
Төлем карталары бойынша "Еуразиялық банк" АҚ-тың тарифтер жинағы

Тарифтердің атауы

 3-бөлім. Карточкалық өнімдер 

Төлем картасының түрі

1. Шығару және шотқа қызмет көрсету

1.1. Карта шығару және картаны қолданумен шотқа қызмет көрсету:

1 (бірінші) жылы

2 (екінші) жылдан бастап сауда-сервистік кәсіпорындарда карта бойынша 

сатып алудың қолма-қол ақшасыз айналымы айына 50 000 теңге және одан көп 

аз болған кезде

2 (екінші) жылдан бастап сауда-сервистік кәсіпорындарда карта бойынша 

сатып алудың қолма-қол ақшасыз айналымы айына 50 000 теңгеден аз болған 

кезде

Картаны жедел шығару:

- филиалдар үшін (3 жұмыс күніне дейін)

- бөлімшелер үшін (6 жұмыс күніне дейін)

1.2. Карта ұстаушының бастамасы бойынша картаны ауыстыру немесе 

жоғалғанның/ұрланғанның орнына жаңа карта шығару*

1.3. Қолданылу мерзімі өткеннен кейін картаны банктің бастамасы бойынша 

ауыстыру

2. Ақшаны есепке алу

 - картаны пайдаланумен ағымдағы шотқа ақшаны есепке алу:

3. Транзакциялық комиссиялар 

3.1. Тауарлар мен қызметтерге қолма-қол ақшасыз төлем (оның ішінде Смартбанк 

ҚБҚК-да)3.2.

 - "Еуразиялық банк" АҚ-тың банкоматтар желісінде

- ҚР аумағындағы басқа банктердің банкоматтар желісінде

- ҚР тыс жерде басқа банктердің банкоматтар желісінде  

 MasterCard World 

  1000 теңге 

 0 теңге 

 0 теңге 

  3 500 теңге 

  3 500 теңге 

 0 теңге 

Қолма-қол ақшаны алу:

 Тарифтер 

0%

күнтізбелік ай ішінде 300 000 теңгеге дейін (осыны қоса алғанда) - 0 

теңге, күнтізбелік ай ішінде 300 000 теңгеден астам - сомадан 1% 

сомадан 1,5%

 0 теңге 

 0 теңге 

 500 теңге 

Эко карта



- POS-терминалды пайдалана отырып, "Еуразиялық банк" АҚ кассаларында

- басқа банктердің кассаларында

3.3. Банктің/басқа банктердің қашықтан қызмет көрсету арналары арқылы 

картадан картаға ақша аудару:- Еуразиялық банк картасына

- басқа банктердің карталарына

- басқа банктердің қашықтан қызмет көрсету арналары арқылы картадан 

картаға ақша аудару

3.4. банк бөлімшелері арқылы ақша аудару

күнтізбелік ай ішінде 5 млн теңгеге дейін (осыны қоса алғанда) – 0 

теңге;

күнтізбелік ай ішінде 5 млн теңгеден астам  - сомадан 0,95% 

сомадан 1,5% +500 теңге

сомадан 1,5%, ең азы 350 теңге

0 теңге

күнтізбелік ай ішінде 50 000 теңгеге дейін (осыны қоса алғанда) - 

0 теңге;

күнтізбелік ай ішінде 50 000 теңгеден жоғары - сомадан 0,9% 

ең азы 200 теңге

сомадан 0,9%, ең азы 200 теңге



4. Үзінді-көшірмелер

4.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:

- "Еуразиялық банк" АҚ желісі

- басқа банктер желісі

4.2. Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату:

4.3. Картаны қолданумен шот бойынша үзінді-көшірмелер:

- ай сайынғы

- қосымша

- қосымша, екі айдың алдындағы әр ай үшін

соңғы күнтізбелік айлар

4.4.

Клиенттің сұратуы бойынша банк бөлімшелері арқылы ақпараттық 

хаттар/анықтамалар және өзге де құжаттар ұсыну

4.5. Smartbank ұялы қосымшасында SMS-хабарламалар және PUSH-хабарламалар 

арқылы карта/шот бойынша қозғалыс туралы ақпаратты ұсыну (айына)

5. Жоғалған/ұрланған картаны оқшаулау, PIN-код есептегішті бастапқы қалпына 

қайтару, PIN-кодты ауыстыру

- халықаралық стоп-параққа енгізбей

- халықаралық стоп-параққа енгізумен

- ДСН- кодты ауыстыру

- PIN-код есептегішті бастапқы қалпына қайтару

6. Банкоматтар арқылы жүргізілген операциялар туралы ақпарат, оның ішінде 

бейнежазба беру*

 - Бейнежазбаны ұсынуға байланысты шығыстарды өтеу

"Еуразиялық банк" АҚ төлем карталары бойынша*

7. Рұқсат етілмеген овердрафт сомасы туындаған жағдайда тұрақсыздық айыбы

 18 000 теңге 

 200 теңге 

 500 теңге 

  2000 теңге 

 250 теңге 

* ҚҚС есебімен

 5 000 теңге 

 500 теңге 

 250 теңге 

Ескерту:

Мерзімі кешіктірілген 90 күн ішінде күн сайын мерзімі кешіктірілген 

төлем сомасынан 0,5% 

Мерзімі кешіктірілген 90 күн өткеннен кейін күн сайын мерзімі 

кешіктірілген төлем сомасынан 0,03% , 

шарт қолданылатын әрбір жыл үшін овердрафт сомасының 10% 

 0 теңге 

 100 теңге 

  100 теңге 

 200 теңге 

 1-ші ай - 0, одан әрі 150 теңге 


