Интернет желісінде (Банктің Интернет эквайринг қызметтерін көрсетуі аясында)
банктік карталарды пайдаланып, электронды сауда ұйымымен есеп айырысу
арқылы қашықтықтан сатуға тыйым салынған тауарлар мен қызметтер тізімі /
Перечень товаров и услуг, запрещенных к продаже дистанционным способом
посредством осуществления расчетов с организациями электронной торговли с
использованием банковских карт в сети Интернет (в рамках оказания Банком услуг
Интернет эквайринга)
Осы тізімді Банк бір жақты тәртіпте толықтыруы және өзгертуі мүмкін /
Настоящий перечень может быть дополнен и изменен Банком в одностороннем порядке
1. Қару-жарақ, оқ-дәрілер, әскери техника,
қосалқы бөлшектер, жиынтыққа кіретін
бұйымдар мен құралдар, жарылғыш заттар,
жару құралдары, зымыран отынының барлық
түрлері, сондай-ақ арнайы материалдар мен
оларды өндіруге арналған арнайы жабдықтар,
әскери ұйымдардың арнайы жабдығы және
оларды өндіруге және пайдалануға арналған
нормативтік-техникалық өнім.
2. Зымырандық-ғарыштық кешендер, әскери
мақсаттағы байланыс және бақылау жүйелері,
олардың өндірісі мен қолданылуы бойынша
нормативтік-техникалық құжаттама.
3. Әскеру уландыратын заттар, олардан қорғау
құралдары, олардың өндірісі мен қолданылуы
бойынша нормативтік-техникалық құжаттама.
4. Ғылыми-зерттеу және жоба жұмысының
нәтижелері, сондай-ақ қару-жарақтар және
әскери техника жасау бойынша күрделі іздеузерттеу жұмыстары.
5. Әскери қызметті жүзеге асыруға байланысты
қызметтер, жұмыстар мен материалдар.
6. Кез келген қару, оның ішінде аңшылық,
азаматтық және өзге қарулары, сондай-ақ
жиынтыққа кіретін бұйымдар, пышақтар (асүй,
шаппалы, кеңсе пышақтары есептелмейді).
7. Радиоактивті заттар мен изотоптар, уран
және өзге де бөлінетін материалдар, олардан
жасалған бұйымдар.

1. Вооружение, боеприпасы к нему, военная
техника, запасные части, комплектующие
изделия и приборы к ним, взрывчатые
вещества, средства взрывания, все виды
ракетного топлива, а также специальные
материалы и специальное оборудование для их
производства,
специальное
снаряжение
военизированных организаций и нормативнотехническая продукция на их производство и
эксплуатацию.
2. Ракетно-космические комплексы, системы
связи и управления военного назначения и
нормативно-техническая документация на их
производство и эксплуатацию.
3. Боевые отравляющие вещества, средства
защиты от них и нормативно-техническая
документация
на
их
производство
и
использование.
4. Результаты научно-исследовательских и
проектных работ, а также фундаментальных
поисковых
исследований
по
созданию
вооружения и военной техники.
5. Услуги, работы и материалы, связанные с
осуществлением
военной
службы
и
военизированной деятельности.
6. Любое оружие, в том числе охотничье,
гражданское и иное, а также комплектующие
изделия к нему, ножи (за исключением
кухонных, перочинных, канцелярских).
7. Радиоактивные вещества и изотопы, уран и
другие, делящиеся материалы и изделия из них.

8. Радиоактивтік материалдардың қалдықтары.
9. Бағалы және сирек жер металлдары, бағалы
тастар, сондай-ақ құрамында бағалы және
сирек жер металлдар мен бағалы тастар бар
қалдықтар.
10. Рентген жабдығы, радиоактивті заттар мен
изотоптар
қолданылатын
құралдар
мен
жабдық.
11. Улар, есірткі құралдары мен психотроптық
заттар, олардың перкурсорлары.
12. Этил спирті, алкогольдік сусындар.
13. Рецепт бойынша берілетін дәрілік
препараттар, сондай-ақ есірткі, психотроптық
және спирттік (құрамында 25 пайыздан жоғары
этил спирті бар) дәрілік препараттар мен спирт
негізіндегі шипамайлар.
14.
Солтүстік
бұғы
шаруашылығынан
алынатын дәрілік шикізат (мүйіздер мен
эндокриндік шикізат).
15. Темекі өнімдер.
16. Шифрлау техникасы, оны өндіру және
қолдану бойынша нормативтік-техникалық
құжаттама.
17. Жасанды ақша белгілері.
18. Шетел валютасы, шетелдік валюталық
құнды заттар, айналымдағы монеталар мен
банкноттар.
19.
Ақпаратты
құпия алуға арналған
радиоэлектрондық және арнайы техникалық
құралдар, сондай-ақ бір немесе бірнеше
радиохабар құрылғыларынан және (немесе) 8
ГГц жоғары жиілікте радиотолқындар жібреу
және қабылдауға арналған комбинациялары
мен көмекші жабдықтарынан тұратын жоғары
жиілікті құрылғылар.
20. Азаматтардың және заңды тұлғалардың
жеке өмір құпиялығын бұзатын, ар-намысы
мен іскери беделіне қол сұғатын, сондай-ақ
мемлекеттік, банктік, коммерциялық және өзге
құпияны құрайтын материалдар мен қызметтер.
21. ҚР, РФ, РКФСР, КСРО мемлекеттік
сыйлықтары, сондай-ақ олардың көшірмелері.
22 Мемлекеттік жеке куәліктер, белгілер,
рұқсатнамалар, рұқсат қағаздар, сертификаттар,

8. Отходы радиоактивных материалов.
9. Драгоценные и редкоземельные металлы,
драгоценные камни, а также отходы,
содержащие драгоценные и редкоземельные
металлы и драгоценные камни.
10. Рентгеновское оборудование, приборы и
оборудование
с
использованием
радиоактивных веществ и изотопов.
11.
Яды,
наркотические
средства
и
психотропные вещества, их прекурсоры.
12. Спирт этиловый, алкогольные напитки.
13. Лекарственные препараты, отпускаемые по
рецепту, а также наркотические, психотропные
и спиртосодержащие (с объемной долей
этилового спирта свыше 25 процентов)
лекарственные препараты и бальзамы на
основе спирта.
14. Лекарственное сырье, получаемое от
северного оленеводства (панты и эндокринное
сырье).
15. Табачная продукция.
16. Шифровальная техника, и нормативнотехническая документация на ее производство
и использование.
17. Поддельные денежные знаки.
18. Иностранная валюта и иные валютные
ценности, монеты и банкноты, находящиеся в
обращении.
19.
Радиоэлектронные
и
специальные
технические средства, предназначенные для
негласного получения информации, а также
высокочастотные устройства, состоящих из
одного или нескольких радиопередающих
устройств и (или) их комбинаций и
вспомогательного
оборудования,
предназначенных для передачи и приема
радиоволн на частоте выше 8 ГГц.
20. Материалы и услуги, нарушающие тайну
частной жизни, посягающие на честь,
достоинство и деловую репутацию граждан и
юридических лиц, а также содержащие
государственную, банковскую, коммерческую
и иную тайны.
21. Государственные награды РК, РФ, РСФСР,
СССР, а также их копии.
22 Государственные удостоверения личности,
знаки, пропуска, разрешения, сертификаты,

жол жүру құжаттары мен лицензиялар, сондайақ
құқық
беретін
немесе
құқықтардан/міндеттерден босататын өзге
құжаттар, осы құжаттарға арналған бланктер,
сондай-ақ оларды алу бойынша қызметтер.
23. ҚР халықтарының мәдени мұрасы болып
табылатын нысандар, сондай-ақ археологиялық
мұра болып табылатын нысандар.
24. Адам органдары мен ұлпалары, сондай-ақ
донорлық қызметтер.
25 ҚР Қызыл кітабына және ҚР субъекттерінің
қызыл кітабына енгізілген жануарлар мен
өсімдіктер, ҚР Қызыл кітабына және ҚР
субъекттерінің қызыл кітабына енгізілген
жануарлар мен өсімдіктердің бөліктері мен
органдары,
сондай-ақ
ҚР
халықаралық
шарттарымен қорғалатын жануарлар мен
өсімдіктер.
26. ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес сирек
кездесетін және жоғалу қауіпі бар жануарлар
түрлерінің терілері және олардың терілерінен
жасалған бұйымдар.
27. Балық аулайтын ау, оларды дайындауға
арналған материалдар, сондай-ақ оларды
дайындау қызметтері, ҚР аумағында сатуға
тыйым салынған электрлік қармақтар мен
қақпандар.
28. Экстремисттік материалдар, жаппай
тәртіпсіздіктерге, террористтік әрекеттерге
және экстремисттік әркекеттерге, жаппай
көпшілік алдындағы іс-шараларға қатысуға,
ұлт
аралыө
және
конфессия
аралық
қақтығыстарға шақыратын материалдар.
29. Нацисттік белгілері мен ҚР тыйым
салынған ұйымдардың белгілері бар заттар.
30. Контрафактілік немесе ұрланған өнімдер
немесе мүлік.
31. Деректер базасы, оның ішінде рұқсатсыз
таралуына алып келуі мүмкін жеке деректерден
тұратын деректер базасы.
32. Тек виртуалды түрде берілетін және қандай
да
бір
материалдық
тасымалдағышқа
жазылмаған материалдар (идеялар, әдістер,
қағидалар және т.б.)
33. Құмар ойындар өткізу үшін қолданылатын

проездные документы и лицензии, а также
иные документы, предоставляющие права или
освобождающие от прав/обязанностей, бланки
для этих документов, а также услуги по их
получению.
23. Объекты культурного наследия народов РК,
а также объекты археологического наследия.
24. Человеческие органы и ткани, а также
донорские услуги.
25 Животные и растения, занесенные в
Красную книгу РК и Красные книги субъектов
РК, части и органы животных, занесенных в
Красную книгу РК и Красные книги субъектов
РК, а также животные и растения, охраняемые
международными договорами РК.
26. Шкуры и изделия из шкур редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов
животных в соответствии с действующим
законодательством РК.
27. Рыболовные сети, материалы для их
изготовления, а также услуги по их
изготовлению, электроудочки и капканы,
запрещенные к реализации на территории РК.
28. Экстремистские материалы, материалы,
призывающие к массовым беспорядкам,
осуществлению
террористической
деятельности и экстремистской деятельности, к
участию в массовых публичных мероприятиях,
разжиганию
межнациональной
и
межконфессиональной розни.
29. Предметы с нацистской символикой или
символикой запрещенных в РК организаций.
30. Контрафактная или краденая продукция
или имущество.
31. Базы данных, в том числе содержащие
персональные
данные,
которые
могут
способствовать
несанкционированным
рассылкам.
32. Материалы, передаваемые исключительно
виртуально и не записанные на какой-либо
материальный
носитель
(идеи,
методы,
принципы и т.д.).
33. Игровое оборудование, используемое для

ойын жабдықтары, лоторея жабдықтары,
Интернет желісінде құмар ойындарға қатысу
үшін бәс қабылдау бойынша қызметтер
көрсету, лоторея билеттері, лотореяға қатысу
құқығын растайтын түбіртектер мен өзге де
құжаттар үшін төлемдер қабылдау, сондай-ақ
виртуалды валюталар сату және т.б.
34. Көлік құралдарының құжаттары, көлік
құралдарының мемлекеттік нөмірлері.
35. Айналымға жіберілуі үшінші тұлғалардың
зияткерлік құқықтарын бұзатын тауарлар
(оның ішінде патенттер, тауар белгілері,
авторлық құқықтар және т.б.)
36.
Инвестициялық
қызметтер,
ақша
қаражаттарымен және криптовалюталармен
операциялар,
сондай-ақ
сатып
алынуы/пайдаланылуы табыс табуға кепілдік
беретін тауарлар мен қызметтер.
37. Қызметі тәуелсіз дистрибьюторлар (сату
агенттері) желісін құруға негізделген, көп
деңгейлі желілік маркетинг ұйымдары сататын
тауарлар мен қызметтер.
38. Интимдік/эротикалық/сексуалды сипаттағы
қызметтер және/немесе жұмыстар, сондай-ақ
порнографикалық/ эротикалық материалдар.
39. Қолданылуы ҚР қолданыстағы заңнамасын
бұзатын тауарлар/қызметтер.
40. Шын мәнінде жоқ тауарлар немесе
қызметтер,
сондай-ақ
тұтынушылық
құндылығы жоқ тауарлар/қызметтер.
41. Трансценденттік қызметтер және дәстүрлі
емес медицина қызметтері.
42.
Лизенциясы
бар
бағдарламалық
жасақтаманы алмастыру немесе телефондарды,
смартфондарды,
ноутбуктарды,
навигаторларды, жеке компьютерлерді және
т.б. техникалық қорғау құралдарының құқық
иегері бекіткен жұмысын бұзу бойынша
қызметтер.
43. ҚР заңнамасына сәйкес айналымға жіберуге
тыйым салынған не шектелген, сондай-ақ
Банктің және/немесе Халықаралық төлем
жүйелерінің іскери беделіне нұқсат келтіруі

проведения
азартных
игр,
лотерейное
оборудование, оказание услуг по приему ставок
для участия в азартных играх в сети Интернет,
прием платежей за лотерейные билеты,
квитанции и иные документы, удостоверяющие
право на участие в лотерее, а также продажа
виртуальной валюты и др.
34. Документы на транспортные средства,
государственные номера на транспортные
средства.
35. Товары, оборот которых нарушает
интеллектуальные права третьих лиц (в том
числе патенты, товарные знаки, авторские
права и др.).
36. Инвестиционные услуги, операции с
денежными средствами и криптовалютами, а
также
товары
и
услуги,
приобретение/пользование
которыми,
гарантированно приносит заработок и прибыль.
37.
Товары
и
услуги,
реализуемые
организацией
многоуровневого
сетевого
маркетинга, деятельность которых основана на
создании сети независимых дистрибьюторов
(сбытовых агентов).
38.
Услуги
и/или
работа
интимного/эротического/
сексуального
характера,
а
также
порнографические/эротические материалы.
39. Товары/услуги, использование которых
может быть направлено на нарушение
действующего законодательства РК.
40. Несуществующие товары или услуги, а
также
товары/услуги,
не
имеющие
потребительской ценности.
41. Трансцендентные услуги и услуги
нетрадиционной медицины.
42. Услуги по замене лицензионного
программного обеспечения или нарушению
работы
установленных
правообладателем
средств технической защиты телефонов,
смартфонов,
ноутбуков,
навигаторов,
персональных компьютеров и пр.
43. Иные товары/услуги, оборот которых
запрещен
или
ограничен
согласно
законодательству РК, а также способен оказать
негативное влияние на деловую репутацию

мүмкін өзге де тауарлар/қызметтер.

Банка и/или Международных платежных
систем.
44. Инъекционные препараты и растворы, а
также вещества, применяемые для их
изготовления.
45. Услуги, работы и материалы, связанные с
осуществлением деятельности оккультных
организаций и сект.
46. Товары и услуги, реализуемые компаниями
по форме организации финансовых пирамид.

44. Инъекциялық препараттар мен ерітінділер,
сондай-ақ
оларды
дайындау
үшін
қолданылатын заттар.
45. Оккульттік ұйымдар мен секталардың
қызметіне қатысты қызметтер, жұмыстар мен
материалдар.
46.
Қаржы
пирамидасы
түрінде
ұйымдастырылған
компаниялар сататын тауарлар мен қызметтер.
47. Антиквариат.
47. Антиквариат.
48. Биологиялық белсенді қоспалар (BAA).
48. Биологически активные добавки (БАДы).

