Visa Platinum электронды төлем құралын шығару мүмкіндігі бар Simply
электронды ақша әмиянына қызмет көрсету тарифтері
(ары қарай мәтінде – Visa Platinum)

№
р/н

Қызметтің атауы

Сәйкестенжірілген
клиенттер

Ішінара
сәйкестендірілген
клиенттер

Сәйкестендірілмеген
клиенттер

Simply әмиянына Visa Platinum
шығару
Visa Platinum-ға жылдық қызмет
көрсету
Simply әмиянын ашу, жүргізу және
жабу комиссиясы

Тегін

Тегін

Қолжетімсіз

Тегін

Тегін

Қолжетімсіз

Тегін

Тегін

Тегін

4

Simply әмиянына ақша салу

Тегін

Тегін

Тегін

5

Әмияндағы қалдық
Simply әмиянымен сатып алу және
төлеу

Шексіз

max 300 АЕК*

10 000 тг

6 000 000 тг

100 АЕК*

10 000 тг

Айына 10 000 000 тг
дейін***

Айына 300 АЕК* дейін***

Қолжетімсіз

Айына** 300 АЕК* дейін

Айына** 300 АЕК* дейін

Тегін

Тегін

1% аударым сомасынан

1% аударым сомасынан

max 2 000 000 тг айына**

max 300 АЕК* айына**

Айына 50 000 тг дейін** –
тегін

Айына 50 000 тг дейін** –
тегін

Айына 50 001 теңгеден
асса** – 0,5% алатын
сомадан
Айына 50 000 тг дейін** –
тегін

Айына 50 001 теңгеден
асса** – 0,5% алатын
сомадан
Айына 50 000 тг дейін** –
тегін

1
2

3

6

Бір операцияның max сомасы
7

8

9

Visa Platinum-ды қолданып сатып алу
және төлеу
Visa Platinum-нан ҚР банкі және
шетелдік банктер шығарған
картасына Simply қосымшасы ішінде
аудару
Visa Platinum-нан ҚР банкі немесе
шетелдік банктер шығарған
картасына Simply қосымшасы
сыртында аудару

Қолжетімсіз

Қолжетімсіз

+ сыртқы аударым сервисінің комиссиясы
(егер бар болса)

10

10.
1

Simply әмиянынан ақша алу

ҚР аумағындағы банкоматтардан

Қолжетімсіз

10.
2

ҚР-дан тыс банкоматтардан

Айына 50 001 теңгеден
асса** – 1500 тг
транзакция үшін

Айына 50 001 теңгеден
асса** – 1500 тг
транзакция үшін

11

Банкоматтан теңгерімді білу

100 тг

100 тг

Қолжетімсіз

142 тг

142 тг

142 тг

Әмиянды жүргізу комиссиясы
12

Әмиянда 12-ден көп қаржы операциясы
болмаған жағдайда ғана ай сайын
ұсталады
* 2022 жылы АЕК = 3 063 тг
100 АЕК = 306 300 тг
300 АЕК = 918 900 тг
** Күнтізбелік ай
*** Операцияны өткізу шарттарына
байланысты

“Beeline”СБ мобильді операторының теңгерімін Visa Platinum
электронды төлем құралын шығару мүмкіндігі бар Simply
электронды ақша әмиянын қолдана отырып операциялар жасау
мүмкіндігі
(ары қарай мәтінде – Visa Platinum)

Simply
әмиянының
қалдығы

Beeline
теңгерімінің
қалдығы

1

Simply әмиянынан, соның ішінде
Visa Platinum-ды қолдана отырып
сатып алу және төлеу

Иә

Иә

2

Simply әмиянынан Simply әмиянына
аудару

Иә

Иә

Иә

Иә

Иә

Иә

Иә

Иә

№
р/н

3

4

5

Қызметтің атауы

Simply әмиянынан ҚР банкі
шығарған банк картасына ақша
аудару
Simply әмиянынан қолма-қол ақша
бер
• ҚР аумағындағы банкоматтарда
• ҚР-дан тыс жердегі банкоматтарда

Simply қосымшасында сатып алу

Simply электрондық ақша әмиянын пайдалана отырып операциялар жасау үшін "Beeline" СБ
мобильді операторының теңгерімін пайдалану опциясын осы қызмет қолжетімді болған
пайдаланушы Simply қосымшасында өз бетінше іске қосады.
Бұл ретте клиентке қолжетімді сома Simply әмиянындағы қалдық сомадан және "Beeline" СБ
мобильді операторының теңгерімінен тұрады”.
Шығыс операциясын жүргізу кезінде бірінші кезекте Simply әмиянындағы қалдық тексеріледі,
операцияны аяқтау үшін қаражат жеткіліксіз болған жағдайда, жетіспейтін сома "Beeline" ТМ
мобильді операторының теңгерімінен сұратылады” – бір операция үшін 2 000 000 тг-ге дейін.
Әр түрлі операцияларды жүргізу үшін "Beeline" СБ мобильді операторының теңгерімінің
қолжетімділігі жоғарыда келтірілген матрицамен анықталады.

