Бекітілген:
"Jusan Bank" АҚ Басқармасымен
28.01.2021ж. №12-21 хаттама
"Jusan Bank" АҚ Директорлар кеңесімен
«Jusan Bank» АҚ-пен ерекше қатынастармен байланысты
тұлғалар үшін
26.02.2021 ж. № 26/02/21-01 шешім

"Jýsan Bank" АҚ-тың (бұдан әрі - Банк) "JýsanPay" тарифі бойынша дебеттік төлем карточкаларын шығару
және қызмет көрсету бойынша тарифтер
Комиссия атауы
1. Бірінші және одан кейінгі
жылдары атаулы (негізгі/қосымша) карточканы
1
шығару/қызмет көрсету:

Тариф

MASTERCARD WORLD DEBIT / VISA GOLD атаулы/атаулы емес), оның ішінде әлеуметтік
(зейнетақы, жәрдемақы мен басқа әлеуметтік төлемдерді алу үшін ресімделген):
- бірінші жылы / екінші жылы / үшінші жылы және одан кейінгі жылдары
CYBER CARD (VISA GOLD (атаулы/атаулы емес):
- бірінші жылы / екінші жылы/үшінші жылы және одан кейінгі жылдары
MASTERCARD WORLD ELITE2 (атаулы):
- бірінші жылы / екінші және одан кейінгі жылдары
VISA GOLD (атаулы) ко-брендинг жобалары шеңберінде:
- бірінші жылы / екінші және одан кейінгі жылдары
2. Карточканы (негізгі/қосымша) қайта шығару:
2.1. карточканы ұстаушының бастамасы бойынша / жоғалған/ұрланғанның орнына:
MASTERCARD WORLD DEBIT / VISA GOLD (атаулы/атаулы емес)
MASTERCARD WORLD ELITE
VISA GOLD ко-брендинг жобалары шеңберінде:
2.2. қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін карточканы/қосымша карточканы қайта шығару
3. Ақшаны есепке алу:
3.1. Қолма-қол ақшасыз немесе қолма-қол ақшаны енгізу арқылы түскен карт-шот/карточкаға
3.2 терминалдар арқылы толықтыру
3.3. Ұйыммен жасалған шарт шеңберінде жалақыны және басқа төлемдерді есепке алу

4. Қолма-қол ақша алу:
4.1. Банк банкоматтарында және "АТФ Банк" АҚ банкоматтарында":
- жалақы, депозиттік/кредиттік (қарыз) қаражаты

5 000 теңге айына / 5 000 теңге айына
0 теңге / 50 теңге айына

600 теңге
10 000 теңге
600 теңге
0 теңге
0 теңге

0 теңге
айына 1 млн.теңгеге дейін - 0 теңге, одан
жоғары - 0,6% (басқа валютадағы
эквиваленті)
айына 500 000 теңгеге дейін (қоса алғанда) 0 теңге,
одан жоғары - сомадан 0,6%

- жалақыдан, депозиттік/кредиттік (қарыз) қаражаттан басқа

4.3. ҚР аумағынан тыс банктердің банкоматтарында

0 теңге / 0 теңге айына / 50 теңге айына

0 теңге
скоринг тәртіптемесіне сәйкес 0% және одан
жоғары (адым 0,1%)
әлеуметтік төлемдер жөніндегі
мемлекеттік мекемемен жасалған шарт
талаптарына сәйкес

3.4. зейнетақы, жәрдемақы және басқа әлеуметтік төлемдер

4.2. ҚР аумағындағы басқа банктердің банкоматтарында

0 теңге / 0 теңге айына / 50 теңге айына

3

3

4.3.1. Travel параметрін қосу кезінде ҚР аумағынан тыс банктердің банкоматтарында

3

0,5% + 1000 теңге
айына 4 000 000 теңгеге дейін (қоса алғанда)
-0 теңге;
4 000 000 теңгеден жоғары - 1% + 1000 теңге

4.4 Банк кассаларында және "АТФ Банк" АҚ кассаларында (POS-терминалдар арқылы)3
- кредиттік (қарыз) және депозит қаражаты

0 теңге

- кредиттік (қарыз) және депозит қаражатынан басқа
4.5. ҚР аумағындағы басқа банктердің кассаларында (POS-терминал арқылы)
4.6. ҚР аумағынан тыс басқа банктердің кассаларында (POS-терминал арқылы) 3
5. Төлем карточкасы бойынша қолма-қол ақшасыз төлемдер:
5.1. Сауда және сервис кәсіпорындарында
қызмет көрсету, кеден қызметтерін
төлеу,интернет желісінде 3
6. Төлем карточкасынан/шоттан аударым операциялары (Банктің желісінде):
6.1 Банкте ашылған немесе «АТФ Банк» АҚ-та ашылған басқа төлем картасына/шотқа
6.2 басқа банктің төлем карточкасына:
- ҚР-да (1 операцияға лимит - 400 000 теңге)
- ҚР аумағынан тыс
6.3 "Ұзақ мерзімді тапсырма" қызметі бойынша (орнату/өзгерту
3

6.4 Банктің Мобильдік қосымшасында жеткізушілердің пайдасына ақша аудару
7. Қосымша қызметтер:
7.1. Қызметтерді банкоматтар арқылы төлеу 3
7.2. банктердің банкоматтарында балансқа сұрау салу 3
7.3. банкомат арқылы шағын үзінді көшірме алу
7.4. Үзінді-көшірме ұсыну:
- ай сайын соңғы 30 (отыз) күн үшін
- бөлімшеде басқа кезең үшін
7.5. ДСН-кодты қате теру талпыныстарының есептеуішін нөлдеу
7.6. Уақытша кодқа сұрау салу талпыныстарының есептеуішін нөлдеу
7.7. Банкоматта/МҚ-та ДСН ауыстыру
7.8. Төлем карточкалары бойынша шектеулерді өзгерту, оның ішінде жұмсаудың тәуліктік
лимитін өзгерту
7.9. Негізгі/қосымша карточканы оқшауландыру/оқшауландырудан шығару
7.10. "SMS-ақпарат беру" /PUSH хабарлама қызметі, абоненттік төлем айына (ҚҚС қосқанда)
5,6
7.11. «Шетелдік байланыс операторларыны нөмірлеріне SMS-ақпарат беру/PUSH
хабарлама» қызметі, әр SMS-хабарлама/PUSH хабарлама үшін (ҚҚС қосқанда)6
7.12. Үшінші тұлғалардың пайдасына Банк шотына қатысты кез келген сипаттағы
анықтамалар/хаттарды (телнұсқаларды/көшірмелерді ұсынуды қоса алғанда) және басқа
анықтамаларды ұсыну(ҚҚС есептегенде)6
7.13. ХТЖ арбитражының даулы (диспуттық)
операция бойынша тергеу жүргізуі (клиенттің
өтініші бойынша) (ҚҚС есептегенде)6
7.14. Диспуттық операцияны
тергеу кезінде Банктің банкоматтарынан видеожазбаны
ұсыну:(ҚҚС есептегенде)6
7.15. Банктің комиссияларынан басқа, шоттағы соңғы операция күнінен бастап 6 айдан астам
уақыт бойы кіріс/шығыс операциялары жоқ төлем
карточкасын пайдаланумен банктік шотты
жүргізу (шотта ақша қалдығы болған жағдайда)7

0,6%
(басқа валютадағы эквиваленті)
0,5% + 500 теңге
0,5% + 1000 теңге
0 теңге
0 теңге
200 теңге 4
0,5% + 400 теңге
0 теңге
Банктің мобильдік қосымшасының
тарифтеріне сәйкес
0 теңге
50 теңге
100 теңге
0 теңге
2 000 теңге
200 теңге
0 теңге
бірінші операция - 0 теңге, екінші және кейінгі
операциялар - 200 теңге
0 теңге
0 теңге
1-жыл - 0 тг, кейінгі жылдары - айына 150
теңге
40 теңге
2 000 теңге

ХТЖ тарифтеріне сәйкес
5 000 теңге
айына 200 теңге

7.16. Төлем карточкасын пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлемді жүзеге асырғаны
үшін Бонус

2%-ға дейін

8/11

7.17. Cyber параметрі шеңберінде төлем карточкасын пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз
төлемді жүзеге асырғаны үшін Бонус 9
7.18. Travel параметрі шеңберінде төлем карточкасын пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз
төлемді жүзеге асырғаны үшін Бонус 10
7.19. Jysan Garant-тен сақтандыру өнімін сатып алу бойынша қолма-қол ақшасыз төлемді
жүзеге асырғаны үшін Бонус-Банктің мобильдік қосымшасы арқылы көлік құралдары
иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру

15%-ға дейін
10%-ға дейін

10%-ға дейін

7.20. Cyber параметрі бар төлем карточкасын пайдалана отырып банктік шотты жүргізу

айына 200 теңге

7.21. Travel параметрі бар төлем карточкасын пайдалана отырып банктік шотты
жүргізу

айына 500 теңге

7.22. "Базалық" параметрі бар төлем карточкасын пайдаланумен банктік шотты
жүргізу 12
ЕСКЕРТПЕЛЕР:

айына 50 теңге

1

Төлем карточкасы мультивалюталық / моновалюталық KZT болып шығарылады. Валютадағы эквиваленті АҚШ доллары, еуро
валютасындағы шоттан есептен шығару кезінде ҚРҰБ бағамы бойынша. Төлем карточкасына ай сайынғы қызмет көрсету үшін комиссия
карточканы іске қосқан сәтте есептеледі, келесі айларда карт-шот/карточка бойынша алғашқы шығыс/кіріс операциясын жүзеге асырғаннан
кейін алынады. Карточка шоты бойынша ақша қаражатының қозғалысы болмаған жағдайда қызмет көрсету үшін комиссия алынбайды.
Қызметкерлер штаты 100-ден 999 - ға дейін және бір қызметкерге орташа жалақы 100 000 теңгеден кем емес жалақы жобаларының
басшылары үшін 3-ке дейін MasterCard World Elite/Visa Infinite карточкаларын шығару қарастырылған, карточкалардың шығару және
қызмет көрсету бойынша тарифі - "0" теңге" және 5% Бонус (8-ескертпеде көрсетілген Бонус төлеу шарттарына сәйкес). Қызметкерлер
штаты 1 000-нан жоғары және орташа жалақысы бір қызметкерге 100 000 теңгеден кем емес жалақы жобаларының басшылары үшін 5-ке
дейін MasterCard World Elite/Visa Infinite карточкаларын шығару қарастырылған, карточкалардың шығару және қызмет көрсету бойынша
тарифі - "0 теңге" және Бонус 5% (8-ескертпеде көрсетілген Бонус төлеу шарттарына сәйкес)
2

MASTERCARD WORLD ELITE төлем карточкалары үшін жылына 2 рет тегін Lounge Key-ге кіру (одан кейінгі кіру серіктестің www.loungekey.com сайтындағы тарифтерге сәйкес
клиенттің шотынан есептен шығарылатын болады), әуежайлардағы бизнес-залдарға кіру, Сақтандыру және консъерж-сервис қарастырылған. Толығырақ ақпарат Банктің
сайтында
VISA INFINITE карточкасы бойынша Priority Pass бағдарламасын пайдалану - жылына тегін 10 рет кіру. Бір жыл ішінде белгіленген лимиттен
асқан жағдайда, Priority Pass бағдарламасы бойынша әрбір келесі кіргені үшін карточка шотынан 27 АҚШ доллары (теңгедегі эквиваленті)
есептен шығарылады
3

Эквайер/банктің және/немесе корреспондент-банктердің комиссияларын есепке алмағанда, Клиенттің шотынан аударым/төлем бөлігінде
клиенттер-жеке тұлғаларға арналған банктік қызметтер үшін Тарифтер қолданылады.
4

Ақша аударымының 1 операциясы үшін лимит 400 000 теңгеден көп емес.

5

«SMS-ақпарат беру»/PUSH хабарлама қызметі үшін абоненттік төлем қызметті қосқан сәттен бастап ай сайын, әр айда төлем
карточкасын пайдаланумен бірінші шығыс/кіріс операциясын іске асырғаннан кейін есептеледі.
6

Қызмет мөлшерлемесі қосылған құн салығын ескере отырып көрсетілген

7

Валюталық балам АҚШ доллары валютасындағы шоттан есептен шығару кезіндегі ҚРҰБ бағамы бойынша. Егер шоттағы қалдық алынатын
комиссиядан аз болса, қалдықтың барлық сомасы есептен шығарылады.
8

Бонус келесідей МСС (Merchant Category Code - сауда-сервистік нүкте қызметінің түрін жіктейтін төрт таңбалы нөмір) бойынша POSтерминалдардағы қолма-қол ақшасыз операциялар бойынша есептелмейді: 6011, 6010, 4829, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538,
6540,6012, 9399, 7995, 6050, 5094, 6051, 6211, 6529, 6530, 9223, 9754, 7800, 5933, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4821, 4899, 7372, 5960,
6300,7399, 7276, 7311, 6513, 6399, 6535, 7299, 8999, 9402, 4112, 9211, 9221, 9222, 9223, 9311, 4900, 5511, 5521, 5541, 5542, 5983.
МСС 3000-3350, 4511, 4119, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 8211, 8220, 8241, 8244,
8249, 8299, 6513, 4784, 7523, 0763, 0780, 4225, 8398, 5300 қолма-қол ақшасыз операциялары бойынша Бонус 0,5% құрайды
МСС 5122, 5912 қолма-қол ақшасыз операциялары бойынша Бонус 1,0% құрайды
Бонус Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген сауда және сервис кәсіпорындарында жүзеге асырылған қолма-қол ақшасыз төлемдер бойынша, сондай-ақ Қазақстан
Республикасынан тыс жерлердегі Интернет операциялар бойынша ғана қолданылады.
Сауда және сервис кәсіпорны-өзі жеткізетін тауарларға және/немесе қызметтерге ақы төлеу бойынша қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүзеге асыру үшін төлем карточкаларын
қабылдауды жүзеге асыратын жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға.
Төлем карталарының, оның ішінде басқа да карточкалық өнімдердің санына қарамастан, бір клиент шеңберіндегі бонустардың ең жоғары сомасы - айына 35 000 бонустан
аспайды. 1 транзакцияға бонустарды есептеудің ең жоғарғы сомасы-10 000 бонустан артық емес.
Бонус құны: 1 Бонус 1 теңгеге тең.
Егер ҚР заңнамасында өзгеше көзделмесе, Банк клиентке Бонус беруге құқылы. Банк клиентке ескертусіз бонусты жою, сондай-ақ төлемнің
мөлшері мен есеп айырысу тәртібін өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Банк өз қалауы бойынша бірыңғай бонустық шоттан бонус сомасын
төлеуді тоқтата тұруға, төлемеуге немесе қайтаруға (алып қоюға) құқылы.
Бонустарды Jysan мобильді қосымшасында қолма-қол ақшасыз төлемді жүзеге асыру кезінде пайдалануға болады: қызметтерді төлеу және
/ немесе Jmart сауда сервисінде
9
Cyber Card төлем картасы үшін және "Steam"компьютерлік ойындардың онлайн-сервисінде/ серіктестер желісі / ойын
сервистерін ұсынатын мерчанттар санатында төлем карточкасын пайдалана отырып, қолма-қол ақшасыз төлемді жүзеге асыру
кезінде төлем карталары үшін Cyber параметрін қосқан кезде 15% - ға дейін бонустар

.

10

қызметтер мен сервистерді ұсынатын мерчанттар/әріптестер санатында, Travel санатында (авиакомпаниялар, қонақ үйлер, ТЖ
Жолаушылар тасымалы, турагенттіктер) төлем карточкасын пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлемді жүзеге асыру кезінде 10% - ға
дейін бонустар).
11

Шарт «Базалық» параметрін техникалық іске асыру сәтіне дейін ашылған төлем карточкасын пайдаланумен банктік шоттарға таралады

12

Шарт «Базалық» параметрін техникалық іске асыру сәтінен бастап ашылған төлем карточкасын пайдаланумен банктік шоттарға таралады

* МСС ерекшеліктер:
Қолма-қол ақша алу

Ақша аударымдары, ақшаны есепке алу

6011 ATM
6010 Manual Cash Disbursements
4829 Money Transfer
6531 Payment Service Provider
6532 Payment Transaction - Member
6533 Payment Service Provider
6534 Money Transfer, Fin Inst
6536 MoneySend Intracountry
6537 MoneySend Intercountry
6538 MoneySend Funding
6540 POI Funding Transactions [Excluding
MoneySend]

Сауда сатып алуларына немесе қаржы институттары көрсететін қызметтерге ақы
төлеу жөніндегі операциялар
Кеден төлемдері
Ставкалар мен бәс тігуді төлеу, казино фишкаларын, шетел валютасын, бағалы
металдар мен бағалы қағаздарды сатып алу;
паймен қаржы мәмілелерін төлеу, ломбардтар

6012 Member Financial Institution
9399 Government services
7995 Casino
6050 Quasi Cash, Fin Inst
5094 Precious Stones/Metals/Jewe
6051 Foreign Currency,Money,TC's
6211 Security Brokers/dealers In
6529 Remote Stored Value Load
6530 Remote Stored Value Load
9223 Bail & Bond Payments
9754 Gambling - Horse Racing, Dog Racing,
Non-Sports Intrastate Internet Gambling

Ұялы байланысқа, Интернетке және ақылы телевизиялық қызметтерге ақы төлеу
жөніндегі операциялар

7800 Goverment Owned Loterry
5933 Pawn Shops
4812 Telephone Service/Equip....
4813 Key-Enter Telecom Merchant
4815 Monthly Summary Telephone C
4814 Telecommunication service
4816 Computer Network/Informatio
4821 Telegraph Servoces Wire Tra

Сақтандыру бойынша қызметтерді төлеу

Басқалары

Government (incl Tax
Payments)

Utilities
Көлік және жүк көліктеріне қызмет көрсету

4899 Cable, Satellite, and Other Pay
Television and Radio Services
7372 Computer And Data Processin
5960 Direct Marketing-Insurance
6300 Insurrance Sales And Underw
7399 Business Services
7276 Tax Preparation Service
7311 Advertising Services
6513 Real Estate Agents and
Managers—Rentals
6399 - сақтандыру
6535 - қаржы қызметтері
7299 - Other services
8999 - Services not elsewhere classified
9402 - Пошта қызметтері
4112 - Жолаушылар теміржол
тасымалдары
9211 Court Costs
9222 Fines
9223 Bail & Bond Payments
9311 TAX PAYMENTS
4900 Utilities-electric,gas,wate
5511 - Сату, Қызмет көрсету, жөндеу,
бөлшектер мен лизинг
5521 - Жеңіл және жүк көліктерін сату
автомобильдер (тек пайдаланылған)
5541- Техникалық қызмет көрсету
станциялары (
қосымша қызметтермен немесе онсыз)
5542 - Автоматтандырылған
бензин құю бекеттері
5983 Fuel Dealers - Fuel Oil

