер 

Mat Бағалы қағаздармен Операция мерзімі келген кезде төлем  

Mgt Бағалы қағаздармен жұмыс-Басқару комиссиясы  

MSC Әртүрлі  

NWI Бағалы қағаздармен жұмыс-жаңа шығарылымды тарату  

ODC Овердрафт үшін Комиссия   

OPT Бағалы қағаздармен Операция-Опцион  

PCH Бағалы қағаздармен жұмыс жасау-сатып алу (STIF және мерзімді депозитті қоса)  

POP Бағалы қағаздармен Операция - кері мәміле үшін кіріс  

PRN Бағалы қағаздармен жұмыс-жоғары / төменгі нарықтық бағамен сатып алу / сату  

REC Бағалы қағаздармен Операция-төленген салықты қайтару  

Red Бағалы қағаздармен Операция-өтеу  

Rig Бағалы қағаздармен Операция-қол қою құқығы  

RTI Қайтару   

SAL бағалы қағаздармен Операция-сату (STIF және мерзімді депозитті қоса алғанда)  

SEC Бағалы қағаздар (операция негізгі сомасы бойынша сымдар үшін пайдаланылады)  

SLE бағалы қағаздармен Операция-қарыз беру  

STO тұрақты жұмыс істейтін нұсқаулар  

STP бағалы қағаздармен Операция-елтаңбалық алым  

SUB Бағалы қағаздармен қосалқы Операция-жазылым  

SWP Бағалы қағаздармен Операция-СВОП мәмілесі бойынша төлем  

TАХ Бағалы қағаздармен Операция-салықты ұстау   

TCM Бағалы қағаздармен жұмыс-үш жақты басқару  

TRA Бағалы қағаздармен Операция-өз шотына ішкі аударым  

TRF Аудармасы  

TRN Бағалы қағаздармен жұмыс-операциялық шығындар  

UWC Бағалы қағаздармен жұмыс-андеррайтер комиссиясы  

VDA Валюталау күнін өзгерту (дұрыс емес валюталау күнімен соманы есептен шығару 

кезінде пайдаланылады-бұдан әрі тиісті кодпен дұрыс жазу керек)  

WAR Бағалы қағаздармен Операция-Варрант 

 

 



62а-жолы: Шығыс қалдығы (Есепке алынған қаражат)  

Пішім  

Опция F1!а6!n3!а 15 d (Дебет/Кредит белгісі) (күні) (Валюта) (сомасы) 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда есепті кезең жабылған кездегі шоттағы қалдық немесе бір есепті кезең үшін 

бірнеше хабар болған жағдайда аралық Шығыс қалдық көрсетіледі. 

64-жол: Шығыс қолжетімді қалдық (қолжетімді құралдар) 

ПІШІМІ 

Опция F1 !а6!n3!а 15 d (Дебет/Кредит белгісі) (күні) (Валюта) (сомасы) 

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда шот иесінің иелігіндегі қаражаттың мөлшері (несие қалдығы кезінде) немесе 

төленуге тиісті пайыздар есептелетін қалдық (дебеттік қалдық кезінде) анықталады. 

 

 

Mt998 хабар-қосымша ақпарат 

Бұл хабар жүйені пайдаланушылар арасында ақпарат беру үшін қолданылады, соның 

ішінде Ресей Банкінің БХБЖ пайдаланушыларының каталогын беру (ED574). 

 

Өріс түрі Белгісі  Өріс атауы  Мазсұны/опциялар 

Міндетті  20  Операция референсі  16х  

Міндетті 

емес  

21  Байланысты референс  16х  

Міндетті  12  Хабар түрі  3n  

Міндетті  77E  Хабардың астында 70x  

[n*180x]  

  

20-Жол: Жіберушінің Сілтемесі 

ПІШІМІ 

16х  

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы хабарды бір мәнді сәйкестендіру үшін жөнелтуші берген бірегей референс 

көрсетіледі. Жол есеп айырысу құжатының нөмірін көрсету үшін пайдаланылмайды  

21 жол: Байланысты референс 

ПІШІМІ 

16х  

ПАЙДАЛАНУ 

Міндетті 

АНЫҚТАМАСЫ 

Бұл жолда осы аударма байланысты операцияның сілтемесі көрсетіледі. 

КОДТАРЫ  

NONREF-егер хабар жіберуші осы операцияның бастамашысы болмаса және байланысқан 

сілтеме туралы ақпарат болмаса, онда бұл өрісте NONREF код сөзі қолданылады. 

12 жол:  



Хабарлардың астындағы нөмірді қамтиды, сонымен қатар хабарлардың астындағы 

құрылымды анықтайды.  

77E-жолы:  

Бұл жол анықтамалықтың түріне және ақпарат қызметі анықтаған форматта каталогта 

жасалған өзгерістерге нұсқауды қамтиды. 
 

MT n99 - Еркін форматтағы хабар 

Қаржы институттары басқа хабар түрін қолданылмайтын ақпаратты жіберу немесе 

алу үшін пайдаланады. 

Санаттың саны хабарлама ақпаратқа әсер ете алатын алушының құрылғысына 

бағытталатындай етіп таңдалуы керек. Бұл формат 4 және 7 санаттарына қолданылмайды.  

 

MT n99 пайдалану ережелері 

Келесі хабарлар қолданылады: 

• MT 199-клиенттік төлемдер бойынша хат алмасуға арналған еркін форматтағы 

хабар; 

• MT 299 - 2-санаттағы хабарлар бойынша хат алмасудың ашық мәтіндік хабардың 

форматы; 

• MT 999-ақпаратты беруге арналған ашық мәтіндік хабардың форматы. 

 

Өріс түрі Белгісі Өрістің атауы Мазмұн / 

опциялар 

Міндетті  20 Операция референсі 16x 

Міндетті 

емес 

21 Байланысты референс 16x 

Міндетті  79 Еркін пішім жолы 35*50x 

 

20-жол: Операция референсі 

Пішім 

16x 

ПАЙДАЛАНУ  

Міндетті 

Анықтамасы 

Бұл жол хабарламаны бір мәнді анықтау үшін жіберуші тағайындаған сілтемені 

көрсетеді. 
 

21-жол: Байланысты референс 

Пішім 

16x 

ПАЙДАЛАНУ  

Міндетті емес  

Анықтамасы 

Бұл жолда тиісті хабарға сілтеме бар. 
 

79-жол: Еркін пішім жолы. 

Пішім 

35*50x         

ПАЙДАЛАНУ  

Міндетті 

Анықтамасы 

Бұл жолда бос форматтағы хабарлама бар. 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Договору о предоставлении услуг  

в системе передачи банковских сообщений (СПБС)  

№ ______________ 

от «___»__________20__ года  

 

 

 

ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

Рекомендации по использованию стандартов SWIFT для передачи финансовых 

сообщений через Систему передачи банковских сообщений 

 

Форматы взаимодействия описывают форматы сообщений, используемые в Системе 

передачи банковских сообщений (далее - СПБС). 

Особенности использования отдельных видов сообщений, их полей и ключевых слов 

в различных подсистемах оговариваются отдельно при рассмотрении форматов 

соответствующих сообщений и регулируются сторонами взаимодействия самостоятельно. 

Описанный в данном документе протокол обмена сообщениями обязателен для 

обмена сообщениями через СПБС. При использовании других способов передачи данных 

протокол может быть определен отдельным документом. 
Описание форматов сообщений в настоящем документе приводится по той же схеме и с 

теми же условными обозначениями, что и в томах Стандартов комплекта Руководства 

пользователя SWIFT. 

При обмене сообщениями с СПФС через СПБС используются следующие типы 

сообщений: 

МТ 103 – Однократное зачисление клиентских средств; 

МТ 202 – Общий межбанковский перевод; 

МТ 900 – Подтверждение дебета; 

МТ 910 – Подтверждение кредита; 

МТ 905 – Извещение о непроведении платежа; 

MT 195 – Запрос; 

МТ 920 – Запрос на выписку о состоянии счета; 

МТ 950 – Выписка; 

MT 998 – Дополнительная информация. 

МТ 412 – Сообщение о принятии; 

МТ 499 – Сообщение в свободном формате; 

МТ 700 – Открытие документарного аккредитива; 

МТ 707 – Изменение условий документарного аккредитива; 

МТ 710 – Авизование документарного аккредитива третьей стороны; 

МТ 720 – Перевод документарного аккредитива; 

МТ 730 – Подтверждение получения сообщения по документарному аккредитиву; 

МТ 734 – Уведомление об отказе; 

МТ 750 – Уведомление о расхождении; 

МТ 760 – Гарантия/резервный аккредитив; 

МТ 767 – Изменение условий гарантии/резервного аккредитива; 

МТ 768 – Подтверждение получения сообщения по гарантии/резервному 

аккредитиву; 

МТ 798 – Собственное сообщение; 

МТ 799 – Сообщение в свободном формате;  

MT n99 – Сообщение в свободном формате. 

Описание формата сообщений категории 4 (Инкассо и кассовые письма) и 7 

(Документарные аккредитивы и гарантии) смотрите в томах Стандартов комплекта 
Руководства пользователя SWIFT. 



Описание формата сообщений категории 1 (Платежи и чеки клиентов), 2 (Переводы 

финансовых учреждений) и 9 (Управление денежными средствами и статус клиента) 

смотрите ниже. 

 

MT 103 ОДНОКРАТНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ КЛИЕНТСКИХ СРЕДСТВ 

MT 103 Однократное зачисление клиентских средств с учетом рекомендаций 

SWIFT. 

Статус Номер 

поля 

 

Наименование поля 

Формат/ 

Опции 

№ 

О 20 Референс Отправителя 16x 1 

О 23B Код банковской операции 4!c 2 

Н 23E Код инструкции 4!c[/30x] 3 

Н 26Т Код типа операции 3!a 4 

О 32A Дата валютирования/Валюта/Сумма межбанковского 

расчета 

6!n3!a15d 5 

O 50а Плательщик А или К 6 

Н 52a Банк Плательщика A или D 7 

H 53a Корреспондент Отправителя В 8 

Н 56a Банк - Посредник A или D 9 

Н 57a Банк Бенефициара A или D 10 

О 59 Бенефициар Опция 

Без 

буквы 

11 

Н 70 Информация о платеже 4*35x 12 

О 71A Детали расходов 3!a 13 

Н 72 Информация Отправителя Получателю 6*35x 14 

Н 77B Обязательная отчетность 3*35х 15 

  О (Mandatory) = обязательное, Н (Optional) = 

необязательно 

  

 

Поле 20: Референс Отправителя 

ФОРМАТ  

16х  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается уникальный референс, присвоенный Отправителем для 

однозначной идентификации данного сообщения. Поле не используется для указания 

номера расчетного документа 

 

Поле 23B: Код банковской операции  

ФОРМАТ  

Опция B 4!с (Тип)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное 

 

Поле 26Т: Код типа операции 

ФОРМАТ  



Опция Т 3!а (Тип)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Необязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

В этом поле определяются характер, назначение и/или основание для данной операции 

(например, заработная плата, пенсии, дивиденды).  

Это поле используется в расчетных документах на перечисление налоговых и иных 

обязательных платежей и содержит код, указывающий статус Плательщика. Наличие поля 

26Т в сообщении, созданном по правилам SWIFT, обязательно требует наличия поля 77В. 

 

КОДЫ 

В этом поле могут указываться следующие коды:  

S01 – Налогоплательщик.  

S02 – Налоговый агент. 

S03 – Сборщик налогов и сборов. 

S04 – Налоговый орган.  

S05 - Служба судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации. 

S06 - Участник внешнеэкономической деятельности. 

S07 - Таможенный орган.  

S08 - Плательщик иных обязательных платежей, осуществляющий перечисление платежей 

на счета по учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации.  

S09 - индивидуальный предприниматель; 

S10 - частный нотариус; 

S11 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;  

S12 - глава крестьянского (фермерского хозяйства);  

S13 - иное физическое лицо - клиент банка (владелец счета);  

S14 - налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам  

S15 -кредитная организация, оформившая расчетный документ на общую сумму на 

перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации, уплачиваемых физическими лицами без открытия банковского счета» 

 

Поле 32А: Дата валютирования/Валюта/Сумма межбанковского расчета  

ФОРМАТ 

Опция А 6!n3!a15d (Дата) (Валюта) (Сумма)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указываются дата валютирования, валюта и сумма расчета. Под суммой расчета 

понимается та сумма, которая будет учитываться/выверяться на межбанковском уровне.  

 

Поле 50а: Плательщик  

ФОРМАТ  

Опция К   [/34x]    (Счет)  

                4*35x (Наименование и адрес) 

Опция F  35x (Идентификация стороны) 

              4*35x (Наименование и адрес)  

С опцией F подполе 1 (Идентификация стороны) должно использоваться в одном из 

следующих форматов: 

             /34х (Счет) 

            4!а/30х (Код/Идентификатор)  

При этом каждая строка подполя 2 (Наименование и адрес) должна использоваться в 

следующем формате:  



        1!n/33х     (Цифровой код/Детали) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

В этом поле определяется клиент, который дал поручение на проведение данной операции. 

Таким образом, формат поля будет следующим:  

:50К:           /34х                           (Номер счета)  

                   [3!a12n[.3!a9!n]]     ( ИНН или КИО ).(КПП)  

                   3*35х                         (Наименование Плательщика)   

 

Поле 52a: Банк Плательщика 

ФОРМАТ  

Опция А       [/1!a][/34x]  (Идентификация стороны)     

                      4!a2!a2!c[3!c]  (Код BIC) 

Опция D     [/1!a][/34x]  (Идентификация стороны)   

                    4*35x (Наименование и адрес) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Необязательное  

КОДЫ  

Подполе «Идентификация стороны» может использоваться для указания кода СПФС. При 

использовании рекомендаций SWIFT с опцией D может использоваться следующий код, 

перед которым ставится двойной слеш ("//"): 

//RU9!n[.20!n] ,где 

//RU9!n Идентификатор в СПФС или СПБС и Банковский идентификационный код 

участника (9!n). 

[.20!n] Номер корсчета финансовой организации. ПРОВЕРЯЕМЫЕ СЕТЬЮ ПРАВИЛА В 

подполе «Код BIC» должен быть указан зарегистрированный в SWIFT адрес подключенной 

или не подключенной к SWIFT организации (Коды ошибок Т27, Т28, Т29 и Т45). Код, 

указанный в подполе «Код BIC», не должен быть кодом BEI. (Код ошибки С05). 

 

Поле 53а: Корреспондент Отправителя 

 ФОРМАТ  

Опция В          [/1!a][/34х]        (Идентификация стороны)  

                         [35х]                    (Местонахождение)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Необязательное 

 

Поле 56а: Банк-Посредник  

ФОРМАТ  

 

Опция А              [/1!a][/34x]      (Идентификация стороны) 

                            4!a2!a2!c[3!c]    (Код BIC)  

Опция D              [/1!a][/34x]       (Идентификация стороны)  

                             4*35x                  (Наименование и адрес) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обусловленное (С10) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

В этом поле определяется сторона между Получателем сообщения и Банком Бенефициара, 

через которую должна быть проведена операция.  

 

Поле 57а: Банк бенефициара  

ФОРМАТ  



Опция А     [/1!a][/34x]         (Идентификация стороны)  

                     4!a2!a2!c[3!c]     (Код BIC)  

Опция D     [/1!a][/34x]         (Идентификация стороны) 

                     4*35x                    (Наименование и адрес) 

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обусловленное (С9 и С11)  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается финансовая организация, обслуживающая счет клиента-

бенефициара - в том случае, если она отлична от Получателя сообщения.  

КОДЫ  

Подполе «Идентификация стороны» может использоваться для указания кода 

национальной клиринговой системы. При использовании рекомендаций SWIFT с опцией D 

может использоваться следующий код, перед которым ставится двойной слеш ("//"): 

//RU9!n[.20!n] ,где //RU9!n Идентификатор в СПФС или СПБС и Банковский 

идентификационный код участника (9!n).  

[.20!n] Номер корсчета финансовой организации.  

   

Поле 59:Бенефициар  

ФОРМАТ  

Опция без буквы    [/34x]            (Счет)  

                                    4*35x         (Наименование и адрес) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

В этом поле определяется клиент, которому будут выплачены средства. 

  

Поле 70: Информация о платеже 

ФОРМАТ  

        4*35x         (Свободный текст) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обусловленное (С14)  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле приводится либо подробная информация об отдельной операции, либо ссылка 

на другое сообщение, содержащее сведения, которые должны быть переданы Бенефициару.  

КОДЫ  

Может использоваться один из следующих кодов, который указывается между двумя 

слешами «/»:  

INV Счет (далее указываются дата, референс и детали счета).  

RFB Референс для Бенефициара (далее может следовать до 16 знаков). 

ROC Референс Плательщика. 

 

Поле 71A: Детали расходов ФОРМАТ  

Опция А 3!а (Код)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательное  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

В этом поле определяется, какая из сторон будет нести расходы по операции. 

КОДЫ  

Может использоваться один из следующих кодов:  

OUR -Все расходы по данной операции относятся на счет Плательщика.  



SHA - Все расходы по данной операции на стороне Отправителя относятся на счет 

Плательщика, а все расходы на стороне Получателя по данной операции относятся на счет 

Бенефициара.  

BEN - Все расходы оплачиваются Получателем сообщения. 

 

Поле 72: Информация Отправителя Получателю  

ФОРМАТ  

6*35х (Свободный текст - Структурированный формат) Должны использоваться 

следующие форматы строк: 

Строка 1 /8с/[дополнительная информация]  

Строки 2-6 [//продолжение дополнительной информации] или[/8с/[дополнительная 

информация]] 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Необязательное в форматах SWIFT  

КОДЫ  

Используются следующие кодовые слова:  

/RPP/ — Реквизиты расчетного документа в соответствии с требованиями.  

Формат /RPP/3n.6!n.1!n.4!а[.6!n][.2!n], где  

первое подполе            3n - Номер расчетного документа  

второе подполе            .6!n - Дата расчетного документа в формате ГГММДД  

третье подполе             .1!n - Очередность платежа  

четвертое подполе       .4!а - Вид платежа. Служит для инструкций Получателю сообщения 

о способе дальнейшей передачи расчетного документа.  

Используется один из следующих кодов:   

                                 POST - почтой  

                                 TELG – телеграфом  

                                 ELEK – электронными средствами связи 

пятое подполе                [.6!n] - Дата проведения платежа 

шестое подполе            [.2!n] – Вид операции. Служит для указания шифра расчетного 

документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, 

проводимых по счетам в кредитных организациях. Данное подполе может иметь значение  

                                01 – платежное поручение  

                                06 – инкассовое поручение  

                               16 – платежный ордер 

/DAS/ — Даты из расчетного документа. 

Формат             /DAS/6!n.6!n.6!n.6!n  

Все подполя этого кодового поля представляют собой даты в формате ГГММДД. 

Первое подполе - «Дата списания со счета плательщика». Соответствует полю 71 «Списано 

со сч.плат.» расчетного документа. 

Второе подполе - «Поступило в банк плательщика». Соответствует полю 62 «Поступ. в банк 

плат.» расчетного документа. 

Третье подполе - «Отметка банка получателя» Соответствует полю 48 «Отметки банка 

получателя.» расчетного документа.  

Четвертое подполе - «Дата помещения в картотеку». Соответствует полю 63 «Дата 

помещения в картотеку» расчетного документа. 

Поле 77B: Обязательная отчетность  

ФОРМАТ  

Опция В 3*35х (Свободный текст)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обусловленное по правилам SWIFT. Используется в сочетании с полем 26T «Код типа 

операции», содержащим код N1, определяющий статус плательщика.  

ФОРМАТ 



20n 

Содержание подполя: Код бюджетной классификаци - указывается в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов. 

/N5/ - Соответствует полю 105 расчетного документа  

 

 

 МТ 202 ОБЩИЙ МЕЖБАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД 

Область применения МТ 202 

Сообщение этого типа направляется Банком-Плательщиком или по его поручению, 

непосредственно либо через корреспондента (корреспондентов), в финансовую 

организацию, обслуживающую счет Банка-Бенефициара. Оно используется для передачи 

инструкций о переводе средств в пользу Банка-Бенефициара. 

Сообщение этого типа может также отправляться в финансовую организацию, 

обслуживающую более одного счета Отправителя, для передачи инструкций о переводе 

средств с одного из этих счетов на другой, либо о дебетовании счета, обслуживаемого 

Получателем, и кредитовании одного из счетов Отправителя в финансовой организации, 

указанной в поле 57а. 

 

Статус Номер 

Поля  

Название поля  Формат/опции  № 

О 20  Референс операции 16х 1 

О 21 Связанный рефернс 16х 2 

О 32А Дата валютирования , код валюты, сумма 6!n3!a15d 3 

О 52а Банк-Плательщик A, D 4 

H 53а Корреспондент Отправителя B 5 

H 54а Корреспондент Получателя A, B, D 6 

H 56а Банк-Посредник A, D 7 

H 57а Банк Бенефициара A, D 8 

O 58a Банк-Бенефициар A, D  

9 

H 

 

72 Информация Отправителя Получателю 6*35x 10 

О - Обязательное поле Н - необязательное поле 

 

Поле 20: Референс операции  

ФОРМАТ 

16х  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательное  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

В этом поле указывается уникальный референс, присвоенный Отправителем для 

однозначной идентификации данного сообщения. Поле не используется для указания 

номера платежного поручения.  

 

Поле 21: Связанный референс 

ФОРМАТ 

16х  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается референс операции, с которой связан данный перевод. 



КОДЫ  

NONREF - Если Отправитель сообщения не является инициатором данной операции и не 

имеет никакой информации о связанном референсе, то в этом поле используется кодовое 

слово NONREF. 

 

Поле 32A: Дата валютирования, код валюты, сумма  

ФОРМАТ Опция А 6!n3!a15d (Дата)(Валюта)(Сумма) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

Поле содержит дату проведения операции с корсчетом, код валюты и сумму операции. 

 

Поле 52а: Банк-Плательщик 

В этом поле определяется финансовая организация - инициатор перевода средств в тех 

случаях, когда она отлична от Отправителя сообщения или является Отправителем 

сообщения, так как в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов 

других сторон требуется обязательная идентификация плательщика идентификационным 

номером налогоплательщика (ИНН) или кодом иностранной организации (КИО), если один 

из них присвоен. 

 

Поле 53а: Корреспондент Отправителя 

Поле 53В содержит реквизиты счета, который должен быть использован при исполнении 

платежных инструкций. 

Поле 54а: Корреспондент Получателя  

В этом поле определяется финансовая организация, находящаяся в цепочке перевода 

средств между Получателем сообщения и Банком Бенефициара, указанным в поле 57. 

 

Поле 57а: Банк Бенефициара 

Поле содержит реквизиты Банка Бенефициара, в котором средства будут доступны Банку 

Бенефициару. Поле не используется, если Получатель сообщения является Банком 

Бенефициара. 

 

Поле 58а: Банк-Бенефициар 

В этом поле определяется финансовая организация, которую финансовая организация-

Плательщик (инициатор перевода средств) указала как конечного получателя переводимых 

средств. 

 

Поле 72: Информация Отправителя Получателю 

В этом поле содержится дополнительная информация для Получателя или для какой-либо 

другой указанной стороны 

КОДЫ  

В дополнение к кодовым словам, перечисленным в Руководстве пользователя SWIFT, 

используются следующие кодовые слова:  

/RPP/ - Реквизиты платежного поручения. 

Формат /RPP/3n.6!n.1!n.4!а[.6!n] ,где 

первое подполе              3n - Номер платежного поручения 

второе подполе               .6!n - Дата платежного поручения в формате ГГММДД  

третье подполе                .1!n - Очередность платежа  

четвертое подполе          .4!а - Вид платежа. Служит для инструкций Получателю о способе 

дальнейшей передачи платежного поручения.  

Используется один из следующих кодов:  

                                    POST - почтой  



                                    TELG – телеграфом  

                                    ELEK – электронными средствами связи  

пятое подполе [.6!n] - Дата проведения платежа  

Все подполя информации после кодового слова /RPP/ разделяются точками. 

/NZP/ - Назначение платежа. объем информации о назначении платежа, содержащийся в 

поле 72 с кодовым словом /NZP/, после транслитерации не должен превышать 210 знаков. 

/ACC/ - Дополнительная информация для Банка Бенефициара  

/BNF/ - Дополнительная информация для Банка-Бенефициара  

/INT/ - Дополнительная информация для Банка-Посредника 

/REC/ - Дополнительная информация для Получателя сообщения 

/INS/ - Инструктирующая организация (если она отлична от Банка Плательщика и 

Отправителя сообщения). 

 

 Подтверждение дебата 

Сообщение этого типа посылается Обслуживающей счет Финансовой Организацией 

Владельцу счета. Оно используется для извещения Владельца счета о проведении списания 

средств с его счета. Списание подтверждается также Выпиской. 

 

Поле 20: Референс операции 

ФОРМАТ  

16х 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательно 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается уникальный референс, присвоенный Отправителем для 

однозначной идентификации данного сообщения. 

 

Поле 21: Связанный референс 

ФОРМАТ 

16х 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается референс операции, с которой связано данное списание средств, 

например, поле 20 Референс операции из соответствующего сообщения SWIFT с 

платежными инструкциями. 

 

Поле 25: Номер счета 

ФОРМАТ  

35х 

Статус Номер 

поля 

Название поля Формат/Опции № 

O 20 Рефернс опции 16х 1 

O 21 Связанный рефернс 16х 2 

O 25 Номер счета 35х 3 

O 32A Дата валютирования ,код валюты, сумма 6!n3!a15d 4 

H 52A Банк-Плательщика A или D 5 

H 72 Информация Отправителя Получателю 6*35x 6 

О - обязательное Н - необязательное 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле определяется счет, который был дебетован. 

 

Поле 32A: Дата валютирования, код валюты, сумма 

ФОРМАТ  

Опция А 6!n3!a15d (Дата)(Валюта)(Сумма) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Поле содержит дату проведения операции с корсчетом, код валюты и сумму операции. 

 

Поле 52а: Банк-Плательщик 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Необязательное 

ФОРМАТ 

Опция А            [/1!a][/34х]            (Идентификация стороны) 

                           4!a2!a2!c[3!c]        (код BIC) 

Опция D            [/1!a][/34х]            (Идентификация стороны) 

                           4*35х                     (Наименование и адрес) 

 

Поле 72: Информация Отправителя Получателю 

ФОРМАТ 

6*35x (Свободный текст) 

Должен использоваться следующий формат строк: 

Строка 1: /8а/[Доп. информация]  

Строки 2-6: [//продолжение доп. информации]. 

Подполе 1: /8а/ Кодовое слово  

Подполе 2: [Доп. информ.] 

Дополнительная информация, которая может продолжаться на следующих строках, в 

начале которых должен стоять двойной слеш“//”. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Необязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле содержится дополнительная информация для Получателя или для какой-либо 

другой указанной стороны. 

 



МТ 910 Подтверждение кредита  

Сообщение этого типа посылается Обслуживающей счет Финансовой Организацией 

Владельцу счета. Оно используется для извещения Владельца счета о зачислении средств 

на его счет. Зачисление также подтверждается Выпиской. 

Статус Номер 

поля 

Название поля Формат/Опция № 

О 20 Референс операции 16x 1 

О 21 Связанный референс 16x 2 

О 25 Номер счета 35x 3 

О 32а Дата валютирования, код валюты, 

сумма 

6!n3!a15d 4 

О 50 Плательщик F или К 5 

О 52а Банк-Плательщик A или D 6 

H 56а Банк-Посредник A или D 7 

H 72 Информация Отправителя Получателю 6*35x 8 

 

Поле 20: Референс операции 

ФОРМАТ  

16х 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается уникальный референс, присвоенный Отправителем для 

однозначной идентификации данного сообщения. 

 

Поле 21: Связанный референс 

ФОРМАТ 

16х 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается референс операции, с которой связано данное списание средств, 

например, поле 20 Референс операции из соответствующего сообщения SWIFT с 

платежными инструкциями. 

 

Поле 25: Номер счета 

ФОРМАТ  

35х 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле определяется счет, который был дебетован. 

 

Поле 32A: Дата валютирования, код валюты, сумма 

ФОРМАТ  

Опция А 6!n3!a15d (Дата)(Валюта)(Сумма) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 



Поле содержит дату проведения операции с корсчетом, код валюты и сумму операции. 

 

Поле 50а: Плательщик  

ФОРМАТ  

Опция К   [/34x]    (Счет)  

                4*35x (Наименование и адрес) 

Опция F  35x (Идентификация стороны) 

              4*35x (Наименование и адрес)  

С опцией F подполе 1 (Идентификация стороны) должно использоваться в одном из 

следующих форматов: 

             /34х (Счет) 

            4!а/30х (Код/Идентификатор)  

При этом каждая строка подполя 2 (Наименование и адрес) должна использоваться в 

следующем формате:  

        1!n/33х     (Цифровой код/Детали) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

В этом поле определяется клиент, который дал поручение на проведение данной операции. 

Таким образом, формат поля будет следующим:  

:50К:           /34х                           (Номер счета)  

                   [3!a12n[.3!a9!n]]     ( ИНН или КИО ).(КПП)  

                   3*35х                         (Наименование Плательщика)   

 

Поле 52а: Банк-Плательщик 

В этом поле определяется финансовая организация - инициатор перевода средств в тех 

случаях, когда она отлична от Отправителя сообщения или является Отправителем 

сообщения, так как в соответствии с требованиями и нормативных актов других сторон 

требуется обязательная идентификация плательщика идентификационным номером 

налогоплательщика (ИНН) или кодом иностранной организации (КИО), если один из них 

присвоен. 

 

Поле 56а: Банк-Посредник  

ФОРМАТ  

 

Опция А              [/1!a][/34x]      (Идентификация стороны) 

                            4!a2!a2!c[3!c]    (Код BIC)  

Опция D              [/1!a][/34x]       (Идентификация стороны)  

                             4*35x                  (Наименование и адрес) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обусловленное (С10) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

В этом поле определяется сторона между Получателем сообщения и Банком Бенефициара, 

через которую должна быть проведена операция.  

Поле 57а: Банк бенефициара  

ФОРМАТ  

Опция А     [/1!a][/34x]         (Идентификация стороны)  

                     4!a2!a2!c[3!c]    (Код BIC)  

Опция D     [/1!a][/34x]         (Идентификация стороны) 

                     4*35x                 (Наименование и адрес) 

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  



Обусловленное (С9 и С11)  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается финансовая организация, обслуживающая счет клиента-

бенефициара - в том случае, если она отлична от Получателя сообщения.  

КОДЫ  

Подполе «Идентификация стороны» может использоваться для указания кода 

национальной клиринговой системы. При использовании рекомендаций SWIFT с опцией D 

может использоваться следующий код, перед которым ставится двойной слеш ("//"): 

//RU9!n[.20!n] ,где 

//RU9!n Идентификатор в СПФС или СПБС и Банковский идентификационный код 

участника расчетов (9!n).  

[.20!n] Номер корсчета финансовой организации.  

 

Поле 72: Информация Отправителя Получателю  

ФОРМАТ  

6*35х (Свободный текст - Структурированный формат) Должны использоваться 

следующие форматы строк: 

Строка 1 /8с/[дополнительная информация]  

Строки 2-6 [//продолжение дополнительной информации] или [/8с/[дополнительная 

информация]] 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Необязательное в форматах SWIFT  

КОДЫ  

Используются следующие кодовые слова:  

/RPP/ — Реквизиты расчетного документа.  

Формат /RPP/3n.6!n.1!n.4!а[.6!n][.2!n], где  

первое подполе            3n - Номер расчетного документа  

второе подполе            .6!n - Дата расчетного документа в формате ГГММДД  

третье подполе             .1!n - Очередность платежа  

четвертое подполе       .4!а - Вид платежа. Служит для инструкций Получателю сообщения 

о способе дальнейшей передачи расчетного документа.  

Используется один из следующих кодов:   

                                 POST - почтой  

                                 TELG – телеграфом  

                                 ELEK – электронными средствами связи 

пятое подполе                [.6!n] - Дата проведения платежа 

шестое подполе      [.2!n] – Вид операции. Служит для указания шифра расчетного 

документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, 

проводимых по счетам в кредитных организациях. Данное подполе может иметь значение  

                                  01 – платежное поручение  

                                 06 – инкассовое поручение  

                                 16 – платежный ордер 

/DAS/ — Даты из расчетного документа. 

Формат             /DAS/6!n.6!n.6!n.6!n  

Все подполя этого кодового поля представляют собой даты в формате ГГММДД. 

Первое подполе - «Дата списания со счета плательщика». Соответствует полю 71 «Списано 

со сч.плат.» расчетного документа. 

Второе подполе - «Поступило в банк плательщика». Соответствует полю 62 «Поступ. в банк 

плат.» расчетного документа. 

Третье подполе - «Отметка банка получателя» Соответствует полю 48 «Отметки банка 

получателя.» расчетного документа.  



Четвертое подполе - «Дата помещения в картотеку». Соответствует полю 63 «Дата 

помещения в картотеку» расчетного документа. 

 

Сообщение МТ905 - извещение о непроведении платежа 

Это сообщение посылается Отправителю сообщений и используется для извещения 

о факте и причине того, что сообщение было доставлено, но по указанной в извещении 

причине не был обработан. В зависимости от характера причины документ либо остается в 

СПБС для последующей обработки, либо отвергается. 

 

вид 

поля  

Обо 

зн.  

Название поля  Содерж./опц 

ии  

Обязат.  20  Референс операции  16х  

Обязат.  21  Связанный референс  16x  

Необяз.  25  Идентификатор пользователя  11x/20x  

Необяз.  32А  Дата зачисления денег, код валюты, сумма  6n3a18num  

Необяз.  52a  Организация-инициатор платежа  В: 11x  

Необяз.  53a  Корреспондент Организации-инициатора  B:11x  

C: 11x/20x  

Обязат.  76  Причина непроведения  3n  

Необяз.  72  Информация от Отправителя 

Получателю  

6*70х  

 

Поле 20: Референс операции  

В этом поле указывается уникальный референс, присвоенный Отправителем для 

однозначной идентификации данного сообщения. Поле не используется для указания 

номера платежного поручения.  

 

Поле 21:  

Содержит референс непроведенного платежного сообщения.  

 

Поле 25:  

Содержит идентификатор банка и идентификатор счета, определяющие пользователя, 

по счету которого составлена выписка.  

 

Поле 32A: Дата валютирования, код валюты, сумма  

ФОРМАТ Опция А 6!n3!a15d (Дата)(Валюта)(Сумма) 

Поле содержит дату проведения операции с корсчетом, код валюты и сумму операции. 

 

Поле 52а: Банк-Плательщик 

Опция А            [/1!a][/34х]            (Идентификация стороны)    

                           4!a2!a2!c[3!c]         (код BIC) 

Опция D            [/1!a][/34х]            (Идентификация стороны) 

                              4*35х                     (Наименование и адрес) 

 

Поле 53а (Корреспондент Организации-инициатора)  

заполняется в последовательности А в случаях, если: 

- в последовательностях В указаны различные Организации-инициаторы, 

- Организация-инициатор, указанная в последовательности А, не является участником 

платежной системы, отправившим сообщение в платежную систему (например, филиал). 



Корреспондент Организации-инициатора в таком случае должен быть участником 

платежной системы, отправившим сообщение. 

 

Поле 76:  

Содержит код причины непроведения платежа. 

 

Поле 72:  

Содержит словесное описание причины непроведения платежа. Особенности применения 

словесного описания причины непроведения платежа: Если поле 76: содержит код причины 

не проведения платежа «907 - Совпадение с перечнем по ФТ», то поле 72: должно содержать 

ИИН, фамилию, имя, отчество (при наличии) бенефициара. 

 

Сообщение MT195 - Запрос  

Это сообщение посылается одним финансовым учреждением другому. Оно 

используется для запроса информации или пояснений по ранее переданному сообщению, а 

также для передачи запроса относительно действий, которые необходимо выполнить с 

указанным сообщением. 

Вид поля Обозн. Название поля Вариант Содерж./опци и 

Обязат. 20 Референс операции  16x 

Обязат. 21 Связаннный референс  16x 

Обязат. 75 Вопрос  /3n/[30x] [5*35] 

Необяз 77А Пояснения  20*70x 

 

Поле 20: Референс Отправителя 

ФОРМАТ  

16х  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается уникальный референс, присвоенный Отправителем для 

однозначной идентификации данного сообщения. Поле не используется для указания 

номера расчетного документа 

 

Поле 21: Связанный референс 

ФОРМАТ 

16х  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается референс операции, с которой связан данный перевод. 

КОДЫ  

NONREF - Если Отправитель сообщения не является инициатором данной операции и не 

имеет никакой информации о связанном референсе, то в этом поле используется кодовое 

слово NONREF. 

 

Поле 75:  

Содержит номер вопроса. Ниже приведена таблица кодов вопросов. 

№ запроса Описание 



/009/ Пользователь просит передать полный справочник клиентов СПФС в 

формате МТ998 

Поле :77А: 

Содержатся пояснения к вопросу. 

 

Примеры сообщения  

Запрос на полный справочник банков 

{1:F01K00000000000010471564} 

{2:I195S00000000000U3003}  

{4:  

:20:DBUQQ-REFERENCE  

:21:NONREF  

:75:/009/ 

:77A:Просим отправить полный справочник клиентов СПФС 

-} 

 

  



Сообщение МТ920 - запрос на выписку о состоянии счета 

Сообщение этого типа высылается пользователем расчетному учреждению и 

используется для запроса на получение выписки MT950.   

Вид 

поля  

Обо 

зн.  

Название поля  Содерж./опц 

ии  

Обязат.  20  Референс операции  16х  

Обязат.  12  Тип запрашиваемого сообщения  3n  

Обязат.  25  Идентификатор пользователя  11x/20x  

Необяз.  30  Дата, за которую запрашивается выписка  6n  

 

Поле 20: Референс операции  

В этом поле указывается уникальный референс, присвоенный Отправителем для 

однозначной идентификации данного сообщения. Поле не используется для указания 

номера платежного поручения.  

Поле12: 

Содержит тип запрашиваемого сообщения. Используются следующие значения:  

 

 

 

 

Поле 25: 

Содержит идентификатор банка идентификатор счета, определяющие отправителя 

запроса, по счету которого и запрашивается выписка.  

 Поле 30:  

Содержит дату, за которую запрашивается выписка.  

 

 

 

МТ 950 ВЫПИСКА 

Сообщение этого типа посылается Обслуживающей счет Финансовой Организацией 

Владельцу счета. Оно используется для передачи подробной информации обо всех 

проводках по данному счету - независимо от того, связаны или нет эти проводки с какими-

либо сообщениями. 

 

 

Поле 20: Референс Отправителя 

Запрашиваемый 

тип сообщения  

Описание  

950  Мы просим передать выписку по состоянию счета (МТ950)  

Статус Номер 

поля 

Название поля Содержание/ 

Опции 

№ 

О 20 Референс операции 16х 1 

О 25 Номер счета 35х 2 

Н 28С Номер выписки/Порядковый номер 5п[/5п 3 

О 60а Входящий остаток F или М 4 

Н 61 Строка движения по счету * 5 

О 62а Исходящий остаток (учтенные средства) F или М 6 

Н 64 Исходящий доступный остаток 

(доступные средства) 

1!a6!n3!a15d 7 

О = обязательное Н = необязательное * см. описание поля 61. 



В этом поле указывается уникальный референс, присвоенный Отправителем для 

однозначной идентификации данного сообщения. Поле не используется для указания 

номера расчетного документа 

 

Поле 25: Номер счета 

В этом поле определяется счет, который был дебетован. 

 

Поле 28C: Номер выписки/порядковый номер  

ФОРМАТ 

Опция С 5n[/3n] (Номер выписки) (Порядковый номер) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательное  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается порядковый номер выписки, за которым следует порядковый 

номер сообщения в составе данной выписки; например, в первом из входящих в выписку 

сообщений это поле будет содержать нумерацию 235/001, во втором сообщении - 235/002 

и т.д. 

 

Поле 60а: Входящий остаток 

ФОРМАТ 

Опция F 1!а6!n3!а15d(Знак дебета/кредита)(Дата)(Валюта)(Сумма) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается Остаток на счете в начале отчетного периода или, в случае 

нескольких сообщений для одного отчетного периода, промежуточный начальный остаток. 

 

Поле 61: Строка движения по счету 

ФОРМАТ  

6!n[4!n]2а[1!a]15d1!a3!c16x[//16x] 

[34x] 

где:  

Подполе Формат Название подполя 

1 6!n Дата валютирования (в формате ISO - ГГMMДД)  

2 [4!n] Дата проводки (в формате ISO - MMДД)  

3 2а Знак дебета/кредита.   

4 [1!a] Код средств, представляющий собой третью букву кода валюты, если он требуется.  

5 15d Сумма         

6 1!аЗ!c Код типа операции  

7 16х Референс для владельца счета  

8 [//16х] Референс обслуживающей счет финансовой организации  

9 [34х] Дополнительная информация 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

В этом поле указываются детали каждой операции. 

 

КОДЫ  

Подполе 3 «Знак дебета/кредита» должно содержать один из следующих кодов (Код 

ошибки Т51):  

D  Дебет.  



С  Кредит.  

RC  Списание ранее зачисленных средств (для дебетовых проводок).  

RD  Возврат ранее списанных средств (для кредитовых проводок).  

Подполе 6 «Код типа операции» может использоваться одним из следующих трех 

способов (Код ошибки Т53):  

Для проводок, связанных с сообщениями, содержащими инструкции о переводе средств, 

или с последующими сообщениями о сходах.  

 Формат:  S3!n  

Последние три знака определяют тип сообщения, с которым связана данная проводка (для 

дебетовых проводок), или тип сообщения, использованный для извещения Владельца счета 

о данной проводке (для кредитовых проводок).  

Для проводок, связанных с инструкциями о платежах и переводе средств, включая 

сообщения о соответствующих расходах, которые были посланы не по СПБС, либо в тех 

случаях, когда буквенное описание является предпочтительным.  

 Формат:  N3!с  

Для проводок, о которых владелец счета впервые извещается данной выпиской 

(инициатором которых была обслуживающая счет финансовая организация):  

 Формат:  F3!с  

Если первым знаком подполя 6 «Код типа операции» является “N” или ”F” последующими 

три знака могут содержать один из нижеперечисленных кодов, разъясняющих содержание 

проводки:  

BNK Операция с ценными бумагами – Банковская комиссия  

CAR Операция с ценными бумагами – Корпоративные действия (Используется только 

тогда, когда нет специального кода для конкретного корпоративного действия).  

CAS Операция с ценными бумагами – Выпуск ценных бумаг в обмен на существующие  

(Cash in Lieu).  

CHG Комиссии и другие расходы  

СНК Чеки  

CMI Управление ликвидностью - Детали отсутствуют  

CMP Компенсационные выплаты.  

COM Комиссии  

CPN Операция с ценными бумагами – Выплата купона  

DDT Операция прямого дебетования (безакцептное списание)  

DIS Операция с ценными бумагами - Выплата дохода  

DIV Операция с ценными бумагами - Дивиденды 

EQA Эквивалентная сумма  

EXT Операция с ценными бумагами – Внешний перевод на свой собственный счет.  

FEX Конверсионная операция  

INT  Проценты  

LDP Кредит/Депозит 

MAR Операция с ценными бумагами –Выплаты маржи/Поступления 

MAT Операция с ценными бумагами Выплата по наступлении срока  

MGT Операция с ценными бумагами – Комиссия за управление  

MSC Разное  

NWI Операция с ценными бумагами – Распространение нового выпуска  

ODC Комиссия за овердрафт  

OPT Операция с ценными бумагами – Опцион  

PCH Операция с ценными бумагами – Покупка (включая STIF и Срочный депозит)  

POP Операция с ценными бумагами - Выручка за обратную сделку  

PRN Операция с ценными бумагами - Покупка/продажа по верхней/нижней рыночной цене  

REC Операция с ценными бумагами -  Возврат уплаченного налога  



RED Операция с ценными бумагами - Погашение  

RIG  Операция с ценными бумагами - Подписные права  

RTI Возврат средств   

SAL Операция с ценными бумагами – Продажа (включая STIF и Срочный депозит)  

SEC Ценные бумаги (используется для проводок по основной сумме операции)  

SLE Операция с ценными бумагами – Предоставление займа  

STO Постоянно действующие инструкции  

STP  Операция с ценными бумагами – Гербовый сбор  

SUB Операция с ценными бумагами – Подписка  

SWP Операция с ценными бумагами – Платеж по сделке СВОП  

TAX Операция с ценными бумагами – Удержание налога   

TCM Операция с ценными бумагами – Трехстороннее управление  

TRA Операция с ценными бумагами – Внутренний перевод на свой собственный счет  

TRF Перевод  

TRN Операция с ценными бумагами – Операционные расходы  

UWC Операция с ценными бумагами – Комиссия андеррайтера  

VDA Изменение даты валютирования (используется при списании суммы с неправильной 

датой валютирования – Далее следует правильная проводка с соответствующим кодом)  

WAR Операция с ценными бумагами – Варрант  

 

Поле 62а: Исходящий остаток (Учтенные средства)  

ФОРМАТ  

Опция F 1!а6!n3!а15d  (Знак дебета/кредита)(Дата)(Валюта)(Сумма)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательное  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

В этом поле указывается остаток на счете при закрытии отчетного периода или, в случае 

нескольких сообщений для одного отчетного периода, промежуточный исходящий остаток.  

 

Поле 64: Исходящий доступный остаток (Доступные средства)  

ФОРМАТ  

Опция F  1!а6!n3!а15d  (Знак дебета/кредита)(Дата)(Валюта)(Сумма)  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Необязательное  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

В этом поле определяется величина средств, которые имеются в распоряжении Владельца 

счета (при кредитовом остатке), либо тот остаток, на который начисляются подлежащие 

оплате проценты (при дебетовом остатке).  

 

 

Сообщение MT998 - дополнительная информация 

Это сообщение используется для передачи информации между пользователями 

системы, включая передачу справочника пользователей СПФС Банка России (ED574).   

Вид поля  Обо 

зн.  

Название поля  Содерж./опци и  

Обязат.  20  Референс операции  16х  

Необяз.  21  Связанный референс  16х  

Обязат.  12  Тип подсообщения  3n  

Обязат.  77E  Подсообщение  70x  

[n*180x]  

  



Поле 20: Референс Отправителя 

ФОРМАТ  

16х  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается уникальный референс, присвоенный Отправителем для 

однозначной идентификации данного сообщения. Поле не используется для указания 

номера расчетного документа 

  

Поле 21: Связанный референс 

ФОРМАТ 

16х  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В этом поле указывается референс операции, с которой связан данный перевод. 

КОДЫ  

NONREF - Если Отправитель сообщения не является инициатором данной операции и не 

имеет никакой информации о связанном референсе, то в этом поле используется кодовое 

слово NONREF. 

Поле 12:  

Содержит номер подсообщения, а также определяет структуру подсообщения.  

Поле 77E:  

Это поле содержит указания на вид справочника и произведенные в справочнике изменения 

в формате, определенном Службой Информации. 
 

MT n99 - Сообщение в свободном формате 

Используется финансовыми учреждениями для отправки или получения информации, для 

которой другой тип сообщения неприменим. 

Цифра категории должна быть выбрана таким образом, чтобы сообщение было направлено 

на устройство Получателя, которое наиболее способно воздействовать на информацию. Этот 

формат не применяется к категориям 4 и 7.  

 

Правила использования MT n99 

Используется следующие сообщения: 

• MT 199- Сообщение свободного формата для ведения переписки по клиентским платежам; 

• MT 299- формат открытого текстового сообщения переписки по сообщениям 2 категории; 

• MT 999- формат открытого текстового сообщения для передачи информации. 

 

Вид поля Обозн. Название поля Содерж./опции 

Обязат. 20 Референс операции 16x 

Необяз. 21 Связанный референс 16x 

Обязат. 79 Поле свободного формата. 35*50x 

 

Поле 20: Референс операции 

Формат 

16x 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательный 

Определение 



В этом поле указывается ссылка, назначенная Отправителем для однозначной 

идентификации сообщения. 

 

Поле 21: Связанный референс 

Формат 

16x 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Необязательное  

Определение 

Это поле содержит ссылку на соответствующее сообщение. 

 

Поле 79: Поле свободного формата. 

Формат 

35*50x         

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Обязательный 

Определение 

Это поле содержит сообщение свободного формата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

«___»__________20__ жылғы   

№ ______________ 

 

Банктік хабарларды беру жүйесінде (БХБЖ) 

қызмет  көрсету туралы шартқа  

 № 3 ҚОСЫМША 

 
ӨТІНІМ 

қосымша (- лар)  

клиенттік  (- тік) орын (орындар) беруге 

немесе клиенттік орындарды қысқартуға (бұдан әрі-Өтінім) 

 

 

 

«__________», атынан ___________, негізінде әрекет 

ететін_______________ (бұдан әрі-Пайдаланушы) шарттың 

(қосылудың) талаптарына сәйкес банктік хабарлар беру 

жүйесінің (БХБЖ) қызметтерін ұсыну) №_________ бастап 

«__»_________20__ осы өтініммен 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(қосымша клиенттік орын  (- дарды) ұсыну) * 

/ клиенттік орынды (-дарды) өшіру) 

_______________________ 

_______________________ 

 
 «__» ____________20___ жылдан бастап. 

 
 

 

 

 

КЛИЕНТТІК ОРЫНДАР ТІЗІМІ** 

 

№ Клиенттік орынның 

атауы 

Жүйелік аты 

1.  

 

Пайдаланушының 

атауы 

 

 

 

 

* - жаңа клиенттік орынды құру кезінде ҚБЕО-мен келісу 

кезінде жүйелік атауы көрсетіледі; 

** - өтінімді толтыру сәтінде Пайдаланушыда бар клиенттік 

орындардың тізбесі көрсетіледі. 

 

 

Пайдаланушы 

 

Күні  

 

(Лауазымы) 

 

 ___________________ ТАӘ  
          М.О. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к Договору о предоставлении услуг  

в системе передачи банковских сообщений (СПБС)  

№ ______________ 

от «___»__________20__ года  

 

 
ЗАЯВКА 

на предоставление дополнительного (-ых)  

клиентского (-их) места (мест)  

или сокращение клиентских мест (далее – Заявка) 

 

 

 

«__________», в лице ___________, действующего на 

основании _______________ (далее – Пользователь), в 

соответствии с условиями Договора (присоединения) на 

предоставление услуг системы передачи банковских 

сообщений (СПБС) №_________ от «__»_________20__ года 

настоящей Заявкой, просит 

_____________________________________________________

___________________________________________________ 
(предоставить дополнительное (-ые) 

клиентское (-ие) место (-а)* 

/ удалить клиентское (-ие) место (-а)) 

_______________________ 

_______________________ 

 
с «__» ____________20___ года. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛИЕНТСКИХ МЕСТ** 

 

№ Наименование 

клиентского места 

Системное имя 

1.  

 

Наименование 

Пользователя 

 

 

 

 

* - при создании нового клиентского места указывается 

системное имя при согласовании с КЦМР; 

** - указывается перечень имеющихся у Пользователя 

клиентских мест на момент заполнения заявки. 

 

 

 

Пользователь 

 

  Дата  

 

  (Должность) 

 

 ___________________ ФИО  
          М.П. 

 

 

 

 



«___»__________20__ жылғы   

№ ______________ 

 

Банктік хабарларды беру жүйесінде (БХБЖ) 

қызмет көрсету туралы шартқа  

 № 4 ҚОСЫМША 

 

 

 

 

«__________», атынан ___________, негізінде әрекет ететін_______________ (бұдан әрі-Пайдаланушы) шарттың (қосылу) 

талаптарына сәйкес банктік хабарлар беру жүйесінің (БХБЖ) қызметтерін ұсыну) №_________ бастап "__"_________20__ 

үшін толтырылған сауалнаманы ҚХБЖ операторына, ҚХБЖ анықтамалығына енгізу үшін жібереді.  

 

 

Ресей Федерациясының бейрезидент ұйымының сауалнамасы 

 
Ұйымның толық атауы* __________________________________________________________________________________ 

 

Ұйымның қысқартылған атауы ____________________________________________________________________________ 

 

Ұйымның банктік сәйкестендіру коды (БСК) ________________________________________________________________ 

 

Ұйым тіркелген ел* ______________________________________________________________________________________ 

 

Ұйымның тіркелген күні  _________________________________________________________________________________ 

 

Әрі қарай өзара әрекеттесу үшін Байланыс ақпараты* 

Аты-жөні:* 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Лауазымы:* ____________________________________________________________________________________________ 

 

Электрондық мекен -жайы:* 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Телефон:* ______________________________________________________________________________________________ 

 

Хабар алмасуды жүргізу жоспарланған корреспонденттер туралы мәліметтер: 

№ Корреспонденттің 

қысқартылған атауы 

Корреспонденттің банктік 

сәйкестендіру коды (БСК) 

Корреспондентпен алмасу 

жоспарланатын хабарлар 

тізбесі 

Хабар алмасудың 

басталу күні 

1     

2     

3     

     

 

 

Сауалнамаға заңды тұлғаны тіркеу туралы құжаттардың мөртабанмен куәландырылған орыс тіліндегі көшірмелері қоса 

беріледі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к Договору о предоставлении услуг  

в системе передачи банковских сообщений (СПБС)  

№ ______________ 

                                                                                                                                                            от «___»__________20__ года 

 

 

 

 

«__________», в лице ___________, действующего на основании _______________ (далее – Пользователь), в соответствии 

с условиями Договора (присоединения) на предоставление услуг системы передачи банковских сообщений (СПБС) 

№_________ от «__»_________20__ года направляет заполненную анкету для предоставления данных Оператору СПФС, 

для включения в Справочник СПФС. 

 

Анкета организации-нерезидента Российской Федерации 

 
Полное наименование организации* _______________________________________________________________________ 

 

Сокращенное наименование организации ___________________________________________________________________ 

 

Банковский идентификационный код (БИК) организации ______________________________________________________ 

 

Страна, в которой зарегистрирована организация* ____________________________________________________________ 

 

Дата регистрации организации  ____________________________________________________________________________ 

 

Контактная информация для дальнейшего взаимодействия* 

ФИО:* _________________________________________________________________________________________________ 

 

Должность:* ____________________________________________________________________________________________ 

 

Электронный адрес:* _____________________________________________________________________________________ 

 

Телефон:* ______________________________________________________________________________________________ 

 
Сведения о корреспондентах, с которыми планируется проводить обмен сообщениями: 

№ Сокращенное 

наименование 

корреспондента 

Банковский 

идентификационный код 

(БИК) корреспондента 

Перечень сообщений, 

которыми планируется обмен 

с корреспондентом 

Дата начала обмена 

сообщениями 

1     

2     

3     

     

 
К анкете прилагаются копии документов о регистрации юридического лица на русском языке, удостоверенные апостилем. 



«___»__________20__ жылғы   

№ ______________ 

 

Банктік хабарларды беру жүйесінде (БХБЖ) 

қызмет көрсету туралы шартқа  

 № 5 ҚОСЫМША 

 

 

 

 

БХБЖ анықтамалығына өзгерістер енгізуге арналған сауалнама 

 
Ұйымның толық атауы ___________________________________________________________________________________ 

 

Ұйымның қысқартылған атауы ____________________________________________________________________________ 

 

Ұйымның банктік сәйкестендіру коды (БСК) ________________________________________________________________ 

 

Хабарлармен алмасуды жүргізу/болдырмау жоспарланған БХБЖ анықтамалығына өзгерістер енгізу үшін мәліметтер: 

№ Корреспонденттің 

қысқартылған 

атауы 

Корреспонденттің 

банктік сәйкестендіру 

коды (БСК) 

Корреспондентпен 

алмасу жоспарланатын 

хабарлар тізбесі 

Жоспарланған 

әрекетті қосу/алып 

тастау 

Хабар 

алмасудың 

басталу 

күні 

1      

2      

3      

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  

к Договору о предоставлении услуг  

в системе передачи банковских сообщений (СПБС)  

№ ______________ 

                                                                                                                                                            от «___»__________20__ года 

 

 

 

 

Анкета для внесения изменений в Справочник СПФС 

 
Полное наименование организации _______________________________________________________________________ 

 

Сокращенное наименование организации ___________________________________________________________________ 

 

Банковский идентификационный код (БИК) организации ______________________________________________________ 

 

Сведения для внесения изменений в Справочник СПФС, с которыми планируется проводить/отменить обмен 

сообщениями: 

№ Сокращенное 

наименование 

корреспондента 

Банковский 

идентификационный 

код (БИК) 

корреспондента 

Перечень сообщений, 

которыми 

планируется обмен с 

корреспондентом 

Планируемое 

действие 

включить/исключить 

Дата начала 

обмена 

сообщениями 

1      

2      

3      

      

 


