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Приложение 6 
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  
6-қосымша 

 

 

D-Счета 
 

D-Шоттар  

Обзор 
 
При открытии основного брокерского счета Клиенту 
автоматически открывается специальный 
накопительный субсчет – D-Счет с целью 
предоставления возможности Клиенту перевести на 
него остатки денежных средств и получать 
процентный доход от инвестирования таких 
денежных средств. 
 

Шолу 
 
Негізгі брокерлік шотты ашқан кезде Клиентке ақша 
қаражатының қалдықтарын оған аударуға және 
осындай ақша қаражатын инвестициялаудан 
пайыздық кіріс алуға мүмкіндік беру мақсатында 
Клиентке арнайы жинақтаушы қосалқы шот - D-шот 
автоматты түрде ашылады. 

 

Получение дохода Клиентом достигается путем 
автоматических операций по передаче денежных 
средств, в которых заключение сделки о продаже 
(покупке) денежных средств и/или ценных бумаг 
сопровождается заключением встречной сделки об 
обратной покупке (продаже) предмета первой 
сделки через определенный период времени на тех 
же или иных условиях (далее – "Программа"). 
 

Клиенттің кіріс алуына ақша қаражатын 
және/немсе бағалы қағаздарды сату (сатып алу) 
туралы мәміле жасау белгілі бір уақыт кезеңінен 
кейін әлдебір талаптарда (бұдан әрі – 
"Бағдарлама") бірінші мәміле нысанасын кері 
сатып алу (сату) туралы қарсы мәміле жасаумен 
ілесетін ақша қаражатын беру бойынша автоматты 
операциялар арқылы қол жеткізіледі. 

 

Участие Клиента в Программе осуществляется по 
желанию Клиента.  За открытие и сопровождение D-
Счета плата Компанией не взимается. Перевод 
денежных средств на D-Счет является выражением 
согласия Клиента на участие в Программе и 
поручением Клиента на совершение 
вышеуказанных операций. Данное поручение 
Клиента является постоянно действующим (может 
быть многократно исполнено до прекращения 
срока его действия) и условным (может быть 
исполнено каждый раз при наличии денежных 
средств на D-Счете). Клиент поручает Компании по 
своему усмотрению и в интересах клиента 
определять время и условия совершения 
вышеуказанных операций, а также контрагента по 
ним. 
 

Клиенттің Бағдарламаға қатысуы Клиенттің қалауы 
бойынша жүзеге асырылады. Компания D-шотты 
ашқаны және қолдағаны үшін төлем алмайды. 
Ақша қаражатын D-шотқа аудару Клиенттің 
Бағдарламаға қатысуға келісімін білдіру және 
Клиенттің жоғарыда аталған операцияларды 
жасауға тапсырмасы болып табылады. Клиенттің 
бұл тапсырмасы тұрақты әрекет ететін (оның 
қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін бірнеше рет 
орындалуы мүмкін) және шартты (D-шотта ақша 
қаражаты болған сайын орындалуы мүмкін) болып 
табылады. Клиент Компанияға өз қалауы бойынша 
және Клиенттің мүддесі үшін жоғарыда аталған 
операциялардың уақыты мен талаптарын, сондай-
ақ олар бойынша контрагентті анықтауды 
тапсырады. 

 

Доход по D-Счету Клиенту начисляется ежедневно 
по остатку счета в соответствующей валюте, начиная 
с даты 1 марта 2021 года, при условии наличия 
денежных средства на D-Счете Клиента в размере 
не менее: 
 
 

Мин. 
Остаток 

Валюта Ставка дохода, 
 %% годовых 

Клиенттің D-шотында мынадай мөлшерден аз 
болмайтын ақша қаражаты болған жағдайда, 
Клиентке D-шот бойынша кіріс 2021 жылғы 1 
наурыздан бастап тиісті валютадағы шоттың 
қалдығы бойынша күн сайын есептеледі: 
 
 

Ең аз 
қалдық 

Валюта Кіріс 
мөлшерлемесі, 

 



 

  

2 

 

61-00 USD,  
Доллар США 

3 

20-00 KZT,  
Казахстанские 
тенге 

10,5 

 
Валюты: Рубль РФ, евро – доход не начисляется. 

жылдық %% 

61-00 USD, 
АҚШ 
доллары 

3 

20-00 KZT, 
Қазақстандық 
теңге 

10,5 

 
Валюталар: Ресей Федерациясының рублі, еуро - 

кіріс есептелмейді. 
Указанные ставки дохода могут быть изменены по 
усмотрению Компании. 

Көрсетілген кіріс мөлшерлемелері Компанияның 
қалауы бойынша өзгертілуі мүмкін. 

 

Пополнение D-Счетов 
 
Клиент может пополнить свой D-Счет любым 
доступным способом – картой, банковским 
переводом или переводом внутри Компании между 
существующими счетами. 
 

D-Шоттарды толтыру 
 
Клиент өзінің D-шотын кез келген қол жетімді 
тәсілмен, картамен, банктік аударыммен немесе 
қолданыстағы шоттар арасындағы Компания 
ішіндегі аударыммен толтыра алады. 

 

Ограничения для D-Счетов 
 
Клиент не может использовать D-Счет с целью 
самостоятельного совершения операций с 
финансовыми инструментами на финансовых 
рынках, а также использовать D-Счет для 
самостоятельного совершения платежей в пользу 
третьих лиц. 
 

D-шоттарға шектеулер 
 
Клиент қаржы нарықтарында қаржы құралдарымен 
операцияларды дербес жасау мақсатында D-шотты 
пайдалана алмайды, сондай-ақ үшінші тұлғалардың 
пайдасына төлемдерді дербес жасау үшін D-шотты 
пайдалана алмайды. 

 

Вывод остатка денежных средств с D-Счета не 
ограничен и может быть осуществлен в любой 
момент в размере остатка денежных средств. 

D-шоттан қолма-қол ақша қалдығын шығару 
шектелмеген және қолма-қол ақша қалдығы 
мөлшерінде кез келген уақытта жүзеге асырылуы 
мүмкін. 

 

Согласие Клиента  
 
Переводя свои денежные средства на D-Счет 
Клиент тем самым соглашается с условиями 
настоящего Приложения и дает согласие на 
использование денежных средств и/или ценных 
бумаг, находящихся на его D-Счете и/или на его 
торговом счете, соответственно, для осуществления 
операций в рамках реализации Программы до 
момента их востребования Клиентом. 
 

Клиенттің келісімі 
 
Клиент өзінің ақша қаражатын D-шотқа аудара 
отырып, сол арқылы осы Қосымшаның 
талаптарымен келіседі және Клиент оларды талап 
еткен сәтке дейін Бағдарламаны іске асыру 
шеңберінде операцияларды жүзеге асыру үшін 
оның D-шотындағы және/немесе оның сәйкесінше 
сауда шотындағы ақша қаражатын және/немесе 
бағалы қағаздарды пайдалануға келісім береді. 

 

В случаях, когда на D-Счете образуется 
отрицательный остаток, Компания вправе и 
уполномочена Клиентом на восстановление 
положительного баланса по D-счету путем перевода 
и/или использования денежных средств и/или 
ценных бумаг с торгового Счета Клиента.  
 

D-шотта теріс қалдық пайда болған жағдайда, 
Компания Клиенттің сауда Шотынан ақша 
қаражатын және/бағалы қағаздарды аудару 
және/немесе пайдалану жолымен D-шот бойынша 
оң балансты қалпына келтіруге құқылы және 
Клиент уәкілеттік берген. 

 

Клиент вправе пополнить Счет/D-Счет в каждой из 
следующих валют: тенге, российские рубли, 
доллары США и Евро. 

Клиент мынадай: теңге, ресей рублі, АҚШ доллары 
және еуро валюталарының әрқайсысындағы 
Шотты/D-шотты толтыруға құқылы. 

 

 


