
Төлем Карточкаларын қолдану ережелері  

 

1. Карточканы беру және сақтау тәртібі 

1.1. Банк дайын Карточканы Ұйымның берген Тізіміне сәйкес Ұйымның өкілетті 

тұлғасына береді. Карточка Ұстаушы Карточканы алған кезде, Карточканың артқы 

бетіндегі арнайы орынға қолын қояды.  

1.2. Карточканы басқа тұлғаларға пайдалануға немесе кепілзат ретінде беруге тыйым 

салынады. Өкілеттігі жоқ тұлға көрсеткен Карточка алынып қояды.  

1.3. Карточканың  сырт жағында кодпен жазылған ақпарат бар магнитті жолақ орналастырылған. 

Қолайсыз факторлар: электрмагнитті өрістердің әсері (дисплейге, магниттелген немесе құрамында 

магнит бар заттардың, мысалы кілттер,  сөмкелердің магнитті құлыптары қасында болмауы керек), 

механикалық  бүлінуі (сызықтар, ластану, ысыну, мысалы күн сәулелерінен), магнитті жолақтағы 

жазуға зиянын тигізіп авторлаудың автоматтандырылған тәртіптемесінде Карточкалық 

операцияларды іске асыруға мүмкіндік бермейді. 

1.4. Карточканы әмиянда сақтаған дұрыс, қолданған кезде оны күштеуге болмайды. 

 

2. PIN-код 

2.1. Карточка Ұстаушыға Карточканы бергеннен кейін оған PIN-код басылған ішбет салынған 

арнайы жапсырылған конверт беріледі. Конвертті ала салысымен оны ашып PIN-кодты жаттап 

алып ішбет пен конвертті жою қажет. 

2.2. PIN-код Банк қызметкерлеріне беймәлім және Карточканы пайдаланған мерзімде ол код құпия 

сақталу керек. 

2.3. PIN-код құпиялылығын қамтамасыз ету үшін белгіленген тәртіпті орындау керек:  

 Егер Карточка Ұстаушы PIN-кодты жазып қойса онда Карточка мен жазбаны бір-бірінен бөлек  

сақтауы тиіс; 

 Электронды құрылғыда PIN-кодты теру кезінде оған бөтен адамның қарауына жол бермеуі керек.  

2.4. PIN-кодты терген кезде электронды құрылғылар дисплейінде сандар арнайы көрсетілмейді де 

шартты белгімен алмастырылады. Кодты терген кезде қате жібермеу маңызды. Егер, PIN-код 

қатарынан үш рет (қандайда болсын уақыт аралығында, бір не басқа бөлек электронды 

құрылғыларда Карточканы пайдаланғанда) дұрыс терілмесе төртінші ретте де қате кеткен 

жағдайда Карточка банкоматта немесе қызмет көрсету пунктінде  барлық жағдайлар анықталғанға 

дейін оқшауланады.  

2.5. Авторлаудың автоматтандырылған режимінде жүргізілген және PIN-кодпен расталған 

Карточкалық операцияларды Банк Карточка Ұстаушы жүргізген деп есептейді. 

2.6. Егер, Карточка Ұстаушы PIN-кодты ұмытып қалса онда ол Карточканы  ауыстыру үшін оны 

Банкке тапсырады. Карточканы ауыстыру (қайта шығару) Ұйымның жазбаша өтініші негізінде 

жүзеге асады. 

 

3. Карточканы пайдалану 

3.1. Банк Карточканың қызмет етуін, тікелей бақылау жасайтын жүйелердің және электрондық 

құрылғылардың тоқтаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, Банкке тәуелді емес себептермен 

тоқтатылған жағдайда қалпына келтіруге барлық шараларды қолданады. 

3.2. Карточкаларға қызмет көрсету орындарының барлығы Халықаралық төлем жүйесінің 

логотипімен жарақтандырылады, аталған орында Карточка Ұстаушыларға Карточка бойынша 

қызмет көрсетілетіні туралы ақпарат береді. 

3.3. Карточкалық операцияны жүргізу үшін Карточка Ұстаушы қызмет көрсету орнындағы 

кассирге Карточкасын ұсынады, не болмаса банкомат арқылы өзіне өзі қызмет көрсетеді. 

3.4. Кассир Карточканы қабылдап:   

Автоматтандырылған тәртіптемесінде кассир авторлауды электронды терминал арқылы жүргізеді, 

терминал клавиатурасында операция сомасын тереді де Карточка Иесіне арнаулы клавиатурада 

PIN-кодты теру арқылы операцияны растауды өтінеді. Сауал байланыс арналарымен Банкке келіп 

түседі. PIN-код дұрыс терілген кезде және банктік шотта ақша жеткілікті болғанда операцияны 

растайтын екі данада чек басылады. Кассир Карточка Иесіне бір данасын табыс етеді. Карточка 

Иесі чекте көрсетілген мәліметтің дұрыстығын тексереді. Орнатылған технологияларға қарай 

басылған чек Карточка Иесінің және кассирдің қолымен расталады. 



3.5. Кассирдің Карточканы ұсынған адамнан  оның тұлғасын анықтайтын құжатты талап етуге 

құқығы бар. Ондай құжат жоқ болған жағдайда кассирдің Карточканы ұсынған адамға 

Карточкалық операцияны жүргізуден бас тартуға құқылы.  

3.6. Кассир осы Ерженің 8- тармағындағы шарттарға сәйкес, жағдай анықталғанға дейін 

Карточканы алып қалуға құқығы бар.  

 

4.  Қолма-қол ақша алу үшін Карточканы пайдалану 

4.1. Карточканы пайдаланып қолма-қол ақша алу операциясы Халықаралық төлем жүйесінің банк-

мүшелерінің қолма-қол ақша беру пунктерінде жүргізіледі немесе банкоматтардың көмегімен 

беріледі.      

4.2. Карточкамен қолма-қол ақша әдетте жергілікті мемлекеттің валютасымен беріледі. Кейбір 

мемлекетте Карточкамен қолма-қол ақшаны беру жиілігі мен ең жоғарғы шамадағы сомасы 

заңнамамен шектеледі. 

4.3. Халықаралық төлем жүйесінің Ережесі бойынша қолма-қол ақша беру орны Карточка 

Ұстаушыдан Карточка бойынша  қолма-қол ақша бергені үшін қосымша сыйақы (Банктің 

Тарифіне кірмейтін) алуға құқылы. Сыйақының осы түрі үшін Банк жауапкершілікке 

тартылмайды. 

4.4. Халықаралық төлем жүйесінің банк-мүшелерінің Қолма-қол ақша беру орындарынан қолма-

қол ақша алу авторлаудың автоматтандырылған режимде жүргізіледі. Рұқсат алған жағдайда 

кассир чекті рәсімдеп, Карточка Ұстаушыға ол сұраған сомадағы қолма-қол ақшаны береді.  

4.5. Банкомат арқылы қолма-қол ақшаны Карточка Ұстаушы өзіне-өзі қызмет көрсету режимінде 

алады. 

4.5.1. Карточкалық операция аяқталып, банкноттар банкоматтан алынған соң чек басылады. 

Карточка Тұлғасына қатысты ақпарат құпия болғандықтан, ол чекті банкоматтың қасында 

қалдырмай өзімен бірге алып кеткені жөн. 

4.5.2. Қолданыстағы Карточкалық операция  PIN-кодты дұрыс терген кезде келесі себептермен: 

 Сұрау салған соманы банкомат құндағындағы банкноттармен беру мүмкін емес. Сол 

банкоматтың нұсқаулығында көрсетілген банкноттың ең төмен шамасындағы номиналына 

есетелген сомада сауал жасау  керек; 

 Сұрау салынған сома Банкоматтың қолма-қол ақша беру құрылғысының қарамы белгілеп берген  

біржолғы берілетін лимитінен асатын сомаға тең болғанда. Алатын соманы бөлшектеп 

операцияны бірнеше рет қайталау қажет; 

 Сұрау салынған сома Карточка Ұстаушының ақшаны басқаруда Келісімшарт/уәкілетті органдар 

белгілеген шектеулер есепке алына отырып есетегендегі қол жеткізерлік сомадан асып кетсе  

(карточканы және/немесе үшінші тұлғаның аталған шотқа қойған талаптарын қолдана отырып, қол 

жетімді болатын банктік шот бойынша ақшаны басқаруда уәкілетті органдар белгілеген шектеулер 

(шығыс операцияларын уақытша тоқтату, қамау) есепке алына отырып жасалатын инкассолық 

нұсқаулар/төлем талап-тапсырмалары) немесе Ұйымның Корпоративтік Карточкаға қойған 

лимиттен асып кетсе, Теңгерімді қарап шығу атқарылымын шақыртып көлемін анықтап төмен 

сомаға сұрау салуға болады.  

4.5.3. Банкоматпен жұмыс істеу барысында қайтарылған Карточка мен берілген банкноттарды 20 

секундтың ішінде беру құрылғысынан Карточка Ұстаушы алмаған жағдайда қорғаныс жүйесі іске 

қосылады да Карточка Ұстаушының ақшасын сақтап қалу мақсатында Карточка мен банкноттар 

банкоматтың ішіне тартылып арнаулы бөлігіне қойылатынын есте сақтау керек. Ондай 

жағдайларда Карточканы ұстап қалу себептерін анықтап Карточканы шығарған Банктен кеңес 

алған соң Карточканы  Ұстаушыға сол банкоматқа қызмет көрсететін банк қайтаруы мүмкін, ал 

авторлау фактісі бойынша банктік шоттан  есептен шығарылған Карточкалық операцияның 

сомасы (немесе оның алынбаған бөлігін)   тек қана банкоматты инкассациялаудан кейін, Карточка 

Ұстаушының қолма-қол ақшасының алмаған сомасын анықтағаннан кейін толтырылады. Карточка 

Ұстаушы аталған банкоматқа қызмет көрсететін банкпен келіссөз жүргізгенде Банкке қолдау 

жасауына жүгінуге болады. 

4.5.4. PIN-код дұрыс терілмеген кезде немесе сұрау салынған сома Шоттағы ақшаның қалдығынан 

немесе Ұйымның белгілеген лимит сомасынан асып кетсе (карточканы және/немесе үшінші 

тұлғаның аталған шотқа қойған талаптарын қолдана отырып, қол жетімді болатын банктік шот 

бойынша ақшаны басқаруда уәкілетті органдар белгілеген шектеулер (шығыс операцияларын 



уақытша тоқтату, қамау) есепке алына отырып жасалатын инкассолық нұсқаулар/төлем талап-

тапсырмалары), онда дисплейде оларға сәйкес хабарлама шығады, операция орындалмайды. 

4.5.5. Карточканы немесе қолма-қол ақшаны банкоматта ұстап қалу себептері Карточка Иесі 

Банкке шағымданған күннен кейінгі 1 (бір) банктік күннен кешіктірмей ауызша (телефонмен) 

немесе жазбаша түрде  анықталады. 

 

5. Карточка бойынша авторландырылған лимиттерді шектеу 

5.1. Банк Карточка (негізгі және/немесе қосымша) операциялар жүргізуге төмендегідей лимит 

белгілейді: Карточкалық операциялардың кез келген түріне және Карточканы, сонымен бірге оның 

деректемелерін қолдана отырып, «cardtocard» операцияларын қосқанда операциялар жасаған кезде 

Шоттағы қол жетімді, ең жоғарғы сомаға. 

5.2. Лимиттер мен олардың көлем туралы мәліметтер Банктің www.nurbank.kz мекенжайындағы 

сайтында көрсетіледі. 

5.3. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде чиптелген төлем карточкаларын 

қолдана отырып, магниттелген жолақ бойынша карточкалық операциялар жүргізуге «бастапқы 

қалып бойынша» тыйым салынған.  

5.4. Интернет (электрондық сауда-саттық)  арқылы қолма-қол емес есеп айырысуда Карточканы 

қолдануға «бастапқы қалып бойынша» салынған. 

5.5. Авторланған лимиттерді белгілеу/өзгерту/күшін жою және Карточкада жасалатын 

операцияларға шектеу қою істері Ұйымның жазбаша арызының негізінде жүзеге асырылады. Бұл 

орайда, Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде чиптелген төлем карточкаларын 

қолдана отырып, магниттелген жолақ бойынша карточкалық операциялар жүргізуге қойылған 

шектеулердің күші 30 (отыз) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімге ғана тоқтатылады, бұл мерзім 

аяқталғаннан кейін Банк осы Ережелерде белгіленген тәртіпте шектеудің күшін тоқтатуға екінші 

мәрте арыздануы тиіс.   

5.6.  Ұйым Банктің кез келген филиалына жазбаша арызын бере алады. Филиалға/филиалдың 

бөліміне арызданған кезде, Ұйымның өкілетті тұлғасы жеке басын куәландыратын құжат пен 

оның өкілеттігін растайтын құжатты көрсетуге міндетті.    

  

 

6. Тауарлар мен қызметтерді төлеу үшін Карточканы пайдалану 

6.1. Халықаралық төлем жүйесінің Ережелері бойынша қызмет көрсетуші кәсіпорындар қолма-қол 

есеп айырысумен салыстырғанда төлемге Карточканы қабылдау кезде тауар мен қызметтердің 

құнын өзгертуге құқығы жоқ. Ондай жағдайлар болған кезде Карточка Ұстаушы Банкті хабардар 

етеді. 

6.2. Карточка Ұстаушы Карточка арқылы төленген сатып алған затты қайтарып беруге немесе 

Карточка арқылы алдын ала төленген қызметтен, мысалы сатып алған авиабилеттен, бас тартуға 

құқығы бар. Ол үшін Карточка Ұстаушының талабы бойынша және қызмет көрсетуші 

кәсіпорынның келісімімен кассир «сатып алынған затты қайтару» операциясын жүзеге асырады.  

6.2.1. Сатып алынған затты қайтару авторлауды жүргізгенге дейін және одан кейін жүзеге асады.  

6.2.1.1. Бірінше жағдайда тікелей қызмет көрсетуші кәсіпорында оны рәсімдеуді тоқтату арқылы 

қайтарылады.  

6.2.1.2. Екінші жағдайда Карточка Ұстаушы қайтару операциясының жүргізілуін талап етеді, 

өйткені авторлау жасалғаннан кейін операция сомасы Карточка Ұстаушының банктік шотынан 

алынады (есептен шығарылады). Қайтару операциясын жүргізу үшін кассир Карточка Ұстаушы 

мен кассирдің қолдарын қою арқылы расталатын арнайы қайтару (кредиттік) слипін рәсімдейді 

немесе электрондық чектің басылуымен электрондық терминалдың арнайы атқарылымын іске 

қосады. Бұл жерде Карточкалық операцияның сомасы Карточка Иесінің банктік шотына  Банк 

Халықаралық төлем жүйесінен қайтару операциясы өткізілгені туралы мәліметті алған күннен 

ертесі банктік күні қайтарылады. Бұл жағдайды Карточка бойынша қол жеткізімді соманы 

есептеуде ескеру керек 

 

7. Карточканы бұғаттау 

7.1. Карточканы жоғалтып немесе ұрлатып алған жағдайда Банктің Байланыс орталығына немесе 

Банктің кез келген жергілікті филиалына ауызша немесе жазбаша Карточканы бұғаттау туралы 

талабымен жүгіну керек. Банктің Байланыс орталығы Карточканы бұғаттауды жүзеге асырады, 

http://www.nurbank.kz/


карточканы бұғаттау туралы Банк бөліміне түскен жазбаша өтініштер Банктің Байланыс 

орталығына өткізіледі.  

7.2. Талапта Карточка Ұстаушының аты-жөні және мүмкін болса қосымша ақпарат – оның туған 

күні, код сөзі, Карточканың нөмірі мен әрекет ету мерзімі, жеке басын растайтын жеке куәлігінің 

нөмірі (Банктің бөліміне жазбаша Карточканы бұғаттау талабымен жүгінгенде, жеке басын 

куәландыратын құжатты көрсету міндетті болып табылады), сондай-ақ  бұғаттау себептері 

көрсетіледі. Онымен байланысу үшін мекенжайын, телефон нөмірін көрсеткені жөн болады.  

 7.3. Карточканы бұғаттау туралы ауызша/жазбаша өтініш Банкте тіркелген сәттен бастап 

Карточканы бұғаттау күшіне енеді.  

7.4. Ұйым жоғалған/ұрланған Карточканың уақтылы бұғатталмауы салдарынан келген тәуекелді 

көтереді және жауапкершілкке тартылады, сонымен қатар жоғалған/ұрланған Карточка 

деректемелерін Стоп-параққа енгізілуінен орын алған тәуекелдерге жауапты болады, сондай-ақ 

ол Карточканы бұғаттау күшіне енгенге дейін жүргізілген Карточкалық операциялар, сонымен 

қатар оның деректемелерінің Стоп-параққа енгізуден бас тартылған себепті орын алған 

бұғаттаудан кейін жасалған Операциялар салдарынан  келген тәуекел мен жауапкершілік 

болатынына келіседі.   

7.5. Карточканы бұғаттау туралы арыз Карточка Ұстаушыдан түскен деп есептеледі және 

Карточканы бұғаттауға қатысты талап-арыздарды Банк қабылдамайды.  

7.6. Карточка Ұстаушының сауалы негізінде Карточка бұғатталғаннан кейін, қажет болған 

жағдайда Банк жаңа нөмірмен, жаңа PIN-кодпен Шотқа жаңа Карточка шығарады. Мұндай 

жағдайда жаңа Карточка шығару Ұйымның хатының негізінде жасалады. 

7.7. Егер Карточканы бұдан әрі пайдалану мүмкін болса, онда Карточка Иесінің жазбаша 

өтінішінің негізінде Карточканы  бұғаттан шығарылады. 

7.8. Карточка Ұстаушы Карточканы сақтау кезінде салғырттық танытқан жағдайда немесе 

Карточканы  бұғаттаудан кейін де PIN-код құпиялылығын сақтамаған жағдайда, сондай-ақ  

Карточка Ұстаушының құқыққа қарсы қасақана әрекет еткені анықталған жағдайда Банк Карточка 

Иесіне жауаптылық көлемін белгілеу құқығын өзіне қалдырады.  

7.9. Алдында жоғалғаны жария болған Карточканы тапқан жағдайда  Карточка Ұстаушы Банкке 

дереу хабарлауы керек және оны Банкке қайтаруы тиіс. 

 

8. Карточканы ұстап қалу 

8.1. Қызмет көрсету орнында Карточканы: Карточка бұғатталған, Карточканы ұсынған адам оның 

Иесі болмаған, қызмет көрсету орнында Карточкалық операция жүргізілгеннен кейін ұмытып 

қалдырып кеткен  жағдайларда,  Халықаралық төлем жүйесінің талабымен (POS–терминалды 

қолданып, операция жасалғанда), төлем карточкасының жасанды екенін айқын болғанда, PIN–

кодты 3 реттен артық қате тергенде ұстап қалады.  

8.2. Карточканы банкомат, қызмет көрсету орнының  кассирі, Банк жұмыскері ұстап қала алады. 

Карточканы ұстап қалған кезде (банкоматтың ұстап қалуынан бөлек) сәйкес акт жасалады. 

8.3. Карточканы ұстап қалу себептерін Банк немесе басқа банк – Халықаралық төлем жүйесінің 

мүшесі Карточка Ұстаушы ауызша (телефонмен) немесе жазбаша түрде талап еткен күннен 

кейінгі 1 (бір) банктік күннен кешіктірмей анықтайды.  

8.4. Ұстап қалған Карточка Карточка  Ұстаушының жазбаша түрде берген өтініші бойынша Банк 

қайтару туралы шешім қабылдағаннан кейін (ұсталған Карточка Банкке жеткізілген болса) тікелей 

Карточка Ұстаушыға қайтарылады.  

9. Карточканың әрекет ету мерзімі және Карточканы пайдалануды тоқтату 

9.1. Карточкада оның әрекет ету мерзімінің аяқталатын күні (айы, жылы) көрсетіледі. Карточка 

онда көрсетілген айдың соңғы күнінің аяғына дейін қолданыста болады. Мерзімі біткен барлық 

Карточкаларға қызмет көрсетілмейді және олар Банкке өткізілуі тиіс. Төлем карточкасының 

әрекет мерзімі аяқталытыннан аз дегенде он күнтізбелік күн бұрын, «Нұрбанк» АҚ 

банкоматтарының экранына ақпараттық хабарлама шығару немесе басқа тәсілдермен (SMS-

хабарлама, жеке "Интернет-банкинг" кабинетіне ақпараттық хабарлама) Банк Карточка 

ұстаушыға, оның төлем карточкасы мерзімінің аяқталатыны туралы хабарлайды.  

9.2. Банк келесі жағдайларда:  

- Төлем карточкасын Ұстаушыдан/Төлем карточкасын Ұстаушының тапсырмасымен үшінші 

тұлғадан (Карточка Ұстаушысы туралы Банктің ішкі құжаттарында белгіленген Банк сұратқан 



ақпараттарды үшінші тұлға бере алған жағдайда) төлем карточкасының жоғалғаны, ұрланғаны 

немесе рұқсат етілмеген жолмен қолданылғаны туралы хабарламасын алғанда;  

-  Төлем карточкасын Ұстаушы/Ұйым Банктік қызметтер көрсету туралы келісімшартты  

орындамағанда;  

- Карточка Ұстаушы/Ұйым Ережелерді бұзғанда, Ұйымды/Карточка Ұстаушыны бұғатталған 

күннен бастап туындаған даулы жағдай реттелгенге дейін 10 банктік күн ішінде; 

- үшінші тұлғалардың рұқсат етілмеген Карточкалық операцияларды жасау қаупінің мүмкін 

екенін болжауға Банкте қандай-да бір негіздеме болған жағдайда;   

- Карточканың және/немесе Шоттың алаяқтық операциялар жүргізуге, ақшаны заңдастыруға 

(жылыстатуға) және/немесе террористік және/немесе заңға қайшы әрекеттерді қаржыландыруға 

пайдаланылып жатқанына Банктің жеткілікті күдігі болғанда  

Карточканы бұғаттауға құқылы. 

 

10. Карточканы айырбастау немесе жаңасын шығару 

10.1. Карточканы айырбастау немесе жоғалған Карточканың орнына жаңасын шығару Ұйымның 

уәкілетті тұлғасы Банкке тапсырған, Ұйымның жазбаша өтініші негізінде жүргізіледі.  

10.2. PIN-кодтың құпиясы ашылған; Карточка Ұстаушы PIN-кодты ұмытып қалған; Карточканың 

пайдалану мүмкіндік бермейтіндей бүлінген; магнитсізденген; Карточканы ұрланған/жоғалған; 

Карточка Иесінің аты-жөнінің өзгерген жағдайларда, Банктің қолданыстағы Тарифтеріне сәйкес 

Ұйымның есебінен Карнточка алмастырылады немесе жаңа Карточка шығарылады. 

Ауыстырылатын Карточка Банкке тапсырылу тиіс.  

  

11. Дауларды реттеу 
11.1. Карточка Ұстаушыға/Ұйымға слип пен чектерді банктік шоттағы ақшаның жұмсалуын 

есептеуге және мүмкін болатын дауларды реттеу үшін сақтауға кеңес беріледі.  

11.2. Ұйым Банктен банктік шоттан ақша дұрыс алынғанын растайтын құжаттардың көшірмелерін 

талап етуіге құқылы.  

11.3. Барлық даулар бойынша Карточка Ұстаушы/Ұйым Банкке жазбаша сұрау салады, талап-

арызды қабылданған жағдайда Банк Халықаралық төлем жүейсі алдында Карточка Ұстаушының 

атынан әрекет жасайды. Даулы Карточкалық операцияны қарау мерзімінің ұзақтығы ол жасалған 

күннен - 30 (отыз) күнтізбелік күн. Талап-арызды уәждеген кезде Банк банктік шотта Карточкалық 

операцияның сомасын толтырады. Уәжделмеген талап-арыз үшін Халықаралық төлем жүйесі 

даулы Карточкалық операцияның сомасынан асуы мүмкін сомада  айыппұл өндіріп алады. Банк 

тікелей дебеттеу арқылы Карточка Иесінің банктік шотынан оның келісімісіз уәжсіз талап-

арыздың сомасы мен айыппұлды алуға құқылы.  

Байланыс орталығы: +7(727)250 67 27;  +7(727)250 00 00,   

Ұялы байланыстың: "Beeline", "Kcell", "Теle2", "Activ","Altel" операторларының телефон 

нөмірлерінен 2552 қысқа нөміріне (аталған операторлардың телефон нөмірлерінен қысқа нөмірге 

қоңырау шалу тегін) 

 


