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Приложение 3  
к Регламенту оказания брокерских (агентских) услуг на рынке ценных бумаг, 

утвержденное решением Совета директоров  
Публичной компании Freedom Finance Global PLC 

от 13 февраля 2023 г. 
 

 Freedom Finance Global PLC жария компаниясы  
Директорлар кеңесінің 2023 ж. 13 ақпандағы шешімімен бекітілген 

Бағалы қағаздар нарығында брокерлік (агенттік)  
қызметтер көрсету регламентіне 

3-қосымша 

КОМИССИИ, ТАРИФЫ И ВОЗМЕЩЕНИЯ  КОМИССИЯЛАР, ТАРИФТЕР ЖӘНЕ ӨТЕМДЕР 

А.   За оказание услуг и/или совершение действий, предусмотренных Регламентом, Клиент 
оплачивает Компании вознаграждение в размере, указанном в настоящем 
Приложении, а также возмещает расходы Компании и комиссии третьих лиц, которые 
Компания фактически оплатила и которые могут быть как прямо указаны, так и не 
указаны в Приложении и/или Регламенте. 

 

A. Регламентте көзделген қызметтерді көрсеткені және/немесе іс-қимылдар жасағаны үшін 
Клиент Компанияға осы Қосымшада көрсетілген мөлшерде сыйақы төлейді, сондай-ақ 
Компания нақты төлеген және қосымшада және / немесе Регламентте тікелей көрсетілуі де, 
көрсетілмеуі де мүмкін Компания мен үшінші тұлғалар комиссиясының шығыстарын өтейді. 

B.  Расходы Компании и комиссии третьих лиц, указанные в пункте [А] выше, включают 
помимо прочего: любые суммы при их наличии (биржевые комиссии, сборы 
контрагентов при торговле, плату за использование электронных коммуникационных 
сетей, комиссии банков, комиссии вышестоящих депозитариев, клиринговых 
организаций, комиссии оператора многосторонней торговой площадки и так далее), 
связанные с операциями Клиента, хранением ценных бумаг. Данные суммы 
перевыставляются в полном объеме на Клиента и списываются Компанией в 
безакцептном порядке со счета Клиента. 

 

B. Компанияның және жоғарыдағы [А] тармағында көрсетілген үшінші тұлғалардың 
комиссияларының шығыстарына мыналар жатады: олар болған кезде (биржалық 
комиссиялар, сауда кезінде контрагенттердің алымдары, электрондық коммуникациялық 
желілерді пайдаланғаны үшін төлемдер, банктер комиссиялары, жоғары тұрған 
депозитарийлер комиссиялары, клирингтік ұйымдар, көп тарапты сауда алаңы 
операторының комиссиялары және т. б.) клиенттің операцияларына байланысты кез келген 
сомалар, бағалы қағаздарды сақтау. Бұл сомалар Клиентке толық көлемде ауыстырылады 
және компания клиенттің шотынан акцептсіз тәртіппен есептен шығарады. 

C. Оплата вознаграждения и возмещение расходов осуществляется посредством их 
начисления по счетам Клиента и прямого списания Компанией со счетов Клиента. 

 

C. Сыйақыны төлеу және шығыстарды өтеу оларды клиенттің шоттары бойынша есептеу және 
Компания Клиенттің шоттарынан тікелей есептен шығару арқылы жүзеге асырылады. 
 

D. Тариф «Персональный менеджер» присваивается Клиенту по умолчанию. Иные тарифы 
могут быть доступны Клиенту только по согласованию с Компанией. Компания вправе 
согласовать нестандартный размер вознаграждения с каждым Клиентом 
индивидуально. 

 

D. «Дербес менеджер» тарифі Клиентке әдепкі бойынша беріледі. Басқа тарифтер Клиентке 
Компаниямен келісім бойынша ғана қол жетімді болуы мүмкін. Компания сыйақының 
стандартты емес мөлшерін әр Клиентпен жеке келісуге құқылы. 

E. При изменении тарифного плана и/или размера вознаграждения за отдельные 
услуги/действия Компании новый тарифный план/размер вознаграждения вступает в 
действие со следующего рабочего дня, если иное не указано в уведомлении Компании.  

 

E. Егер компания хабарламасында өзгеше көрсетілмесе, Компанияның жекелеген 
қызметтері/әрекеттері үшін тарифтік жоспар және/немесе сыйақы мөлшері өзгерген кезде, 
жаңа тарифтік жоспар/сыйақы мөлшері келесі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді. 
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1 Комиссии за совершение сделок с ценными бумагами  1 Бағалы қағаздармен мәмілелер жасағаны үшін комиссиялар 

1.1 
Сделки на основании торговых поручений, направленных Клиентом через 
торговую платформу Компании, в том числе через Систему Интернет-Трейдинга 

 1.1 
Клиенттің компанияның Сауда платформасы арқылы, оның ішінде Интернет-Трейдинг 
жүйесі арқылы жіберген Сауда тапсырмалары негізінде мәмілелер 

1.1.1 KASE и AIX, в том числе сделки в рамках IPO1 0,085% от суммы сделки2  1.1.1 
KASE және AIX, оның ішінде IPO1 
шеңберіндегі мәмілелер 

Мәміле сомасынан 0,085%2 

1.1.2 

Международные 
рынки (включая 
торговую 
площадку ITS) 

Тариф «Персональный 
менеджер» 

0,5% от суммы сделки + $0,012 
за ценную бумагу (каждую 
штуку), а также $1,2 за 
поручение (приказ), 
исполненное частично или 
полностью 

 

1.1.2 

Халықаралық 
нарықтар (ITS сауда 
алаңын қоса 
алғанда) 

«Дербес 
менеджер» тарифі 

мәміле сомасының 0,5%-ы + бағалы қағаз 
үшін (әрбір дана) $0,012, сондай-ақ 
ішінара немесе толық орындалған 
тапсырма (бұйрық) үшін $1,2 

Тариф Standard (по 
согласованию с 
компанией) 

0,12% от суммы сделки, а также 
$1,2 за поручение (приказ), 
исполненное частично или 
полностью 

 
«Standard» тарифі 
(компаниямен 
келісім бойынша) 

мәміле сомасынан 0,12%, сондай-ақ 
ішінара немесе толық орындалған 
тапсырма (бұйрық) үшін $1,2 

Тариф 

«Международный»3 

(по согласованию с 
компанией) 

0,38% от суммы сделки + $0,012 
за ценную бумагу (каждую 
штуку), а также $1,2 за 
поручение (приказ), 
исполненное частично или 
полностью 

 

 «Халықаралық»3 

тарифі 
(компаниямен 
келісім бойынша) 

мәміле сомасының 0,38%-ы + бағалы қағаз 
үшін (әрбір дана) $0,012, сондай-ақ 
ішінара немесе толық орындалған 
тапсырма (бұйрық) үшін $1,2 

1.2 Сделки на основании иных поручений (не указанных в пункте 1.1 выше)   1.2 Өзге тапсырмалар негізінде мәмілелер (жоғарыдағы 1.1-тармақта көрсетілмеген) 

1.2.1 Еврооблигации 0,3% от суммы сделки  1.2.1 Еурооблигациялар Мәміле сомасының 0,3%-ы 

1.2.2 Инструменты .KZ 0,2% от суммы сделки  1.2.2 . KZ құралдары Мәміле сомасының 0,2%-ы 

1.2.3 Инструменты AIX.KZ 0,25% от суммы сделки  1.2.3 AIX.KZ құралдары Мәміле сомасының 0,25%-ы 

1.2.4 
Инструменты ITS.KZ: 
 

На DTC – 10 долларов США; 
на Euroclear- 12 долларов США; 
на рынке Гонконга – 30 
долларов США 

 1.2.4. ITS.KZ құралдары 

DTC – 10 АҚШ доллары; 
Euroclear - 12 АҚШ доллары; 
 
Гонконг нарығында – 30 АҚШ доллары 
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1.2.5 Иные инструменты, не указанные в 1.2.1-1.2.3 
2% от суммы сделки, но не 
менее 25 долларов США 

 1.2.5 1.2.1-1.2.3 т. көрсетілмеген өзге құралдар 
Мәміле сомасының 2%-ы, бірақ 25 АҚШ 
долларынан кем емес 

1.3 Сделки на особых условиях  1.3 Ерекше шарттардағы мәмілелер 

1.3.1 

Участие в IPO на внебиржевом рынке или на регулируемых рынках (за 
исключением бирж, указанных в пункте 1.1.1), если меньший размер комиссии не 
указан в уведомлении Компании об условиях участиях в конкретном IPO: 

 

1.3.1 

Егер комиссияның аз мөлшері Компанияның нақты IPO-ға қатысу шарттары туралы 
хабарламасында көрсетілмесе, биржадан тыс нарықта немесе реттелетін нарықтарда 
(1.1.1-тармақта көрсетілген биржаларды қоспағанда) IPO-ға қатысу: 

Покупка, зависит 
от стоимости 

активов4  

менее 20 000 долларов 
США 

5% от суммы сделки  

Сатып алу 
активтердің құнына 

байланысты4 

20 000 АҚШ 
долларынан аз 

Мәміле сомасының 5%-ы 

от 20 000 долларов США до 
50 000 долларов США 

4% от суммы сделки  

20 000 АҚШ 
долларынан 50 000 
АҚШ долларына 
дейін 

Мәміле сомасының 4%-ы 

от 50 000 долларов США 3% от суммы сделки  
50 000 АҚШ 
долларынан 
жоғары 

Мәміле сомасының 3%-ы 

Продажа  0,5% от суммы сделки  Сату Мәміле сомасының 0,5%-ы 

1.3.2 

Внебиржевая (ОТС) сделка по поручениям, направленным Компании на сайте 
freedom24.global и исполненным частично или полностью 

 

1.3.2 

freedom24.global сайтында Компанияға жіберілген тапсырмалар бойынша биржадан тыс 
(ОТС) мәміле ішінара немесе толығымен орындалды 

Первая сделка (пользователь, прошедший 
регистрацию на сайте freedom24.global) 

$0  
Бірінші мәміле (freedom24.global сайтында 
тіркелген пайдаланушы) 

$0 

Каждая последующая сделка (действующий 
Клиент) 

$0,012 за ценную бумагу  Әрбір келесі мәміле (қазіргі Клиент) Бағалы қағаз үшін $0,012 

1.3.3 Разовая5 сделка по продаже 5% от суммы сделки  1.3.3 Бір реттік5 сату мәмілесі Мәміле сомасының 5%-ы 

2 
Комиссии за совершение сделок с опционами  
(доступны только для Профессиональных клиентов) 

 2 
Опциондармен мәмілелер жасағаны үшін комиссиялар 
(тек кәсіби клиенттер үшін қол жетімді) 

2.1 Тариф «Персональный менеджер» 
10 долларов США за сделку + 3 доллара США 
за каждый контракт 

 2.1 «Дербес менеджер» тарифі 
мәміле үшін 10 АҚШ доллары + әрбір 
келісімшарт үшін 3 АҚШ доллары 

2.2 
Тариф Standard (по согласованию с 
компанией) 

7,95 долларов США за сделку + 
1 доллар США за каждый контракт 

 2.2 
«Standard» тарифі (компаниямен келісім 
бойынша) 

мәміле үшін 7,95 АҚШ доллары + әрбір 
келісімшарт үшін 1 АҚШ доллары 

2.3 
Тариф «Международный» (по 
согласованию с компанией) 

10 долларов США за сделку + 3 доллара США 
за каждый контракт 

 2.3 
«Халықаралық» тарифі (компаниямен 
келісім бойынша) 

мәміле үшін 10 АҚШ доллары + әрбір 
келісімшарт үшін 3 АҚШ доллары 
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3 
Комиссии за использование заемных активов (маржинальный займ)  
при переносе* позиции на следующий торговый день 

 3 
Қарыз активтерін пайдаланғаны үшін комиссиялар (маржалық қарыз) 
ауыстыру кезінде * позициялар келесі сауда күні 

3.1 

Заемные деньги 12% годовых в долларах США 
 

3.1 

Қарыз ақша жылдық 12% АҚШ долларымен 

Заемные ценные бумаги 12% годовых в долларах США Қарыз бағалы қағаздар жылдық 12% АҚШ долларымен 

* Если Клиент возвратил маржинальный займ внутри одного торгового дня, т.е. 
закрыл все свои торговые позиции с использованием маржинального займа, то 
комиссия не взимается. 

 
* Егер Клиент бір сауда күні ішінде маржалық қарызды қайтарса, яғни маржалық 
қарызды пайдалана отырып, өзінің барлық сауда позицияларын жапса, онда комиссия 
алынбайды. 

4 Комиссии за неторговые операции  4 Сауда-саттық емес операциялар үшін комиссиялар 

4.1 Операции по Е-счету (счету для хранения активов в Euroclear)6  4.1 Е-шот бойынша операциялар (Euroclear-да активтерді сақтауға арналған шот) 6 

4.1.1 
Открытие Е-счета в целях 
сегрегирования хранения активов 

0 Евро (не взимается)  4.1.1 
Активтерді сақтауды бөлу мақсатында Е-
шот ашу 

0 Еуро (алынбайды) 

4.1.2 Перевод активов на Е-счет 50 Евро  4.1.2 Активтерді Е-шотқа аудару 50 Еуро 

4.1.3 Перевод активов с Е-счета 50 Евро  4.1.3 Активтерді Е-шоттан аудару 50 Еуро 

4.1.4 Хранение активов 0,3% годовых, минимум 200 Евро в месяц  4.1.4 Активтерді сақтау Жылдық 0,3%, айына кемінде 200 Еуро 

4.2 Перевод ценных бумаг между брокерами  4.2 Брокерлер арасындағы бағалы қағаздарды аудару 

4.2.1 Перевод ценных бумаг в Компанию 100 долларов США за одного эмитента  4.2.1 Бағалы қағаздарды Компанияға аудару Бір эмитент үшін 100 АҚШ доллары 

4.2.2 
Перевод ценных бумаг из 
Компании 

150 долларов США за одного эмитента  4.2.2 Компаниядан бағалы қағаздарды аудару Бір эмитент үшін 150 АҚШ доллары 

4.2.3 

Перевод ценных бумаг от 
вышестоящего брокера (Freedom 
Finance Europe Ltd.) с зачислением 
активов на счет Компании у 
данного брокера 

0 долларов США (не взимается)  4.2.3 

Активтерді компанияның шотына осы 
брокерден есептей отырып бағалы 
қағаздарды жоғары тұрған брокерден 
аудару (Freedom Finance Europe Ltd.)  

0 АҚШ доллары (алынбайды) 

4.2.4 
Перевод локальных ценных бумаг 
в Компанию (инструменты .KZ, 
инструменты .AIX.KZ)  

0 долларов США (не взимается)  4.2.4 
Жергілікті бағалы қағаздарды Компанияға 
аудару (KZ құралдары, AIX.KZ құралдары) 

0 АҚШ доллары (алынбайды) 

4.3 Перевод ценных бумаг между площадками  4.3 Алаңдар арасындағы бағалы қағаздарды аудару 
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4.3.1 
Перевод ценных бумаг между 
локальными площадками (AIX, 
KASE) 

70 долларов США за одного эмитента  4.3.1 
Жергілікті алаңдар (AIX, KASE) арасындағы 
бағалы қағаздарды аудару 

Бір эмитент үшін 70 АҚШ доллары 

4.3.2 
Перевод ценных бумаг между 
иностранными площадками 

150 долларов США за одного эмитента  4.3.2 
Шетел алаңдары арасындағы бағалы 
қағаздарды аудару 

Бір эмитент үшін 150 АҚШ доллары 

4.4 
Обслуживание бездействующих 
счетов  

50 долларов США в месяц 
Не взимается, если остаток денег на счете 
равен нулю  

 4.4 
Жұмыс істемейтін шоттарға қызмет 
көрсету 

Айына 50 АҚШ доллары 
Егер шоттағы ақша қалдығы нөлге тең 
болса, ақы алынбайды 

4.5 

Обслуживание счетов в отсутствие 
своевременно предоставленных 
Клиентом документов, 
запрашиваемых Компанией и 
предусмотренных в рамках 
оказания услуг. Оплата комиссии не 
освобождает Клиента от 
обязанности по предоставлению 
запрашиваемых документов 

 
0,01% от суммы портфеля за каждый день 
просрочки (после предусмотренного срока 
предоставления) 

 4.5 

Компания сұратқан және қызмет көрсету 
шеңберінде көзделген Клиент уақтылы 
ұсынған құжаттар болмаған жағдайда 
шоттарға қызмет көрсету. Комиссияға ақы 
төлеу Клиентті сұратылған құжаттарды 
ұсыну жөніндегі міндеттен босатпайды 

Мерзімі өткен әрбір күн үшін портфель 
сомасының 0,01%-ы (ұсынудың көзделген 
мерзімінен кейін) 

5 Операции РЕПО  5 РЕПО операциялары                                                                 

5.1 Операция РЕПО 10 долларов США за операцию  5.1 РЕПО операциялары Бір операция үшін 10 АҚШ доллары 

5.2 
Операция РЕПО по переносу 
непокрытой позиции 

1,5 доллара США за операцию открытия 
РЕПО, 1,5 доллара США за операцию 
закрытия РЕПО 
Ставка вознаграждения по операции по 
переносу непокрытых позиций равна 
значению суммы ставки по операциям 
постоянного доступа по предоставлению 
ликвидности Национального Банка 
Республики Казахстан и маржи в размере 
4% годовых, но не менее 15% годовых 

 5.2 
Жабық позицияны ауыстыру бойынша 
РЕПО операциясы 

РЕПО-ны ашу операциясы үшін 1,5 АҚШ 
доллары, РЕПО-ны жабу операциясы үшін 
1,5 доллары 
Жабылмаған позицияларды ауыстыру 
жөніндегі операция бойынша сыйақы 
мөлшерлемесі Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің өтімділігін және жылдық 
4%, бірақ жылдық 15% - дан кем 
болмайтын мөлшердегі маржаны беру 
бойынша тұрақты қол жеткізу 
операциялары бойынша мөлшерлеме 
сомасының мәніне тең 
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1 В рамках проведения IPO (публичное размещение акций) на торговых площадках 
Республики Казахстан (KASE, AIX) дополнительно взимается комиссия биржи. 
 
Указанные комиссии вводятся в действие при наличии технической возможности, но не 
ранее момента публикации на официальном сайте Компании по адресу 
https://www.ffin.global/ сообщения о наличии такой возможности. 
 

 

1 Қазақстан Республикасының сауда алаңдарында (KASE, AIX) IPO (акцияларды жария орналастыру) 
өткізу шеңберінде биржа комиссиясы қосымша алынады. 
 

Көрсетілген комиссиялар техникалық мүмкіндік болған кезде, Бірақ компанияның ресми 
сайтында мынадай: https://www.ffin.global/ мекенжайында мұндай мүмкіндіктің бар екендігі 
туралы хабарламалар жарияланған сәттен ерте болмайтында қолданысқа енгізіледі. 

 

2 Комиссия удерживается в долларах США (далее - USD), если сумма сделки была не в USD, 
то для расчета комиссии применяется текущий кросс курс брокера, при недостаточности 
USD на счете Клиента образуется отрицательный баланс в USD. 

 

2 Комиссия АҚШ долларында (бұдан әрі - USD) ұсталады, егер мәміле сомасы USD-де болмаса, онда 
комиссияны есептеу үшін брокердің ағымдағы кросс-бағамы қолданылады, USD жеткіліксіз 
болған кезде клиенттің шотында USD-де теріс теңгерім қалыптасады. 

 

3 Тарифный план «Международный» присваивается Клиенту по согласованию с 
Компанией, если у Клиента заключен с третьим лицом (профессиональным участником 
рынка ценных бумаг) и действует договор, предметом которого является оказание таким 
третьим лицом Клиенту услуг по инвестиционному консультированию, и/или если 
Клиент соответствует иным критериям/требованиям, установленным Компанией. 
 
При расторжении вышеуказанного договора и/или если Клиент перестает 
соответствовать критериям/требованиям Компании, тарифный план 
«Международный», присвоенный Клиенту, изменяется на тариф «Персональный 
менеджер». 
 

 

 

3  Егер Клиентте үшінші тұлғамен (бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушымен) жасалған 
болса және нысанасы осындай үшінші тұлғаның Клиентке инвестициялық консультация беру 
бойынша қызметтер көрсетуі болып табылатын шарт әрекет етсе және/немесе Клиент 
Компания белгілеген өзге өлшемшарттарға/талаптарға сәйкес келсе, «Халықаралық» тарифтік 
жоспары Клиентке Компаниямен келісім бойынша беріледі. 
 

Жоғарыда көрсетілген шарт бұзылған кезде және/немесе егер Клиент Компанияның 
өлшемшарттарына / талаптарына сәйкес келуді тоқтатса, Клиентке берілген «Халықаралық» 
тарифтік жоспары «Дербес менеджер» тарифіне өзгертіледі. 

 4Комиссия за участие в IPO зависит от стоимости активов на счете Клиента на конец 
рабочего дня, предшествующего дате заключения сделки покупки ценных бумаг. 

 
 4 IPO-ға қатысу комиссиясы Бағалы қағаздарды сатып алу мәмілесі жасалған күннің алдындағы 

жұмыс күнінің соңындағы клиенттің шотындағы активтердің құнына байланысты. 

5 Под Разовой продажей понимается продажа ценных бумаг, приобретенных Клиентом без 
участия Компании, т.е. не в результате совершения Компанией сделки(ок), за счет и в 
интересах Клиента (далее – «Разовая продажа») в полном объеме, до момента вывода 
денежных средств со своего лицевого счета. 
 
Данная комиссия не взимается в следующих случаях: 

 если суммарный оборот сделок купли-продажи любых ценных бумаг, совершенных 
по счету Клиента, за период равный 3 (три) месяцам до даты Разовой продажи 
(включая день даты Разовой продажи) превышает пятикратный объем от суммы 
денежных средств, полученных в результате Разовой продажи, включая сделку 
Разовой продажи; 

 если ценные бумаги были зачислены в результате их наследования Клиентом от 
другого Клиента Компании (наследодателя) путем проведения операции списания и 
зачисления ценных бумаг с лицевых счетов, открытых в Компании; 

 если ценные бумаги были зачислены в результате конвертации ценных бумаг, 
учитываемых Компанией по счету данного Клиента. 

 

5 Біржолғы сату деп Клиенттің Компанияның қатысуынсыз сатып алған бағалы қағаздарын, яғни 
Компанияның мәміле жасауы нәтижесінде емес, клиенттің есебінен және оның мүддесінде (бұдан 
әрі – «Біржолғы сату») өзінің дербес шотынан ақша қаражатын шығару сәтіне дейін толық көлемде 
сату түсініледі. 
 
Бұл комиссия мынадай жағдайларда алынбайды: 
• егер Клиенттің шоты бойынша жасалған кез келген бағалы қағаздарды сатып алу - сату 
мәмілелерінің жиынтық айналымы біржолғы сатылатын күнге дейін 3 (үш) айға тең кезең үшін 
(біржолғы сату күнін қоса алғанда) біржолғы сату мәмілесін қоса алғанда, біржолғы сату 
нәтижесінде алынған ақша қаражаты сомасының бес еселенген көлемінен асып кетсе; 
• Егер бағалы қағаздар Клиенттің Компанияның басқа Клиентінен (мұра қалдырушыдан) 
мұрагерлігі нәтижесінде Компанияда ашылған дербес шоттардан бағалы қағаздарды есептен 
шығару және есепке алу операциясын жүргізу арқылы есепке алынса; 
• Егер бағалы қағаздар Компания осы Клиенттің шоты бойынша ескеретін бағалы қағаздарды 

айырбастау нәтижесінде есептелген болса. 
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6 Комиссии за операции по Е-счету вводятся в действие при наличии технической 
возможности, но не ранее момента публикации на официальном сайте Компании по 
адресу https://www.ffin.global/ сообщения о наличии такой возможности. 

 

6 Е-шот бойынша операциялар үшін комиссиялар техникалық мүмкіндік болған кезде, Бірақ 
Компанияның ресми сайтында мынадай: https://www.ffin.global/ мекенжайы бойынша мұндай 
мүмкіндіктің бар екендігі туралы хабарламалар жарияланған сәттен ерте емес қолданысқа 
енгізіледі. 

 


