
                                                                                                 Күчүнө кирүү күнү 01.06.2017 Кабыл алынган күнү 14.04.2017 

2017 жылдын 1 июндан баштап Юридикалык жактар / Жеке ишкерлер үчүн «Компаньон Банкы» ЖАКтын базалык тарифтери  
 

Эсеп ачуу 

1 Талап боюнча эсепти ачуу/жабуу акысыз 

2 Эсептин минималдуу калдыгы талап кылынбайт 

3 Эсепти тейлөө акысыз 

4 Мурда жабылган эсепти кайра ачуу акысыз 

Кассалык тейлөө 

5 
Мурда улуттук/ чет элдик валютада салынган жана насыяны жана аманаттан түшкөн 

сумманын чегинде накталай акчаны берүү 
акысыз 

6 Улуттук валютада нак эмес түшкөн акчадан накталай акчаны берүү 0,15% +комиссия суммасынан сатык салыгы* 

7 Нак эмес түшкөн акчадан сумманы чет элдик валютада берүү 0,30%+ комиссия суммасынан сатык салыгы* 

8 
Банк эсебине майда, эскирген, жыртылган, бузулган жана эски үлгүдөгү чет элдик 

валютадагы купюраларды салуу 
3%+ комиссия суммасынан сатык салыгы* 

9 Чет элдик валютада накталай акчаны салуу күн сайын Банк тарабынан белгиленет 

10 Конверсиялык операциялар Банктын белгиленген курсу боюнча 

 
11 

Банк эсеби бар болсо, Банк ичиндеги которуулар, анын ичинен Банктын 

филиалдарынын арасында (кабыл алуу убактысы 16.00 чейин), 
акысыз 

12 
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 – 30 сом 

100 001 – 1 000 000 – 50 сом 

+ комиссия суммасынан 

сатык салыгы* 

 

13 

 

 «ГРОСС» системасы боюнча улуттук валютада нак эмес акча которуулар (кабыл алуу 

убактысы 15.00 чейин) 
100 сом 

+ комиссия суммасынан 

сатык салыгы* 

14 
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 салыгы* 

EUR 
 которуу суммасынан 0,2%  

min EUR 20 - max EUR 200 

+ комиссия суммасынан 

сатык салыгы* 

RUB 
которуу суммасынан 0,1%  

min RUB 500 max RUB 5000 

комиссия суммасынан 

сатык салыгы* 

 

KZT 
которуу суммасынан 0,1%  

min KZT 3 000 max KZT 10 000 

комиссия суммасынан 

сатык салыгы* 

 

CNY 
которуу суммасынан 0,2%  

min CNY 150 max CNY 1 500 

комиссия суммасынан 

сатык салыгы* 

 

GBP 
которуу суммасынан 0,2%  

min GBP 20 max GBP 200 

комиссия суммасынан 

сатык салыгы* 

 

CHF 
которуу суммасынан 0,2%  

min CHF 20 max CHF 200 

комиссия суммасынан 

сатык салыгы* 

 

15 
SWIFT системасы боюнча жөнөтүүчү эсебинен (BEN)  АКШ долларында нак эмес 

акча которуу 
USD USD 20 

комиссия суммасынан 

сатык салыгы* 

 

16 
SWIFT системасы боюнча алуучуга гарантияланган сумманы салуу менен (OUR-

OUR) АКШ долларында нак эмес акча которуу 
негизги комиссия + USD 25 

+ комиссия суммасынан 

сатык салыгы* 

17 
Төлөм тапшырмасынын шарттарын өзгөртүү,  төлөмдү жүргүзгөндөн кийин 

төлөм тапшырмасын жоюу, изилдөө 
USD 50 

+ комиссия суммасынан 

сатык салыгы* 

Маалымкат жана башка документтерди берүү 

18 Кардардын өтүнүчү жана документтердин дубликаттары боюнча маалымкат берүү 100 сом** 

19 Эсеп боюнча аракет болсо банк эсебинин көчүрмөсү акысыз 

20 Эсеп боюнча мезгил ичинде кайталанган көчүрмөлөр (1 жылдан узак эмес)  100 сом** 

21 Юридикалык жак / Жеке ишкер үчүн чек китепчеси (25 барак) 100 сом** 

Кредиттик операциялар 

22 Активдүү насыя алуучу кардарлар үчүн карыздын абалы боюнча маалымкат берүү насыя келишиминин шарттары боюнча** 

23 
Активдүү эмес насыя алуучу кардарлар үчүн карыздын абалы боюнча маалымкат 

берүү 
100 сом** 

24 
Күрөөнү алмаштыруу/ күрөөнү жарым-жартылай бошотуу/ кепилди 

алмаштыруу 

1 000 сом** 

25 Тыюу салууну албай туруп, күрөө документтеринин асыл нускасын берүү 500 сом** 

26 Насыяны кайра каржылоого байланыштуу экинчи кезектеги күрөө үчүн уруксат  Насыянын негизги карызынын төлөнүүчү суммасынан 5%  

27 

Төлөө графигин өзгөртүү***: 

 Жеке насыялоо 

 Топтук насыялоо 

 

500 сом** 

200 сом** 
 

Бул тарифтер Банктын бардык филиалдарында жана сактык кассаларында жарактуу. Тарифтерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. Тарифтерди өзгөртүү 

жана толуктоолор жөнүндө маалымат Банктын сайтына киргизүүдөн мурда 30 календардык күн мурун жайгаштырылат, жана Банктын маалымат такталарына  жайгаштырылат. 

Банк кардарлар үчүн жогоруда көрсөтүлгөндөрдөн башка жеке комиссияларды жана сыйакыларды эсеп боюнча операциялардын көлөмүнө жана башка факторлорго 

байланыштуу белгилөөгө укуктуу. 

* Сатык салыгы КР колдонуудагы мыйзамына жараша комиссиянын суммасынын 2% түзөт.  

**Тарифтер КР колдонуудагы мыйзамына ылайык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн. 

*** Кызматташтыктын шарттарына ылайык программалардын чегинде насыялар үчүн тарифтер. 

 

 


