Бизнесті дамыту жөніндегі комитеттің
2020 жылғы 8 желтоқсандағы
№238 хаттамасына 1-қосымша

«Банк ЦентрКредит» АҚ көрсететін қызметтерге белгіленген тарифтер
1-тарау. Төлем карталары
Карта бойынша тарифтер
1. Валютасы
2. Негізгі картаны шығару
3. Қосымша картаны шығару
4. Картаны (атаулы карта) шұғыл шығару - 2
жұмыс күні (филиалдарға жеткізуді қоспағанда)
5. 5. Негізгі/қосымша карта бойынша
қызмет көрсету

Жалақы карталары
(21.08.2020ж. дейін қолданылады)
KZT/USD/EUR
0 KZT
0 KZT
3 500 KZT

5.1. 1-ші жыл үшін

0 KZT - Gold/World
0 KZT5, 5 000 KZT - Platinum
0 KZT6, 60 000 KZT - Infinite/Black
Edition/Diamond/World Elite

5.2. 2-ші жыл және кейінгі жылдар үшін

0 KZT - Gold/World
0 KZT5, 5 000 KZT - Platinum
0 KZT6, 60 000 KZT - Infinite/Black
Edition/Diamond/World Elite

6. Картаны қайта шығару (ауыстыру)
6.1. Қолданыс мерзімі аяқталған кезде
6.2. Клиенттің өтініші бойынша немесе карта
жолғалып қалған кезде
6.3. Банктің бастамасы бойынша
7. Ақшаны есепке алу
7.1. Ақшаны шотқа есепке алу
8. Сауда және верси орындарына қызмет
көрсету
8.1. Бөліп төлеусіз (оның ішінде кеден
қызметінің ақысын төлеу)
8.2. Бөліп төлеу арқылы
- Банк серіктестерінің желісінде
- Банк серіктестерінің желісінен тыс
9. Қолма-қол ақша алу
9.1. Банктің банкоматтарынан

0 KZT
0 KZT - Gold/World/ Platinum
25 000 KZT - Infinite/Black Edition/Diamond/World
Elite
0 KZT
0 KZT7

0 KZT
0 KZT

5000 KZT және одан жоғары сомада - 0 KZT,
5000 KZT дейін - 100 KZT,
1 000 000 KZT мөлшерінде белгіленген бір күнтізбелік
9.2. ҚР-дағы басқа банктердің банкоматтарынан
айда қолма-қол ақша алу ақша алу үшін белгіленген
ең жоғары сомадан асқан кезде (ең жоғары сомадан
асқан сомадан алынады) – соманың 1%

9.3. ҚР-дан тыс жердегі басқа банктердің
банкоматтарынан

9.4. Банктің кассаларында
9.5. Басқа банктердің кассаларында
10. StarBanking, Интернет жүйесінде
картадан/картаның шотынан жасалатын
ақша аударымдары мен төлемдер
10.1. Банк ішінде өз шоттары арасында (өз
картасына/шотына) ақша аудару
- StarBanking жүйесінде
- Интернет арқылы
10.2. Банк ішінде басқа клиенттің картасына
ақша аудару
- StarBanking жүйесінде
- Интернет арқылы
10.3. ҚР басқа банкінің картасына ақша аудару
10.4. ҚР басқа банкіне ақша аудару
- StarBanking жүйесінде телефон нөмірі
бойынша
- StarBanking жүйесінде картаға
- Интернет арқылы картаға

5000 KZT және одан жоғары сомада - 0 KZT,
5000 KZT дейін - 100 KZT,
1 000 000 KZT мөлшерінде белгіленген бір күнтізбелік
айда қолма-қол ақша алу ақша алу үшін белгіленген
ең жоғары сомадан асқан кезде (ең жоғары сомадан
асқан сомадан алынады) – соманың 1%
KZT - 1,5% + 300 KZT,
USD - 1,5% + 300 KZT,
EUR - 1,5% + 300 KZT
KZT 1,5% +1 000 KZT

0 KZT
0 KZT

0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT
0 KZT14, 1% мин 250 KZT
0,5% min 250 KZT

10.5. ҚР басқа банкіндегі шотқа ақша аудару

150 KZT14, 0,3% макс 5 000 KZT

10.6. StarBanking жүйесінде «Бірінші кредит
бюросы» ЖШС-ның есептерін қайтара беру
үшін алынатын комиссия сомасын ҚР басқа
банктеріне аудару

200 KZT + «Бірінші кредит бюросы» ЖШС
комиссиясы

10.7. StarBanking жүйесінде картаны/шотты
пайдалану арқылы қолма-қолсыз жасалатын
төлемдер
11. Жабдық (банкомат, АТТ) арқылы
картадан/карта шотынан ақша аудару және
төлем жасау және халықаралық ақша
аударымдары
11.1. Банк ішінде Банктің банкоматы/АТТ
арқылы өз картасына/шотына немесе басқа
клиенттің картасына/шотына ақша аудару
11.2. Банкомат арқылы ҚР басқа банкіндегі
картаға ақша аудару
11.3. Банкомат арқылы шетелдік банктегі
картаға ақша аудару
11.4 Интернет/StarBanking арқылы шетелдік
банктегі картаға ақша аудару

0 KZT

150 KZT
1% + 250 KZT
2,5% + 500 KZT
0,5% + 500 KZT

11.5. Банкомат/АТТ арқылы қолма-қолсыз
жасалатын төлемдер
12. Банк бөлімшелерінде ақша аудару және
төлем жасау
12.1. Банк бөлімшелерінде ақша аудару және
төлем жасау
13. Картаны бұғаттау
13.1. Стоп-параққа енгізбей
13.2. Стоп-параққа енгізбей, StarBanking
арқылы
13.3. Стоп-параққа енгізіп
14. Шот бойынша үзінді көшірме беру
14.1. StarBanking арқылы клиенттің
электрондық мекенжайына
14.2. Банктің бөлімшесінде
- өткен/ағымдағы ай үшін
- кез келген басқа (6 айға дейінгі) кезең үшін
- 6 айдан көп кезең үшін
15. Өзге қызметтер
15.1 Шот/карта бойынша «SMS-хабарлама»
қызметі үшін ай сайын алынатын абоненттік
төлем3
15.2 Ақпараттық SMS-хабарлама3
15.3. Шот/карта бойынша «E-mail-хабарлама»
15.4. Банкомат арқылы балансты білу
- Банк желісінде
- Басқа банктердің желісінде
15.5. Банкомат арқылы шағын үзінді көшірме
алу (шот бойынша жүргізілген соңғы 10
операция)
15.6. Банкомат арқылы ДСН өзгерту
15.7. ДСН санауышының көрсеткіштерін жою
15.8. Анықтама беру:
- шоттың болуы, ондағы ағымдағы ақша
қалдығы туралы
- қарыз бойынша несиелік берешек туралы
- қарыз бойынша несиелік берешектің жоқтығы
туралы13
15.9. Карта шотынан басқа шотқа ұзақмерзімді
тапсырманы ресімдеу
15.10. Банкоматтардың камераларынан
видеожазбаларды ұсыну3
3

15.11. Картаның белсенді емес шотына
мониторинг жүргізу
16. Карта ұстаушыларды сақтандыру бойынша
қызмет көрсету
17. Техникалық овердрафттың туындауы үшін
алынатын тұрақсыздық айыбы

50 KZT2

Жеке тұлғаларға арналған «Ақша аудару» тарифтеріне
сәйкес
0 KZT
0 KZT
20 000 KZT
0 KZT
0 KZT
300 KZT
1 000 KZT

0 KZT
0 KZT
0 KZT
50 KZT
100 KZT
100 KZT
250 KZT
200 KZT
1 000 KZT
0 KZT
0 KZT 4, 2 000 KZT
қалдық мөлшерінде, бірақ айына 1 000 KZT көп емес
(1 жылдан астам ақша қозғалысы болмаған кезде)
0 KZT- Infinite/Black Edition/World Elite
KZT - жылдық 40%, USD - жылдық 30%

Кредит лимиті есебінен 5 000 KZT жоғары сомада бөліп төлеу. Ақысын бөліп төлеу
арқылы сатып алған тауар бойынша берешек сомасы алғашқы Төлем жасау күніне дейін
1

мерзімінен бұрын өтелген жағдайда, бөліп төлеу мүмкіндігін беру үшін алынған комиссия
қайтарылады.
2
Егер Банк пен заңды тұлға арасында жасалған шартта басқаша көзделмесе
3
Қызмет көрсету мөлшерлемесі қосымша құн салығы есебімен көрсетілген
4
Мемлекеттік мекемелер мен қызметтер үшін
5
Жалақы жобасы бойынша жасалған шарт аясында компанияның 2 басшысы үшін (1 карта
бойынша)
6
. Жалақы жобасы бойынша жасалған шарт аясында компанияның бірінші басшысы үшін (1
карта)
7
Жалақы жобасы бойынша жасалған шарттың талаптарына сәйкес
8
Есепті кезең ішінде (күнтізбелік ай) шот бойынша ақшаны есепке алу және есептен
шығару жөнінен операциялар жүргізілді деген талаппен ұсталады. Келесі жағдайларда төлем
алынбайды: - егер есепті кезең ішінде (күнтізбелік ай) шот бойынша орташа қалдық (мин. 30
000 KZT) сақталған болса; егер есепті кезең ішінде (күнтізбелік ай) жалақы (мин. 35 000
KZT)/стипендия (мин. 15 000 KZT) есептеу бойынша операциялар жүргізілген болса; егер
есепті кезең ішінде (күнтізбелік ай) сатып алу (мин. 8 000 KZT) жүргізілген болса. Талаптар
жалақы жобаларына қатысты.
9
Орналастырылған салым сомасы 100 000 USD (теңгемен баламасы) болатын
салымшылар/жеке тұлғалар үшін
10
Орналастырылған салым сомасы 500 000 USD (теңгемен баламасы) болатын
салымшылар/жеке тұлғалар үшін
11
Platinum/Infinite карталарын ұстаушылар үшін
12
бюджеттік ұйымдар үшін
13
қарыз бойынша берешекті толық өтегеннен кейін клиенттің өтініші бойынша банк
өтінішті алған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде жазбаша нысанда берешектің
жоқтығы туралы анықтама береді.
14
айына 200 мың KZT дейін
15
стандарт, кампустық, зейнетақы, әлеуметтік карталар мен алимент төлеуге арналған
карталар үшін

