
«БАНК АЗИИ» ЖАКтын БАКШЫ КЕҢСЕ
БАНКТЫН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮНҮН ТАРИФТЕРИ 

«Банк Азии» ЖАК башкармалыгын № 20/04-21
20.02.2023ж. чечими менен бекитилген

1. КАРДАРЛАРГА ЭСЕП АЧУУ
ЖАНА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ

2. УЛУТТУК ВАЛЮТАДА
КОТОРУУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

1.1  Эсепти улуттук валютада ачуу
1.2  Эсепти чет элдик валютада ачуу
1.3  Депозиттик эсепти талап кылынганга чейин ачуу
1.4  Банкта кредиттерди которуу үчүн эсеп ачуу
       жана кызмат көрсөтүү
1.5  Кардардын демилгеси менен эсепти жабуу/жабык 
       эсепти калыбына келтирүү

Акысыз
Акысыз
Акысыз
Акысыз

Акысыз

2.1  Кардардын эсептеринде банктык ички котормолор

2.2  Клиринг системасы боюнча чыгуучу котормолор (8:00-10:50):
       20 000 сомго чейинки суммалар үчүн
       20 001 сомдон 100 000 сомго чейинки суммалар үчүн
       100 001 сомдон 500 000 сомго чейинки суммалар үчүн
       500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейинки суммалар үчүн

       Клиринг системасы боюнча чыгуучу котормолор (10:50-11:50):
       20 000 сомго чейинки суммалар үчүн
       20 001 сомдон 100 000 сомго чейинки суммалар үчүн
       100 001 сомдон 500 000 сомго чейинки суммалар үчүн
       500 001 сомдон1 000 000 сомго чейинки суммалар үчүн

2.3  Гросс системасы боюнча чыгуучу котормолор (8:00-15:30)

Акысыз

ар бир которуу үчүн

ар бир которуу үчүн

ар бир которуу үчүн100 сом

15 сом
25 сом
50 сом
60 сом

20 сом
30 сом
55 сом
65 сом



3.1  Эсептер боюнча ички банктык которуулар

3.2  АКШ доллары менен чыгуучу
       которуулар США (SWIFT):
3.2.1  эсептен OUR которуу опциясы

3.2.2.  Guaranteed OUR опциясы

3.2.3.  BEN опциясы

3.3.  ЕВРО менен чыгуучу которуулар:
3.3.1.  эсептен OUR которуу опциясы

3.4.  Орусия рубли менен чыгуучу которуулар:

3.5.  Казак теңгеси менен чыгуучу которуулар:

3.6.  Юань менен чыгуучу которуулар:

Акысыз

OUR + 2 000 сом

1 000 сом

кепилденген которуу, 
жөнөтүүчүнүн эсебинен алуучу 
банк менен ортомчу банктын 
комиссиялары

үчүнчү жактар аркылуу
келишим боюнча

Алуучунун эсебинен алуучу 
банк жана ортомчу банктын 
комиссиялары

0,2%
мин. - 3 300 сом

макс. - 22 000 сом
Интернет-Банкинг 

боюнча 0,2%
мин. - 3 200 сом

макс. - 22 000 сом

0,2% мин.
мин. - 3 300 сом

макс. - 22 000 сом
Интернет-Банкинг

боюнча 0,2%
мин. - 3 200 сом

макс. - 22 000 сом

0,1%
мин. - 600 сом

макс. - 2 000 сом
Интернет-Банкинг

боюнча 0,1%
мин. - 550 сом

макс. - 2 000 сом

0,2%
мин. - 1 000 сом
макс. - 2 500 сом
Интернет-Банкинг

боюнча 0,2%
мин. - 950 сом

макс. - 2 450 сом

0,2% мин. - 2 000 сом
макс. - 22 000 сом

3. ЧЕТ ЭЛДИК ВАЛЮТАДА
КОТОРУУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ



0,2 %, мин. 30 сом
0,2%

4. ЭСЕП АЧУУСУЗ «АЗИЯ ЭКСПРЕСС»
АКЧА КОТОРУУЛАРЫ

5. ЭЛ АРАЛЫК СИСТЕМАСЫ БОЮНЧА ЭСЕП АЧУУСУЗ КОТОРУУЛАР

4.1.  сом менен
4.2.  чет элдик валютада

Тарифтер система
тарабынан белгиленет

5.1. Золотая Корона, MoneyGram, Western Union,
       Юнистрим, Contact

Төлөмдөр боюнча:
АКШ долл. - 5 000 сом

ЕВРО - 5 500 сом
руб/тенге - 500 сом

Акысыз
3.8.  Төлөм көрсөтмөлөрүн өзгөртүү, толуктоо, 
        баш тартуу, төлөмдөр боюнча суроолор:
3.8.1.  Төлөм системасы боюнча жөнөткөнгө чейин 
           төлөмдү өзгөртүү, толуктоо, баш тартуу

3.8.2.  Төлөм системасы боюнча жөнөтүлгөндөн кийин 
           төлөмдү өзгөртүү, толуктоо, баш тартуу
3.8.3.  Кирүүчү, чыгуучу төлөмдөр боюнча суроолор

3.7.  Башка чет элдик валютада чыгуучу которуулар: 0,1%
мин. - 2 000 сом



6. КАССАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР

Акысыз улуттук валютада 
«ошол күнү» алуу - 0,05%

эскирген бир 
валюта үчүн

улуттук валютада
- акысыз

жалпы сумманын 10% 
жогору болгон жана 
эсепке төлөм жүргүзүү 
шартында

Акысыз

Акысыз

Акысыз

40 сом

0,5% макс. - 1 000 сом

1% макс. - 1 000 сом

бир банкнотко - 1 сом,
макс. - 1 000 сом

Комиссия Банк тарабынан
күн сайын белгиленет

 Келишим боюнча

0,2 %

0,1 %

Казыналыктын тескемеси
менен белгиленет

6.1.  Эсептен накталай акча каражаттарын алуу
        (нак акчага айландыруу):

6.1.1.  каалаган валютада, эсепке түздөн түз накталай 
           салуунун чегинде

6.1.2.  накталай эмес жол менен түшкөн күнү улуттук 
           валютада

6.1.3.  накталай эмес жол менен түшкөндөн кийинки күндөрү 
           улуттук валютада

6.1.4.  накталай эмес жол менен түшкөн чет элдик 
           валютада:
               - АКШ доллары
               - евро
               - орусия рубли
               - казак теңгеси

6.1.5.  Банктын кредиттик каражаттарын эсеп аркылуу алуу, 
           шашылыш салымдарды эсептен алуу

6.2.  Накталай акча каражаттарын төлөө:

6.2.1.  Эсепке накталай акча каражаттарын төлөө

6.2.2.  Эсепке үчүнчү жактардын накталай акча 
           каражаттарын төлөөсү

6.2.3.  Кредитти төлөө эсебине накталай акча 
           каражаттарын төлөө

6.2.4.  Которууларды ишке ашыруу үчүн чет элдик валютада 
           эсепке накталай акча каражаттарын төлөө

6.2.5.  Чет элдик валюталардын эскирген банкнотторун 
           кабыл алуу

6.2.6.  Банкнотторду майдалоо/ирилөө

6.2.7.  Майда купюраларды жана тыйындарды тазалоо

6.2.8.  Банкноттун аныктыгын текшерүү



7. ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

8. БАШКА КЫЗМАТТАР

Акысыз

Акысыз

Акысыз

7.1.  Кошуу

7.2.  Толук жеткиликтүүлүк үчүн абоненттик төлөм

7.3.  Кароо режими үчүн абоненттик төлөм

25 барак - 200 сом
50 барак - 300 сом

5 сом

100 сом

5 сом

1 жылга чейин- 100 сом,
1 жылдан көп 500 сом

500 сом

Акысыз

ар бир документ үчүн

ар бир документ үчүн

ар бир документ үчүн

Банк Башкармасынын төрайымынын орун басары - Курманбеков Ч.К.

Эскертүү:
1.  Ушул Тарифтер пайыздык катышта же салыктар эске алынбаган нарктык белгиде көрсөтүлгөн.
2.  Ушул тарифтер каалаган учурда, кардарга алдын ала кабар берилбестен, Банктын маалымат тактайларына же  Банктын расмий сайтына 
     www.bankasia.kg. маалымат жайгаштыруу жолу менен өзгөрүшү мүмкүн.
3.  Банк кардарлар менен түзүлгөн келишим боюнча жеке тарифтерди белгилөө укугуна ээ.
4.  Ушул тарифтер бардык кардарлар үчүн колдонулат - Кыргыз Республикасынын жеке жана юридикалык резидент 
     жана резидент эмес жактары үчүн.

эсептин болушу жөнүндө, 
эсептеги калдык, жүгүртүүлөр ж.б. 
жөнүндө маалыматтар

8.1.  Чек китепчесин берүү

8.2.  Эсеп боюнча көчүрүүлөр

8.3.  Көчүрүүлөрдүн дубликаты

8.4.  Жеке эсеп боюнча маалымкаттар 
        (эсеп боюнча жүгүртмөнү 1 айдан кем эмес 
        жасагандар үчүн)

8.5.  Башка маалымкаттар

8.6.  Кардарлардын документтеринин көчүрмөлөрүн 
        берүү: учредителдик, кредиттик, күрөөлүк ж.б.

8.7.  Выдача копий первичных документов


