
Master Card Platinum

 5000 теңге

0 теңге

0 теңге

2000 теңге

0 теңге

0 теңге

ұлттық валютада  350 000 теңге

шетел 

валютасында
  0 теңге

Комиссиясыз алуға болатын қолма-қол ақшаның лимит 

соммасы асқан кездегі MasterCard логотипі бар Halyk bank 

банкоматінен ақша шешіп алу

ұлттық валютада 0,5% мин.100 теңге

MasterCard логотипі бар Halyk bank банкоматінен ақша шешіп 

алу

шетел 

валютасында
1 % мин.100 теңге

Комиссиясыз алуға болатын қолма-қол ақшаның лимит 

соммасы асқан кездегі MasterCard логотипі бар барлық 

Қазақстан банкоматінен ақша шешіп алу

ұлттық валютада 0,5% мин.100 теңге

MasterCard логотипі бар барлық Қазақстан банкоматінен ақша 

шешіп алу

шетел 

валютасында
1 % мин.100 теңге

 1,2% мин.500 теңге

500 000 теңгеге дейін (АҚШ 

долларының эквивалентінде) - 0 

теңге, айына 500 000 теңгеден 

жоғары (АҚШ долларының 

эквивалентінде) сол айдағы келесі 

транзакциялар 1,2% (мин. 500 

теңге)

0 теңге

ұлттық валютада 0,5% мин.100 теңге

шетел 

валютасында
1 % мин.100 теңге

1 % мин.100 теңге

3 % мин.300 теңге

0 теңге

бір клиенттің карта 

шоттары

арасында

0 теңге

ҚР аумағында орналаспаған (БАЭ мен Сауд Арабиядан басқасы) MasterCard 

логотипі бар басқа банктердің банкоматінен ақша шешіп алу

Хадж дебет картасын шығару және қызмет көрсету бойынша жеке тұлғаларға арналған 

тарифтер

Тариф атауы

КАРТАНЫҢ ШЫҒАРЫЛУЫ

Картаның шығарылуы

Негізгі немесе қосымша картаның қайта шығарылуы (жарамдылық мерзімі өтуіне 

байланысты жүйелі түрде ауыстырылатын немесе банктің бастамасымен) 

Клиенттің сұрауы бойынша негізгі немесе қосымша картаның қайта шығарылуы  

(ПИН-код сыз/пен , жоғалу / ұрлау /пластиктың зақымдануы / Фрод-мемлекеттерде 

болу / транзакциялық алаяқтыққа тап болу бойынша ) 

КАРТАНЫҢ ЖЫЛДЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУІ 

Негізгі картаның бірінші және кейінгі жылдардағы жылдық қызмет көрсетуі

Қосымша картаның бірінші және кейінгі жылдардағы жылдық қызмет көрсетуі*

АҚ "AL HILAL "ИСЛАМ БАНКІ" АЙНАЛЫСҚА ШЫҒАРҒАН КАРТАЛАР БОЙЫНША ҚОЛМА-ҚОЛ АҚША АЛУ

MаsterCard логотипі бар ҚР аумағында орналасқан Банк 

банкоматтерінен бір айда комиссиясыз қолма-қол ақша алуға 

болатын лимит соммасы, соның ішінде Halyk Bank 

банкоматтары да кіреді. 

Қосымша картаның шығарылуы

MasterCard логотипі бар БАЭ банктерінің банкоматінен ақша шешіп алу

MasterCard логотипі бар Сауд Арабиясының банктерінің банкоматінен ақша шешіп 

алу

ҚР аумағында орналасқан басқа банктердің кассасынан ақша 

шешіп алу, соның ішінде Halyk bank кіреді.

ҚР аумағында орналаспаған басқа банктердің кассасынан ақша шешіп алу

АҚ "Al Hilal Ислам Банкі" кассаларынан ақша шешіп алу 

КАРТА ШОТЫНА ЕНГІЗУЛЕР

АҚ "Al Hilal Ислам Банкі" кассасы арқылы қолма-қол жарна

Ұлттық/шетел валютадағы ішкі аударма
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Master Card Platinum

Хадж дебет картасын шығару және қызмет көрсету бойынша жеке тұлғаларға арналған 

тарифтер

Тариф атауы

бір клиенттің карта 

шоттары

арасында

0 теңге

0 теңге

0 теңге

0 теңге

Банк клиентінің 

карта шоттары

арасында

0 теңге

Банк клиентінің 

карта шоттары

арасында

0 теңге

ҚР аумағындағы 

банктер 

карталарының 

арасында

0,85% мин. 250 теңге

макс. 700 теңге

шетел банктерінің 

карталары 

арасында

1% мин. 2 доллара США

ұлттық валютада

шетел 

валютасында

150 теңге

150 теңге

0,5% мин.150 теңге

КАРТА БОЙЫНША ТӨЛЕМ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

0 теңге

0 теңге

Ішкі аудару (клиенттің арызы бойынша, Банктің

Интернетбанкингі бойынша)

Ұлттық/шетел валютадағы ішкі аударма

Ұлттық/шетел валютадағы банкаралық кіріс аударма 

Ұлттық/шетел валютадағы Halyk Bank кассасы арқылы немесе банкоматтердегі 

"cash in" опциясы арқылы қолма-қол ақша кірісі

Банкоматтердегі "Card To Card" қызметі арқылы немесе интернет-портал арқылы 

аудару

КАРТА ШОТЫНАН АУДАРМА ОПЕРАЦИЯЛАР ЖАСАУ

Басқа банк карталарына сыртқы аудару (Банктің Интернет-

банкинг жүйесі арқылы)

Банкаралық аудару (клиенттің арызы бойынша, техникалық

мүмкіндігінше Банктің Интернет-банкингі бойынша)

Halyk bank банкоматының "Card To-Card" қызметі бойынша аудару (Банктің бір

клиенті және әртүрлі клиенттері арасында) 

Halyk bank банкоматының "Moneysend" қызметі бойынша аудару (басқа банктердің 

карталарына)

Басқа банктердің және интернет-порталдардың "Card-To-Card" қызметі бойынша 

аудару

жеке тұлғаларға есеп-айырысу

және кассалық қызмет көрсету

тарифтері бойынша 

Сауда/сервис кәсіптеріндегі төлемдера**

АҚ «Казахтелеком» қызметінің төлемдері интернет-банкинг арқылы 
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Master Card Platinum

Хадж дебет картасын шығару және қызмет көрсету бойынша жеке тұлғаларға арналған 

тарифтер

Тариф атауы

0 теңге

0 теңге

0.3%*****

Бір жолғы айыппұл овердрафт

сомасынын 10% 

50 теңге

100 теңге

50 теңге

0 теңге

0 теңге

8500 теңге

0 теңге

0 теңге

100 теңге

0 теңге

0 теңге

1000 теңге

жеке тұлғалар үшін есеп-касса

қызметінің тарифіне сәйкес

0 теңге

100 теңге

50 теңге 

Негізгі немесе қосымша картаның лимит соммасын клиенттің арызы бойынша 

өзгерту

Банк шотын жүргізу шеңберіндегі басқа да банктер желісіндегі POS-

терминалдарынан немесе банкомат арқылы шоттағы теңгерім туралы ақпаратты 

алу

Банк шотын жүргізу шеңберіндегі Halyk bankжелісіндегі POS-терминалдарынан 

немесе банкомат арқылыкарта бойынша соңғы 10 операцияларың шағын 

көшірмесін алу

Жоғалту/ұрлап кету себебімен картаның есептесу операцияларын тоқтату, 

халықаралық тоқтатым-параққа енгізусіз

Картаның есептесу операцияларын уақытша тоқтату (бұғаттау), жағдаяттар 

анықталғанша

Картаның есептесу операцияларын тоқтату (бұғаттау), халықаралық тоқтатым-

параққа енгізумен

Төлем картасын бұғаттан босату (жағдаяттар анықталғанға дейінгі уақытша 

бұғаттау кезінде)

ПИН-кодты дұрыс термеу талпынысынан кейінгі шотты босатып тастау

Ай сайынғы есептілік кезеңіндегі (өткен ай) банктік шот бойынша көшірме, айына 1 

реттен көп емес банктік шот жүргізу шеңберінде

Есептілік кезеңіндегі (яғни өткен ай бойынша) банк шотының айына 1 реттен 

аспайтын айлық көшірмесі, банк шотын жүргізу шеңберінде

Мұрағаттық үзінді банктік шот бойынша (12 айдан асатын кезең үшін ) банктік шот 

жүргізу шеңберінде 

Анықтама / Хабарландыру / Растау:

SMS-хабарландыру қызметіне қосылу*****

Банк шотын жүргізу шеңберіндегі хабарландыру алғаны үшін айлық абоненттік 

төлем

Банк шотын жүргізу шеңберіндегі карта шотындағы соңғы 10 операция бойынша

шағынкөшірмелер алу

Банк шотын жүргізу шеңберіндегі Halyk bank желісіндегі POS-терминалдарынан 

немесе банкомат арқылы шоттағы теңгерім туралы ақпаратты алу 

Басқа да қызметтерді жеткізушілердің төлемі, соның ішінде АҚ "Алма-ТВ", АҚ 

"Алсеко" тұрмыстық қызметі, басқа да тауарлардың / қызметтердің төлемі интернет-

банкинг арқылы 

Ұялы байланыс қызметі құнының төлемі Halyk bank банкоматтері арқылы /интернет-

банкинг

Төлем соммасынан Cashback***

Дебет картаның шоты бойынша болжанбаған техникалық овердрафттың 

соммасына есептелетін өсімпұл (ҚҚС алынбайды). Ағымадағы есептесу айында 

болжанбаған техникалық овердрафт толықтай өтелмеген жағдайда, өсімпұл келесі 

есептесу айына есептеледі. ****

ҚОСЫМША ШАРТТАР

ҚОСЫМША КОМИССИЛАР 

SMS-БАНКИНГ

 БАНКОМАТТАҒЫ ТЕҢГЕРІМ ТУРАЛЫ ЕСЕПТІЛІК ЖӘНЕ СҰРАНЫС АҚПАРАТЫ

Al Hilal Bank-AHB-Public



Master Card Platinum

Хадж дебет картасын шығару және қызмет көрсету бойынша жеке тұлғаларға арналған 

тарифтер

Тариф атауы

30 теңге

КАРТА ОПЕРАЦИЯСЫ БОЙЫНША ТЕРГЕУ ЖҮРГІЗУ

Эквайер Банкінің Тарифтеріне

сәйкес

Ескертулер:

*дәрежесі негізгі картадан жоғары емес

**барлық ақшасыз төлемдердің 0,1% соммасы қайрымдылыққа жұмсалатын болады

***CashBack келесідей транзакция түрлеріне асырылмайды

●Операциялар бойыша тауарды қайтару/қызмет көрсетуден бас тарту;

●Банк ішіндегі /сыртқа аударымдары

****Бұл айыппұл қайрымдылық мақсатына жұмсалады

*****Бұл қызмет ҚҚС-пен саналады. ҚҚС арқылы есептелінген

*****Максималды айлық Cashback төлем 15 000 теңге

●Тауарды/қызметтерді жеткізушілердің қызметтеріне ақы төлеуге, электрондық әмияндарды толықтыру операциялар Банктің АТМ, 

Интернет банкинг, мобилдік банкинг арқылы орындалуы

●Тауарды қайтару/көрсетілетін қызметтерден бас тарту жағдайларыңда бұрын төленген Cash back клиенттің қарт- шоты немесе басқа 

шоттарынан акцептсіз шешіліп алынады

Қазастан Республикасының аумағында орналасқан банктердің банкоматтінде іске 

асырылған даулы операцияларды шеші үшін видеоүзінділерді ұсынун*****

Банк шотын жүргізу шеңберіндегі карта шотындағы ақша қалдығы жайлы ақпаратты 

алу
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