
ІШКІ АҚПАРАТ

Саяхаттар Мекемелер
Киім мен 

аксессуарлар
Авто Медицина Өнімдер Ойын-сауық

депозиттегі 

сома 1,5-7 

млн. тг. 

басталғанда

депозиттегі 

сома 7 млн. 

тг. асқанда

Ұлғайтылға

н бонус 

(Қонақүй, 

авиа, т/ж 

билеттері)

Ұлғайтылған 

бонус 

(Мейрамхана, 

кафе, бар)

Ұлғайтылған 

бонус (Киім, 

аяқ киім, 

аксессуарлар)

Ұлғайтылған 

бонус (ЖҚС, 

ТҚКС, көлік жуу 

бекеттері)

Ұлғайтылған бонус 

(Дәріханалар, 

медициналық 

мекемелер)

Ұлғайтылған 

бонус 

(Супермаркетте

р)

Ұлғайтылған бонус 

(Кино, аквапарк, 

аттракцион, 

бейнеойын 

клубтары, театр, 

галерея, цирк және 

т.б.)

1 "Ванилла" пакеті 0,5% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

2 "Стандарт" пакеті 0,5% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

3 "Премиум" пакеті 1% 1% 2% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

4 "Salary New" өнімі, "Gold" пакеті 0,5% x2 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

5
"Salary New" өнімі, пластик түрі Visa Infinite/MC World 

Elite/MC Black Edition/Visa Platinum
1% x2 1% 2% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

6 Еуразия кредиттік карталары, CashBack MotoGP 0,5% 1% 2%

7 Бөліп төлеу функциясы бар кредиттік карта 1% 1% 2%

8
Бөліп төлеу және SmartСard (World) револьверлік кредит 

опциясы бар кредит лимиті

3% - алғашқы 

3 айда, одан 

кейін - 1%

1% 2%

9 Әлеуметтік карта 0,5% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

10

Жалақы тарифі (Жеке 4,5,6), Қызметкердің Smartcard 

жалақы картасы (ZP_Smartcard_staff) пластик түрі 

Mastercard Gold/ World /Visa Gold

0,5% x2 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

11

Жалақы тарифі (Жеке 4), Басшының Smartcard жалақы 

картасы (ZP_Smartcard_LPR) пластик түрі Visa Infinite /MC 

World Elite /Mc Black Edition/ Visa Platinum

1% x2 1% 2% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

12 Автокарта (World) 1% 1% 2% 1%
4% (кеңейтілген 

Авто-санат)

13 Эко-карта (World) 1% 2% 0,5%

14
"Приват-банкинг" пакеті (Visa Infinite/MC World Elite/MC 

Black Edition/Visa Platinum)
1% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

№ Бонустарды жұмсау операциясының атауы

Операцияны 

бастау үшін 

қажетті 

бонустардың 

ең аз 

мөлшері

1 

транзакцияға 

жұмсалатын 

бонус лимиті

Бонустарды 

айырбастау 

бағамы

1
POS терминалдар желісінде және интернетте (E-

commerce) бонустарды жұмсау, Smartbank төлемдері 

(коммуналдық қызметтер, ұялы байланыс)

100 BNS Шектеусіз
1 BNS = 1 

KZT

№ Бонустарды есептеу лимиттерінің атауы *** Gold/World Premium

"Приват-

банкинг" 

пакеті
1 Күнделікті лимит 30 000       

2 Ай сайынғы лимит 20 000          30 000          170 000     

0,25% (салым 

сомасынан)

***- Бонустарды есептеу "Приват-банкинг" пакетін қоспағанда, Ұстаушының барлық Премиум карточкалары үшін барлық операциялар бойынша айына 30 000 (отыз мың) бонустан және "Приват-банкинг" пакетін қоспағанда, "Бейілділік" акциясына қатысатын барлық қалған карточкалық өнімдер үшін барлық операциялар 

бойынша айына 20 000 (жиырма мың) жиынтық бонустан аспауы тиіс. "Приват-Банкинг" пакеті бойынша бонустарды есептеу барлық операциялар бойынша күніне 30 000 (отыз мың) бонустан, ал айына 170 000 (бір жүз жетпіс мың) жиынтық бонустан аспауы тиіс.

Клиент бірнеше төлем карточкаларын ашып, олар бойынша транзакцияларды жүзеге асырған жағдайда, Бонустарды төлеу "Приват-банкинг" пакетін қоспағанда, барлық Премиум карточкалары бойынша айына 30 000 (отыз мың) бонус және "Бейілділік" акциясына қатысатын қалған карточкалық өнімдер үшін Клиенттің 

өзінің төлем карточкалары бойынша жүргізген барлық транзакциялары бойынша айына 20 000 (жиырма мың) бонус сомасымен шектеледі. Клиент "Приват-банкинг" пакеті бойынша бірнеше төлем карточкасын ашқан жағдайда, бонустарды төлеу күніне 30 000 (отыз мың) бонуспен шектеледі, ал барлық операциялар 

бойынша айына 170 000 (жүз жетпіс мың) бонустан аспайды.

Қосымша карточкалар бойынша есептелетін бонустар төлем карточкасының негізгі ұстаушысының бонустық шотына аударылады.

Біржолғы акциялық бағдарламаларды  Банк Цифрлық банк блогы басшысының шешімінің негізінде серіктестерінің жеңілдіктері есебінен 25% дейінгі бонустармен банкпен уағдаласқан жекелеген серіктестері бойынша бейілділік бағдарламасын дамытуды реттеу үшін  жүргізеді.

Клиент тиісті нұсқаудың күшін жойған немесе оның орындалуын тоқтата тұрған жағдайларда, сондай-ақ келесі операцияларды жүргізу кезінде бонустарды есептеуге/жұмсауға жол  берілмейді: 

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

- төлем карточкасын пайдалана отырып ағымдағы шотқа ақша аудару; 

- бұрын тауардың/қызметтің ақысын төлеу үшін есептен шығарылған ақшаны төлем карточкасын пайдалана отырып, ағымдағы шотқа қайтару; 

- жол чектерін, сондай-ақ ақша аналогтарын (криптовалюта, электрондық валюта және т.б.) сатып алу; 

- шетел валютасын сатып алу және шетел валютасын сатып алуға байланысты комиссияларды төлеу; 

- ұтыстар мен бәстерге, лотерея билеттеріне, жүлделер ұтысы мен өзге де көтермелеу ойындарына қатысу құқықтарына ақы төлеу; 

- ақша аудару; 

- тиісті шарт бойынша ҚР екінші деңгейлі банктері алдындағы берешегін төлеу;

- клиенттің шоттарына  қоса алғанда уәкілетті органдардың, екінші деңгейлі банктердің, сот орындаушыларының тарапынан, бірақ олармен шектелмей, қолданыстағы заңнама негізінде шектеулер/тыйым салынған жағдайда;

- B2B сервистері мен бизнес қызметтеріне ақы төлеу;

- электронды әмиянды толтыру;

- телефон арқылы сатуды қоса алғанда, телекоммуникациялық жабдық сатып алу;

- жарнамалық қызметтерге ақы төлеу;

- ломбардтарда төлем жасау;

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

EurasianPay

/ApplePay/S

amsung 

Pay/Google 

Pay 

қосымшасы

ндағы 

жанасусыз 

төлемдер 

үшін 

берілетін 

*- Екі еселенген бонустарды есептеу карточка ашылған сәттен бастап 3 (үш) ай ішінде жарамды, "Жалақы картасы" өнімінің, оның ішінде "Salary New Premium", "Salary New" өнімдерінің жаңа карталары үшін.  Кепілдендірілген бонусты есептеу кезінде бонустар екі еселенеді және бонустардың басқа түрлеріне 

қолданылмайды.

2%

Smartbank 

мобильді 

қосымшасынд

а тіркелу үшін 

берілетін 

Welcome-

бонус

500 бонус

Сүйікті санатты белгілеу кезіндегі бонус

30%

Бонустарды пайдалану

Бонустарды есептеу лимиттері

**- Қосымша бонус клиент-жеке тұлға депозитіндегі сома 1 500 000 бастап 7 000 000 теңгеге дейін құраса немесе тиісті карточкалық операцияны жүргізерден 3 (үш) жұмыс күні бұрын 7 000 000 теңгеден жоғары болған жағдайда retail-транзакция үшін қолданылады

1-қосымша. "Еуразиялық банк" АҚ төлем карточкаларын ұстаушылар үшін "Бейілділік" акциясы бойынша бонустарды есептеу мөлшерлемелері

№ Бонус берілетін өнімнің, тарифтің атауы Кепілдендірі

лген бонус, %

Екі еселенген 

бонустар, %*

Тауарлар мен қызметтердің 500 теңгеден асатын сомасын қолма-қол ақшасыз төлеу жөніндегі retail-транзакция кезіндегі бонус мөлшері

Депозит үшін қосымша 

бонус, %**
2022 жылғы 31 

желтоқсанға дейінгі 

кезеңде ашылған 

алғашқы депозит 

үшін қосымша 

бонустар. Ең көбі 13 

000 бонус.


