
№ Кызматтын аталышы Комиссиялар / шарттар
D
2 SWIFT КОТОРУУЛАРЫ (ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДАГЫ АКЧА КОТОРУУЛАР)*  Төлөмдөрдү изилдөө, жокко чыгаруу жана өзгөртүүгө, ошондой эле төлөмдүн 

шайкеш келишине байланыштуу бардык чыгымдар, анын ичинде үчүнчү жактын 

сарптоолору  кардар тарабынан төлөнөт
2.1 банктын филиалдары/аманат кассалары аркылуу

2.1.1 АКШ долларында
OUR** 0.2% плюс 20 АКШ долл  SWIFT  үчүн комиссия (мин 30 АКШ долл, макс 350 АКШ долл)

BEN*** 30 АКШ долл
2.1.2 ЕВРО

OUR**
Германияга 0.15% плюс 15 ЕВРО SWIFT үчүн комиссия (мин 20 ЕВРО, макс 200 ЕВРО) 
башка өлкөлөргө 0.2% плюс 20 ЕВРО   SWIFT үчүн комиссия  (мин 40 ЕВРО, макс 300 ЕВРО) 
BEN*** 30 ЕВРО

2.1.3 орус рублинде, казак тенгесинде (OUR**) 0.1% плюс 10 АКШ долл   SWIFT үчүн комиссия (мин 20 АКШ долл, макс 300 АКШ долл)

2.1.4 кытай юанында
OUR** 0,2% плюс 10 АКШ долл  СВИФТ үчүн комиссия (мин 30 АКШ долл, макс 300  АКШ долл ) 

BEN***  0.1% плюс 10 АКШ дол  SWIFT  үчүн комиссия (мин 20 АКШ долл, 200 АКШ доллары) 

2.1.5 башка чет өлкө валюталарында
OUR**  0.2% плюс 20 евро SWIFT үчүн комиссия  (мин 40 евро, мак 300 евро)
BEN***  0.1%плюс 10 Евро   SWIFT үчүн комиссия  (мин 20 евро, мак 200 евро)

Валюталоонун "дал ошол күнү" саат 13:00дон 16:00го чейин кабыл алынган төлөмдөр 

(Банктын жактыруусу менен)

которуулар боюнча жогоруда көрсөтүлгөн  ар бир комиссия үчүн плюс   0.1%  

2.1.7 Банктын операциялык системасында өткөрүлгөндөн кийин чыгыш акча которуулары  SWIFT 

системасы боюнча жөнөтүлгөнгө чейин өзгөртүү же жокко чыгаруу

400 сом

2.2 Интернет-Банкинг аркылуу
2.2.1 АКШ долларында

мөөнөтсүз
OUR** 0.2% плюс 20 АКШ долл  SWIFT  үчүн комиссия (мин 30 АКШ долл, макс 350 АКШ долл)

Мөөнөттүү 
OUR** 0.2% плюс 20 АКШ долл  SWIFT  үчүн комиссия (мин 30 АКШ долл, макс 350 АКШ долл)

2.2.2 EURO 
мөөнөтсүз
ОUR** 0.2% плюс 15 ЕВРО SWIFT үчүн комиссия  (мин  30 ЕВРО, макс  400 ЕВРО) 
BEN*** 0.1% (мин 10 ЕВРО, мак 400 ЕВРО)
Мөөнөттүү
ОUR** 0.2% плюс 15 ЕВРО SWIFT үчүн комиссия (мин 35 ЕВРО, мак 400 ЕВРО) 
BEN*** 0.1% (мин 15 ЕВРО, мак 400 ЕВРО)

2.2.3 Алуучу жок болуп же эсеп жабылып калган учурда , кардардын талабы боюнча же болбосо 

банктын ыктыярына жараша башка учурларда чыгыш акча каражаттарын кайтарып алуу

акысыз (ДКИБ айкын алынган сумманы, б.а. корреспондент банктардын  комиссияларын 

минуска чыгаруу менен)

2.2.4 Төлөмгө толуктоолор, өзгөртүүлөр, төлөмдү жокко чыгаруу жана чыгыш төлөмдөрү боюнча 

суроо-талаптар

корреспондент банктын комиссиясы (төлөмдөр бөлүмү тарабынан сунушталат) жана 

плюс кошумча 40 АКШ долл

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Банк Башкармасынын Мүчөлөрү тарабынан жактырылган

(***) -Банк(тардын) корреспонденттин(тердин) комиссия(лары)сы - жөнөтүүчүнүн эсебинен

Тарифтер жана шарттар боюнча тейлөө төлөм карталарын, пайыздык чендерди жана башка шарттарды кредиттер боюнча пайыздык чендери боюнча талап боюнча төлөнүүчү 

депозиттери жана мөөнөттүү депозиттери сом менен жана башка (чет) валютада, тарифтер жана шарттар боюнча кампусному долбоору (анын ичинде чыгаруу жана тейлөө 

кампусных карталарды), кызматтар "Санарип билдирмелерди алуу" тарабынан белгиленет айрым тиркемелеринде жана кайра каралат Банк кайсы убакыт болбосун жараша 

рыноктук шарттардын. "Санарип билдирмелерди алуу" кызматы боюнча тарифтер жана шарттар бул кызмат көрсөтүүнү колдонууга киргизилгенден/иштеп чыгуудан кийин күчүнө 

кирет.

Банк кардарларга жогоруда көрсөтүлгөндөн айырмаланган өздүк комиссияларды жана сый акыларды рыноктук шарттардын өзгөрүүсү сыяктуу башка факторлорго жараша, эсеп(тер) 

боюнча операциялардын көлөмү боюнча белгилөө укугун өзүнө калтырат. 

Жеке адамдар үчүн инкассо, документардык аккредитивдер жана гарантиялар боюнча тарифтер "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАКтын юридикалык жактарга жана жеке 

ишкерлерге карата колдонулуучу продукттардын бул түрлөрү боюнча тарифтерге окшош.

Жалпы эскертүүлөр:

ДКИБнын колдонуудагы Тарифтери боюнча  маалымат кардарга анын биринчи талабы боюнча берилет

№ 26 "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" ЖАКтын Банктын ЖЕКЕ кардарларга КАРАТА КОЛДОНУЛУУЧУ 03/05/2021дан баштап иштеген жалпы тарифтеринде өзгөртүү. 21/12/2021дан 

баштап иштеген өзгөртүү.

Ушуну менен "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк"  ЖАК анын кардарларына сунушталуучу банктык кызматтардын жана продукттардын бардык түрлөрүнө тарифтерди иштеп чыкты 

жана бекитти. Тарифтерге кызматтардын өздүк наркы, валюталоо күнү жана ДКИБ банк кызматтарынын бардык түрлөрүнө колдонулуучу башка шарттар   кирет.

Бардык комиссиялар салыктарды эске алуусуз көрсөтүлгөн. Салыктар Банк тарабынан Кыргыз Республикасынын колдонуудагы Салык кодексине ылайык кошумча алынат. 

Чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн комиссиялар Банк тарабынан операциялар жүргүзүлгөн учурга карата Улуттук банктын курсу боюнча улуттук валютада алынат. 

"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАК Тариф боюнча маалыматтарды толугу менен жарым жартылай каалаган учурда, кардарга алдын ала билдирүүсүз, Банктын www.demirbank.kg 

"веб-сайтына жайгаштыруу менен өзгөртүү укугун өзүнө калтырат. 

(***) -Банк(тардын) корреспонденттин(тердин) комиссия(лары)сы - алуучунун эсебинен
Мөөнөтсүз которуу - бул которууну валюталоо күнү -транзакция өткөрүлгөн күндөн кийинки банктык экинчи  иш күнү болуп саналган   опция . Транзакция күнү - дайыма банктык иш 
Мөөнөттүү которуу - бул которууну валюталоо күнү -транзакция өткөрүлгөн күндөн кийинки банктык иш күнү болуп саналган   опция . Транзакция күнү - дайыма банктык иш күнү 

ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ВАЛЮТАДА АКЧА КОТОРУУЛАРЫ

(*) -  саат 9:00дон 12:00го чейин кабыл алынган төлөмдөр   банк тарабынан валюталоонун "дал ошол күнүндө" аткарылат. Ал эми саат 13:00дон 16:00го чейин кабыл алынган 

№ 26 "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" ЖАКтын Банктын ЖЕКЕ кардарларга КАРАТА КОЛДОНУЛУУЧУ жалпы тарифтеринде SWIFT КОТОРУУЛАРЫ (ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДАГЫ АКЧА 

КОТОРУУЛАР) бөлүмүндө төмөнкүнү өзгөртүү:


