
MasterCard Standard 

Unembossed/Visa Classic 

Unembossed

MasterCard Standard/Visa Classic MasterCard Gold/Visa Gold

- бірінші қызмет көрсету жылы; 0 тенге 0 тенге 0 тенге 

- екінші және кейінгі жылдары; 0 тенге 2500 тенге 2500 тенге

- қосымша карточка бойынша 1 000 тенге 1 550 тенге 1 000 тенге

- филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін)

- бөлімшелер үшін (6 жұмыс күні үшінне дейін)

 Карточка ұстаушының өтініші бойынша карточканы ауыстыру немесе жоғалғанның/ұрланғанның орнына 

жаңа карточка шығару 
 500 теңге 500 теңге 1 000 теңге

1.3. карточканы Банктің бастамасы бойынша ауыстыру 

- қолма-қол ақшамен

- басқа Банктерден аударумен 

- Еуразиялық банк және ҚР басқа да банктері клиенттерінің пайдасына қашықтан басқарылатын арналар 

арқылы

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Банктің бөлімшелері арқылы

- "Еуразиялық Банк" АҚ клиенттерінің пайдасына ұзақ мерзімді  тапсырмалар бойынша

- басқа банктерінің клиенттерінің пайдасына ұлттық  валютада

- басқа банктерінің клиенттерінің пайдасына шетелдік валютада

- ҚР аумағында барлық ЕДБ  банкоматтар желісінде  (күнтізбелік айдың ішінде  300 000 теңгеге дейін қоса 

алғанда)

- ҚР аумағында барлық ЕДБ  банкоматтар желісінде  (күнтізбелік айдың ішінде  300 000 теңгеден жоғары) 

- ҚР тыс жерлердегі  банкоматтар желісінде

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

- "Халық Банкі" АҚ ДО желісі 

- басқа банктердің желісі

- "Еуразиялық Банк" АҚ желісі

- басқа банктердің желісі

Ойынхана  қызметтеріне  қолма-қол ақысыз ақы төлеу

VIP-залға барғаны үшін Priority Pass шығындарды өтеу, бір адам үшін, бір рет барғаны үшін қарастырылмаған қарастырылмаған 27 USD/теңгедегі баламасы

Full 16 000 теңге 16 000 теңге 17 600 теңге

Light 12 800 теңге 12 800 теңге 13 440 теңге

29-7.10. Priority Pass картасының құны (топтамадан тыс)(ҚҚС есебімен бірге) қарастырылмаған қарастырылмаған 6 000 теңге

- "Еуразиялық Банк" АҚ желісі

- басқа  банктердің желісі

 Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату:

- ай сайын

- қосымша (ағымдағы және 6 күнтізбелік айдың бірі)

- қосымша (соңғы 6 күнтізбелік айдан бастап соңғы 24  күнтізбелік айға дейін)

- мұрағаттық (әр ай сайын, 24 соңғы күнтізбелік айдан асырылған)

- клиенттің сұрауы боьйынша жазбаша ақпарат беру  (ҚҚС есебімен бірге)

- халықаралық стоп-параққа енгізбей 

- халықаралық стоп-параққа енгізумен

- PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 

- теңгеде

мерзімін кешіктіру тоқсан күн ішінде болса

мерзімін кешіктіру тоқсан күннен асып кетсе

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

- ДСН - кодты ауыстыру

- бейнежазба беру

Картадан ақша аудару: 

КАРТАНЫ ПАЙДАЛАНУ

Төлем  картасының түрі

Super Turbo Deposit Card

Карточка шығару және төлем картасын пайдаланумен банктік шотқа жыл сайын қызмет көрсету:

- негізгі  карточка бойынша

картаны жедел шығару

3 500 теңге

0 тенге

Ақшаны есепке алу және аудару

Ақшаны банктік шотқа төлем  картасын пайдаланумен есепке алу:

0 тенге

Қолма-қол ақшаны кассадан POS-терминал арқылы алу:

1% + 150 теңге

Шоттан ақша аудару:

200 теңге 

 0 теңге 

ұлттық валютадағы аударым операциялары бойынша Банктің тарифтеріне сәйкес

шетел  валютасындағы аударым операциялары бойынша Банктің тарифтеріне сәйкес

Транзакциялық комиссиялар

Қолма-қол ақшаны  банкоматтан алу:

 0 теңге

сомадан 1% 

сомадан 1,5%  (min 200 теңге)

100 теңге

0 теңге

сомадан 1%  + 100 теңге

сомадан 1,5%  (min 350 теңге)

Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге ақы  төлеу: 

 0 теңге

сомадан 1,5% +250 теңге

Саяхатшыларды  сақтандыру ұйымының атынан  сақтандыруға шарттар жасау:

Үзінді көшірмелер

Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату: 

50 теңге

100 теңге

Шешілмеген овердрафттың сомасы туындаған жағдайда:

Төлем картасын пайдаланумен банктік шот бойынша үзінді көшірмелер:

0 теңге 

500 теңге 

1 500 теңге

1 500 теңге

1 500 теңге

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

250 теңге

15 500 теңге

200 теңге

 Берілген қарыздар бойынша Банктің сыйақы мөлшерлемелері 

Депозитке қоса карта өнімнің тарифтері Super Turbo Депозит Card өніміне сәйкес

жылдық 30%

Банктік қарызды өтеу мерзімін кешіктірген жағдайда  тұрақсыздық айыппұлы (айыппұл,өсімпұл) мөлшері келесіні құрайды:

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасынан 0,5%

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасынан 0,03%, бірақ Шарттың әр 

қолданылатын жылы үшін берілген қарыз сомасынан 10% асырмай

Комиссиялық сыйақы

бірінші ай 0 тенге, 2-ші және одан келесілерде - айына 100 теңге

Банкомат арқылы ДСН-кодты ауыстыру:

0 теңге

"Еуразиялық банк" АҚ банкоматтарында жүргізілген операциялар туралы ақпарттар беру, о.і. бейнежазба ұсыну (ҚҚС есебімен бірге)

5000 теңге

Ескерту:


