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1

1.1.                                             Эсеп валютасы cом $

1.2. Картаны даярдоо жана стандарттык режимде эсептин ачылышы (5 иш күн ичинде)

 Картаны шашылыш даярдоо комиссиясы (2күн) 500 8

1.3. Жылдык кызмат көрсөтүү (биринчи жыл) 1000 15

1.4.  Жылдык кызмат көрсөтүү (кийинки жылдары) 1000 15

1.5. Минималдуу  баланс 1000 15

1.6.  Мөөнөтү аяктаган картаны кайрадан даярдоо

1.7.
 Картаны жоготкондо (уурдатканда), бузулган картанын ордуна, ПИН-кодун жоготкондо картаны жаңы номер 

менен кайрадан даярдоо
1000

15

2

2.1.

 - Азия Банкынын инфратүзүмүндө жана өнөктөш-банктардын достук тармагында

 - Башка банктардын инфратүзүмүндө
1% 

(мин. 150)

1% 

(мин. 2)

 - Кардардын арызы боюнча банк кассасындагы эсеп-картасынан

2.2.  Товардын жана кызматтардын накталай эмес төлөмү

2.3.

 - Банк Азии инфратүзүмүндө 

 - Өнөктөш-банктардын достук тармагында 10 0,15

 - Башка банктардын инфратүзүмүндө 40 0,6

2.4. Банктан карта боюнча кошумча көчүрмөнү берүү

2.5. Эсеп-картасына акча каражаттарын которуу 

2.6. Картаны блокко кобу жана блоктон чыгаруу 

2.7. Эсепти жабуу 

2.8. Эсеп-картасынын калдыгына пайыздарды  кошуу

2% (15 000 

сомдон 

жогору)            

0%

2.9.

 - в инфраструктуре Банка Азии

 - в инфраструктуре сторонних банков

3

3.1.
Банктын түзүлүшүнөн (банкомат, накталай берүү пункту, соода борбору) чыгарылган картаны кайтаруу. Картаны 

кезектеги инкассация учурунда   же 30 күндөн ашык эмес күндө кайтаруу     

3.2.
Башка банкоматтын (банкомат, накталай берүү пункту, соода борбору) түзүлүшүнөн чыгарылган картаны 

кайтаруу. Картаны кайтаруу кезектеги инкассация учурунда 60 күндөн кем эмес мөөнөттө ишке ашат

3.3.

 - Азия Банкынын түзүлүштөрүндө 

 - Өнөктөш-банктардын достук тармагындагы түзүлүштөрүндө

 - Башка банктардын түзүлүштөрүндө 

3.4. SMS билдирүү  (айына)

3.5. Картанын индивидуалдуу (жеке) дизайны

3.6. Банктын кардарларына Банктын банкоматынан фото/видео отчетторду берүү

3.7. Бишкек шаарындагы Азия Банкынын түзүлүшүнөн карта  чыгарылган  учурда  1 күнгө   шашылыш кайтаруу

Эскертүүлөр:

1. Бул тарифтер пайыздык катышта көрсөтүлдү же салыктардын эсеби менен нарктык көрүнүштө берилди.

2. Бул тарифтер кардарларга алдын ала эскертилбестен банктын расмий сайтына – www.bankasia.kg жарыялоо менен гана каалаган убакта өзгөртүлүшү 

мүмкүн.

3. Банк кардарлар менен болгон келишим боюнча жеке тарифтерди коюу укугуна ээ.

4. Бул тарифтер бардык кардарларга – жеке жактарга – Кыргыз Республикасынын резиденттери жана резидент эместерге карата да колдонулат.

Акысыз.

  Кардардын айыбы менен - 

100 сом

250 сом

50 сом

-

Акысыз

500 сом

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Акысыз

\

5 сомов

15 сомов

Башкалар 

Акысыз

Акысыз

 Операция боюнча финансылык талаптарды кароо. Кароо мөөнөтү 60 иш күнү:

1 барагы 5 сом 

 Картанын ээсинен  комиссия үчүн  (карта боюнча акыркы 10 операция) жана банкоматтардын жардамы менен эсеп-картасындагы 

акча калдыгы тууралуу  көчүрмө:

ТӨЛӨМ КАРТАЛАРДЫН ТАРИФТЕРИ

ВИЗА Голд

Кызматтар 

 Кардардын эсептерин  ачуу жана кызмат көрсөтүү

Акысыз

Акысыз

Транзакциялар

 Карта боюнча акча каражаттарын накталай берүү:   

0,75%

1%

Акысыз


