
 
Төлем карточкаларын шығару шарттары 

 

АО «Шинхан Банк Казахстан» халықаралық төлем жүйесінің төлем карталарын шығарады 

және таратады.Банк төлем карточкасын ұстаушының шотындағы қалдық бойынша ақша 

жұмсауды көздейтін дебеттік төлем карталарын ұсынады.Банктің жалақы жобаларына 

қатысу, заңды тұлғаның қызметкерлерінің жалақысын қызметкерлердің шоттарына есепке 

алу; 

Клиенттер сатып алатын төлем карталарының саны мен түрлері шектелмейді.Клиент 

Банктің ішкі құжаттарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, бір шотқа төлем 

карталарының тек бір түрін бере алады.Есепшот иелері, жеке тұлғалар, ақша қаражатын 

жұмсау лимиті бар немесе лимиті белгіленбеген тұлғаларға қосымша карталар шығару 

арқылы басқа тұлғаларға өз шотына кіруді қамтамасыз етуге құқылы. 

06.07.2021 ж. өзгертулер мен толықтырулар енгізілген жеке тұлғалар үшін дебеттік төлем 

карталарына тарифтер 

VIII. ТӨЛЕМ КАРТАЛАРЫНЫҢ ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ СТАВКАЛАРЫ ЖӘНЕ ТАРИФТЕРІ 

 Тарифтің атауы VISA Classic VISA Gold 

VIII.I Карта шығару 

8.1 Карта шығару KZT 0,00 KZT 3 000,00 

8.1.1 Кэшбэк (CashBack)  1% 1.2% 

VIII.II Жылдық карта бойынша қызмет көрсету 

8.2.1 
Бірінші және кейінгі жылдардағы негізгі карта бойынша 

жылдық қызмет көрсету бойынша комиссия 
KZT 1 000,00 KZT 2 000,00 

8.2.2 
Бірінші және кейінгі жылдардағы қосымша карта бойынша 

жылдық қызмет көрсету бойынша комиссия 
KZT 1 000,00 KZT 2 000,00 

8.2.3 

Негізгі және қосымша картаны қайта шығару Банктің 

инициативасымен фрод-елдерге бару/алаяқ транзакциялар 

болған жағдайда, пластиктің жарамдылық мерзімі бойынша 

тұрақты болып табылады 

KZT 0,00 KZT 0,00  

8.2.4 

 

Клиенттің өтініші бойынша негізгі немесе қосымша картаны 

қайта шығару (пластиктің жоғалуы / ұрлануы / бүлінуі ) 

 

KZT 1 500,00  KZT 3 000,00 

VIII.III «Шинхан Банк Казахстан» АҚ шығарған карталармен қолма-қол ақша алу 

8.3.1 

Қазақстан Республикасының аумағындағы кез келген 

банкоматтан қолма -қол ақша алу (айына 300 000,00 теңгеге 

дейін (қоса алғанда) 

0% 0% 

8.3.2 
ҚР аумағындағы кез келген банкоматтан қолма -қол ақша алу 

(айына 300,000,00 теңгеден жоғары) 
1% 1% 



8.3.3 
Әлемнің кез келген банкоматында қолма -қол ақша алу 

(Қазақстан Республикасынан тыс) 
1% 1% 

8.3.4 
«Шинхан Банк Казахстан» АҚ кассасынан карт -шот арқылы 

қолма -қол ақша алу 

Банк тарифіне 

сәйкес 

Банк тарифіне 

сәйкес 

VIII.IV Төлем карточкасының шотына аударым 

8.4.1 
 «Шинхан Банк Казахстан» АҚ кассасындағы карта шотына 

ақшалай салым 
KZT 0,00 KZT 0,00 

8.4.2 

Ұлттық / шетел валютасында 

банкішілік қолма-қолсыз 

аударым 

бір клиенттің шоттары 

арасында 

KZT 0,00 KZT 0,00 
әр түрлі клиенттердің 

шоттары арасында 

8.4.3 
Ұлттық / шетел валютасындағы банкаралық қолма-қол ақшасыз 

аударымдар 
KZT 0,00 KZT 0,00 

VIII.V Аудару операциялары 

8.5.1 

Банкішілік ақша аударымы 

(клиенттің өтініші бойынша, 

Интернет -банкинг жүйесі 

арқылы) 

бір клиенттің шоттары 

арасында 
KZT 0,00       KZT 0,00 

бір клиенттің шоттары 

арасында 
KZT 0,00       KZT 0,00  

VIII.VI Карточкалық төлем операциялары 

8.6.1 Сауда / қызмет көрсету кәсіпорындарында карталық төлемдер KZT 0,00  KZT 0,00 

VIII.VII Есептер мен баланс туралы ақпарат / банк шотынан шағын үзінді көшірме 

8.7.1 Басқа банктер желісіндегі банкомат арқылы балансты анықтау KZT 0,00  KZT 0,00 

8.7.2 
«Шинхан Банк Қазақстан» АҚ кеңсесінде банк шотынан шағын 

үзінді алу 
KZT 0,00 KZT 0,00 

8.7.3 Интернет -банкинг жүйесі арқылы анықтама алу KZT 0,00 KZT 0,00  

VIII.VIII СМС-банкинг 

8.8.1 SMS-хабарламалар қызметіне қосылу (ҚҚС қоса) KZT 0,00 KZT 0,00 

8.8.2 Ай сайынғы абоненттік төлем (ҚҚС қоса) KZT 0,00  KZT 0,00 

VIII.IX Қосымша төлемдер 

8.9.1 PIN-кодты өзгерту KZT 0,00       KZT 0,00  

8.9.2 Картаны халықаралық тоқтату тізіміне енгізбестен бұғаттау KZT 0,00        KZT 0,00 



8.9.3 
Халықаралық тоқтату тізіміне қою арқылы картаны бұғаттау (әр 

екі апта сайын, әр аймақ үшін) 
KZT 9 000,00   KZT 9 000,00   

8.9.4 Төлем картасын бұғаттан шығару KZT 0,00        KZT 0,00  

8.9.5 
Клиенттің өтініші бойынша негізгі және қосымша карталарға 

лимит мөлшерін өзгерту 
KZT 0,00        KZT 0,00 

VIII.X Карточкалық операцияларды зерттеу 

8.10.1 

Қазақстан Республикасының аумағындағы банктердің 

банкоматтарында жүргізілетін даулы операцияларды шешу үшін 

бейнефрагменттер ұсыну (ҚҚС қоса) 

Банк тарифіне 

сәйкес 

Банк тарифіне 

сәйкес 

8.10.2 Даулы жағдайларда зертеу жүргізу (ҚҚС қоса) KZT 0,00      KZT 0,00  

8.10.3 Төлем жүйесіндегі төрелік (ҚҚС қоса) 
ХҚЖ тарифтеріне 

сәйкес 

ХҚЖ 

тарифтеріне 

сәйкес 

 


