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БАСПАСӨЗ ХАБАРЛАМАСЫ 

2015 жылғы 14 желтоқсан         Алматы қ. 

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры «Банктердің дәрменсіздігін реттеу және 

салымшыларға өтемді төлеу саласындағы жетістіктері үшін» депозиттерді сақтандыру 

бойынша үздік ұйым деп танылды 

 

Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры (Қор) «Банктердің дәрменсіздігін реттеу және 

салымшыларға өтемді төлеу саласындағы жетістіктері үшін» номинациясы бойынша 

«Депозиттерді сақтандыру бойынша жылдың үздік ұйымы» құрметті атағына ие болды. 

 

Депозиттерді сақтандыру жүйелерінің халықаралық қауымдастығының (International Association 

of Deposit Insurers) Президенті және FDIC вице-президенті Thomas M.Hoenig мырза 

Малайзияның Куала-Лумпур қаласында өткен Депозиттерді сақтандыру жүйелерінің 

халықаралық қауымдастығының жыл сайынғы конференциясы аясында марапатты салтанатты 

түрде табыстады. 

 

Номинацияны анықтау барысында халықаралық сарапшы қоғамдастығы кепілді төлемді 

ұйымдастыру, өтемді төлеуді реттейтін заңнаманың жетілгендігі, төлем мерзімдері мен тәртібі, 

сонымен қатар салымшы жеке тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін банктің 

дәрменсіздігін реттеу үрдісінде депозиттерге кепілдік беру қорының өкілеттілігінің толықтығы 

тұрғысындағы үрдістердің тиімділігі ескерілді. Оң баға алуға негізгі факторлардың бірі – 

ағымды жылдың 10 тамызынан бастап жүргізілген «Валют-Транзит Банк» салымшыларына 

қосымша өтемді төлеуді ұйымдастыру бойынша жемісті жұмыстар болып отыр. 

 

«Кәсіпқой халықаралық қауымдастықтың бағасы депозиттерге кепілдік беру жүйесін дамытуда 

Қордың және Қазақстан Ұлттық банкінің айтарлықтай жұмыс жүргізіп жатқанын дәлелдейді. 

Қор үздік әлемдік тәжірибені зерттейді және өз тәжірибесінде қаржылық тұрақтылықты бекіту 

және банк салымшыларының мүдделерін сенімді қорғауды қамтамасыз ету үшін ең тиімді 

әдістерге негізделеді», - деп атап өтті Қордың төрағасы Бақыт Қоғылов. 

 

Бұған дейін де Депозиттерді сақтандыру жүйелерінің халықаралық қауымдастығы Қор 

жұмысының қолайлы нәтижелерін атап, 2013 жылы депозиттерге кепілдік беру жүйесін дамыту 

саласындағы жетістіктері үшін, атап айтар болсақ құқықтық ортаны жетілдірудегі, өзіндік 

мамандандырылған ақпараттық жүйе әзірлеудегі және өтемді төлеу тәртібін жеңілдетудегі 

жетістіктері үшін Қорды марапаттаған болатын. 

  

Қазіргі таңда Депозиттерді сақтандыру жүйелерінің халықаралық қауымдастығының 

қатысушыларына әлемнің 80 елінің депозиттерді сақтандыру бойынша ұйымдары, сондай-ақ 

орталық банктердің және қаржылық реттеушілердің өкілдері кіреді. 

 

Депозиттерді сақтандыру жүйелерінің халықаралық қауымдастығы (International 

Association of Deposit Insurers, IADI) 2002 жылы әлемдік үздік тәжірибені сипаттайтын 

әдістемені дайындау және алға өрлету, және де халықаралық кәсіпқой қауымдастық 

шеңберінде ынтымақтастықты дамыту арқылы бүкіл әлем бойынша депозиттерге кепілдік 

беру жүйесінің тиімділігін арттыру мақсатында құрылды. 



«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДЕПОЗИТТЕРГЕ КЕПІЛДІК БЕРУ ҚОРЫ» АҚ 

 

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (Қор) – 1999 жылы екінші 

деңгейдегі банктердің салымшыларының құқықтарын және заңды мүдделерін қорғау үшін 

құрылған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің еншілес ұйымы болып табылады.  

Қор банктік шоттардың барлық түрлеріне (соның ішінде жинақ, ағымды және карт-

шоттардағы) орналастырылған жеке тұлғалардың ақша қаражаттарын қайтару бойынша 

депозиттерге кепілдік беру жүйесінің қатысушы банктерінің міндеттемелерін кепілдендіреді. 

Қазіргі кезде 34 банк депозиттерге кепілдік беру жүйесінің қатысушысы болып табылады. 

Мемлекеттік кепілдік жеке тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің барлық 

салымдарына қолданылады, сонымен қоса кепілді өтемнің ең жоғарғы мөлшері ұлттық 

валютадағы депозиттер бойынша 10 миллион теңгені, ал шет ел валютасындағы депозиттер 

бойынша 5 миллион теңгені құрайды.  

 

Баспасөз қызметінің байланыс телефоны: +7 (727) 2913786 70, e-mail: info@kdif.kz , 

www.kdif.kz 

 

mailto:info@kdif.kz

