
“Азия Банкы” ЖАКтын

2018-жылдын 20-декабрындагы

№50/12-18 чечими менен бекитилген

ТӨЛӨМ КАРТАЛАРЫНЫН ТАРИФТЕРИ

№ "ЭЛКАРТ-ЧИП" СТУДЕНТТИК КАРТАСЫ

1 Кардарларга эсеп ачуу жана тейлөө

1.1. Эсептин валютасы сом

1.2. Стандарттык режимде карта чыгаруу жана эсеп ачуу (5 күн) 150 сом

1.3. Ыкчам түрдө картаны чыгаруу жана эсеп ачуу (2 күн) 400 сом

1.4. Бир жылдык тейлөө (алгачкы жылы) Акысыз

1.5. Бир жылдык тейлөө (кийинки жылы) 100 сом

1.6. Баланстын эң аз өлчөмү 0 сом

1.7. Мөөнөтү аяктаган картаны жаңыртып чыгаруу 150 сом

1.8. 150 сом

2 Транзакциялар

2.1. Картадан акча каражатын накталай алуу:

 -  Азия Банкы жана Орток түйүндөгү өнөктөш банктардын жабдыктарынан Акысыз

 -  башка банктардын жабдыктарынан 0.60%

 - Кардардын арызы боюнча карт-эсептен кассадан алуу 1%

2.2. Товар жана кызмат акыларын карта менен төлөө Акысыз

2.3.

 -  Азия Банкы жана Орток түйүндөгү өнөктөш банктардын жабдыктарынан 0,6 сом

 -  башка банктардын жабдыктарынан 5 сом

2.4. Карт-эсеп боюнча кичи көчүрмө берүү бир барагы 5 сом

2.5. Карт-эсепке акча каражатын чегерүү Акысыз

2.6. Картага бөгөт коюу/бөгөттү жоюу Акысыз

2.7. Эсепти жабуу Акысыз

2.8. Карт-эсептеги калдыкка пайыз кошумчалоо (5 000 сомдон жогору) жылдык 3%

2.9. Банкомат аркылуу картадан картага акча которуу:

 - Азия Банкынын жабдыктарынан 5 сом

 - башка банктардын жабдыктарынан 15 сом

3

3.1. Акысыз

3.2.

3.3.

3.4.  - Азия Банкынын жабдыктарынан Акысыз

 -  Орток түйүндөгү өнөктөш банктардын жабдыктарынан

Жоготкон (уурдаткан) учурда, жараксыз, ПИН-кодду жоготкондо жаңы номур 
менен картаны кайра чыгаруу

Банкомат аркылуу эсептен кичи көчүрмө (карта менен жүргүзүлгөн соңку 10 
операция) жана карт-эсептеги акча калдыгы жөнүндө көчүрмөлөр үчүн карта 
ээсинен алынчу комиссия:

Банктын жабдыгында алып коюлган картаны кайтаруу (банкоматта, накталай 
каражат берүүчү пункттарда жана соода түйүндөрүндө). Алынган карта кезектеги 
инкассация маалында же 30 (отуз) күндөн ашпаган мөөнөттө кайтарылат

Башка банктын жабдыгында алып коюлган картаны кайтаруу (банкоматта, 
накталай каражат берүүчү пункттарда жана соода түйүндөрүндө). Алынган карта 
кезектеги инкассация маалында же 60 (алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөттө 
кайтарылат

100 сом,
Орток түйүндөгү 

банктардын кардарлары 
үчүн - АКЫСЫЗ

Жүргүзүлгөн операциялар боюнча каржылык дооматтарды кароо үчүн комиссия. 
Кароонун стандарттык мөөнөтү 30 күнгө чейин

Акысыз
Кардардын катачылыгынан 

болсо – 100 сом



 -  башка банктардын жабдыктарынан 100 сом

3.5. Азия Банкынын банкоматынан фото/видеоотчет чыгарып берүү үчүн комиссия 100

3.6. 200

4 Башка кызматтар

4.1. SMS кабарлама айына 35 сом

БАНКТЫН БЕЛГИЛӨӨЛӨРҮ

Берилген күнү ______________    Кызматкердин аты-жөнү_____________________   Кол тамгасы ______________

Башка банктардын кардарларына Азия Банкынын банкоматынан фото/видеоотчет 
чыгарып берүүгө комиссия

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.
5. Маяна долбоорлорунун алкагында негизги карталарга кошумча карталар боюнча жеке жактардын жалпы 
тарифтери пайдаланылат.
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