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№     БАНКТЫК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН АТАЛЫШЫ 
 

ЭСКЕРТҮҮЛӨР 

1  Кардарларга эсеп ачуу жана тейлөө   
1.1. Улуттук валютада эсептешүү эсебин ачуу акысыз  
1.2. Чет өлкө валютасында эсептешүү эсебин ачуу акысыз  
1.3. Талап боюнча төлөнүүчү  депозит эсебин ачуу  акысыз  
1.4. Банкта кредиттерди чегерүү үчүн эсептерди ачуу жана тейлөө акысыз  
1.5. Эсептерди жабуу - Жабылган эсепти кардардын демилгеси боюнча 

калыбына келтирүү акысыз  

2 Улуттук валютада каражат которуу операциялары   
2.1. Кардарлардын эсептери боюнча банк ичинде которуулар акысыз  
2.2. Клиринг  системасы боюнча чыгыш (сыртка) которуулар (8:00-

10:50):   

 20 000 сомго чейинки суммалар үчүн 15 сом  

 

ар бир которуу үчүн 
 20 001 сомдон  100 000 сомго чейинки суммалар үчүн 25 сом 

 100 001 сомдон  500 000 сомго чейинки суммалар үчүн 50 сом 

 500 001 сом до 1 000 000 сомго чейинки суммалар үчүн 60 сом 

 Клиринг  системасы боюнча чыгыш (сыртка) которуулар 
(10:50-11:50):   

 20 000 сомго чейинки суммалар үчүн 20 сом  

ар бир которуу үчүн  20 001 сомдон  100 000 сомго чейинки суммалар үчүн 30 сом 

 100 001 сомдон  500 000 сомго чейинки суммалар үчүн 55 сом 

 500 001 сом до 1 000 000 сомго чейинки суммалар үчүн 65 сом 

2.3. Грөсс системасы бөюнча чыгыш (сыртка) көтөруулар (8:00-
15:30) 

100 сом ар бир которуу үчүн 

3 Чет өлкө валютасында акча көторуулар   
3.1. Банк ичинде эсептер боюнча которуулар акысыз макулдашуунун негизинде 

үчүнчү жактар аркылуу 
3.2. АКШ долларында чыгыш (сыртка) которуулар (SWIFT):   

 

 

 
3.2.1 

 

 

 

Эсептерден OUR которуулар опциясы  

0,2% 

мин. - 1400 

сом макс. - 

17500 сом 

Интернет-Банкинг 

боюнча 0,2% 

мин.- 1300 

сом, 
макс.- 17500 

сом 

 

 
3.2.4 

 

 Guaranteed OUR опциясы 

 

OUR + 2000 

сом 

гарантияланган  которуу, 

алуучунун банкынын жана 

ортомчу банктардын комиссилык 

төлөмдөрү –жөнөтүүчүнүн 

эсебинен 

3.2.5 BEN опциясы 1000 сом Алуучунүн банкынын жана 

ортомчу банктардын 

комиссиялык төлөмдөрү –

алуучунун эсебинен  
3.4. ЕВРОдо чыгыш (сыртка) которуулар :   

 

 

 
3.4.1

. 

 

 

 

Эсептерден OUR которуулар опциясы 

0,2% 

мин. - 1900 

см макс. - 

20500 сом 

Интернет-Банкинг 

боюнча 0,2% 

мин.- 1800 

сом, 
макс.- 20500 

сом 

 



 

 

 

3.6. 

 

 

 

 Орус рублинде чыгыш (сыртка) которуулар: 

0,2% 

мин. - 500 

сом макс. - 

1500 сом 

Интернет-Банкинг 

боюнча 0,2% 

мин.- 450 сом, 

макс. - 1500 сом 

 

 

 

 

3.7. 

 

 

 

Казак теңгесинде чыгыш (сыртка) которуулар: 

0,2% 

мин. - 500 

сом макс. - 

1500 сом 

Интернет-Банкинг 

боюнча 0,2% 

мин.- 450 сом 
макс.- 1500 

сом 

 

3.8. Башка чет өлкө валюталарында чыгыш (сыртка) которуулар: 0,2% 
мин. - 2 000 

сом 

 

3.9. Төлөм нускоолорүна озгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү. 
Жокко чыгаруу, төңлөмдөр боюнча талаптар:   

3.9.1 Төлөм системасына жөнөтүлгөнгө чейин төлөмгө өзгөртүүлөрдү, 
толүктоолорду киргизүү, төлөмдү жокко чыгаруу 

акысыз  

 

 
3.9.2 

 

 

Төлөм системасына жөнөткөндөн кийин төлөмгө өзгөртүүлөрдү, 

толуктоолорду киргизүү, төлөмдү жокко чыгаруу 

АКШ 

долларындагы 

төлөмдөр боюнча: 

- 5000 сом, евродо 

- 5500 сом, 

рүб./теңгеде - 500 

сом 

 

 
3.9.3 

 

Кириш жана чыгыш төлөмдөр боюнча талаптар 

 

4 Эсеп ачуусуз  "Азия Экспресс" которуулар    

4.1

. 

сом менен 0,2%,  

мин. - 30 сом 

 

4.2

. 

Чет өлкө валютасында 0,2%  

5 Эсеп ачуусуз эле эл аралык акча  которуу системалары боюнча жеке адамдар 

үчүн акча которуулар 

 

 

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

Береке 

Тарифтер система  

тарабынан 

белгиленет 

 

6 Касса операциялары   



6.1. Эсептен нак акча каражатын алуу (нак акчага айландыруу):   

6.1.1

. 
эсепке салынган нак акча каражатынын чегинде кандай болбосун 

валютада 

акысыз улуттук валютада ошол эле күнү - 
0,05% 

6.1.2

. 
нак эмес түрдө келип түшкөн күнү улуттук валютада  0,2%  

6.1.3

. 
нак эмес түрдө келип түшкөндөн кийинки күндөрү улуттук 

валютада  

0,1% 

 

 

6.1.4 

нак эмес түрдө: 

- АКШ долларында 

- евродо 

- орус рублинде 
- казак теңгесинде 

 

0,3% 

0,5% 

0,2% 
0,2% 

 

6.1.5 Банктын кредиттик каражаттарын эсеп аркылуу алуу, эсептерден 
мөөнөттүү аманаттарды алуу 

акысыз  

6.2. Нак акча каражаттарын салуу: 
6.2.1

. 
Эсепке нак акча каражаттарын салуу акысыз  

6.2.2
. 

Үчүчү жактардан келип түшкөн нак акча каражаттарын эсепке салуу 
Эсепке нак акча каражаттарын салүү 

макулдашуунун 
негизинде  

6.2.3
. 

Кредит толоонүн эсебинен нак акча каражаттарын салуу акысыз  

 
6.2.4

. 

Которуу үчүн чет өлкө валютасындагы эсепке нак акча каражаттарын 

салуу 

Комиссиялык 

төлөм күн сайын 

белгиленип 

турат 

 

6.2.5
. 

Чет өлкө валютасынын эскилиги жеткен банкнотторүн кабыл алуу суммадан 1% - 
5%  

канчалык денгээлде 
эскиргендигине жараша 

6.2.6

. 
Банкнотторду алмаштырып берүү/ирилетүү  0,5% 

макс. - 1 000 сом 
үлүттүк валютада - акысыз 

6.2.7

. 
Майда күпюраларды жана монеталарды иргеп чыгуу үчүн 1% 

макс. - 1 000 сом 
Жалпы суммадан 10% ашкан 

жана эсепке төлөм салынган 

шартта 

6.2.8

. 
Банкноттун аныктыгын текшерүү  бир банкнот 

үчүн 1 сом 
макс. - 1 000 

сом 

 

7 Интернет-банкинг   
7.1. Туташуу акысыз Эсептер абалын карап чыгуу 

мүмкүнчүлүгү 
7.2. Аутентификациялоо жабдуусу - USB-token 2000 сом Толук мүмкүнчүлүк 
7.3. Тейлөө  акысыз  

8 Жана башка кызмат көрсөтүүлөр   

8.1. Чек китепчелерин берүү  25 барак - 200 

сом, 50 барак  - 

300 сом 

 

8.2. Эсеп боюнча көчүрмөлөр  акысыз  
8.3. Көчүрмөлөрдүн дүбликаттар 5 сом ар бир докүмент үчүн 

 

8.4. 

 

Өздүк эсептер боюна маалым каттар (эсеп боюнча кеминде бир ай 

ичиндеги жүгүртөөлөр боюнча) 

100 сом эсеп ачылгандыгы, эсептердеги 

калдыктар, жүгүртүүдөгү акча, 

кредиттер  ж.б.  
8.5. Башка маалым каттар 500 сом  

8.6. Кардарларга уюштуруу, кредиттик, күрөөгө тиешелүү 
докүменттердин, ж.б. документтердин  көчүрмөлөрүн берүү 

5 сом ар бир документ үчүн 

8.7

. 

Баштапкы документтердин көчүрмөлөрүн берүү бир жылга чейин  

- 100 сом, бир 

жылдан ары  - 500 

сом 

ар бир документ үчүн 

 

                                  ФИЛИАЛДЫН ДИРЕКТОРУ                                                   Р.К.ИСАЕВ 

ЭСКЕРТүү: 

1. Бул тарифтер пайыздык катышта же салыктарды эске алуусуз нарктык туюндурууда чагылдырылган. 

2. Тарифтер кардарларга алдын ала маалымдоосуз эле, банктын маалымат такталарынаже  www.bankasia.kg.дареги боюнча расмий 

сайтына жарылоо аркылуу кайсыл болбосун убакытта өзгөртүлүшү мүмкүн. 

3. Банк кардарларга макулдашуунун негизинде өз алдынча тарифтерди белгилей алат. 

4. Бул тарифтер бардык кардарларга -  жеке адамдарга жана юридикалык жактарга, ошондой эле  Кыргыз Рспубликасынын 

резиденттерине жана резидент эмстерине карата да колдонулат. 

 

 

Сунушталган күн    Кызматкердин аты-жөнү    Кызматкердин кол тамгасы    

БАНКТЫН БЕЛГИСИ 

http://www.bankasia.kg/

