
                                                                                                
                                                                                                 

                                                                                                        Баспасөз релизі 
 

Сбербанк өз клиенттеріне картамен есеп айырысқаны үшін сауда жасаған 
сомасының 1,2%-ына дейін қайтарып береді 

 
2017 жылғы 4 шілде, Алматы –  Енді Сбербанк карталарының иелері өз сауда-
саттықтары үшін ақшаларын қайтарып ала бастайды. Cashback тек тауарлар мен 
қызметтерді POS-терминал арқылы төлегені үшін ғана емес, сонымен бірге 
картамен интернетте сауда жасағаны үшін де жасалатын болады.  
 
«Бүгінде Сбербанк өзінің барлық клиенттеріне қаржы нарығындағы ең жоғары 
Cashback-тердің бірін қуана ұсынады, - деп атап өтті «Сбербанк» АҚ ЕБ Басқарма 
Төрағасының орынбасары Алексей Акимов». – Ақша қайтару банк картасының 
көмегімен жасалған кез келген сауда-саттық үшін есептеледі. Бұл сервис барлық 
бұрын және жаңадан шығарылған карталарда қолданылады».    
Сауда-саттық жасаған клиент SMS бойынша қайтарылған ақша сомасы туралы 
ақпарат алады, ал айдың соңғы күні барлық сауда-саттық үшін Cashback карта 
иесінің шотына аударылады.  
 
Сбербанк карталары бойынша Cashback артықшылықтары:  
- Сауда сегментіне қарамастан ең үлкен Cashback %-дарының бірі;  
-  Сбербанк бонустарды емес, ақшаны қайтарады.  
 
Карта мәртебесі ненұрлым жоғары болса, Cashback соғұрлым жоғары:   
Классикалық карталар: - Visa Classic, Master Сard Standart, CUP Classic – 
cashback 0.5%;  
Алтын карталар: - Visa Gold, Master Card Gold, CUP Gold  – cashback  1%; 
Платина карталар: -  Visa Platinum, Visa Infinite, Master Card Platinum, Master Card 
World Elite, CUP Platinum, CUP Diamond Chip – cashback 1.2%. 
 
Ескертпе* Nomad Gold, Nomad Black Edition, OTT World кобрендті карталарына, 
бизнес карталарға, корпоративтік карталарға, Electron және Virtuon карталарына 
Cashback есептелмейді.  Бұдан өзге, клиенттерге Сбербанк Онлайн-ның мобильді 
немесе web версияларында операциялар жүргізгені үшін ақша қайтарылмайды.  
Сонымен қатар, қайтару операциялары бойынша немесе сауданы болдырмағаны 
үшін Cashback есептелмейді. Картадан есептен шығарылып алынады.  
 
Cashback туралы толығырақ Сбербанктен +7 (727) 250-30-20 нөмірі бойынша 
call-орталыққа қоңырау шалу арқылы, сондай-ақ www.sberbank.kz сайтынан 
білуге болады. 

 
#### 

 
«Сбербанк» АҚ ЕБ халықаралық Сбербанк тобына кіреді. Банк Қазақстанның 
қаржы нарығында 10 жыл табысты жұмыс істеп келеді және активтер көлемі 
бойынша Қазақстандағы ЕДБ арасында 4-орынды алады. Бүгінгі таңда «Сбербанк» 
АҚ ЕБ-нің 83 құрылымдық бөлімшеден тұратын филиалдық желісі бар, оның 16-сы -  
филиал. Банктің Орталық офисі Алматы  қаласында орналасқан. Банктің 

http://www.sberbank.kz/


филиалдық желісі 8,8 мың POS-терминалдарды, 955 банкоматтарды және 451 
өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларын қамтиды. 
www.sberbank.kz 
 
Қосымша ақпарат алу үшін Сіз әрдайым төмендегі қызметкерлерге хабарласа 
аласыз:  

 
Евгений Круглик  
+7 (727) 266 35 68 (ішкі 501237) 
Ұялы тел.:+7 707 75 00 681 
e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 
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