
Шәкіртақы алуға арналған картаны онлайн ашыңыз

1 I. Halyk Homebank қосымшасында тіркеліңіз

1. Halyk Homebank мобильді қосымшасын жүктеп алыңыз

2. «Тіркелу» батырмасын басыңыз

3. Мобильді нөмірді және ЖСН мен менеджер кодын 50385 енгізіңіз

4. SMS-пен келген кодты енгізіңіз

5. Пароль орнатып, бейне тексеруден өтіңіз

Дайын! Бүкіл әлем бойынша Halyk Homebank-тің барлық артықшылығын пайдаланыңыз

II. Halyk Bonus Digital цифрлық картасын онлайн ашыңыз

1. Басты бетте Карталар → Halyk Bonus Digital таңдаңыз

2. Картаның түрін таңдап, ашылуды SMS-пен келген кодпен растаңыз

Дайын! Сіз цифрлық картаны бірден пайдалана бастасаңыз болады

III. Картаға тегін жеткізумен қалай тапсырыс беруге болады

1. Басты бетте Шоттарға өтіп→Halyk Bonus Digital картасын таңдаңыз

2. Сервистерге өтіп → Пластик картаға тапсырыс беруді басыңыз

3. Курьермен 1 күннен артықты таңдап→ жеткізу мекенжайы мен телефонды енгізіңіз

4. Ары қарай батырмасын басыңыз → Карта ашу батырмасын басу арқылы картаға тапсырысты

растаңыз

5. Ашылуды SMS-пен келген кодпен растаңыз

Дайын! Картаны жеткізуге өтінім қабылданды

Цифрлық картаның деректемелерін қалай білуге болады

Halyk Homebank қосымшасында → «Шоттар» бөлімі → картаны таңдаңыз → Баптаулар →

«Деректемелерді» сұрату

Шәкіртақыға арналған цифрлық картаны 1 минутта 3 қадаммен онлайн ашыңыз:

1. Halyk Homebank қосымшасын жүктеп алып, тіркеуден өтіңіз

2. Карта шығаруға өтінімді онлайн беріңіз

3. Картаның IBAN нөмірін алып, оны ЖОО-ға беріңіз

Дайын! Енді Сіз Halyk Bank картасына шәкіртақы ала аласыз

!
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«Тіркелуді» басыңыз Мобильді нөміріңізді

енгізіңіз

ЖСН көрсетіңіз SMS-пен келген кодты

енгізіңіз

50385

Міндетті турде 

менеджер кодын 
00050385 енгізу қажет
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Пароль орнатыңыз Бейне тексеруден өтіңіз
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Дайын! 
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Halyk Homebank-те:

Басты бет → Карталар → 

Карта ашуды таңдаңыз

Ашылған терезеде

Halyk Bonus Digital-

ды таңдаңыз.

Цифрлық карта 

ашуды таңдаңыз

Halyk Bonus Digital 

шығаруға өтінім 

қабылданды
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«Шоттар» бөлімінде

Halyk Bonus Digital-

ды таңдаңыз және

Сервистерге басыңыз

«Пластик картаға

тапсырыс беруді

таңдаңыз
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Қажетті алаңдарды 

толтырыңыз:

 Мекенжайы

 Байланыс 

деректері

Halyk Bonus 

картасын шағаруға 

және жеткізуге 

өтінім қабылданды


