
Төлем  картасының түрі Кредиттік бонустық карта Alser Like IT

Карточка шығару және шотқа жыл сайын қызмет көрсету Visa Classic Unembossed/MasterCard Gold/Visa Gold

Карточка шығару және картаны пайдаланумен шотқа қызмет көрсету:

"-негізгі  карточка бойынша

"-бірінші қызмет көрсету жылы; 3 200 теңге

- екінші және кейінгі жылдары; 4 800 теңге

- 'қосымша карточка бойынша 1 000 теңге

картаны жедел шығару:

филиалдар үшін ( 3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге

бөлімшелер үшін ( 6 жұмыс күні) 3 500 теңге

Карточканы карточка ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру немесе 

жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карточка шығару
500 теңге

Банктің бастамасы бойынша карточканы ауыстыру комиссиясыз 

- қолма-қол ақшаны комиссиясыз 

-  басқа банктерден аударумен комиссиясыз 

  '- жалақылық жоба кезінде аударумен (кәсіпорын/ұйым төлейді) -

 ' -ҚР басқа банктерінің Клиенттерінің пайдасына банкоматтар арқылы сомадан 3,5%, мин 500 теңге  

-Еуразиялық банк" АҚ Клиенттерінің пайдасына банкоматтар арқылы сомадан 3,5%, мин 500 теңге  

-Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Банк бөлімшелері арқылы сомадан 3,5%, мин 500 теңге  

-Еуразиялық банк" АҚ Клиенттерінің пайдасына ұзақ мерзімді тапсырмалар бойынша -

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада сомадан 3,5%, мин 1000 теңге 

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетелдік валютада сомадан 3,5%, мин 1000 теңге 

"Еуразиялық Банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Смартбанк қашықтықтан қызмет көрсету 

жүйесі арқылы
сомадан 3,5%, мин 500 теңге  

басқа банктердің клиенттерінің пайдасына Смартбанк қашықтықтан қызмет көрсету жүйесі 

арқылы ұлттық/шетел валютасында
сомадан 3,5%, мин 1000 теңге 

"- "Еуразиялық банк" АҚ желісі сомадан 3,5%, мин 500 теңге  

"- басқа банктердің желісі сомадан 3,5%, мин 1000 теңге

"- "Еуразиялық банк" АҚ желісі сомадан 3,5%, мин 500 теңге 

"- басқа банктердің желісі сомадан 3,5%, мин 1000 теңге

Қолма-қол ақшаны кредит лимиті есебінен POS-терминал немесе банкомат арқылы алғаны 

үшін қосымша комиссия:   
-

"- "Еуразиялық банк" АҚ желісі комиссиясыз 

"- басқа банктердің желісі комиссиясыз 

Ойынхана  қызметтеріне  қолма-қол ақысыз ақы төлеу сомадан 3,5%, мин 1000 теңге

Кедендік төлемдерді қабылдау және аудару сомадан 3,5%, мин 1000 теңге

Кредит лимиті есебінен тауарлар мен қызметтерге төлем жасағаны үшін, әртүрлі төлемдер 

жүргізгені үшін қосымша комиссия
-

VIP-залға барғаны үшін Priority Pass шығындарды өтеу ( бір адам үшін, бір рет барғаны 

үшін) 
-

Full 16 000 тенге

Light 12 800 тенге

 '"- "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге

"- '"Халық Банкі" АҚ ДО желісі 100  теңге

 "- басқа банктердің желісі 100  теңге

Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100  теңге

"- ай сайын комиссиясыз 

"-қосымша 465 теңге

- қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін 1 550 теңге

Қолма-қол ақшаны кассадан POS-терминал арқылы алу:

Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу: 

Саяхатшыларды сақтандыру ұйымының атынан сақтандыру шарты бойынша сертификат құнына ақы төлеу (топтамадан тыс карта үшін)

Үзінді көшірмелер

Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

Төлем картасын пайдаланумен  шоттан үзінді көшірме:

Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

Ақшаны есепке алу және аудару

Картаның шотына ақшаны  есепке алу: 

Карта шотынан ақша аудару:

Шоттан ақша аудару:

Операциялар бойынша комиссиялар



- клиенттің сұратуы бойынша карта қолданылатын шот бойынша жазбаша ақпарат беру  500 теңге

"- халықаралық стоп-параққа енгізбей 250 теңге

 '-'халықаралық стоп-параққа енгізумен 5000 теңге

  банкоматта  PIN-кодты ауыстыру 500 теңге

- PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 100  теңге

- теңгеде жылдық 27%

-АҚШ долларында/Еурода -

- теңгеде жылдық 27%

-АҚШ долларында/Еурода -

 Ең төменгі төлем
негізгі борыш сомасынан 8% + есептелген сыйақы, бірақ 2 

000 теңгеден кем емес

Мерзімі кешіктірілген төлем үшін төлем  (тұрақсыздық айыппұлы, өсімпұл, 

айыппұл)

Төлем күніне мерзімі кешіктірілген сомадан 0,5%, бірақ 

банктік қарыз шартының  әрбір әрекет ету жылы үшін 

берілген қарыз сомасынан  10% асырмай

Жеңілдікті кезең 50 күнтізбелік күнге дейін 

- карта шоты бойынша ақша қалдығына -

- сақтандыру депозитіне -

Карта/шот қозғалысы бойынша қозғалыс туралы SMS-хабарлама арқылы ақпарат 

беру 
комиссиясыз

      "Еуразиялық банк" АҚ төлем карталары бойынша бейнежазулар берумен байланысты 

шығындардың орнын толтыру 5000 теңге

  - Барлық комиссиялар кредиттік лимит қаражатынан автоматты түрде есептен шығарылады 

 - Жеңілдік кезеңі - берешек туындаған күннен бастап Төлем кезеңі аяқталғанға дейінгі кезең, ол кезде Төлем кезеңі аяқталғанға дейін Есеп айырысу 

күніне есептелген Жалпы Жеңілдік кезеңі - берешек туындаған күннен бастап Төлем кезеңі аяқталғанға дейінгі кезең, ол кезде Төлем кезеңі аяқталғанға 

дейін Есеп айырысу күніне есептелген Жалпы берешек өтелген жағдайда  Кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы есептелмейді және алынбайды.  

Жеңілдік кезеңі келесі операцияларға қатысты қолданылады:  сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге төлем жасау; банкомат 

арқылы төлем жасау; ойынхана  қызметтеріне  қолма-қол ақысыз ақы төлеу; кедендік төлемдерді жүргізу.

Ескерту:

 - Картаның шоты теңгеде жүргізіледі;

  "- Жылдық қызмет көрсету комиссиясы PIN-кодты қолданып, бірінші операция жүргізу сәтінде кредиттік лимит есебінен автоматты түрде есептен 

шығарылады;

  - Карта шоты жабылғанда және карта жойылғанда карта шотына қызмет көрсету комиссиясы клиентке қайтарылмайды.

  - Шот валютасынан өзге валютада операция жүргізген кезде қаражатты айырбастау "Еуразиялық банк" АҚ-та рперация жүргізу күнінде белгіленген 

шетелдік валютаны сатып алу-сату бағамы бойынша жүргізіледі;

 '-Негізгі және қосымша карта бойынша үзінді-көшірме негізгі карточка ұстаушыға беріледі;

Банкоматтарда жүргізілген операциялар бойынша ақпарат беру, о.і. бейнежазбамен   (ҚҚС есебімен)

Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару, банкоматта 

PIN-кодты ауыстыру

Берілген қарыздар бойынша Банктің сыйақы мөлшерлемесі

Бекітілген кредиттік лимит шегінде:

Банктік қарызды өтеу мерзімін кешіктірген жағдайда өсімпұл мөлшері:

Карта шотында меншік қаражат қалдығына сыйақы мөлшерлемелері


