"First Heartland Jýsan Bank"АҚ (бұдан әрі - Банк) JýsanPay дебеттік төлем картасын шығару және қызмет көрсету бойынша
тарифтер
Комиссия атауы

Мөлшерлеме

1. Атаулы/атаулы емес карточканы (негізгі/қосымша) шығару/бірінші және
кейінгі жылдары қызмет көрсету:1
MASTERCARD WORLD DEBIT (атаулы/атаулы емес), соның ішінде әлеуметтік
(зейнетақы, жәрдемақы және басқа да әлеуметтік төлемдерді алу үшін ресімделген):
-. бірінші жылы / келесі және кейінгі жылдары
2. Карточканы (негізгі/қосымша) қайта шығару:
2.1. карточка ұстаушының бастамасы бойынша/жоғалған/ұрланған карточканың
орнына:

0 теңге / айына 50 теңге

MASTERCARD WORLD DEBIT (атаулы/атаулы емес)
2.2. әрекет ету мерзімінің өтуі бойынша карточканы/қосымша карточканы қайта
шығару
3. Ақшаны есепке алу:
3.1. Қолма-қол ақшасыз немесе қолма-қол ақшаны енгізу арқылы түскен ақшаны
карт-шотқа/карточкаға есепке алу
3.2. Ұйыммен жасасқан Шарттың шеңберінде жалақы және басқа да төлемдерді
есепке алу
3.3. зейнетақы, жәрдемақы және басқа да әлеуметтік төлемдер

600 теңге
0 теңге

0 теңге
скоринг процедурасына сәйкес 0% және одан
жоғары (қадам 0,1%)

әлеуметтік төлемдер бойынша
мемлекеттік мекемелермен жасасқан
шарттың талаптары бойынша

4. Қолма-қол ақша алу:

4.1. Банктің банкоматтарынан
4.2. ҚР аумағындағы басқа банктердің банкоматтарынан5

0 теңге
айына 300 000 теңгеге дейін (қоса
есептегенде) - тегін,
одан жоғары - сомадан 0,6%
0,5% + 1000 теңге

4.3. ҚР аумағынан тыс банктердің банкоматтарынан5
4.4. Банк кассаларынан (POS-терминал арқылы)5
4.5. ҚР аумағындағы басқа банктердің кассаларынан ( POS-терминал арқылы)5
4.6. ҚР аумағынан тыс басқа банктердің кассаларынан ( POS-терминал арқылы)

0,5%
0,5% + 500 теңге
5

0,5% + 1000 теңге

5. Төлем карточкасы бойынша қолма-қол ақшасыз төлемдер:

5.1. сауда және сервис кәсіпорындарындағы қызмет үшін төлем, кеден қызметтерін,
Интернет желісіндегі төлемдерді төлеу5

0 теңге

6. Төлем картасы/шот бойынша аударым операциялары (Банк желісінде):
6.1 Банкте ашылған басқа төлем картасына/шотқа
6.2 басқа банктің төлем картасына:
ҚР-да
ҚР аумағынан тыс
6.3 "Ұзақ мерзімді тапсырма"қызметі (орнату/өзгерту)
6.4 Банктің Мобильді қосымшасында қызмет ұсынушылардың пайдасына ақша аударымы

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

7. Қосымша қызметтер:
7.1. Банкоматтар арқылы қызметтер үшін төлем5

0 теңге

7.2. SMS-сұрау салу арқылы банктің банкоматтарынан теңгерімді сұрату5

50 теңге

7.3. SMS-сұрау салу арқылы банкоматтан шағын-үзінді көшірме алу (ҚҚС есептеусіз)

100 теңге

7.4. Үзінді көшірме беру:
.-ай сайын (соның ішінде Клиенттің электрондық мекенжайына)
- басқа кезең үшін бөлімшеде
7.5. ДСН-кодты қате теру мүмкіндіктерінің есептеуішін нөлдеу
7.6. Уақытша кодты сұрату мүмкіндіктерінің есептеуішін нөлдеу
7.7. Банкоматта ДСН-ді өзгерту
7.9. Төлем карточкалары бойынша шеклеулерді өзгерту, соның ішінде тәуліктік шығын
лимитін өзгерту
7.10. Негізгі/қосымша карточканы оқшаулау/оқшауландырудан шығару
7.11.«SMS-ақпараттандыру» қызметі, айына абоненттік төлем (ҚҚС есептегенде) 6,7
7.12. "шетелдік байланыс операторларының нөмірлеріне SMS-ақпараттандыру" қызметі,
SMS-хабарлама үшін (ҚҚС есептеусіз) 7
7.13. банктік шот бойынша кез келген мазмұндағы анықтамаларды/хаттарды (соның ішінде
телнұсқаларын/көшірмелерін беру) және үшінші тұлғалардың пайдасына басқа да
анықтамаларды ұсыну (ҚҚС есептеумен) 7
7.14. ХТЖ арбитражының даулы операциялар бойынша тергеу жүргізуі (клиенттің өтініші
бойынша) (ҚҚС есептеумен)7
7.15. Даулы операцияларды тергеу кезінде Банк банкоматтарының камераларынан
бейнежазбалар беру (ҚҚС есептеумен)7
7.16. шоттағы соңғы операция күнінен бастап 6 айдан астам уақыт Банктің комиссияларын
қоспағанда, кіріс/шығыс операциялары жүргізілмеген төлем карточкасы пайдаланылатын
банктік шотты жүргізу (шотта ақша қалдығы болған кезде)8
7.17. Төлем карточкасын пайдалану арқылы қолма-қол ақшасыз операциядан сash-

back9
7.18. Қолма-қол ақшасыз операциялар (соның ішінде Интернет желісінде) көлемі ағымдағы
айда 500 000 теңгеден артық болған кезде төлем карточкасын пайдалану арқылы қолма-қол
ақшасыз операциялардан сash-back9

0 теңге
2 000 теңге
200 теңге
0 теңге
200 теңге
0 теңге
0 теңге
бірінші жылы - 0 тг, келесі жылдары - айына
250 теңге
40 теңге
2 000 теңге
ХТЖ тарифтеріне сәйкес
5 000 теңге

200 теңге/месяц

1,3%

2%

ЕСКЕРТУ:

1

Шоттан АҚШ долларында, еурода ақша алу кезінде ҚРҰБ бағамы бойынша валютадағы баламасы. Төлем картасына ай сайынғы қызмет көрсету үшін комиссия
карточканы активтендіру кезінде есептеледі, кейінгі айларда карт-шот/карточка бойынша алғашқы шығыс/кіріс операция жүзеге асырылғаннан кейін алынады.
Карточканың шоты бойынша ақша қаражатының қозғалысы жоқ болған жағдайда қызмет көрсету ұшін комиссия алынбайды.

5

Эквайер-банктің және/немесе корреспондент-банктердің Клиенттің шотынан аударымдар/төлемдер бөлінгіндегі комиссиясын есептеусіз Жеке тұлға-клиенттерге арналған
банктік қызметтер үшін тарифтер қолданылады.
6

«SMS-ақпараттандыру» қызметі үшін абоненттік төлем қызметке қосылған сәттен бастап әр айда алғашқы шығыс/кіріс операциясы жүзеге асырылғаннан кейін төлем
карточкасын пайдаланумен ай сайын есептеледі.
7
Қызмет үшін мөлшерлеме қосылған құн салығын ескерумен көрсетілген
8
Шоттан АҚШ долларында ақша алу кезінде ҚРҰБ бағамы бойынша валютадағы баламасы. Егер шоттағы қалдық алынатын комиссиядан аз болса, қалдық толығымен
есептен шығарылады.
9 POS-терминалдар арқылы қолма-қол ақшасыз операциялар бойынша Сash-back келесі ММС (Merchant Category Code - сауда-сервис нүктесінің қызмет түрін жіктейтін
төрт таңбалы нөмір) 4112, 4814, 4900, 5511, 5521, 5541, 5542, 9221, 9222, 9223, 9311, 9402 кезінде есептелмейді. МСС 3000-3350 және 4511 операциялары бойынша Сash-Back
0,5% құрайды. Cash-Back Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген саудагерлерде жүргізілген операцияларға ғана қолданылады. Айына ең аз cash-back сомасы 500 теңгеден кем емес, ең жоғары Cash-back сомасы айына - 15 000 теңгеден аспайды.

