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ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА КӨРСӨТҮЛӨ ТУРГАН КЫЗМАТТАРГА КАРАТА ТАРИФТЕР* 

 
"ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН"  
ААК 

№ Кызмат көрсөтүүнүн аталышы  Салыктарды эсепке алуу менен Примечание 

   Банктын Тарифи   
      

1 2  3   
 1. ЭСЕП АЧУУ    

     

1.1. Талап боюнча төлөнүүчү эсеп ачуу  200.00 сом Эсептердин 

    санына  

    карабастан 
     

1.2. Резидент эместерге талап боюнча төлөнүүчү эсеп ачуу (комиссия  1000.00 сом Эсептердин 

 кармалат, анын ичинде, резидент эмес болуп саналган   санына карабастан 

 юридикалык же жеке жак демөөрчү болуп чыкса да комиссия     

 кармалат)     

      
1.3. Экинчи жана андан аркы күндөлүк банктык эсептерди ачуу  Акысыз   

      

1.4. Жабылган эсептерди калыбына келтирүү  300,00 сом   
      

1.5. Мөөнөттүү депоизттик эсеп ачуу  Акысыз   
      

1.6. Эсепти жүргүзүү үчүн комиссия  100,00 сом Бир айдын 

    ичинде эсеп/эсептер 

    боюнча кыймылдар 
      

 *кредит алуу үчүн, кредит алууга байланышкан комиссияларды төлөө  Акысыз   

 үчүн, кредиттик комитеттин шарттарын аткаруу үчүн, ошондой эле     

 кредитти төлөп тындыруу боюнча милдеттенмелерди аткаруу үчүн     

      
 Резидент эместердин эсептешүү эсебинен/эсептерин жүргүзүү үчүн   Бир айдын 

 комиссия (резидент эмес болуп саналган юридикалык же жеке жак   ичинде эсеп/эсептер 

1.7. демөөрчү болуп чыкса комиссия кармалбайт)  500.00 сом боюнча  
  

кыймылдар жүргөн учурда     

      
   Эсептеги каражаттардын 6ай өткөндөн 

   калдыгынын өлчөмүндө, бирок кийин комиссия 

1.8. 6 ай иштебеген эсепти тейлөө үчүн комиссия.  100,00 сомдон ашык эмес кармалат -   ай 

    сайын  
     

 2. КАРАЖАТТАРДЫ КОТОРУУ   
 Банктын ичинде, анын ичинде филиалдардын арасында акча     

2.1. каражаттарды которуулар  Акысыз   

      

2.2. "Клиринг" системасы боюнча улуттук валютада акча     

 каражаттарды чыгарып которуулар     
      

 төлөмдү кабыл алуу убакыты 9:00 дөн 11:00 чейин     
     

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

 20 000,01 сомдон тартып 100 000 сомго чейин (толук)  35,00 сом ар бир которуу үчүн 
     

 100 000,01 сомдон тартып 500 000 сомго чейин (толук)  50,00 сом ар бир которуу үчүн 
     

 500 000,01 сомдон тартып 1 000 000 сомго чейин (толук)  70,00 сом ар бир которуу үчүн 
     

2.3. "ГРОСС" системасы боюнча төлөмдөр (клиринг сессиясына чейинки  150,00 сом ар бир которуу үчүн 

 жана аяктагандан кийинки ошол күндүн төлөмдөрү жана пакеттик     

 клиринг системасындагы бир төлөмдүн максималдуу суммасына карата     

 1 млн. сомдук лимиттен ашкан төлөмдөр)     

      
2.4. Чет элдик валютада SWIFT чыгыш төлөмдөрү     

      

 RUB россия рублинде жана KZT казак тенгесинде (саат 15.00 кийин  суммадан 0,1%,  min 500 сом 
ар бир которуу үчүн  казак тенгесинде жүргүзүлгөн которуулар кийинки күн менен  max 10 000 сом     

      

 АКШ долларында     
      

 Үчүнчү банктардын комиссиясы (OUR) бенефициар (каражататтарды  суммадан 0,2%,  min 1700 сом 
ар бир которуу үчүн  алуучу) тарабынан төлөнгөн учурда  max 20 000 сом     

      



 Корреспондент-банктын жана үчүнчү банктардын  (OUR/OUR) суммадан 0,2%, min 1700 сом 
ар бир которуу үчүн  комиссиясы кардар тарабынан тарабынан төлөнгөн учурда max 20 000 сом (+ 50 USD)   

     

 EUR жана башка евровалюталар (GBP, CHF ж.б.) (бир төлөмдүн которуусу)   
    

 Корреспондент-банктын жана үчүнчү банктардын  (OUR) комиссиясы суммадан 0,2% ,  min 2000 сом  

 кардар тарабынан тарабынан төлөнгөн учурда  max 20 000c 
ар бир которуу үчүн     

    
 Корреспондент-банктын жана үчүнчү банктардын комиссиясы (BEN) 0,2% суммадан, min 750 сом 

ар бир которуу үчүн  бенефициар (каражататтарды алуучу) тарабынан төлөнгөн учурда  max 15 000c 
   

    

 Үчүнчү банктардын комиссиясы (SHA или COB) бенефициар суммадан 0,2% min 1000 сом  

 (каражататтарды алуучу) тарабынан төлөнгөн учурда  max 17 000c ар бир которуу үчүн 

    

 JPY, CNY, AUD, CAD жана башка чет элдик валюталар суммадан  0,3% min 5000 сом, ар бир которуу үчүн 
  

max 20 000 
5  

    

  сом   

    

 Халык тобунун ичиндеги кардарлардын пайдасына которуулар («Казакстан Эл Банкы» АК,  
 «TengeBank» АКБ, «Москоммерцбанк» АО, «АО «Халык Банк Грузия» гана):  

 USD/EUR (которуу толук көлөмдө келип түшөт)   ар бир которуу үчүн 

  суммадан0.1% min 1700 сом max  

   2000 сом  

 KZT ( которуу толук көлөмдө келип түшөт) 100 казак тенгеси ар бир которуу үчүн 

 KGS, UZS, GEL,RUB ( которуу толук көлөмдө келип түшөт)  200 сом ар бир которуу үчүн 

2.5. Которууларды териштирүү, шарттарын өзгөртүү, түзөтүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү,  

 которууларды жок кылуу жана кайра кайтаруу, которууну кайра кайталоо   
     

 Улуттук валютада  Акысыз ар бир арыз үчүн 
     

 Россия рублинде, Казак тенгесинде  2 000,00 сом ар бир арыз үчүн 
     

 АКШ долларында, Евро жана башка валютада  5 000,00 сом ар бир арыз үчүн 
     

2.6. 
Которууга карата арызды толтуруу жана басып чыгаруу (чет элдик  

60,00 сом ар бир арыз үчүн валютада жана улуттук валютадагы төлөм тапшырмалары үчүн)  
    

     

 3. КАССАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР    
     

3.1. Кардардын эсебинен накталай каражаттарды берүү:    
     

 улуттук/чет элдик валюталарда которуу жолу менен кардардын эсебине  Акысыз  

 келип түшкөндөр (12 айлык мезгилдин ичинде)    

     
 Накталай эмес жолу менен кардардын эсебине келип түшкөндөр    
    

 Кыргыз сому менен суммадан 0,3% суммадан 
    

 АКШ долларында, Казак тенгесинде, Россия рублинде суммадан 0,5% суммадан 
    

 EURдо суммадан 0,5% суммадан 
     

3.2. Юридикалык жактардын эсептешүү эсептерине андан ары которуу    

 үчүн накталай мүчөлүк акча салуу үчүн комиссия*    
     

 улуттук валютада  Акысыз  
    

  Комиссия/жеке комиссия,  

  Башкармалыктын Төрагасынын  

  Казыналыкты көзөмөлдөөчү орун  

 чет элдик валютада басарынын буйругу менен түзүлөт  

    
 *накталай каражаттар 1 айдан ашык убакыт сакталган учурда мүчөлүк акча салуу үчүн комиссия  

 кармалбайт    
     

3.3. Эски накталай чет элдик валюталарды (АКШ долларын,  евро,  1 % суммадан 

 россия рублин, казак тенгесин) кабыл алуу    

     



 4. КОНВЕРТАЦИЯ БОЮНЧА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР  
    

4.1. Накталай эмес чет элдик валютаны сатып алуу/сатуу, Банктын буйругу менен түзүлөт  

 конверсиялоо:   
    

4.2. "Халык Банк Кыргызстан" ААКда түзүлгөн күндөлүк курс Банктын буйругу менен түзүлөт  

 боюнча накталай чет элдик валютаны сатып алуу/сатуу   

    
 5. Сейфтик операциялар   
5.1. Сейф кутучасын (ячейка) ижарага берүү 20.00 сом бир суткада 

    

5.2. Сейф кутучасын (ячейка) өз убагында бошотпогондугу үчүн айып 30.00 сом бир суткада 

 (бир сутка үчүн)   

    
5.3. Сейф кутучасынын (ячейка) кулпусунун күрөөлүк наркы 600.00 сом  
    

5.4. Ачкычтын дубликатын даярдоо 600.00 сом  
    

 6. БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР   
    

6.1. КРУБ жана КФБ аукциондорунда мамлекеттик баалуу кагаздарды бүтүмдүн суммасынан 0,25%,  

 сатып алуу min 1000 сом  

    
6.2. Аудитордук суроо-талаптарга жооптор   

    
 улуттук валютада 150,00 сом  
    

 чет элдик валютада 400,00 сом  
    

6.3. Кардардын өтүнүчү боюнча маалымкаттарды берүү (бир маалымкат 300,00 сом  

 үчүн)   
    

6.4. Акча чек китепчесин берүү 
100 сом (25 барак);  

150 сом (50 барак)  
   

    

6.5. Корреспондент-банктарга айлык көчүрмөлөрдү почта менен   

 жөнөтүү (суроо-талап боюнча)   
    

 улуттук валютада -  
    

 чет элдик валютада 500,00 сом  
    

6.6. Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү берүү Акысыз  
    

6.7. Мезгил үчүн эсеп боюнча сальдо-жүгүртүү ведомостун берүү:   
    

 1 ай 200,00 сом  
    

 1 айдан ашык 500,00 сом  
    

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

 (бир документ үчүн)   
    

6.9. POS-терминалдын каражаттары боюнча соода/сервис   

 ишканаларын   

 тейлөө үчүн комиссия   
    

 VISA карточкалары боюнча операциянын суммасынан 2.0%  

    
 ЭЛКАРТ карточкалары боюнча операциянын суммасынан 1.5%  

    

 CHINE UNION PAY карточкалары боюнча операциянын суммасынан 2.0%  

 МИР карточкалары боюнча операциянын суммасынан 1.5%  
6.10. POS-терминалды орнотуу Акысыз  

    

6.11. Техникалык колдоо Акысыз  
    

6.12. POS-терминал жолу менен келип түшкөн каражаттарды 3.1.п. ылайык  

 накталайга   
    

6.13. Интернет - Банкинг:   
    

6.13.1. Толук көлөмдө   
    

6.13.2. eTokenPass ачкычы (автономдук ачкыч) 3 000,00 сом  
    

6.13.3. eTokenPass ачкычы (смарт карта) $45.00  
    

6.13.4. Системада тейлөө үчүн абоненттик акы төлөө Акысыз  
    

6.13.5 Жаңы ачкычтарды берүү (жоголсо, бузулса ж.б. учурларда):   
    

 eTokenPass ачкычы (автономдук ачкыч) 3 000,00 сом  
    

 eTokenPass ачкычы (смарт карта) $45.00  
    

6.14. Системага жетүүгө бөгөт коюу Акысыз  
    



6.14.1. Карап чыгуу режиминде   

    

6.14.2. Системада тейлөө үчүн абоненттик акы төлөө 150,00 сом айына бир жолу 
    

6.14.3. Системага жетүүгө бөгөт коюу Акысыз  
    

6.15. Оведрафт берүү үчүн комиссия 100 сом бир жолку берүү үчүн 

    

 7. ЧАКАН ЖАНА ОРТО БИЗНЕСКЕ КРЕДИТ БЕРҮҮГӨ БАЙЛАНЫШКАН ОПЕРАЦИЯЛАР  

    
7.1. Кредит алуу үчүн арызды Кредиттик комитеттин кароосу үчүн   

 комиссия:    
     

7.1.1. Улуттук валютада    
    

 Кредиттин суммасы 1 400 000 - 7 000 000 700,00 сом  
    

 Кредиттин суммасы  7 000 001 - 14 000 000 1 500,00 сом  
    

 Кредиттин суммасы  14 000 001 - 21 000 000 3 500,00 сом  
    

 Кредиттин суммасы  21 000 001 - 35 000 000 7 000,00 сом  
     

7.1.2. Чет элдик валютада    
    

 Кредиттин суммасы  20 000 - 100 000 700,00 сом  
    

 Кредиттин суммасы 100 001 - 200 000 1 500,00 сом  
     

 Кредиттин суммасы 200 001 - 300 000 3 500,00 сом  
     

 Кредиттин суммасы 300 001 - 500 000 7 000,00 сом  
    

7.2. Кредит берүү үчүн комиссия   
     

7.2.1. Улуттук валютада    
    

 Кредиттин суммасы 140 000  чейин кредиттин суммасынан 2%  
    

 Кредиттин суммасы  140 001 - 700 000 ** Банктын/филиалдын  

   Кредиттик комитетинин чечими  

   боюнча кредиттин суммасынан 1-  
    

 Кредиттин суммасы  700 001 тарта ** Банктын/филиалдын  

   Кредиттик комитетинин чечими  

   боюнча  
     

7.2.2. Чет элдик валютада    
    

 Кредиттин суммасы 2 000 чейин кредиттин суммасынан 2%  
    

 Кредиттин суммасы 2 001 - 10 000 **Банктын/филиалдын  

   Кредиттик комитетинин чечими  

   боюнча кредиттин суммасынан 1-  
     

 Кредиттин суммасы 10 001 тарта **Банктын/филиалдын  

   Кредиттик комитетинин чечими  

   боюнча  
    

7.3. Кредитти төлөп тындыруу графигин кайра эсептөө үчүн комиссия 900,00 сом  

    
7.4. Кредитти/кредиттик багыттарды (линияларды) мөөнөтүнөн мурда   

 толук/жарым-жартылай төлөп тындыруу үчүн айып   

    
 6 айга - 50 000,0 АКШ доллар же 3 500 000,0 сом, 12 айга - 50 001,0   

 АКШ долларынан тарта же 3 500 001,0 сом кошулган карызы менен   

7.4.1. 
кредитти/кредиттик багыттарды (линияларды) алган датасынан тарта   

мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылайын төлөп тындыруу үчүн айып 
  

   

    
 кредитти мөөнөтүнөн мурда толук төлөп тындыруу жөнүндө 30 Акысыз  

 календарлык күн мурда кардардын жазган Арыздары бар учурда   

    
 кредитти мөөнөтүнөн мурда толук төлөп тындыруу жөнүндө 30 мөөнөтүнөн мурда төлөп  

 календарлык күн мурда кардардын жазган Арыздары жок учурда тындыруунун суммасынан 5%  

     



7.4.2. 6 айга - 50 000,0 АКШ доллар же 3 500 000,0 сом, 12 айга - 50 001,0   

 АКШ долларынан тарта же 3 500 001,0 сом кошулган карызы менен   

 кредитти/кредиттик багыттарды (линияларды) алган датасынан тарта   

 мөөнөтүнөн мурда толук төлөп тындыруу үчүн айып   

    
 кредитти мөөнөтүнөн мурда толук төлөп тындыруу жөнүндө 30 Акысыз  

 календарлык күн мурда кардардын жазган Арыздары бар учурда   

    
 кредитти мөөнөтүнөн мурда толук төлөп тындыруу жөнүндө 30 мөөнөтүнөн мурда төлөп  

 календарлык күн мурда кардардын жазган Арыздары жок учурда тындыруунун суммасынан 5%  

    
7.5. Кредиттер боюнча мүчөлүк салымдарды өз убагында төлөбөгөндүгү   

 үчүн айып   

    

7.5.1. Юридикалык жакты уюштуруу менен юридикалык жана жеке жактар 
мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн  

мөөнөтү өткөн карыздын  
   

    

  мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн  

7.5.2. Юридикалык жакты уюштурбастан иш жүргүзүүчү жеке ишкерлер 
мөөнөтү өткөн карыздын  

суммасынан кредиттик  
   

  келишимде түзүлгөн бир күндүк  
    

7.6. Кредиттин максатсыз колдонулгандыгы үчүн айып Банктын/филиалдын Кредиттик  

  комитетинин чечимине ылайык  

  берилген кредиттин суммасынан  
    

7.7. 
Кредит боюнча камсыздандыруу сыйлыктарын өз убагында мөөнөтү өткөн камсыздандыруу  

төлөбөгөндүгү үчүн айып сыйлыгынын суммасынан 0,5%  
  

    

7.8. 
Күрөө мүлкүн/кепилдикти (ар бир күрөө буюмуна)   

чыгарууга/алмаштырууга карата арыздарды кароо үчүн комиссия   
   

    

7.8.1. 100 000,0 АКШ доллары же 7 000 000,0 сомго чейин толук 1 500,00 сом  

 кредиттер/УКЛ/кредиттик багыттар (линиялар) боюнча   

    

7.8.2. 
100 001,0 АКШ долларынан же7 000 001,0 сомдон тарта жана андан 

2 000,00 сом 
 

жогорку кредиттер/УКЛ/кредиттик багыттар (линиялар) боюнча  
   

    

 Карыз алуучу/Күрөө берүүчү тарабынан укук түзүүчү   

 документтерин/башка документтерин (мыйзамдаштыруу, кредитти   

 төлөп тындыруу жөнүндө маалымкаттарды, ижара келишимдерин   

7.9. ж.у.с.) берүүнүн мөөнөттөрүн узартуу жөнүндө арыздарын кароо 1 500,00 сом  
 үчүн комиссия (ар бир арыз үчүн)   

    
 Кардардын арызы боюнча тыюу салууну албастан документтердин   

 түп нускаларын (документтердин түп нускаларын коммуналдык   

7.10. 
кызматтарга, элчиликтерге, паспорт столуна ж.у.с. берүү үчүн) 5 

700,00 сом 
 

банктык күнгө чейинки мөөнөт менен берүү үчүн комиссия 
 

   

    
 Кредиттик комитет тарабынан каралган тийиштүү милдеттенмеси   

 бар болсо, мыйзамдаштыруу, куруу (куруп бүткөрүү), күрөөгө   

 коюлган мүлктүн техникалык параметрлерин өзгөртүү, менчиктик   

7.11. 
укугун кайра тариздөө ж.у.с. маселелерди чечүү үчүн тыюу салууну 

Акысыз 
 

албастан документтердин түп нускаларын берүү үчүн комиссия 
 

   

    

7.12. 
Берилген кредиттин шарттарын өзгөртүүгө (кардардын демилгеси 

1 500,00 сом 
 

боюнча кайра түзүү, тышкы кайра каржылоо ж.у.с.) карата  
   

    

7.13. 
Колдонуудагы күрөө келишимдерине (кардардын демилгеси боюнча 

3 500,00 сом 
 

күрөөнү, күрөө берүүчүнү алмаштыруу) өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн  
   

    

7.14. Банктын күрөөлүк чектөөлөрүн алып салбастан үчүнчү жакка 1 500,00 сом  

 күрөө буюмуна карата менчиктик (жерди пайлдалануу) укугун   

 кайра тариздөөгө Банктын макулдугун берүүгө карата арыздарды   
    



 Карыз алуучунун, күрөө берүүчүнүн, кепилдин арызына ылайык,   

 кредиттик операциялар боюнча Банктын архивинен   

7.15. 
көчүрмөлөрдү, маалыматтык материалдарды жана 

700,00 сом 
 

маалымкаттардын көчүрмөлөрүн берүү үчүн комиссия (ар бир  
   

 документ үчүн)   

    
 Компетенттүү органдарга берүү үчүн күрөө буюмунан чектөөнү   

7.16. алып салуу жөнүндө каттарды жана ишеним каттарды кайталап 700,00 сом  

берүү үчүн комиссия (ар бир документ үчүн) 
 

   
    

 Компетенттүү органдарга берүү үчүн кыймылдуу/кыймылсыз   

 мүлккө караштуу каттарды (мамлекеттик номер белгилерин   

 алмаштыруу, укук түзүүчү документтеринин көчүрмөлөрүн   

7.17. 
калыбына келтирүү, күрөөнүн бир бөлүгүн өз алдынча бирдикке 

700,00 сом 
 

бөлүү ж.у.с.) берүү жөнүндө арыздарды кароо үчүн комиссия (ар 
 

   

 бир   

 документ үчүн)   
    

 Күрөөлүк камсыздоо боюнча документтердин түп нускаларын өз берилген кредиттин/УКЛ/КЛ  

 убагында кайтарбагандыгы үчүн айып (мөөнөтү өткөн ар бир суммасынан 0,1%  

7.18. банктык күн үчүн)   

    
7.19. Күрөөлүк камсыздоону/кепилдикти өз убагында бербегендиги үчүн берилген кредиттин/УКЛ/КЛ  

 айып суммасынан 0,1%  

    
7.20. Кредиттик багыттын (линиянын) өздөштүрүлбөгөн бөлүгү үчүн   

 айып   

    
7.20.1. Улуттук валютада -  

    

7.20.2. Чет элдик валютада -  
    

7.21. Кардарлардын төлөп тындырылган кредиттери боюнча   

 документтердин түп нускаларын сактоо   
    

 - төлөп тындырылган мезгилден тарта 30 күнгө чейин акысыз  
    

 - төлөп тындырылган мезгилден тарта 30 күндөн ашык 500,00 сом  
    

8. КОРПОРАТИВДИК КАРДАРЛАРГА КРЕДИТ БЕРҮҮГӨ БАЙЛАНЫШКАН ОПЕРАЦИЯЛАР  

    
8.1. Кредит берүү үчүн комиссия суммадан 0,5%  

    
8.2. 7.3., 7.4., 7.4.1. 7.4.2. 7.5., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9., 7.9.1., 7.9.2., 7.10., 7.11., 7.12., 7.13., 7.14., 7.15., 7.16., 7.17.,  

 7.18., 7.20., 7.21 пункттарга окшош башка маселелер боюнча комиссиялар. МСБга кредит берүү  

 сектору боюнча МСБнын тарифтерине ылайык кармалат.   

    
 Күрөөлүк камсыздоону/кепилдикти өз убагында бербегендиги үчүн   

8.3. айып суммадан 0,5%  
    

 9. ДОКУМЕНТАРДЫК АККРЕДИТИВДЕР  

    

9.1. Экспорттук аккредитивдер   
9.1.1. Алдын ала авизалоо 3 000 сом  

    

9.1.2. Аккредитивди авизалоо 6 000 сом  
    

9.1.3. Өзгөртүүлөргө тиешеси жок аккредитив боюнча билдирүүлөрдү 2 000 сом  

 авизалоо   

    
9.14. Аккредитивди тастыктоо келишим боюнча**  

    

9.1.5. Аккредитивдин шарттарына өзгөртүүлөрдү авизалоо (ар бир 3 000 сом  

 авизалоо үчүн)   

    

9.1.6. 
Аккредитив боюнча документтерди текшерүү жана аткаруучу суммадан 0,2%, min 6 000 сом,  

банкка жөнөтүү max 20 000 сом 
 

  
    



9.1.7. Аккредитив боюнча документтерди кабыл алуу жана аткаруучу  5 000 сом  

 банкка жөнөтүү    
     

9.1.8. Трансферабелдик аккредитивди которуу  келишим боюнча**  

     

9.1.9. Трансферабелдик аккредитив боюнча өзгөртүүлөрдү которуу  3 000 сом  

     
9.1.10. Тратт жана/же документтердин негоциациясы  келишим боюнча**  

     

9.1.11. Аккредитив менен байланышкан суроо-талаптарды аткаруу  2 000 сом  
     

9.2. Импорттук аккредитивдер   
     

9.2.1. Аккредитивди алдын ала авизалоо  5 000 сом  
     

   аккредитивдин суммасынан  

   0,3%, min 4 000 сом, max 30 000  

9.2.2. Аккредитивди чыгарууну уюштуруу  сом  

     
9.2.3.   кварталдагы аккредитивдин  

 
Жабылган аккредитивди чыгаруу (акча менен 100% камсыздоо 

 суммасынан 0,4%, min 5000 сом,  
  

max 50 000 сом 
 

 

менен) 
  

    

     
9.2.4. Жабылбаган аккредитивди чыгаруу (кредиттик багыттардын  жылдык 2% дан 6% чейин**  

 (линиялардын) чегинде)    

     
9.2.5. Үчүнчү банктын (үчүнчү банктардын) аккредитивин тастыктоо  үчүнчү банктын(тардын)  

 үчүн комиссия  тарифтерине ылайык  

     
9.2.6. Аккредитивдин шарттарын өзгөртүү (өзгөртүүлөрдүн санына  3 500 сом  

 карабастан, ар бир арыз үчүн)    

     
9.2.7. Эки тараптын тең макулдугун алуу боюнча колдонуу мөөнөтү  2 000 сом  

 аяктаганга чейин аккредитивди жок кылуу    

     
9.2.8. Аккредитив боюнча документтерди текшерүү  документтердин пакетинин  

   суммасынан 0,2% , min 4 000  

   сом, max 20 000 сом  
     

 Аккредитив боюнча документтердеги айырмачылыктар үчүн    

9.2.9. 
комиссия (айырмачылыктары менен документтердин ар бир пакети  

4 000 сом 
 

үчүн) 
  

    

     

9.2.10. Айырмачылыктары менен берилген жана Банк тарабынан кабыл  5 000 сом  

 алынбаган документтерди кайтаруу    

     
9.2.11. Аккредитив менен байланышкан суроо-талаптарды аткаруу  2 000 сом  

     
9.2.12. Аккредитив боюнча төлөм  банктын тарифтерине  

   ылайык  
     

 10. ДОКУМЕНТАРДЫК ИНКАССО   
     

10.1. Экспорттук документардык инкассо   
     

   суммадан 0,15%, min 5 000 сом,  

10.1.1. Документтерди инкассого кабыл алуу, даярдоо жана жөнөтүү**  max 15 000 сом  
   

     
10.1.2. Инкассо тапшырмасынын шарттарын өзгөртүү  2 500 сом  

     

10.1.3. Инкассого байланышкан суроо-талаптарды аткаруу  1 000 сом  

     

10.2. Импорттук документардык инкассо   
     

   суммадан 0,1%, min 2 000 сом,  

10.2.1. Инкассону авизалоо  max 5 000 сом  
   

     
10.2.2. Инкассонун шарттарынын өзгөрүүсүн авизалоо  2 500 сом  

     



  суммадан 0,15%, min 3 000 сом,  

10.2.3. Акцептке же акы төлөмгө каршы документтерди берүү 
max 10 000 сом  

  

    
10.2.4. Акцептсиз же акы төлөмсүз документтерди берүү (ремитент- 3 000 сом  

 банктан   

 тийиштүү нускамаларды алуу боюнча)   
    

10.2.5. Акысы төлөнбөгөн документтерди кайтаруу 5 000 сом  
    

10.2.6. Инкассо менен байланышкан суроо-талаптарды аткаруу 1 000 сом  

    

 11. КЕПИЛДИКТЕР   
    

11.1. Экспорттук кепилдиктер   
    

11.1.1. Кепилдикти авизалоо 
суммадан 0,1%,  мin. 5000 сом  

маx 20000 сом  
   

    

11.1.2. Кепилдик боюнча шарттардын өзгөрүүсүн авизалоо 5 000 сом  

    

11.1.3. Кепилдик боюнча билдирүүлөрдү авизалоо 3 000 сом  
    

11.1.4 Кепилдиктин түп нускалагын текшерүү 5 000 сом  
    

11.1.5 Кепилдиктерди тастыктоо келишим боюнча**  
.    

11.1.6 Кепилдик боюнча суроо-талаптарды аткаруу 2 000 сом  
    

11.1.7 Документтерди кабыл алуу жана жөнөтүү 5 000 сом  
    

11.2. Импорттук кепилдиктер   

    

11.2.1 Акча менен 100% жабуу менен кепилдик чыгаруу кварталдагы суммадан 0,5%  

.  min 4 000 сом  
    

11.2.2 Акча менен 100% жабуу менен тендердик кепилдикти чыгаруу кварталдагы суммадан 0,4%  
.  min 2 000 сом  

11.2.3 Башка камсыздоо менен кепилдикти чыгаруу кепилдиктин суммасынан 0,5%  

.  чыгарууну уюштуруу +  

  кепилдиктин суммасынан  
    

11.2.4 Үчүнчү банктын (үчүнчү банктардын) кепилдиктерин тастыктоо үчүнчү банктын (үчүнчү  

. үчүн комиссия 
 

банктардын) тарифтерине  
   

  ылайык  
    

11.2.5 Берилген кепилдиктердин шарттарын өзгөртүү (өзгөртүүлөрдүн 5 000 сом  

. санына карабастан, ар бир арыз үчүн)   

    
11.2.6 Эки тараптын тең макулдугун алуу боюнча колдонуу мөөнөтү 

5 000 сом 
 

аяктаганга чейин SWIFT системасы боюнча чыгарылган 
 

. 
 

  
   

    

11.2.7 Кепилдик боюнча суроо-талаптарды аткаруу 2 000 сом  
    

11.2.8 Кепилдиктерди аткаруу үчүн документтерди текшерүү талаптын суммасынан 0,15%, min.  

.  3000 сом, max. 30000 сом  

    
11.2.9 Кепилдик боюнча төлөм Банктын тарифтер боюнча  

    

 Эскертүүлөр:   

 
1. Ушул документте айтылган бардык комиссиялар, келишим түзүлгөн мезгилде колдонулуучу болуп саналат жана Банк 

тарабынан бир тараптуу тартипте кайра каралышы мүмкүн. 

 

2. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык сатуудан салыкты жана кошулган нарк салыгын эсепке 

алуу менен көрсөтүлдү. 

 

3. Стандарттуу эмес операциялар үчун Банк кошумча комиссия  
кармоого укуктуу. 

 
4. Комиссияны төлөө учурунда эсептөөлөр төлөмдүн датасына карата 

КРУБнын курсу боюнча жүргүзүлөт. 

 

5. Банк кредиттер жана депоизттер боюнча эсептешүү-кассалык тейлөө 

жана пайыздык чендер боюнча түзүлгөн тарифтерди өзгөртүү, ошондой 

эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ыйгарым 

укуктуу органдын чечимине ылайык, рыноктук шарттарга жараша, 

кардар менен макулдашуу аркылуу жеке тарифтерди/пайыздык 

чендерди түзүү укугун өзүндө калтырат. 



жеке тарифтерди/пайыздык чендерди түзүү укугун өзүндө калтырат. 

 
 

6. Почта кызмат көрсөтүүлөрүнүн, анын ичинде чабармандык 

кызматтардын, документтерди жөнөтүү боюнча чыгымдардын 

акысы, 8,9,10  
бөлүктөрдө көрсөтүлгөн комиссиялардан башка (бул комиссиялар 

документтерди жөнөтүү боюнча чыгашаларга киргизилген), кызмат 

көрсөтүүлөрдүн тарифтерине кошумча, иш жүзүндөгү наркы боюнча 

Банктын кардарлары тарабынан төлөнөт. 

 

 

7. Аккредитивдин/кепилдиктин суммасынын көбөйүшү, бул комиссияларды эсептөө үчүн аккредитивди/кепилдикти өз алдынча 

чыгарылган катары каралат, муну менен бирге, чыгарууну уюштуруу үчүн комиссия кармалбайт. 

 
8 . Эгерде, аккредитив/кепилдик комиссияны бенефициар тарабынан төлөнүшүн караса, банктык бардык чыгымдар жана комиссиялар 

кардардын (буйрук берүүчүнүн) эсебине киргизилет. 

 
9. Бул Тарифтер мамлекеттик программалардын (Айыл чарбасын каржылоо (АЧК), Россия-Кыргызстан өнүктүрүү фондунун 

(РКӨФ), ошондой эле КРУБнын каражаттарынын жана башкалардын алкагында бериле турган кредиттерге таркатылбайт. 

 

 
*Ушул тарифтер жеке ишкерлер үчүн да жайылтылат.  

** Тийиштүү деңгээлдеги Кредиттик комитеттин чечими менен түзүлөт, керек болсо аны толук алып салганга чейин. 


