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«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 2007 жылғы 22 маусымда тіркелген үшінші облигациялық 

бағдарлама шығару проспектісіне (2007 жылғы 22 ақпанда, 2007 жылғы 22 маусымда, 2007 жылғы 

02 қарашада, 2008 жылғы 21 сәуірде, 2009 жылғы 19 наурызда, 2009 жылғы 18 мамырда, 2009 

жылғы 24 қарашада, 2010 жылғы 22 ақпанда, 2010 жылғы 28 мамырда, 2010 жылғы 16 шілдеде, 

2010 жылғы 25 тамызда, 2011 жылғы 04 тамызда, 2011 жылғы 09 қарашада, 2012 жылғы 24 шілдеде, 

2012 жылғы 26 желтоқсанда, 2013 жылғы 10 маусымда, 2013 жылғы 28 тамызда, 2013 жылғы 08 

қазанда, 2014 жылғы 27 қаңтарда, 2014 жылғы 25 ақпанда, 2014 жылғы 22 мамырда, 2014 жылғы  

12 маусымда, 2014 жылғы 30 шілдедегі, 2014 жылғы 03 қазанда, 2014 жылғы 25 желтоқсанда, 2015 

жылғы 11 ақпанда, 2015 жылғы 02 наурызда, 2015 жылғы 15 шілдеде және 2015 жылғы 29 шілдеде 

енгізілген өзгерістерімен қоса) (шығарылым Бағалы қағаздар мемлекеттік тізіліміне № С59 

нөмірмен енгізілген) (одан әрі - Проспект) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

1. Проспектінің 5-тармағы келесі редакцияда берілсін: 
 

«5. Егер эмитенттің нақты мекенжайы Ұлттық бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің тізіліміне 

енгізілген мекенжайдан ерекшеленген жағдайда, эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірін, 

байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық почта мекенжайын, 

сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 

тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес эмитенттің орналасқан жері:  

заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға немесе куәлікке сәйкес 

эмитенттің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050059 (А26М3К5), Алматы қаласы, Медеу 

ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 40-үй; 

эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі: 940140000385; 

байланыс телефондарының нөмірлері: (8 727) 259 07 77; (8 727) 259 05 99; 

факстың нөмірлері: (8 727) 259 02 71; (8 727) 330 12 80; 

электронды почта адрестері: halykbank@halykbank.kz; 

нақты мекенжайы: Банктің нақты мекенжайы Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізіліміне 

енгізілген мекенжайдан өзгешеленбейді.»; 

2. Проспектінің 7-тармағы келесі редакцияда берілсін: 

«7. Эмитент қызметінің түрлері:  

Банк заңды тұлға болып табылады және өз қызметін Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасы, Банктің Жарғысы, ішкі ережелерінің және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

банк және өзге де операцияларды және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүргізуге 2016 жылы  

8 қарашада берген № 1.2.47/230/38/1 лицензияның негізінде жүзеге асырады, сол лицензияға сәйкес 

мыналарды жүргізуге құқығы бар: 

1) Банк операцияларын (ұлттық және/немесе шетел валютасында):  

- заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу; 

- жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау, банк шоттарын ашу және жүргізу; 

- банктер мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың 

корреспонденттік шоттарын ашу және жүргізу; 

- жеке және заңды тұлғалардың металл шоттарын ашу және жүргізу, оларда осы тұлғаға тиесілі 

тазартылған бағалы металдардың және бағалы металдардан жасалған монеталардың нақты саны 

көрсетіледі; 

- кассалық операциялар: қолма-қол ақшаны ұсактауды, айырбастауды, қайта санауды, сұрыптауды, 

орауды және сақтауды қоса алғанда, оны қабылдау және беру;   

- аударым операциялары: жеке және заңды тұлғалардың ақша төлемі мен аударымы бойынша 

тапсырмаларын орындау; 

- есепке алу операциялары: жеке және заңды тұлғалардың вексельдері мен өзге де борыштық 

міндеттемелерді есепке алу (дисконт); 

- банктік заем операциялары: төлемділік, мерзімділік және қайтарымдылық шарттарымен ақшалай 

нысандығы кредиттер беру; 

- шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру; 

- банкноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау; 

- төлем құжаттарын (вексельдерді қоспағанда) инкассоға қабылдау; 

- аккредитив ашу (ұсыну) мен оны растау және ол бойынша міндеттемелерді орындау; 

- ақшалай нысанда орындауы көзделетін банк кепілдіктерін беру; 

- банктердің үшінші тұлғалар үшін ақшалай нысанда орындау көзделетін банк кепілдемелерін және 

өзге де міндеттемелерді беру; 

mailto:halykbank@halykbank.kz
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2) өзге де операцияларды (ұлттық және (немесе) шетел валютасында): 

- тазартылған бағалы металдарды (алтын, күміс, платина, платина тобына жататын металдар)   

құйма күйінде, бағалы металдардан жасалған монеталарды сатып алу, кепілге қабылдау, есепке алу, 

сақтау және сату; 

- құрамында бағалы металдар мен асыл тастар бар зергерлік бұйымдарды сатып алу, кепілге 

қабылдау, есепке алу, сақтау және сату; 

- вексельдермен жасалатын операциялар: вексельдерді инкассоға қабылдау, төлемшілердің 

вексельдерді төлеуі жөнінде қызметтер көрсету, сондай-ақ делдалдық тәртібімен домицилденген 

вексельдерді, вексельдер акцептін төлеу; 

- лизинг қызметін жүзеге асыру; 

- меншікті бағалы қағаздарды (акцияларды қоспағанда) шығару; 

- факторингтік операциялар: тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып алушыдан төлемсіз  

тәуекел етіп қабылдай отырып, төлем жүргізуді талап ету құқығын алу; 

- форфейтингтік операциялар (форфетингтеу): тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сатып 

алушының борыштык міндеттемесін сатушыға айналым түспейтін жолмен вексель сатып алу 

арқылы төлеу; 

- сенімгерлік операциялар: сенімгердің мүддесіне және тапсырмасы бойынша ақшаларды, 

ипотекалық қарыздар және тазартылған қымбат бағалы металдар бойынша талап ету құқықтарын 

басқару; 

- сейфтік операциялар: сейфтік жәшіктерді, шкафтарды және бөлмелерді жалға беруді қоса алғанда, 

құжаттандырылған нысанда шығарылған бағалы қағаздарды, клиенттердің құжаттары мен 

құндылықтарын сақтау бойынша қызметтер. 

 

3) бағалы қағаздар нарығында қызметті: 

- номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен бағалы қағаздар 

нарығында брокерлік және дилерлік қызмет (№ 0401100714); 

- бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызмет (№ 0407100221); 

- бағалы қағаздар нарығында трансферлік-агенттік қызмет (№004). 

 

Банк қызметінің мақсаты оның заңды қызметін жүзеге асыру барысында кіріс табу болып 

табылады.»; 

 

 

3. Проспектінің 25-тармағы келесі редакцияда берілсін: 
 

«25. Эмитенттің өзінің қызметін іске асыру үшін алған лицензиялары, патенттері, рұқсаттары 

туралы мәліметтер: 

 

Эмитент Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі банктік және өзге операцияларды жүргізуге 

және бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға 2016 ж. 8 қарашада берген  

№ 1.2.47/230/38/1 лицензияның негізінде өз қызметін іске асырады.»; 

 

 

4. Проспектінің 44-тармағы келесі редакцияда берілсін: 
 

«44. Эмитент жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығару проспектісімен, Эмитент 

қызметі туралы ақпаратты жариялау үшін пайдаланылатын бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы облигацияларды орналастыру нәтижесі туралы есеппен инвесторлар 

мына мекен-жайларға келіп, танысуына болады: 

 

 
Инвесторлар Эмитент жарғысының көшірмесімен, облигациялар шығару проспектісімен, 

облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеппен (www.halykbank.kz) Эмитенттің 

корпоративтік веб-сайтында немесе мына мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 050059 

http://www.halykbank.kz/
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В Проспект выпуска третьей облигационной программы АО «Народный Банк Казахстана», 

зарегистрированного 22 июня 2007 года (с внесенными изменениями от 02 ноября 2007 года,  

21 апреля 2008 года, 19 марта 2009 года, 18 мая 2009 года, 24 ноября 2009 года, 22 февраля 2010 года, 

28 мая 2010 года, 16 июля 2010 года, 25 августа 2010 года, 04 августа 2011 года,  09 ноября 2011 года, 

24 июля 2012 года, 26 декабря 2012 года, 10 июня 2013 года, 28 августа 2013 года, 08 октября 2013 

года, 27 января 2014 года, 25 февраля 2014 года, 22 мая 2014 года, 12 июня 2014 года, 30 июля 2014 

года, 03 октября 2014 года, 25 декабря 2014, 11 февраля 2015, 02 марта 2015 года, 15 июля 2015 года 

и 29 июля 2015 года) (выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под №С59) (далее - 

Проспект) внести следующие изменения: 

1. Пункт 5 Проспекта изложить в следующей редакции: 
 

«5. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством  

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием бизнес-

идентификационного номера эмитента, номеров контактных телефонов, факса и адреса 

электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента 

отличается от адреса, внесенного в Национальный реестр бизнес-идентификационных 

номеров: 

место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица: Республика Казахстан, 050059 (А26М3К5), 

город Алматы, Медеуский район, проспект Аль-Фараби, д.40; 

бизнес-идентификационный номер эмитента: 940140000385; 

номера контактных телефонов: (8 727) 259 07 77; (8 727) 259 05 99; 

номера факса: (8 727) 259 02 71; (8 727) 330 12 80; 

адрес электронной почты: halykbank@halykbank.kz; 

фактический адрес: фактический адрес Банка не отличается от адреса, внесенного в Национальный 

реестр бизнес-идентификационных номеров.»; 
 

2. Пункт 7 Проспекта изложить в следующей редакции: 
 

«7. Виды деятельности эмитента. 
 

Банк является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего 

законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних положений Банка и Лицензии  

на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.47/230/38/1  

от 8 ноября 2016 года, выданной Национальным Банком Республики Казахстан, в соответствии  

с которой имеет право на проведение: 

1) банковских операций (в национальной и/или иностранной валюте):  

- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

- открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные 

виды банковских операций; 

- открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается 

физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, 

принадлежащих данному лицу; 

- кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, 

сортировку, упаковку и хранение; 

- переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам  

и переводам денег; 

- учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических  

и юридических лиц; 

- банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, 

срочности и возвратности; 

- организация обменных операций с иностранной валютой; 

- инкассация банкнот, монет и ценностей; 

- прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 

- открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему; 

- выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; 

- выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих 

исполнение в денежной форме; 

2) иных операций (в национальной и (или) иностранной валюте): 

- покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металов (золота, 

серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металов; 

mailto:halykbank@halykbank.kz









