
1.2.1 Бизнес (бюджеттік ұйымдар үшін) 2 500 теңге

1.2.2. Несие карталар 5 000 теңге

1.2.3 Бизнеске жатпайды қоса алғанда. Несие карталар 22 000 теңге

1.2.4 Бизнес платина қоса алғанда. Несие карталар 30 000 теңге

1.2.5 Visa Instant Card қоса алғанда. Несие карталар 0 теңге

1.2.5.1 «Жалақыға ақшалай қаражат» өніміне Visa Instant Card 0 теңге

1.2.6 Әлеуметтік (әлеуметтік төлемдер үшін, ЗТМО Мемлекеттік 

мүлікті басқару комитетінің жәрдемақысы) / Зейнетақы 

(зейнетақы төлемдері үшін) / Visa Prepaid (Visa Gift карточкасы)

0 теңге

1.2.7 Алтын / Әлем қоса алғанда. Несие карталар 0 теңге

1.2.7.1 Visa Gold (Air Astana-Nomad Club), соның ішінде: Несие 

карталар

0 теңге

1.2.8  Platinum 5 000 теңге

Жалақы жобасының келісім-шарты шеңберінде 2 компанияның 

басшылары үшін (әрқайсысы 1 карта) - 0 теңге

1.2.8.1 Platinum Несие карталар 0 теңге

1.2.8.2 Visa Platinum (Air Astana-Nomad Club), соның ішінде: 

Несие карталар

20 000 теңге

1.2.8.3 Орналастыру сомасы 100 000 АҚШ долларынан асатын 

жеке тұлғалар үшін салымшыларға арналған платина (теңгемен 

баламасы), оның ішінде: Несие карталар

1 жылдық қызмет көрсету - 0 теңге, 2 жылдық және келесі 

қызмет көрсету жылдары - 5000 теңге

1.2.8.4 100 000 АҚШ долларынан асатын (теңгемен баламасы) 

жеке тұлғалар үшін салымшыларға арналған Visa Platinum 

Nomad Club, оның ішінде. Несие карталар

1 жылдық қызмет - 0 теңге, 2 жылдық және одан кейінгі қызмет 

көрсету жылдары - 20 000 теңге

1.2.9 шексіз / Diamond / Black Edition қоса алғанда. Несие 

карталар

60 000 теңге Жасалған еңбек ақы төлеу шарты шеңберінде (1 

карта) компанияның бірінші басшысы үшін - 0 теңге

1.2.9.1. 500 000 АҚШ долларымен (теңгемен баламасы бар) 

жеке тұлғалар үшін салымшыларға арналған Infinite / Diamond / 

Black Edition; Несие карталар

1 жылдық қызмет - 0 теңге, 2 жылдық және келесі қызмет 

жылдары - 60 000 теңге

1.2.9.2 Шексіз карта шексіз, соның ішінде Несие карталар 0 теңге

1.2.10 Visa Virtuon 1 жылға қызмет көрсету - 1 000 теңге, 2 жыл - 0 теңге. Platinum 

/ Infinite ұстаушылар үшін - 0 теңге

1.2.11 Виртуалды карта (пластикалық шығарылымсыз) 0 теңге

 Төлем карталары 
Жеке және заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер

1.1 Visa, MasterCard, UnionPay халықаралық төлем карталары

1.2 Негізгі / қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету



1.3.1 Дерек көздеріне қарамастан (Visa Virtuon, Бюджеттік 

ұйымдар үшін бизнес, Visa Prepaid (Visa Gift Card) қоспағанда) 

шотқа кредит беру

0 теңге

1.3.2 Мемлекеттік зейнетақы қорының және Мемлекеттік 

зейнетақы қорының (Мемлекеттік зейнетақы қоры) мемлекеттік 

әлеуметтік жәрдемақысы мен әлеуметтік жәрдемақыларының

0 теңге

1.3.3 Visa Prepaid (Visa сыйлық карточкасы) 5000 дан 30 000-ға дейін - 500 теңге - 30 000 - 75 000 - 800 

теңгеден 75 000 - 150 000 - 1500 теңгеге дейін

1.3.4 Бюджеттік ұйымдар үшін визалық виртуон / Бизнес Соманың 0,5%

1.4.1 «Банк ЦентрКредит» АҚ желісінің банкоматтарында 

«ЦентрКредит Банкі» АҚ карточкалары бойынша Бюджеттік 

ұйымдар үшін бизнес үшін (Кредиттік карталар мен бизнесті 

0 теңге

1.4.1.1 «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның («Бизнес ЦентрКредит» АҚ) 

карталарын пайдаланып, «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның 

теңге - соманың 0,6% (мин. 100 теңге)

1.4.2 Басқа банктердің карточкаларын пайдаланып, «Банк 

ЦентрКредит» АҚ-ның банкоматтарында (бір транзакцияның 

максималды сомасы 40 000 теңге, тәулігіне 100 000 теңгеден 

0 теңге

1.4.3 Қазақстан Республикасының аумағында басқа банктер 

желісінің банкоматтарында (Кредиттік карталар мен бизнесті 

300 000 теңгеге дейін - 0% *, 300 000 теңгеден - 1% * 500 

теңгеге дейін

1.4.3.1 Қазақстан Республикасындағы басқа банктер желісінің 

банкоматтарында (Бизнес)

Сомадан 1% min. 500 теңге

1.4.4 ҚР аумағынан тыс басқа банктер желісінің 

банкоматтарында (Кредиттік карталар мен бизнесті қоспағанда)

300 000 теңгеге дейін - 0 *, 300 000 теңгеден бастап 1,5% min. 

1 000 теңге

1.4.4.1 Қазақстан Республикасынан тыс басқа банктердің 

банкоматтарында (Бизнес)

1,5% min.1000 теңге

1.4.5 «Банк ЦентрКредит» АҚ кеңселерінде «Банк ЦентрКредит» 

АҚ-ның карталары бойынша

теңге - 0 теңге, АҚШ доллары - соманың 1,5% + 300 теңге, еуро - 

соманың 1,5% + 300 теңге

1.4.5.1 «Банк ЦентрКредит» АҚ кеңселерінде «Банк 

ЦентрКредит» АҚ (Бизнес)

Теңге - сомадан 1% + 300 теңге, АҚШ доллары - +300 теңге 

сомасынан 1,5%, еуро - +300 теңге сомасынан 1,5%

1.4.6 Басқа банктердің Visa / MasterCard / UnionPay карталарын 

пайдаланатын «Банк ЦентрКредит» АҚ филиалдарында

Теңге: соманың 1,5% +500 теңге, АҚШ доллары: сомадан 2% + 

500 теңге, еуро: сомадан 2% + 500 теңге

1.4.7 Басқа банктердегі филиалдарда қолма-қол ақша алу үшін 

комиссия

Соманың 1,5% + 1 000 теңге

* қолма-қол ақша алудың жалпы лимиті айына белгіленеді

1.5.1 Ұйымның банктік шотынан ақша аудару («Банк 

ЦентрКредит» АҚ-ның комиссиясы жалақы / стипендия беру 

туралы банктік қызмет көрсету шартына сәйкес төленеді)

 0 %

1.4 ҚҚС салынбайтын ақшаға комиссия

Жалақы жобалары (Visa, MasterCard, UnionPay)

1.5 Шотқа ақша аудару үшін комиссия (Төлем карточкасы)

1.3 Төлем карточкасына қаражат аудару үшін комиссия ҚҚС салынбайды



1.5.2 «Ақша қаражатына ақы төлеу» өніміне кредит беру  0 теңге

1.6.1 «Банк ЦентрКредит» АҚ карточкаларын пайдаланып, 

«Банк ЦентрКредит» АҚ-ның банкоматтарында

Соманың 2,5% (min 500 теңге)

1.6.2 Басқа банктер желісінің банкоматтарында Соманың 2,5% (минимум 1000 теңге)

1.6.3 «Банк ЦентрКредит» АҚ кеңселерінде «Банк ЦентрКредит» 

АҚ карталары бойынша

Соманың 2,5% -ы + 300 теңге

1.6.4 Басқа банктердегі филиалдарда қолма-қол ақшаны алу 

үшін комиссия

Соманың 2,5% -ы + 200 теңге

1.7.1. «ЦентрКредит» АҚ филиалдарында қолма-қол ақшаны алу 

үшін комиссия, ҚҚС салынады

Соманың 4%

1.7.2 ҚҚС салынбайтын басқа банктердің филиалдарында қолма-

қол ақшаны алу үшін комиссия

Соманың 4%

1.7.3 «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның банкоматтарында 

«ЦентрКредит» АҚ карточкалары арқылы қолма-қол ақшаны алу 

үшін комиссия, ҚҚС салынады.

Соманың 4%

1.7.4 ҚҚС салынбайтын басқа банктер желісінің 

банкоматтарында қолма-қол ақшаны алу үшін комиссия

Соманың 4%

1.7.5. ҚҚС салынбайтын сату және қызмет көрсету 

пункттеріндегі қызмет көрсету құны

Соманың 3%

1.7.6. ҚҚС салынбайтын Серіктес компанияны сату және қызмет 

көрсету орындарында қызмет көрсету үшін комиссия

0 теңге

1.7.7 Негізгі карт-шотқа ақшаны аударуды несиелендіру Өтелмеген соманың 3%

* Кэшбэк бірінші айдағы борыштың барлық сомасын өтегенде 

ғана.

1.7.8. Несие картасынан ақшаны ҚҚС салынбайтын бөліктерге 

аудару үшін комиссия

Соманың 4%

1.7.9 «Starbanking» жүйесінде төлемдер 0 теңге

1.8.1 Барлық карталар (Custom Design Cards қоспағанда 0 теңге

1.8.2 Пайдаланушылық дизайн картасы 5 000 теңге

1.9.1 Барлық карталар (Custom Design Cards басқа) 3 500 теңге

Жеке және заңды тұлғалар үшін несие карталары (Visa, MasterCard, UnionPay)

1.6 ҚҚС салынбайтын несиелік картамен қолма-қол ақшаны алу үшін комиссия

Кредиттік карталарды бөліп төлеу (лизингті карточка арқылы)

1.7 «Кредиттік картаны бөліп төлеу»

Жалпы тарифтер

1.8 ірі (салық салынбайтын) / қосымша (ҚҚС-ты ескере отырып) карточканы шығару құны

1.10 Клиенттің өтініші бойынша немесе жоғалған жағдайда карточканы ауыстыру, ҚҚС есебімен *

1.9 Шұғыл шығару карточкасы - 2 құл. күндер (филиалдарға жеткізілімдерді қоспағанда), ҚҚС-ты қосқанда



1.10.1 Әлеуметтік / зейнетақы 300 теңге

1.10.2 Gold / World / Platinum / Visa Gold / Visa Platinum (Air 

Astana - Nomad Club) / Бюджеттік ұйымдар үшін бизнес / Бизнес

1 000 теңге

1.10.3 Өзіндік дизайн картасы 5 000 теңге

1.10.4 Visa Infinite / UnionPay Diamond / Black Edition 25 000 теңге

1.10.5 Виртуалды карта 0 теңге

1.11.1 Барлық карталар (Custom Design Cards басқа) 0 теңге

1.11.2 Теңшелетін дизайн картасы 5 000 теңге

1.12.1 Барлық карталар 0 теңге

1.13.1 Өзіңіздің шотқа (Төлем карточкасы) / шотқа ішкі банктік 

аударым

0 теңге

1.13.2 ATM / IPT арқылы үшінші тұлғаның Банктегі шоттан 

(Төлем карточкасы) шотына ақша аудару (Төлем карточкасы)

150 теңге

1.13.3 Банкомат / ӨБТ-нің шотынан шотты (Несие карточкасы) 

басқа банктік шотқа (Төлем картасы) / Банктің желісіне аудару

Соманың 2,5%

1.13.4 Кез-келген қазақстандық банк шығарған карточкадан кез-

келген қазақстандық банк банкомат арқылы Банкке шығарады

Соманың 1% -ы + 250 теңге

1.13.4.1 BCC кредиттік картасынан кез келген қазақстандық 

банк шығарған картаға BCC банкоматы арқылы

Соманың 2,5%

1.13.4.2 BCC банкоматы арқылы қазақстандық (шетелдік) банк 

шығарған карточка / карточка карточкаға карточкадан (оның 

ішінде BCC кредиттік картасы)

Соманың 2,5% + 500 теңге

1.13.5 Шоттан ақша аудару (Несие карточкасынан басқа шотқа 

(Төлем карточкасы) / шотына басқа желіде, оның ішінде 

Интернет арқылы

Соманың 2,5%

1.13.6 Шотқа (Корпоративтік карточка) ақшаны ҚҚС 

салынбайтын шотқа (заңды тұлғаның ағымдағы / депозиттік 

шотына) аудару

Соманың 0,25% (мин 500 теңге)

1.13.7 SIB Light арқылы сыртқы төлемдер (жеке кәсіпкерлер 

үшін «IP-карта» пакетінің ұсынысы) (айына 10 төлемге дейін)

0 теңге

1.13.7.1 Банк ЦентрКредитінің Visa / MasterCard / Maestro 

дебеттік картасынан Банк ЦентрКредит картасына

Сомадан 0,7% (min 200 теңге)

1.13.7.2 Банк Visa / MasterCard / Maestro Credit Card CenterCredit 

Bank-ден Банк ЦентрКредит картасына

Соманың 2,5%

1.11 Ақысыз ҚҚС есебімен карточканы ауыстыру

1.13 ҚҚС салынбайтын ақша аударымдары

1.12 Карточканы ҚҚС-ты қосқанда, Банктің бастапқы орнына ауыстыру



1.13.7.3 Банк ЦентрКредитінің Visa / MasterCard / Maestro 

дебеттік картасынан кез келген қазақстандық банк шығарған 

картаға

Соманың 0,85% (мин. 250 теңге)

1.13.7.4 Қазақстан Республикасының басқа банкінің Visa / 

MasterCard / Maestro картасынан Банк ЦентрКредит картасына

0 теңге

1.13.7.5 Қазақстан Республикасының басқа банкінің Visa / 

MasterCard / Maestro картасынан Қазақстан Республикасының 

Соманың 0,85% (мин 300 теңге)

1.13.7.6 Visa / MasterCard / Maestro BankCenterCredit кредиттік 

картасынан Қазақстан Республикасының кез келген банкінің 

Соманың 2,5%

1.13.7.7 Банк ЦентрКредиттің Visa / MasterCard / Maestro 

дебеттік картасынан қазақстандық (шетелдік) банк шығарған 

Банктің картасына

Соманың 0,9% -ы +400 теңге

1.13.7.8 Банктің CenterCredit Visa / MasterCard / Maestro 

кредиттік карточкасымен қазақстандық (шетелдік) банк 

шығарған Банктің карточкасына

Соманың 2,5%

1.13.7.9 Қазақстан Республикасының басқа банкінің Visa / 

MasterCard / Maestro банкінен қазақстандық (шетелдік) банк 

шығарған Банктің карточкасына

Соманың 0.8% + 800 теңге

1.13.8 SIB Light жүйесімен сыртқы төлемдер бойынша ай 

сайынғы лимиттен асып кету (жеке кәсіпкерлер үшін «IP-карта» 

пакетінің ұсынысы)

1000 теңге

* Ставкалары тіркелген жеңілдіктер қарастырылмайды

** Шотқа (Төлем карточкасы) шотқа (Төлем карточкасы) және 

Visa ақша аударымдарының аударымдарына банк ішіндегі 

аударымдар сомасына лимиттер бар

• Бір жолғы аударымның максималды сомасы - 2500 АҚШ 

доллары (теңгемен Банктің дисконттау мөлшерлемесі бойынша);

• Бір күндік аударымның максималды сомасы 10 000 АҚШ 

долларынан аспайды (Банктің дисконттау мөлшерлемесі 

бойынша теңгедегі баламасы);

• 3 күн ішінде максималды аударым сомасы - 25 000 АҚШ 

долларынан аспайды (Банктің дисконттау мөлшерлемесі 

бойынша теңгемен баламасы)

1.14.1 «Банк ЦентрКредит» АҚ желісінде Visa Prepaid (Visa Gift 

карточкасы) қоспағанда,

50 теңге

1.14.1.1 «Банк ЦентрКредит» АҚ желісінде Visa Prepaid 

карталары бойынша (Visa Gift картасы)

0 теңге

1.14.2 Басқа банктердің желісінде 100 теңге

1.15.1 BCC ATM арқылы PIN-кодты өзгерту  250 теңге

1.16.1 Ағымдағы айдан бастап өткен ай 0 теңге

1.14 Шоттың балансын қарау (Төлем карточкасы)

1.16 Шот бойынша үзінді көшірме (Төлем карточкасы)

1.15 PIN кодын өзгертіңіз



1.16.2 1 айдан 6 айға дейін (кез-келген кезең үшін) 700 теңге

1.16.3 7 айдан 12 айға дейін (кез-келген кезең үшін) 1500 тг

1.16.4 12 айдан артық әрбір қосымша ай үшін 1000 тг

1.16.5 Банкоматтың шағын үзінді көшірмесі (шотта соңғы 10 

операция (Төлем карточкасы)

100 тг

1.17.1 Тоқтату тізіміне қоймай 500 теңге

1.17.2 StarBanking арқылы тоқтату тізімінсіз 0 теңге

1.17.3 Тоқтату тізімімен 20 000 теңге

1.18.1 Өтініштерді немесе карталарды клиент көрсеткен мекен-

жайға жіберу

пошталық шығындар

1.18.2 «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның карточкаларын ұстаушылар 

үшін, ҚҚС-ты қоса, банкомат камераларынан бейнелер ұсыну

2 000 теңге

1.18.3 Басқа банктердің карточкаларын ұстаушылар үшін, ҚҚС-

мен қоса, банкомат камераларынан бейнелер ұсыну

6 000 теңге

1.18.4 Мемлекеттік мекемелер мен қызметтер үшін банкомат 

камераларынан бейнені ұсыну

0 теңге

1.18.5 «ЦентрКредит Банкі» АҚ салымшылары үшін ағымдағы / 

депозиттік шотқа Cash / in / IPT арқылы ақшаға қосымша 

жарналар

0 теңге

1.18.6 Төлем картасының ағымдағы шотын жабу (ҚҚС-ты ескере 

отырып):

1.18.6.1 нөлдік несие қалдығы бар 0 теңге

1.18.6.2 нөлдік несие теңгерімімен шоттағы қалдық сомасында, бірақ 500 теңгеден аспайды

1.18.7 «Банк ЦентрКредит» АҚ карталарына қолма-қолсыз шетел 

валютасын сатып алу / сату

0,20%

1.12. Пин кодты қалпына келтіру 200 теңге

1.18.9 ҚҚС салынбайтын, пакеттік ұсыныс (жеке кәсіпкерлер 

үшін «IP-карта» пакетінің ұсынысы) бойынша қызметтерді ұсыну 

үшін ай сайынғы абоненттік төлем

5500 теңге

1.18.10 SIB Light жүйесін қосу (жеке кәсіпкерлерге арналған «IP 

Card» пакетінің ұсынысы)

0 теңге

1.18.11 Абоненттік қызмет үшін ақы төлеу (жеке кәсіпкерлер 

үшін «IP Card» пакетінің ұсынысы)

0 теңге

1.17 Жоғалған жағдайда карточканы оқшаулау

1.18 Басқа қызметтер



1.18.12 Банктік шотта / төлем карточкасында (жеке кәсіпкерлер 

үшін «IP-карта» пакетінің ұсынысы) SMS-хабарландыру қызметін 

ұсыну үшін ай сайынғы абоненттік төлем, ҚҚС қоса

0 теңге

1.18.13 Жеке кәсіпкерлерге арналған «ИТ картасы» пакетінің 

ұсынысы бойынша салық қызметтеріне қызмет көрсету

0 теңге

1.19.1 Platinum/Infinite/Diamond/Black Edition 0 теңге

1.20.1 Қолма-қол ақшаны пайдалану (қолма-қол банкоматтар, 

IPT)

70 теңге (егер «Банк ЦентрКредит» АҚ мен заңды тұлға 

арасындағы келісімде өзгеше белгіленбесе)

1.20.2 Шотты қолма-қолсыз пайдалану, BCC төлем карточкасы 

(банкоматтар, StarBanking басқа терминалдар)

50 теңге (егер «Банк ЦентрКредит» АҚ мен заңды тұлға 

арасындағы келісімде өзгеше белгіленбесе)

1.21.1 Төлем карточкасының шотының балансына 0%

1.21.2 Дебеттік карталар

1.21.2.1. Дебет-кредиттік карталар бойынша техникалық 

овердрафт пайда болуы үшін айыппұл

теңге - жылына 40%, АҚШ доллары - 30% жылдық

1.21.3 Жеке және заңды тұлғалар үшін несие карталары (Visa, 

MasterCard, UnionPay)

1.21.3.1 Кредиттік револьверлік карточка бойынша техникалық 

овердрафт пайда болғаны үшін айыппұл

Күніне 0,3%

1.21.3.2 «Кредиттік револьверлік карточка» бойынша 

кешіктірілген төлемдерді төлеу

Күніне 0,5%

1.22.1 Кедендік төлемдерді жүзеге асыру кезінде карточка 

ұстаушысынан комиссия

0 теңге

1.23.1 «Банк ЦентрКредит» АҚ шығарған карточкалар үшін: Соманың 1%

1.23.2 Басқа банктер шығарған карточкалар үшін Соманың 3%

1.24.1 Сауда-сервистік кəсіпорыннан ұялы POS-терминалдар 

арқылы жасалған, барлық банк карталарын пайдалана отырып, 

ҚҚС салынбайтын операциялар айналымы негізінде комиссия

Соманың 2,6%

1.25.1 Сауда / сервистік кәсіпорын ұсынатын POS-терминалды 

ұстап тұру үшін комиссия. ҚҚС **

2000 теңге

1.23 Банктің немесе кәсіпорынның ҚҚС салынбайтын құрылғылары арқылы жүргізілетін операциялар айналымы 

бойынша сауда / сервистік кәсіпорыннан комиссия

1.25 POS-терминалға қызмет көрсету ақысы, оның ішінде: ҚҚС **

1.21 Сыйақы

1.20 ҚҚС салынбайтын Банк ЦентрКредитінің қашықтан қызмет көрсету арналары арқылы төлемдерді қабылдау.

1.24 Сауда-сервистік кәсіпорыннан барлық банктердің карточкаларын қолданып, ҚҚС салынбайтын ұялы POS-

терминалдар арқылы жасалған мәмілелердің айналымы бойынша комиссия

1.19 Карта ұстаушыларға сақтандыру қызметін ұсыну

1.22. ҚҚС салынбайтын кедендік төлемдерді жүзеге асыру кезінде карточка ұстаушысынан комиссия



1.25.2 Банк ұсынған POS-терминалға қызмет көрсету үшін 

комиссия; ҚҚС **

3000 теңге

1.26.1 Сату / сервис / Интернет * 0 теңге

1.26.2 Казино Соманың 1,55% (ең азы 1200 теңге)

* Онлайн казинодан басқа

 - Шотты жапқанда (Төлем карточкасы) шотқа қызмет көрсету 

үшін сыйақы (Төлем карточкасы) қайтарылмайды

 - Банктік емес қызметтер Қазақстан Республикасының ағымдағы 

салық заңнамасына сәйкес ҚҚС салынады

 - Банк тарифтерге дербес өзгерістер енгізуге құқылы. Банк 

клиенттің www.bcc.kz банктің сыртқы веб-сайтында қосымша 

ақпарат орналастырумен жасалған өзгерістер туралы 

хабарлайды

1.26 ҚҚС салынбайтын сату және сервис орындарында қызмет көрсету құны


