
«Халык Банк Кыргызстан» ААК 
Башкармалыгынын 07.06.2018-ж. №29-1 
чечими менен бекитилген, 20.02.20 
редакциясынан. 

Тарифтер 01.03.2020-ж. тартып күчүнө кирет. 
"ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" ААКДА ЖЕКЕ ЖАКТАРГА КӨРСӨТҮЛӨ ТУРГАН КЫЗМАТТАРГА КАРАТА ТАРИФТЕР 

 

№ 
 

Кызматтын аталышы 

 
Банктын тарифи 

 
Эскертүү 

 

1. ЭСЕП АЧУУ 

1.1. Талап боюнча төлөнүүчү эсеп ачуу*  100.00 сом 
 

 

 *Эмгек акы долбоорлорунун алкагында кызматчылардын эмгек акыларын 
которуу/чекене кредит берүүнүн кредиттик программаларын тейлөө үчүн талап 
боюнча төлөнүүчү эсеп ачуу 
 

 
 

акысыз 

 

1.2. Экинчи жана андан кийинки күндөлүк банктык эсептерди ачуу* 50.00 сом 
  

 

 *Жабылган эсептерди калыбына келтирүү 50.00 сом 
 

 

 *Эмгек акы долбоорлорунун алкагында кызматчылардын эмгек акыларын 
которуу/чекене кредит берүүнүн кредиттик программаларын тейлөө үчүн 
күндөлүкэсептердикалыбына келтирүү 

 
акысыз 

 

1.3. Мөөнөттүү депозиттик эсеп ачуу акысыз  

1.4. Эсепти жүргүзүү акысыз  

1.5. 12 айдын ичинде иштебеген эсепти тейлөө үчүн бир айлык комиссия Эсептеги 
каражаттардын 

калдыгынын 
өлчөмүндө, бирок 100 

сомдон ашык 
эмес 

 

 

2. КАРАЖАТТАРДЫ КОТОРУУ 

2.1. Акча каражаттарды ички банктык, анын ичинде филиалдар арасында 
которуулар 

акысыз  

2.2. "Клиринг" системасы боюнча улуттук валютадагы акча каражаттардын чыгыш 
которуулары 

  

 бир төлөмдү которуу үчүн  ар бир которуу үчүн 

 20 000 сомго чейин (толук) 10,00 сом ар бир которуу үчүн 

 
20 000,01 сомдон 100 000 сомго чейин (толук) 35,00 сом 

ар бир которуу үчүн 

 
100 000,01 сомдон 500 000 сомго чейин (толук) 50,00 сом 

ар бир которуу үчүн 

 
500 000,01 сомдон 1 000 000 сомго чейин (толук) 70,00 сом 

ар бир которуу үчүн 

2.3. "ГРОСС" системасы боюнча төлөмдөр (клиринг сессиясына чейинки жана ал 
аяктагандан кийинки ошол күндүк төлөмдөр жанапакеттик клиринг 
системасында бир төлөмдүн максималдуу суммасына карата 1 млн. сомдук 
лимиттен ашкан төлөмдөр) 

 

 
150,00 сом 

ар бир которуу үчүн 

2.4. SWIFT системасы боюнча чет элдик валютадагы чыгыш төлөмдөр   

 RUB Россиярублинде жана KZT Казак тенгесинде(саат 15.00 кийинки KZT 
тенгесиндеги которуулар кийинки күн менен жөнөтүлөт) 

0.1% 

min 500 сом 

max 10 000 сом 

ар бир которуу үчүн 

 АКШ долларында   

 Бенефициар(каражаттарды алуучу)тарабынан төлөнгөн учурдаүчүнчү 
банктардын (OUR) комиссиялары 

0.2% 
min 1 700 сом 

max 20 000 сом 

ар бир которуу үчүн 



3 000 
max 20 000 сом 

5000 

0.2% 

0,3 % 

0,3% 

0,3 % 

0,3% (бир төлөмдү которуу) JPY 

 Банк-корреспонденттин жана үчүнчү банктардын 
(OUR/OUR)комиссиялары кардар тарабынан төлөнгөн учурда 

0.2% 

min 1 700 сом 
max 20 000 сом 
(+үчүнчү банк- 

корреспонденттерди н 
ком. 50$) 

ар бир которуу үчүн 

 EUR жана башка евровалюталарда (GBP, CHF жана башкалар) (бир 
төлөмдү которуу) 

0.2% 
min 2 000 сом 

max 20 000 сом 

ар бир которуу үчүн 

 JPY, CNY, AUD, CAD жана башка чет элдик валюталар (OUR) 0,3% 

min 5000 сом 

ар бир которуу үчүн 

2.5. Тергөө, шарттарды өзгөртүү, түзөтүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, 
которууларды жок кылуу жана кайра кайтаруу, которууну кайталоо 

  

 улуттук валютада 50.00 сом ар бир арыз үчүн 

 россиярублинде, казак тенгесинде 2 000,00 сом ар бир арыз үчүн 

 чет элдик валютада (USD, EUR жана башка валюталар) 5 000,00 сом ар бир арыз үчүн 

2.6. Которууга карата арызды толтуруу жана басып чыгаруу 60,00 сом ар бир арыз үчүн 

2.7. "Народный" системасы боюнча эсеп ачпастан акча которуулар   

 улуттук валютада суммадан0.1% 
min 25 сом 

 

 чет элдик валютада(USD) суммадан0.1% 
min 0.5 USD 

 

 чет элдик валютада(EUR) суммадан0.1% 
min 0.5 EUR 

 

 чет элдик валютада(RUB) суммадан0.1% 
min 40 RUB 

 

 чет элдик валютада(KZT) суммадан0.1% 
min 120 KZT 

 

2.8. "Unistream", "WesternUnion", "Contact", "MoneyGram", "Золотая корона", 
"Береке", "Faster" системалары боюнча акча которуулар. 

Төлөмдү 
жүргүзүүучурундагы 

акча которуулар 
системаларынын 
тарифтик торуна 

ылайык 

 

2.9. Түз дебеттөө формасындагы төлөмдү жүргүзүү 20,00 сом  

 

3. КАССАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР 

3.1. Кардардын эсебинен накталай каражаттарды берүү*   

 кардардын эсебине накталай жолу менен келип түшкөндөрдү (12 

айдын чегинде) 

акысыз  

 кардардын эсебине накталай эмес жолу менен келип түшкөндөрдү:   

 улуттук валютада: 0,3% суммадан 

 чет элдик валютада (USD) 0,5% суммадан 

 чет элдик валютада (EUR) 0,5% суммадан 

 чет элдик валютада (RUB) 0,5% суммадан 

 чет элдик валютада (KZT) 0,5% суммадан 



3.2. Банктык эсепке акча салбастан накталай акча каражаттарды кайра саноо жана 
иштетүү үчүн комиссия 

  

 улуттук валютада:   

 купюралар үчүн 1% 

max 1 000 сом 

суммадан 

 монеталар үчүн 3% 
max 1 000 сом 

суммадан 

 чет элдик валютада:   

 купюралар үчүн 1% 
max 2 000 сом 

суммадан 

3.3. Банктык эсепке акчаларды салбастан накталай валюталарды 
комплекстүү текшерүү 

1.00 сом 
max 1 000 сом 

 

3.4. Андан ары которуу үчүн жеке жактардын эсептешүү эсептерине жарым- 
жартылай накталай акча салуу үчүн комиссия** 

  

 улуттук валютада акысыз  

 чет элдик валютада Комиссия/жеке 
комиссия 

Казыналыкка 

көзөмөл жүргүзүүчү, 
Башкармалыктын 
төрагасынын орун 

басарынын буйругу 
менен түзүлөт 

 

3.5. Эскирген накталай чет элдик валютаны (АКШ долларын, евро, 
россиярублин, казак тенгесин) кабыл алуу 

1,0% суммадан 

3.6. «Халык Банк Кыргызстан» ААКда эсептери бар, коомдук бирикмелердин, билим 
берүү мекемелеринин, ТСЖ, микрокредиттик компаниялардын пайдасына үчүнчү 
жактардан улуттук валютадагы накталай төлөмдөрдү кабыл алуу жана иштетүү*** 

10,00 сом  

3.7. МСКБ (УГНС) пайдасына үчүнчү жактардан улуттук валютадагы накталай 
төлөмдөрдү эсеп ачпастан кабыл алуу жана иштетүү 

20,00 сом  

3.8. Соцфонддун пайдасына үчүнчү жактардан улуттук валютадагы накталай 
төлөмдөрдү эсеп ачпастан кабыл алуу жана иштетүү 

20,00 сом  

*Филиалдар Банктын Казыналыгы жана Казыналыкка көзөмөл жүргүзүүчү Башкармалыктын төрагасынын орун 

басары менен макулдашуу боюнча жеке тарифтерди түзүүгө укугу бар 

 

** накталай каражаттарды 1 айдан ашык убакыт сактаган учурда жарым-жартылай акча салуу үчүн комиссия 

кармалбайт 

 

***алар менен жеке келишимдер түзүлгөн коомдук бирикмелердин, билим берүү мекемелеринин, ТСЖ, 
микрокредиттик компаниялардын пайдасына үчүнчү жактардан улуттук валютадагы накталай төлөмдөрдү кабыл алуу 
жана иштетүүүчүн комиссия келишимге ылайык кармалат 

 

3.9 Коммуналдык төлөмдөрдү кабыл алуу жана иштетүү 5,00 сом  

 

4. . КОНВЕРТАЦИЯЛОО (АЛМАШТЫРУУ) БОЮНЧА КЫЗМАТТАР 

4.1. Валюталарды алмаштыруу операциялары   

 Накталай эмес чет элдик валютаны сатып алуу/сатуу Банк боюнча буйрук 
менен түзүлөт 

 

 Накталай чет элдик валютаны сатып алуу/сатуу, конверсиялоо Банк боюнча буйрук 
менен түзүлөт 

 



 Эскирген накталай чет элдик валютанысатып алуу/сатуу Банк боюнча буйрук 
менен түзүлөт+ 
суммадан 1% 

Эскирген накталай 
чет элдик 

валютаныБанк 
кабыл алуудан баш 
тартуу укугун өзүндө 

калтырат 

 

5. СЕЙФ БОЮНЧА ОПЕРАЦИЯЛАР 

5.1. Сейф кутучаларын ижаралоо 20.00 сом суткасына 

5.2. Сейф кутучаларын өз убагында бошотпогондук үчүн айып (суткасына) 30.00 сом суткасына 

5.3. Сейф кутучаларынынкулпусунун күрөөлүк наркы 600.00 сом  

5.4. Ачкычтын дубликатын даярдоо 600.00 сом  

 

6. ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ 

6.1. Толук көлөмдө   

 eTokenPassачкычы (автономдуу ачкыч) 3 000,00 сом  

 eTokenPassачкычы(смарт карта) 45 $  

 Системада тейлөө үчүн абоненттик төлөм акысыз  

 Эсептер боюнча көчүрмөлөрдү берүү акысыз  

 Жаңы ачкычтарды берүү (жогологон, бузулган ж.б. учурларда):   

 eTokenPassачкычы (автономдуу ачкыч) 3 000,00 сом  

 eTokenPassачкычы(смарт карта) 45 $  

 Системага жетүүгө бөгөт коюу акысыз  

 Карап чыгуу режиминде   

 Системада тейлөө үчүн абоненттик төлөм акысыз  

 Эсептер боюнча көчүрмөлөрдү берүү акысыз  

 Системага жетүүгө бөгөт коюу акысыз  

 

7. ЧЕКЕНЕ КРЕДИТТӨӨ БОЮНЧА ТАРИФТЕР 

7.1. Талап боюнча төлөнүүчү Банктык эсепке, анын ичинде үчүнчү жактар 
тарабынан накталай акча каражаттарды салуу үчүн, кредитти төлөп 

тындыруу үчүн, 

акысыз  

7.2. Чекене кредит берүүнүн кредиттик программалары боюнча кредитти уюштуруу жана 
берүү үчүн комиссия (тарифтер аларгажекече түзүлө турган программаларга 
колдонулбайт)* 
 

  

 Улуттук валютада/чет элдик валютада«Ипотека» программасы 1% суммадан 
 

 Улуттук валютада/чет элдик валютада «Шашылыш керектөөлөр» программасы 1% 

 Улуттук валютада/чет элдик валютада «Шашылыш керектөөлөр-Экспресс» 
программасы 

2% суммадан 

 Улуттук валютада/чет элдик валютада «Депозитти күрөөгө коюу» программасы 
 

1% суммадан 

 «Элдик (Народная)»программасы 
5% чейин 

Бекитилген шарттардын 
алкагында 

 «Пенсиялык кредит»программасы 3% суммадан 

7.3. Кредиттерди төлөп тындыруу графигин кайра эсептөө үчүн комиссия 1000.00 сом  

7.4. Күрөөдөгү кыймылсыз мүлктү алмаштырууга/бошотуп чыгарууга карата арызды 
кароо үчүн комиссия 

500.00 сом ар бир күрөө буюму 
үчүн 

7.5. Күрөөдөгү кыймылдуу мүлктү/кепилдикти алмаштырууга/бошотуп чыгарууна 
карата арызды кароо үчүн комиссия 

500.00 сом Кредиттик Комитет 
тарабынанар бир 

маселеоң каралган 
учурда 



7.6. Банктык 5 күндөн ашык мөөнөтү менен кардардын арызы боюнча тыюу 
салууларды албастан документтердин түп нускаларын берүүүчүн 
комиссия (документтердин түп нускаларын коммуналдык кызматтарга, 
элчиликтерге, паспорт столуна берүү үчүн) 

  

      - Банктын демилгеси боюнча акысыз Кредиттик 
Комитеттин Чечими 

боюнча  - Кардардын демилгеси боюнча 500.00 сом 

7.7. Карыз алуучу/Күрөө берүүчү тарабынан укук түзүүчү 
документтерин/башка документтерин (мыйзамдаштыруу, кредитти төлөп 
тындыруу жөнүндө маалымат каттарды, ижара келишимдерин ж.у.с.) берүүнүн 
мөөнөттөрүн узартуу жөнүндө арызды кароо үчүн комиссия 

500.00 сом Кредиттик 
Комитеттин Чечими 

боюнча 

7.8. Кардарлардын төлөп тындырылган кредиттери боюнча документтердин түп 
нускаларын сактоо үчүн комиссия 

  

 - төлөп тындырылгандан тартып 30 күнгө чейин акысыз  

 - төлөп тындырылгандан тартып 30 күндөн өйдө 500.00 сом  

7.9. Карыз алуучунун/Күрөө берүүчүнүн/кепилдин арызы боюнча кредиттик операциялар 
боюнча көчүрмөлөрдү, маалыматтык материалдардын 
көчүрмөлөрүн берүү жана Банктын архивинен маалыматкаттарды сураштыруу үчүн 
комиссия. 

500.00 сом ар бир документ 
үчүн 

7.10 
. 

Карыз алуучунун кредити бар экендиги/алгандагы жөнүндө жана ал 

тарабынан кредиттик дисциплинанынсакталышы жөнүндөмаалыматкат берүү 

үчүн комиссия* 

300.00 сом  

 *айына бир жолудан сейрек эмес жана суроо-талапты алган күндөн тартып 
3 жумуш күндүн ичинде 

акысыз  

7.11 

. 

Компетенттүү органдарга берүү үчүн күрөө буюмунан чектөөнү алуу жөнүндө 
каттарды жана ишеним каттарды кайталап берүү үчүн комиссия 

500.00 сом ар бир документ 
үчүн 

7.12 

. 

Күрөөлүк камсыздоо боюнча документтердин түп нускаларынын пакетин өз 
убагында кайтарбагандыгы үчүн 

1 500.00 сом  

7.13 

. 

Күрөөлүк камсыздоону/кепилдикти өз убагында кайтарбагандыгы үчүн 0,2% мөөнөтү өткөн ар бир 
банктык күн үчүн 

кредиттин/кредитти к 
багыт боюнча 

лимиттин 

баштапкы 

суммасынан 

7.14 

. 

Кредитти кайтаруунун жана ал боюнча пайыздардын мөөнөттөрүнүн бузулушу үчүн 
айып санкциясы 

Ар бир мөөнөтү өткөн күн 
үчүн мөөнөтү өткөн 

карыздын суммасынан 
кредиттик келишимде 
бекитилген үстүдөгү 

кредит боюнча бир күндүк 
пайыздык чендин 

өлчөмүндө 

Жылдык пайыздык чени 
– жылдык  0% болсо, 

кредиттин негизги 
суммасынан мөөнөтү 
өткөн ар бир күн үчүн 

жылдык - 0.01%. 

7.15 
. 

Кредиттин максатсыз колдонулгандыгы үчүн айып 25% максатсыз багыт 
боюнча 

колдонулган 

кредиттин 

суммасынан 

7.16 

. 

Кредиттик багыттын чегинде кредиттик каражаттарды резервдөө үчүн айып 1% кредиттик багыттын 

өздөштүрүлбөгөн 

суммасынан 

7.17 
. 

Кредитти/кредиттик багыттарды толук/жарым-жартылайын мөөнөтүнөн мурда 

төлөп тындыруу үчүн айып 

  

 Кредиттин жарым-жартылайын мөөнөтүнөн мурда төлөп тындыруу жөнүндө 
30 календарлык күн мурда жазылган кардардын Арызы бар 
болсо 

акысыз  

 Кредиттин жарым-жартылайын мөөнөтүнөн мурда төлөп тындыруу жөнүндө 30 

календарлык күн мурда жазылган кардардын Арызы жок болсо 

5% мөөнөтүнөн мурда 

төлөп тындыруунун 

суммасынан 

 



8. БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР 

8.1. КР резиденттери үчүн КРУБ жана КФБ аукциондорунан Мамлекеттик баалуу 
кагаздарды сатып алуу 

0.25% 
min 1000.00 сом 

бүтүмдүн 
суммасынан 

8.2. Кардардын өтүнүчү боюнча маалыматкаттарды берүү 300,00 сом  

8.3. Кардардын өтүнүчү боюнча ангилс тилинде маалыматкаттарды берүү 300,00 сом  

8.4. Эсеп боюнча бир күн үчүн көчүрмөлөрдү берүү акысыз  

8.5. Эсеп боюнча бир мезгил үчүн жүгүртүү-сальдолукведомостун берүү:   

 1 ай үчүн. акысыз  

 1 айдан ашык мезгил үчүн 100,00 сом  

8.6. Кардардын арызы боюнча документтердин көчүрмөлөрүн берүү 300,00 сом  

8.7. Студенттердин практика өтүүсү үчүн   

 - 1 айга чейин(30 календарлык күн) 1 000,00 сом  

 - 3 айга чейин (90 календарлык күн) 2 000,00 сом  

 3 айдан ашык 3 000,00 сом  

8.8 Салым китепчеллерин берүү 100.00 сом  

 
 

Эскертүү: 

1. Ушул документте келтирилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзүү мезгилинде колдонулуучу болуп саналат жана Банк тарабынан 
бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн. 

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык, сатуулардан салыкты жана кошулган наркка карата салыкты 
эсепке алуу менен көрсөтүлдү 

3. Стандарттуу эмес операциялар үчүн Банк кошумча комиссия кармоого укугу бар 

4. Комиссия улуттук валютада төлөнгөн учурда эсептешүү төлөмдүн датасына карата КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт 

5. Банк эсептешүү-кассалык тейлөө боюнча түзүлгөн тарифтерди жана кредиттер жана депозиттер боюнча пайыздык чендерди өзгөртүү, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайыктолук ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга 
жараша, жеке тарифтерди/пайыздык чендерди кардар менен макулдашуу боюнча түзүү боюнча укугун өзүндө калтырат 

6. Почталык, анын ичинде чабарман (курьер) кызматтарынын, документтерди жөнөтүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр боюнча чыгашалар, кызмат 

көрсөтүүлөр үчүн тарифтерге карата кошумча фактылык наркы боюнча Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт. 







 


