
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.  

 

28.06.2022 ж. өзгертулер мен толықтырулар енгізілген жеке тұлғалар үшін дебеттік төлем 

карталарына тарифтер 
 

IX. КОРПОРАТИВТІК ТӨЛЕМ КАРТОЧКАЛАРЫ БОЙЫНША ОПЕРАЦИЯЛАРҒА АРНАЛҒАН 

МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕР МЕН ТАРИФТЕР  

No. Қызмет түрі VISA Business 

IX.I Карточка шығару 

9.1.1 Карточка шығару KZT 0,00 

IX.II Карточкаға жылдық қызмет көрсету 

9.2.1 
Карточкаға бірінші және одан кейінгі жылдардағы жылдық қызмет 

көрсету үшін комиссия. 
KZT 2 000,00 

9.2.2 

Карточканы қайта шығару тұрақты, пластиктің аяқталу мерзімі 

бойынша/Фрод-елдерге бару/алаяқтық транзакциялар кезінде) Банктің 

бастамасымен) 

KZT 0,00 

9.2.3 
Клиенттің талабы бойынша карточканы қайта шығару (пластиктің 

жоғалуы/ұрлануы/бүлінуі бойынша 
KZT 3 000,00 

IX.III «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ шығарған карточкалар бойынша қолма-қол ақша алу 

9.3.1 Әлемнің кез келген банкоматынан қолма-қол ақша алу 1% 

9.3.2 
«Шинхан Банк Қазақстан» АҚ кассасында карт-шот бойынша қолма-қол 

ақша беру 
Банк тарифтеріне сәйкес 

IХ.IV Төлем картасының шотына аудару 

9.4.1 
«Шинхан Банк Қазақстан» АҚ кассасында карт-шотқа қолма-қол ақша 

салу 
KZT 0,00 

9.4.2 Ұлттық/шетел валютасында банкішілік қолма-қол ақшасыз аудару KZT 0,00 

9.4.3 Ұлттық/шетел валютасында банкаралық қолма-қол ақшасыз аудару KZT 0,00 

IХ.IV Төлем картасының шотына аудару 

9.5.1 
Банкішілік қолма-қол ақшасыз аударым (Клиенттің өтініші бойынша, 

Интернет-банкинг жүйесі арқылы) 
KZT 0,00 

IX.VI Карточка бойынша төлем операциялары 

9.6.1 Сауда/сервис кәсіпорындарында карточка бойынша төлемдер KZT 0,00 

ІХ.VII Есептер және баланс туралы ақпарат сұрау/шағын үзінді көшірме 



9.7.1 Басқа банктердің желісінде банкомат арқылы балансты сұрау KZT 0,00 

9.7.2 «Шинхан Банк Қазақстан» АҚ кеңсесінен үзінді көшірме алу KZT 0,00 

9.7.3 
Шот бойынша қосымша үзінді көшірме/шот бойынша үзінді көшірменің 

көшірмесі 
KZT 1 000,00 

9.7.4 Интернет Банкинг жүйесі арқылы үзінді көшірме алу KZT 0,00 

IX.VIII СМС-банкинг 

9.8.1 SMS-хабарландыру қызметіне қосылу (оның ішінде ҚҚС) KZT 0,00 

9.8.2 Айына абоненттік төлем (оның ішінде ҚҚС) KZT 0,00 

IX.IX Қосымша комиссиялар 

9.9.1 ПИН-кодты ауыстыру KZT 0,00 

9.9.2 Халықаралық стоп-параққа қойылмай, карточканы бұғаттау KZT 0,00 

9.9.3 
Халықаралық стоп-параққа қою арқылы карточканы бұғаттау (әрбір екі 

апта үшін, әрбір өңір үшін) 
KZT 9 000,00 

9.9.4 Төлем карточкасын бұғаттаудан шығару KZT 0,00 

9.9.5 
Негізгі және қосымша карточка бойынша клиенттің өтініші бойынша 

лимиттер сомасының өзгеруі 
KZT 0,00 

IX.X Карточкалық операциялар бойынша тергеу жүргізу 

9.10.1 

Қазақстан Республикасының аумағында банктердің банкоматтары 

бойынша жүргізілген даулы операцияларды шешу үшін 

бейнефрагменттерді ұсыну (оның ішінде ҚҚС) 

Эквайер Банкінің 

тарифтеріне сәйкес 

9.10.2 Даулы жағдай бойынша тергеу жүргізу (оның ішінде ҚҚС) KZT 0,00 

9.10.3 Төлем жүйесіндегі төрелік (оның ішінде ҚҚС) ХТЖ тарифтеріне сәйкес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


