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Заңды тұлғаларға (банктерден басқа), жеке кәсіпкерлерге, кәсіби медиаторларға, жеке сот орындаушыларына,  

адвокаттар мен жеке нотариустарға (бұдан әрі Қосымшаның мәтіні бойынша – Клиенттер) арналған 

Э К В А Й Р И Н Г  Қ Ы З М Е Т Т Е Р І  Б О Й Ы Н Ш А  

Т А Р И Ф Т І К  Ж О С П А Р  
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1. ЭКВАЙРИНГ/ИНТЕРНЕТ ЭКВАЙРИНГ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР 

1 

«ForteBank» АҚ Visa,  MasterCard, 

CirrusMaestro карталарына арналған 

эквайринг/интернет эквайринг бойынша 

қызметтер %-пен 

1,2 % 

 

Бір жолғы комиссия, POS-терминалды/E-commerce-

ті (Интернет желісі арқылы тауарлар мен 

қызметтерді сатып алу және сату) пайдаланумен 

карталар бойынша әрбір жасалған транзакция 

сомасынан есептеледі,  

 

операцияны жасау сәтінде, әрбір есепке алу үшін 

төленеді (көлемі клиенттің шоттары бойынша 

айналым көлеміне байланысты анықталады және 

Клиенттің Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен 

анықталған белгілеріне сәйкес келу шарттарында 

қолданылады). 

 

2. 

Екінші деңгейлі басқа банктердің Visa, 

MasterCard, CirrusMaestro карталарына 

арналған эквайринг/интернет эквайринг 

бойынша қызметтер, %-пен 1 

2,8 % -  3 %  

 

Бір жолғы комиссия, POS-терминалды/E-commerce-

ті (Интернет желісі арқылы тауарлар мен 

қызметтерді сатып алу және сату) пайдаланумен 

карталар бойынша әрбір жасалған транзакция 

сомасынан есептеледі,  

 

операцияны жасау сәтінде, әрбір есепке алу үшін 

төленеді (көлемі клиенттің шоттары бойынша 

айналым көлеміне байланысты анықталады және 

Клиенттің Банктің ішкі нормативтік құжаттарымен 

анықталған белгілеріне сәйкес келу шарттарында 

қолданылады). 

 

 
1басқа банктердің карталары бойынша 2,8%-тен кем 

комиссияны қолдану «ForteBank» АҚ-ң Тарифтік 

комитетінің шешімі және УТ-ның келісуі бойынша 

мүмкін болады 
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3. POS-терминалға ай сайын қызмет көрсету 

3 000 теңге 

4 000 теңге  

5 000 теңге 

Әрбір орнатылған POS -терминал және айлық 

айналымдар үшін төлем жасалуы тиіс: 

айына 0-ден 50 000 теңгеге дейінгі айнылымдар үшін 

5 000 теңге мөлшерінде комиссия алынады; 50 001-

ден 100 000 теңгеге дейінгі айнылымдар үшін 4000 

теңге мөлшерінде комиссия алынады; 100 001-ден 

200 000 теңгеге дейінгі айналымдар 3000 теңге 

мөлшерінде комиссия алынады. 

4. 
Банктің электрондық терминалдары арқылы 

кедендік төлемдерді төлеу  

 

1,7% кем дегенде 100 теңге 

 

0,8% кем дегенде 200 теңге 

 

0,6%  кем дегенде 500 теңге 

 

0,15%  кем дегенде 600 теңге 

 

3 000 теңге 

операция сомасы 20 000 теңгеге дейін болғанда 1,7% 

қолданылады; 

операция сомасы 20 000 теңгеден 50 000 теңгеге 

дейін болғанда 0,8% қолданылады; 

операция сомасы  50 000 теңгеден 100 000 теңгеге 

дейін болғанда 0,6% қолданылады; 

операция сомасы 100 000 теңгеден 1 000 000 теңгеге 

дейін болғанда 0,15% қолданылады; 

операция сомасы 1 000 000 теңгеден артық болғанда 

3 000 теңге қолданылады 

 Тарифтер Тарифтік комитетінің 15.11.2021 жылғы №03/2021-83 шешіміне сәйкес бекітілді 

             Тарифтік комитеттің 27.09.2021 жылғы № 03/2021-66 шешіміне сәйкес  3 өзгеріс енгізілді.  


