Тарифтік комитеттің 2021 жылғы «03» шілдедегі отырысының хаттамасына қосымша
№ 03/2021-44 хаттамадан үзінді көшірме

Заңды тұлғаларға (банктерді қоспағанда), жеке кәсіпкерлерге, кәсіби медиаторларға, жеке сот орындаушыларға, адвокаттарға және жеке нотариустарға (бұдан әрі осы Қосымшаның
мәтіні бойынша - Клиенттер) арналған
КОРПОРАТИВТІК ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ БОЙЫНША ТАРИФТІК ЖОСПАР

№ р/с

Тариф

Операция түрі

2.

Business
VISA ЖӘНЕ MASTERCARD ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОРПОРАТИВТІК ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ
ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ:
Негізгі төлем карточкасын шығару
0 теңге
Қосымша төлем карточкасын шығару
1 000 теңге
Негізгі және қосымша төлем карточкасына жылдық қызмет көрсету
0 теңге
Клиенттің өтініші негізінде төлем карточкасын (негізгі, қосымша) қайта шығару
1 800 теңге
(ауыстыру)
ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША АЛУ:

2.1.

"ForteBank" АҚ банкоматтарында теңгеде

1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Ескертпе
Platinum/Preferred

0 теңге
1 000 теңге
15 000 теңге

бір реттік комиссия
бір реттік комиссия
жыл сайын

1 800 теңге

бір реттік комиссия

0,4% мин. 500 теңге

айына 1 млн. теңгеге дейін - тегін, 1
млн. теңгеден жоғары 0,4% мин. 500
теңге1

берілген сомадан

берілген сомадан

2.2.

"ForteBank" АҚ банкоматтарында төлем карточкасының шетел валютасында

1,4% мин. 500 теңге

айына 1 млн. теңгеге дейін (шетел
валютасындағы баламасы) - тегін, 1
млн. теңгеден жоғары 1,4% мин. 500
теңге1

2.3.

"ForteBank" АҚ қолма-қол ақша беру пункттерінде (кассалар) теңгеде
"ForteBank" АҚ қолма-қол ақша беру пункттерінде (кассалар) төлем карточкасының
шетел валютасында

0,5% мин. 500 теңге

0,5% мин. 500 теңге

берілген сомадан

1,4% мин. 500 теңге

1,4% мин. 500 теңге

берілген сомадан

2.5.

Қазақстан Республикасы аумағында басқа банктердің банкоматтарынан теңгеде/төлем
карточкасының шетел валютасында

1,5% мин. 500 теңге

айына 1 млн. теңгеге дейін (шетел
валютасындағы баламасы) - тегін, 1
млн. теңгеден жоғары 1,5% мин. 500
теңге1

берілген сомадан

2.6.

Қазақстан Республикасы аумағында басқа банктердің қолма-қол ақша беру
пункттерінен (кассалар) теңгеде/төлем карточкасының шетел валютасында

1,5% мин. 500 теңге

1,5% мин. 500 теңге

берілген сомадан

2.7.

Қазақстан Республикасы аумағынан тыс жерлердегі басқа банктердің
банкоматтарынан

2% мин. 1100 теңге

айына 1 млн. теңгеге дейін (шетел
валютасындағы баламасы) - тегін, 1
млн. теңгеден жоғары 2% мин. 1100
теңге1

берілген сомадан

2.8.

Қазақстан Республикасы аумағынан тыс жерлердегі басқа банктердің қолма-қол ақша
беру пункттерінен (кассалар)

2% мин. 1100 теңге

2% мин. 1100 теңге

берілген сомадан

2.4.

3.
3.1.

ТОЛТЫРУ:
Қолма-қол ақшасыз немесе "ForteBank" АҚ банкоматы/терминалы арқылы

3.2.

"ForteBank" АҚ кассаларынан

4.

АҚША АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ:
"ForteBank" АҚ төлем карточкаларынан басқа банктер шығарған төлем
0,9% мин. 150 теңге
карточкаларына
"ForteBank" АҚ төлем карточкаларынан "ForteBank" АҚ шығарған төлем
0 теңге
карточкаларына
БАЛАНСТЫ ҚАРАУ:
"ForteBank" АҚ банкоматтар желісінен/байланыс орталығынан
0 теңге
Басқа банктердің банкомат желісінен
0 теңге
ЖОҒАЛҒАН/ҰРЛАНҒАН КОРПОРАТИВТІК КАРТОЧКАНЫ БҰҒАТТАУ/БҰҒАТТАУДАН ШЫҒАРУ:
Тоқтатым парағына енгізусіз
0 теңге
Тоқтатым парағына енгізумен
20 000 теңге
Карточкаларды бұғаттаудан шығару
0 теңге
ҚОСЫМША ҚЫЗМЕТТЕР:
Корпоративтік төлем карточкасы бойынша үзінді көшірме беру
0 теңге
SMS хабарлама қызметі
0 теңге
Үш рет қате тергеннен соң PIN кодты қате терген есептеуішті нөлге айналдыру
0 теңге
Даулы мәселелерді шешу үшін "ForteBank" АҚ банкоматтарында жасалған
5 000 теңге
операциялар бойынша видеофрагменттер ұсыну (ҚҚС ескерумен)
"ForteBank" АҚ банкоматтары желісінде "ForteBank" АҚ шығарған төлем карточкасы
0 теңге
бойынша PIN-кодты ауыстыру

4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

0 теңге

0 теңге

есептелген сомадан

0,2% мин. 250 теңге

0,2% мин. 250 теңге

есептелген сомадан

0,9% мин. 150 теңге

аударылған сомадан

0 теңге

аударылған сомадан

0 теңге
0 теңге

аударылған сомадан
аударылған сомадан

0 теңге
20 000 теңге
0 теңге

әр операция үшін
әр операция үшін
әр операция үшін

0 теңге
0 теңге
0 теңге

әр операция үшін
ай сайын
әр операция үшін

5 000 теңге

әр ұсынған видеофрагмент үшін

0 теңге

әр операция үшін

7.6.

Клиенттің өтініші негізінде даулы жағдай бойынша тексеру жүргізу (ҚҚС ескерумен)

ХТЖ тарифтеріне сәйкес

әр операция үшін

7.7.

Төлем жүйесіндегі арбитраж (ҚҚС ескерумен)
Төлем карточкасы жоғалған/ұрланған жағдайда ХТЖ қатысушысы арқылы шетелде
төлем карточкасын беру
Төлем карточкасы жоғалған/ұрланған жағдайда ХТЖ қатысушысы арқылы шетелде
қолма-қол ақша беру

ХТЖ тарифтеріне сәйкес

әр операция үшін

ХТЖ тарифтеріне сәйкес

әр төлем карточкасы үшін

ХТЖ тарифтеріне сәйкес

әр операция үшін

7.8.
7.9.
1

1 млн. теңге мөлшеріндегі лимит карточкалық шот бойынша 2.1., 2.2.,2.5.,2.7. тармақтары бойынша жиынтықта ескеріледі

Тарифтік комитеттің 20.09.2021 ж. №03/2021-62 шешіміне сәйкес 2.1., 2.2., 2.5., 2.7. тармақтарына толықтыру енгізілді

