
Simply бонустарын беру шарттары

1. Visa Platinum электронды төлем құралын қолдана отырып төлегені үшін S! аудару

Әрекет Көлемі Ескерту

• Келесі санатта шетелде Visa Platinum-ды қолдана

отырып тауарларға төлегеніңіз үшін көбейтілген S! 

аудару: Duty Free (МСС 5309)

10%

Simply бонустарының графикалық
көрінісі – S!

Жасалған операция туралы Visa төлем 

жүйесінен ақпарат келіп түсткен күні 

теңгерімге S! аударылады (ҚР 

сатушыларынан сатып алғанда 2-3 

жұмыс күні, шетел сатушыларынан 

сатып алғанда 4-6 жұмыс күні; 

максималды мерзімі - 30 күнге дейін). 

Клиенттің бір әмиянына бір күнтізбелік 

айдағы ең көп S! аударым – 30 000 S!

Аударым пайызы жинақталмайды, акция 

транзакциясы жасалған сәттегі барлық
ең жоғары мөлшерлемемен есептеледі.

Сатып алудан бас тарту және оған

қаражатты қайтару кезінде бұрын 

есептелген кешбэк сомасы клиенттің
әмиянынан шегеріледі.  

• Visa Platinum-ды қолдана отырып, тауарлар мен 

қызметтердіңақысын төлегені үшін S! аудару,

қоспағанда* Квази-Кэш сатып алуды және:

6540 – Алдын ала төленетін банктік емес карталарды, шоттарды толтыру

6538 – Картадан картаға ақша аударымдары – есептен шығару

6537 – Картадан картаға ақша аударымдары – есептеу (ел аралық)

6536 – Картадан картаға ақша аударымдары – есептеу (мемлекет ішінде)

4829 – Ақша аударымдары

6012 – Қаржы мекемелер – сауда және қызмет көрсету

6051 – Қаржылық емес мекемелер 

4812, 4814 – Телекоммуникацялық кызметтер 

6010, 6011 – Ақша шешу

4900 – Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402 – Мемлекеттік қызметтер үшін төлем

7995 – Казино 

5933 – Ломбардтар

1,5%

• Lamoda, H.Bonnar, Mon Amie қызметтерiнде Visa 

Platinum арқылы онлайн сатып алулар үшін маусымдық

S! аудару
5%

• Visa Platinum-ды қолдана отырып NFC технологиясымен

POS-терминал арқылы жанаспай төлеу

(Apple/Google/Samsung/Garmin Pay әмияндары) 3%

2. Оператор қаржылықмониторинг нәтижелері бойынша Клиенттерді/Мерчанттарды кешбэк 

(бонустар) беру үшін бағдарламаға қатысушылардан біржақты тәртіппен шығаруға құқылы. 

3. S! қолдану шарттары

S! Simply бонустарының теңгерімінде жинақталады. 

Оларды бонустық теңгерімнен Simply электронды ақша әмиянына шығарып, ары қарай әдепкі ақша тәрізді кез келген 

мақсатқа – әмияннан, Visa Platinum-нен төлеуге, ақша аударуға және тағы сол сияқтыларға пайдалануға болады.

Бонустық сандық активтердің бағамы S! электронды ақшаға теңгені эмитент белгілейді және айырбастау операциясын 

жасамас бұрын оны жай қолданушыға көрсету керек.


