
 

 
 «Virtual Card» пакеті бойынша базалық тарифтер 

 

№ п/п Операция түрі Тариф Ескерту 

A 1 2 3 

1. Банкоматтар арқылы балансты қарау/ақпаратты сұрау (соңғы 10 операция үшін): 

1.1. Банктің / басқа банктердің банкоматтық желісінде Қарастырылмаған   

1.2. Банктің байланыс орталығының қолдау қызметі арқылы KZT 100  Әрбір операция үшін 

2. Клиенттің өтініші негізінде карточканы қайта шығару (ауыстыру): 

2.1.  
карточканың әрекет ету мерзімі өткеннен кейін/ клиенттің Банкке 
жүгінген кезіндегі бастамасы бойынша 

Қарастырылмаған  

3. Қолма-қол ақша алу:  

3.1. Банктің банкоматтарында картасыз  KZT 0; 0,7% 

KZT 0 – бір күнтізбелік айдың ішінде қолма-қол ақша алу бойынша 
операциялардың біріктірілген сомасы айына 300 000 теңгеге дейін/ 
шетел валютасындағы баламасындай болғанда,  
 
қолма-қол ақша алу бойынша операциялардың біріктірілген сомасы 
көрсетілген сомалардан асқан жағдайда 0,7% ұсталады. 

3.2. қолма-қол ақша беру пункттерінде (кассалар) Қарастырылмаған   

4. Карточканы шығару үшін комиссия KZT 10 Біржолғы комиссия 

5. Ақшаны енгізу   

5.1. қолма-қол / қолма-қол емес тәсілмен KZT 0  



 

6. 

Тауарлар /қызметтер үшін (Банк қызметтерін/ операцияларын 
қоспағанда) төлемді POS-терминалдар арқылы қолма-қол 
ақшасыз тәртіпте карточкамен жүргізу 
 

KZT 0;  
1,5%; 1,7%* 

1,5%; 1,7%* - POS терминалын пайдалана отырып бюджетке төленетін 
төлемдер 

7. 

CashBack *(Банктің (жеке тұлғамен) Төлем карточкаларын беру 
және оларға қызмет көрсету туралы шартқа сәйкес Cashback 
есептемейтін операцияларын қоспағанда, клиентке төлем 
карточкасы бойынша жасаған қолма-қол ақшасыз операция 
сомасының бір бөлігін қайтару): 
 
 

1%-ке дейін 
Merchant Category Code-қа байланысты/ қолма-қол ақшасыз сауда 
жүргізілген сатушы санатының коды. МСС-кодтарының тізімі Банктің 
сайтында орналастырылған. 

8. 

Сауда және сервис кәсіпорындарымен бірлесіп өткізілетін Банктің 
ниеттестік бағдарламалары шеңберінде (клиентке төлем 
карточкасы бойынша жасалған қолма-қол ақшасыз операция 
сомасының бір бөлігін қайтару) CashBack  

15%-ке дейін 
Банк пен сауда және сервис кәсіпорны - Банктің серіктесі арасында 
жасалған шартқа сәйкес 
 

9. Ай сайынғы абоненттік төлем Қарастырылмаған   

10. 
«СМС-хабарландыру» ай сайынғы қызметін ұсыну 
 

KZT 0  

11. Ақша аударымдары (Visa Direct, MasterCard MoneySend): 

11.1. ForteCard карточкаларынан ForteCard карточкаларына KZT 0  

11.2. ҚР ЕДБ шығарған карточкалардан ForteCard карточкаларына KZT 0  

11.3. ForteCard карточкаларынан ҚР ЕДБ шығарған карточкаларға 
0,9% ең төм. KZT 150 

ең жоғ. KZT 750 
операция сомасынан 

11.4. 
ForteCard карточкаларынан шетелдік банктер шығарған 

карточкаларға 
0,9% мин. KZT 750 операция сомасынан 

12. Банктің баламалы арналары (интернет-банкинг, мобильді банкинг, төлем терминалдары, банкоматтар және т. б.) мен филиалдарындағы операциялар: 

12.1. Ұлттық/ шетел валютасындағы банкішілік аударымдар:    

12.1.1 бір клиенттің шоттары арасында KZT 0 KZT 0 – аударымдарды баламалы арналарда жүзеге асыру кезінде 

12.1.2. әр түрлі клиенттердің шоттары арасында KZT 0 KZT 0 – аударымдарды баламалы арналарда жүзеге асыру кезінде 

13.  Шоттарды ашу, жүргізу және жабу 



 

13.1. Банктік шот ашу KZT 0  

 

*Бір айда алынатын CashBackтің жалпы сомасы 100 000 теңгеден аспайды. Банк серіктестерінің желісінде CashBack сомасы шектелмеген. 

Базалық тарифтер «ForteBank» АҚ Тарифтік комитеті отырысының 17.05.18 ж. №20 хаттамасына сәйкес бекітілді, 2018 жылғы 26 маусымнан бастап қолданысқа енеді. 

Тарифтік Комитеттің 15.06.2021 ж. №03/2021-41 шешіміне сәйкес тарифтерге өзгертулер мен толықтырулар енгізілді, 15.08.2021 ж. бастап қолданысқа енеді 

 

 

 


