
01.03.2023-жылы күчүнө кирет     
 

Жеке жактар үчүн төлөм карталарынын базасында продукттарды тейлөө боюнча тарифтер 
 

№  Кызмат көрсөтүүнүн аталышы  Visa Classic  

KGS/USD 

 Visa Classic ЭМ долбоор 

KGS 

1  Карталарды чыгаруу, кайра чыгаруу жана тейлөө 

1.1. KGS/USD менен эсептерди ачуу акысыз акысыз 

 

 

1.2. 

Карталарды чыгаруу  

 - стандарттуу чыгаруу (кардардын  

 

акысыз 

 

 

акысыз 
 аты менен) (Бишкек шаарында 5-7 

 жумушчу күн, региондордо – 10-15 

 жумушчу күн) 

 онлайн ачылуу карталарды Бишкек 

100 сом 100 сом  шаардын ичинде жеткирүү 

 

1.3. 

Карталарды кайра чыгаруу  

 - колдонуу мөөнөтү аяктаганына  

акысыз 

 

акысыз  байланыштуу 

 - жоготуу, уурдатуу, бузуу менен  

200 сом/ USD 3 

 

100 сом  байланыштуу 

1.4. ПИН-конвертти кайра чыгаруу 50 сом/ USD 1 50 сом 

1.5. Кардардын талабы боюнча эсеп 

карталарын жабуу 

акысыз акысыз 

1.5.1. 12 ай же андан узак жигерсиз болгон 

карт-эсепти жабуу 

100 сом, ал эми калдык 100 сомдон аз 

болсо - эсептеги акча каражаттарынын 

калдыгы өлчөмүндө. 

 

1.6. 

Жылдык тейлөө үчүн комиссия  

1-жылга 200 сом/ USD 3 акысыз 

2 жана кийинки жылдарга 100 сом/ USD 2 100 сом 

1.7. Бөгөттөө \ бөгөттөн чыгаруу акысыз акысыз 

1.8. Төмөндөтүлбөгөн калдык 200 сом/ USD 3 200 сом 

 

1.9. 

 

SMS кабарлоо (ай сайын) 

 биринчи ай акысыз,  биринчи ай акысыз, 

 кийинкилер 20 сом/  кийинкилер 20 сом 

 USD 0.3 айына   

2  Карталар боюнча операциялар*   

 

 

2.1. 

накталай акча алуу  

 - Банктын түзүлүштөрүндө жана 
  0.2% сом /3% USD 0.2%

1
 

 кассада 

- Демир Банк түзүлүштөрүндө   0.2% сом /3% USD 0.2%
2
 

- башка банктардын түзүлүштөрүндө 
 0,5%  0,5% 

 200 сом/ USD 3 кем эмес  200 сомдон кем эмес 

 

2.2. 

 Соода-тейлөө ишканаларында  

акысыз 

 

акысыз  товарларга жана кызмат 

 көрсөтүүлөргө накталай эмес төлөө 

 

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 

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

2.5. 
 Накталай акча каражаттарын Банктын 
төлөм терминалдары аркылуу 
киргизүү 

акысыз акысыз 
 

  2.5.1.  Накталай акча каражаттарын Банктын 

төлөм терминалдары аркылуу 

киргизүү 

акысыз акысыз 

2.6. 
 Картага акча каражаттарын накталай 

акысыз акысыз 
 эмес которуу 



 

2.7. 
Калдыкка карата пайыздарды кошуп 

эсептөө 

 

жок 

 

жок 

* Акча каражаттарын чечүү / төлөө күнүнө карата Банктын курсу боюнча чет өлкө валютасындагы  эквиваленти 

   ** Негизги карта боюнча лимиттер кардардын талабы боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн. 

1 
0% өлчөмүндө комиссия орнотуу мүмкүнчүлүгү бар 

2 
0% өлчөмүндө комиссия орнотуу мүмкүнчүлүгү бар 

Тарифтер Банктын бардык филиалдарында жана аманат кассаларында колдонулат. Тарифтерге өзгөртүүлөр жана 

толуктоолор киргизилиши мүмкүн. Тарифтерди өзгөртүүлөр жана 

толуктоолор жөнүндө маалымат Банктын сайтында күчүнө киргенге чейин 10 жумушчу күн мурун жарыяланат, 

ошондой эле Банктын маалыматтык стенддеринде жайгаштырылат. 

Тарифтер КР колдонуудагы мыйзамдарына ылайык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн. 

3 Карталарды пайдалануу боюнча лимиттер ** 

3.1. 
Байланышсыз транзакциялар боюнча 
Лимиттер (күнүмдүк  лимиттер) 

5000 сом 
10 транзакция 

5000 сом 
10 транзакция 

 

3.2. 

Банкоматтарда каражаттарды алуу  
- Компаньон Банкы тарабынан 
чыгарылган карталардын ээси болгон 
кардарлар үчүн бир транзакция 

- башка банктар тарабынан 
чыгарылган карталардын ээси болгон 
кардарлар үчүн бир транзакция 

25 000 сом 

 

10 000 сом 

25 000 сом 

 

10 000 сом 

- Компаньон Банкы тарабынан 

чыгарылган карталардын ээси болгон 

кардарлар үчүн суткасына 

80 000 сом 80 000 сом 

3.3. 
Товарларга жана кызмат  

200 000 сом 

 

200 000 сом көрсөтүүлөргө накталай эмес төлөө 

 

3.4. 

 
Интернет-толом (күнүмдүк лимиттер) 100 000 сом  

10 транзакция 

100 000 сом 

10 транзакция 

4 Доо иштери 

 

 

4.1. 

Банктын түзүлүштөрүндө унутулуп  

 

100 сом/ USD 1.5 

 

 

100 сом 

калган каражаттарды кайтаруу үчүн 

комиссия. Каражаттарды кайтаруу 10 

(он) жумушчу күндөн көп эмес 

мөөнөттө кезектеги инкассация 

мезгилинде жүргүзүлөт 

 

4.2. 

Банктын түзүлүшүндө алынган  

100 сом/ USD 1.5 

 

100 сом 

картаны кайтаруу үчүн комиссия. 

Картаны кайтаруу 30 (отуз) жумушчу 

күндөн көп эмес мөөнөттө кезектеги 

инкассация мезгилинде жүргүзүлөт 

 

4.3. 

Бишкек шаарындагы Банктын  

200 сом/ USD 3 

 

200 сом түзүлүшү картаны алганда, 2(эки) 

жумушчу күн ичинде картаны 

шашылыш кайтаруу үчүн комиссия 

 

4.4. 

Бишкек ш. чегинен тышкары Банктын  

200 сом/ USD 3 

 

200 сом түзүлүшү картаны алганда, 5 жумушчу 

күн ичинде картаны шашылыш 

кайтаруу үчүн комиссия 

4.5. 
Башка Банктын түзүлүшүндө алынган 

200 сом/ USD 3 200 сом 
картаны кайтаруу үчүн комиссия 

 

4.6. 

Башка Банктын түзүлүштөрүндө  

500 сом/ USD 6 

 

500 сом өткөрүлгөн финансылык дооматтарды 

кароо үчүн комиссия 

    

  4.7. 

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

 

 

700 сом/ USD 8 

 

700 сом 

  4.8. Банкттын түзүлүштөрүндө өткөн операциялар боюнча  фото/видео отчётторду  башка банктарга 

беруу – 1000 сом 


