
 

 

АПБК Шешімімен бекітілген 

2021 жылғы 22 қарашадағы  

№ 22112021 хаттама 

 
 

 

Mastercard Gold/World/Platinum, Visa Platinum, UnionPay 
Platinum стандартты дебеттік / несиелік карталарға 
Cashback есептеу/шектеу шарттары және мөлшері 

 

1. Cashback мөлшері дебеттік/кредиттік карталар бойынша қолма-қол ақшасыз операция сомасының 

0,5% - ы; 

Masterсard:  

Gold, Gold Individual Design, Platinum, Smart city Gold, Smart City Individual Design, Smart city 

Platinum, Free Card Gold, Installment World. Цифрлық форматтағы карталарды қоса алғанда. 

Visa:  

Platinum, Bracelet Visa MicroTag, Bracelet Visa Credit Microtag. Цифрлық форматтағы карталарды 

қоса алғанда. 

UnionPay:  

Platinum, Smart city Platinum.  
2. Cash back картаны пайдалана отырып жасалған келесі операциялар үшін есептелмейді: 

- банкоматтардан және қаржы институттарының/кредиттік ұйымдардың кассаларынан ақша 
қаражатын алу; 

- ақша аударымдары, ақша есептеу, қаржы ұйымдары, мемлекеттік төлемдер; 
- Altyn-i жеке кабинетінде қызметтерге ақы төлеу; 
- телекоммуникациялық қызметтер; 
- unique белгісі бар операциялар; 
- кедендік төлемдер; 
- балалар карталары; 
- Cashback есептелмейтін МСС тізімі. 

3. Cashback есептелетін операцияның ең аз сомасы-1 000 теңге; 
4. Cash back максималды сомасы айына 30 000 теңге (банктік); 
5. Cashback есептеу Банк Эквайер банкінен қаржылық құжатты алғаннан кейін жүзеге асырылады; 
6. Сатып алу/операция қайтарылған/жойылған жағдайда есептелген Cashback сомасы төлем 

картасының шотынан алынады. Егер төлем картасының шотында есептен шығару кезінде 
жинақталған қаражат жеткіліксіз болса, шот бойынша қалдық теріс балансқа ие болады; 

7. Есептелген Cashback Банктің шешімі бойынша мынадай жағдайларда есептен шығарылуы 
және/немесе есептелмеуі мүмкін:: 
- клиент тарапынан теріс пайдалану фактісін анықтау; 
- ережелерді бұзу; 
- дұрыс емес артық есептеу; 
- алаяқтық фактісін анықтау. 

Банк клиентке өз шешімінің себебін хабарламауға құқылы. Cashback есептеу жүргізілмейтін ММС 
тізімі*. 
 

 

МСС Атауы 

8999 Басқа санаттарға енгізілмеген – кәсіби қызметтер 

7311 Жарнамалық қызметтер 

6540 POI қаржыландыру бойынша операциялар (Payment on Invoice (шот-фактура бойынша төлем)) 

(ақша қаражатын жіберуді қоспағанда) 

5511 Жеңіл автомобильдер мен жүк автомобильдері бойынша дилерлер (жаңа және пайдаланылған) 



 

 

Сату, қызмет көрсету, жөндеу, қосалқы бөлшектер, сондай-ақ лизинг 

4111 Көлік-паромдағы өткелді қоса алғанда, қала маңындағы және жергілікті жолаушылар тасымалы 

5211 Ағаш және құрылыс материалдары дүкендері 

4112 Жолаушылар теміржол тасымалдары 
4900 Коммуналдық қызметтер – электр, газ, коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы отын, 

кәріз, су. 

7299 Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де қызметтер 

6211 Бағалы қағаздармен операциялар - брокерлер / дилерлер 

9311 Салықтарды төлеу 
7399 Басқа санаттарға енгізілмеген – іскерлік қызметтер 
6513 Жылжымайтын мүлік агенттері мен менеджерлері – жылжымайтын мүлікті жалға беру 

4812 Телефон сатуды қоса алғанда телекоммуникациялық жабдықтар 

8699 Басқа санаттарға енгізілмеген – ұйымдар, ұйымдарға мүшелік 

8398 Ұйымдар, қайырымдылық және әлеуметтік қызметтер 

7372 Компьютерлік бағдарламалау, интеграцияланған жүйелерді жобалау және деректерді 

өңдеу қызметтері 

5521 Жеңіл автомобильдер мен жүк автомобильдерін сатушылар (тек қолдау көрсетілген) 

8641 Азаматтық, әлеуметтік, сондай-ақ қоғамдар қауымдастықтар 

4131 Автобус желілері 
1711 Кондиционерлеу, жылыту және санитарлық техника жөніндегі мердігерлер 

8111 Адвокаттардың қызметтері, заң қызметтері 

8244 Мектептер, кәсіпкерлік қызмет және хатшылық қызметтер 

9402 Пошта қызметтері - тек үкіметтік ұйымдарға арналған 

7273 Танысу қызметі және сүйемелдеу қызметтері 

5960 Тікелей маркетинг – сақтандыру қызметтері 

4784 Көпір және жол алымдары, жол жүру ақысы (жол баждары) 

5571 Мотоцикл сатушылар 

9222 Айыппұл төлеу 

7033 Трейлерлік парктер мен демалыс базалары 

5933 Ломбардтар мен гараждар 

4813 
Төлем картасы ұстаушысының қатысуымен пернетақта арқылы енгізуді пайдалана отырып 
транзакция жасау үшін орталық кіру нөмірін пайдалана отырып, жеке жергілікті және 
қалааралық телефон қоңырауларын қамтамасыз ететін пернетақта арқылы енгізілетін 
телекоммуникациялық қызметтерді сатушылар 

6050 Quasi Cash (жалған ақша операциялары) – клиенттік қаржы мекемелері  

6051 Quasi Cash (жалған ақша операциялары) - Сатушылар 

6529 Сақталған құнды қашықтан жүктеу – қаржы мекемесінің мүшелері 

6530 Сақталған құнды қашықтан жүктеу - Сатушылар 

6531 Төлем қызметтерін жеткізушілер 

6532 Төлемдер бойынша операциялар - клиенттік қаржы мекемелері 

6533 Төлемдер бойынша операциялар – Сатушылар 
6534 Ақша аударымдары, Fin Inst (қаржы ұйымдары) 

6539 Қаржыландыру бойынша операциялар (ақша қаражатын жөнелтуді қоспағанда) 

7995 Биржалық операциялар 

4814 
Телекоммуникациялық қызметтер, соның ішінде, алдын-ала төленген телефон 
қызметтері және тұрақты телефон қызметтерін қоса отырып бірақ онымен 
шектелмеген. 

4829 Ақша аудару 

6010 Қолма-қол ақшалай төлемдер – клиенттік қаржы мекемелері 



 

 

6011 Автоматтандырылған қолма-қол ақша төлемдері - клиенттік қаржы мекемелері 

6012 Тауарлар мен қызметтер - клиенттік қаржы мекемелері 

6536 Ел ішінде ақша жіберу 

6537 Елдер арасында ақша жіберу 

6538 Ақша аударымдарын қаржыландыру 

9399 Басқа санаттарға енгізілмеген - үкіметтік қызметтер 

* Банк эквайер банктің МСС (Merchant Category Code) ССК (сауда-сервистік кәсіпорын) дұрыс 
ұсынбағаны үшін жауапты болмайды. 

 

 


