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ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫ БОЙЫНША ТАРИФТЕР 

 

Автокарта 
 

1. 
Шығару және шотқа қызмет 

көрсету 
 

1.1 
 Карта шығару және картаны 
пайдаланумен шотқа қызмет 

көрсету: 

 

 1 (бірінші) жылда 0 тенге 

 
2 (екінші) жылдан бастап сауда 

және қызмет көрсету 
кәсіпорындарындағы карта 

0 тенге 

 
2 (екінші) жылдан бастап сауда-

саттық және қызмет көрсету 
кәсіпорындарындағы 

300 тенге 

1.2. Шұғыл карта шығару:  

 - филиалдар үшін (1 жұмыс күніне 
дейін) 

4 500 тенге 

 - филиалдар үшін (3 жұмыс күніне 
дейін) 

4 500 тенге 

1.3. 
 Карточканы ұстаушының 
бастамасымен ауыстыру немесе 
жоғалған 

1000 тенге 

1.4. 
Банктің бастамасымен мерзімі 

өткеннен кейін картаны ауыстыру 
0 тенге 

2.  Ақшаны есепке алу және аудару  

2.1. 
 Карта арқылы ағымдағы шотқа 

ақша аудару (қолма-қол / қолма-
қол емес) 

0 тенге 

2.2. 
Банктің / басқа банктердің 

қашықтағы каналдары арқылы 
картадан картаға ақша аудару: 

 

 - Еуразиялық банктің картасына 0 теңге 

 
- басқа ЕДБ клиенттерінің 

карталарына (соның ішінде 
телефон нөмірі бойынша) 

күнтізбелік ай ішінде 50 000 
теңгеге дейін - 0 теңге; 

күнтізбелік ай ішінде 50 000 
теңгеден астам - сомадан 

0,9%, мин. 200 теңге 

 

- телефон нөмірі бойынша СМП 2.0 
аударымдары (Халық банкі, Жусан 

Банк, Қазпошта, Bereke Bank, 
ForteBank, Банк ЦентрКредит, Банк 

Фридом Финанс Қазақстан және 
Kassa 24) 

әр аударым үшін 5 теңге 

2.3. 
Басқа банктердің қашықтағы 

арналары арқылы карточкадан 
картаға ақша аудару 

Сомадан 0,9%, 
мин. 350 теңге 

2.4. 
 Банктің бөлімшелері арқылы 

ақша аудару 
Сомадан 1,5% + 500 

3. Транзакция үшін төлемдер  

3.1. Қолма-қол ақша алу:  

 - «Еуразиялық банк» АҚ 
банкоматтық желісінде 

0% 

 
- Қазақстан Республикасының 

аумағындағы басқа банктердің 
банкоматтар желісінде 

1% 

 
- Қазақстан Республикасынан тыс 

басқа банктердің банкоматтар 
желісінде 

сомадан 1,5% 

3.2. 
Қолма -қол ақшаны кассадан POS 

-терминал арқылы алу: 
 

 
- «Еуразиялық банк» АҚ кассалары 

арқылы POS терминалды 
пайдалану 

күнтізбелік ай ішінде 10 
миллион теңгеге дейін 

немесе балама валютаны 
қоса алғанда – 0 теңге; 
күнтізбелік ай ішінде 10 

млн теңгеден астам немесе 
балама валютада – сомадан 

0,95 % 

 - басқа банктердің кассаларында 
Сомадан 1,5%, мин. 350 

теңге 

4. 
 Тауарлар мен қызметтерге 

қолма-қол ақшасыз төлем (соның 
ішінде Smartbank арқылы) 

0 тенге 

5. 
Үзінді көшірмелер мен қызметтер 

үшін басқа да комиссиялар 
 

5.1. 
Банкомат немесе POS терминал 

арқылы теңгерімді сұрату: 
 

 - «Еуразиялық банк» АҚ желісі 0 теңге 
 - басқа банктер желісі 100 теңге 

5.2. 
Соңғы 10 операция туралы 

ақпарат сұрау: 
100 теңге 

5.3. 
Карточканы пайдалану арқылы 

шот көшірмесі: 
 

 - ай сайын 200 теңге 
 - қосымша 500 теңге 

 
- қосымша, екі айдың алдындағы 
ай үшін соңғы күнтізбелік айлар 

соңғы күнтізбелік айлар » 
2000 теңге 

5.4. 

Банктің филиалдары арқылы 
клиенттің талабы бойынша 

ақпараттық хаттар / анықтамалар 
және басқа құжаттар беру 

500 теңге 

5.5. 

Smartbank мобильді 
қосымшасында SMS-

хабарламалар мен PUSH- 
хабарламалар арқылы картадағы 

/ шоттағы қозғалыс туралы 
ақпарат беру (айына) 

1-ші ай - 0, содан кейін 150 
теңге 

5.6. 
 Банкоматтар арқылы жасалған 
транзакциялар туралы ақпарат 

беру, соның ішінде - бейнелер * 

 

 

- Еуразиялық банк» АҚ төлем 
карталары арқылы бейне 

жазбаны қамтамасыз етуге 
байланысты шығындардың 

орнын толтыру  * 

5000 теңге 

5.7. 
Төлем талабын (ТТ), инкассалық 

өкімді (ИӨ) және т.б. орындағаны 
үшін (толық/ішінара) комиссия 

сомадан 0,35% (min. 700 
теңге, max. 7500 теңге) 

6. 

Жоғалған / ұрланған карточканы 
бұғаттау, ПИН-код есептегішін 
қалпына келтіру, ПИН-кодты 

өзгерту 

 

6.1. 
 Жоғалған / ұрланған карточканы 

бұғаттау 
 

 - халықаралық стоп лист тізіміне 
кірмей 

250 теңге 

 - халықаралық стоп лист тізіміне 
ене отырып 

18 000 теңге 

6.2.  PIN-кодты өзгерту  

 - «Smartbank» ҚБҚ PIN-кодты 
өзгерту 

0 теңге 

 - Басқа арналар арқылы PIN кодын 
өзгерту 

250 теңге 

6.3. PIN есептегішін қалпына келтіріңіз 200 теңге 

7. 
Рұқсат етілмеген овердрафт 

сомасы болған жағдайда айыппұл 

90 күн бойы күн сайын 
төленбеген төлем 

сомасының 0,5%; күн сайын 
мерзімі өткен төлем 

сомасының 0,03% -ы 90 күн 
кешіктірілгеннен кейін, 

бірақ шарт бойынша 
қолданылатын әрбір жыл 

үшін овердрафт сомасының 
10% -ынан аспайды. 

Ескерту: ҚҚС ескерумен*. 
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SMARTcard 
 

1.  Шығару және шотқа қызмет көрсету 

1.1. 

Карта шығару және 
картаны 

пайдаланумен шотқа 
қызмет көрсету: 

0 теңге 

1.2. 
 Картаны жедел 

шығару: 
 

 филиалдар үшін (1 
жұмыс күніне дейін) 

4 500 теңге 

 бөлімшелер үшін (3 
жұмыс күніне дейін) 

4 500 теңге 

1.3. 

 Картаны карта 
ұстаушының өтініші 
бойынша ауыстыру 
немесе жоғалған/ 

ұрланғанның орнына 
жаңа карта шығару 

1000 теңге 

1.4. 

 Банктің бастамасы 
бойынша картаны 
ауыстыру, уақыты 
біткенде 

0 теңге 

2. 
 Ақшаны есепке алу 
және ақша аудару 

Меншікті қаражат 

Несие лимиті 
(10 000 

теңгеден 
аспайды, 

комиссияны 
қоспағанда) 

2.1. 

Карта арқылы 
ағымдағы шотқа 

ақша аудару (қолма-
қол ақшасыз/қолма-

қол ақша) 

0 теңге 

2.2. 

Банктің қашықтағы 
арналары арқылы 
картадан картаға 

ақша аудару: 

  

 - Еуразиялық банктің 
картасына 

0 теңге сомадан 4% 

 

- басқа ЕДБ 
клиенттерінің 

карталарына (соның 
ішінде телефон нөмірі 

бойынша) 

күнтізбелік ай ішінде 
50 000 теңгеге дейін – 

0 теңге; күнтізбелік 
айда 50 000 теңгеден 

жоғары - соманың 
0,9%, мин. 200 теңге 

сомадан 4% 

 

- телефон нөмірі 
бойынша СМП 2.0 

аударымдары (Халық 
банкі, Жусан Банк, 
Қазпошта, Bereke 

Bank, ForteBank, Банк 
ЦентрКредит, Банк 

Фридом Финанс 
Қазақстан және Kassa 

24) 

әрбір аударым үшін 5 
теңге 

қарастырылм
аған 

2.3. 

 Басқа ЕДБ 
қашықтағы арналары 

арқылы картадан 
картаға ақша аудару: 

  

 

- Еуразиялық банктің 
клиент картасына 

және / немесе 
Еуразиялық банк 

клиенттің картасынан 

Сомадан 0,9%,  
мин. 200 теңге 

сомадан 4% 

2.4. 
Банк бөлімшелері 

арқылы ақша аудару 
Сомадан 1,5% +  

500 теңге 
Сомадан 4% + 

500 теңге 

3. 

Жеке қаражаттарды 
пайдалану кезінде 

транзакциялық 
комиссиялар 

Меншікті қаражат 

Несие лимиті 
(10 000 

теңгеден 
аспайды, 

комиссияны 
қоспағанда) 

3.1. Қолма -қол ақшаны банкомат арқылы алу: 

 
-«Еуразиялық банк» 

АҚ банкоматтар 
желісінде 

күнтізбелік ай ішінде 1 
миллион теңгеге дейін 

- 0 теңге; күнтізбелік 
сомадан 4% 

айда 1 миллион 
теңгеден жоғары - 

соманың 0,95% 

 

- Қазақстан 
Республикасының 

аумағындағы басқа 
ЕДБ банкомат 

желісінде 

күнтізбелік ай ішінде 
300 000 теңгеге дейін 
– 0 теңге; күнтізбелік 

айда 300 000 теңгеден 
жоғары - соманың 1% 

сомадан 4% 

 

- Қазақстан 
Республикасының 

шегінен тыс басқа ЕДБ 
банкомат желісінде 

күнтізбелік ай ішінде 
300 000 теңгеге дейін 
– 0 теңге; күнтізбелік 

айда 300 000 теңгеден 
жоғары - соманың 

1,5% 

сомадан 4% 

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

 
- «Еуразиялық банк» 

АҚ кассаларында POS -
терминал арқылы 

күнтізбелік ай ішінде 
10 миллион теңгеге 

дейін немесе балама 
валютаны қоса 

алғанда – 0 теңге; 
күнтізбелік ай ішінде 

10 млн теңгеден астам 
немесе балама 

валютада – сомадан 
0,95 % 

сомадан 4% 

 - басқа ЕДБ 
кассасында 

Соманың 1,5%,  
мин 350 теңге 

сомадан 4% 

4. 

Тауарлар мен 
қызметтер үшін 

қолма -қол ақшасыз 
есеп айырысу (соның 

ішінде Smartbank 
мобильді 

қосымшасы) 

0 теңге 

5. 
Үзінді көшірмелер 

мен қызметтер үшін 
басқа да комиссиялар 

 

5.1. 
Банкомат немесе POS 

терминал арқылы 
балансты анықтау: 

 

 - «Еуразиялық банк» 
АҚ желісі 

0 теңге 

 - басқа банктер желісі 100 теңге 

5.2. 
Соңғы 10 операция 

туралы ақпарат сұрау: 
100 теңге 

5.3. 
Карточка арқылы шот 

бойынша үзінді 
көшірме: 

 

 - ай сайын 200 теңге 
 - қосымша 500 теңге 

 - қосымша, екі айдың 
алдындағы әр ай үшін 

2000 теңге 

5.4. 

Банктің бөлімшелері 
арқылы клиенттің 

өтініші бойынша шот 
бойынша жазбаша 

ақпарат беру 

500 теңге 

5.5. 

Smartbank мобильді 
қосымшасындағы 
SMS-хабарламалар 

мен PUSH- 
хабарландырулары 
арқылы карта / шот 
бойынша қозғалыс 

туралы ақпарат беру 

0 теңге 

5.6. 

Банкоматтар арқылы 
жасалған 

операциялар туралы 
ақпарат беру, соның 
ішінде. Бейнелер * 

 

 

- «Еуразиялық банк» 
АҚ төлем карталары 

бойынша * 
бейнежазбаны 

ұсынумен байланысты 
шығындарды өтеу 

5 000 теңге 

6. 
Жоғалған / ұрланған 

картаны бұғаттау, PIN-
кодты санауышт  
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қалпына келтіру, PIN-
кодты өзгерту 

6.1. 
 Жоғалған / ұрланған 

картаны бұғаттау: 
 

 
- халықаралық 

стоплист тізіміне 
енгізбей 

250 теңге 

 
- халықаралық 

стоплист тізіміне кіре 
отырып 

18 000 теңге 

6.2.  PIN-кодты өзгерту  

 - «Smartbank» ҚБҚ PIN-
кодты өзгерту 

0 теңге 

 
- Басқа арналар 

арқылы PIN кодын 
өзгерту 

250 теңге 

6.3. 
PIN есептегішті 

қалпына келтіріңіз 
200 теңге 

7. 

Қарыз алушының 
бастамасы бойынша 
шарттарды өзгерту 

үшін комиссия 

 

7.1. 

сатып алудан бұрын 
бөліп төлеу жоспары 

(опция опция 
орнатылған сәттен 

бастап 30 күнтізбелік 
күн ішінде жарамды) 

 

7.1.1
. 

- Серіктестер 
желісінде бөліп төлеу 

опциясын 
қолданғаны үшін 

комиссия (3 және 6 
ай) 

тегін 

7.1.2
. 

- Серіктестер 
желісінде бөліп төлеу 

опциясын 
қолданғаны үшін 

комиссия (9 және 12 
ай), таңдалған төлем 

кезеңінің әр айы үшін. 1000 теңге 

7.1.3
. 

- бөліп төлеу 
опциясын серіктестер 

желісінен тыс 
пайдаланғаны үшін 

комиссия (3, 6, 9 және 
12 ай), таңдалған 

төлем кезеңінің әр 
айы үшін. 

7.2. 
Сатып алғаннан кейін 

айналмалы несие 
 

7.2.1
. 

- пайдаланылған 
несие лимитінің 

сомасын бөліп төлеу 
жоспарынан 

айналмалы несиеге 
ауыстыру опциясын 

қолданғаны үшін 
комиссия (әр сатып 

алу үшін 1 (бір) 
күнтізбелік жыл 
ішінде бір рет) 

0 теңге 

7.2.2
. 

- жеңілдік кезеңі 
(қолма -қол ақша алу 

операцияларына, 
аударымдарға және 
бөліп - бөліп сатып 

алғаннан кейін 
айналымды несиеге 

аударылған сатып 
алуға 

қолданылмайды) 

50 күнтізбелік күнге дейін (ағымдағыдан 
кейінгі айдың 20 -сына дейін) 

7.2.3
. 

- берешек сомасын 
өтеу кешіктірілген 

жағдайда 
тұрақсыздық айыбы 
(айыппұл, өсімпұл): 

 

 
- кешіктірілгеннен 

кейін 90 (тоқсан) күн 
ішінде 

мерзімі өткен төлем сомасының 0,5%, 
кешіктірілген әрбір күн үшін 

 - 90 (тоқсан) күн 
кешігуден кейін 

күн сайын кешіктірілгені үшін төлем 
сомадан 0,03%, бірақ берілген несие 

сомасының 10%-нан артық емес, 
шартты қолданудың әр жылы үшін 

8. 
Рұқсат етілмеген 

овердрафт сомасы 
кезінде айыппұл 

шартты қолданудың әр жылы үшін, 
мерзімі өткен төлем сомасының 0,5% 
күн сайын кешіктірілген 90 күн үшін 

мерзімі өткен төлем сомасының 0,03% -
ы 90 күн кешіктірілгеннен кейін күн 
сайын, овердрафт сомасының 10% -

ынан аспайды 

Ескерту: ҚҚС ескерумен. 
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ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Эко-карта 
 

1.  Шығару және шотқа қызмет көрсету  

1.1. 
Картаны қолдану арқылы карточканы 

шығару және оны жүргізу: 
 

 1 (бірінші) жылда 0 теңге 

 

2 (екінші) жылдан бастап сауда және 
қызмет көрсету кәсіпорындарындағы 
картасымен сатып алудың қолма-қол 

ақшасыз айналымының жалпы 
сомасымен, айына 50 000 теңге немесе 

одан көп 

0 теңге 

 

2 (екінші) жылдан бастап сауда-саттық 
және қызмет көрсету 

кәсіпорындарында карточкасы 50 000 
теңгеден кем сатып алудың жалпы 

қолма-қол емес айналымымен, айына 

500 теңге 

1.2. Шұғыл карта шығару:  

 - филиалдар үшін (1 жұмыс күніне 
дейін) 

4 500 теңге 

 - филиалдар үшін (3 жұмыс күніне 
дейін) 

4 500 теңге 

1.3. 

Карточканы ұстаушының 
бастамасымен ауыстыру немесе 

жоғалған / ұрланған картаның орнына 
жаңа картаны шығару 

1000 теңге 

1.4. 
Банктің бастамасымен картаны 

ауыстыру, мерзімі өткеннен кейін 
0 теңге 

2. Ақшаны есепке алу және аудару  

2.1. 
 Карта арқылы ағымдағы шотқа ақша 
аудару (қолма-қол / қолма-қол емес 

әдіс) 
0 теңге 

2.2. 
Банктің / басқа банктердің қашықтағы 
каналдары арқылы картадан картаға 

ақша аудару: 

 

 - Еуразиялық банктің картасына 0 теңге 

 
- басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына 

(соның ішінде телефон нөмірі 
бойынша) 

күнтізбелік ай ішінде  
50 000 теңгеге дейін –  

0 теңге; күнтізбелік айда 
50 000 теңгеден жоғары 

- сомадан 0,9%,  
мин. 200 теңге 

 

- телефон нөмірі бойынша СМП 2.0 
аударымдары (Халық банкі, Жусан 

Банк, Қазпошта, Bereke Bank, ForteBank, 
Банк ЦентрКредит, Банк Фридом 
Финанс Қазақстан және Kassa 24) 

әр аударым үшін 5 теңге 

2.3. 
 Басқа банктердің қашықтағы 

арналары арқылы карточкадан 
картаға ақша аудару 

Сомадан 0,9%,  
мин. 200 теңге 

2.4. 
Банктің филиалдары арқылы ақша 

аудару 
Сомадан 1,5% +  

500 теңге 

3. Транзакция үшін төлемдер  

3.1. 
Банкомат желісі арқылы қолма-қол 

ақша алу: 
 

 - «Еуразиялық банк» АҚ банкоматтық 
желісінде 

0% 

 
- Қазақстан Республикасының 

аумағындағы басқа банктердің 
банкоматтар желісінде 

күнтізбелік ай ішінде  
300 000 теңгеге дейін –  
0 теңге, күнтізбелік ай 

ішінде 300 000 теңгеден 
жоғары - сомадан 1% 

 - Қазақстан Республикасынан тыс басқа 
банктердің банкоматтар желісінде 

сомадан 1,5% 

3.2. 
POS терминал арқылы қолма-қол 

ақша алу: 
 

 - POS терминалын пайдаланатын 
«Еуразиялық банк» АҚ кассаларында 

күнтізбелік ай ішінде  
10 миллион теңгеге 

дейін немесе балама 
валютаны қоса алғанда – 

0 теңге; күнтізбелік ай 
ішінде 10 млн теңгеден 
астам немесе балама 
валютада – сомадан  

0,95 % 

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

4. 
Тауарлар мен қызметтерге қолма-қол 

ақшасыз төлем (соның ішінде 
Smartbank-те) 

0 теңге 

5. 
Үзінді көшірмелер мен қызметтер үшін 

басқа да комиссиялар 
 

5.1. 
Банкомат немесе POS терминалы 

арқылы теңгерімді сұрату: 
 

 - «Еуразиялық банк» АҚ желісі 0 теңге 
 - басқа банктер желісі 100 теңге 

5.2. 
Соңғы 10 операция туралы ақпарат 

сұраңыз: 
100 теңге 

5.3. 
Карточканы пайдалану арқылы шот 

көшірмесі: 
 

 - ай сайын 200 теңге 
 - қосымша 500 теңге 

 - қосымша, екі айдың алдындағы ай 
үшін соңғы күнтізбелік айлар 

2000 теңге 

5.4. 

Банктің филиалдары арқылы 
клиенттің талабы бойынша 

ақпараттық хаттар / анықтамалар 
және басқа құжаттар беру 

500 теңге 

5.5. 

Smartbank мобильді қосымшасында 
SMS-хабарламалар мен PUSH- 

хабарламалар арқылы картадағы / 
шоттағы қозғалыс туралы ақпарат беру 

(айына) 

1 ай - 0 , одан кейін 150 
теңге 

5.6. 

Банкоматтар арқылы жасалған 
транзакциялар туралы ақпарат беру, 

соның ішінде - бейнелер (ҚҚС 
есебімен) 

 

 

«Еуразиялық банк» АҚ төлем 
карталарында бейнежазбаларды 

ұсынуға байланысты шығындарды өтеу 
(ҚҚС-ты ескере отырып) 

5 000 теңге 

5.7. 
Төлем талабын (ТТ), инкассалық өкімді 

(ИӨ) және т.б. орындағаны үшін 
(толық/ішінара) комиссия 

сомадан 0,35% (min. 700 
теңге, max. 7500 теңге) 

6. 
Жоғалған / ұрланған карточканы 

бұғаттау, ПИН-код есептегішін қалпына 
келтіру, ПИН-кодты өзгерту 

 

6.1. 
Жоғалған / ұрланған карточканы 

бұғаттау 
 

 - халықаралық стоп-парақтар тізіміне 
кірмей 

250 теңге 

 - халықаралық стоп-парақтар тізіміне 
ене отырып 

18 000 теңге 

6.2. PIN-кодты өзгерту  

 - «Smartbank» ҚБҚ PIN-кодты өзгерту 0 теңге 

 - Басқа арналар арқылы PIN кодын 
өзгерту 

250 теңге 

6.3. PIN-код есептегішін қалпына келтіру 200 теңге 

7. 
Рұқсат етілмеген овердрафт сомасы 

болған жағдайда айыппұл 

90 күн кешіктірілгені 
үшін күн сайын мерзімі 
өткен төлем сомасынан 

0,5%, 90 күн 
кешіктірілгеннен кейін 

күн сайын мерзімі өткен 
төлем сомасының 0,03%, 

бірақ шартты қолдану 
мерзіміне сәйкес 
әрқайсысы үшін 

овердрафт сомасының 
10% артық емес 

Ескерту:*ҚҚС ескерумен. 
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ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Mastercard World PayPass/Visa Gold 

1. 
Карта шығару және төлем картасы 

пайдаланатын банктік шотқа жыл сайын 
қызмет көрсету 

MC Gold PayPass/MC 
World PayPass//Visa 

Gold 

1.1. 
 Карточка шығару және шотқа қызмет 

көрсету: 
 

 - ай сайынғы төлем 

0 теңге  ай сайынғы төлем (қашықтықтан шығарған 
кезде) 

 қосымша карта бойынша (топтамадан тыс) 
айына 

2 000 теңге 

1.2. Картаны жедел шығару:  

 - филиалдар үшін (1 жұмыс күніне дейін) 4 500 теңге 
 - бөлімшелер үшін (3 жұмыс күніне дейін) 4 500 теңге 

1.3. 

Карточканы карточка ұстаушының өтініші 
бойынша ауыстыру немесе 

жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа 
карточка шығару 

1 000 теңге 

1.4. 
Банктің бастамасы бойынша карточканы 

ауыстыру 
0 теңге 

1.5. 

1 жылдан астам уақыт бойы шығыс 
операциялары болмаған, пластикалық 

карта пайдаланылатын ағымдағы шотты 
жүргізу комиссиясы 

1 000 теңге 

2. Ақшаны есепке алу және аудару  

2.1. Ақшаны шотқа есепке алу:  

 - қолма-қол ақшамен сомадан 0% 
 - басқа банктерден аударумен сомадан 0% 

 - жалақылық жоба кезінде аударумен 
(кәсіпорын/ұйым төлейді) 

сомадан 0% 

 
-«Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ 

зейнетақы алушының есеп айырысу шотына 
аударылған зейнетақыны төлеу 

0 теңге 

2.2. 
Банктің қашықтықты арналары арқылы 

картадан картаға ақшаны аудару: 
 

 - Еуразиялық банк клиентінің картасына 0 теңге 

 - басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына 
(соның ішінде телефон нөмірі бойынша) 

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 

 

- телефон нөмірі бойынша СМП 2.0 
аударымдары (Халық банкі, Жусан Банк, 
Қазпошта, Bereke Bank, ForteBank, Банк 

ЦентрКредит, Банк Фридом Финанс 
Қазақстан және Kassa 24) 

әрбір аударым үшін 5 
теңге 

 - басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық 
банктің картасына 

0 теңге 

2.3. 
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 

2.4. 
Банк бөлімшелері арқылы шоттан ақша 

аудару: 
 

 "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің  
пайдасына 

200 тенге 

 басқа банктердің клиенттерінің пайдасына 
ұлттық валютада 

1,5% от суммы +500 
тенге 

 басқа банктердің клиенттерінің пайдасына 
шетел валютасында 

1,5% от суммы +500 
тенге 

3. Транзакциялық  комиссиялар  

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% 

3.2. 
Қолма-қол ақшаны кассадан POS-терминал 

арқылы алу: 
 

 -"Еуразиялық банк" АҚ желісі 

күнтізбелік ай ішінде 10 
миллион теңгеге дейін 

немесе балама 
валютаны қоса алғанда 
– 0 теңге; күнтізбелік ай 
ішінде 10 млн теңгеден 
астам немесе балама 
валютада – сомадан 

0,95 % 

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

теңге 

4. 
Сауда және сервис кәсіпорындарында 
тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу: 

0 теңге 

 

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

ақшасыз төлеу/әмияндарға 
аударым/электронды әмиянға аударым 

жасау 

3,5%+1000 теңге 

5. 

Сақтандыру ұйымының атынан 
саяхатшыларды сақтандыру шарты 

бойынша сертификат құнының төлемін 
аудару: 

 

 - негізгі карта бойынша (топтамадан тыс)  

 Full 17 600 теңге 
 Light 13 440 теңге 
 -  қосымша карта бойынша (топтамадан тыс)  

 Full 17 600 теңге 
 Light 13 440 теңге 

6. 
Үзінді көшірмелер мен қызметтер үшін 

басқа да комиссиялар 
 

6.1. 
Банкомат немесе POS-терминал көмегімен 

баланс сұрату: 
 

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге 
 - басқа банктердің желісі 100 теңге 
 Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге 

6.2. 
Банктің бөлімшелері арқылы шот бойынша 

үзінді-көшірме: 
 

 ай сайын 200 теңге 
 қосымша 500 теңге 

 қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың 
алдындағы әр ай үшін 

2000 теңге 

6.3. 
Клиенттің сұрауымен шот бойынша 

жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС есебімен): 
 

 - Банктің бөлімшелері арқылы (ҚҚС 
есебімен) 

500 теңге * 

6.4. 
Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және 
Smartbank мобильді қосымшасында push-

хабарламалар арқылы ақпарат беру 

бірінші айы - 0 теңге, 2 
және одан кейінгілері - 

айына 150теңге 

6.5. 
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) 

5 000 теңге* 

6.6. 
Төлем талабын (ТТ), инкассалық өкімді (ИӨ) 
және т.б. орындағаны үшін (толық/ішінара) 

комиссия 

сомадан 0,35% (min. 700 
теңге, max. 7500 теңге) 

7. 
Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, 

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына 
қайтару, PIN-кодты ауыстыру 

 

7.1.  Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:  

 - халықаралық стоп-параққа енгізбей 250 теңге 
 - халықаралық стоп-параққа енгізумен 18 000 теңге 

7.2. 
PIN-код есептегішті бастапқы қалпына 

қайтару 
200 теңге 

7.3. PIN-кодты өзгерту  

 - «Smartbank» ҚБҚ PIN-кодты өзгерту 0 теңге 
 - Басқа арналар арқылы PIN кодын өзгерту 250 теңге 

Ескерту: 
*ҚҚС ескерумен 
***Банкоматқа қызмет көрсетуші банк жекелеген жағдайларда қолма-қол 
қаражаттарды беру үшін қосымша комиссияны алуы мүмкін; 
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Әлеуметтік карта  
 

1. 
Карточка шығару және шотқа жыл сайын 

қызмет көрсету 
 

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 

1.2. 

1 жылдан астам уақыт бойы шығыс 
операциялары болмаған, пластикалық карта 

пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу 
комиссиясы 

1 000 теңге 

1.3. 

Карточканы карточка ұстаушының өтініші 
бойынша ауыстыру немесе 

жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа 
карточка шығару 

1 000 теңге 

1.4. 
Банктің бастамасы бойынша карточканы 

ауыстыру 
0 теңге 

1.5. Картаны жедел шығару  

 филиалдар үшін (1 жұмыс күніне дейін) 4 500 теңге 

 бөлімшелер үшін (3 жұмыс күніне дейін) 4 500 теңге 

2. Ақшаны есепке алу және аудару  

2.1. Ақшаны шоттарға есепке алу:  

 - қолма-қол ақшамен 0% 

 - басқа банктерден аударумен қарастырылмаған 

 

- «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ 
алушының есеп айырысу шотына 

аударылған жәрдемақыларды, 
шегерімдерді және т.б. төлеу** 

0 теңге 

2.2. 
Банктің қашықтықтан басқарылатын 

арналары арқылы картадан картаға ақша 
аудару: 

 

 Еуразиялық банктің клиентінің картасына 0 теңге 

 - басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына 
(соның ішінде телефон нөмірі бойынша) 

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 

 

- телефон нөмірі бойынша СМП 2.0 
аударымдары (Халық банкі, Жусан Банк, 
Қазпошта, Bereke Bank, ForteBank, Банк 

ЦентрКредит, Банк Фридом Финанс 
Қазақстан және Kassa 24) 

әрбір аударым 
үшін 5 теңге 

 басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық 
банктің картасына 

қарастырылмаған 

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 1,5%+500 
теңге 

 - басқа банктердің клиенттерінің пайдасына 
шетел валютасында 

сомадан 1,5%+500 
теңге 

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. Транзакциялық  комиссиялар  

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) 

3.2. 
Қолма-қол ақшаны кассадан POS-

терминал арқылы алу: 
 

 -"Еуразиялық банк" АҚ желісі 

күнтізбелік ай 
ішінде 10 

миллион теңгеге 
дейін немесе 

балама валютаны 
қоса алғанда – 0 
теңге; күнтізбелік 
ай ішінде 10 млн 
теңгеден астам 
немесе балама 

валютада – 
сомадан 0,95 % 

 - басқа банктердің желісі 
сомадан 1,5% 

(мин. 350 теңге) 

3.3. 
Қолма-қол ақшаны кредит лимиті есебінен 

POS-терминал немесе банкомат арқылы 
алғаны үшін қосымша комиссия: 

- 

4. 
Сауда және сервис кәсіпорындарында 
тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу: 

 

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 0 теңге 

 - басқа банктердің желісі 0 теңге 

5. 

Ойынхана 
қызметтері/лотерея/электронды 

ақшаларды сатып алу ақысын қолма-қол 
ақшасыз төлеу/әмияндарға 

аударым/электронды әмиянға аударым 
жасау 

сомадан 3,5% + 
1000 теңге 

6. 
Тауарлар мен қызметтерге төлеу үшін 

қосымша комиссия, кредит лимиті 
есебінен әртүрлі төлемдерді жүргізу 

- 

7. 
 Үзінді көшірмелер мен қызметтер үшін 

басқа да комиссиялар 
 

7.1. 
Банкомат немесе POS-терминал көмегімен 

баланс сұрату: 
 

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге 

 - басқа банктердің желісі 50 теңге 

7.2. Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге 

7.3. Шот бойынша үзінді-көшірме:  

 - ай сайынғы 200 теңге 

 - қосымша 500 теңге 

 - қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың 
алдындағы әр ай үшін 

2 000 теңге 

7.4. 
Клиенттің сұрауымен шот бойынша 

жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС есебімен) 
500 теңге * 

7.5. 
Карта/шот бойынша SMS-хабарлама және 
Smartbank мобильді қосымшасында push-

хабарламалар арқылы ақпарат беру 

бірінші айы тегін, 
2 және одан 
кейінгілері - 

айына 150 теңге 

7.6. 
Банкоматтарда жүргізілген операциялар 

бойынша ақпарат беру, 
 



 

eubank.kz 

ВНУТРЕННЯЯ ИНФОРМАЦИЯ 

оның ішінде бейнежазбамен (ҚҚС 
есебімен) 

 

- "Еуразиялық банк" АҚ төлем карточкалары 
бойынша  бейнежазба  берумен 

байланысты шығындардың  орнын толтыру 
(ҚҚС ескерумен) 

5000 теңге * 

8. 
Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, 

PIN-код есептегішті бастапқы қалпына 
қайтару, PIN-кодты ауыстыру 

 

8.1. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:  

 - халықаралық стоп-параққа енгізбей 250 теңге 

 - халықаралық стоп-параққа енгізумен 18 000 теңге 

8.2. 
PIN-код есептегішті бастапқы қалпына 

қайтару 
200 теңге 

8.3. PIN- кодты өзгерту  

 - «Smartbank» ҚБҚ PIN-кодты өзгерту 0 теңге 

 - Басқа арналар арқылы PIN кодын өзгерту 250 теңге 

9. 
Берілген қарыздар бойынша Банктің 

сыйақы мөлшерлемесі 
 

9.1. Белгіленген банктік қарыз шегінде:  

 - теңгеде жылдық  15% 

 - АҚШ долларында/еурода - 

9.2. Қарызға қызмет көрсету комиссиясы жылдық  15% 

9.3. 
Белгіленген банктік қарыз сомасынан асып 

кеткен жағдайда: 
 

 - теңгеде жылдық  15% 

 - АҚШ долларында/еурода - 

9.4. 

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 

9.5. Комиссиялық сыйақы қарастырылмаған 

 
Ескерту: 
*ҚҚС ескерумен  
**«Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ алушының есеп айырысу шотына 
аударылған зейнетақыны төлеу шотқа ақша аудару 2.1. бөліміне 
New_Salary  -«Gold» пакетіне аударылды.. 
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Visa Infinite/Visa Platinum/Mastercard Black Edition/Mastercard World Elite 
 

 Төлем  картасының түрі 

MC Black Edition /Visa Infinite/Visa 
Platinum/MC World Elite** Топтама: 

Тегін бір қосымша карта Gold/World; 
негізгі ұстаушыға сақтандыру 

сертификаты; негізгі карта ұстаушысы 
үшін консьерж-сервис. 

MC Black Edition/Visa 
Infinite/MC World Elite** 

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 

1. 
Карта шығару және төлем картасы 

пайдаланатын банктік шотқа жыл сайын 
қызмет көрсету 

   

1.1. 
Карточка шығару және шотқа қызмет 

көрсету: 
   

 - ай сайынғы төлем қарастырылмаған 

4 000 теңге (0 теңге, егер 
депозиттің сомасы 

тізбекті 30 күнтізбелік 
күн ішінде 10 000 000 

теңгеден немесе 
теңгедегі баламасынан 
кем емес болса), ҚҚС 

жоқ 

4 000 теңге (0 теңге, егер 
депозиттің сомасы тізбекті 30 

күнтізбелік күн ішінде 10 000 000 
теңгеден немесе теңгедегі 

баламасынан кем емес болса), 
ҚҚС жоқ 

 ай сайынғы төлем (қашықтықтан 
шығарған кезде) 

2 000 теңге (0 теңге, егер депозиттің 
сомасы тізбекті 30 күнтізбелік күн ішінде 

10 000 000 теңгеден немесе теңгедегі 
баламасынан кем емес болса),  ҚҚС жоқ 

қарастырылмаған қарастырылмаған 

 қосымша карта бойынша (топтамадан 
тыс) айына 

4 000 теңге 4 000 теңге 4 000 теңге 

1.2. Картаны жедел шығару:    

 - филиалдар үшін (1 жұмыс күніне дейін) 5 500 теңге 5 500 теңге 5 500 теңге 
 - бөлімшелер үшін (3 жұмыс күніне дейін) 5 500 теңге 5 500 теңге 5 500 теңге 

1.3. 

Карточканы карточка ұстаушының 
өтініші бойынша ауыстыру немесе 

жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа 
карточка шығару 

2 000 теңге 2 000 теңге 2 000 теңге 

1.4. 
Банктің бастамасы бойынша карточканы 

ауыстыру 
0 теңге 0 теңге 0 теңге 

1.5. 

1 жылдан астам уақыт бойы шығыс 
операциялары болмаған, пластикалық 

карта пайдаланылатын ағымдағы шотты 
жүргізу комиссиясы 

1 000 теңге 1 000 теңге 1 000 теңге 

2. Ақшаны есепке алу және аудару    

2.1. Ақшаны шотқа есепке алу:    

 - қолма-қол ақшамен сомадан 0% сомадан 0% сомадан 0% 

 - басқа банктерден аударумен сомадан 0% сомадан 0% сомадан 0% 

 - жалақылық жоба кезінде аударумен 
(кәсіпорын/ұйым төлейді) 

сомадан 0% сомадан 0% сомадан 0% 

 
-«Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ 
зейнетақы алушының есеп айырысу 

шотына аударылған зейнетақыны төлеу 

   

2.2. 
Банктің қашықтықты арналары арқылы 

картадан картаға ақшаны 
аудару: 

   

 - Еуразиялық банк клиентінің картасына 0 теңге 0 теңге 0 теңге 

 - басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына 
(соның ішінде телефон нөмірі бойынша) 

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 

 

- телефон нөмірі бойынша СМП 2.0 
аударымдары (Халық банкі, Жусан Банк, 
Қазпошта, Bereke Bank, ForteBank, Банк 

ЦентрКредит, Банк Фридом Финанс 
Қазақстан және Kassa 24) 

әрбір аударым үшін 5 теңге 
әрбір аударым үшін 5 

теңге 
әрбір аударым үшін 5 теңге 

 - басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық 
банктің картасына 

0 теңге 0 теңге 0 теңге 

2.3. 
Басқа банктердің қашықтықтан 

басқарылатын арналары арқылы 
картадан картаға ақша аудару 
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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 

2.4. 
Банк бөлімшелері арқылы шоттан ақша 

аудару: 
   

 "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің  
пайдасына 

200 тенге 200 тенге 200 тенге 

 басқа банктердің клиенттерінің 
пайдасына ұлттық валютада 

1,5% от суммы +500 тенге 
1,5% от суммы +500 

тенге 
1,5% от суммы +500 тенге 

 басқа банктердің клиенттерінің 
пайдасына шетел валютасында 

1,5% от суммы +500 тенге 
1,5% от суммы +500 

тенге 
1,5% от суммы +500 тенге 

3. Транзакциялық  комиссиялар    

3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:    

 - "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% 

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% 

 

- ҚР аумағындағы барлық ЕДБ 
банкоматтарының желісінде (күнтізбелік 

айдың ішінде қоса алғанда 300 000 
теңгеге дейін) 

0 теңге 0 теңге 0 теңге 

 
- ҚР аумағындағы барлық ЕДБ 

банкоматтарының желісінде (күнтізбелік 
айдың ішінде 300 000 теңгеден асыра) 

сомадан 1% сомадан 1% сомадан 1% 

 

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

дейін) 

0 теңге*** 0 теңге*** 0 теңге*** 

 

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

артық) 

сомадан 1,5% сомадан 1,5% сомадан 1,5% 

3.2. 
Қолма-қол ақшаны кассадан POS-

терминал арқылы алу: 
   

 -"Еуразиялық банк" АҚ желісі 

күнтізбелік ай ішінде 10 миллион 
теңгеге дейін немесе балама валютаны 

қоса алғанда – 0 теңге; күнтізбелік ай 
ішінде 10 млн теңгеден астам немесе 

балама валютада – сомадан 0,95 % 

күнтізбелік ай ішінде 10 
миллион теңгеге дейін 

немесе балама 
валютаны қоса алғанда – 

0 теңге; күнтізбелік ай 
ішінде 10 млн теңгеден 
астам немесе балама 

валютада – сомадан 0,95 
% 

күнтізбелік ай ішінде 10 миллион 
теңгеге дейін немесе балама 

валютаны қоса алғанда – 0 теңге; 
күнтізбелік ай ішінде 10 млн 

теңгеден астам немесе балама 
валютада – сомадан 0,95 % 

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

теңге 
сомадан 1,5%, мин. 350 теңге 

4. 
Сауда және сервис кәсіпорындарында 
тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу: 

0 теңге 0 теңге 0 теңге 

 

- Ойынхана 
қызметтері/лотерея/электронды 

ақшаларды сатып алу ақысын қолма- қол 
ақшасыз төлеу/әмияндарға 

аударым/электронды әмиянға аударым 
жасау 

3,5%+1000 теңге 3,5%+1000 теңге 3,5%+1000 теңге 

5. 

Сақтандыру ұйымының атынан 
саяхатшыларды сақтандыру шарты 

бойынша сертификат құнының төлемін 
аудару: 

   

 - негізгі карта бойынша (топтамадан тыс)    

 Full 57 600 теңге 57 600 теңге 57 600 теңге 
 Light 14 400 теңге 14 400 теңге 14 400 теңге 

 -  қосымша карта бойынша (топтамадан 
тыс) 

   

 Full 57 600 теңге 57 600 теңге 57 600 теңге 
 Light 14 400 теңге 14 400 теңге 14 400 теңге 

6. 
Үзінді көшірмелер мен қызметтер үшін 

басқа да комиссиялар 
   

6.1. 
Банкомат немесе POS-терминал 

көмегімен баланс сұрату: 
   

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге 50 теңге 50 теңге 
 - басқа банктердің желісі 100 теңге 100 теңге 100 теңге 

 Соңғы 10 операция туралы ақпарат 
сұрату: 

100 теңге 100 теңге 100 теңге 
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6.2. 
Банктің бөлімшелері арқылы шот 

бойынша үзінді-көшірме: 
   

 ай сайын 200 теңге 200 теңге 200 теңге 
 қосымша 500 теңге 500 теңге 500 теңге 

 қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың 
алдындағы әр ай үшін 

2000 теңге 2000 теңге 2000 теңге 

6.3. 
Клиенттің сұрауымен шот бойынша 

жазбаша ақпарат ұсыну (ҚҚС есебімен): 
   

 - Банктің бөлімшелері арқылы (ҚҚС 
есебімен) 

500 теңге * 500 теңге * 500 теңге * 

6.4. 

Карта/шот бойынша SMS-хабарлама 
және Smartbank мобильді 

қосымшасында push-хабарламалар 
арқылы ақпарат беру 

0 теңге 0 теңге 0 теңге 

6.5. 

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) 

5 000 теңге* 5 000 теңге* 5 000 теңге* 

6.6. 
Төлем талабын (ТТ), инкассалық өкімді 

(ИӨ) және т.б. орындағаны үшін 
(толық/ішінара) комиссия 

сомадан 0,35%  
(min. 700 теңге, max. 7500 теңге) 

сомадан 0,35% (min. 700 
теңге, max. 7500 теңге) 

сомадан 0,35% (min. 700 теңге, 
max. 7500 теңге) 

7 
Жоғалған/ұрланған карточканы 

оқшаулау, PIN-код есептегішті бастапқы 
қалпына қайтару, PIN-кодты ауыстыру 

   

7.1. 
Жоғалған/ұрланған карточканы 

оқшаулау: 
   

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

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

7.2. 
PIN-код есептегішті бастапқы қалпына 

қайтару 
200 теңге 200 теңге 200 теңге 

7.3. PIN-кодты өзгерту    

 - «Smartbank» ҚБҚ PIN-кодты өзгерту 0 теңге 0 теңге 0 теңге 

 - Басқа арналар арқылы PIN кодын 
өзгерту 

250 теңге 250 теңге 250 теңге 

 
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/Mastercard World Elite карталарының ұстаушылары үшін қолжетімділік құны $32 құрайды (бір келіп кетуші үшін, бір кіріп-шығу үшін) 
(немесе Банкте 10 000 000 теңге немесе басқа валютадағы баламасы не одан да көп сомада депозиті бар болған кезде негізгі ұстаушы үшін айына екі кіріп-шығу 
үшін 0 теңге) 
Visa Platinum және Visa Infinite иелері үшін толық ақпаратты https://www.visa.com.kz сайтынана алуға боладs 
***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. Жеңілдік шарттары Клиенттің өтінімі орындалған күннен бастап 
беріледі. Егер клиент келесі шарттарды орындамаса: 
салым сомасы 10 000 000 теңгеден немесе басқа валютадағы баламасы және одан жоғары; 
бұл соманы шоттарға енгізу мерзімі кемінде 30 күнтізбелік күнді құрайды, 
онда картаның ай сайынғы қызмет көрсетуінің жеңілдік шарты тоқтатылады. Салым 10 000 000 теңгеге немесе басқа валютадағы баламасы дейін немесе одан да 
көп мөлшерде толтырылған жағдайда, жеңілдікті шарттарды жаңарту үшін Клиент қызмет көрсету шарттарын өзгерту туралы өтінішпен банк бөлімшесіне қайта 
жүгінуі керек. 
Карточкаға қызмет көрсеткені үшін айлық комиссия күнтізбелік айдың соңғы күнтізбелік күнінде Банкпен есептеледі және есептен шығарылады. 
Егер ағымдағы айда 10 000 000 теңге немесе басқа валютадағы баламасы немесе одан жоғары депозит бойынша сома күнтізбелік 30 күннен аз шотта болған 
болса, Банк ағымдағы айда картаға қызмет көрсету үшін ай сайынғы комиссияны есептейді және есептен шығарады. 

 

  

http://www.visa.com.kz/
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Жалақылық SMARTcard 
 

  Қызметкердің жалақылық Smartcard Жетекшінің жалақылық Smartcard 

 Төлем карточкасының түрі Visa Gold/MasterCard World PayPass 

Visa Platinum /MasterCard Black 
Edition/Visa Infinite/MasterCard World 

Elite** Топтама: негізгі ұстаушыға 
сақтандыру сертификаты ; негізгі 
карта ұстаушысы үшін консьерж-

сервис. 

1. 
Карточка шығару және төлем  картасы пайдаланылатын 

банктік шотқа қызмет көрсету: 
  

1.1. Карточка шығару және шотқа қызмет көрсету:   

 
- ай сайынғы төлем  (банктің бөлімшесі арқылы шығарылған 

кезде) 
0 теңге 

2 000 теңге (0 теңге, егер депозиттің 
сомасы тізбекті 30 күнтізбелік күн 

ішінде 10 000 000 теңгеден немесе 
теңгедегі баламасынан кем емес 

болса),  ҚҚС жоқ 
 - ай сайынғы төлем  (карта қашықтықтан шығарылған кезде) 

 қосымша карта бойынша (топтамадан тыс) айына 2 000 теңге 4 000 теңге 

1.2. Картаны жедел шығару:   

 филиалдар үшін (1 жұмыс күніне дейін) 4 500 теңге 5 500 теңге 

 бөлімшелер үшін (3 жұмыс күніне дейін) 4 500 теңге 5 500 теңге 

1.3. 
Карточканы карточка ұстаушының өтініші бойынша ауыстыру 
немесе жоғалған/ұрланғанның орнына жаңа карточка шығару 

1 000 теңге 2 000 теңге 

1.4. Банктің бастамасы бойынша карточканы ауыстыру 0 теңге 0 теңге 

1.5. 
1 жылдан астам уақыт бойы шығыс операциялары болмаған, 
пластикалық карта пайдаланылатын ағымдағы шотты жүргізу 

комиссиясы 
1 000 теңге 1 000 теңге 

2. Ақшаны есепке алу және аудару   

2.1. Ақшаны шотқа есепке алу:   

 - қолма-қол ақшамен- қолма-қол ақшамен сомадан 0% сомадан 0% 

 - басқа банктерден аударумен сомадан 0% сомадан 0% 

 
- жалақылық жоба кезінде аударумен (кәсіпорын/ұйым 

төлейді) 
сомадан 0% сомадан 0% 

2.2. 
Банктің қашықтықты арналары арқылы картадан картаға 

ақшаны аудару: 
  

 - Еуразиялық банк клиентінің картасына 0 теңге 0 теңге 

 
- басқа ЕДБ клиенттерінің карталарына (соның ішінде телефон 

нөмірі бойынша) 

күнтізбелік ай ішінде 1 000 000 теңгені 
қоса алғандағы сомаға дейін - 0 теңге; 

күнтізбелік ай ішінде 1 000 000 
теңгеден артық - сомадан 0,9%, мин. 

200 теңге 

күнтізбелік ай ішінде  1 500 000 
теңгені қоса алғандағы сомаға дейін - 

0 теңге; күнтізбелік ай ішінде 1 
500 000 теңгеден артық - сомадан 

0,9%, мин. 200 теңге 

 
- телефон нөмірі бойынша СМП 2.0 аударымдары (Халық 
банкі, Жусан Банк, Қазпошта, Bereke Bank, ForteBank, Банк 

ЦентрКредит, Банк Фридом Финанс Қазақстан және Kassa 24) 
әрбір аударым үшін 5 теңге әрбір аударым үшін 5 теңге 

 - басқа ЕДБ карталарынан Еуразиялық банктің картасына 0 теңге 0 теңге 

2.3.  Шоттан ақша аудару:   

 "Еуразиялық банк" АҚ клиенттерінің  пайдасына:   

 - Банктің бөлімшелері арқылы 200 теңге 200 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 

2.4. 
Басқа банктердің қашықтықтан қызмет көрсету арналары 

арқылы картадан картаға ақшаны аудару 
  

 
- Еуразиялық банк клиентінің картасына және/немесе 

Еуразиялық банк клиентінің картасынан 
сомадан 0,9%, мин. 200 теңге сомадан 0,9%, мин. 200 теңге 

3. Транзакциялық комиссиялар   

3.1. Банкоматтан қолма-қол ақша алу:   

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 

күнтізбелік ай ішінде 1 млн.  еңгені 
қоса алғандағы сомаға дейін  - 0 

теңге; күнтізбелік ай ішінде 1 млн. 
теңгені қоса алғандағы сомадан 

артық - сомадан 0,95% 

күнтізбелік ай ішінде 2 млн. теңгені 
қоса алғандағы сомаға дейін - 0 

теңге; күнтізбелік ай ішінде 2 млн. 
теңгені қоса алғандағы сомадан 

артық - сомадан 0,95% 

 ҚР аумағында барлық ЕДБ банкоматтарының желісінде 
күнтізбелік ай ішінде 1 млн. теңгені 

қоса алғандағы сомаға дейін - 0 теңге; 
одан артық - сомадан 0,95% 

күнтізбелік ай ішінде 2 млн. теңгені 
қоса алғандағы сомаға дейін - 0 

теңге; одан артық - сомадан 0,95% 

 ҚР шегінен тыс басқа банктердің желісі сомадан 1,5% сомадан 1,5% 

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

 -"Еуразиялық банк" АҚ желісі 
күнтізбелік ай ішінде 10 миллион теңгеге дейін немесе балама валютаны қоса 
алғанда – 0 теңге; күнтізбелік ай ішінде 10 млн теңгеден астам немесе балама 

валютада – сомадан 0,95 % 

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

4. 
Сауда және сервис кәсіпорындарында тауарлар мен 

қызметтерге ақы төлеу: 
0 теңге 0 теңге 
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5. 
- Ойынхана қызметтері/лотерея/электронды ақшаларды 
сатып алу ақысын қолма- қол ақшасыз төлеу/әмияндарға 

аударым/электронды әмиянға аударым жасау 
сомадан 3,5% +1000 теңге сомадан 3,5% +1000 теңге 

6. 
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 14 400 теңге 

 -  қосымша карта бойынша (топтамадан тыс)   

 Full 17 600 теңге 57 600 теңге 

 Light 13 440 теңге 14 400 теңге 

7.  Үзінді-көшірмелер   

7.1. Банкомат немесе POS-терминал көмегімен баланс сұрату:   

 - "Еуразиялық банк" АҚ желісі 50 теңге 50 теңге 

 - басқа банктер желісі 100 теңге 100 теңге 

 Соңғы 10 операция туралы ақпарат сұрату: 100 теңге 100 теңге 

7.2.  Банктің бөлімшесі арқылы үзінді көшірме   

 ай сайынғы:   

 - Банктің бөлімшелері арқылы 200 теңге 200 теңге 

 қосымша:   

 - Банктің бөлімшелері арқылы 500 теңге 500 теңге 

 қосымша, соңғы екі күнтізбелік айдың алдындағы әр ай үшін:   

 - Банктің бөлімшелері арқылы 2 000 теңге 2 000 теңге 

7.3. 
Клиенттің сұрауымен шот бойынша жазбаша ақпарат ұсыну 

(ҚҚС ескерумен): 
  

 - Банктің бөлімшелері арқылы (ҚҚС ескерумен) 500 теңге* 500 теңге* 

7.4. 
SMS-хабарламалар және Smartbank оңтайлы 

қосымшасындағы PUSH-хабарламалар арқылы карта/шот 
бойынша ақша қозғалысына қатысты ақпаратты беру 

бірінші айы - 0 теңге, 2 және одан 
кейінгілері - айына 150 теңге 

0 теңге 

7.5. 
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) 
5 000 теңге* 5 000 теңге* 

7.6. 
Төлем талабын (ТТ), инкассалық өкімді (ИӨ) және т.б. 

орындағаны үшін (толық/ішінара) комиссия 
сомадан 0,35% (min. 700 теңге, max. 

7500 теңге) 
сомадан 0,35% (min. 700 теңге, max. 

7500 теңге) 

8. 
7Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау, PIN-код 

есептеуішін нөлге айналдыру, PIN-кодты ауыстыру (ҚҚС 
ескерумен) 

  

8.1. Жоғалған/ұрланған карточканы оқшаулау:   

 - халықаралық стоп-параққа енгізбей 250 теңге 250 теңге 

 - халықаралық стоп-параққа енгізіп 18 000 теңге 18 000 теңге 

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

8.3. PIN-кодты өзгерту   

 - «Smartbank» ҚБҚ PIN-кодты өзгерту 0 теңге 0 теңге 

 - Басқа арналар арқылы PIN кодын өзгерту 250 теңге 250 теңге 

    

 
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/Mastercard World Elite карталарының ұстаушылары үшін қолжетімділік құны $32 құрайды (бір келіп кетуші үшін, бір кіріп-шығу үшін) 
(немесе Банкте 10 000 000 теңге немесе басқа валютадағы баламасы не одан да көп сомада депозиті бар болған кезде негізгі ұстаушы үшін айына екі кіріп-шығу 
үшін 0 теңге) 
Visa Platinum және Visa Infinite иелері үшін толық ақпаратты https://www.visa.com.kz сайтынана алуға болады 
***Банкоматқа қызмет көрсетуші банк жекелеген жағдайларда қолма-қол қаражаттарды беру үшін қосымша комиссияны алуы мүмкін 
1 Бір ашық депозитке жеңілдетілген шарттардағы карталардың 1 пакеті ғана ұсынылады. Карточкаға қызмет көрсету үшін ай сайынғы комиссияның мөлшерін 
өзгерту клиент банк бөлімшесіне қызмет көрсету шарттарын өзгерту туралы өтінішпен жүгінген сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады. 
Жеңілдікті шарттар Клиенттің өтініші орындалған күннен бастап беріледі. Егер клиент келесі шарттарды орындамаса: 
депозит сомасы 10 000 000 теңгеден немесе шетел валютасындағы баламасы немесе одан да көп; 
осы соманың шоттарда қатарынан кемінде 30 күнтізбелік күн болу мерзімі; 
содан кейін картаға ай сайынғы қызмет көрсетудің жеңілдетілген шарты тоқтатылады. Салымды 10 000 000 теңгеге дейін немесе шетел валютасындағы баламасы 
немесе одан да көп сомаға толтырған жағдайда, жеңілдікті шарттарды қалпына келтіру үшін Клиент қызмет көрсету шарттарын өзгерту туралы өтінішпен банк 
филиалына қайта жүгінуі қажет. 
Карточкаға қызмет көрсету үшін ай сайынғы комиссия күнтізбелік айдың соңғы күнтізбелік күнінде Банкпен алынады және есептен шығарылады. 
Егер ағымдағы айда шотта қатарынан күнтізбелік 30 күннен аз уақыт ішінде 10 000 000 теңге немесе шетел валютасындағы балама немесе одан да көп депозит 
бойынша сома болса, Банк ағымдағы айда картаға қызмет көрсету үшін ай сайынғы комиссияны есептейді және есептен шығарады. 
*** Осы тариф Карточкалық Бизнес пен Қаржы департаментінің келісімі бойынша жеке-жеке қолданылады. 

http://www.visa.com.kz/

