
1.2.1. Бюджеттік ұйымдарға арналған Visa Business   2 500 теңге

1.2.2 Visa Business  5 000 теңге

1.2.3 Visa Business Gold  22 000 теңге

1.2.4 Visa Instant Card  800 теңге

1.2.5 Visa Gold/ MasterCard Gold, World 0 теңге

1.2.5.1 Visa Gold (Air Astana-Nomad Club)  0 теңге

1.2.6 Visa Platinum/MasterCard Platinum (негізгі карточка)  40 000 теңге 

1.2.6.1 Visa Platinum / MasterCard Platinum ( қосымша карточка)  30 000 теңге

1.2.6.2 Visa Platinum (Air Astana-Nomad Club)  20 000 теңге

1.2.7 Visa infinite  60 000 теңге

1.2.7.1 Visa Infinite карточкаларын ұстаушыларға арналған Visa Gold/ MasterCard 

Gold, World  қосымша карточкасы (тарифке өзгеріс енгізу) 

 0 теңге

1.2.8 Visa Virtuon  1-ші жыл қызмет көрсету - 1 000 теңге, 2-ші жыл қызмет 

көрсету  - 0 теңге

1.2.8.1 Visa Platinum/Visa Infinite карточкаларын ұстаушыларға арналған Visa 

Virtuon

 0 теңге

1.2.9. Кредит карталарын қоса есептегенде, депозитке 100 000 USD (те ңгемен 

баламасы) бастап соманы орналастырған жеке тұлға салымшыларға арналған 

Visa

Platinum/MasterCard Platinum 

1-ші жыл қызмет көрсету – 0 теңге, 2-ші жəне кейінгі 

жылдары қызмет көрсету – 40 000 теңге

1.2.9.1 Кредит карталарын қоса есептегенде, депозитке 100 000 USD (те ңгемен 

баламасы) бастап соманы орналастырған жеке тұлға салымшыларға арналған 

Visa Platinum Nomad Club 

1-ші жыл қызмет көрсету – 0 теңге, 2-ші жəне кейінгі 

жылдары қызмет көрсету – 20 000 теңге

1.2.9.2 Кредит карталарын қоса есептегенде депозитке 500 000 $ (те ңгемен 

баламасы) бастап соманы орналастырған жеке тұлға салымшыларға арналған 

Visa Infinite 

1-ші жыл қызмет көрсету – 0 теңге, 2-ші жəне кейінгі 

жылдары қызмет көрсету – 60 000 теңге

1.2.10 MasterCard Standard Instant "Депозиті ң өзіңмен бірге"  (Депозит+1 000 

000 теңгеге дейінгі соманы орналастырған жеке тұлға салымшыларға арналған 

карта өнімі) 

 0 теңге

1.4.1 Аударым көзіне тәуелсіз, шотқа ақша салу (бюджеттік ұйымдарға арналған 

Visa Virtuon/ Visa Business  карталарын қоспағанда)  

 0 теңге

1.4.2. Visa Virtuon/ бюджеттік ұйымдарға арналған Visa Business  соманың 0,5%

1.5.1. "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың карточкалары бойынша (Кредит

карталарынан басқа) "Банк ЦентрКредит" АҚ желісіндегі

банкоматтардан

 теңгемен – соманың 0,6% (ең азы 100 теңге)

1.5.1.1. Заңды тұлғалар (бюджеттік ұйымдар)  0 теңге

1.5.1.2 MasterCard Standard Instant ж әне MasterCard World карточкалары 

"Депозитің өзіңмен бірге"  (Депозит+карта өнімі) бойынша «Банк ЦентрКредит» 

АҚ желісінің банкоматтарынан

300000 теңгеге дейін – 0%*,

300000 теңгеден бастап – 1%*

1.5.3. Басқа банктердің карточкалары бойынша «Банк ЦентрКредит» АҚ 

желісіндегі банкоматтан (бір транзакцияның ең жоғарғы сомасы 40 000 теңге, 

тəулігіне 100 000 теңгеден аспауы тиіс)

 соманың 0% 

1.5.4.ҚР аумағындағы басқа банктер желісіндегі банкоматтардан  соманның 1% (ең азы 500 теңге)

1.5.4.1.  ҚР аумағынан тыс жердегі басқа банктер желісіндегі

банкоматтардан

 1,5%, ең азы 1 000 теңге

1.5.5.  "Банк ЦентрКредит " АҚ карточкалары бойынша "Банк

ЦентрКредит" АҚ -тың бөлімшелерінен

 теңгемен - соманың 1% + 300 теңге, АҚШ долларымен - 

соманың 1,5% + 300 теңге, еуромен - соманың 1,5% + 300 

теңге

1.5.5.1 Заңды тұлғалар (бюджеттік ұйымдар)  0 теңге

1.5.5.2 MasterCard Standard Instant ж әне MasterCard World карточкалары 

"Депозитің өзіңмен бірге"  (Депозит+карта өнімі) бойынша «Банк ЦентрКредит» 

АҚ бөлімшелерінен

1500000 теңгеге дейін – 0%*, 1500000 теңгеден бастап – 1 

%*

1.5.6. Басқа банктердің  Visa және MasterCard карточкалары бойынша "Банк 

ЦентрКредит" АҚ-тың бөлімшелерінде 

 Теңгемен: соманың 1,5% +500 теңге, АҚШ долларымен: 

соманың 2% + 500 теңге, еуромен: соманың 2% + 500 

теңге

1.5.7. Басқа банктердің бөлімшелерінде қолма-қол ақша алу үшін

ұсталатын комиссия

 1,5 % +1 000 теңге

1.4 Төлем карточкасының есепшотына қаражатты салу үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС салынбайды

1.5. Қолма-қол ақша алу үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС салынбайды

1.6. Сауда жəне сервис орындарында қызмет көрсету үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС салынбайды

 Төлем карталары 
Төлем карталары 

 Жеке және заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер 

1.1. Visa, MasterCard халықаралық төлем карточкалары

1.2 Негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету 



1.6.1. Сауда/сервис/Интернет*  0 теңге

1.6.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ желісіндегі казино  соманың 1% + 250 теңге

1.6.3 Басқа банктер желісіндегі казино  1,55% от суммы (мин. 1 200 тенге)

1.8.1 MasterCard Gold,  World 0 теңге

1.8.2 Visa Platinum/MasterCard Platinum  1-ші жыл - 35 000 теңге, кейінгі жылдар - 30 000 теңге

1.8.3 Visa infinite  60 000 теңге

1.9.1 Аударым көзіне (1.9.2-тармағын есепке алмағанда) қарамастан есепшотқа 

ақша салу

 Теңгемен: соманың 1%, АҚШ долларымен: соманың 1,4%, 

еуромен: соманың 1,4%

1.9.2. Ұйымның банктік шотынан ақша аудару ("Банк ЦентрКредит" АҚ 

комиссиясы Жалақы/шәкіртақы аудару бойынша банктік қызмет көрсету 

шартына сәйкес төленеді) 

 Еңбекақы төлеу қоры: айына 500 000 теңгеге дейін - 

0,5%

 Еңбекақы төлеу қоры: айына 500 000 теңгеден бастап 5 

000

000 теңгеге дейін - 04%

 Еңбекақы төлеу қоры: айына 5 000 000 теңгеден бастап 

7

000 000 теңгеге дейін - 0,35%

 Еңбекақы төлеу қоры: айына 7 000 000 теңгеден бастап 

8

000 000 теңгеге дейін - 0,3%

 Еңбекақы төлеу қоры: айына 8 000 000 теңгеден бастап 

9

000 000 теңгеге дейін - 0,25%

 Еңбекақы төлеу қоры: айына 9 000 000 теңгеден бастап 

10

000 000 теңгеге дейін - 0,2%

 Еңбекақы төлеу қоры: айына 10 000 000 теңгеден бастап 

-

0,1% 

1.10.1 "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың карточкалары бойынша "Банк

ЦентрКредит" АҚ желісіндегі банкоматтардан

 теңгемен - соманың 0%

1.10.2 "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың карточкалары бойынша "Банк

ЦентрКредит" АҚ -тың бөлімшелерінен

 теңгемен - соманың 0%; АҚШ долларымен - соманың 0,5% 

+ 100 теңге

1.10.3 ҚР аумағындағы басқа банктердің банкоматтарынан қолма-қол ақша алу 

үшін ұсталатын комиссия

 соманың 1% (ең азы 500 теңге)

1.10.4 ҚР аумағынан тыс жердегі басқа банктердің банкоматтарынан қолма-қол 

ақша алу үшін ұсталатын комиссия

 соманың 1,5% (ең азы 1000 теңге)

1.10.5 Басқа банктердің бөлімшелерінде қолма-қол ақша алу үшін

ұсталатын комиссия

 соманың 1,5 % +1000 теңге

1.11.1 Сауда/сервис/Интернет*  0 теңге

1.11.2 «Банк ЦентрКредит»АҚ желісіндегі казино соманың 1%  

1.11.3 Басқа банктер желісіндегі казино  соманың 1,55% (ең азы 1 200 теңге)

1.12.1 Visa Instant Card/ Visa Gold/ MasterCard Gold. World/ Visa Gold (Air Astana 

– Nomad Club)/Visa Platinum/MasterCard Platinum/ Visa Platinum (Air Astana – 

Nomad Club)/Visa Infinite/Visa Business   

 0 теңге

1.13.1 Visa Instant Card   1 500 теңге

1.13.2 Visa Gold/ /MasterCard Gold, World 0 теңге

1.13.2.1 Visa Gold (Air Astana-Nomad Club)  0 теңге

1.13.3 Visa Platinum (Air Astana-Nomad Club)  20 000 теңге

1.13.4 Visa Platinum/MasterCard Platinum (негізгі)  40 000 теңге

1.13.5 Visa Platinum/MasterCard Platinum ( қосымша)  30 000 теңге

1.13.6 Visa Infinite  60 000 теңге

1.13.7 Visa Business  17 000 теңге

Ескерту:

 - Есепшотты (Төлем карточкасын) жапқан кезде есепшотқа (Төлем карточкасына) қызмет көрсеткені үшін төленген сыйақы қайтарылмайды

1.10 Қолма-қол ақша алу үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС салынбайды

1.11 Сауда жəне сервис орындарында қызмет көрсету үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС салынбайды

Жеке жəне заңды тұлғаларға арналған кредит карталары (Visa, MasterCard, UnionPay)

1.12 Негізгі (ҚҚС салынбайды)/қосымша (ҚҚС-ны қоса есептегенде) кредит карточкаларын шығару құны

1.13 Негізгі/қосымша кредит карточкасына жылдық қызмет көрсету, ҚҚС салынбайды

 - Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сəйкес банктік емес қызметтерге ҚҚС салынады

 - Банк тарифтерге өз бетінше өзгерістер енгізуге құқылы. Банк қосымша ақпаратты ай сайынғы үзінді көшірмеде көрсетіп,

сондай-ақ банктің www.bcc.kz сыртқы сайтында орналастырып, енгізілген өзгерістер туралы клиенттерге хабарлап отырады
 Жалақы жобалары  (Visa және MasterCard)

1.8 Негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету, ҚҚС салынбайды

1.9 Есепшотқа (Төлем карточкасына) қаражатты салу үшін ұсталатын комиссия



1.15.1Аударым көзіне қарамастан есепшотқа ақша аудару  0 теңге

1.16.1 «Банк ЦентрКредит» АҚ- тың карточкалары бойынша «Банк

ЦентрКредит» АҚ желісіндегі банкоматтардан

 2,5% (ең азы 300 теңге)

1.16.2 Басқа банктер желісіндегі банкоматтардан  соманың 2,5% (ең азы 500 теңге)

1.16.3«Банк ЦентрКредит» АҚ-тың карточкалары бойынша «Банк

ЦентрКредит» АҚ-тың бөлімшелерінде"

соманың 2,5 % + 300 теңге

1.16.4 Басқа банктердің бөлімшелерінде қолма-қол ақша алу үшін

ұсталатын комиссия

соманың  2,5% +1 200 теңге

1.17.1 Сауда/сервис/Интернет*  0 теңге

1.17.2 «Банк ЦентрКредит» АҚ желісіндегі казино  соманың 1% + 250 теңге

1.17.3 Басқа банктер желісіндегі казино  соманың 1,55% (ең азы 1 200 теңге)

1.19.1 Social (МЗТО РМКК-дан төленетін əлеуметтік төлемдер,

жəрдемақы алу үшін)

 300 теңге

1.19.2 Pension (зейнетақы төлеуге арналған)  300 теңге

1.19.3 Visa Prepaid (Visa Gift сыйлық картасы)

1.19.3.1 -5000-нан бастап 30000 теңгеге дейін  500 теңге

1.19.3.2 - 30000-нан жоғары 75000 теңгеге дейін  800 теңге

1.19.3.3 - 75000-нан жоғары 150000 теңгеге дейін  1 500 теңге

1.20.1 МЗТО РМКК-дан жəне БЗЖҚ-дан төленетін зейнетақы мен

жəрдемақыны қоспағанда, аударым көзіне (Pension) қарамастан шотқа ақша 

аудару үшін ұсталатын комиссия 

 1% 

1.20.2 МЗТО РМКК-дан жəне БЗЖҚ-дан (Pension) зейнетақы мен

жəрдемақыны аудару үшін ұсталатын комиссия

 0 теңге

1.20.3 МЗТО РМКК-дан (Social) төленетін əлеуметтік төлемдер,

жəрдемақы үшін ұсталатын комиссия

 0 теңге

1.20.4 Ағымдағы есепшотқа (Visa Prepaid) ақша салу үшін ұсталатын комиссия  0 теңге

1.21.1 "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың карточкалары бойынша "Банк

ЦентрКредит" АҚ желісіндегі банкоматтардан

 0 теңге

1.21.2. «Банк ЦентрКредит» АҚ-тың карточкалары бойынша «Банк

ЦентрКредит» АҚ-тың бөлімшелерінде"

 0 теңге

1.21.3 Басқа банктер желісіндегі банкоматтардан:  соманың 1% (ең азы 500 теңге)

1.21.4. Басқа банктердің бөлімшелерінде қолма-қол ақша алу үшін

ұсталатын комиссия

соманың 1% + 800 теңге

1.22.1 Visa Instant Card/ Pension / Visa Prepaid/ Visa Virtuon/ Visa Gold/ Visa Gold 

(Air Astana – Nomad Club)/ Visa Platinum / Visa Platinum (Air Astana – Nomad 

Club)/ Visa Infinite/ MasterCard  Gold, World/ MasterCard Platinum/ за ңды 

тұлғаларға арналған карталар: Visa Business/Visa Business Gold 

 0 теңге

1.23.1 Барлық карталар  3 500 теңге

1.24.1 Social/ Pension 300 теңге

1.24.2 Бюджеттік ұйымдарға арналған Visa  Business 500 теңге

1.24.3 Visa Business  2 000 теңге

1.24.4 Visa Gold/ /MasterCard Gold/ Visa Gold (Air Astana – Nomad Club)  3 500 теңге

1.24.5 Visa Platinum/ MasterCard Platinum/ Visa Platinum (Air Astana – Nomad 

Club)

 5 000 теңге

 - Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сəйкес банктік емес қызметтерге ҚҚС салынады

 - Банк тарифтерге өз бетінше өзгерістер енгізуге құқылы. Банк қосымша ақпаратты ай сайынғы үзінді көшірмеде көрсетіп,

сондай-ақ банктің www.bcc.kz сыртқы сайтында орналастырып, енгізілген өзгерістер туралы клиенттерге хабарлап отырады
Жеңілдетілген тарифтер белгіленген карталар

1.19 Негізгі/қосымша карточкаға жылдық қызмет көрсету, ҚҚС салынбайды

1.20 Төлем карточкасының ағымдағы есепшотына қаражатты салу үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС салынбайды

1.15 Карт-шотқа ақша салу үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС салынбайды

1.16 Кредит картасы бойынша қолма-қол ақша алу үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС салынбайды

1.17 Сауда жəне сервис орындарында қызмет көрсету үшін алынатын комиссия, ҚҚС салынбайды

 Ескерту:

 - Есепшотты (Төлем карточкасын) жапқан кезде есепшотқа (Төлем карточкасына) қызмет көрсеткені үшін төленген сыйақы қайтарылмайды

1.21 Қолма-қол ақша алу үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС салынбайды

Жалпы тарифтер

1.22 Негізгі (ҚҚС салынбайды)/қосымша (ҚҚС-ны қоса есептегенде) карточкаларды шығару құны

1.23 Карточканы жедел шығару (филиалдарға жеткізу уақытын есептемегенде) - 2 жұмыс күні, ҚҚС-ны қоса есептегенде

1.24 Клиенттің өтініші бойынша немесе карточка жоғалған кезде карточканы ауыстыру, ҚҚС-ны қоса есептегенде*



1.24.6 Visa Infinite  25 000 теңге

1.24.7 Visa Virtuon  1 000 теңге

1.25.1 Visa Gold/ Visa Gold (Air Astana – Nomad Club)/ Visa Platinum / Visa 

Platinum (Air Astana – Nomad Club)/ Visa Infinite/ MasterCard  Gold,World/ 

MasterCard Platinum заңды тұлғаларға арналған карталар: Visa Business/Visa 

Business Gold 

 0 теңге

1.25.2 Visa Virtuon  1 000 теңге

1.26.1 "Банк ЦентрКредит" АҚ желісінде соманың 0,5% 

1.26.2 Басқа банктердің желісінде  соманың 2% 

1.27.1 Өз есепшотына (Төлем карточкасына)/есепшотқа банк ішінде ақша 

аудару

 0 теңге

1.27.2 ЦКБ банкоматы/АТТ арқылы есепшоттан (Төлем карточкасынан) үшінші 

тұлғаның есепшотына (Төлем карточкасына)/Банктің ішіндегі есепшотына ақша 

аудару

 100 теңге

1.27.3 ЦКБ банкоматы/АТТ арқылы есепшоттан (Кредит карточкасынан) басқа 

есепшотқа (Төлем карточкасына)/Банк желісіндегі есепшотқа, соның ішінде өз 

есепшотына ақша аудару

 соманың 2,5 % 

1.27.4  Visa Money Transfer а қша аударымдары (банкомат арқылы)

1.27.4.1 ЦКБ банкоматы арқылы қазақстандық кез келген банк

шығарған картадан қазақстандық кез келген банк шығарған картаға ақша 

аудару

 соманың 1% + 250 теңге

1.27.4.2 ЦКБ банкоматы арқылы ЦКБ кредит картасынан қазақстандық кез 

келген банк шығарған картаға ақша аудару

соманың  2,5 % 

1.27.4.3 ЦКБ банкоматы арқылы картадан (соның ішінде ЦКБ-ның кредит 

картасынан) қазақстандық емес (шетелдік) банктер шығарған картаға/-ларға 

ақша аудару 

 соманың 2,5%  + 500 теңге

1.27.5 Есепшоттан (Кредит картасынан) басқа есепшотқа (Төлем

карточкасына)/басқа желідегі есепшотқа, соның ішінде Интернет

арқылы ақша аудару

соманың 2,5% 

1.27.6 Visa Business/Visa Business Gold (Корпоративтік карточка) шотынан шот қа 

(Заңды тұлғалардың ағымдағы/ депозиттік шоты) ақша аудару, ҚҚС салынбайды 

(тарифке өзгеріс енгізу) 

 соманың 0,25 % (ең азы 500 теңге)

1.27.7.1 ЦентрКредит Банкінің Visa/MasterCard/Maestro дебеттік 

картасынан ЦентрКредит Банкінің картасына 

Соманың 0,7% (ең азы 200 теңге)

1.27.7.2 ЦентрКредит Банкінің Visa/MasterCard/Maestro кредиттік  

картасынан ЦентрКредит Банкінің картасына 

Соманың 2,5 %  

1.27.7.3 ЦентрКредит Банкінің Visa/MasterCard/Maestro дебеттік 

картасынан кез келген қазақстандық банк шығарған картасына  

Соманың 0,85% (ең азы 250 теңге) 

1.27.7.4 ҚР басқа Банкінің Visa/MasterCard/Maestro картасынан ЦентрКредит 

Банкінің картасына  

0 теңге 

1.27.7.5 ҚР басқа Банкінің Visa/MasterCard/Maestro картасынан ҚР басқа 

Банкінің картасына  

Соманың 0,85% (ең азы 300 теңге) 

1.27.7.6 ЦентрКредит Банкінің Visa/MasterCard/Maestro кредиттік 

картасынан ҚР кез келген банкінің картасына  

Соманың 2,5 %  

1.27.7.7 ЦентрКредит Банкінің Visa/MasterCard/Maestro дебеттік 

картасынан қазақстандық емес  (шетел) банкі шығарған картасына  

Соманың 0,9 % + 400 теңге 

1.27.7.8 ЦентрКредит Банкінің Visa/MasterCard/Maestro кредиттік 

картасынан қазақстандық емес  (шетел) банкі шығарған картасына  

Соманың 2,5 %  

1.27.7.9 ҚР басқа Банкінің Visa/MasterCard/Maestro картасынан қазақстандық 

емес  (шетел) банкі шығарған картасына  

Соманың 0,8 % + 800 теңге 

1.25 Қолдану мерзімі өткеннен кейін карточканы ауыстыру, ҚҚС-ны қоса есептегенде

1.26 Соманы қайтару, ҚҚС салынбайды

1.27 Ақша аудару, ҚҚС салынбайды

 * Мөлшерлемелер бекітілген, жеңілдіктер қарастырылмаған  

 ** Есепшоттан (Төлем карточкасынан) есепшотқа (Төлем карточкасына) банк ішіндегі аударымдар және Visa money transfer аударымдары 

үшін сома бойынша шектеулер белгіленген 

 • бір жолғы аударымның ең жоғарғы сомасы - 2 500 АҚШ доллары (Банктің есептік бағамы бойынша теңгемен баламасы);

 • тәулік ішінде жасалатын аударымның ең жоғарғы сомасы 10 000 АҚШ доллары (Банктің есептік бағамы бойынша теңгемен баламасы);

 • 3 күн ішінде жасалатын ақша аударымының ең жоғарғы сомасы 25 000 АҚШ долларынан аспайды (Банктің есептік бағамы бойынша 

теңгемен баламасы) 

1.27.7 Visa Money Transfer / MasterCard Money send (Интернет / Starbanking  арқылы) ақша аударымдары 



1.28.1 Visa Prepaid (Visa Gift сыйлық картасы) басқа «Банк ЦентрКредит» АҚ 

желісінде 

 20 теңге

1.28.1.1 Visa Prepaid (Visa Gift сыйлық картасы) басқа «Банк ЦентрКредит» АҚ 

желісінде

 0 теңге

1.28.2 Басқа банктер желісінде  100 теңге

1.28.3 "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың серіктес банктер желісінде  50 теңге

1.29.1 ЦКБ банкоматы арқылы пин-кодты ауыстыру  250 теңге

1.30.1 Ай сайынғы  0 теңге

1.30.2 Архивтік (соңғы 6 ай бойынша)  700 теңге

1.30.3 Архивтік (соңғы 6 айдан асқан ай үшін)  1 000 теңге

1.30.4 Банкомат бойынша шағын үзінді көшірме (есепшот (Төлем

карточкасы) бойынша соңғы 10 операция)

 100 теңге

1.31.1Стоп-параққа енгізбеу арқылы  0 теңге

1.31.2 Стоп-параққа енгізу арқылы (Visa Business)  -

1.31.3 Стоп-параққа енгізу арқылы (Visa Gold/ Visa Gold (Air Astana – Nomad 

Club)/ MasterCard Gold)

 20 000 теңге

1.31.4 Стоп-параққа енгізу арқылы (Visa Platinum/ Visa Platinum (Air Astana – 

Nomad Club)/ MasterCard Platinum

 20 000 теңге

1.31.5 Стоп-параққа енгізу арқылы (Visa Infinite)  20 000 теңге

1.32.1 Клиент көрсеткен мекенжай бойынша үзінді көшірмелер немесе 

карточкалар жөнелту

 пошталық жөнелтім құны 

1.32.4 Мемлекеттік мекемелер мен қызметтер үшін банкомат

камераларынан бейнежазбалар беру

 0 теңге

1.32.5 "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың салымшылары үшін

ағымдағы/депозиттік есепшотқа Cashin арқылы қолма-қол ақшамен

қосымша жарналар салу

 0 теңге

1.32.6 Төлем картасының ағымдағ  ыесепшотын жабу (соның ішінде ҚҚС):

1.32.6.1 Кредит бойынша қалдық нөлге тең болған жағдайда  0 теңге

1.32.6.2 Кредит бойынша қалдық нөлге тең болмаған жағдайдае  есепшоттағы қалдық мөлшерінде, бірақ 500 теңгеден 

аспауы тиіс

1.32.7 ЦентрКредит Банкінің карточкалары арқылы қолма-қолсыз шетел 

валютасын сатып алу/сату

 0,2% 

1.32.8 Пин-код есептегішін нөлге теңестіру  200 теңге

1.33.1 Visa/ MasterCard Platinum, Visa Business/ Visa Infinite  0 теңге

1.34.1 Қолма-қол ақшаны пайдалану арқылы (Cash-in

банкоматтары,терминалдар)

70 теңге (егер "Банк ЦентрКредит" АҚ пен заңды тұлға 

арасында жасалған шарт арқылы басқа жағдай көзделмесе)

1.34.2 ЦКБ есепшотын, төлем карточкасын пайдалану арқылы қолма-қол 

ақшасыз (банкоматтар, терминалдар, StarBanking)

 50 теңге (егер "Банк ЦентрКредит" АҚ пен заңды тұлға 

арасында жасалған шарт арқылы басқа жағдай көзделмесе)

1.35.1 Төлем карточкасының есепшоты бойынша қалдыққа есептелетін сыйақы  0%

1.35.2 Дебеттік карталар 

1.35.2.1 Дебеттік-кредиттік карточкалар бойынша техникалық

овердрафттың туындағаны үшін салынатын тұрақсыздық айыбы

 теңгемен жылдық - 40%, АҚШ долларымен жылдық - 30%

1.35.3 Жеке жəне заңды тұлғаларға арналған кредит карталары (Visa жəне 

MasterCard)

1.35.3.1 Кредиттік револьверлік карта бойынша техникалық

овердрафттың туындағаны үшін салынатын тұрақсыздық айыбы

күніне 0,3% 

1.35.3.2 Кредиттік револьверлік карта бойынша төлемдердің мерзімін 

кешіктіргені үшін салынатын өсімпұл

 күніне 0,5% 

1.36 Кедендік төлемдерді жүзеге асыру кезінде карточка ұстаушыдан алынатын 

комиссия

 соманың 1% (ең азы 600 теңге, ең көбі 4 500 теңге)

1.37.1 "Банк ЦентрКредит" АҚ шығарған карточкалар бойынша  соманың 1% 

1.37.2 Басқа банктер шығарған карточкалар бойынша  соманың 2%

1.28 Есепшот (Төлем карточкасы) бойынша балансты қарау

1.29 Пин-кодты ауыстыру  

1.35 Сыйақы

1.36 Кедендік төлемдерді жүзеге асыру кезінде карточка ұстаушыдан алынатын комиссия, ҚҚС салынбайды

1.37Банктің немесе мекеменің құрылғылары арқылы жүргізілген транзакциялардың айналымы бойынша сауда/сервис 

мекемесінен ұсталатын комиссия, ҚҚС салынбайды

1.30 Есепшот (Төлем карточкасы) бойынша үзінді көшірме алу

1.31 Карточка жоғалған кезде оны тосқауылдау

1.32 Өзге қызметтер 

1.33 Карта ұстаушыларға сақтандыру қызметін көрсету

1.34 ЦентрКредит Банкінің қашықтан қызмет көрсету арналары арқылы төлемдерді қабылдау, ҚҚС салынбайды



1.37.3 "Банк ЦентрКредит" АҚ-тың серіктестер желісінің банктері

шығарған карточкалар бойынша

 соманың 1,5% 

1.38 Барлық банктердің карталары бойынша мобильді POS-

терминалдар арқылы жүргізілген транзакциялардың айналымы

бойынша сауда/сервис мекемесінен ұсталатын комиссия, ҚҚС

салынбайды

 соманың 2,6% 

1.39 Сауда/сервис мекемесі ұсынған POS-терминалдарға қызмет

көрсету үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС-ны қоса есептегенде**

 2000 теңге

1.38 Барлық банктердің карталары бойынша мобильді POS-терминалдар арқылы жүргізілген транзакциялардың айналымы 

бойынша сауда/сервис мекемесінен ұсталатын комиссия, ҚҚС салынбайды

1.39 Сауда/сервис мекемесі ұсынған POS-терминалдарға қызмет көрсету үшін ұсталатын комиссия, ҚҚС-ны қоса

есептегенде**


