
Тарифтердің атауы Тарифтер

3-бөлім. КАРТОЧКАЛЫҚ ӨНІМДЕР

3.1. PayDa

 Төлем  картасының түрі

Visa Gold/MasterCard Gold 

PayPass/Mastercard World 

PayPass

3.1.1. Шығару және шотқа қызмет көрсету

3.1.1.1. Карта шығару және картаны пайдаланумен шотқа қызмет көрсету:

 негізгі карта бойынша:

 - қызмет көрсетудің бірінші жылы; 0 теңге

 - екінші және кейінгі жылдары; 0 теңге

 қосымша карта бойынша:

 - қызмет көрсетудің бірінші жылы; 0 теңге

 - екінші және кейінгі жылдары; 0 теңге

 Картаны жедел шығару:

 - филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге

 - бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге

3.1.1.2. Картаны карта ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру немесе 

жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа

 карта шығару

1 000 теңге

3.1.1.3. Банктің бастамасы бойынша картаны ауыстыру 0 теңге

3.1.1.4. Картаға қызмет көрсету/жеңілдікті кезеңді пайдалану үшін абоненттік ақы 

(Смартбанк ҚБҚ-да операцияларды өткізу және сауда мен сервис кәсіпорында 

тауарлар/қызметтер үшін ақыны төлеу кезінде):

 Жеңілдікті кезең ішінде берешектің толық сомасын өтеген жағдайда 0 теңге

 Жеңілдікті кезең ішінде берешек сомасының бөлігін өтеген жағдайда:

 - 200 000 (екі 

жүз мың) теңгеден артық емес күнтізбелік айдағы бөліп төлеу сомасы кезінде
2 000 теңге

"Еуразиялық банк" АҚ төлем карталары бойынша тарифтер жинағы 



 - 200 000 (екі 

жүз мың) теңгеден артық күнтізбелік айдағы бөліп төлеу сомасы кезінде
5 000 теңге

3.1.2. Ақшаны есепке алу және аудару

3.1.2.1. Карта пайдаланылатын ағымдағы шотқа ақша аудару:

 Қолма-қол ақшамен:

 - Банк бөлімшесінің кассасында сомадан 0,1%

 - ақпараттық-төлем терминалы арқылы 0 теңге

 - банкоматтың кэн-инінде 0 теңге

 Қолма-қол ақшасыз:

 - картаға онлайн аударымдар 0 теңге

 - басқа банктерден аударумен 0 теңге

3.1.3. Жеке қаражаттарды пайдалану кезінде транзакциялық комиссиялар

3.1.3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі

күнтізбелік ай ішінде 1 млн. 

теңгені қоса алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 1 млн. 

теңгеден артық сома - сомадан 

0,95%

 - ҚР аумағындағы барлық ЕДБ банкоматтарының желісінде (күнтізбелік айдың ішінде қоса 

алғанда 300 000 теңгеге дейін)
0 теңге

 - ҚР аумағындағы барлық ЕДБ банкоматтарының желісінде (күнтізбелік айдың ішінде 300 000 

теңгеден асыра)
сомадан 1%

 - ҚР аумағынан тыс жердегі басқа банктердің желісі (күнтізбелік ай ішінде 300 000 теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін)
0 теңге

 - ҚР аумағынан тыс жердегі басқа банктердің желісі (күнтізбелік ай ішінде 300 000 теңгені қоса 

алғандағы сомадан артық)
сомадан 1,5%

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



 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі

күнтізбелік ай ішінде 5 млн. 

теңгені қоса алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 5 млн. 

теңгеден артық сома - сомадан 

0,95%

 - басқа банктердің желісі сомадан 1,5%, мин. 350 теңге

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

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге

 - басқа банктердің желісі 0 теңге

 Ойынхана қызметтерінің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеу сомадан 3,5%+1000 теңге

 Смартбанк ҚБҚ-та қызметтерді төлеу 0 теңге

3.1.3.4. Банктің қашықтықты арналары арқылы картадан картаға ақшаны аудару:

 Еуразиялық банк клиентінің картасына 0 теңге

 басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына сомадан 0,9%, мин. 200 теңге

 басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық банктің картасына 0 теңге

3.1.3.5. Перевод денег со счета**:

 - через отделения Банка сомадан 1% +500 тенге

3.1.4. Үзінді көшірмелер

3.1.4.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге

 - басқа банктердің желісі 50 теңге

3.1.4.2. Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге

3.1.4.3. Картаны қолданумен шот бойынша үзінді-көшірмелер:

 - ай сайынғы 200 теңге

 - қосымша 500 теңге

 - қосымша, соңғы

 екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін
2 000 теңге

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

қайтару, PIN-кодты ауыстыру

 Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

 - халықаралық стоп-параққа енгізбей 250 теңге

 - халықаралық стоп-параққа енгізумен 18 000 теңге



PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 200 теңге

ДСН- кодты ауыстыру 250 теңге

3.1.6. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді қосымшасында push-

хабарламалар арқылы ақпарат беру
0 теңге

3.1.7. Банкоматтарда жүргізілген операциялар бойынша ақпарат беру, оның ішінде 

бейнежазбамен (ҚҚС есебімен)

  - "Еуразиялық банк" АҚ төлем карточкалары бойынша  

бейнежазба  берумен байланысты шығындардың  орнын толтыру (ҚҚС есебімен)
5000 теңге *

3.1.8. Сақтандыру ұйымының атынан саяхатшыларды сақтандыру шарты бойынша 

сертификат құнының төлемін аудару

 Full 17 600 теңге

 Light 13 440 теңге

 3.1-бөліміне ескерту

 * (ҚҚС ескерумен)

** аударым несиелік лимиттен басқа өз қаражатына қол жетімді.

3.2. Алынып тасталды

3.3. Алынып тасталды

3.4. "Кредиттік бонустық карта Alser Like IT"

 Төлем  картасының түрі

Visa Classic 

Unembossed/MasterCard Gold 

PayPass/MasterCard World 

PayPass/Visa Gold

3.4.1. Картаны шығару және карта шотына қызмет көрсету

3.4.1.1. Карта шығару және картаны пайдаланумен шотқа қызмет көрсету:

 - негізгі  карта бойынша

  бірінші қызмет көрсету жылы; 3 200 теңге

 екінші және кейінгі жылдары; 4 800 теңге

 - қосымша карта бойынша 1 000 теңге

 картаны жедел шығару:

 филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге

 бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге



3.4.1.2. Картаны карта ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру немесе 

жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карта шығару
1000 теңге

3.4.1.3. Банктің бастамасы бойынша картаны ауыстыру 0 теңге 

3.4.2. Ақшаны есепке алу және аудару

3.4.2.1. Картаның шотына ақшаны есепке алу:

 - қолма-қол ақшамен сомадан 0%

 - басқа банктерден аударумен сомадан 0%

3.4.2.2. Банктің қашықтықты арналары арқылы картадан картаға ақшаны аудару:

 Еуразиялық банк клиентінің картасына сомадан 3,5 %+500 теңге 

 басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына сомадан 3,5 %+500 теңге 

 басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық банктің картасына 0 теңге

3.4.2.3. Шоттан ақша аудару:

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

 '- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына ұзақ мерзімді тапсырмалар бойынша -

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

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

 - "Еуразиялық Банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Смартбанк қашықтықтан қызмет көрсету 

жүйесі арқылы
сомадан 3,5 %+500 теңге 

 - басқа банктердің клиенттерінің пайдасына Смартбанк қашықтықтан қызмет көрсету жүйесі 

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

3.4.3. Транзакциялық  комиссиялар

3.4.3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

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

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

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

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

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

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

алғаны үшін қосымша комиссия:
-

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

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге 

 - басқа банктердің желісі 0 теңге 



3.4.3.5. Алынып тасталды

3.4.3.6. Ойынхана қызметтерінің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеу сомадан 3,5 %+1000 теңге

3.4.3.7. Тауарлар мен қызметтерге төлеу үшін қосымша комиссия, кредит лимиті есебінен 

әртүрлі төлемдерді жүргізу
-

3.4.3.8. Алынып тасталды -

3.4.3.9. Саяхатшыларды сақтандыру ұйымының атынан сақтандыру шарты бойынша 

сертификат құнына ақы төлеу (топтамадан тыс карта үшін)

 Full 16 000 теңге

 Light 12 800 теңге

3.4.4. Үзінді көшірмелер

3.4.4.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

  - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге

 - '"Халық Банкі" АҚ ДО желісі 100 теңге

  - басқа банктердің желісі 100 теңге

3.4.4.2. Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге

3.4.4.3. Картаны қолданумен шот бойынша үзінді-көшірмелер:

 - ай сайынғы 200 теңге 

 - қосымша 500 теңге

 - қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін 2 000 теңге

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

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

қайтару, PIN-кодты ауыстыру

 Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

 - халықаралық стоп-параққа енгізбей 250 теңге

 - халықаралық стоп-параққа енгізумен 18 000 теңге

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 200 теңге

PIN-кодты ауыстыру 250 теңге

3.4.6. Берілген кредит бойынша Банктің сыйақы мөлшерлемесі

3.4.6.1. Белгіленген кредит лимиті шегінде:

 - теңгеде жылдық 27%

 - АҚШ долларында/еурода -

3.4.6.2. Белгіленген кредит лимитінің сомасынан асып кеткен жағдайда:



 - теңгеде жылдық 27%

 - АҚШ долларында/еурода -

3.4.7. Ең аз төлем

негізгі борыш сомасынан 8% + 

есептелген сыйақы, бірақ 2 000 

теңгеден кем емес

3.4.8. Банктік қарызды өтеу мерзімін кешіктірген жағдайда  тұрақсыздық айыппұлы 

(айыппұл,өсімпұл) мөлшері келесіні құрайды:

 - 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

3.4.9. Жеңілдікті кезең 50 күнтізбелік күнге дейін 

3.4.10. Карта шотындағы меншік қаражат қалдығына Сыйақы  Мөлшерлемесі

 - карта шоты бойынша ақша қалдығына -

 - сақтандыру депозитіне -

3.4.11. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді қосымшасында push-

хабарламалар арқылы ақпарат беру
0 теңге

3.4.12. Банкоматтарда жүргізілген операциялар бойынша ақпарат беру, оның ішінде 

бейнежазбамен (ҚҚС есебімен)

      - "Еуразиялық банк" АҚ карточкалары бойынша  бейнежазба  берумен байланысты 

шығындардың  орнын толтыру (ҚҚС есебімен)
5000 теңге *

 3.4-бөліміне ескерту

 * (ҚҚС ескерумен)

  - Картаның шоты теңгеде жүргізіледі;

   - Жылдық қызмет көрсету комиссиясы PIN-кодты қолданып, бірінші операция жүргізу сәтінде 

кредит лимиті есебінен автоматты түрде есептен шығарылады;

  - Шотты жапқан және карточканы жойған жағдайда шотқа қызмет көрсетілгені үшін сыйақы 

клиентке қайтарылмайды;



  - Шот валютасынан өзге валютада операция жүргізген кезде қаражатты айырбастау "Еуразиялық 

банк" АҚ-та операция жүргізу күнінде белгіленген шетелдік валютаны сатып алу-сату бағамы 

бойынша жүргізіледі;

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

  - 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; кедендік төлемдерді жүргізу.

Бұл өнімнің шарттары картаны қайта шығару немесе осы өнімнің шарттарынан жаңа өнімнің 

шарттарына ауыстыру мүмкіндігімен осы өнім үшін карталар берілген қолданыстағы клиенттер 

үшін ғана жарамды. Бұл өнім жаңа клиенттерге берілмейді.

3.5. Бөліп төлеумен кредиттік карта

 Төлем  картасының түрі

Visa Gold/MasterCard Gold 

PayPass/MasterCard World 

PayPass

3.5.1. Шығару және шотқа жыл сайын қызмет көрсету   

3.5.1.1. Карта шығару және картаны пайдаланумен шотқа қызмет көрсету:

 негізгі карта бойынша:

 - қызмет көрсетудің бірінші жылы; 0 теңге

 - екінші және кейінгі жылдары; 0 теңге

 қосымша карта бойынша:

 - қызмет көрсетудің бірінші жылы; 1 000 теңге

 - екінші және кейінгі жылдары; 1 000 теңге

 картаны жедел шығару

 филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 0 теңге

 бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін) 0 теңге

3.5.1.2. Картаны карта ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру немесе 

жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карта шығару
1 000 теңге

3.5.1.3. Банктің бастамасы бойынша картаны ауыстыру 0 теңге 

3.5.2. Ақшаны есепке алу және аудару

3.5.2.1.  Картаның шотына ақшаны есепке алу:

 - қолма-қол ақшамен 0 теңге 



 - басқа банктерден аударумен 0 теңге 

3.5.2.2. Картадан ақша аударумен:

 - ҚР басқа банктерінің клиенттерінің пайдасына қашықтықтан басқарылатын арналар арқылы қарастырылмаған

 - "Еуразиялық банк" АҚ карта ұстаушыларының пайдасына қашықтықтан басқарылатын арналар 

арқылы
қарастырылмаған

3.5.2.3. Шоттан ақша аудару:

 - "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Банк бөлімшелері арқылы қарастырылмаған

 - басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада қарастырылмаған

 - басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетелдік валютада қарастырылмаған

 - "Еуразиялық Банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Смартбанк қашықтықтан қызмет көрсету 

жүйесі арқылы
қарастырылмаған

 - басқа банктердің клиенттерінің пайдасына Смартбанк қашықтықтан қызмет көрсету жүйесі 

арқылы ұлттық/шетел валютасында
қарастырылмаған

3.5.3. Транзакциялық  комиссиялар

3.5.3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі қарастырылмаған

 - басқа банктердің желісі қарастырылмаған

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

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі қарастырылмаған

 - басқа банктердің желісі қарастырылмаған

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

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі сомадан 2%

 - басқа банктердің желісі сомадан 2%

3.5.3.4. Ойынхана қызметтерінің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеу қарастырылмаған

3.5.4. Үзінді көшірмелер

3.5.4.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

  - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге

  - басқа банктердің желісі 100 теңге

3.5.4.2. Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге

3.5.4.3. Картаны қолданумен шот бойынша үзінді-көшірмелер:

 - ай сайынғы 200 теңге 

 - қосымша 500 теңге

 - қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін 2 000 теңге



 - клиенттің сұрауымен картаны пайдаланумен шот бойынша жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС 

есебімен бірге) 
500 теңге *

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

қайтару, PIN-кодты ауыстыру

 Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

 - халықаралық стоп-параққа енгізбей 250 теңге

 - халықаралық стоп-параққа енгізумен 18 000 теңге

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 200 теңге

ДСН- кодты ауыстыру 250 теңге 

3.5.6. Берілген қарыздар бойынша Банктің сыйақы мөлшерлемесі

3.5.6.1. Белгіленген банктік қарыз шегінде:

 - максимальный размер фиксированной ставки жылдық 0% бастап 36% дейін

3.5.7. Банктік қарызды өтеу мерзімін кешіктірген жағдайда  тұрақсыздық айыппұлы 

(айыппұл,өсімпұл) мөлшері келесіні құрайды:

 - мерзімін кешіктірудің тоқсан күні ішінде

мерзімі кешіктірілген әр күн үшін 

мерзімі кешіктірілген төлем 

сомасынан 0,5%, бірақ күнтізбелік 

жыл үшін берілген қарыз 

сомасының 10%-ынан аспайды 

3.5.8. Мерзімі кешіктірілген төлем үшін комиссия 2 000 теңге

3.5.9. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді қосымшасында push-

хабарламалар арқылы ақпарат беру
0 теңге

3.5.10. Банкоматтарда жүргізілген операциялар бойынша ақпарат беру, оның ішінде 

бейнежазбамен (ҚҚС есебімен) 

 - "Еуразиялық банк" АҚ төлем карточкалары бойынша  бейнежазба  берумен байланысты 

шығындардың  орнын толтыру (ҚҚС ескерумен)
5000 теңге *

3.5.11. Сақтандыру ұйымының атынан саяхатшыларды сақтандыру шарты бойынша 

сертификат құнының төлемін аудару 

 Full 17 600 теңге

 Light 13 440 теңге

 3.5-бөліміне ескерту

 * Барлық комиссияларға, құжатта белгіленгендерден басқаларына ҚҚС салынбайды.



Бұл өнімнің шарттары картаны қайта шығару немесе осы өнімнің шарттарынан жаңа өнімнің 

шарттарына ауыстыру мүмкіндігімен осы өнім үшін карталар берілген қолданыстағы клиенттер 

үшін ғана жарамды. Бұл өнім жаңа клиенттерге берілмейді.

3.6. БАСҚА БАНКТЕРДІҢ  КАРТАСЫН ПАЙДАЛАНУ

3.6.1. Ақшаны аударымдары

3.6.1.1 Ақшаны басқа банктердің карталарынан аудару:

 - "Еуразиялық банк" АҚ банкоматтарында  Еуразиялық банктің және ҚР басқа банктердің 

карталарына
1,5% + 500 теңге

 - "Еуразиялық банк" АҚ желілері арқылы Еуразиялық банктің карталарына онлайн аударымдар 0 теңге

 - "Еуразиялық банк" АҚ желілері арқылы басқа банктердің карталарына онлайн аударымдар сомадан 0,9%, мин. 200 теңге

3.6.2. Транзакциялық  комиссиялар

 - '"Еуразиялық банк" АҚ банкоматында қолма-қол ақша алу 0 теңге

 - "Еуразиялық банк" АҚ кредитор болып табылатын қарызды pay.smartbank.kz web-порталында 

онлайн өтеу
0 теңге

 - "Еуразиялық банк" АҚ-та ашылған салымды pay.smartbank.kz web-порталында онлайн 

толықтыру
сомадан 1%, мин. 100 теңге

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

 -"Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңгеде
сомадан 1,5%, 

мин. 1 500 теңге

  - шетелдік валюта
сомадан 1,5%, 

мин. 3 USD/ EUR

3.6.4. Төлемдерді банкомат арқылы жүргізу:

  - ұялы байланыс қызметтерін төлеу 50 теңге

   - «Алма-ТВ» АҚ қызметтерін төлеу 50 теңге

  - банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату: 50 теңге

3.6.5. Банкоматтарда жүргізілген операциялар бойынша ақпарат беру, оның ішінде 

бейнежазбамен (ҚҚС есебімен)

 Басқа банктердің төлем карточкалары бойынша бейнежазулар берумен байланысты шығыстарды 

өтеу (ҚҚС ескерумен)
5000 теңге *



Тарифтердің атауы

3.7. "Еуразия" кредит картасы

 Төлем  картасының түрі
Visa Classic 

Unembossed

MasterCard Gold 

PayPass/MasterСar

d World 

PayPass/Visa Gold    

Visa Classic 

Unembossed

MasterCard Gold 

PayPass/MasterСar

d World 

PayPass/Visa Gold  

Visa Classic 

Unembossed

MasterCard Gold 

PayPass/MasterСar

d World 

PayPass/Visa Gold 

Visa Classic 

Unembossed

MasterCard Gold 

PayPass/MasterСar

d World 

PayPass/Visa Gold 

3.7.1. Шығару және шотқа қызмет көрсету   

3.7.1.1. Карта шығару және картаны пайдаланумен шотқа қызмет көрсету:

негізгі карта бойынша:

- қызмет көрсетудің бірінші жылы; 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге

- екінші және кейінгі жылдары; 3800 теңге 3800 теңге 1500 теңге 1500 теңге 0 теңге 3 000 теңге 3800 теңге 3800 теңге

қосымша карта бойынша 1000 теңге 1000 теңге 1000 теңге 1000 теңге 1000 теңге 1000 теңге 1000 теңге 1000 теңге

картаны жедел шығару

филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге

бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге

3.7.1.2. Картаны карта ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру немесе 

жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карта шығару (ҚҚС ескерумен)*
1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге

3.7.1.3. Банктің бастамасы бойынша картаны ауыстыру 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 

3.7.2. Ақшаны есепке алу және аудару

3.7.2.1. Картаның шотына ақшаны есепке алу:

- қолма-қол ақшамен

- басқа банктерден аударумен

3.7.2.2. Банктің қашықтықты арналары арқылы картадан картаға ақшаны 

аудару:

Еуразиялық банк клиентінің картасына
сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына
сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

сомадан 3,5 %+500 

теңге 

басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық банктің картасына 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге

3.7.2.3. Шоттан ақша аудару:

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

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%

+500 теңге 

 - "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына ұзақ мерзімді тапсырмалар 

бойынша
- - - - - - - -

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

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

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

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

 - "Еуразиялық Банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Смартбанк қашықтықтан 

қызмет көрсету жүйесі арқылы

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

сомадан 3,5%+500 

теңге 

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына Смартбанк қашықтықтан қызмет 

көрсету жүйесі арқылы ұлттық/шетел валютасында

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

сомадан 3,5%+1000 

теңге 

3.7.3.  Транзакциялық  комиссиялар

3.7.3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі
сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге 

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге 

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге 

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге 

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге 

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге 

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге 

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге 

- басқа банктердің желісі
сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5 %, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

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

"Еуразиялық банк" АҚ төлем карталары бойынша тарифтер жинағы 

сомадан 0%, 0,1%, 0,15%, 0,20%, 025%, 0,30%, 035%, 0,40%, 0,45%, 0,50%, 0,55%, 0,60% 0,65%, 0,70%, 0,75%, 0,80%, 0,85%, 0,90%, 0,95%, 1%. 

Тарифтер

Евразия КоммерциялықЕвразия ЛоялдіЕвразия ПривилегияЕвразия Классикалық

сомадан 0%, 0,1%, 0,15%, 0,20%, 025%, 0,30%, 035%, 0,40%, 0,45%, 0,50%, 0,55%, 0,60% 0,65%, 0,70%, 0,75%, 0,80%, 0,85%, 0,90%, 0,95%, 1%. 



- "Еуразиялық банк" АҚ желісі
сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 500 теңге

- басқа банктердің желісі
сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

сомадан 3,5%, 

мин. 1000 теңге

3.7.3.3. Қолма-қол ақшаны кредит лимиті есебінен POS-терминал немесе 

банкомат арқылы алғаны үшін қосымша комиссия:

3.7.3.4. Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге ақы 

төлеу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 

- басқа банктердің желісі 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 

3.7.3.5.   Ойынхана қызметтерінің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеу
сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

3.7.3.6. Тауарлар мен қызметтерге төлеу үшін қосымша комиссия, кредит 

лимиті есебінен әртүрлі төлемдерді жүргізу

3.7.3.7. Алынып тасталды

3.7.3.8. Сақтандыру  шарты бойынша сақтандыру  ұйымы атынан 

саяхатшылардың  сақтандыру шартын жасау (ҚҚС ескерумен):

Full (ҚҚС ескерумен) 16 000 теңге 16 000 теңге 16 000 теңге 16 000 теңге 16 000 теңге 16 000 теңге 16 000 теңге 16 000 теңге

Light (ҚҚС ескерумен) 12 800 теңге 12 800 теңге 12 800 теңге 12 800 теңге 12 800 теңге 12 800 теңге 12 800 теңге 12 800 теңге

3.7.4 Үзінді көшірмелер

3.7.4.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге 50 теңге 50 теңге 50 теңге 50 теңге 50 теңге 50 теңге 50 теңге

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

 - басқа банктердің желісі 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге

3.7.4.2. Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге

3.7.4.3. Картаны қолданумен шот бойынша үзінді-көшірмелер:

- ай сайынғы 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 

- қосымша 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге

- қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін 2000 теңге 2000 теңге 2000 теңге 2000 теңге 2000 теңге 2000 теңге 2000 теңге 2000 теңге

- клиенттің сұрауымен картаны пайдаланумен шот бойынша жазбаша ақпарат 

ұсыну (ҚҚС есебімен бірге) *
500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге

3.7.5. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код есептегішті 

бастапқы қалпына қайтару, PIN-кодты ауыстыру

Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

- халықаралық стоп-параққа енгізбей 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге

- халықаралық стоп-параққа енгізумен 18000 теңге 18000 теңге 18000 теңге 18000 теңге 18000 теңге 18000 теңге 18000 теңге 18000 теңге

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге

PIN-кодты ауыстыру 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге

3.7.6. Берілген кредит бойынша Банктің сыйақы мөлшерлемесі

3.7.6.1. Белгіленген кредит лимиті шегінде:

- теңгеде жылдық 29% жылдық 29% жылдық 20% жылдық 20% жылдық 24% жылдық 24% жылдық 27% жылдық 27%

- АҚШ долларында/еурода - - - - - - - -

3.7.6.2. Белгіленген кредит лимитінің сомасынан асып кеткен жағдайда:

- теңгеде жылдық 29% жылдық 29% жылдық 20% жылдық 20% жылдық 24% жылдық 24% жылдық 27% жылдық 27%

- АҚШ долларында/еурода - - - - - - - -

3.7.7. Ең аз төлем

негізгі борыш 

сомасынан 8% + 

есептелген сыйақы, 

бірақ 2 000 теңгеден 

кем емес

негізгі борыш 

сомасынан 8% + 

есептелген сыйақы, 

бірақ 2 000 теңгеден 

кем емес

негізгі борыш 

сомасынан 8% + 

есептелген сыйақы, 

бірақ 2 000 теңгеден 

кем емес

негізгі борыш 

сомасынан 8% + 

есептелген сыйақы, 

бірақ 2 000 теңгеден 

кем емес

негізгі борыш 

сомасынан 8% + 

есептелген сыйақы, 

бірақ 2 000 теңгеден 

кем емес

негізгі борыш 

сомасынан 8% + 

есептелген сыйақы, 

бірақ 2 000 теңгеден 

кем емес

негізгі борыш 

сомасынан 8% + 

есептелген сыйақы, 

бірақ 2 000 теңгеден 

кем емес

негізгі борыш 

сомасынан 8% + 

есептелген сыйақы, 

бірақ 2 000 теңгеден 

кем емес

3.7.8. Банктік қарызды өтеу мерзімін кешіктірген жағдайда  тұрақсыздық 

айыппұлы (айыппұл,өсімпұл) мөлшері келесіні құрайды:

- мерзімін кешіктірудің тоқсан күні ішінде

- 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

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



3.7.9. Жеңілдікті кезең 
50 күнтізбелік күнге 

дейін 

50 күнтізбелік күнге 

дейін 

50 күнтізбелік күнге 

дейін 

50 күнтізбелік күнге 

дейін 

50 күнтізбелік күнге 

дейін 

50 күнтізбелік күнге 

дейін 

50 күнтізбелік күнге 

дейін 

50 күнтізбелік күнге 

дейін 

3.7.10. Карта шотындағы меншік қаражат қалдығына Сыйақы  

Мөлшерлемесі

- карта шоты бойынша ақша қалдығына - - - - - - - -

- сақтандыру депозитіне - - - - - - - -

3.7.11. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді 

қосымшасында push-хабарламалар арқылы ақпарат беру
0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге

3.7.12. Банкоматтарда жүргізілген операциялар бойынша ақпарат беру, оның 

ішінде бейнежазбамен (ҚҚС есебімен) 

"Еуразиялық банк" АҚ төлем карточкалары бойынша  бейнежазба  берумен 

байланысты шығындардың  орнын толтыру (ҚҚС есебімен)*
5000 теңге 5000 теңге 5000 теңге 5000 теңге 5000 теңге 5000 теңге 5000 теңге 5000 теңге

3.7-бөліміне ескерту:

3.8. Жалақылық  тариф (Жеке 4)

Visa Classic 

Unembossed/Master

Card Standard 

Unembossed/Visa 

Electron 

MasterCard 

Standard 

Unembossed для 

ГУ/Visa Classic 

Unembossed /Visa 

Electron* 

MasterCard 

Standard/Visa 

Classic

MasterCard 

Gold/Mastercard 

World PayPass/Visa 

Gold

Visa Platinum Visa Infinite*

3.8.1. Карта шығару және төлем картасы пайдаланатын банктік шотқа жыл 

сайын қызмет көрсету

- негізгі  карта бойынша

 бірінші қызмет көрсету жылы; 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге

екінші және кейінгі жылдары; 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге

- қосымша карта бойынша 300 теңге 250 теңге 600 теңге 5 000 теңге 10 000 теңге

Visa Infinite, Visa 

Platinum - 10 000 

теңге, VISA Gold - 7 

500 теңге, VISA 

Classic - 2 000 теңге

- 1 жылдан астам уақыт бойы шығыс операциялары болмаған, пластикалық карта 

пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу комиссиясы
1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге

картаны жедел шығару

филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге

бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге

3.8.1.1.. Картаны карта ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру немесе 

жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карта шығару
1000 теңге 1000 теңге 1000 теңге 1000 теңге 1000 теңге 1000 теңге

3.8.1.2. Банктің бастамасы бойынша картаны ауыстыру 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге

3.8.2. Ақшаны есепке алу және аудару

3.8.2.1. Төлем картасы пайдаланылатын банктік шотқа ақша аудару:

- қолма-қол ақшамен

- басқа банктерден аударумен

- жалақылық жоба кезінде аударумен (кәсіпорын/ұйым төлейді)

3.8.2.2. Банктің қашықтықты арналары арқылы картадан картаға ақшаны 

аудару:

Еуразиялық банк клиентінің картасына

басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына

сомадан 0%

сомадан 0%

сомадан 0%

0 теңге

 - Жылдық қызмет көрсету комиссиясы PIN-кодты қолданып, бірінші операция жүргізу сәтінде кредит лимиті есебінен автоматты түрде есептен шығарылады;

 - Барлық комиссиялар кредит лимиті есебінен 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 берешек өтелген жағдайда кредитті пайдаланғаны үшін сыйақы есептелмейді 

"CashBack MotoGP Лояльный" кредит картасы өнімі бойынша тарифтер "Евразия Лояльный" кредит картасының тарифтеріне сәйкес келеді

күнтізбелік ай ішінде 75 мың теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 75 мың теңгеден 

артық сома - сомадан 0,9%, min. 200 теңге

күнтізбелік ай ішінде 50 мың теңгені қоса алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 50 мың теңгеден артық сома - сомадан 0,9%, min. 200 теңге



басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық банктің картасына

3.8.2.3. Төлем картасын пайдаланумен банктік шоттан ақша аудару:

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Банк бөлімшелері арқылы
сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына ұзақ мерзімді тапсырмалар 

бойынша

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада
сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетел валютасында
сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

 3.8.2.4.  Басқа банктердің қашықтықтан басқарылатын арналары арқылы 

картадан картаға ақша аудару

Еуразиялық банктің клиентінің картасына немесе Еуразиялық банктің клиентінің 

картасынан

3.8.3. Транзакциялық  комиссиялар.

3.8.3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

- ҚР аумағындағы басқа банктердің желісі (300 000 теңгені қоса алғандағы сомаға 

дейін)
0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге

- ҚР аумағындағы басқа банктердің желісі (300 000 теңгеден артық сома) сомадан 1% теңге сомадан 1% теңге сомадан 1% теңге сомадан 1% теңге сомадан 1% теңге сомадан 1% теңге

- ҚР шегінен тыс басқа банктердің желісі  (300 000 теңгені қоса алғандағы сомаға 

дейін)
0 теңге*** 0 теңге*** 0 теңге*** 0 теңге*** 0 теңге*** 0 теңге***

- ҚР шегінен тыс басқа банктердің желісі (300 000 теңгеден артық сома) сомадан 1,5% теңге сомадан 1,5% теңге сомадан 1,5% теңге сомадан 1,5% теңге сомадан 1,5% теңге сомадан 1,5% теңге

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

-"Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңгеде

шетел валютасы

- басқа банктердің желісі
сомадан 1,5%, мин. 

350 теңге

сомадан 1,5%, мин. 

350 теңге

сомадан 1,5%, мин. 

350 теңге

сомадан 1,5%, мин. 

350 теңге

сомадан 1,5%, мин. 

350 теңге

сомадан 1,5%, мин. 

350 теңге

3.8.3.2.1. Алынып тасталды

3.8.3.3. Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге ақы 

төлеу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге

- басқа банктердің желісі 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге

3.8.3.4. Ойынхана қызметтерінің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеу
сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

сомадан 3,5%+1000 

теңге

3.8.3.5. Алынып тасталды

3.8.3.6. Алынып тасталды

3.8.3.7.  Саяхатшыларды сақтандыру ұйымының атынан сақтандыру шарты 

бойынша сертификат құнын төлеу (ҚҚС ескерумен)

0,9% от суммы, мин. 200 тенге

күнтізбелік ай ішінде 10 000 доллар/евро қоса алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 10 000 доллар/евро артық сома - сомадан 0,8%

күнтізбелік ай ішінде 25 000 доллар/евро 

қоса алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 25 000 доллар/евро 

артық сома - сомадан 0,8%

күнтізбелік ай ішінде 5 млн. теңгені қоса алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 5 млн. теңгеден артық сома - сомадан 0,95%

күнтізбелік ай ішінде 10 млн. теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 10 млн. теңгеден 

артық сома - сомадан 0,95%

0 теңге

күнтізбелік ай ішінде 1 млн. теңгені қоса алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 1 млн. теңгеден артық сома - сомадан 0,95%

күнтізбелік ай ішінде 2 млн. теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;  

күнтізбелік ай ішінде 2 млн. теңгеден 

артық сома - сомадан 0,95%.



Full (ҚҚС ескерумен) - - 16 000 теңге 17 600 теңге 19 200 теңге

Visa Infinite – 57 600 

теңге, VISA 

Platinum - 19 200 

теңге, VISA Gold – 

17 600 теңге

Light (ҚҚС ескерумен) - - 12 800 теңге 13 440 теңге 14 400 теңге

Visa Infinite – 14 400 

теңге, VISA 

Platinum - 14 400 

теңге, VISA Gold – 

13 440 теңге

3.8.4. Үзінді көшірмелер

3.8.4.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі  50 теңге  50 теңге  50 теңге  50 теңге  50 теңге  50 теңге

 - басқа банктердің желісі 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге

38.4.2. Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге 100 теңге

3.8.4.3. Төлем картасын пайдаланумен банктік шоттан үзінді-көшірме:

- ай сайынғы 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге

- қосымша 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге

- қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін 2000 теңге 2000 теңге 2000 теңге 2000 теңге 2000 теңге 2000 теңге

- клиенттің сұрауымен шот бойынша жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС есебімен) 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге 500 теңге

3.8.5. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код есептегішті 

бастапқы қалпына қайтару, PIN-кодты ауыстыру

Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

- халықаралық стоп-параққа енгізбей 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге

- халықаралық стоп-параққа енгізумен 18 000 теңге 18 000 теңге 18 000 теңге 18 000 теңге 18 000 теңге 18 000 теңге

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге 200 теңге

PIN-кодты ауыстыру 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге 250 теңге

3.8.6. Алынып тасталды

3.8.7. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді 

қосымшасында push-хабарламалар арқылы ақпарат беру

3.8.8. Алынып тасталды

3.8.9. Банкоматтарда жүргізілген операциялар бойынша ақпарат беру, оның 

ішінде бейнежазбамен (ҚҚС есебімен)

"Еуразиялық банк" АҚ-тың төлем карточкалары бойынша бейнежазулар берумен 

байланысты шығыстарды өтеу (ҚҚС ескерумен)

3.8-бөліміне ескерту:

3.9. Жалақылық тариф (Жеке 5)

Жеке 5/1 Жеке 5/2

Төлем  картасының түрі
Mastercard Gold 

PayPass/Visa Gold                         

Mastercard Gold 

PayPass/Visa Gold                         

3.9.1. Карточка шығару және төлем  картасы пайдаланылатын банктік 

шотқа қызмет көрсету:

негізгі карта бойынша

- қызмет көрсетудің бірінші жылы; 500 теңге 1 000 теңге

- екінші және кейінгі жылдары; 0 теңге 0 теңге

қосымша карта бойынша (топтамадан тыс)  500 теңге 1 000 теңге

Картаны жедел шығару:

- филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге 3 500 теңге

- бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге 3 500 теңге

3.9.1.1. Карточканы карточка ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру 

немесе жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карточка шығару
1000 теңге 1 000 теңге

бірінші айы тегін, 2 және одан кейінгілері - айына 150 теңге

Тариф Карточка және төлем бизнесі басшысының шешімі бойынша жеке қолданылады

5000 теңге

* 1. Visa Infinite -  негізгі карта; 
1
Lounge Key VIP-күту залдарына қолжетімділік премиум сегменттегі төлем карта болған жағдайда ұсынылады, кейбір жағдайларда төлқұжат пен отырғызу талоны қосымша сұратылады. 



3.9.1.2. Банктің бастамасы бойынша карточканы ауыстыру 0 теңге 0 теңге

3.9.1.3. 1 жылдан астам уақыт бойы шығыс/кіріс операциялары болмаған, 

пластикалық карта пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу комиссиясы
1 000 теңге 1 000 теңге

- қолма-қол ақшамен 0 теңге 0 теңге

- басқа банктерден аударумен 0 теңге 0 теңге

- жалақылық жоба кезінде аударумен (кәсіпорын/ұйым төлейді) 0 теңге 0 теңге

3.9.2.1. Банктің қашықтықты арналары арқылы картадан картаға ақшаны 

аудару:

Еуразиялық банк клиентінің картасына 0 теңге 0 теңге

басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына

басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық банктің картасына 0 теңге 0 теңге

3.9.2.2. Шоттан ақша аудару:

"Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің  пайдасына:

- Банктің бөлімшелері арқылы
сомадан 1,5% + 500 

теңге

сомадан 1,5% + 500 

теңге

басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада:

- Банктің бөлімшелері арқылы
сомадан 1,5% + 500 

теңге

сомадан 1,5% + 500 

теңге

басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетел валютасында:

- Банктің бөлімшелері арқылы
сомадан 1,5% + 500 

теңге

сомадан 1,5% + 500 

теңге

3.9.2.3. Басқа банктердің қашықтықтан басқарылатын арналары арқылы 

картадан картаға ақша аудару

Еуразиялық банктің клиентінің картасына немесе Еуразиялық банктің клиентінің 

картасынан

Банкоматтан қолма-қол ақша 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 аумағынан тыс банкоматтар желісінде

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

-"Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңгеде

шетел валютасы

- басқа банктердің желісі

3.9.3.3. Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге ақы 

төлеу:

күнтізбелік ай ішінде 50 мың теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 50 мың теңгеден 

артық сома - сомадан 0,9%, min. 200 теңге

3.9.2. Ақшаны есепке алу және аудару

сомадан 1,5%, мин. 350 теңге 

 0 теңге

0 теңге

сомадан 1%

сомадан 1,5%, мин. 200 теңге 

күнтізбелік ай ішінде 5 млн. теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 5 млн. теңгеден 

артық сома - сомадан 0,95%

сомадан 0,8%, мин. 50 теңге

0,9% от суммы, мин. 200 тенге

3.9.3. Транзакциялық  комиссиялар

күнтізбелік ай ішінде 1 млн. теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 1 млн. теңгеден 

артық сома - сомадан 0,95%



- Ойынхана қызметтері/лотерея/электронды ақшаларды сатып алу ақысын қолма-

қол ақшасыз төлеу

3.9.3.4. Сақтандыру ұйымының атынан саяхатшыларды сақтандыру шарты 

бойынша сертификат құнының төлемін аудару:

- негізгі карта бойынша (топтамадан тыс)

Full 17 600 теңге 57 600 теңге

Light 13 440 теңге 0 теңге

-  қосымша карта бойынша (топтамадан тыс)

Full 17 600 теңге 57 600 теңге

Light 13 440 теңге 14 400 теңге

3.9.4.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

- басқа банктердің желісі

3.9.4.2. Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату:

3.9.4.3. Шот бойынша үзінді-көшірме:

ай сайын:

- Банктің бөлімшелері арқылы

қосымша:

- Банктің бөлімшелері арқылы

қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін:

- Банктің бөлімшелері арқылы

клиенттің сұрауымен шот бойынша жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС есебімен):

- Банктің бөлімшелері арқылы (ҚҚС есебімен)

3.9.5. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код есептегішті 

бастапқы қалпына қайтару, PIN-кодты ауыстыру

Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

- халықаралық стоп-параққа енгізбей

- халықаралық стоп-параққа енгізумен

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару

ДСН-кодты банкомат арқылы ауыстыру

3.9.6. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді 

қосымшасында push-хабарламалар арқылы ақпарат беру

3.9.7. Банкоматтар арқылы жүргізілген операциялар туралы ақпарат, оның 

ішінде бейнежазбалар беру бойынша шығыстарды Бейнежазбалар (ҚҚС 

ескерумен)

- "Еуразиялық банк" АҚ төлем карталары бойынша бейнежазбалар беру 

комиссиясы (ҚҚС ескерумен)*

3.10. Алынып тасталды

3.11. "Vanilla" топтамасы, "Standard" топтамасы, "Premium" топтамасы, 

"Premium individual" топтамасы**

"Vanilla" 

топтамасы

"Standard" 

топтамасы

"Premium" 

топтамасы

"Premium 

individual" 

топтамасы**

200 теңге

500 теңге

2000 теңге

3.9.4. Үзінді көшірмелер

50 теңге

100 теңге

100 теңге

18 000 теңге

сомадан 3,5%+1000 теңге

Ескерту: 

* (ҚҚС ескерумен)

500 теңге

250 теңге

200 теңге

бірінші айы тегін, 2 және одан кейінгілері - 

айына 150 теңге

5 000 теңге*

250 теңге



Төлем  картасының түрі

Visa Classic 

/MasterCard 

Standard/ Visa Gold 

/MasterCard 

Gold/MasterCard 

Gold PayPass/ 

MasterCard World 

PayPass 

Топтама: бір 

қосымша карта 

Gold/World - 0 

теңге

Visa /MasterCard 

Gold/MasterCard 

Gold PayPass/ 

MasterCard World 

PayPass  

Топтама: бір 

қосымша карта 

Gold/World - 0 

теңге

Visa/MC 

Infinite/Platinum

Топтама: негізгі 

ұстаушыға 

сақтандыру 

сертификаты,  бір 

қосымша карта 

Gold/World - 0 

теңге

Visa/MC 

Infinite/Platinum

Топтама: негізгі 

ұстаушыға 

сақтандыру 

сертификаты,  бір 

қосымша карта 

Gold/World - 0 

теңге

3.11.1. Карточка шығару және төлем  картасы пайдаланылатын банктік 

шотқа қызмет көрсету:

- ай сайынғы төлем 100 теңге 250 теңге 500 теңге 0 теңге

3.11.1.1. Картаны жедел шығару:

- филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге

- бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін)

3.11.1.2. Карточканы карточка ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру 

немесе жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карточка шығару
1000 теңге * 1 000 теңге* 2 000 теңге* 2 000 теңге*

3.11.1.3. Банктің бастамасы бойынша карточканы ауыстыру 

3.11.1.4. 1 жылдан астам уақыт бойы шығыс операциялары болмаған, 

пластикалық карта пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу комиссиясы

3.11.1.2. Ақшаны есепке алу және аудару

3.11.1.2.1. Ақшаны шотқа есепке алу:

- қолма-қол ақшамен

- басқа банктерден аударумен

- жалақылық жоба кезінде аударумен (кәсіпорын/ұйым төлейді)

3.11.1.2.2. Банктің қашықтықты арналары арқылы картадан картаға 

ақшаны аудару:

Еуразиялық банк клиентінің картасына

басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына

басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық банктің картасына

3.11.1.2.3. Шоттан ақша аудару:

"Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің  пайдасына:

- Банктің бөлімшелері арқылы

"Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына ұзақ мерзімді 

тапсырмалар бойынша:

- Банктің бөлімшелері арқылы

басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада:

- Банктің бөлімшелері арқылы

басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетел валютасында:

- Банктің бөлімшелері арқылы

 3.11.1.2.4. Басқа банктердің қашықтықтан басқарылатын арналары 

арқылы картадан картаға ақша аудару

Еуразиялық банктің клиентінің картасына немесе Еуразиялық банктің клиентінің 

картасынан

3.11.3. Транзакциялық  комиссиялар

0 теңге

0 теңге

күнтізбелік ай ішінде 50 мың теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 50 мың теңгеден 

артық сома - сомадан 0,9%, min. 200 теңге

күнтізбелік ай ішінде 75 мың теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 75 мың теңгеден 

артық сома - сомадан 0,9%, min. 200 теңге

3 500 теңге

0 теңге

1 000 теңге

сомадан 0%

сомадан 0%

сомадан 1,5%+500 теңге

сомадан 1%+500 теңге

сомадан 1%+500 теңге

сомадан 1,5%+500 теңге

қарастырылмаған

сомадан 0,9%, min 200 теңге



3.11.3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша 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 шегінен тыс басқа банктердің желісі сомадан 1,5% сомадан 1,5%

шетелде 300 000 

теңгеге дейін - 0 

теңге, 5 

транзакциядан 

аспайды, асқанда - 

сомадан 1,5% 

мөлшерінде 

комиссия

шетелде 300 000 

теңгеге дейін - 0 

теңге, 5 

транзакциядан 

аспайды, асқанда - 

сомадан 1,5% 

мөлшерінде 

комиссия

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

-"Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңгеде

шетел валютасы

- басқа банктердің желісі
сомадан 1,5%, мин. 

350 теңге 

сомадан 1,5%, мин. 

350 теңге 

сомадан 1,5%, мин. 

350 теңге 

сомадан 1,5%, мин. 

350 теңге 

3.11.3.3. Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге 

ақы төлеу:

- Ойынхана қызметтерінің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеу

3.11.4. Сақтандыру ұйымының атынан саяхатшыларды сақтандыру шарты 

бойынша сертификат құнының төлемін аудару:

- негізгі карта бойынша (топтамадан тыс)

Full 16 000 теңге 17 600 теңге

Visa Infinite – 57 600 

теңге, VISA 

Platinum - 19 200 

теңге

Visa Infinite – 57 600 

теңге, VISA 

Platinum - 19 200 

теңге

Light 12 800 теңге 13 440 теңге

Visa Infinite – 14 400 

теңге, VISA 

Platinum – 14 400 

теңге

Visa Infinite – 14 400 

теңге, VISA 

Platinum – 14 400 

теңге

-  қосымша карта бойынша (топтамадан тыс)

Full 16 000 теңге 17 600 теңге

Visa Infinite – 57 600 

теңге, VISA 

Platinum - 19 200 

теңге

Visa Infinite – 57 600 

теңге, VISA 

Platinum - 19 200 

теңге

Light 12 800 теңге 13 440 теңге

Visa Infinite – 14 400 

теңге, VISA 

Platinum – 14 400 

теңге

Visa Infinite – 14 400 

теңге, VISA 

Platinum – 14 400 

теңге

3.11.5. Үзінді көшірмелер

3.11.5.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

- басқа банктердің желісі

Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату:

күнтізбелік ай ішінде 5 млн. теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 5 млн. теңгеден 

артық сома - сомадан 0,95%

күнтізбелік ай ішінде 10 млн. теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 10 млн. теңгеден 

артық сома - сомадан 0,95%

0 теңге

сомадан 1%

күнтізбелік ай ішінде 1 млн. теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 1 млн. теңгеден 

артық сома - сомадан 0,95%

күнтізбелік ай ішінде 2 млн. теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 2 млн. теңгеден 

артық сома - сомадан 0,95%

100 теңге

сомадан 0,8%, мин. 50 теңге 

0 теңге

3,5%+1000 теңге

50 теңге

100 теңге



3.11.5.2. Шот бойынша үзінді-көшірме:

ай сайын:

- Банктің бөлімшелері арқылы

қосымша:

- Банктің бөлімшелері арқылы

қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін:

- Банктің бөлімшелері арқылы

клиенттің сұрауымен шот бойынша жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС есебімен):

- Банктің бөлімшелері арқылы (ҚҚС есебімен)

3.11.6. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код есептегішті 

бастапқы қалпына қайтару, PIN-кодты ауыстыру

Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

- халықаралық стоп-параққа енгізбей

- халықаралық стоп-параққа енгізумен

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару

ДСН-кодты банкомат арқылы ауыстыру

3.11.7. Алынып тасталды

3.11.8. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді 

қосымшасында push-хабарламалар арқылы ақпарат беру

бірінші айы - 0 

теңге, 2 және одан 

кейінгілері - айына 

150 теңге

3.11.9. Банкоматтар арқылы жүргізілген операциялар туралы ақпарат, оның 

ішінде бейнежазбалар беру бойынша шығыстарды Бейнежазбалар (ҚҚС 

ескерумен)

- "Еуразиялық банк" АҚ төлем карталары бойынша бейнежазбалар беру 

комиссиясы (ҚҚС ескерумен)*

3.11-бөліміне ескерту:

* (ҚҚС ескерумен)

** Карточкалық бизнес және төлем қызметтері басқармасының шешімі бойынша 

беріледі

- Lounge Key VIP-күту залдарына қолжетімділік премиум сегменттегі төлем карта 

болған жағдайда ұсынылады, кейбір жағдайларда төлқұжат пен отырғызу талоны 

қосымша сұратылады. 

Mastercard Black Edition карталарының ұстаушылары үшін қолжетімділік құны 

$30 құрайды (бір келіп кетуші үшін, бір кіріп-шығу үшін);

Visa Infinite карталарының ұстаушылары үшін жылына 6 кіріп-шығу тегін, содан 

кейін қолжетімділік құны $30 құрайды (бір келіп кетуші үшін, бір кіріп-шығу 

үшін);

Visa Platinum карталарының ұстаушылары үшін жылына 2 кіріп-шығу тегін, содан 

кейін қолжетімділік құны $30 құрайды (бір келіп кетуші үшін, бір кіріп-шығу 

үшін);

Priority Pass клубтық карталарының ұстаушылары үшін VIP-күту залдарға 

қолжетімділік клубтық картаның әрекет ету мерзімінің соңына дейін ұсынылады, 

VIP-залдарға қолжетімділік құны $32 құрайтын болады (бір келіп кетуші үшін, бір 

кіріп-шығу үшін);"    

Бұл өнімнің шарттары картаны қайта шығару немесе осы өнімнің шарттарынан 

жаңа өнімнің шарттарына ауыстыру мүмкіндігімен осы өнім үшін карталар 

берілген қолданыстағы клиенттер үшін ғана жарамды. Бұл өнім жаңа клиенттерге 

берілмейді.

3.12. "Corporate"

250 теңге

18000 теңге

200 теңге 

500 теңге

5 000 теңге*

200 теңге

250 теңге

0 теңге

2000 теңге

500 теңге *



Төлем  картасының түрі

MasterCard 

Standard/ 

MasterCard 

Gold/Mastercard 

World 

PayPass******* 

Visa Business/ Visa 

Gold/MasterCard 

Gold 

PayPass/Mastercard 

World PayPass

Visa Infinite

3.12.1. Шығару және шотқа жыл сайын қызмет көрсету

3.12.1.1. Карточка шығару және шотқа қызмет көрсету:

- негізгі карточка бойынша:

- қызмет көрсетудің бірінші жылы; 10 000 теңге

Visa Business - 0 

теңге (алғашқы 3 

карта), 4-ші 

картадан бастап 15 

500 теңге)

Visa Infinite - 0 теңге 

(алғашқы 3 карта), 4-

ші картадан бастап 

25 000 теңге)

- екінші және кейінгі жылдары; 10 000 теңге

Visa Business - 0 

теңге (алғашқы 3 

карта), 4-ші 

картадан бастап 15 

500 теңге)

Visa Infinite - 0 теңге 

(алғашқы 3 карта), 4-

ші картадан бастап 

25 000 теңге)

- 1 жылдан астам уақыт бойы шығыс операциялары болмаған, пластикалық карта 

пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу комиссиясы

картаны жедел шығару

филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге

бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге

3.12.1.2. Карточканы карточка ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру 

немесе жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карточка шығару
2 000 теңге 2 000 теңге 2 000 теңге

3.12.1.3. Банктің бастамасы бойынша карточканы ауыстыру 0 теңге 0 теңге 0 теңге

3.12.2. Ақшаны есепке алу және аудару

3.12.2.1. Ақшаны шоттарға есепке алу:

- қолма-қол ақшамен

- басқа банктерден аударумен

 3.12.2.2. Алынып тасталды

3.12.2.3. Шоттан ақша аудару:

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Банк бөлімшелері арқылы
сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына ұзақ мерзімді тапсырмалар 

бойынша

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

сомадан 1% +500 

теңге

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада
сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетел валютасында
сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

сомадан 1,5% +500 

теңге

 3.12.2.4.  Алынып тасталды

3.12.3. Транзакциялық  комиссиялар

3.12.3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

сомадан 0%

сомадан 0%

1 000 теңге



- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;  

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95% 

- басқа банктердің желісі
сомадан 1,5% (min 

200 теңге)

сомадан 1,5% (min 

200 теңге)

сомадан 1,5% (min 

200 теңге)

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

-"Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңгеде

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;  

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95% 

- шетелдік валюта

күнтізбелік ай 

ішінде 25 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 25 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%

- басқа банктердің желісі
сомадан 1,5% 

(min 350 теңге)

сомадан 1,5% 

(min 350 теңге)

сомадан 1,5%

 (min 350 теңге)

3.12.3.3. Қолма-қол ақшаны кредит лимиті есебінен POS-терминал немесе 

банкомат арқылы алғаны үшін қосымша комиссия:
сомадан 0,8% сомадан 0,8% сомадан 0,8% 

3.12.3.4. Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге 

ақы төлеу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге 0 теңге 0 теңге

- басқа банктердің желісі 0 теңге 0 теңге 0 теңге

3.12.3.5. Ойынхана қызметтері ақысын қолма-қол ақшасыз төлеу қарастырылмаған
сомадан 3,5%+1000 

теңге
қарастырылмаған

3.12.3.6. Кедендік төлемдерді қабылдау және аудару сомадан  0,3% қарастырылмаған қарастырылмаған

3.12.3.7. Кредит лимиті есебінен тауарлар мен қызметтерге төлем жасағаны 

үшін, әртүрлі төлемдер жүргізгені үшін қосымша комиссия
сомадан 0,8% сомадан 0,8% сомадан 0,8% 

3.12.3.8. Саяхатшыларды сақтандыру ұйымының атынан сақтандыру 

шарты бойынша сертификат құнын төлеу

- негізгі карта бойынша (топтамадан тыс)

Full 16 000 теңге 16 000 теңге 57 600 теңге

Light 12 800 теңге 12 800 теңге 14 400 теңге

-  қосымша карта бойынша (топтамадан тыс)

күнтізбелік ай ішінде 1 млн. теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 1 млн. теңгеден 

артық сома - сомадан 0,95%

күнтізбелік ай ішінде 5 млн. теңгені қоса 

алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 5 млн. теңгеден 

артық сома - сомадан 0,95%

күнтізбелік ай ішінде 10 000 доллар/евро 

қоса алғандағы сомаға дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 10 000 доллар/евро 

артық сома - сомадан 0,8%



Full 16 000 теңге 16 000 теңге

Visa Infinite – 57 600 

теңге, VISA 

Platinum - 19 200 

теңге, VISA Gold – 

17 600 теңге

Light 12 800 теңге 12 800 теңге

Visa Infinite – 14 400 

теңге, VISA 

Platinum - 14 400 

теңге, VISA Gold – 

13 440 теңге

3.12.4. Үзінді көшірмелер

3.12.4.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге 50 теңге 50 теңге

- басқа банктердің желісі 50 теңге 50 теңге 50 теңге

3.12.4.2. Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге 100 теңге 100 теңге

3.12.4.3. Шот бойынша үзінді-көшірме:

- ай сайынғы 0 теңге 0 теңге 0 теңге

- қосымша 465 теңге 465 теңге 465 теңге

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

- клиенттің сұрауымен шот бойынша жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС есебімен) 500 теңге * 500 теңге * 500 теңге *

3.8.5. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код есептегішті 

бастапқы қалпына қайтару, PIN-кодты ауыстыру

Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

- халықаралық стоп-параққа енгізбей 1 550 теңге* 1 550 теңге* 1 550 теңге*

- халықаралық стоп-параққа енгізумен 18000 теңге* 18000 теңге* 18000 теңге*

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 200 теңге * 200 теңге * 200 теңге *

ДСН-кодты банкомат арқылы ауыстыру 250 теңге * 250 теңге * 250 теңге *

3.12.6. Ұсынылған қарыздар бойынша Банктің сыйақы мөлшелемелері (ҚҚС 

ескерумен)

3.12.6.1. Белгіленген банктік қарыз шеңберінде (ҚҚС ескерумен):

 Теңгеде (ҚҚС ескерумен) 

Доллар/Евродан (ҚҚС ескерумен)

3.12.6.2. Белгіленген банктік қарыз сомасынан асып кеткен жағдайда:

 Теңгеде (ҚҚС ескерумен) 

3.12.6.3. Банктік қарызды өтеу мерзімін кешіктірген жағдайда  тұрақсыздық 

айыппұлы (айыппұл,өсімпұл) мөлшері келесіні құрайды (ҚҚС ескерумен):

- мерзімді кешіктірудің тоқсан күні ішінде (ҚҚС ескерумен)

- мерзімді кешіктірудің тоқсан күні өткеннен кейін (ҚҚС ескерумен)

3.12.7. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді 

қосымшасында push-хабарламалар арқылы ақпарат беру (ҚҚС ескерумен)

3.12.9. Банкоматтарда жүргізілген операциялар бойынша ақпарат беру, оның 

ішінде бейнежазбамен (ҚҚС есебімен)

- "Еуразиялық банк" АҚ төлем карточкалары бойынша  бейнежазба  берумен 

байланысты шығындардың  орнын толтыру (ҚҚС есебімен)

Ескерту: 

*ҚҚС ескерумен 

Өнім тек кейбір кедендік бекеттер үшін ғана қолданылады.

3.13. New_salary.

5000 теңге *

жылдық 15%*

жылдық 15%*

жылдық 15%*

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 әрекет ету жылы үшін 

берілген қарыз сомасының 10% асырмай*

бірінші айы тегін, 2 және одан кейінгілері - айына 150 теңге*



"Gold" топтамасы
"Premium" 

топтамасы

"Premium 2" 

топтамасы

"Premium 3" 

топтамасы

Төлем  картасының түрі

MC Gold 

PayPass/MC World 

PayPass//Visa Gold                         

MC Black Edition 

/Visa Infinite/Visa 

Platinum   

           Топтама: 

негізгі ұстаушыға 

сақтандыру 

сертификаты; 

негізгі карта 

ұстаушысы үшін 

консьерж-сервис.

MC Black Edition 

/Visa Infinite/Visa 

Platinum**               

Топтама: Тегін бір 

қосымша карта 

Gold/World; негізгі 

ұстаушыға 

сақтандыру 

сертификаты; 

негізгі карта 

ұстаушысы үшін 

консьерж-сервис.

MC Black Edition 

/Visa Infinite**         

Топтама: Тегін бір 

қосымша карта 

Gold/World; негізгі 

ұстаушыға 

сақтандыру 

сертификаты; 

негізгі карта 

ұстаушысы үшін 

консьерж-сервис.

MC Black Edition 

/Visa Infinite**           

Топтама: Тегін бір 

қосымша карта 

Gold/World; негізгі 

ұстаушыға 

сақтандыру 

сертификаты; 

негізгі карта 

ұстаушысы үшін 

консьерж-сервис

Visa Platinum**

Топтама: Тегін бір 

қосымша карта 

Gold/World

MC Gold 

PayPass/MC World 

PayPass/Visa Gold

MC Black Edition 

/Visa Infinite/Visa 

Platinum** 

Топтама: Тегін бір 

қосымша карта 

Gold/World; негізгі 

ұстаушыға 

сақтандыру 

сертификаты; 

негізгі карта 

ұстаушысы үшін 

консьерж-сервис.

3.13.1. Карточка шығару және төлем  картасы пайдаланылатын банктік 

шотқа қызмет көрсету:

- ай сайынғы төлем

4 500 теңге (0 теңге, 

егер депозиттің 

сомасы тізбекті 30 

күнтізбелік күн 

ішінде 

10 000 000 теңгеден 

кем емес болса), 

ҚҚС жоқ

1 500 теңге (0 теңге, 

егер депозиттің 

сомасы тізбекті 30 

күнтізбелік күн 

ішінде 

10 000 000 теңгеден 

кем емес болса), 

ҚҚС жоқ

қарастырылмаған қарастырылмаған

қосымша карта бойынша (топтамадан тыс) жылына 1 000 теңге 2 000 теңге 2 000 теңге 2 000 теңге 2 000 теңге 2 000 теңге 1 000 теңге 2 000 теңге

3.13.1.1. Картаны жедел шығару:

- филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге

- бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге 3 500 теңге

3.13.1.2. Карточканы карточка ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру 

немесе жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карточка шығару
1 000 теңге 2 000 теңге 2 000 теңге 2 000 теңге 2 000 теңге 2 000 теңге 1 000 теңге 2 000 теңге

3.13.1.3. Банктің бастамасы бойынша карточканы ауыстыру 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге

3.13.1.4. 1 жылдан астам уақыт бойы шығыс операциялары болмаған, 

пластикалық карта пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу комиссиясы
1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге

3.13.2. Ақшаны есепке алу және аудару

3.13.2.1. Ақшаны шотқа есепке алу:

- қолма-қол ақшамен

- басқа банктерден аударумен

- жалақылық жоба кезінде аударумен (кәсіпорын/ұйым төлейді)

3.13.2.2. Банктің қашықтықты арналары арқылы картадан картаға ақшаны 

аудару:

Еуразиялық банк клиентінің картасына

0 теңге

  1 000 теңге (0 

теңге, егер 

депозиттің сомасы 

тізбекті 30 

күнтізбелік күн 

ішінде 10 000 000 

теңгеден кем емес 

болса),  ҚҚС жоқ

2 000 теңге (0 теңге, 

егер депозиттің 

сомасы тізбекті 30 

күнтізбелік күн 

ішінде 10 000 000 

теңгеден кем емес 

болса), ҚҚС жоқ

0 теңге

Пакет "Premium 4"

0 теңге0 теңге

Пакет "Premium Individual 5"****

сомадан 0%

сомадан 0%

сомадан 0%

0 теңге



басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына

күнтізбелік ай 

ішінде 50 мың 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 50 мың 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,9%, min. 

200 теңге

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,9%, min. 

200 теңге

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,9%, min. 

200 теңге

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,9%, min. 

200 теңге

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,9%, min. 

200 теңге

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,9%, min. 

200 теңге

күнтізбелік ай 

ішінде 50 мың 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 50 мың 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,9%, min. 

200 теңге

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 75 мың 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,9%, min. 

200 теңге

басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық банктің картасына

3.13.2.3. Шоттан ақша аудару:

"Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің  пайдасына:

- Банктің бөлімшелері арқылы

басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада:

- Банктің бөлімшелері арқылы

басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетел валютасында:

- Банктің бөлімшелері арқылы
1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы +500 

тенге

1,5% от суммы +500 

тенге
200 тенге 200 тенге

 3.13.2.4. Басқа банктердің қашықтықтан басқарылатын арналары арқылы 

картадан картаға ақша аудару

Еуразиялық банктің клиентінің картасына немесе Еуразиялық банктің клиентінің 

картасынан

0,9% от суммы, мин. 

200 тенге

0,9% от суммы, мин. 

200 тенге

0,9% от суммы, мин. 

200 тенге

0,9% от суммы, мин. 

200 тенге

0,9% от суммы, мин. 

200 тенге

0,9% от суммы, мин. 

200 тенге
0 тенге 0 тенге

3.13.3. Транзакциялық  комиссиялар

3.13.3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

күнтізбелік ай 

ішінде 1 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 1 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;  

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;  

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;  

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;  

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;  

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

күнтізбелік ай 

ішінде 1 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 1 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;  

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

- 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 аумағынан тыс жердегі басқа банктердің желісі (күнтізбелік ай ішінде 300 

000 теңгені қоса алғандағы сомаға дейін)

- ҚР аумағынан тыс жердегі басқа банктердің желісі (күнтізбелік ай ішінде 300 

000 теңгені қоса алғандағы сомадан артық)

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

0 теңге

сомадан 1%

 0 теңге***

сомадан 1,5%

0 теңге

200 тенге

1,5% от суммы +500 тенге



-"Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңгеде

күнтізбелік ай 

ішінде 5 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 5 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін  - 0 теңге; 

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомадан 

артық - сомадан 

0,95%.

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін  - 0 теңге; 

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомадан 

артық - сомадан 

0,95%.

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін  - 0 теңге; 

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомадан 

артық - сомадан 

0,95%.

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін  - 0 теңге; 

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомадан 

артық - сомадан 

0,95%.

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін  - 0 теңге; 

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомадан 

артық - сомадан 

0,95%.

күнтізбелік ай 

ішінде 5 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 5 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін  - 0 теңге; 

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомадан 

артық - сомадан 

0,95%.

шетел валютасы

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%

күнтізбелік ай 

ішінде 25 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%

күнтізбелік ай 

ішінде 25 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%

күнтізбелік ай 

ішінде 25 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%

күнтізбелік ай 

ішінде 25 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%

күнтізбелік ай 

ішінде 25 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%

күнтізбелік ай 

ішінде 25 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%

- басқа банктердің желісі

3.13.3.3. Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге 

ақы төлеу:

- Ойынхана қызметтерінің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеу

3.13.3.4. Алынып тасталды

3.13.4. Сақтандыру ұйымының атынан саяхатшыларды сақтандыру шарты 

бойынша сертификат құнының төлемін аудару:

- негізгі карта бойынша (топтамадан тыс)

Full 17 600 теңге 57 600 теңге 57 600 теңге 57 600 теңге 57 600 теңге 57 600 теңге 17 600 теңге 57 600 теңге

Light 13 440 теңге 14 400 теңге 14 400 теңге 14 400 теңге 14 400 теңге 14 400 теңге 13 440 теңге 14 400 теңге

-  қосымша карта бойынша (топтамадан тыс)

Full 17 600 теңге 57 600 теңге 57 600 теңге 57 600 теңге 57 600 теңге 57 600 теңге 17 600 теңге 57 600 теңге

Light 13 440 теңге 14 400 теңге 14 400 теңге 14 400 теңге 14 400 теңге 14 400 теңге 13 440 теңге 14 400 теңге

3.13.5. Үзінді көшірмелер

3.13.5.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

- басқа банктердің желісі

Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату:

3.13.5.2. Шот бойынша үзінді-көшірме:

ай сайын:

- Банктің бөлімшелері арқылы

қосымша:

- Банктің бөлімшелері арқылы

қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін:

- Банктің бөлімшелері арқылы

клиенттің сұрауымен шот бойынша жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС есебімен):

- Банктің бөлімшелері арқылы (ҚҚС есебімен)

3.13.6. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код есептегішті 

бастапқы қалпына қайтару, PIN-кодты ауыстыру

Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

- халықаралық стоп-параққа енгізбей

- халықаралық стоп-параққа енгізумен

сомадан 1,5%, мин. 350 теңге 

0 теңге

3,5%+1000 теңге

50 теңге

100 теңге

100 теңге

200 теңге

500 теңге

2000 теңге

500 теңге *

250 теңге

18 000 теңге



PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару

ДСН-кодты ауыстыру

3.13.7. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді 

қосымшасында push-хабарламалар арқылы ақпарат беру

бірінші айы - 0 

теңге, 2 және одан 

кейінгілері - айына 

150теңге

0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге 0 теңге

бірінші айы - 0 

теңге, 2 және одан 

кейінгілері - айына 

150теңге

0 теңге

3.13.8. Банкоматтар арқылы жүргізілген операциялар туралы ақпарат, оның 

ішінде бейнежазбалар беру бойынша шығыстарды Бейнежазбалар (ҚҚС 

ескерумен)

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

шығындар (ҚҚС ескерумен)

3.13-бөліміне ескерту:

* (ҚҚС ескерумен)

**Lounge Key VIP-күту залдарына қолжетімділік премиум сегменттегі төлем карта 

болған жағдайда ұсынылады, кейбір жағдайларда төлқұжат пен отырғызу талоны 

қосымша сұратылады. 

Mastercard Black Edition карталарының ұстаушылары үшін қолжетімділік құны 

$30 құрайды (бір келіп кетуші үшін, бір кіріп-шығу үшін) (немесе Банкте 10 000 

000 теңге не одан да көп сомада депозиті бар болған кезде негізгі ұстаушы үшін 

айына екі кіріп-шығу үшін 0 теңге);

Visa Infinite карталарының ұстаушылары үшін жылына 6 кіріп-шығу тегін, содан 

кейін қолжетімділік құны $30 құрайды (бір келіп кетуші үшін, бір кіріп-шығу 

үшін) (немесе Банкте 10 000 000 теңге не одан да көп сомада депозиті бар болған 

кезде негізгі ұстаушы үшін айына екі кіріп-шығу үшін 0 теңге);

Visa Platinum карталарының ұстаушылары үшін жылына 2 кіріп-шығу тегін, содан 

кейін қолжетімділік құны $30 құрайды (бір келіп кетуші үшін, бір кіріп-шығу 

үшін) (немесе Банкте 10 000 000 теңге не одан да көп сомада депозиті бар болған 

кезде негізгі ұстаушы үшін айына екі кіріп-шығу үшін 0 теңге);

Priority Pass клубтық карталарының ұстаушылары үшін VIP-күту залдарға 

қолжетімділік клубтық картаның әрекет ету мерзімінің соңына дейін ұсынылады, 

VIP-залдарға қолжетімділік құны $32 құрайтын болады (бір келіп кетуші үшін, бір 

кіріп-шығу үшін) (немесе Банкте 10 000 000 теңге не одан да көп сомада депозиті 

бар болған кезде негізгі ұстаушы үшін айына екі кіріп-шығу үшін 0 теңге);

***Банкоматқа қызмет көрсетуші банк жекелеген жағдайларда қолма-қол 

қаражаттарды беру үшін қосымша комиссияны алуы мүмкін;

1 Бір ашылған депозит үшін жеңілдікті талаптармен тек 1 ғана карталар 

топтамасы қарастырылған. Ай сайынғы қызмет көрсету үшін

 комиссия өзгерістері клиенттің банктің бөлімшесіне қызмет көрсету талаптарын 

өзгертуге өтінішпен  жолыққан сәтінен бастап 10 жұмыс күн ішінде жүзеге 

асырылады.

250 теңге

200 теңге

5 000 теңге*



Депозитке карта өнімі,  Super Turbo Deposit Card, Standard (Стандарт), Cтандарт, 

VIP, Қарыз алушы картасы, Garant, Балалар үшін карта, Salary 1,2,3, CashBack 

MotoGP Card, CashBack Turbo Card, Жалақылық топтама (MasterCard 

Standard/Visa Classic/Visa Gold/ MasterCard Gold), Stаff new (MasterCard 

Standard/Visa Classic/Visa Gold/ MasterCard Gold), Жалақылық тариф(Жеке 2,3) 

(MasterCard Standard/Visa Classic/Visa Gold/ MasterCard Gold) және Жалақылық 

тариф (MasterCard Standard/Visa Classic/Visa Gold/ MasterCard Gold) Salary New - 

«Gold» топтамасына аударылды.

Eurasian Diamond Card VISA Infinite, Eurasian Platinum Card (жеке тариф) және 

Жалақылық тариф (Жеке 2) (MC Black Edition /Visa Infinite/Visa Platinum ) өнімі 

Salary New - Пакет «Premium» өніміне аударылды.

Eurasian Platinum Card, Жалақылық топтама (MC Black Edition /Visa Infinite/Visa 

Platinum ), Stаff new (MC Black Edition /Visa Infinite/Visa Platinum), Жалақылық 

тариф (Жеке 3) және Жалақылық (MC Black Edition /Visa Infinite/Visa Platinum), 

VISA INFINITE EURASIAN STANDART Multicurrency және Eurasian Diamond 

Card VISA Infinite өнімі Salary New өнімі - «Premium2» топтамасына аударылды.

****Бұл тариф Карточкалық бизнес пен Қаржы департаменті келісімі бойынша 

жеке қолданылады.

3.14. Алынып тасталды

3.15. Алынып тасталды

3.16. Алынып тасталды

3.17. Алынып тасталды

3.18. Алынып тасталды

3.19. Алынып тасталды

3.20. Алынып тасталды

3.21. Алынып тасталды

3.22. Алынып тасталды

3.23. Stаff_Corporate

Төлем  картасының түрі

Visa Business/Visa 

Gold/Visa 

Infinite/MasterCard 

Gold 

PayPass/Mastercard 

World PayPass 

корпоративтік 

карталары

3.23.1. Карта шығару және төлем картасы пайдаланатын банктік шотқа жыл 

сайын қызмет көрсету

- негізгі  карта бойынша

 бірінші қызмет көрсету жылы; 0 теңге

 екінші және кейінгі жылдары; 0 теңге

- қосымша карта бойынша -

- 1 жылдан астам уақыт бойы шығыс операциялары болмаған, пластикалық карта 

пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу комиссиясы
1 000 теңге

Картаны жедел шығару

филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге

бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге

3.23.1.1. Картаны карта ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру немесе 

жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карта шығару
0 теңге

3.23.1.2. Банктің бастамасы бойынша картаны ауыстыру 0 теңге

3.23.2. Ақшаны есепке алу және аудару

3.23.2.1. Төлем картасы пайдаланылатын банктік шотқа ақша аудару:



- қолма-қол ақшамен

- басқа банктерден аударумен

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

3.23.2.2.  Алынып тасталды

3.23.2.3. Төлем картасын пайдаланумен банктік шоттан ақша аудару:

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Банк бөлімшелері арқылы тыйым салынған

'- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына ұзақ мерзімді тапсырмалар 

бойынша
тыйым салынған

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада тыйым салынған

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетелдік валютада тыйым салынған

 3.23.2.4. Алынып тасталды

3.23.3. Транзакциялық  комиссиялар

3.23.3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

Visa Gold/Visa 

Business/MasterCard 

Gold 

PayPass/Mastercard 

World PayPass:

күнтізбелік ай 

ішінде 1 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 1 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%;

Visa Infinite:

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 2 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

- басқа банктердің желісі 0 теңге 

- ҚР аумағынан тыс банкоматтар желісінде 0 теңге 

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



-"Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңгеде

Visa Gold/Visa 

Business/MasterCard 

Gold 

PayPass/Mastercard 

World PayPass:

күнтізбелік ай 

ішінде 5 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 5 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%;

Visa Infinite:

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 10 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%.

шетел валютасы

Visa Gold/Visa 

Business/MasterCard 

Gold 

PayPass/Mastercard 

World PayPass: 

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%.

Visa Infinite: 

күнтізбелік ай 

ішінде 25 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 25 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%.



- басқа банктердің желісі 0 теңге

3.23.3.3.1. Қолма-қол ақшаны кредит лимиті есебінен POS-терминал немесе 

банкомат арқылы алғаны үшін қосымша комиссия:
0 теңге

3.23.3.4. Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге 

ақы төлеу (ҚҚС ескерумен):

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі (ҚҚС ескерумен) 0 теңге *

- басқа банктердің желісі (ҚҚС ескерумен) 0 теңге *

3.23.3.5.  Ойынхана қызметтерінің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеу тыйым салынған

3.23.3.6. Тауарлар мен қызметтерге төлеу үшін қосымша комиссия, кредит 

лимиті есебінен әртүрлі төлемдерді жүргізу
тыйым салынған

3.23.3.7. Алынып тасталды
3.23.3.8. Саяхатшыларды сақтандыру ұйымының атынан сақтандыру 

шарты бойынша сертификат құнына ақы төлеу (топтамадан тыс карта 

үшін)
Full 16 000 теңге

Light -

3.23.4. Үзінді көшірмелер

3.23.4.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге

 - басқа банктердің желісі 0 теңге

3.23.4.2. Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 0 теңге

3.23.4.3. Төлем картасын пайдаланумен банктік шоттан үзінді-көшірме:

- ай сайынғы 0 теңге

- қосымша 0 теңге

- қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін 0 теңге

- клиенттің сұрауымен шот бойынша жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС есебімен) 0 теңге *

3.23.5. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код есептегішті 

бастапқы қалпына қайтару, PIN-кодты ауыстыру

Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

- халықаралық стоп-параққа енгізбей 0 теңге

- халықаралық стоп-параққа енгізумен 0 теңге

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 0 теңге

ДСН- кодты ауыстыру 0 теңге

3.23.6. Берілген қарыздар бойынша Банктің сыйақы мөлшерлемесі

3.23.6.1. Белгіленген банктік қарыз шегінде:

- теңгеде қарастырылмаған

- АҚШ долларында/еурода қарастырылмаған

Қарызға қызмет көрсету комиссиясы -

3.23.6.2. Белгіленген банктік қарыз сомасынан асып кеткен жағдайда:

- теңгеде қарастырылмаған

- АҚШ долларында/еурода қарастырылмаған

3.23.6.3. Банктік қарызды өтеу мерзімін кешіктірген жағдайда  тұрақсыздық 

айыппұлы (айыппұл,өсімпұл) мөлшері келесіні құрайды:

- мерзімін кешіктірудің тоқсан күні ішінде

мерзімі 

кешіктірілген әр күн 

үшін мерзімі 

кешіктірілген төлем 

сомасынан 0,5%

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



- 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

3.23.6.4.. Комиссиялық сыйақы қарастырылмаған

3.23.7. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді 

қосымшасында push-хабарламалар арқылы ақпарат беру

бірінші айы - 0 

теңге, 2 және одан 

кейінгілері - айына 

150 теңге

3.23.8. Алынып тасталды

3.23.9. Банкоматтарда жүргізілген операциялар бойынша ақпарат беру, оның 

ішінде бейнежазбамен (ҚҚС есебімен)

 - "Еуразиялық банк" АҚ төлем карточкалары бойынша  бейнежазба  берумен 

байланысты шығындардың  орнын толтыру (ҚҚС ескерумен)
0 теңге

3.24. Алынып тасталды

3.25. Әлеуметтік карта

Төлем  картасының түрі

MasterCard 

Standard 

Unembossed/Visa 

Classic 

Unembossed/Visa 

Electron/MasterCar

d Gold 

PayPass/MasterCar

d World 

PayPass/Visa Gold

3.25.1. Шығару және шотқа жыл сайын қызмет көрсету

3.25.1.1. Карточка шығару және шотқа қызмет көрсету:

- негізгі  карточка бойынша

 бірінші қызмет көрсету жылы; 0 теңге

екінші және кейінгі жылдары; 0 теңге

- қосымша карточка бойынша берілмейді 

- 1 жылдан астам уақыт бойы шығыс операциялары болмаған, пластикалық карта 

пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу комиссиясы
1 000 теңге

3.25.1.2. Карточканы карточка ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру 

немесе жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карточка шығару
1 000 теңге

3.25.1.3. Банктің бастамасы бойынша карточканы ауыстыру 0 теңге

3.25.1.4. Картаны жедел шығару

филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге

бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге

3.25.2. Ақшаны есепке алу және аудару

3.25.2.1. Ақшаны шоттарға есепке алу:

- қолма-қол ақшамен 0%



- басқа банктерден аударумен қарастырылмаған

- «ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Мемлекеттік 

зейнетақы төлеу орталығы" РМКК-нің алушының ағымдағы шотына есептеген 

зейнетақыларды, жәрдемақыларды, ұстап қалуларды және т.б. төлеу

0 теңге

 3.25.2.2.  Банктің қашықтықтан басқарылатын арналары арқылы картадан 

картаға ақша аудару:

Еуразиялық банктің клиентінің картасына 0 теңге

басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына

күнтізбелік ай 

ішінде 50 мың 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 50 мың 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,9%, min. 

200 теңге

 басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық банктің картасына қарастырылмаған

3.25.2.3. Шоттан ақша аудару:

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Банк бөлімшелері арқылы
 сомадан 1%+500 

теңге

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына ұзақ мерзімді тапсырмалар 

бойынша

 сомадан 1%+500 

теңге

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада
 сомадан 1%+500 

теңге

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетел валютасында
 сомадан 1%+500 

теңге

 3.25.2.4. Басқа банктердің қашықтықтан басқарылатын арналары арқылы 

картадан картаға ақша аудару

Еуразиялық банктің клиентінің картасына немесе Еуразиялық банктің клиентінің 

картасынан

 сомадан 0,9%,  

min. 200 теңге

3.25.3. Транзакциялық  комиссиялар

3.25.3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

күнтізбелік ай 

ішінде 1 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 1 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

- басқа банктердің желісі
сомадан 1,5% 

(мин. 200 теңге)

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



-"Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңгеде

күнтізбелік ай 

ішінде 5 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 5 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%.

шетел валютасы
сомадан 0,8%,  

min.50 теңге

- басқа банктердің желісі
сомадан 1,5% 

(мин. 350 теңге)

3.25.3.3. Қолма-қол ақшаны кредит лимиті есебінен POS-терминал немесе 

банкомат арқылы алғаны үшін қосымша комиссия:
-

3.25.3.4. Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге 

ақы төлеу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге

- басқа банктердің желісі 0 теңге

3.25.3.5.  Ойынхана қызметтерінің ақысын қолма-қол ақшасыз төлеу
сомадан 3,5% + 1000 

теңге

3.25.3.6. Тауарлар мен қызметтерге төлеу үшін қосымша комиссия, кредит 

лимиті есебінен әртүрлі төлемдерді жүргізу
-

3.25.3.7. VIP-залға барғаны үшін Priority Pass шығындарды өтеу, бір адам 

үшін, бір рет барғаны үшін
-

3.25.4. Үзінді көшірмелер

3.25.4.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге

 - басқа банктердің желісі 50 теңге

3.25.4.2. Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге

3.25.4.3. Шот бойынша үзінді-көшірме:

- ай сайынғы 200 теңге

- қосымша 500 теңге

- қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін 2 000 теңге

- клиенттің сұрауымен шот бойынша жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС есебімен)  500 теңге *

3.25.5. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код есептегішті 

бастапқы қалпына қайтару, PIN-кодты ауыстыру

Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

- халықаралық стоп-параққа енгізбей 250 теңге

- халықаралық стоп-параққа енгізумен 18 000 теңге

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 200 теңге

ДСН- кодты ауыстыру 250 теңге

3.25.6. Берілген қарыздар бойынша Банктің сыйақы мөлшерлемесі

3.25.6.1. Белгіленген банктік қарыз шегінде:

- теңгеде жылдық  15%

- АҚШ долларында/еурода -

Қарызға қызмет көрсету комиссиясы жылдық  15%

3.25.6.2. Белгіленген банктік қарыз сомасынан асып кеткен жағдайда:

- теңгеде жылдық  15%

- АҚШ долларында/еурода -

3.25.6.3. Банктік қарызды өтеу мерзімін кешіктірген жағдайда  тұрақсыздық 

айыппұлы (айыппұл,өсімпұл) мөлшері келесіні құрайды:



- 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

 3.25.6.4. Комиссиялық сыйақы қарастырылмаған

3.25.7. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді 

қосымшасында push-хабарламалар арқылы ақпарат беру

бірінші айы тегін, 2 

және одан 

кейінгілері - айына 

150 теңге

3.25.8. Банкоматтарда жүргізілген операциялар бойынша ақпарат беру, оның 

ішінде бейнежазбамен (ҚҚС есебімен) 

- "Еуразиялық банк" АҚ төлем карточкалары бойынша  бейнежазба  берумен 

байланысты шығындардың  орнын толтыру (ҚҚС ескерумен)
5000 теңге *

3.26. Corporate - 2

Төлем  картасының түрі

MasterCard 

Standard 

/MasterCard Gold 

PayPass/MasterCar

d World 

PayPass/Visa Gold

3.26.1. Карточка шығару және шотқа қызмет көрсету:

3.26.1.1. негізгі  карточка бойынша

- қызмет көрсетудің бірінші жылы; 0 теңге

- екінші және кейінгі жылдары; 10 000 теңге

- қосымша карточка бойынша 5000 теңге

- 1 жылдан астам уақыт бойы шығыс операциялары болмаған, пластикалық карта 

пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу комиссиясы
1 000 теңге

3.26.1.2. картаны жедел шығару*

филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге

бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін) 3 500 теңге

Карточканы карточка ұстаушының өтініші бойынша қайта шығару немесе 

жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карточка шығару
2 000 теңге

Банк бастамасы бойынша карточканы ауыстырумен байланысты қайта 

шығару 
0 теңге

3.26.2. Ақшаны есепке алу және аудару

3.26.2.1. Ақшаны шоттарға есепке алу:

- қолма-қол ақшамен сомадан 0%

- басқа банктерден аударумен сомадан 0%



 3.26.2.2.  Алынып тасталды

3.26.2.3. Шоттан ақша аудару:

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына Банк бөлімшелері арқылы
сомадан 1%+ 500 

теңге

- "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына ұзақ мерзімді тапсырмалар 

бойынша

сомадан 1%+ 500 

теңге

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада
сомадан 1%+ 500 

теңге

- басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетел валютасында
сомадан 1%+ 500 

теңге

 3.26.2.4. Алынып тасталды

3.26.3. Транзакциялық  комиссиялар

3.26.3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

күнтізбелік ай 

ішінде 1 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 1 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

- басқа банктердің желісі
сомадан 1,5% 

(min 350 теңге)

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

-"Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңгеде

күнтізбелік ай 

ішінде 5 млн. 

теңгені қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 5 млн. 

теңгеден артық сома 

- сомадан 0,95%

- басқа банктердің желісі

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро қоса 

алғандағы сомаға 

дейін - 0 теңге;

күнтізбелік ай 

ішінде 10 000 

доллар/евро артық 

сома - сомадан 0,8%

3.26.3.3. Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен қызметтерге 

ақы төлеу:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге

- басқа банктердің желісі 0 теңге

3.26.3.4. Алынып тасталды  

3.26.4. Үзінді көшірмелер



3.26.4.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге

 - басқа банктердің желісі 50 теңге

Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге

3.26.4.2. Төлем картасын пайдаланумен банктік шоттан үзінді-көшірме:

- ай сайынғы 0 теңге

- қосымша (ағымдағы немесе соңғы 6 күнтізбелік айдың бірі үшін) 500 теңге

- қосымша (соңғы 6 күнтізбелік айдан бастап соңғы 24 күнтізбелік айға дейін) 1 500 теңге

- мұрағаттық (әр ай сайын, 24 соңғы күнтізбелік айдан асырылған) 1 500 теңге

- клиенттің сұрауымен шот бойынша жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС есебімен) 1 500 теңге*

3.26.5. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код есептегішті 

бастапқы қалпына қайтару, PIN-кодты ауыстыру

Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:

- халықаралық стоп-параққа енгізбей 1 550 теңге

- халықаралық стоп-параққа енгізумен 18 000 теңге

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 200 теңге

ДСН-кодты ауыстыру 250 теңге

3.26.6. Берілген қарыздар бойынша Банктің сыйақы мөлшерлемесі

3.26.6.1. Шешілмеген овердрафттың сомасы туындаған жағдайда:

- теңгеде жылдық  15%

3.26.6.2. Банктік қарызды өтеу мерзімін кешіктірген жағдайда  тұрақсыздық 

айыппұлы (айыппұл,өсімпұл) мөлшері келесіні құрайды:

- 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

3.26.6.3.  Комиссиялық сыйақы

 3.26.7. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді 

қосымшасында push-хабарламалар арқылы ақпарат беру

бірінші айы тегін, 2 

және одан 

кейінгілері - айына 

150 теңге

3.26.8. "Еуразиялық банк" АҚ банкоматтарында жүргізілген операциялар 

бойынша бейнежазба ұсыну *

- "Еуразиялық банк" АҚ төлем карточкалары бойынша  бейнежазба  берумен 

байланысты шығындардың  орнын толтыру (ҚҚС ескерумен)
5000 теңге *

Ескерту: 

ҚҚС ескерумен*.

3.26.  «Приват-Банкинг» пакеті



Төлем  картасының түрі

Пакет:

1. Қосымша екі 

картаны тегін:

 - MC Black Edition 

*

 - Visa Platinum *

2. Негізгі карта 

иесі үшін 

сақтандыру 

туралы куәлік;

3. Негізгі карта 

иесіне арналған 

консьерж қызметі.

Visa Infinite * 

(фольга)

Пакет:

1. Қосымша екі 

картаны тегін:

 - MC Black Edition 

*

 - Visa Platinum *

2. Негізгі карта 

иесі үшін 

сақтандыру 

туралы куәлік;

3. Негізгі карта 

иесіне арналған 

консьерж қызметі.

3.27.1. Карточка шығару және шотқа қызмет көрсету (ҚҚС-сыз):

3.27.1.1. Шығарылым ақысы

30 000 теңге, 0 

теңге, егер 30 

күнтізбелік күн 

ішінде салым 

сомасы кем дегенде 

300 000 000 теңгені 

құраса **

3.27.1.2. Ай сайынғы төлем 

15 000 теңге, 0 

теңге, егер 30 

күнтізбелік күн 

қатарынан салым 

сомасы кем дегенде 

300 000 000 теңгені 

құраса ** және / 

немесе жеке POS / 

E`comm арқылы 

карточка бойынша 

қолма-қол 

жасалмайтын 

транзакциялар 1 

айда 1 000 000 

теңгеден асатын 

сома болса

3.27.1.3. Жылына қосымша карточка (пакеттен тыс) үшін ай сайынғы төлем 2 000 теңге



3.27.1.4. Картаны ұстаушының қалауы бойынша картаны ауыстыру немесе 

жоғалған / ұрланған картаның орнына жаңа картаны шығару

Металл Visa Infinite 

үшін - 135 000 теңге 

Қосымша карталар 

үшін - 2 000 теңге

3.27.1.5. Банктің бастамасымен картаны ауыстыру 0 теңге

3.27.1.6. Пластикалық картаны пайдаланатын ағымдағы шотты жүргізгені үшін 

комиссия, ол үшін 1 жылдан астам уақыт бойы дебеттік операциялар жасалмайды
1 000 теңге

3.27.2. Ақшаны есепке алу және аудару (ҚҚС-сыз):

3.27.2.1. Ақшаны шоттарға есепке алу:

3.27.2.1.1. қолма-қол ақшамен сомадан 0%

3.27.2.1.2. басқа банктерден аударумен сомадан 0%

3.27.2.1.3. жалақы жобасына аударым арқылы (кәсіпорын / ұйым төлейді) сомадан 0%

3.27.2.2. Перевод денег с карты на карту посредством дистанционных 

каналов Банка:

3.27.2.2.1. Еуразиялық банктің клиентінің картасына 0 теңге

3.27.2.2.2. басқа екінші деңгейлі банктердің клиенттерінің карталарына

күнтізбелік ай 

ішінде 500 000 теге 

дейін қоса алғанда - 

0 тг; күнтізбелік ай 

ішінде 500 000 

теңгеден жоғары - 

сомадан 1%, мин. 

300 теңге

3.27.2.2.3. басқа екінші деңгейлі банктердің карталарынан "Еуразиялық банк" АҚ  

картасына
0 теңге

3.27.2.3. Банктің бөлімшелері арқылы шоттан ақша аудару:

3.27.2.3.1. "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің пайдасына 200 теңге

3.27.2.3.2. басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ұлттық валютада
сомадан 1,5 % + 500 

теңге

3.27.2.3.3.басқа банктердің клиенттерінің пайдасына шетел валютасында
сомадан 1,5 % + 500 

теңге

3.27.2.4. Перевод денег с карты на карту посредством дистанционных 

каналов других банков

Еуразиялық банктің клиенттің картасына және / немесе Еуразиялық банктің 

клиенттінің картасынан

сомадан 1%, мин. 

300 теңге

3.27.3. Транзакциялық  комиссиялар  (ҚҚС-сыз):

3.27.3.1.  Банкоматтан қолма-қол ақша алу:

3.27.3.1.1. "Еуразиялық банк" АҚ желісі

3.27.3.1.2. ҚР боынша басқа банктердің желісі

- күнтізбелік ай 

ішінде 5 миллион 

теңгеге дейін - 0 

теңге; - күнтізбелік 

ай ішінде 5 миллион 

теңгеден астам - 

сомадан 1%



3.27.3.1.3. ҚР-дан тыс басқа банктер желісі*** 

 - күнтізбелік ай 

ішінде 20 миллион 

теңгеге дейін - 0 

теңге; - күнтізбелік 

ай ішінде 20 

миллион теңгеден 

астамды қоса 

алғанда - сомадан 

1,5%

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

3.27.3.2.1. "Еуразиялық банк" АҚ желісі, теңгеде

- күнтізбелік ай 

ішінде 10 миллион 

теңгеге дейін - 0 

теңге; - күнтізбелік 

ай ішінде 10 

миллион теңгеден 

астам - сомадан 1% 

мин. 300 тг.

3.27.3.2.2. "Еуразиялық банк" АҚ желісі, шетел валютасында 

күнтізбелік ай 

ішінде 25000 USD / 

EUR қоса алғанда - 

0%; күнтізбелік ай 

ішінде 25000 доллар 

/ еуродан жоғары - 

сомадан 1,3%, мин. 

300 тг.

3.27.3.2.3. сеть других банков
сомадан 1,5%, мин. 

350 теңге

3.27.3.3. Қолма-қол ақшасыз төлем:

3.27.3.3.1. Сауда және қызмет көрсету кәсіпорындарындағы тауарлар мен 

қызметтерге төлем:
0 теңге

3.27.3.3.2. Казино / лотерея қызметтері / электрондық ақша сатып алу үшін қолма-

қол ақшасыз төлем

сомадан 3,5%  +1000 

теңге

3.27.4. Сақтандыру ұйымы атынан туристік сақтандыру шарты бойынша 

сертификат құнын аудару (ҚҚС-сыз):

3.27.4.1. негізгі карта бойынша (пакеттен тыс)

3.27.4.1.1. Full 57 600 теңге

3.27.4.1.2. Light 14 400 теңге

3.27.4.2. қосымша карта бойынша (пакеттен тыс)

3.27.4.2.1. Full 57 600 теңге

3.27.4.2.2. Light 14 400 теңге

3.27.5. Үзінді көшірмелер

3.27.5.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату (ҚҚС-сыз):

3.27.5.1.1. "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге

3.27.5.1.2. басқа банктердің желісі 100 теңге

3.27.5.1.3. соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге

3.27.5.2. Банктің бөлімшелері бойынша шот көшірмесі (ҚҚС-сыз)

3.27.5.2.1. ай сайынғы 200 теңге

3.27.5.2.2. қосымша 500 теңге

3.27.5.2.3. қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін 2 000 теңге

3.27.5.3. Клиенттің өтініші бойынша шот бойынша жазбаша ақпарат беру 

(ҚҚС-ты ескере отырып):

3.27.5.3.1. Банктің бөлімшелері арқылы 500 теңге



3.27.6. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код есептегішті 

бастапқы қалпына қайтару, PIN-кодты ауыстыру (ҚҚС-сыз):

3.27.6.1. халықаралық стоп-параққа енгізбей 250 теңге

3.27.6.2. халықаралық стоп-параққа енгізумен 18 000 теңге

3.27.6.3. PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару 200 теңге

3.27.6.4. ДСН-кодты ауыстыру 250 теңге

3.27.7.  Smartbank мобильді қосымшасындағы SMS және PUSH 

хабарламалары (ҚҚС-сыз)

3.27.7.1. Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және Smartbank мобильді 

қосымшасында push-хабарламалар арқылы ақпарат беру
0 теңге

3.27.8.Банкоматтар арқылы жасалған транзакциялар туралы ақпаратты 

ұсыну бойынша шығындарды өтеу, соның ішінде бейнелер (ҚҚС есебімен)

3.27.8.1. «Еуразиялық банк» АҚ төлем карталарында бейнежазбаны ұсынуға 

арналған шығындар
5 000 теңге

Ескерту

* Lounge Key VIP залдарына кіру премиум-сегменттік төлем картасымен 

қамтамасыз етілген, кейбір жағдайларда төлқұжат пен отырғызу талоны қосымша 

сұралады. Mastercard Black Edition карталарының иелері үшін қол жетімділік 

құны  32$ құрайды (бір келушіге, бір келуге) (немесе негізгі иеленушіге айына екі 

рет келуге 0 теңге, егер Банкте 1000000 сомасында депозит болса) теңге немесе 

одан көп); Visa Infinite картасы иелері үшін жылына 6 келу ақысыз, содан кейін 

кіру құны 32$ құрайды (бір келушіге, бір келуге) (немесе негізгі ұстаушы айына 

екі рет келуге 0 теңге, егер банкте салым бар болса) 1000000 теңге немесе одан 

көп сома); Visa Platinum карточкаларын ұстаушылар үшін жылына 2 келу ақысыз, 

содан кейін кіру құны 32$ құрайды (бір келушіге, бір келуге) (немесе негізгі 

ұстаушы айына екі рет келуге 0 теңге, егер банкте салым бар болса) 1000000 теңге 

немесе одан көп сома).

** Бір ашық депозитке тек 1 карточка пакеті жеңілдікпен беріледі. Ай сайынғы 

қызмет көрсету үшін комиссияның өзгеруі клиент қызмет көрсету шарттарын 

өзгерту туралы өтінішпен банк бөлімшесіне хабарласқан сәттен бастап 10 жұмыс 

күні ішінде жүзеге асырылады.

*** Банкоматқа қызмет көрсететін банк кейбір жағдайларда қолма-қол ақшаны 

алу үшін қосымша ақы алуы мүмкін.



 «Еуразиялық банк» АҚ

Азық-түлік 

тауарлары, 

гастрономдар, АЖС, 

әуе жолдары

Азық-түлік 

тауарлары, әуе 

жолдары

(MCC = 5499. 5542, 

3000-3350, 4511)

(MCC = 5499. 3000-

3350, 4511)

Тарифтік 

топтама 

№

Кәсіпкер 

жоспарлаған 

операциялардың 

көлемі орташа 

айына, теңгеде

Visa International / 

MasterCard WorldWide

Visa International / 

MasterCard 

WorldWide

Visa International / 

MasterCard 

WorldWide

Visa International
 MasterCard 

WorldWide

0
10 000 000-нан 

жоғары 

0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 

0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 

1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 

1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0

0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 

1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 

2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0

 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 

1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 

1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 

2,7; 2,8; 2,9; 3,0

1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 

2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 

2,9; 3,0

 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 

3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 

4,0;

1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 

2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 

3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0;

1
5 000 000-нан 

жоғары 

0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 

0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 

1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 

2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 

2,7; 2,8; 2,9; 3,0

1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 

1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 

2,9; 3,0

 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 

1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 

1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 

2,7; 2,8; 2,9; 3,0

1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 

2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 

2,9; 3,0

 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 

3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 

4,0;

1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 

2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 

3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0;

2
2 000 000-нан бастап 

5 000 000-ға дейін

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 

1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 

1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 

2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0

1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 

2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 

1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0

1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 

1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 

2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 

3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 

4,0;

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 

2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 

3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 4,0;

(MCC = 5511, 5521)

Барлығы ( MCC ≠ 

5499, 3000-3350, 4511 

болу талабымен)

Автодилеры
Барлығы ( MCC ≠ 

3000-3350, 4511, 5499, 

5511, 5521, 9402, 5542 

болу талабымен)

Барлығы

Visa International / MasterCard WorldWide

29.3. Ұйымның қызметінің 

түрі

29-бөлім. Электронды ақша, сауда және интернет эквайринг бойынша комиссиялар1

29.1. Өнім Сауда эквайрингі Интернет эквайринг

29.2. Эмитент-банк Басқа банктердің карталары, %-да
 "Еуразиялық банк" АҚ және басқа 

банктер, %-да



3
500 000-нан бастап 2 

000 000-ға дейін

0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 

1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 

2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 

2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0

1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 

2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 

2,7; 2,8; 2,9; 3,0

1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 

2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 

3,0

3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 

3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 

4,0;

 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3; 

3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 

4,0;

4
100 000-нан бастап 

500 000-ға дейін

1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 

1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 

2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0

2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0

2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 

2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0

2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 

2,8; 2,9; 3,0

2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 

2,9; 3,0

 3,5; 3,6; 3,7; 3,8; 3,9; 

4,0;

  3,3; 3,4; 3,5; 3,6; 3,7; 

3,8; 3,9; 4,0;

5 100 000 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0

29.4. Сауда эквайрингі бойынша басқа тарифтер

Валютасы

теңге Тегін

теңге Тегін

теңге Тегін

теңге 3000

теңге 100 000

теңге Тегін

29.6. Корпоративтік сайттағы (немесе Банктің өзге веб-ресурсындағы) операциялар

29.6.1. Корпоративтік сайтта (немесе Банктің өзге веб-ресурсында) кез келген 

банктің пластикалық картасынан кредитті өтеу есебіне аударым
100 теңге 1 операция үшін

29.5.2. Агенттердің (заңды тұлғалардың) пайдасына электрондық ақша шығару
клиенттер өтеген (қолданған) электрондық ақша сомасынан 0,2%

Атауы

Банкпен сауда және / немесе интернет эквайринг шартын жасау кезінде сауда және сервис кәсіпорнына шот ашу2

VISA Business3 және VISA Infinite4 картасын шығару және сауда / интернет эквайринг шарты әрекет ететін барлық мерзімде жыл сайын қызмет 

көрсету5

Банк орнатқан әр POS-терминал бойынша төлемдерге қызмет көрсетілгені үшін тоқсан сайынғы комиссия (айналымы айына 100 000 теңгеден асатын 

кезде)

Банк орнатқан әр POS-терминал бойынша төлемдерге қызмет көрсетілгені үшін тоқсан сайынғы комиссия (айналымы айына 100 000 теңгеден кем 

болса)6

Клиент өзі сатып алған POS-терминалды Банктің процессингтік жүйесіне қосу бойынша Банк шығыстарын бір рет өндіру

6 ірі желілі ПТС таратылмайды (POS-терминалдары 5-тен асатын)

29.6.2. Корпоративтік сайтта (немесе Банктің өзге веб-ресурсында) кез келген 

банктің пластикалық картасынан депозитті толықтыру және карточкалық шот 

есебіне аударым

Тегін

Ескертпе:

1 комиссия қолдану Банктің ішкі нормативтік құжаттарында анықталған өлшемдерге клиент сәйкес келген кезде жүргізіледі.

2 «CLIENT’S BANK» (БАНК- клиент, ИНТЕРНЕТ- клиент) заңды тұлғаларға қашықтықтан банктік қызмет көрсету жүйесіне клиентті міндетті қосқан кезде

3 клиент осы картаны алуды қалағанда №3, 4 және 5 тарифтік топтамаларға қолданылуы мүмкін

4 клиент осы картаны алуды қалағанда №1 және 2 тарифтік топтамаларға қолданылуы мүмкін.

5 тек Банктің POS/mPOS-терминалдарына ғана қолданылуы мүмкін. Клиент өзі сатып алған Банктің POS/mPOS-терминалы процессингіне қосылған жағдайда Банктің стандартты тарифтері 

қолданылады

Эквайрингті дамыту бойынша акция жүргізілген уақытта Банк орнатқан POS-терминал бойынша қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүргізгені үшін 

комиссия (әр POS-терминалға шарт жасалған күннен бастап үш айдан аспайтын уақытқа қолданылады)

29.5. Электрондық ақшамен операциялар

29.5.1. Жеке тұлғалардың пайдасына электрондық ақша шығару клиенттер өтеген (қолданған) электрондық ақша сомасынан 0,8%


