
"Әлеуметтік  карта"

MasterCard Standard Unembossed/Visa Classic 

Unembossed/Visa Electron/MasterCard Gold/Visa Gold

 бірінші қызмет көрсету жылы;

екінші және кейінгі жылдары;

- қосымша карточка бойынша берілмейді 

- 1 жылдан астам уақыт бойы шығыс/кіріс операциялары болмаған, 

пластикалық карта пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу 

комиссиясы

1 000 теңге

Карточканы карточка ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру 

немесе жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карточка шығару
0 теңге

карточканы 3 күн ішінде жедел шығару (Алматы қ. үшін ғана) берілмейді 

Банктің бастамасы бойынша карточканы ауыстыру 0 теңге 

Картаны жедел шығару

филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін)

бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін)

- қолма-қол ақшамен 0 теңге

- басқа банктерден аударумен 0 теңге

- алушының ағымдағы шотына «ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігінің Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы" 

РМКК  есептеген зейнетақыларды, жәрдемақыларды, ұстап 

қалуларды және т.б. төлеу.

0 теңге

- Еуразиялық банк пен ҚР басқа банктерінің клиенттерінің 

пайдасына қашықтықтан басқарылатын арналар арқылы
1%+150 теңге

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Банк бөлімшелері 

арқылы
200 теңге 

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына ұзақ мерзімді 

тапсырмалар бойынша
0 теңге 

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада
ұлттық валютадағы аударым операциялары бойынша 

Банк тарифтеріне сәйкес

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетел валютасында 
шетел валютасындағы аударым операциялары 

бойынша Банк тарифтеріне сәйкес

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге

- басқа банктер желісі сомадан 1,5% (мин. 200 теңге)

-"Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңге 0 теңге 

шетел валютасы сомадан 0,8% + 50 теңге

- басқа банктер желісі сомадан 1,5% (мин. 350 теңге)

Қолма-қол ақшаны кредит лимиті есебінен POS-терминал немесе 

банкомат арқылы алғаны үшін қосымша комиссия:
-

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге 

- басқа банктер желісі 0 теңге 

Казино/лотерея/электрондық ақша сатып алу қызметтеріне қолма-

қол ақшасыз төлем
сомадан 1,5% +250 теңге

Тауарлар мен қызметтерге төлеу үшін қосымша комиссия, кредит 

лимиті есебінен әртүрлі төлемдерді жүргізу
-

- негізгі  карточка бойынша

3 500 теңге

0 теңге

Төлем  картасының түрі

Карточка шығару және шотқа қызмет көрсету:

Ақшаны есепке алу және аудару

Ақшаны шоттарға есепке алу: 

Картадан ақша аудару: 

Шоттан ақша аудару:

Транзакциялық комиссиялар

Қолма-қол ақшаны банкоматтан алу:

Қолма-қол ақшаны кассадан POS-терминал арқылы алу:

Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу:



 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге

 - басқа банктер желісі 50 теңге

Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге

- ай сайынғы 0 теңге

- қосымша 465 теңге

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

- клиенттің сұратуы бойынша шот бойынша жазбаша ақпарат ұсыну 

(ҚҚС ескере отырып)
 500 теңге

- халықаралық стоп-параққа енгізбей 250 теңге

- халықаралық стоп-параққа енгізіп -

- PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 100 теңге

- теңгеде жылдық  15%

- АҚШ долларында/еурода -

Қарызға қызмет көрсету комиссиясы жылдық  15%

- теңгеде жылдық  15%

- АҚШ долларында/еурода -

- мерзімін кешіктірудің тоқсан күні ішінде
мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,5%

- мерзімін кешіктірудің тоқсан күні аяқталғанда

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,03%, бірақ Шарттың 

әр әрекет ету жылы үшін берілген қарыз сомасының 

10% асырмай

SMS-хабарлама арқылы карта/шот бойынша қозғалыс туралы 

ақпарат беру 

бірінші айы 0 теңге, 2-ші және одан кейінгілері - 

айына 100 теңге

Банкомат арқылы ДСН-кодты ауыстыру:

- ДСН- кодты ауыстыру 0 теңге

"Еуразиялық банк" АҚ төлем карточкалары бойынша бейнежазулар 

берумен байланысты шығыстарды өтеу 
5000 теңге

Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

Ескертпе:

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

Берілген қарыздар бойынша Банктің сыйақы мөлшерлемесі

Белгіленген банктік қарыз шегінде:

Белгіленген банктік қарыз сомасынан асып кеткен жағдайда:

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

Комиссиялық сыйақы

Банкоматтарда жүргізілген операциялар бойынша ақпарат беру, оның ішінде бейнежазбамен (ҚҚС есебімен) 

Шот бойынша үзінді көшірме:

Үзінді көшірмелер


