2018 жылдың 1 желтоқсанынан бастап төлемдердің келесі категорияларына ұпайлар
есептелмейді:
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MCC4812 – Телефон сатуды қоса алғандағы телекоммуникациялық жабдық
MCC4813 – Операторға хабарласпай, орталық қолжетімділік нөмірін және қолжетімділік
кодын қолдана отырып, бірлік жергілікті және шалғай телефон коңырауларын ұсынатын
пернелі енгізудегі Телеком сауда орындары.
MCC4814 – Магнит таспасын оқитын телефондармен жасалатын қоңыраулар,
“телекоммуникациялық қызметтер”
MCC4829 – Ақша аударымдары
MCC4900 – Коммуналдық қызметтер – элект, газ, тазалық, су
MCC6012 – Қаржы институттары – сауда және қызмет көрсету
MCC6050 – Квази-кэш – қаржы мекемелері үшін
MCC6051 – Қаржылық емес институттар – шетелдік валюта, ақша аударымдары
(табысталмайтын), жол чегі, квази-кэш
MCC6211 – Құнды қағаздар– Брокерлер/Дилерлер
MCC6529 –MasterCard жүйесінде шот теңгерімін толтыру – қаржы мекемелері үшін
MCC6530 – MasterCard жүйесінде шот теңгерімін толтыру — сауда орындары үшін
MCC6531 – Қызметтердің ақысын төлеу – Ақша аударымы
MCC6532 – Төлем транзакциясы - қаржы мекемелері үшін
MCC6533 – Төлем транзакциясы - сауда орындары үшін
MCC6534 – Ақша аударымы - қаржы мекемелері үшін
MCC6536 – MasterCard MoneySend сервисі арқылы трансшекаралық аударым
MCC6537 – MasterCard MoneySend сервисі арқылы трансшекаралық аударым
MCC6538 – MoneySend сервисі арқылы ақша аудару
MCC6539 – Қаржыландыру бойынша транзакция (MoneySend есепке алмағанда)
MCC6540 – POI Қаржыландыру бойынша транзакция (Point of Interaction) (MoneySend
есепке алмағанда)
MCC7299 – Өзге сервис – бұрынырақ ешқайда салаланбаған
MCC7372 – Бағдарламалау, мәліметтерді өңдеу, интеграцияланған жүйелер, дизайн
MCC7995 – Құмар ойындар бойынша транзакциялар (спорттық букмекерлік, фэнтезиспорт, әлеуметтік ойын; өзге MCC-пен реттеледі және жабылмайды)
MCC8999 – Кәсіби қызметтер – бұрынырақ ешқайда салаланбаған
MCC9211 – Алименттер мен Балалар қолдауын қоса алғандағы Сот төлемдері
MCC9222 – Айыппұлдар
MCC9223 – Кепіл және Төлем міндеттемелері
MCC9311 – Салық төлемдері
MCC9399 – Үкіметтік Қызметтер – бұрынырақ ешқайда салаланбаған
MCC9402 – Пошта қызметтері – Тек Үкімет
Unique – Құмар ойындар бойынша транзакциялар

