
 

  

Күчүнө кирүүсү 24.10.2022 

 

Элкарт төлөм карталарын «Окуучунун картасы » чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер 

 

№ Кызматтын аталышы Тарифтер  

1 
Картаны чыгаруу жана эсеп ачуу (5-7 иш күнү - Бишкек ш., 10-15 иш 
күнү - региондор) 

Акысыз 

2    Жылдык тейлөө үчүн комиссия (1-жыл үчүн) Акысыз 

3    Жылдык тейлөө үчүн комиссия (2-жыл жана кийинки жылдар үчүн) 200 сом 

4    Төмөндөтүлбөөчү калдык  Кереги жок 

5    Мөөнөтү өткөнгө байланыштуу кайра чыгаруу 
         Акысыз 

6 
Резидент эмес -кардарлар үчүн,жоготкондо (уурдатканда), бүлүнгөндө, 
ПИН-кодду жоготкондо картаны жаңы номери менен кайра чыгаруу 

200 сом 

7 Талап боюнча эсепти ачуу/жабуу Акысыз 

8 12 ай же андан узак жигерсиз болгон карт-эсепти жабуу 
100 сом, ал эми калдык 100 сомдон аз болсо - эсептеги акча 

каражаттарынын калдыгы өлчөмүндө. 

9 Блоктоо/блоктон чыгаруу Акысыз 

10 SMS маалымдоо  Колдонбойт 

11 
   Накта акчаларды алуу 

 
Колдонбойт 

12 
Соода-сервистик ишканаларда товарларга жана 
кызматтарга накталай эмес төлөө 

Акысыз 

13 

Балансты суроо: 

- Банктын түзүлүштөрүндө 

- Демир Банктын түзүлүштөрүндө 

- чоочун банктын түзүлүштөрүндө 

 

Акысыз 

Акысыз 

7 сом 

14 

Мини-көчүрмө (акыркы 10 операция) 

- Банктын түзүлүштөрүндө 

- Демир Банктын түзүлүштөрүндө 

- чоочун банктын түзүлүштөрүндө 

 

5 сом 

5 сом 
7 сом 

15 Накталай акча каражаттарын Банктын кассасы аркылуу киргизүү Акысыз 

16 
Накталай акча каражаттарын Банктын төлөм терминалдары 
аркылуу киргизүү Акысыз 

17 Акча каражаттарын картага накталай эмес эсептөө Акысыз 

18 Техникалык овердрафт үчүн комиссия 0% 

Дооматтык иш 

19 

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 

20 

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 аралыгында). 

200 сом 

21 Картаны Банктын банкоматтарынан кайтарып берүү үчүн комиссия Акысыз 

22 

Банктын банкоматтарында кардар унутуп койгон 

акчаларды кайтарып берүү үчүн комиссия. Кайтарып берүү кезектеги 

инкассация убагында же 10 иш күнүнөн көп эмес мөөнөттө 

50 сом 

23 
Фото жана видео отчетту берүү, “Компаньон Банкы” ЖАКынын Банктын 

түзүлүштөрүндөгү карталары боюнча дооматтык арыз боюнча иликтөө 
100 сом 

24 

Фото жана видео отчетту берүү, “Компаньон Банкы” 

ЖАКынын Банктын башка Банктын түзүлүштөрүндөгү карталары боюнча 

дооматтык арыз боюнча иликтөө 

Эквайер Банкынын тарифине ылайык 

 
Лимиттер 

Чектөөлөр  

25 Банкоматтарда каражаттарды накталоо Колдонбойт 

26 Товарларга жана кызматтарга накталай эмес акы төлөө (суткасына) 2000 сом, транзакциялардын санына чектөө жок 

27 Интернет транзакциялары (электрондук коммерция) 1000 сом, транзакциялардын саны - 10 

  28 Картага каражаттарды толуктоо 
Кирүүчү которуулар үчүн - 2000 сом, 

чыгуучу которуулар үчүн 200 сом,  
транзакциялардын саны -10 

 

Тарифтер Банктын бардык филиалдарында жана сактык кассаларында аракетте. Тарифтерге өзгөртүүлөр жана кошумчалар киргизилиши мүмкүн. 

Тарифдерди өзгөртүү жана кошумчалоо жөнүндө маалымат күчүнө киргенге 30 календардык күндөн кем эмес убакытта Банктын сайтында жарыяланат, 

ошондой эле Банктын маалыматтык тактайчаларында жайгаштырылат. Тарифтер КРнын аракеттеги мыйзамдарына ылайык салыктар эске алынуу менен 

көрсөтүлгөн. Эсепти тейлөө боюнча калган тарифтер Банктын Тарифтерине ылайык. 


