
Travel Food Clothes Auto Health Supermarket

Жоғарылатылғ

ан  бонус 

(Отелдер, әуе, 

тж билеттері)

Жоғарылатылғ

ан бонус 

(Мейрамханал

ар, кафе, 

барлар)

Жоғарылатылға

н бонус  (Киім, 

аяқ киім, 

аксессуарлар)

Жоғарылатылға

н бонус (ЖЖС, 

ТЖО, көлік 

жуулар)

Жоғарылатылғ

ан бонус 

(Дәріхана, 

медициналық 

мекемелер)

Жоғарылатылған 

бонус  

(Супермаркеттер)

1 Ванилла топтамасы 0,5% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

2 Стандарт топтамасы 0,5% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

3 Премиум  топтамасы 1% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

4 "Salary New" өнімі,  Gold топтамасы 0,5% x2 1% 1% 1% 1% 1% 1%

5
"Salary New" өнімі, Рremium, Premium 2 және Premium 

3 топтамасы
1% x2 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

6 Еуразия, CashBack MotoGP кредиттік карталары 0,5%

7 Мерзімін бөліп төлеу функциясы бар кредиттік карта 1%

8 Әлеуметтік   карта 0,5% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

9
Жалақылық тарифі (4,5,6 жеке), Маstercard 

Gold/World/Visa Gold пластика түрі
0,5% x2 1% 1% 1% 1% 1% 1%

10
Жалақылық тарифі (4 жеке), Visa Infinite/MC Black 

Edition/Visa Platinum пластика түрі
1,0% x2 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

11
EurasianPay/ApplePay/Samsung Pay қосымшасында 

түйісусіз төлем үшін бонус, %

12 PayDa картасы бойынша бірінші сатылым үшін бонус**

№ Бонустарды шығындайтын операциялар атауы

Операцияларға 

бастама үшін 

бонустардың 

ең төменгі 

табалдырығы

1 транзакцияға  

бонустарды 

шығындау 

лимиті

Бонустарды 

айырбастау 

бағамы

1
POS терминалдар желісінде және  интернетте  

бонустарды шығындау (E-commerce)
100 BNS Шектеусіз 1 BNS = 1 KZT

№ Бонустарды есепке қосуға лимиттердің атауы *** Gold Premium

1 Күнделікті  лимит 10 000              10 000              

2 Ай сайынғы  лимит 30 000              50 000              

Бонустарды есепке қосуға лимиттер

Қосарланған  

бонустар*

*- Қосарлы бонустарды есепке қосу карточка ашқан сәттен бастап 3 (үш) айдың ішінде жарамды, Жалақылық карта өнімдерінің жаңа карталары үшін, оның ішінде  "Salary New Premium", "Salary New" өнімдері үшін.  Бонустар 

Кепілдендірілген бонустарды есепке қосқан кезде қосарланады және  бонустардың басқа түрлеріне қолданылмайды.

1 -қосымша "Еуразиялық банк" АҚ төлем карточкаларының ұстаушылары үшін "Бейілділік" акциясы бойынша бонустар есептеу мөлшерлемесі

Бонустарды пайдалану

№ Бонусы бар өнімнің, тарифтің атауы: Кепілдендірілг

ен бонус

Сүйікті санатты орнатқан кезде  бонус :

+1%

500



Біржолғы акциялық бағдарламаларды   Банк серіктестердің шегерімінің есебінен 25% бонусқа дейін уағдаластығы бар банктің жекеленген серіктестерімен бейілділік бағдарламасын дамытуды ынталандыру үшін Бөлшек бизнес 

департаментінің басшысының шешімінің негізінде жүргізіледі.

Есептелген/ жұмсалған  Бонустарды  Клиент тиісті нұсқаулықты алып тастаған немесе оны орындауды тоқтатқан  жағдайда, сонымен бірге келесі операцияларды жүргізген кезде пайдалануға рұқсат етілмейді: 

- қолма-қол ақша алу  (оның ішінде  банкомат немесе қолма-қол ақша беру орны арқылы); 

- ақшаны төлем  карточкасын пайдаланумен ағымдағы шотқа есепке қосу; 

- ертеректе есептен шығарылған тауарларға/қызметтерге төлемақының ақшасын төлем  карточкасын пайдаланумен ағымдағы шотқа  қайтару; 

- жол чектерін, сонымен бірге осыған ұқсас ақшаларды  (крипто валюта, электрондық  валюта және т.б.) сатып алу; 

- шетел  валютасын сатып алу және  шетел  валютасын сатып алумен байланысты комиссияларға ақы төлеу; 

- ұтыс тігу мен бәс тігулерге, лотереялық билеттерге, сыйақылар мен басқа мадақтау ойындарына қатысуға құқықтарды сатып алу; 

- ақша аудару; 

- тиісті шарт бойынша ҚР екінші деңгейдегі банктерінің алдындағы берешектеріне ақша төлеу;

клиенттің шотына салынған шектеулер/тыйым салулар болған кезде. Қолданыстағы заңнамалардың негізінде салынғандары, қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей: уәкілетті органдар, екінші деңгейлі банктер, сот 

орындаушылары;

- бизнес қызметтерге және  В2В сервистеріне ақы төлеу;

- электронды әмияндарды толықтыру;

- телефон сатуларын қоса алғанда,  телекоммуникациялық құрал-жабдықтарды сатып алу;

- жарнамалық қызметтерге ақы төлеу;

- ломбардтарға ақы төлеу;

- сот орындаушыларының қызметтеріне және/немесе сот қызметтеріне/баж салықтарына ақы төлеу.

**-  PayDa картасы бойынша алғашқы сатылым үшін Бонустарды есепке қосу, егер алғашқы сатылым  PayDa картасы берілген сәттен бастап 30 (отыз) күннен кешіктірілмей жасалған жағдайда жүргізіледі.

*** - Бонустарды есепке қосу жиынтықтап жүргізілуі мүмкін емес, күніне  10 000 (он мың) Бонустардан асырылмайды, бірақ барлық Сыйақылық карточка ұстаушылары үшін барлық операциялар бойынша айына 50 000  (елу мың) 

Бонустардан асырылмайды және "Бейілділік" акциясына барлық қалған карточкалық өнімдердің қатысушылары үшін  айына 30000 (отыз мың) Бонустардан асырылмайды.

Клиент бірнеше төлем карточкаларын ашқан кезде және олар бойынша  транзакцияларды жүргізгенде,  Бонустарға ақы төлеу күніне  10 000 (он мың) Бонустармен шектеледі, бірақ барлық Сыйақылық карточка ұстаушылары үшін 

барлық операциялар бойынша 50 000  (елу мың) Бонустардан асырылмайды және  өзінің төлем карточкалары бойынша Клиент жүргізген барлық  транзакциялар бойынша  "Бейілділік" акциясына барлық қалған карточкалық 

өнімдердің қатысушылары үшін  айына 30000 (отыз мың) Бонустардан асырылмайды.

Қосымша карточкалар бойынша  Бонустар есептеу төлем карточкасының негізгі ұстаушысының бонустық шотына жүргізіледі.


