
Төлем карточкасының түрі

MasterCard Black

Visa Platinum

Visa Infinite

Топтама: бір карта (MC Black Edition /Visa Infinite),  

тегін екі Gold  картасы, негізгі ұстаушыға 

сақтандыру сертификаты;  негізгі карта ұстаушы 

үшін консьерж-сервис.**

Visa Platinum (жарнамалық тариф)

ай сайынғы төлем
1 000 тенге (0 теңге Банкте 10 000 000 теңге және одан 

асатын сомада депозит бар болғанда)
0 тенге

-  қосымша карта бойынша (топтамадан тыс)

1.1. Картаны жедел шығару:

- филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін)

- бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін)

1.2. Карточка ұстаушының өтініші бойынша карточканы ауыстыру немесе 

жоғалғанның/ұрланғанның орнына жаңа карточка шығару

1.3 Карточканы Банктің бастамасы бойынша ауыстыру 

1.4. 1 жылдан астам уақыт бойы шығыс операциялары болмаған, пластикалық карта 

пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу комиссиясы

- қолма-қол ақшамен

- басқа банктерден аударумен

- Еуразиялық банк пен ҚР басқа банктерінің клиенттерінің пайдасына қашықтықтан 

басқарылатын арналар арқылы

- Банктің бөлімшелері арқылы

- Банктің бөлімшелері арқылы

- Банктің бөлімшелері арқылы

3.1. Қолма-қол ақшаны банкоматтан алу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

- ҚР аумағындағы барлық ЕДБ банкоматтарының желісінде (күнтізбелік айдың 

ішінде қоса алғанда 300 000 теңгеге дейін)

- ҚР аумағындағы барлық ЕДБ банкоматтарының желісінде (күнтізбелік айдың 

ішінде 300 000 теңгеден асыра)

- ҚР тыс жердегі басқа банктердің желісі (күнтізбелік айдың ішінде қоса алғанда 300 

000 теңгеге дейін)

- ҚР тыс жердегі басқа банктердің желісі (күнтізбелік айдың ішінде 300 000 теңгеден 

асыра) 

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңге

шетел валютасы

- басқа банктер желісі

3.3. Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу:

- Ойынхана қызметтеріне қолма-қол ақшасыз төлеу

Full

Light

Full

Light

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

- басқа банктер желісі

Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату:

- Банктің бөлімшелері арқылы

- Банктің бөлімшелері арқылы

- Банктің бөлімшелері арқылы 1 500 теңге

- Банктің бөлімшелері арқылы*

- халықаралық стоп-параққа енгізбей

- халықаралық стоп-параққа енгізіп

- PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару

7. SMS-хабарлама арқылы карта/шот бойынша қозғалыс туралы ақпарат беру 

8. ДСН-кодты банкомат арқылы ауыстыру

- "Еуразиялық банк" АҚ төлем карталары бойынша бейнежазбалар бергені үшін 

шығыстар*

0 теңге

9. Банкоматтар арқылы жүргізілген операциялар туралы ақпарат, оның ішінде бейнежазбалар беру бойынша шығыстарды өтеу 

5 000 теңге

Ескерту:

* ҚҚС есебімен.

0 теңге

ай сайын:

0 теңге

қосымша:

500 теңге

қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін:

клиенттің сұратуымен шот бойынша жазбаша ақпарат беру:

500 теңге

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

250 теңге

15 500 теңге

100 теңге

Шот бойынша үзінді-көшірме:

- негізгі карта бойынша (топтамадан тыс)

57 600 теңге

14 400 теңге

-  қосымша карта бойынша (топтамадан тыс)

57 600 теңге

14 400 теңге

5. Үзінді-көшірмелер

Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

50 теңге

100 теңге

100 теңге

4. Сақтандыру ұйымының атынан саяхатшыларды сақтандыру шарты бойынша сертификат құнының төлемін аудару

0 теңге

0 теңге

сомадан 1%

0 теңге***

сомадан 1,5%

3.2. Қолма-қол ақшаны кассадан POS-терминал арқылы алу:

0 теңге

0 теңге

сомадан 1,5%, мин. 350 теңге 

0 теңге

1,5%, мин. 250 теңге

0 теңге

2.2. Картадан ақша аударумен:

1% (аударым сомасынан) + 150 теңге

2.3. Шоттан ақша аудару:

"Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің  пайдасына:

1% (аударым сомасынан) + 300 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

3. Транзакциялық комиссиялар:

0 теңге

1. Карточка шығару және төлем картасын қолданумен банктік шотқа қызмет көрсету:

негізгі карта бойынша

2 000 теңге

3 500 теңге

3 500 теңге

2 000 теңге

0 теңге

1 000 теңге

2. Ақшаны есепке алу және аудару

2.1. Ақшаны шотқа есепке алу:



*** Кейбір жағдайларда, банкоматқа қызмет көрсететін Банк қолма-қол ақшаны беру үшін қосымша комиссия алуы мүмкін.

**Lounge Key VIP-күту залдарына кіру премиум сегменттегі төлем карта бар болған кезде беріледі, кейбір жағдайларда паспорт және отырғызу талоны қосымша сұратылады.

Mastercard Black Edition карталарының ұстаушылары үшін кірудің құны 30$ (бір келуші үшін, бір рет кіру үшін) (немесе Банкте 10 000 000 теңге және одан да көп сомада

депозит бар болған кезде негізгі ұстаушыға айына екі рет кіру үшін 0 теңге);

Visa Infinite карталарының ұстаушылары үшін жылына 6 рет кіру тегін, содан кейін әр кірудің құны 30$ (бір келуші үшін, бір рет кіру үшін) (немесе Банкте 10 000 000 теңге

және одан да көп сомада депозит бар болған кезде негізгі ұстаушыға айына екі рет кіру үшін 0 теңге);

Visa Infinite карталарының ұстаушылары үшін жылына 2 рет кіру тегін, содан кейін әр кірудің құны 30$ (бір келуші үшін, бір рет кіру үшін) (немесе Банкте 10 000 000 теңге

және одан да көп сомада депозит бар болған кезде негізгі ұстаушыға айына екі рет кіру үшін 0 теңге);

Priority Pass клубтық карталарының ұстаушылары үшін вип-залдарға кіру рұқсаты клубтық картаның әрекет ету мерзімі аяқталғанға дейін берілетін болады, VIP-залдарға кіру

құны $32 құрайтын болады (бір келуші үшін, бір рет кіру үшін) (немесе Банкте 10 000 000 теңге және одан да көп сомада депозит бар болған кезде негізгі ұстаушыға айына екі

рет кіру үшін 0 теңге);

 Талап келесі жағдайларда күшіне енеді:

1) Депозиттің сомасы ретті 30 күнтізбелік күн ішінде 10 000 000 теңгеден кем болмаса;

2) Ай сайынғы қызмет көрсету үшін комиссияның өзгеруі клиенттің Банктің бөлімшесіне қызмет көрсетудің талаптарын өзгертуге өтінішпен жолыққан сәтінен бастап 10 жұмыс

күн ішінде жүзеге асырылады.

3) Бір ашылған депозит үшін жеңілдікті талаптарда карталардың 1 ғана топтамасы қарастырылған. 


