ТАРИФТІҢ АТАУЫ

ТАРИФ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ

ШЫҒАРУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Карточканы Банк желісінде шығару

0 теңге

Карточканы интернет/2424 нөміріне қоңырау шалу арқылы шығару
Негізгі карточканың қызмет көрсетуі бойынша ай сайынғы
комиссия
Негізгі карточканы қайта шығару (картаның және/немесе ПИН2 000 теңге
конверттің жоғалуы, ұрлануы, зақымдалуы)
ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША БЕРУ

Айына 300 000 теңгеге дейінгі (немесе валютадағы баламасы)
сомада 0 теңге, одан жоғары болса – Банк желісінде 1% мин.
200 теңге және ҚР аумағында, сондай-ақ шетелдегі басқа
банкоматтарда 2% мин. 400 теңге.
KZT арқылы беру жағдайында 1% + 300 теңге;
Шетел валютасында беру жағдайында 1,3% +300 теңге.

Қазақстан аумағында
және шетелде банкомат арқылы
Касса арқылы Банк желісінде
Қазақстан аумағындағы басқа банкте касса арқылы

1,5% + 200 теңге

Қазақстаннан тыс жердегі басқа желіде касса арқылы

1,2% + 1000 теңге

Банк желісінде

50 теңге

Басқа банкте

100 теңге

БАНКОМАТ АРҚЫЛЫ ҮЗІНДІ БЕРУ

100 теңге

WWW.ATF24.KZ/ БАНКТІҢ МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАСЫ АРҚЫЛЫ
АТФБАНК КАРТОЧКАЛАРЫНА АУДАРЫМДАР ЖАСАУ

0 теңге

WWW.ATF24.KZ — БАНКТІҢ МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАСЫ АРҚЫЛЫ БАСҚА БАНКТЕРДІҢ КАРТОЧКАЛАРЫНА АУДАРЫМДАР ЖАСАУ
Айына 60 000 теңгеге дейінгі (немесе валютадағы баламасы)
сомада 0 теңге, одан жоғары болса – ҚР банктерінің картасына
аударғанда 0,9% мин. 200 теңге және шетелдік банк карталарына
Басқа банктер шығарған VISA карточкаларына
аударғанда 0,5% + 3 USD.
жасалатын аударымдар
Маңызды! Аударым 60 000 теңгеге (немесе валютадағы
баламасына) тең сомада немесе жиынтығында 60 000 теңгеден
(немесе валютадағы баламасына) аспайтын жекелеген сомада
жасалуы тиіс.
САУДА ЖӘНЕ СЕРВИС КӘСІПОРЫНДАРЫНДА
0 теңге
ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАСЫЗ САТЫП АЛУ
КАРТОЧКАНЫ ТЕЖЕУ
Стоп-параққа енгізусіз

0 теңге

Стоп-параққа енгізу арқылы

VISA тарифтеріне сәйкес

КАРТОЧКАНЫ ТОЛЫҚТЫРУ
Банктің банкоматтары/терминалдары арқылы

0 теңге

Банк кассалары арқылы

0 теңге

SMS-хабарлама (айына, қызмет өнімнің аясында әдепкі
қалып бойынша ұсынылады. Карта бойынша операция
болмайтын жағдайда алынбайды).

300 тенге

ПИН-кодты қате теру есептеуішін нөлге айналдыру
200 тенге
АТФБанктің www.atf24.kz интернет банкингі мен мобильді
0 теңге, олар бойынша тариф 200 теңгені құрайтын букмекерлік
қосымшасының желісінде коммуналдық қызметтер және басқа
кеңселердің қызметтерін қоспағанда
да жеткізушілердің қызметтері үшін төлем жасау
БАЗАЛЫҚ CASHBACK

1,5%

1-ҚОСЫМША CASHBACK

+1,5%

2-ҚОСЫМША CASHBACK

+1,5%

3-ҚОСЫМША CASHBACK

+0,5%

Барлық қолма-қол ақшасыз операциялар бойынша**
тұтастай өткен ай ішінде депозиттегі күн сайынғы қалдық кемінде
500 000 теңгені (немесе теңгедегі баламасы) құраған жағдайда
есептеледі
тұтастай өткен ай ішінде картадағы күн сайынғы қалдық кемінде
400 000 теңгені құраған жағдайда есептеледі
ТОЛЫҒЫРАҚ
Mastercard Black Edition
пакетін ашу шартында аудару

АЙЫНА CASHBACK МАКСИМАЛДЫ СОМАСЫ — 15 000 ТЕҢГЕ
* Қолма-қол ақшасыз операцияларға төмендегілер кірмейді:
• олар бойынша тауар/қызмет кері қайтарылған операциялар;
• банк ішіндегі және банктен тыс жерлердегі аударым операциялары;
• АТМ, Интернет банкинг, Мобильді банкинг арқылы электронды әмияндарды толықтыру, тауарлар/қызметтер жеткізушілерінің қызметтері үшін төлем жасаумен байланысты операциялар.
** Транзакциялардың төмендегі түрлеріне қатысты Cashback қарастырылмаған:
• ойын бизнесі мен тотализаторлардағы операциялар бойынша;
• лотерея билеттері мен облигациялар сатып алумен байланысты операциялар бойынша;
• олар бойынша тауар/қызмет кері қайтарылған операциялар бойынша;
• банк ішіндегі және банктен тыс жерлердегі аударым операциялары бойынша;
• мемлекеттік, телекоммуникациялық, көлік және коммуналдық қызметтер үшін төлем;
• АТМ, Интернет банкинг, Мобильді банкинг арқылы электронды әмияндарды толықтыру, тауарлар/қызметтер жеткізушілерінің қызметтері үшін төлем жасаумен байланысты операциялар бойынша.

Тарифтерді «АТФБанк» АҚ уәкілетті органы бекіткен, шешімнің шығарылған күні 20.02.2018 ж., №9 Хаттама.

Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі Банктік және басқа операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға берген 03.04.2018 ж. №1.2.55/233/39 лицензия.

ТЕҢГЕРІМДІ СҰРАТУ БОЙЫНША КОМИССИЯ

