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          Дистанционные банковские услуги в Мобильном приложении «ЗАО «Банк Компаньон»,  

базовые тарифы и лимиты (ограничения) 

 

«Компаньон» электрондук капчыгы боюнча тарифтер 

 

1 Тейлөө 
Аралыкта 

идентификацияланган капчык 
Идентификацияланган капчык 

1.1 Электрондук капчыкты каттоо Акысыз Акысыз 

1.2 Электрондук капчыкты тейлөө Акысыз Акысыз 

1.3 Электрондук капчыкты идентификациялоо Акысыз Талап кылынбайт 

1.4 
Электрондук капчыкты идентификацияланган 

кардарга байлоо 

Акысыз Акысыз 

1.5 Электрондук капчыкты блоктоо Акысыз Акысыз 

1.6 
Элкарт картасын электрондук капчыкка 

байлоо 

Акысыз Акысыз 

2 Төлөмдөрдү жүргүзүү 

2.1 Коммуналдык төлөмдөрдү төлөө Акысыз Акысыз 

2.2 Уюлдук операторлордун кызматтарына төлөө Акысыз Акысыз 

2.3 Интернет провайдерлердин кызматтарына 

төлөө 

Акысыз Акысыз 

2.4 Соода түйүндөрүндө төлөө Акысыз Акысыз 

2.5 Башка кызматтар үчүн төлөө2 5 сомдон баштап 5 сомдон баштап 

2.6 Компаньон капчыктарынын ортосундагы 

которуулар 

Акысыз Акысыз 

2.7 «Компаньон Банкы» ЖАКындагы эсептешүү 

эсебине которуу 

Акысыз Акысыз 

2.8 Элкарт төлөм картасына которуу («Компаньон 

Банкы» ЖАКындагы жана башка банктардагы 

Элкарт төлөм карталары) 

0,5% 0,5% 
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2.9 Компаньон картасын (Элкарт/Виза) эсебинин 

номери боюнча толуктоо 

0.1% 0.1% 

2.10 «Компаньон Банкы» ЖАКындагы депозитти 

толуктоо 

Акысыз Акысыз 

2.11 «Компаньон Банкы» ЖАКындагы кредитти 

төлөө 

Акысыз Акысыз 

2.12 Элкарт картасынан электрондук капчыкка 

которуу 

Акысыз Акысыз 

2.13 «Компаньон Банкы» ЖАКынын төлөм 

терминалдары аркылуу электрондук 

капчыкты толуктоо 

Акысыз Акысыз 

2.14 Умай төлөм терминалдары аркылуу 

электрондук капчыкты толуктоо 

1,5% 1,5% 

2.15 Pay 24 төлөм терминалдары аркылуу 

электрондук капчыкты толуктоо 

2,5% 2,5% 

2.16 Quick Pay төлөм терминалдары аркылуу 

электрондук капчыкты толуктоо 

2% 2% 

2.17 Оной төлөм терминалдары аркылуу 

электрондук капчыкты толуктоо 

2% 2% 

2.18 О! төлөм терминалдары аркылуу электрондук 

капчыкты толуктоо 

0,5% 0,5% 

2.19 КИВИ Россия төлөм терминалдары аркылуу 

электрондук капчыкты толуктоо 

0% 0% 

2.20 Агент аркылуу электрондук капчыкты 

толуктоо 

30 сом 30 сом 

2.21 Электрондук акчаны «Компаньон Банкы» 

ЖАКынын кассалары аркылуу чыгаруу 

20 сомго чейин 5 сом,  

 20 сомдон жогору 0,5% 

20 сомго чейин 5 сом,   

20 сомдон жогору 0,5% 

2.22 Электрондук акчаны агент аркылуу чыгаруу 30 сом 30 сом 

2.23 Киви электрондук капчыкты толтуруу Операция жеткиликсиз 2% 
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2.24 Россиянын картасын толуктоо Операция жеткиликсиз 2% (мин.35 сом) 

2.25 Элсом, О!Деньги, BalanceKg, Megapay 

электрондук капчыктарын толуктоо 

Операция жеткиликсиз 1% 

Электрондук капчыгында операция жургузуугө болгон чектөөлөр 

Аралыкта идентификацияланган капчык Идентификацияланган капчык 

Mинималдуу калдыгы- талап кылынбайт Mинималдуу калдыгы- талап кылынбайт 

Капчыктагы максималдуу калдык  30 000 сом Капчыктагы максималдуу калдык 6,000 000 сом 

Бир айлык төлөмдөрдун максималдуу көлөмү 30 000 сом Бир айлык төлөмдөрдун максималдуу көлөмү 6,000 000 

сом 

Бир транзакцияга чектөө суммасы 15,000 сом Бир транзакцияга чектөө суммасы 200 000 сом 

Төмөндөгу кызматтар жеткиликтүү эмес: 

Россиянын Visa, Master, МИР карталарын толуктоо 

QIWI капчыгын толуктоо (КР, РФ, КЗ, УЗ, Украина) 

Насыя алуу 

Элсом, О!Деньги, BalanceKg, Megapay капчыктарына акча 

которуулар 

Акча которуу жана төлөмдөргө чектөө жок 
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ТАЛАП БОЮНЧА ТӨЛӨНҮҮЧҮ АМАНАТ 

1 Тейлөө 

1.1 
Эсеп боюнча кызмат 

көрсөтүүлөргө/операцияларга кошуу 

акысыз 

1.2 Талап боюнча эсепти ачуу/жабуу акысыз 

1.3 
Резидент эмес кардарлар үчүн эсепти сом, 

рубль валютасында гана ачуу 

акысыз 

1.4 Эсепти тейлөө акысыз 

1.5 Эсепти блоктоо акысыз 

1.6 Каттоо эсебин блоктон чыгаруу акысыз 

1.7 Финансылык дооматты кароо 100 сом 

1.8 

 

12 ай же андан узак жигерсиз болгон эсепти 

жабуу 

 

100 сом, 100 рубль, 1 USD, 1 EUR, ал эми калдык 100 сом, 100 рубль, 1 

USD, 1 EUR  аз болсо - эсептеги акча каражаттарынын калдыгы 

өлчөмүндө. 

1.9 

Резидент-кардарлар үчүн эсептин 

минималдуу калдыгы 
талап кылынбайт 

Резидент эмес кардарлар үчүн эсептин 

минималдуу калдыгы 
5 000 сом/5 000 RUB 

2 Төлөмдөрдү жүргүзүү 

2.1 

 

Банк эсеби бар болсо, Банк ичиндеги 

которуулар, анын ичинен Банктын 

филиалдарынын арасында (кабыл алуу 

убактысы 16.00 чейин), 

акысыз 

2.2.  

Клиринг системасы боюнча улуттук валютада 

нак эмес акча которуулар (кабыл алуу 

убактысы 11.00 чейин) 

20 000 сомго чейин – 10 сом 

20 001 – 100 000 сом – 35 сом 

100 001 – 1 000 000 сомго чейин – 55 

+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 
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сом 

2.3 

 «ГРОСС» системасы боюнча улуттук валютада 

нак эмес акча которуулар (кабыл алуу 

убактысы 15.00 чейин) 

100 сом 
+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 

 

2.4 

SWIFT системасы боюнча жөнөтүүчү эсебинен 

(OUR) чет элдик валютада нак эмес акча 

которуу 

USD 
которуу суммасынан 0,2%  

min USD 20 - max USD 200 

+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 

EUR 
 которуу суммасынан 0,2%  

min EUR 20 - max EUR 200 

+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 

RUB RUB 200  
+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 

KZT 
которуу суммасынан 0,1%  

min KZT 500 max KZT 5 000 

+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 

CNY 
которуу суммасынан 0,2%  

min CNY 150 max CNY 1 500 

+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 

GBP 
которуу суммасынан 0,2%  

min GBP 20 max GBP 200 

+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 

CHF 
которуу суммасынан 0,2%  

min CHF 20 max CHF 200 

+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 

2.5 
SWIFT системасы боюнча жөнөтүүчү эсебинен 

(BEN) АКШ долларында нак эмес акча которуу 
USD USD 20 

+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 

2.6 

SWIFT системасы боюнча алуучуга 

гарантияланган сумманы салуу менен (OUR-

OUR) АКШ долларында нак эмес акча которуу 

негизги комиссия + USD 25 
+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 

2.7 

Төлөм тапшырмасынын шарттарын өзгөртүү, 

төлөмдү жүргүзгөндөн кийин төлөм 

тапшырмасын жоюу, изилдөө  

USD 50 
+ комиссия суммасынан  

сатык салыгы1 

2.8 
 

 
Сом 

до 30 000 сомго чейин 30 сом 

30 000 сомдон жогору 0,1% от суммы перевода 
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«Аты боюнча котормолор» 

Мобилдик тиркеме аркылуу жеке жактарга 

эсеп ачпастан Кыргыз Республикасынын 

аймагы боюнча улуттук жана чет өлкөлүк 

валютада акча которуулар 

 

  

USD 
400 USD чейин 0,4 USD 

400 USD жогору которуу суммасынан 0,15%  

EUR 
до 335 EUR 0,3 EUR 

335 EUR которуу суммасынан 0,15%  

RUB 

30 000 RUB чейин 30 RUB  

            30 000 RUB  жогору 

 

которуу суммасынан 0,15% 

2.9 Конверсиялык операциялар Банктын белгиленген курсу боюнча 

2.10 Уюлдук операторлордун кызматтарына төлөө акысыз 

2.11 Коммуналдык төлөмдөрдү төлөө акысыз 

2.12  Башка кызматтар үчүн төлөм 
Комиссия кызмат көрсөтүүчүгө жараша жекече белгиленет жана 

төлөмдү ырастаганга чейин транзакция учурунда көрсөтүлөт 

Эсеп боюнча операциялар үчүн жалпы чектөөлөр3 

Эсептердин ортосунда которуулар 20 000 000 

Банк ичиндеги которуулар 500 000 

Клиринг 3 500 000 

Гросс 3 500 000 

SWIFT 3 500 000 

Алмашуу операциялары (сатып алуу, сатуу, 

конвертациялоо) 

150 000 

Заматта төлөмдөр 50 000 

Минималдуу эсеп калдыгы талап кылынбайт 
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Пайыздык чендердин күчүнө кирген күнү 24.03.2022-ж 

«КОМПАНЬОН» аманаты 

Продуктунун аталышы  «КОМПАНЬОН» аманаты  

Продуктунун классификациясы  
Жеке жактар үчүн аманат. Толуктоо мүмкүнчүлүгү менен аманат, Банктын 

мобилдик тиркемесинде жана Интернет/мобильдик-банкингте ачылат. 

Валютасы  KGS 

Аманаттын мөөнөтү  3 - 36 ай 

Аманаттын минималдуу баштапкы суммасы 100 KGS 

Аманаттын максималдуу баштапкы суммасы 500 000 KGS 

Бир жолку толуктоонун минималдуу суммасы  Чектөөлөр жок  

Бир айдагы толуктоолордун максималдуу суммасы  

  100 000 KGS 

Аралыктан идентификацияланган кардардын бардык эсептериндеги 

максималдуу балансы (калдыгы) боюнча 100 000 сомду түзгөн 

лимиттин чегинде 

Аманаттын түрү Толуктоо мүмкүнчүлүгү менен мөөнөттүү аманат   

Пайыздардын капитализациясы Каралган эмес  

Жарым-жартылай чечип алуу  Каралган эмес 

Пайыздарды төлөө Аманаттын мөөнөтү аяктаганда 

 Пайыздык чендер 4 

Мөөнөтү 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24ай 24ай 

KGS 6% 10% 13% 16,0% 15% 14,0% 14,0% 

"КОМПАНЬОН" аманаты боюнча жеке жактар үчүн “Мөөнөттүү” 

аманаттын пайыздык чендери колдонулат 

Келишимди мөөнөтүнөн мурда токтотуу (бузуу) 
Келишим кардардын демилгеси боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотулган 

учурда, аманат боюнча эсептелген пайыздар төлөнбөйт. 

Кошумча маалымат 
Келишимдин мөөнөтүн автоматтык түрдө узартуу мүмкүнчүлүгү каралган 

эмес 
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VISA Classic төлөм карталары 

1 Тейлөө Visa Classic Visa Classic ЭМ долбоор 

1.1 Резидент-кардарлар үчүн Сом/USD менен 

эсептерди ачуу 

акысыз акысыз 

Резидент эмес -кардарлар үчүн Сом менен 

эсептерди ачуу 

акысыз акысыз 

1.2 Карталарды чыгаруу 
- стандарттуу чыгаруу (кардардын 

аты менен) (Бишкек шаарында 5-7 жумушчу күн, 

региондордо – 10-15 жумушчу күн) 

 

акысыз 

 

акысыз 

Онлайн ачылуу карталарды Бишкек 

шаардын ичинде жеткирүү 

100 сом 100 сом 

1.3 Резидент кардарлар үчүн Карталарды кайра чыгаруу 

- колдонуу мөөнөтү аяктаганына 

байланыштуу 

акысыз акысыз 

- жоготуу, уурдатуу, бузуу менен 

байланыштуу 

200 сом/ USD 3 100 сом 

 Резидент эмес -кардарлар үчүн Карталарды кайра чыгаруу 
- колдонуу мөөнөтү аяктаганына 

байланыштуу 
 

500 сом 

 

500 сом 
- жоготуу, уурдатуу, бузуу менен 

байланыштуу 
 

1000 сом 

 

1000 сом 

1.4 Эсеп картасын талап боюнча жабуу акысыз акысыз 

1.4.1 12 ай же андан узак жигерсиз болгон карт-эсепти 

жабуу 

100 сом,1USD, ал эми калдык 100 

сом, 1USD аз болсо - эсептеги 

акча каражаттарынын калдыгы 

өлчөмүндө. 

100 сом,1USD, ал эми калдык 100 

сом, 1USD аз болсо - эсептеги 

акча каражаттарынын калдыгы 

өлчөмүндө. 
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1.5 Резидент кардарлар үчүн жылдык тейлөө үчүн комиссия: 

1-жылга       200 сом/ USD 3 акысыз 

2 жана кийинки жылдарга     100 сом/ USD 2 100 сом 

Резидент эмес-кардарлар үчүн жылдык тейлөө 

үчүн комиссия 

500 сом 500 сом 

1.6 Бөгөттөө \ бөгөттөн чыгаруу акысыз акысыз 

1.7 Резидент кардарлар үчүн төмөндөтүлбөгөн 

калдык 

    200 сом/ USD 3 200 сом 

Резидент кардарлар үчүн төмөндөтүлбөгөн 

калдык 

10 000 сом 10 000 сом 

 

1.8 

 

Резидент кардарлар үчүн SMS кабарлоо (ай 

сайын) 

биринчи ай акысыз, кийинкилер 

20  сом/ USD 0.3 айына 

биринчи ай акысыз, кийинкилер 

20 сом 

  Резидент эмес -кардарлар үчүн SMS кабарлоо (ай  

сайын) 

айына 50 сом  айына 50 сом 

2 Төлөмдөрдү жүргүзүү 

2.1 Резидент-кардарлар үчүн накталай акча алуу  

- Банктын түзүлүштөрүндө жана кассада 0.2%    0.2%1 

 

- Демир Банк түзүлүштөрүндө 0.2%                    0.2%2 

- башка банктардын түзүлүштөрүндө 0.5% 

200 сом/ USD 3 кем эмес 

0.5% 

200 сомдон кем эмес 

 Резидент эмес -кардарлар үчүн накталай акча алуу 

 - Банктын түзүлүштөрүндө жана 

кассада 

0.5%    0.5%1 

 

 - Демир Банк түзүлүштөрүндө 0.5%  0.5%2 
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 - башка банктардын түзүлүштөрүндө 1%  
200 сомдон кем эмес 

1%  
200 сомдон кем эмес 

2.2 Соода-тейлөө ишканаларында товарларга жана 

кызмат көрсөтүүлөргө накталай эмес төлөө 

 

акысыз 

 

акысыз 

2.3 Балансты суроо  

- Банктын түзүлүштөрүндө акысыз акысыз 

- Демир Банктын түзүлүштөрүндө акысыз акысыз 

- башка банктардын түзүлүштөрүндө 50 сом/ USD 1 50 сом 

2.4 Банкоматтардагы мини-көчүрмө 

(акыркы 10 операция) 
             5 сом/ USD 0.1 5 сом 

2.5 Накталай акча каражаттарын Банктын төлөм 

терминалдары аркылуу киргизүү 

акысыз акысыз 

2.6 Накталай акча каражаттарын Банктын төлөм 

терминалдары аркылуу киргизүү 

акысыз акысыз 

2.7 Картага акча каражаттарын накталай эмес 

которуу 

акысыз акысыз 

2.8 Калдыкка карата пайыздарды кошуп эсептөө    жок     жок 

3 Дооматтык иш 

3.1 Банктын түзүлүштөрүндө унутулуп 

калган каражаттарды кайтаруу үчүн комиссия. 

Каражаттарды кайтаруу 10 (он) жумушчу күндөн 

көп эмес мөөнөттө кезектеги инкассация 

мезгилинде жүргүзүлөт 

 

 

100 сом/ USD 1.5 

 

 

100 сом 

3.2 Банктын түзүлүшүндө алынган 

картаны кайтаруу үчүн комиссия. Картаны 

кайтаруу 30 (отуз) жумушчу күндөн көп эмес 

мөөнөттө кезектеги инкассация мезгилинде 

жүргүзүлөт 

 

100 сом/ USD 1.5 

 

100 сом 

3.3 Бишкек шаарындагы Банктын 

түзүлүшү картаны алганда, 2(эки) жумушчу күн 
 

200 сом/ USD 3 

 

200 сом 
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ичинде картаны шашылыш кайтаруу үчүн 

комиссия 

3.4 Бишкек ш. чегинен тышкары Банктын 

түзүлүшү картаны алганда, 5 жумушчу күн ичинде 

картаны шашылыш кайтаруу үчүн комиссия 

 

200 сом/ USD 3 

 

200 сом 

3.5 Башка Банктын түзүлүшүндө алынган 

картаны кайтаруу үчүн комиссия 
200 сом/ USD 3 200 сом 

3.6 Башка Банктын түзүлүштөрүндө өткөрүлгөн 
финансылык дооматтарды кароо үчүн комиссия 

100 сом/ USD 1.5 100 сом 

3.7 Талаштуу транзакция боюнча комиссия / ЭТС Visa 
тарабында арбитражга арыз (Стандарттык кароо 
убактысы 30 жумушчу күн) 
 

 

700 сом/ USD 8 

 

700 сом/ USD 8 

Visa Classic карталары менен операцияларга чектөөлөр6 

Байланышсыз транзакциялар боюнча лимиттер 1000 сом 2 транзакция 1000 сом 2 транзакция 

Банкоматтарда каражаттарды алуу: 

- бир транзакция 25 000 сом 25 000 сом 

- суткасына 80 000 сом 80 000 сом 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө накталай эмес 

төлөө 

200 000 сом 200 000 сом 

Кардардын эсептери боюнча банкоматтарда банк 

ичиндеги которуу 

500 000 сом  500 000 сом  

Visa Direct аркылуу кирүүчү төлөмдөр үчүн Айына 743 000 сом (валюта 

эквиваленти). 

Айына 743 000 сом (валюта 

эквиваленти). 

Золотая Корона аркылуу кириш которуулар үчүн Айына 1 миллион сом (валюта 

эквиваленти). 

Айына 1 миллион сом (валюта 

эквиваленти). 
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ЭЛКАРТ ТӨЛӨМ КАРТАЛАР 

  1 Тейлөө Жеке жактар Э/А 

долбоорлору 

Пенсионердин 

картасы 

Социалдык 

карта 

  1.1  Картаны чыгаруу жана эсеп ачуу (5-7 иш күнү - 

Бишкек ш., 10-15 иш күнү - региондор) 

Акысыз Акысыз Акысыз Акысыз 

  1.2 Резидент кардарлар үчүн жылдык тейлөө үчүн 

комиссия (1-жыл үчүн) 

Акысыз Акысыз Акысыз Акысыз 

  1.3 Резидент кардарлар үчүн жылдык тейлөө 

үчүн комиссия (2-жыл жана кийинки 

жылдар үчүн) 

100 сом 100 сом Акысыз Акысыз 

  1.4 Резидент эмес кардарлар жылдык тейлөө 

үчүн комиссия 

500 сом Колдонулбайт Колдонулбайт Колдонулбайт 

  1.5 Онлайн  ачылуу карталарды  Бишкек  шаардын 

ичинде жеткирүү 

100 сом 100 сом 100 сом 100 сом 

  1.6 Резидент кардарлар үчүн төмөндөтүлбөөчү 

калдык 5 

100 сом 100 сом 100 сом 0 сом 

Резидент эмес кардарлар үчүн төмөндөтүлбөөчү 

калдык 5 

 

10 000 сом 

 

Колдонулбайт 
   Колдонулбайт 

 

 Колдонулбайт 

  1.7 Резидент кардарлар үчүн мөөнөтү өткөнгө 

байланыштуу кайра чыгаруу 

 

Резидент кардарлар үчүн  жоготкондо 

(уурдатканда), бүлүнгөндө, ПИН-кодду 

жоготкондо картаны жаңы номери менен кайра 

чыгаруу 

     Акысыз 

100 сом 

      Акысыз 

100 сом 

Акысыз 

 

Акысыз,жылы

на 2 жолудан 

ашканда 

-100 сом 

    Акысыз 

80 сом 

Резидент кардарлар үчүн мөөнөтү өткөнгө 

байланыштуу кайра чыгаруу 

500 сом Колдонулбайт Колдонулбайт Колдонулбайт 
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Резидент кардарлар үчүн  жоготкондо 

(уурдатканда), бүлүнгөндө, ПИН-кодду 

жоготкондо картаны жаңы номери менен кайра 

чыгаруу 

 

1000 сом 

  1.8 Эсеп картасын талап боюнча жабуу Акысыз Акысыз Акысыз Акысыз 

  1.9 12 ай же андан узак жигерсиз болгон карт-эсепти 

жабуу 

100 сом, ал эми калдык 100 сомдон аз болсо - эсептеги акча 

каражаттарынын калдыгы өлчөмүндө. 

  1.10 Блоктоо/блоктон чыгаруу Акысыз Акысыз Акысыз Акысыз 

  1.11 SMS маалымдоо Биринчи ай 

акысыз айына 

20 сом 

 
 

Резидент эмес -
кардарлар үчүн 

айына- 50 сом 

Биринчи ай 

акысыз айына 

20 сом 

Акысыз Берилбейт 

2 Төлөмдөрдү жүргүзүү 

2.1 Резидент кардарлар үчүн накта акчаларды алуу: 

- Банктын түзүлүштөрүндө 0,2% 0,2% Акысыз  Акысыз  

- Демир Банктын түзүлүштөрүндө 0,2% 0,2% Акысыз  Акысыз  

чоочун банктын түзүлүштөрүндө 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 

2.2  Резидент эмес кардарлар үчүн накта акчаларды алуу: 

Банктын түзүлүштөрүндө 0,5%  

Колдонулбайт 

 

Колдонулбайт 

 

Колдонулбайт Демир Банктын түзүлүштөрүндө 0,5% 

чоочун банктын түзүлүштөрүндө 0,6% 

2.3 Соода-сервистик ишканаларда товарларга жана 

кызматтарга накталай эмес төлөө 

Акысыз  Акысыз          Акысыз Акысыз 

 Балансты суроо: 
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2.4 - Банктын түзүлүштөрүндө Акысыз  Акысыз  Акысыз  Акысыз  

- Демир Банктын түзүлүштөрүндө Акысыз  Акысыз  Акысыз  Акысыз  

чоочун банктын түзүлүштөрүндө 7 сом 7 сом 7 сом 7 сом 

2.5 Мини-көчүрмө (акыркы 10 операция) 

- Банктын түзүлүштөрүндө 5 сом 5 сом Акысыз  Акысыз  

- Демир Банктын түзүлүштөрүндө 5 сом 5 сом Акысыз  Акысыз  

чоочун банктын түзүлүштөрүндө 7 сом 7 сом 7 сом 7 сом 

2.6 Накталай акча каражаттарын Банктын кассасы 

аркылуу киргизүү 

Акысыз 0,5%            0,5% 0,5% 

2.7 Накталай акча каражаттарын Банктын төлөм 

терминалдары 

аркылуу киргизүү 

Акысыз Акысыз Акысыз Акысыз 

2.8 Акча каражаттарын картага накталай эмес 

эсептөө 

Акысыз Акысыз Акысыз Акысыз 

2.9 Калдыкка эсептөөлөр боюнча пайыздык коюм   3% жылдык 0% 3 % жылдык 3% жылдык 

2.10 Техникалык овердрафт үчүн комиссия 0% 0%            0%          0% 

2.11 Пайыздарды эсептөө үчүн минималдуу сумма 3 000 сом - 0 сом 0 сом 

3 Дооматтык иш 

3.1 Башка Банктын түзүлүшүнөн алынып коюлган 

картаны кайтарып берүү үчүн, жана башка 

Банктын түзүлүштөрүндө жүргүзүлгөн 

операция боюнча финансылык дооматты 

кароо үчүн комиссия. Кароонун стандарттуу 

мөөнөтү 30 иш күнү. 

 

100 сом 

 

100 сом 

 

100 сом 

 

100 сом 

3.2 Картаны шашылыш кайтарып берүү үчүн 

комиссия (Бишкек ш. Банктын түзүлүшүнөн 

картаны алып коюуда 2иш күнү аралыгында; 

Бишкек ш. чектеринен тышкары Банктын 

түзүлүшүнөн картаны алып коюуда 5 иш күнү 

 

200 сом 

 

200 сом 

 

100 сом 

 

100 сом 
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аралыгында). 

3.3 Картаны Банктын банкоматтарынан кайтарып 

берүү үчүн комиссия 

Акысыз Акысыз Акысыз Акысыз 

3.4 Банктын банкоматтарында кардар унутуп койгон 

акчаларды кайтарып берүү үчүн комиссия. 

Кайтарып берүү кезектеги инкассация убагында 

же 10 иш күнүнөн көп эмес мөөнөттө 

 

50 сом 

 

50 сом 

 

50 сом 

            

       50 сом 

3.5 Фото жана видео отчетту берүү, “Компаньон 

Банкы” ЖАКынын Банктын түзүлүштөрүндөгү 

карталары боюнча дооматтык арыз боюнча 

иликтөө 

 

100 сом 

 

100 сом 

 

100 сом 

 

100 сом 

3.6 Фото жана видео отчетту берүү, “Компаньон 

Банкы” ЖАКынын Банктын башка Банктын 

түзүлүштөрүндөгү карталары боюнча 

дооматтык арыз боюнча иликтөө 

Эквайер 

Банкынын 

тарифине 

ылайык 

Эквайер 

Банкынын 

тарифине 

ылайык 

Эквайер 

Банкынын 

тарифине 

ылайык 

Эквайер 

Банкынын 

тарифине 

ылайык 

Элкарт карталары менен операцияларга чектөөлөр6 

Банкоматтарда каражаттарды накталоо: 

- бир транзакция 15 000 сом 15 000 сом 15 000 сом 15 000 сом 

- суткасына 200 000 сом 200 000 сом 200 000 сом 200 000 сом 

Товарларга жана кызматтарга накталай эмес акы 

төлөө (суткасына) 

300 000 сом 300 000 сом 100 000 сом 100 000 сом 

Золотая Корона аркылуу кириш которуулар үчүн Айына 1 миллион 

сом (валюта 

эквиваленти). 

Айына 1 

миллион сом 

(валюта 

эквиваленти). 

Айына 1 миллион 

сом (валюта 

эквиваленти). 

Айына 1 

миллион сом 

(валюта 

эквиваленти). 
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ДРУГИЕ УСЛУГИ 

   1.1  Мобилдик тиркемеден PIN-кодду калыбына 

келтирүү 

Акысыз 

1.2 Мобилдик тиркемеден ПИН-кодду өзгөртүү Акысыз 

1.3 Кардардын жеке маалыматтарын өзгөртүү Акысыз 

1.4 Мобилдик тиркемеде каттоо Акысыз 

 

 

       Эскертүү: 
 

1- сатык салыгы КР колдонуудагы мыйзамына жараша комиссиянын суммасынын 2% түзөт. 

2 - комиссия кызматтарды берүүчүгө жараша жекече белгиленет жана төлөмдү тастыктоо алдында транзакцияны 

жүргүзүүдө көрсөтүлөт 

  3- Эсеп боюнча операциялар боюнча жеке лимиттер Кардардын талабына ылайык белгиленет 

4-Эффективдүү пайыздык чен – 13,51%га чейин (сом менен). 

  5-Негизги карта боюнча лимиттер кардардын талабы боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн 

6-Төмөндөтүлбөөчү калдыктын суммасы эсепке каражаттар биринчи түшкөндө эсепте блоктолот. Бул сумма 

картанын аракет мөөнөтү өткөндөн кийин же эсепти жабууда жеткиликтүү болуп калат 

 


