Тарифтер бекітілген:
«First Heartland Jýsan Bank» АҚ-тың Басқармасымен
2019 ж. «07» тамыздағы №95-19 хаттама,
2019 ж. «20» тамыздағы №100-19 хаттама
«First Heartland Jýsan Bank» АҚ-пен ерекше қарым-қатынастағы байланысы бар тұлғалар үшін
«First Heartland Jýsan Bank» АҚ Директорлар кеңесімен
2019 ж. «11» қыркүйектегі №11/09/19-01 хаттама
"First Heartland Jýsan Bank" АҚ-тың (бұдан әрі - Банк) JýsanPay тарифі бойынша дебеттік төлем карточкаларын шығару және қызмет
көрсету бойынша тарифтер
Комиссия атауы

Мөлшерлеме

1. Бірінші және одан кейінгі жылдары атаулы (негізгі/қосымша) карточканы шығару/қызмет көрсету: 1
MASTERCARD WORLD DEBIT (атаулы/атаулы емес), оның ішінде әлеуметтік
(зейнетақы, жәрдемақы мен басқа әлеуметтік төлемдерді алу үшін ресімделген):
- бірінші жылы / екінші және одан кейінгі жылдары
2. Карточканы (негізгі/қосымша) қайта шығару:
2.1. карточканы ұстаушының бастамасы бойынша / жоғалған/ұрланғанның орнына:
MASTERCARD WORLD DEBIT (атаулы/неатаулы)
2.2. қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін карточканы/қосымша карточканы қайта
шығару
3. Ақшаның есепке алынуы
3.1. Қолма-қол ақшасыз немесе қолма-қол ақшаны енгізу арқылы түскен картшот/карточкаға
3.2. зейнетақы, жәрдемақы және басқа әлеуметтік төлемдер

0 теңге / 50 теңге/айына

600 теңге
0 теңге

0 теңге

әлеуметтік төлемдер жөніндегі
мемлекеттік мекемемен жасалған шарт
талаптарына сәйкес

4. Қолма-қол ақша алу:

4.1. Банктің банкоматтарында
4.2. ҚР аумағындағы басқа банктердің банкоматтарында2

0 теңге
айына 300 000 теңгеге дейін (қоса алғанда)
- тегін,
одан жоғары - сомадан 0,6%

4.3. ҚР аумағынан тыс банктердің банкоматтарында2
4.4. Банктің кассасында ( POS-терминал арқылы)2
4.5. ҚР аумағындағы басқа банктердің кассаларында (POS-терминал арқылы) 2
4.6. ҚР аумағынан тыс басқа банктердің кассаларында (POS-терминал арқылы) 2

0,5% + 1000 теңге
0,5%
0,5% + 500 теңге
0,5% + 1000 теңге

5. Төлем карточкасы бойынша қолма-қол ақшасыз төлемдер:

5.1. Сауда және сервис кәсіпорындарында қызмет көрсету, кеден қызметтерін төлеу,
Интернет желісінде2
6. Төлем карточкасынан/шоттан аударым операциялары (Банктің желісінде):
6.1 Банкте ашылған басқа төлем карточкасына/шотқа
6.2 басқа банктің төлем карточкасына:
- ҚР аумағында
- ҚР аумағынан тыс
6.3 "Ұзақ мерзімді тапсырма" қызметі бойынша (орнату/өзгерту)
6.4 Банктің Мобильдік қосымшасында жеткізушілердің пайдасына ақша аудару

0 теңге
0 теңге
0,5% + 200 теңге
0,5% + 400 теңге
0 теңге
Банктің мобильдік қосымшасының
тарифтеріне сәйкес

7. Қосымша қызметтер:
0 теңге

7.1. Қызметтерді банкоматтар арқылы төлеу2
2

7.2. SMS-сұрау салу арқылшы банктердің банкоматтарында балансқа сұрау салу
7.3. SMS-сұрау салу арқылы банкомат арқылы шағын үзінді көшірме алу
7.4. Үзінді-көшірме ұсыну:
- Ай сайын (о.і.клиенттің электронды мекенжайына)
- бөлімшеде басқа кезең үшін
7.5. ДСН-кодты қате теру талпыныстарының есептеуішін нөлдеу
7.6. Уақыт кодына сұрау салу талпыныстарының есептеуішін нөлдеу
7.7. Банкоматта ДСН ауыстыру
7.9. Төлем карточкалары бойынша шектеулерді өзгерту, оның ішінде жұмсаудың тәуліктік
лимитін өзгерту
7.10. Негізгі/қосымша карточканы оқшауландыру/оқшауландырудан шығару
7.11. «SMS-ақпарат беру» қызметі, абоненттік төлем айына (ҚҚС есептегенде)

3,4

7.12. «Шетел байланыс операторларының нөмірлеріне SMS-ақпарат беру қызметі», әр SMSхабарлама үшін (ҚҚС есептегенде)4
7.13. Үшінші тұлғалардың пайдасына Банк шотына қатысты кез келген сипаттағы
анықтамалар/хаттарды (телнұсқаларды/көшірмелерді ұсынуды қоса алғанда) және басқа
анықтамаларды ұсыну(ҚҚС есептегенде)4
7.14. ХТЖ арбитражының даулы (диспуттық) операция бойынша тергеу жүргізуі (клиенттің
өтініші бойынша) (ҚҚС есептегенде)4

50 теңге
100 теңге
0 теңге
2 000 теңге
200 теңге
0 теңге
200 теңге
0 теңге
0 теңге
1-жыл - 0 тг, одан кейінгі жылдары - 250
теңге/айына
40 теңге
2 000 теңге
ХТЖ тарифтеріне сәйкес

7.15. Диспуттық операцияны тергеу кезінде Банктің банкоматтарынан видеожазбаны ұсыну:
(ҚҚС есептегенде)4
7.16. Банктің комиссияларынан басқа, шоттағы соңғы операция күнінен бастап 6 айдан астам
уақыт бойы кіріс/шығыс операциялары жоқ төлем карточкасын пайдаланумен банктік шотты
5
жүргізу (шотта ақша қалдығы болған жағдайда)
7.17. Төлем карточкасын пайдаланумен қолма-қол ақшасыз операциялардан Cash-back
7.18. Ағымдағы айдағы қолма-қол ақшасыз операциялар көлемі 500 000 теңгеден көп болған
кезде (Интернет желісін қоса алғанда) төлем карточкасын пайдаланумен қолма-қол ақшасыз
операциялардан Cash-back

5 000 теңге
200 теңге/айына

6

1,3%

2%

6

ЕСКЕРТПЕЛЕР:
1

Төлем карточкасы мультивалюталық болып шығарылады. Валюталық балам АҚШ доллары, еуро валютасындағы шоттан есептен шығару
кезіндегі ҚРҰБ бағамы бойынша. Төлем карточкасына ай сайын қызмет көрсету үшін комиссия карточканы активтеу сәтінде алынады, одан кейінгі
айлары карт-шот/карточка бойынша бірінші шығыс/кіріс операциясын іске асырғаннан кейін алынады. Карточка шоты бойынша ақша
қаражатының қозғалысы болмаған жағдайда, қызмет көрсету үшін комиссия алынбайды
2

Эквайер/банктің және/немесе корреспондент-банктердің комиссияларын есепке алмағанда, Клиенттің шотынан аударым/төлем бөлігінде клиенттержеке тұлғаларға арналған банктік қызметтер үшін Тарифтер қолданылады.
3

«SMS-ақпарат беру» қызметі үшін абоненттік төлем қызметті қосқан сәттен бастап ай сайын, әр айда карточканы пайдаланумен бірінші
кіріс/шығыс операциясын жүзеге асырғаннан кейін есепке алынады.
4
Қызмет мөлшерлемесі қосылған құн салығын ескере отырып көрсетілген
5

Валюталық балам АҚШ доллары валютасындағы шоттан есептен шығару кезіндегі ҚРҰБ бағамы бойынша. Егер шоттағы қалдық алынатын
комиссиядан аз болса, қалдықтың барлық сомасы есептен шығарылады.
6
Cash-back келесідей МСС (Merchant Category Code - сауда-сервистік нүктенің қызмет түрін сыныптайтын төрт таңбалы нөмір) бойынша қолма-қол
ақшасыз операциялар бойынша есептелмейді: 4112, 4814, 4900, 5511, 5521, 5541, 5542, 9221, 9222, 9223, 9311, 9402. МСС 3000-3350 және 4511 Сash-Back
операциялары бойынша 0,5% құрайды. Cash-Back Қазақстан Республикасы аумағында тіркелген коммерсанттарда іске асырылған операциялар
үшін ғана пайдаланылады. Бір айдағы ең аз cash-back сомасы - кемінде 500 теңге, бір айдағы ең жоғарғы Cash-back сомасы - 15 000 теңгеден көп
емес

