Элкарт-Бизнес жана корпоративдик карт-эсепти тейлөө
жана жүргүзүү боюнча банктык кызматтарга карата
_______________№______ Келишимине
№ 2 тиркеме
Бишкек ш.
ЭЛКАРТ-БИЗНЕС БАНКТЫК КАРТАЛАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА
ТАРИФТЕР
______________________________________________________________________
(Уюмдун аталышы)
Элкарт№
Бизнес
Кызмат көрсөтүүнүн аталышы
1. Карт-эсептин валютасы
Сом
2. Картанын колдонулуу мөөнөтү
2 жыл
2. Эсепти жана картаны тейлөө
2.1. Баштапкы минималдуу мүчөлүк салым
0 сом
2.2. Карт-эсепти накталай жолу менен толуктоо
0 сом
Карт-эсепти накталай эмес жолу менен толуктоо
2.3. Картаны чыгаруу үчүн комиссия
0 сом
2.4. Картанын колдонулуу мөөнөтү аяктаганда картаны кайра чыгаруу үчүн
комиссия
0 сом
2.5. Тейлөө үчүн комиссия – биринчи жылы
120 сом
2.6. Тейлөө үчүн комиссия – экинчи жылы жана кийинки жылдары
100 сом
2.7. Карта жоголгон, уурдалган, бузулган, кардардын ФАА өзгөргөн ж.у.с.
100 сом
себептер боюнча картаны кайра чыгаруу үчүн комиссия
Эскертүү: карта жоголгон, уурдалган, бузулган, кардардын ФАА өзгөргөн ж.у.с. себептер
боюнча картаны кайра чыгаруу учурунда карта «катуу (жесткий)» стоп-барагына
киргизилет.
2.8. Картаны тез чыгаруу/кайра чыгаруу (24 сааттын ичинде) үчүн кошумча
комиссия
200 сом
3. Түзүлүштөр (жабдуулар) аркылуу накталай алуу үчүн комиссия
3.1. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын жана «РСК Банк» ААКнын
0,20%
банкоматтарынан жана накталай акчаларды берүү пункттарынан акча
каражаттарды накталай акчаларга айландыруу
3.2. Башка банктардын банкоматтарынан жана накталай акчаларды берүү
0,60%
пункттарынан акча каражаттарды накталай акчаларга айландыруу
4. Карт-эсеп боюнча накталай эмес операцияларды жүргүзүү үчүн комиссия
4.1. Сатып алуулардын жана кызматтардын акысын Pos-терминалдар
аркылуу төлөө
Акысыз
4.2. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын кардарларынын эсептешүү
эсептерине акча каражаттарды которуу
Акысыз
4.3. Башка банктардын банкоматтары аркылуу акча каражаттарды которуу*
15 сом
4.4. Кардардын арызы боюнча "Казакстан Эл Банкы" АКнын картасына
0,4% min 100
сом

Эскертүү: Акча которуулар банкоматтарды колдонуу менен, ошондой эле Элкарт төлөм
системасынын башка катышуучу-банктарынын банкоматтарын колдонуу менен Кыргыз сому
менен которуу жүргүзүлөт. Которуунун максималдуу суммасы 50 000 сом. Комиссия акча
каражаттарды жөнөтүүчүдөн кармалат.
5. Көчүрмөлөр жана суроо-талаптар
5.1. Карт-эсеп боюнча көчүрмөнү Банктын бөлүмүнөн/электрондук почтага
(e-mail) алуу
Акысыз
5.2. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын жана «РСК Банк» ААКнын
банкоматтарынан карт-эсеп боюнча (акыркы 10 операциялар боюнча)
көчүрмөлөрдү алуу
7 сом
5.3. «Халык Банк Кыргызстан» ААКнын банкоматтары аркылуу карт-эсеп
боюнча баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы
0,5 сом
5.4. Башка банктардын банкоматтары аркылуу карт-эсеп боюнча баланстын
абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы
7 сом
5.5. Башка банктардын банкоматтары аркылуу
карт-эсеп боюнча
көчүрмөлөрдү сурап-талап кылуу
6. Карта менен жүргүзүлө турган операцияларды токтотуу/кайрадан жүргүзүү
6.1. Картага бөгөт (блок) коюу («катуу (жесткий)» стоп-барагына
киргизбестен)
Акысыз
6.2. Картага бөгөт (блок) коюу («катуу (жесткий)» стоп-барагына
киргизүү менен)
20 сом
6.3. Картаны бөгөттөн (блоктон) чыгаруу
50 сом
Эскертүү: Ушул Тарифтерде көрсөтүлбөгөн башка кызматтардын тарифтери «Халык Банк
Кыргызстан» ААКда жеке жактар үчүн төлөм карталары менен жүргүзүлө турган
операциялар боюнча кызматтарга карата тарифтерине туура келет.

Ушул Тарифтер Банктык төлөм карталарын чыгарууга жана тейлөөгө карата
Келишиминин ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана Карта Кармоочу тарабынан
милдеттүү түрдө аткарылышы керек.

