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Еңбекақы карточкасы  

 

 

«Шинхан Банк Қазақстан» АҚ еңбекақы карточкасы  - бұл ақшалай 

 қаражатты алу және сақтау үшін қолайлы және сенімді құрал,  

сонымен қатар Visa International халықаралық төлем жүйесінің төлем  

карточкаларының көмегімен өз ақшасын тиімді басқаруға жол  

ашатын қаржы аспабы. Еңбекақы картасының көмегімен ұйымның  

әр қызметкері өз ақшасын қауіпсіз және сенімді жерде сақтайды, 

 кез келген уақытта сауда-саттық жасай алады немесе дүние  

жүзінің кез келген банкоматынан ақша шешіп ала алады.  
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Төлем карталарын ұстаушылар үшін артықшылықтар 

 

 Карточканы шығару және қызмет көрсету үшін комиссиялардың жоқ 

 SMS хабарландырулары - тегін 

 Ақшалай қаражат алу – тегін* 

 Кэшбэк сомасы төлем сомасының 1.2% * дейін 

 Интернет банкингтің көмегімен қаражатты бақылау мүмкіндігі  

 Әлемнің барлық елдерінде тауарлар мен қызметтер үшін картамен төлеу 

 Қолма-қол ақшаға тәулік бойы қол жеткізу мүмкіндігі 

 Отбасы мүшелері мен достары үшін өз шотына қосымша карта ашу 
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* Банктің жалақы жобасының тарифтік жоспарына сәйкес 



 

 

 

 

 Еңбекақы төлемдерін аудару – 0% 

 Ақша сақтауға және тасымалдауға байланысты қатердің төмендеуі 

 Бүкіл Қазақстан бойынша қызметкерлерге еңбекақыны орталықтандырылған 

      төлеу 

 Қашықтықтан банкілік қызмет көрсету жүйесін пайдалану, бұл бухгалтерия  

 мен кассаға жүктемені азайтады; Қызметкерлердің әрқайсысы бойынша  

      төлемнің құпиялығы  

 Еңбекақы жобасы бойынша дербес менеджер 

 Шығарылған карталарды компания кеңсесіне жеткізіп беру 

 Банк қызметкерлерінің кеңсеге келуі және  қызметкерлерге тапсырыс 
ресімдеуі 

 

 

 

 

 

Сіздің компанияңыз үшін пайда 
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Наименование тарифа VISA Classic VISA Gold 

Выпуск карточки KZT 0,00 KZT 3 000,00 

CASHBACK 1% 1,2% 

Годовое обслуживание карточки 

Комиссия за годовое обслуживание основной 
карточки за первый и последующие годы. 

KZT 0,00 KZT 0,00 

Комиссия за годовое обслуживание 
дополнительной карточки  за первый и 
последующие годы. 

KZT1 000,00 KZT 2 000,00 

Перевыпуск основной или дополнительной 
карточки регулярный, по сроку истечения 
пластика/посещения Фрод-стран/при 
мошеннических транзакциях)  по инициативе 
банка). 

KZT 0,00 KZT 0,00  

Перевыпуск основной или дополнительной 
карточки по требованию клиента ( по 
утере/краже/порче пластика . 

KZT 1 500,00  KZT 3 000,00 

Получение наличных денег по карточкам, эмитированным АО   "Шинхан Банк Казахстан" 

Снятие наличных в любом банкомате на 
территории Республики Казахстан (до 300 000 KZT 
в месяц) 

0% 0% 

Снятие наличных в любом банкомате на 
территории Республики Казахстан (свыше 300 000 
KZT в месяц) 

 
1% 

1% 

Снятие наличных в любом банкомате мира (за 
пределами Республики Казахстан) 

1% 1% 

Выдача наличных денег по карт-счету в кассе АО 
«Шинхан Банк Казахстан» 

Согласно тарифам 
Банка 

Согласно тарифам 
Банка 

Зачисление на счет платежной карты   
Взнос наличных на карт-счет в кассе АО «Шинхан 
Банк Казахстан» 

KZT 0,00 KZT 0,00 

Внутрибанковское 
безналичное зачисление в 
национальной/иностранно
й валюте (НДС не 
облагается) 

между счетами одного 
клиента 

KZT 0,00 KZT 0,00 
между счетами разных 

клиентов 

Межбанковское безналичное зачисление в 
национальной/иностранной валюте 

KZT 0,00 KZT 0,00 

Переводные операции 

Внутрибанковский 
безналичный перевод (по 
заявлению клиента, 
посредством системы 
Интернет-банкинга) 

между счетами одного 
клиента 

KZT 0,00       KZT 0,00 

между счетами разных 
клиентов 

KZT 0,00       KZT 0,00  

Платежные операции по карточке 

Платежи по карточке в предприятиях торговли/сервиса  KZT 0,00  KZT 0,00 

Отчеты и запрос информации о балансе/мини-выписка 

Запрос баланса через банкомат в сети других банков KZT 0,00  KZT 0,00 

Получение выписки в офисе АО "Шинхан Банк 
Казахстан" 

KZT 200,00 KZT 200,00 

Получение выписки через систему Интернет Банкинг KZT 0,00 KZT 0,00  

СМС-банкинг 
Подключение к услуге SMS-оповещений (В том числе 
НДС) 

KZT 0,00 KZT 0,00 

Абонентская плата в месяц (В том числе НДС.)  KZT 0,00  KZT 0,00 

Дополнительные комиссии  

Смена ПИН-кода KZT 0,00       KZT 0,00  

Блокирование карточки, без постановки в 
международный стоп-лист 

KZT 0,00        KZT 0,00 

Блокирование карточки, с постановкой в 
международный стоп-лист (за каждые две недели, за 
каждый регион) 

KZT 9 000,00   KZT 9 000,00   

Разблокирование платежной карточки KZT 0,00        KZT 0,00  

Изменение суммы лимитов по заявлению клиента по 
основной и дополнительной карточке 

KZT 0,00        KZT 0,00 

Проведение расследования по карточным операциям 

Предоставление видеофрагментов для разрешения 
спорных операций, произведенных по банкоматам 
банков на территории Республики Казахстан (В том 
числе НДС) 

Согласно Тарифам 
Банка эквайера 

Согласно Тарифам      
Банка эквайера 

Проведение расследования по диспутной ситуации (В 
том числе НДС) 

KZT 0,00      KZT 0,00  

Арбитраж в платежной системе (В том числе НДС) Согласно Тарифам МПС Согласно Тарифам МПС 


