
  

 

 

Тарифтік комитеттің 05.04.2022 жылғы №03/2022-24 шешіміне  

1-қосымша  

20.04.2022ж. бастап қолданысқа енгізіледі  

 

«Экспресс-кредит» өнімі шеңберінде шығарылған  

«Экспресс Инстант» пакеті бойынша тарифтер  

  
Р/к  
№  

  
Операциия түрі 

  
Тариф  

  
Ескертпе 

A  1  2  3  

1.  Қолма-қол ақша алу:   

1.1.  

 
 
  Банктің банкоматтарынан 

7 млн тг дейін - KZT 0,  7 млн жоғары – 1,75% ең кемі 
KZT 500 

«Экспресс кредит» өнімі Карточкасының 
талаптарына сәйкес, бұған кредитінің сомасы 
7-ден 17 млн тг дейін, тариф - 17 млн тг дейін - 
KZT 0, 17 млн жоғары – 1,75% ең кемі KZT 500 
клиенттер қосылмайды  

1.2.  Банктің (кассасының) қолма-қол ақшасын беру пунтілерінен Қарастырылмаған  

1.3.  
Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа банктердің  
банкоматтарынан  

Қарастырылмаған 
 

1.4.  
Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа банктердің 
(кассасының) қолма-қол ақшасын беру пунктілерінен 

Қарастырылмаған  

1.5.  
Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі басқа банктердің  

  банкоматтарынан  
Қарастырылмаған  

1.6. 
Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі басқа банктердің 
(кассасының) қолма-қол ақшасын беру пунктілерінен  

Қарастырылмаған  

2.  
POS-терминалдар арқылы қолма-қол ақшасыз тәртіпте 
карточкамен тауарлар/қызметтер ақысын төлеу (Банк 
қызметтерін/операцияларын қоспағанда) 

KZT 0 
 

  
      3.  

  CashBack (Төлем карточкаларын беру және оларға қызмет 
көрсету туралы шартқа (жеке тұлғамен) сәйкес Банк Cashback 
есептемейтін операцияларды қоспағанда, клиентке төлем 

 
KZT 0 

 



  

 

карточкасы бойынша қолма-қол ақшасыз операциядан түскен 
соманың бір бөлігін қайтару) 

 

       
      4. 

Сауда және сервис кәсіпорындарымен бірлесіп жүргізілетін 
Банктің ниеттестік бағдарламалары шеңберіндегі CashBack 
(клиентке төлем карточкасы бойынша қолма-қол ақшасыз 
операциядан түскен соманың бір бөлігін қайтару) 

  

 

KZT 0 
 

5.  Ай сайынғы абоненттік төлем KZT 0   

     
      6. 

  
Ақша аударымдары (Visa Direct, MasterCard MoneySend):  

Филиал, балама арналар (интернет-банкинг, мобильді банкинг, төлем терминалдары, банкоматтар 
және басқасы)  

   Картадан ақша аудару: 
 

 

6.1  
ҚР ЕДБ шығарылған карточкалардан "Экспресс Инстант" 
карточкаларына  
 

KZT 0 
  

6.2.  "Экспресс Инстант" карточкаларынан Банктің карточкаларына Қарастырылмаған  
 

6.3.  
"Экспресс Инстант" карточкаларынан ҚР ЕДБ шығарылған  
карточкаларына  

Қарастырылмаған  
 

6.4.  
«Экспресс Инстант» карточкаларынан  байланыс нөміріне 

Қарастырылмаған  
 

6.5.  
"Экспресс Инстант" карточкаларынан шетел банктері 
шығарған карточкаларға 
 

Қарастырылмаған  
 

7.  Ақша аудару операциялары:    

7.1  Банкішілік аударымдар:    

    - бір клиенттің шоттары арасындағы   KZT 0  

    -  әртүрлі клиенттердің шоттары арасындағы Қарастырылмаған    
 

7.2.   Банкаралық аударымдар   Қарастырылмаған   



  

 

 
8. 

Қызметтер пакетін ұсыну (Бекітілген Банк өнімінде 
қарастырылған тәртіпте және шеңбердегі Cashback, SMS-
хабарлама) (тариф ай сайынғы абоненттік төлем түрінде 
алынады) 
 

 
KZT 0 

  

9. Банкоматтар арқылы теңгерімді қарау: 

9.1.  Банктің банкоматтар желісінде 
 

 
KZT 50 

 
 әрбір операция үшін 

9.2.  Қазақстан Республикасының аумағындағы басқа банктердің     
 банкоматтарында  

 
KZT 100 

 әрбір операция үшін  

10. PIN кодын қатарынан үш рет қате тергеннен кейін қате теру 
есептегішін нөлге айналдыру 

 

KZT 200  әрбір операция үшін  

11. Клиенттің өтініші негізінде карточканы қайта шығару 
(ауыстыру) 

 

KZT 1 000   

 

Өзгерістер мен толықтырулар Тарифтік комитеттің 05.04.2022 жылғы №03/2022-24 хаттамасына сәйкес енгізілді 

 


