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1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ
BCC Business 2.0 (web) – «BCC Business» мобильді қосымшасының барлық
пайдаланушыларына қолжетімді заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг жүйесінің
жаңа нұсқасы.
Терминдер:
BCC Business 2.0 (web) - заңды тұлғаларға арналған Интернет-банкинг.
BCC Business (mobile) – заңды тұлғаларға арналған мобильді қосымша.
BCC Business мобильді қосымшасы Android және IOS үшін қолжетімді. Жұмыс істеу
үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:
- BCC Business мобильді қосымшасын орнатыңыз және сәйкес енгізу тілін таңдаңыз;
- Телефон нөмірін (логин), есептік жазбаның парольін енгізіп, «Кіру» батырмасын
басыңыз;
- PIN кодты орнатыңыз және қайталаңыз;
- Touch ID (Android) немесе Face ID (IOS) орнатыңыз;
- Компанияны таңдаңыз;
- Алынған SMS кодын енгізіп, кіруді растау қажет.
2. ЖҮЙЕГЕ КІРУ
Жүйге кіру екі жолмен жүзеге асырылады:
1) QR арқылы авторизациялау:
 https://business.bcc.kz/ сілтемесі арқылы BCC Business веб-нұсқасын
ашыңыз

 Мобильді қосымшаға кіріп, мәзір бөлімінде «QR» батырмасын басыңыз

 BCC Вusiness мобильді қосымшасының көмегімен QR-кодын сканерлеңіз

Пайдаланушы автоматты түрде BCC Вusiness (web) авторизацияланған аймағына
өтеді
2) Пароль/логин арқылы кіру
Логин мен пароль бойынша авторизациялау үшін:
 https://business.bcc.kz/ сілтемесі бойынша BCC Business веб-нұсқасына
өтіңіз

Байланыс телефон нөмірін енгізіңіз.
 Егер нөмір дұрыс болмаса немесе ЗТ/ЖК клиентінің карточкасында
негізгі болмаса, «Бұл телефон нөмірі көрсетілген компанияға сәйкес
келмейді, Банктің менеджерімен хабарласыңыз» деген хабарлама
көрсетіледі.

 Мобильді қосымшаның паролін енгізіп, «Кіру» операциясымен растаңыз.

 Компанияны таңдап, «Таңдау» операциясын орындаңыз.
Егер мобильді нөмірге бірнеше компания байланған болса, тізімнен
қажетті компанияны таңдау қажет болады. Компанияны таңдағаннан
кейін BCC Business-ке кіруді растау үшін ұялы телефонға SMS-код
жіберіледі.
 Алынған SMS-кодты енгізіп, «Растау» операциясы арқылы кіруді
растаңыз.
Бұл код бастапқы кіру кезінде, сондай-ақ жаңа құрылғы арқылы кіру
кезінде сұралады.

Пайдаланушы BCC Вusiness (web) авторизацияланған аймағына өтеді.
3. БАСТЫ БЕТ
Басты бет келесі терезелерден тұрады:
«Клиенттің профилі» - Клиенттің дербес деректерін қамтиды;
«Жарнамалық баннер» - Банктің кредиттер мен депозиттер бойынша өзекті
өнімдері;
«Шоттар» - шоттағы валюта мен соманың қалдығы көрсетілген клиенттің өзекті
шоттары көрсетіледі;
«Жаңа төлем» - тізіліммен және тізілімсіз төлем жасауға мүмкіндік береді;
«Төлемдерді импорттау» - 1С, МТ100/102 файлын импорттау арқылы төлем
жасауға мүмкіндік береді;
«Үзінді көшірмені жүктеу» - толық үзінді көшірмені pdf және xls
форматтарында жүктеуге мүмкіндік береді;
«Анықтама алу» - анықтамалардың үш тілдегі (қазақ, орыс, ағылшын) бес түрін
қалыптастыруға мүмкіндік береді;
«Оқиғалар» - ақша аударымдары бойынша өзекті мәртебені көрсетеді.

«Оқиғалар» бөлімінде ақша аударымдарымен жұмыс жүргізу үшін қосымша
мүмкіндіктер бар:
1) Қарау

– ақша аударымен қарауға арналған;

2) Жою
– ақша аударымен жоюға арналған (тек «Жасалған» мәртебесі бар
ақша аударымдары үшін қолжетімді);
3) Өңдеу
– ақша аударымының деректемелерін өңдеуге арналған (тек
«Жасалған» мәртебесі бар ақша аударымдары үшін қолжетімді);
4) Көшіру
– ақша аударымының деректемелерін редакциялау мүмкіндігі
бар аұша аударымының көшірмесін жасауға арналған;
5) Жүктеу
– PDF форматында төлем тапсырмасын жүктеуге арналған
(Банктің факсимилесі бар төлем тапсырмасы тек «Орындалды» мәртебесі бар
ақша аударымдары үшін қолжетімді, өзге жағдайларда Банктің факсимилесін
қолданбай қалыптастырылатын болады).
6) Басып шығару

– төлем тапсырмасын басып шығаруға арналған.

4. ТЕҢГЕМЕН АҚША АУДАРУ
Бұл тарау теңгемен ақша аударымын жасауға және жіберуге арналған.
Теңгемен аударым жасау үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:
1. Төлем жасау нысанына екі жолмен өтуге болады:
- Мәзір - > Аударымдар - > Теңгемен;

- Басты бет - > Жаңа төлем - > Теңгемен.

2. Төлем түрін таңдау.
Ақша аударымдарының келесі түрлері қолжетімді: банк ішіндегі аударымдар,
басқа банкке жасалатын ақша аударымдары, сондай-ақ «Алушы» өрісіндегі тізімнен бір
түрін таңдауға болады:
- Бюджетке жасалатын төлемдер;
- Әлеуметтік төлемдер;
- Зейнетақы төлемі;
- Ерікті зейнетақы төлемі;
- Жалақы төлемдері;
- Медициналық жарналар;
- Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) аударымдары;
- ЦКБ-да ашылған карт-шоттарды және корпоративтік карт-шоттарды
стандартты толықтыру;
- Басқа банктерде ашылған карт-шоттарды толықтыру.

Таңдалған төлем түріне сәйкес төлемнің тиісті нысаны жасалады: тізілімсіз,
тізіліммен (МТ 102).
Төлемнің негізгі нысаны келесі өрістерді қамтиды:
№ – құжат нөмірі автоматты түрде жасалады, бұл ретте түзету мүмкіндігі бар;
Есептен шығару шоты – жіберуші клиенттің шоты;
Алушы – алушының атауы;
Сома – төлем сомасы;
Жіберілген күні – төлем күні;
Алушының шоты – алушының шоты;
БСН/ЖСН – алушының БСН/ЖСН;
БеК – екі цифрдан тұрады, бірінші цифр резиденттікті білдіреді (1 – ҚР резиденті, 2
– ҚР бейрезиденті), екінші цифр экономика секторын білдіреді.
БСК – Алушы Банктің БСК (таңдалған шотқа сәйкес автоматты түрде
толтырылады);
ТМҚ – төлем мақсатының коды;
БСК – бюджеттік сыныптама коды;
Төлемнің мақсаты – ақша жөнелтуші төлемнің қажетті мақсатын (оның негізінде
қолма-қол ақшасыз төлем және (немесе) ақша аударымы жүзеге асырылатын құжаттың
атауы, нөмірі және күні (ол болған кезде) және аударымдар жөніндегі қағидаларға сәйкес
өзге деректемелерді) көрсетеді. Таңбалар санында шектеулер бар – ТМҚ сипаттамасын
ескере отырып, 482 таңба;
ҚҚС – Қосылған құн салығы (келесі мәндерден таңдау: 0%, 12%, ҚҚС-сыз);
Комиссияны есептен шығару шоты – комиссия сомасын есептен шығаруға
арналған шот (комиссия шоты «Есептен шығару шоты» өрісінде көрсетілген шоттан өзгеше
болуы мүмкін);
Қолы – уәкілетті тұлғаның аты-жөні (бірінші қолы);
Бас бухгалтер – бас бухгалтердің аты-жөні (екінші қолы).
«Үлгі ретінде сақтау» операциясы – толтырылған төлем нысаны үлгі ретінде
сақталады (әзірленуде).
«Жасау» операциясы – төлем жасау операциясы.
«Төлем сомасы» – төлемнің жалпы сомасы көрсетіледі.
«Өрістерді тазарту» – өрістерді тазартуға арналған.
«Айыппұлдар» – айыппұлдарды іздеу және төлеу нысаны.

Тізілімі бар төлемді таңдаған жағдайда төлем нысаны қосымша келесі өрістерді
қамтиды:
ЖСН – алушының ЖСН;
Туған күні – алушының туған күні;
ТАӘ – алушының тегі, аты, әкесінің аты;
Сомасы – төлем сомасы;
Кезеңі – кезең (зейнетақы, әлеуметтік, медициналық төлемдерге арналған);
Алушының шоты – алушының шоты (жалақы төлемдеріне арналған және картшоттарды толтыру кезінде).

«Қосу» операциясы тізілімге мәліметтерді қосуға арналған.
Төлем мәліметтері үшін келесі операциялар қарастырылған (11-сурет):
 Түзету ( )
 Жою ( ).

Ескерту: төлемдердің белгілі бір түрлерін таңдаған кезде алушының деректемелері
автоматты түрде толтырылуы мүмкін.
3. Төлем деректемелерін толтырғаннан кейін «Жасау» операциясын орындау қажет.
Реттелген мақұлдау түріне байланысты клиенттің аударымды жіберу сұлбасы әр
түрлі болуы мүмкін, яғни егер:
а) «Мақұлдаусыз» мақұлдау түрі – төлем жасалғаннан кейін «Жіберу» операциясын
орындау қажет;
б) «1-қолтаңба» мақұлдау түрі – төлем жасалғаннан кейін «Мақұлдау» операциясын
орындау қажет, нәтижесінде ақша аударымының мәртебесі «Мақұлданады», бұл жерде
«Жіберу» операциясы қолжетімді болады;
в) «2-қолтаңба» мақұлдау түрі – төлем жасалғаннан кейін 1-қолтаңбасы бар уәкілетті
тұлға «Мақұлдау» операциясын орындауы керек, нәтижесінде аударым мәртебесі «Ішінара
мақұлданады». Әрі қарай, 2-қолтаңбасы бар уәкілетті тұлға «Мақұлдау» операциясын
орындауы керек, нәтижесінде «Жіберу» операциясы қолжетімді болатын аударым
мәртебесі «Мақұлданады»;
«Жіберу» операциясын орындау нәтижесінде аударымды растау тәсілін таңдау
ұсынылады (аударым сомасына байланысты):
– 20 млн. теңгеге дейінгі сомаға ақша аударымдары растау тәсілін таңдау
ұсынылады – SMS немесе ҰКО ЭСҚ,
- 600 млн теңгеге дейінгі соманы құрайтын аударымдар ҰКО ЭСҚ көмегімен.

Нәтижесінде сәтті жөнелту туралы хабарлама жіберіледі және ақша аударымы
«Банкке жіберілді» мәртебесіне ауысады.
Теңгемен ақша аударымдары басты беттегі оқиғалар арнасындағы мәртебелер
бойынша көрсетіледі:

Төменде мақұлдау түріне байланысты теңгемен ақша аударымын жіберу сұлбасы
келтірілген:

Төлемдерді мақұлдау және жөнелту операциялары BCC Вusiness мобильді
қосымшасы арқылы жүзеге асырылады.
Жасалған ақша аударымы мобильді қосымшада растау/жөнелту үшін «Мәзір → Web
транзакциялар» тарауында көрсетіледі.
Транзакцияны растау:
- мобильді қосымшада
20 млн теңгеге дейінгі сомадағы аударымдар SMS көмегімен,
600 млн теңгеге дейінгі сомадағы аударымдар Touch ID/Face ID көмегімен;
- web қосымшасында
20 млн теңгеге дейінгі сомадағы аударымдар бойынша растау тәсілін таңдау
ұсынылады – SMS немесе ҰКО ЭСҚ,
600 млн теңгеге дейінгі сомадағы аударымдар ҰКО ЭСҚ көмегімен
орындалады.
5. ТӨЛЕМДЕРДІ ИМПОРТТАУ
«Төлемдерді импорттау» төлем құжаттарын бұдан әрі банкке жіберу үшін МТ100,
МТ102, 1C Exchange форматтарында жүктеуге арналған.
Файлдарды екі жолмен импорттау:
1) Басты бет - > Төлемдерді импорттау;

2) Басты мәзір - > ақша аударымдары - > импорттау.

Файлды импорттау үшін «Төлемдерді импорттау»
функционалды батырмасын пайдалану қажет. Қалыптасқан
формада импортталатын файлды таңдап, «Жүктеу»
батырмасын басу керек.
Импорттау нәтижесі нысанның төменгі жағында келесі
деректермен көрсетіледі:

1) Күні – файлды импорттау күні;
2) Мәртебесі – импортталатын төлемнің күйі, файл жүктелгені немесе қатесінің болуы
көрсетіледі.

Сәтті импортталғаннан кейін төлем тапсырмасы мақсатына қарай әрі қарай жөнелту
үшін оқиғалар арнасындағы басты бетте көрсетіледі.

6. ОНЛАЙН ВАЛЮТА АЙЫРБАСТАУ
«Онлайн валюта айырбастау» нысаны – бұл валютаны айырбастау (шетел валютасын
сатып алу және сату) және конверсиялау (шетел валюталары арасында) бойынша өтініштер
жасауға, өңдеуге және жөнелтуге болатын нысан.
Бұл нысанға Басты мәзір -> Валюта айырбастау арқылы өтуге болады.
Онлайн айырбастау үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:
1) «Валюта айырбастау» тарауына өтіңіз

2)
Валюталық жұптар бойынша бағамдарға мониторинг жүргізу:

3) Сатып алу/ сату бағамын белгілеңіз:

4) Бағамды тіркегеннен кейін келесі өрістерді толтыру қажет:
«Есептен шығару шоты» - соманы есептен шығаруға арналған дебет шоты.
«Есептен шығару сомасы» - дебет бойынша шоттан есептен шығарылатын
есептен шығару сомасы.
«Мәміленің мақсаты» - клиент айырбастау негізінде таңдайтын мақсат
кодтарының тізімі.
«Есепке алу шоты» - соманы есепке алуға арналған кредит бойынша шот.
«Есептеу сомасы» - кредит бойынша клиенттің шотына ақша аудару сомасы.

5) «Жіберу» операциясын орындаңыз.
6) Сәтті жауап:

7. ШОТ БОЙЫНША ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ
Белгілі бір параметрлер бойынша шот бойынша үзінді көшірмені қалыптастыру
мүмкіндігіне арналған.
Шоттар бойынша үзінді көшірмені екі жолмен жасауға болады:
1) Басты мәзір - > Үзінді көшірме;
2) Басты бет - > Үзінді көшірмені жүктеу.

Үзінді көшірмені қалыптастыру үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:
- Кезеңді белгілеу;
- Тізімнен шотты таңдау;
- Операция түрін таңдау (кіріс/шығыс);
- Төлем түрін таңдау (төлем түрлері);
- «Кеңейтілген үзінді көшірме» белгісі.
Бастапқы деректерге оралу үшін «Өрістерді тазалау» батырмасын басыңыз.
Көрсетілген параметрлерден кейін жүйе шот бойынша үзінді көшірмені келесі
деректермен автоматты түрде шығарады: төлем күні мен нөмірі, контрагенттің атауы,
БСН/ЖСН, БСК, төлемнің мақсаты, төлем сомасы.

«Үзінді көшірмені жүктеу» функционалды батырмасының көмегімен шот бойынша
үзінді көшірмені .xls және .pdf форматында жүктеуге болады

PDF – үзінді көшірме Банк мөрінің факсимилесі бар PDF электрондық құжаттар
форматында қалыптастырылады және редакциялауға жатпайды.
XLS – үзінді көшірме Microsoft Excel құжатында, Банк мөрінің факсимилесіз
қалыптастырылады.
BCC Вusiness (web) үзінді көшірмелерімен жұмыс жүргізу артықшылығы: негізгі
сөздер мен төлем түрлері бойынша іздеуге болады.
8. АНЫҚТАМАНЫ АЛУ
Қажетті анықтаманы – Басты мәзір -> Анықтаманы алу арқылы қалыптастыруға
болады.

Таңдау үшін келесі анықтама түрлері бар:
- Шоттың болуы туралы анықтама;
- Қалдықтар бойынша анықтама;
- Айналымдар бойынша анықтама;
- Күнделікті айналымдар бойынша анықтама;
- 2-картотека бойынша анықтама.
Анықтаманы қалыптастыру үшін келесі әрекеттерді
орындау қажет:
1. Ашылмалы тізімнен анықтаманы таңдау;
2. Тілді таңдау (қазақ/ орыс/ ағылшын);
3. Ашылмалы тізімнен шотты таңдау;
4. Қол қоятын тұлғаны көрсету;
5. «Анықтама алу» батырмасын басу.
Анықтама .pdf форматында қалыптастырылады
9. КОРРЕСПОНДЕНТТЕР
«Корреспонденттер» қосымша нысаны – клиенттің сақталған корреспонденттері
бойынша келесі деректері бар нысанды білдіреді: Атауы, БСН/ЖСН, Шот нөмірі, БСК, Банк
атауы.

Бұл нысанда екі қосымша бет бар: теңгемен, валютамен.

Нысанның жоғарғы жағында корреспондентті негізгі сөздер бойынша іздеуге болады.
Келесі операцияларды орындау мүмкіндігі бар:
1) Жаңа корреспондент қосу – «Жаңа корреспондент» функционалдық
батырмасының көмегімен жүзеге асырылады.
2) Деректемелерді редакциялау – корреспонденттің деректемелеріне
өзгерістер енгізуге арналған.
3) Көшіру – қосымша өзгерістері бар бұрынғы корреспондентті көшіру
арқылы корреспондетті құру мүмкіндігіне арналған. Шот нөмірінің бірегей
болуын тексеруді ескеру қажет.
4) Жою – корреспондентті жоюға арналған және «Жою» функционалды
батырмасының көмегімен жүзеге асырылады.
«Корреспонденттер» бөлімі арқылы теңгемен аударым құру мүмкіндігі бар. Келесі ісәрекеттерді орындау қажет:
1) «Корреспонденттер» бөліміне өту (теңгедегі), анықтамалықтан қажетті
корреспондентті таңдап, оны көру үшін ашыңыз (тінтуірді бір рет басу арқылы).
2) Корреспонденттің толық мәліметтерінде орналасқан «Жаңа төлем» (
операциясын орындау.

),

3) Содан кейін таңдалған корреспондентке байланысты жүйе автоматты түрде төлем
түрін анықтайды және толтырылған корреспондент деректемелері бар тиісті
аударым нысаны құрылады.
Аудармаларды өңдеу бойынша одан кейінгі іс-әрекеттер
ЖАСАЛАТЫН АУДАРЫМДАР» тарауында сипатталған.

«4.

ТЕҢГЕМЕН

10. ЕКІНШІ ЖӘНЕ ОДАН КЕЙІНГІ АҒЫМДАҒЫ ШОТТАРДЫ ОНЛАЙН
АШУ
Бұл бөлім екінші және кейінгі ағымдағы шоттарды онлайн ашуға өтініш беруге
арналған.
Бұл нысанға «Мәзір -> Өтініштер» арқылы өтуге болады, барлық өтініштер
тізімінен «Ағымдағы шот ашу» дегенді таңдаңыз.

Төлемнің негізгі нысаны келесі жолдарды қамтиды:
1) Клиент туралы ақпарат:
- Клиент – Клиенттің атауы;
- БСН/ЖСН – клиентті сәйкестендіру нөмірі;
- Клиенттің коды – екі саннан тұрады, бірінші сан резиденттікті білдіреді (1 – ҚР
резиденті, 2 – ҚР резиденті емес), екінші сан экономика секторын білдіреді.
- Клиенттің заңды және нақты мекенжайлары.
Жоғарыда көрсетілген жолдар автоматты түрде толтырылады және
көрсетілген деректердің дұрыстығы туралы растау алу мақсатында клиент
үшін көрсетіледі.
2) Басшы – уәкілетті тұлғаның аты-жөні (бірінші қол қою құқығы).
3) Бас бухгалтер – бас бухгалтердің аты-жөні (екінші қол қою құқығы).
4) Өтініштің нөмірі – өңдеу мүмкіндігі берілмейтін бір компания бойынша
автоматты түрде жасалады.
5) Валюта – ашылмалы тізімнен ағымдағы шот валютасын таңдау.

Өтініш деректемелерін толтырғаннан кейін «Шот ашу» операциясын орындау
қажет.
Бекітілген мақұлдау түріне байланысты клиенттің өтініш жіберу схемасы түрленуі
мүмкін, яғни егер:
а) мақұлдау түрі «Мақұлдаусыз» болса – өтініш құрылғаннан кейін «Банкке
жіберу» операциясын орындау қажет;
б) мақұлдау түрі «1 қолтаңба» болса – төлем жасалғаннан кейін «Мақұлдау»
операциясын орындау қажет, нәтижесінде өтініш мәртебесі «Мақұлданады» болады, бұл
жерде «Банкке жіберу» операциясы қолжетімді болады;

в) мақұлдау түрі «2 қолтаңба» болса – төлем жасалғаннан кейін 1-қолтаңбамен
уәкілетті тұлғаның «Мақұлдауы» операциясын орындау қажет, нәтижесінде өтініш
мәртебесі «Ішінара мақұлданды» болады. Содан кейін 2-қолтаңбамен уәкілетті тұлғаның
«Мақұлдауы» операциясын орындау қажет, бұл жерде «Банкке жіберу» операциясы
қолжетімді болады;
«Банкке жіберу» операциясын орындау нәтижесінде ЭЦҚ кілтін таңдауға арналған
терезе пайда болады:

Мәлімдемелер «Мәзір – > Өтініштер – > Тарих» бөлімінде келесі параметрлермен
көрсетіледі:

1)
2)
3)
4)
5)

Күні – өтініштің жасалған күні;
№ – өтініш нөмірі;
Өтініш түрі – өтініш түрі (бұл жағдайда «Ағымдағы шотты ашу» түрі көрсетіледі);
Валюта – ағымдағы шоттың валютасы;
Мәртебе – өтінімді өңдеу мәртебесі.
Жазбаларды сүзгіден өткізу өтініш жасалған күн бойынша жүзеге асырылады:
Кезең:
- Басталу күні;
- Аяқталу күні;
- Кезең – бір апта/бір ай ішінде;

Өтінімдерді өңдеген кезде келесі мәртебелер қолданылады:
1) Құрылды (CREATED);
2) Мақұлданды (APPROVED);
3) Ішінара мақұлданды (APPROVED_HALF);
4) Жіберілді (SENDED);
5) Шот ашылды (EXECUTED);
6) Жойылды (DELETED);
7) Қате (ERROR, мәліметтерден қате себебін білуге болады).

11. ДЕПОЗИТТІ ОНЛАЙН АШУ
Бұл бөлім салымды онлайн ашу туралы өтініш жасауға арналған.
Салым өтінішін жасау нысанына «Мәзір -> Депозиттер» арқылы өтуге болады, әрі
қарай «Депозит ашу» операциясын орындау қажет.

Негізгі төлем нысаны келесі жолдарды қамтиды:
1) Өтініш нөмірі – өңдеу мүмкіндігісіз бір компанияның шеңберінде автоматты
түрде жасалады.
2) Есептен шығару шоты – соманы есептен шығаруға арналған ағымдағы
шоттың нөмірі;
3) Қайтару шоты – соманы қайтаруға арналған ағымдағы шоттың нөмірі;
4) Валюта – ашылмалы тізімнен ағымдағы шоттың валютасын таңдау.
5) Салым түрі – қолданыстағы салым түрлерінің тізімінен салым түрін таңдау.
- салым сомасы: таңдалған салым түріне байланысты (ең төменгі соманы
есепке алғанда) салым сомасы көрсетіледі;
- салым мерзімі: таңдалған салым түріне байланысты қолжетімді мерзімдердің
ішінен салым мерзімін таңдау.
Минималды төмендетілмейтін қалдық
Шекті сома
Сыйақы мөлшерлемесі (жыл)
Капитализация
Күндер саны
Арнайы сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері
Сыйақының тиімді мөлшерлемесі (жыл)
6) Депозиттік калькулятор – таңдалған салым түрінің шарттарына байланысты
сыйақы сомасын есептейді.

7) Басшы – Уәкілетті тұлғаның аты-жөні (Бірінші қол).
8) Бас бухгалтер – бас бухгалтердің аты-жөні (Екінші қол).
9) Сома – салым сомасы.

Өтініштің деректемелерін толтырғаннан кейін «Жасау» операциясын орындау
қажет.
Күйге келтірілген мақұлдау түріне байланысты клиентте өтінішті жіберу схемасы
әртүрлі болуы мүмкін, яғни егер:
а) мақұлдау түрі «Мақұлдаусыз» болса, өтінішті жасағаннан кейін «Банкке жіберу»
операциясын орындау керек;

б) мақұлдау түрі «1 қол» болса, төлемді жасағаннан кейін «Мақұлдау» операциясын
орындау қажет, нәтижесінде өтінімнің мәртебесі «Мақұлданды» болады, мұнда «Банкке
жіберу» операциясы қолжетімді болады;
в) мақұлдау түрі «2 қол» болса, өтінішті жасағаннан кейін 1-қол қоятын уәкілетті
тұлға «Мақұлдау» операциясын орындауы қажет, нәтижесінде өтініштің мәртебесі
«Ішінара мақұлданған» болады. Әрі қарай 2-қол қоятын уәкілетті тұлға «Мақұлдау»
операциясын орындауы қажет, нәтижесінде өтініштің мәртебесі «Мақұлданды» болады,
мұнда «Банкке жіберу» операциясы қолжетімді болады;
«Банкке жіберу» операциясын орындау нәтижесінде ЭСҚ кілтін таңдау терезесі
пайда болады:

Өтініштер «Мәзір -> Өтініштер -> Тарих» бөлімінде келесі параметрлермен
көрсетіледі:
1) Күні – өтініш жасалған күн;
2) Есептен шығару шоты – салым сомасын есептен шығаруға арналған шот;
3) Валюта – салым валютасы;
4) Өтініш түрі – өтініш түрінің атауы;
5) Мәртебе – өтініштің мәртебесі;
6) Сома – салым сомасы.
Жазбалар «Кезең үшін» параметрі бойынша сүзгіленеді (басталған күні, аяқталған
күні).

Салымды сәтті ашу нәтижесін көру үшін тарихта өтініштің мәліметтерін ашу қажет,
онда тіркелген шарт туралы ақпарат болады: шарт нөмірі мен шот нөмірі.

