БАНКТЫН КЕПИЛДИКТЕРИ ЖАНА АККРЕДИТИВДЕРИ
(тарифтер)
№

БАНК КЫЗМАТТАРЫНЫН
АТАЛЫШЫ
1.
Чыгарылган аккредитивдер
1.1. Ачуу (чыгаруу)
1.2. Сумманы өзгөртүү (көбөйтүү)
1.3. Башка өзгөртүүлөр
1.4. Документтерди текшерүү
1.5. Документтеги дал келбөөчүлүк
1.6. Телекоммуникациялык
1.7. Милдеттенме үчүн комиссия
1.8. Дал келбеген документтерди
кайтаруу
1.9. Үчүнчү банктын комиссиясы
2.
Алынган аккредитивдер
2.1. Аккредитивди жана башка
билдирүүлөрдү кабаркатташтыруу
2.2. Документтерди текшерүү
2.3. Телекоммуникациялык
2.4. Ырастоо
2.5. Негоциация
2.6. Документтерди жөнөтүү
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.
3.8.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

ТАРИФ
(комиссия)
0,15%
мин. – 6500 сом
0,15%
1500 сом
0,15%
мин. – 3500 сом
мин. – 6500 сом
1000 сом
Насыя
комитетинин
чечимине ылайык

ЭСКЕРТҮҮ
Аккредитив боюнча милдеттенменин
жалпы суммасынан бир ирет
Көбөйгөн суммадан бир ирет
Ар бир өзгөртүү үчүн
Документтердин топтомунун наркынан
Дал келбеген топтом үчүн
Ар бир билдирүү үчүн
Калдыкты жылдык эсептөөнүн
пайызынан
Почта чыгымдарынын (КНС менен)
чегинде
Үчүнчү банктын тарифине ылайык

мин. – 3500 сом
0,15%
мин. – 3500 сом
1000 сом
Насыя
комитетинин
чечимине ылайык
Насыя
комитетинин
чечимине ылайык

Бир ирет
Документтердин топтомунун наркынан
Ар бир билдирүү үчүн
Калдыкты жылдык эсептөөнүн
пайызынан

Почта чыгымдарынын (КНС менен)
чегинде
Чыгарылган кепилдиктер/резервдик аккредитивдер (эл аралык)
Ачуу (чыгаруу)
0,15%
Аккредитив боюнча милдеттенменин
мин. – 6500 сом
жалпы суммасынан бир жолу
Сумманы өзгөртүү (көбөйтүү)
0,15%
Көбөйгөн суммадан бир ирет
Башка өзгөртүүлөр
1500 сом
Ар бир өзгөртүү үчүн
Документтерди текшерүү
0,15%
Документтердин топтомунун баасынан
мин. – 3500 сом
Телекоммуникациялык
1000 сом
Ар бир билдирүү үчүн
Милдеттенме үчүн комиссия
Насыя
Калдыкты жылдык эсептөөнүн
комитетинин
пайызынан
чечимине ылайык
Төлөм үчүн комиссия
3-5%
Төлөмдүн суммасынан
Үчүнчү банктын комиссиясы
Үчүнчү банктын тарифине ылайык
Алынган кепилдиктер/ резервдик аккредитивдер
Кепилдикти жана башка
мин. – 3500 сом
Бир ирет
билдирүүлөрдү авизалоо
Резерв аккредитивдер (РА)үчүн
0,15%
Документтердин топтомунун наркынан
документтерди текшерүү
мин. – 3500 сом
Телекоммуникациялык
1000 сом
Ар бир билдирүү үчүн
РА үчүн ырастоо
Насыя
Калдыкты жылдык эсептөөнүн
комитетинин
пайызынан
чечимине ылайык

4.5. Ырасталган РАга төлөм үчүн
комиссия (талап)
4.6. Документтерди жөнөтүү

3-5%

Почта чыгымдарынын (КНС менен)
чегинде

5.
Чыгарылган кепилдиктер (локалдык)
5.1. Ачуу (чыгаруу)
5.2. Милдеттенме үчүн комиссия
а) аманатты күрөөгө коюу менен
1%
б) башка күрөөлөр

5.3. Документтерди текшерүү
5.4. Өзгөртүү
5.5. Телекоммуникациялык
5.6. Кепилдик боюнча төлөм үчүн
(талап)
5.7. Үчүнчү банктын комиссиясы
6.
Инкассо
6.1. Инкассо боюнча
чыгарылган/алынган документтерди
иштеп чыгуу (төлөмгө же аксептке
каршы документтерди тапшыруу
6.2. Телекоммуникациялык
6.3. Документтерди жөнөтүү

Кепилдик боюнча төлөмдүн суммасынан

3 айлык мөөнөткө
чейин– 3%
3-6 айлык
мөөнөткө чейин –
4%
6-12 айлык
мөөнөткө чейин –
5%
0,15%
ми – 3500 сом
мин. – 3500 сом
1000 сом
3-5%

12 айдан жогору, жыл сайын, жалпы
суммасынан
12 айдан жогору, жыл сайын, жалпы
суммасынан

Документтердин топтомунун наркынан
Ар бир өзгөртүү үчүн
Ар бир билдирүү үчүн
Кепилдик боюнча төлөмдүн суммасынан
Үчүнчү банктын тарифине ылайык

мин. – 6500 сом
макс – 20 000 сом

Суммага карабастан бир ирет

1000 сом

Ар бир билдирүү үчүн
Почта чыгымдарынын (КНС менен)
чегинде

Эскертүү:
1.
Көрсөтүлгөн тарифтер пайыздык катнашта же болбосо улуттук валютада салыктарды эсепке
алынбастан берилди.
2.
Көрсөтүлгөн тарифтер кардарларга алдын ала билдирилбестен, Банктын маалымат тактасы же
www.bankasia.kg расмий сайты аркылуу маалымат берүү менен ар кандай убакта өзгөрүп кетүүсү мүмкүн.
3.
Банк кардар менен макулдашып алып жеке тарифтерди коюга укуктуу.
4.
Көрсөтүлгөн тарифтер бардык кардарларга – юридикалык жактарга, резиденттерге жана чет
өлкөлүктөргө бирдей колдонулат.
Банктын белгилери
Берилген күнү________ Кызматкердин аты-жөнү___________________ Кызматкердин колу______

