"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАКы
Накталай акча салууга жана акча каражапарын чет елкелук накталай валютага айландырууга комиссия
21.07.2022-жылдан баштап кийинки жаыртканга чейин колдонууда болот
ДКИБге накталай акча салгандыгы
учун комиссия
Бишкек шаарынын филиалдары учун
Шарпары
Валюта
Комиссия
0,00%
$0 - $30.000
USD
0,00%
€0 - €30.000
EUR
3,00%
£ 0 - 500
GBP
CHF 0 - 500
3,00%
CHF
TRY 0 - 500
3,00%
TRY
RUB 500k
RUB
3,00%
KZT 1 mio
3,00%
KZT

ДКИБде накталай акчага айландырганы
учун комиссия
Бишкек шаарынын филиалдары учун
Валюта
Комиссия
Шарпары
USD
5,00%
EUR
5,00%
GBP
0,60%
£ 0 - 500
CHF
0,60%
CHF 0 - 500
TRY
0,60%
TRY 0 - 500
RUB
0,60%
RUB 500k
KZT
0,60%
KZT 1 mio

ДКИБде накталай акчага айландырганы
учун комиссия
Банкомат учун
Валюта
Комиссия
USD
5,00%

ДКИБге накталай акча салгандыгы
учун комиссия
Башка шаардын филиалдары учун
Валюта
Комиссия
Шарпары
USD
0,00%
$0 - $30.000
EUR
0,00%
€0 - €30.000
GBP
5,00%
CHF
5,00%
TRY
3,00%
RUB
3,00%
RUB 500k
KZT
3,00%
KZT 1 mio

ДКИБде накталай акчага айландырганы
учун комиссия
Башка шаардын филиалдары учун
Валюта
Комиссия
Шарпары
USD
5,00%
EUR
5,00%
GBP
0,60%
CHF
0,60%
TRY
0,60%
RUB
0,60%
RUB 500k
KZT
0,60%
KZT 1 mio

ДКИБде накталай акчага салгандыгы
учун комиссия
Банкомат учун
Валюта
Комиссия
USD
0,00%

№

A
1

№ 26 "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" ЖАКтын Банктын ЖЕКЕ кардарларга КАРАТА КОЛДОНУЛУУЧУ 21/07/2022дан баштап иштеген жалпы тарифтер
ЖЕКЕ кардарларга КАРАТА КОЛДОНУЛУУЧУ жалпы тарифтердин 2;3;4;8 -бөлүгүнө өзгөртүү киргизилсин
Кызматтын аталышы
Комиссиялар / шарттар
ЭСЕП ( БИР КАРДАРЛЫК НОМЕРДЕ)
КАЙСЫ ВАЛЮТАДА БОЛБОСУН ЭСЕП АЧУУ

1.1

Жеке ишкерлерге бир кардарлык номерде эсептерди ачуу, (1.2 пунктунан тышкары)

300 сом

1.2

Бир кардарлык номерде эсептерди: а) пенсионерлерге б) ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү
чектелген адамдарга в) эмгек акы долбоорлор кардарларга г) Кошумча эсептерди ачуу / кардардын
колдонуудагы номерине карата
Эскроу эсебин ачуу жана алып жүрүү

акысыз

1.3
2

0,1% бүтүмдөн (мин 14 000 сом)

ЭСПЕПТИ ТЕЙЛӨӨ (ай сайын)

2.1
2.2

Улуттук валютадагы эсептер (кыргыз сомунда)
Мультивалюталык эсептер ( өлкө валютасындагы кайсы болбосун эсеп(тер), мөөнөттүү аманат
боюнча пайыздарды чегерүүдөн тышкары)

акысыз
50 сом

3
3.1
3.2
B
1

ТӨМӨНДӨТҮЛБӨГӨН КАЛДЫК
Улуттук валютадагы эсептер (кыргыз сомунда)
талап кылынбайт
мультивалюталык эсеп
500 сом
КАССАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР/ НАКТАЛАЙ МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
БАНКТЫН БӨЛҮМДӨРҮНДӨ УЛУТТУК ВАЛЮТАДАГЫ АКЧА КАРАЖАТТАРЫН НАК АКЧАГА АЙЛАНДЫРУУ

1.1

-эмгек акы кызматкерлери /кампустук долбоорлордун катышуучулары
- пенсионерлер
-ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар;
- эл аралык ыкчам акча которуу системалары аркылуу келип түшкөн акча каражаттарын берүү
(пластик карттарынан акча каражаттарын берүүнү кошпогондо);
- нак акча чыгарыла турган Банктын филиалынын жайгашуусуна карабастан, DKIB ЖАКтын кредити
катары алынган сумма үчүн;
- "ДКИБ" ЖАК филиалында жайгашкан банкомат иштебеген учурда;
-Банкомат картты алып койгон учурда (арыз боюнча)
- Банк тарабынан белгиленген нак/нак эмес валютаны алм ашуу курсу боюнча кардар тарабынан
сатылып алынган
- эсеп ачуусуз эле (паспорттогу маалыматтар боюнча) филиалдар ортосунда которуулар боюнча

акысыз

1.2

Кардардын Банктагы эсебинен ага мурдараак келип түшкөн нак акча которуулар (башка банктан
которуулар, ички банктык которуулар (өз эсептери боюнча ички банктык которуулардан башка)

40 000 сомго чейин -0,5 % мин 50 сом
40 000 сомдон жогору - 0,3% мин 50 сом

1.3

мурда эсепке салынган нак акча каражаттары менен ( анын ичинде "ДКИБ" банкоматтары/төлөм 40 000 сомго чейин -0,5 % мин 50 сом
терминалдары аркылуу келип түшкөн акча каражаттары )
40 000 сомдон жогору - акысыз

1.4

башка банктар тарабынан чыгарылган "Элкарт" локалдык пластик карттары боюнча кассалык ПОСтерминалдар аркылуу

акысыз ( карттын эмитент банкы кошумча комиссия ала алат )

(*) - акча каражаттарын нак акчага айландыруу:
- 1000 сом жана 5 000 сом номиналындагы ири купюрадагы улуттук валюталарды жана
- НБЧ (нак акчага буйрутма берүү чегинен) жогору суммада: 600 000 сом
2
2.1

2.2

2.3

1 банк күнү үчүн алдын ала буйрутма боюнча (улуттук валюта үчүн 15:00го
чейин) жүзөгө ашырылат, мында "ДКИБ" ЖАК буйрутманы аткаруу үчүн
күндөрдүн санын көбөйтүү укугун өзүнө калтырат

БАНКТЫН БӨЛҮМДӨРҮНДӨ ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДА АКЧА КАРАЖАТТАРЫН НАК АКЧАГА АЙЛАНДЫРУУ
-Эл аралык ылдам акча которуу системалары аркылуу келип түшкөн акча каражаттарын берүү;
акысыз
- эсеп ачуусуз эле акча которуулар (паспорттогу маалыматтар боюнча) филиалдар ортосунда
которуулар боюнча
-акча каражаттарын чет валютасында алышкан эмгек акы долбоорлорунун кызматкерлери ( "ДКИБ"
ЖАКтын эмгек акы долбоорлорунун кызматкерлери, эмгек акыларды, гонорарларды , иш сапар
Күнүмдүк негизде белгиленет
төлөмдөрүн ж.б нак акчага айландыруу үчүн)
Кардардын Банктагы эсебинен ага мурдараак келип түшкөн нак акча которуулар, нак эмес алмашуу курсу боюнча сатылып алынган

2.3.1
2.3.2

АКШ долларында
Евродо

2.3.3

Орус рублинде

2.3.4

Казак тенгесинде

2.3.5
2.3.6

Түрк лирасында
Швейцария франкында

2.3.7

Стерлинг фунттарында

2.4
2.4.1

мурда эсепке салынган накталай акча каражаттары менен
АКШ долларында

акысыз

2.4.2

башка чет өлкөлүк валютада

акысыз

3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

(*) - акча каражаттарын нак акчага айландыруу:
1 банк күнү үчүн алдын ала буйрутма боюнча (улуттук валюта үчүн 15:00го
- НБЧ (нак акчага буйрутма берүү чегинен) жогору суммада: 20 000 АКШ доллары / 10 000 ЕВРО / 500 чейин) жүзөгө ашырылат, мында "ДКИБ" ЖАК буйрутманы аткаруу үчүн
000 орус рубли / 2 000 000 казак тенгеси/ 5 000 түрк лири / 5 000 швейцария франкы / 5 000 фунт
күндөрдүн санын көбөйтүү укугун өзүнө калтырат
стерлинги
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН НАКТАЛАЙ БЕРҮҮ БАНКОМАТТАРДАН
"Банк Компаньон" ЖАКтын банкоматтар түйүндөрүндө "ДКИБ" ЖАК чыгарган пластик карттары
акысыз
боюнча накталай акчаны чечип алуу
"ДКИБ" ЖАКтын банкоматтар түйүндөрүндө "ДКИБ" ЖАК чыгарган Visa, MasterCard эл аралык
Күнүмдүк негизде белгиленет
төлөм карттары боюнча АКШ долларын накталай чечип алуу
Чет өлкөлүк банктар тарабынан чыгарылган эл аралык Visa жана MasterCard төлөм карталары менен Күнүмдүк негизде белгиленет
DKIB ЖАКтын банкомат тармагында накталай акчаны чечип алуу
ЭЛ АРАЛЫК ПЛАСТИК КАРТТАРЫ ( БАНКТЫН КАССАСЫ АРКЫЛУУ НАК АКЧАГА АЙЛАНДЫРУУ БОЮНЧА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР)
башка банктар тарабынан чыгарылган Visa, MasterCard эл аралык пластик карттары боюнча ПОСКүнүмдүк негизде белгиленет
терминалдар аркылуу *
(*) Карттын банк-эмитенти кошумча комиссия өндүрүүгө укуктуу

5

Күнүмдүк негизде белгиленет

БАНКТЫН БӨЛҮМДӨРҮНДӨ УЛУТТУК ВАЛЮТАДА НАК АКЧА САЛГАНДЫГЫ ҮЧҮН КОМИССИЯ

5.1

5.2
5.3

6
6.1
6.1.1
7
7.1

7.2
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2

8.3

Банк филиалында өз эсебине жана үчүнчү жактардын КР бир административдик аймагында ачылган
филиалдагы эсебине салынган мында төмөнкүлөр эске алынбайт:
-эгек акы/кампустук долбоорлор кардарлары
- пенсионерлер
-ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар
-эл аралык ыкчам акча которуу системалары аркылуу акча каражаттарын которуу
- кредитти төлөө/кредиттик карталарды толтуруу
- "ДКИБ" ЖАК филиалында жайгашкан банкомат иштебеген учурда;
-Банкомат картты алып койгон учурда (арыз боюнча)
Банк филиалында өз эсебине жана үчүнчү жактардын КР башка админи стративдик аймагында
ачылган филиалдагы эсебине салынган
"Демир Трансфер" которуулары (эсеп ачпастан тармактар аралык которуулар үчүн (паспорттогу
маалыматтар боюнча)).
Бир алуучуга күнүнө жөнөтүлгөн максималдуу сумма 200 000 сом же башка валютадагы эквивалента

40 000 сомго чейин -0,5 % мин 50 сом
40 000 сомдон жогору - акысыз

0,1% (мин 50 сом)
0,1% (мин 50 сом)

УЛУТТУК ВАЛЮТАДАГЫ НАК АКЧАНЫ КАЙРА САНОО ҮЧҮН
Кардардын талабы боюнча купюраларды/монеталарды кайра эсептөө/ чоңойтуу үчүн комиссия
1 сом, 3 сом, 5 сом,10 сом монеталар жана 20 сом номиналындагы купюралар

500 сомго чейин - акысыз,
501 сомдон тартып- суммадан 1% (мин 50 сом)
УЛУТТУК ВАЛЮТАДАГЫ НАК АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖАБДУУ АРКЫЛУУ САЛГАНДЫГЫ ҮЧҮН КОМИССИЯ
"ДКИБ" ЖАКтын банкоматтарында "ДКИБ" ЖАК чыгарган Visa, MasterCard карттарына:
- бир банкоматтан толуктоого суткалык лимит: 100 000 сом
-бир кардар үчүн толуктоого суткалык лимит 400 000 сом (АКШ доллары эквивалентинде )
- купюралардын номиналы: 200/500/1000/2000/5000 сом
"ДКИБ" ЖАК төлөм терминалдарында

акысыз

акысыз

БАНКТЫН БӨЛҮМДӨРҮНДӨ ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДА НАК АКЧА САЛГАНДЫГЫ ҮЧҮН КОМИССИЯ
Банк филиалында өз эсебине жана үчүнчү жактардын КР бир административдик аймагында ачылган филиалдагы эсебине салынган мында төмөнкүлөр эске алынбайт:
-эгек акы ( чет өлкөлүк валютада эмгек акы алган айлык акы долбоорлорунун/иш сапар/гонорарлар ж. б. у. с. кызматкерлери)
АКШ долларында
Күнүмдүк негизде белгиленет
башка чет өлкө валютасы
Күнүмдүк негизде белгиленет
КР башка административдик бирдигинин филиалында ачылган өзүнүн эсебине же үчүнчү жактын
эсебине Банктын филиалында накталай салынгандар ( SWIFT которууларды жүзөгө ашыруу
максатында салынгандарды эске албаганда)
АКШ долларында SWIFT которууларды жүзөгө ашыруу максатында 600 АКШ долларына чейин
накталай салынгандар. Эгерде банк 8.1-п. комиссияны кармаса: 600 АКШ долл чейин - 1% (мин USD
5), бул пункт боюнча комиссия конкреттүү салынган суммага колдонулбайт.

0,1% (мин USD 1)

күндөлүк негизде белгиленет жана акча каражататры которулган күнгө карата
белгиленген комиссиялык төлөмгө ылайык колдонулат (ошондой эле кардар
тарабынан Банктын накталдай валюта алмашуу курсу боюнча сатылып
алынган акча каражаттарына карата да колдонулат)

8.4

SWIFT которууларын жүзөгө ашыруу максатында 600 АКШ долларынан жогору суммада накталай
салынган

күндөлүк негизде белгиленет жана акча каражататры которулган күнгө карата
белгиленген комиссиялык төлөмгө ылайык колдонулат (ошондой эле кардар
тарабынан Банктын накталдай валюта алмашуу курсу боюнча сатылып
алынган акча каражаттарына карата да колдонулат)

8.5

SWIFT которууларын жүзөгө ашыруу максатында башка чет өлкө валютасында накталай салынган

күндөлүк негизде белгиленет жана акча каражататры которулган күнгө карата
белгиленген комиссиялык төлөмгө ылайык колдонулат (ошондой эле кардар
тарабынан Банктын накталдай валюта алмашуу курсу боюнча сатылып
алынган акча каражаттарына карата да колдонулат)

8.6

"Демир Трансфер" которуулары (эсеп ачпастан тармактар аралык которуулар үчүн (паспорттогу маалыматтар боюнча)).
Бир алуучуга күнүнө жөнөтүлгөн максималдуу сумма 200 000 сом же башка валютадагы эквивалента

8.6.1
8.6.2
8.6.3

АКШ долларында
Евродо
Орус рублинде

0.1% (мин 2 долл. США)
0.1% (мин 2 ЕВРО)
0.1% (мин 100 руб)

8.6.4

Казак тенгесинде

0.1% (мин 500 тенге)

АКШ долларындагы, Евро, орус рубл, казак тенге эскилиги жеткен жана кемчилдиги бар
банкнотторду кардардын эсебине чегерүүдө же алмашуу операцияларында кабыл алуу үчүн
комиссия (Банктын эскилиги жеткен жана кемчилдиги бар банкнотторду кабыл алуу жөнүндө
стандарттарына ылайык)
БАНК ЖАБДУУЛАРЫНДА АКШ ДОЛЛАРЫНДА НАКТАЛАЙ САЛУУ ҮЧҮН КОМИССИЯ

0,01

9.1

"ДКИБ" ЖАКтын банкоматтарында "ДКИБ" ЖАК чыгарган Visa, MasterCard эл аралык карттарына":
- бир банкоматтан толуктоо лимити: 100 000 сом (АКШ долл. эквивалентинде)
- бир кардар үчүн суткалык лимит 400 000 сом (АКШ долл. эквивалентинде)
- купюралардын номиналы 20/50/100 долл. США

акысыз

10
10.1

ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДА НАК АКЧАЛАРДЫ КАЙРА САНОО ҮЧҮН КОМИССИЯ
Кардардын эсебине чегерүүдө АКШ долларындагы ЕВРОдогу (20 жана андан төмөн номиналдагы
купюралар) чакан нарктагы купюраларды кайра эсептөө үчүн комиссия
Кардардын эсебине чегерүүсүз/50 000 АКШ долларынан (же башка чет өлкө валютасындагы
эквивалентинде ) ашык өлчөмдө каражат эсебине чегерүү жана жума ичинде эсептен алуу менен чет
өлкө валютасынын купюраларын кайра эсептөө үчүн комиссия
* Банк чет өлкө валютасындагы монеталарды кабыл албайт
Валюта алмашуу чегинен (валюта алмашуу чеги 5 000 АКШ долларына барабар, эгерде Банк
Казыналыгы тарабынан башкасы белгиленбесе) жогору сумма үчүн валюта алмашуу (сатып
алуу/сатуу)

8.7

9

10.2

11

С
1
1.1

0,01
ар бир купюрага 5 сом (макс 200 АКШ долл)

1 банк күнү үчүн алдын-ала буйрутма боюнча жүзөгө ашырылат, мында
"ДКИБ" ЖАК буйрутманы аткаруу үчүн күндөрдү узартуу укугун өзүнө
калтырат

УЛУТТУК ВАЛЮТАДА АКЧА КОТОРУУЛАР (КЫРГЫЗ СОМ)
ИЧКИ БАНКТЫК КОТОРУУЛАР
банктын филиалдары/аманат кассалары аркылуу

-

кардардын эсептери ортосунда

акысыз

-

үчүнчү жактардын эсептеринде

15 сом

1.2

Интернет Мобилдуу Банкинг аркылуу

акысыз

1.3

ДКИБ банкоматы аркылуу

акысыз

2
2.1

КЛИРИНГДИК/ГРОССТУК КОТОРУУЛАР
банктын филиалдары/аманат кассалары аркылуу
саат 9.00дон 11:00го чейинки клиринг убактысында өткөрүлүүчү

2.1.1

2.1.2
*

**
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
D
1
1.1

1.2
1.3
2
2.1
2.1.1

2.1.2

5 000 сомго чейин - 5 сом,
5 001 сомдон 100 000 сомго чейин– 50 сом,
100 001 сомдон 500 000 сомго чейин - 60 сом
500 000 сомдон жогору - 70 сом

саат 9.00дон 11:00го чейинки гросс убактысында өткөрүлүүчү (майрам алдындагы күнү саат 14:00го 165 сом
чейин)
Пакеттик клиринг системасынын (ПКС) күнүнүн регламентин бузуу менен кабыл алынган
тиешелүү стандарттык комиссия жогору плюс төмөнкү өлчөмдө айып:
100 000 сомго чейин - 250 сом,
100 001 сомдон 500 000 сом го чейин- 450 сом,
500 000 сомдон жогору- 600 сом
Пакеттик гросс системасынын (ПКС) күнүнүн регламентин бузуу менен кабыл алынган

стандарттык комиссия жогору плюс 500 сом

Операциялык системада кат жүзүндө даярдалган же гросс боюнча жөнөтүлгөн төлөм өткөрүлгөндөн
кийин төлөмдү өзгөртүү же жокко чыгаруу
Интернет-Банкинг аркылуу
саат 9.00дон 11:45ке чейинки клиринг убактысында өткөрүлүүчү (майрам алдындагы күнү саат
14:00го чейин)
саат 9: 00дөн 16: 00гө чейинки гросстук убактысында өткөрүлүүчү (майрам алдындагы күнү саат 15:
00гө чейин)
Операциялык системада кат жүзүндө даярдалган же гросс боюнча жөнөтүлгөн төлөм өткөрүлгөндөн
кийин төлөмдү өзгөртүү же жокко чыгаруу
ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК ВАЛЮТАДА АКЧА КОТОРУУЛАРЫ
ИЧКИ БАНКТЫК КОТОРУУЛАР
банктын филиалдары/аманат кассалары аркылуу
кардардын эсептери ортосунда
үчүнчү жактардын эсептеринде
Интернет Мобилдуу Банкинг аркылуу
ДКИБ банкоматы аркылуу

60 сом

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

банктын филиалдары/аманат кассалары аркылуу
АКШ долларында
OUR**
BEN***
ЕВРО
OUR**

12 сом
165 сом
60 сом

акысыз
120 сом
акысыз
акысыз

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

2.1.3
2.1.4

Германияга
башка өлкөлөргө

0.15% плюс 15 ЕВРО SWIFT үчүн комиссия (мин 20 ЕВРО, макс 200 ЕВРО)
0.2% плюс 20 ЕВРО SWIFT үчүн комиссия (мин 40 ЕВРО, макс 300 ЕВРО)

BEN***
орус рублинде, казак тенгесинде (OUR**)

30 ЕВРО
0.1% плюс 10 АКШ долл SWIFT үчүн комиссия (мин 20 АКШ долл, макс 300
АКШ долл)

кытай юанында
OUR**
BEN***

2.1.5

2.1.7
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.2.4
3

0,2% плюс 10 АКШ долл СВИФТ үчүн комиссия (мин 30 АКШ долл, макс 300
АКШ долл )
0.1% плюс 10 АКШ дол SWIFT үчүн комиссия (мин 20 АКШ долл, 200 АКШ
доллары)

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)
(*) - 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
Валюталоонун "дал ошол күнү" саат 13:00дон 16:00го чейин кабыл алынган төлөмдөр (Банктын
которуулар боюнча жогоруда көрсөтүлгөн ар бир комиссия үчүн плюс 0.1%
жактыруусу менен)
Банктын операциялык системасында өткөрүлгөндөн кийин чыгыш акча которуулары SWIFT
400 сом
системасы боюнча жөнөтүлгөнгө чейин өзгөртүү же жокко чыгаруу
Интернет-Банкинг аркылуу
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)
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)
(***) -Банк(тардын) корреспонденттин(тердин) комиссия(лары)сы - жөнөтүүчүнүн эсебинен
(***) -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
Алуучу жок болуп же эсеп жабылып калган учурда , кардардын талабы боюнча же болбосо банктын акысыз (ДКИБ айкын алынган сумманы, б.а. корреспондент банктардын
ыктыярына жараша башка учурларда чыгыш акча каражаттарын кайтарып алуу
комиссияларын минуска чыгаруу менен)
Төлөмгө толуктоолор, өзгөртүүлөр, төлөмдү жокко чыгаруу жана чыгыш төлөмдөрү боюнча суроокорреспондент банктын комиссиясы (төлөмдөр бөлүмү тарабынан
талаптар
сунушталат) жана плюс кошумча 40 АКШ долл
Төлөмдөрдү изилдөө, жокко чыгаруу жана өзгөртүүгө, ошондой эле
ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДАГЫ КИРГЕН АКЧА КОТОРУУЛАР
төлөмдүн шайкеш келишине байланыштуу бардык чыгымдар, анын ичинде
үчүнчү жактын сарптоолору кардар тарабынан төлөнөт

3.1

Айкын келип түшкөн каражаттарды корреспондент банктар аркылуу Кардардын эсебине насыялоо

акысыз

3.2
3.2.1
3.2.2

Алуучу жок болуп же эсеп жабылып калган учурда, кардардын талабы боюнча же болбосо банктын
ыктыярына жараша башка учурларда кириш акча каражаттарын кайтарып алуу
20 АКШ долл / еврого чейин же башка валютадагы эквивалентинде
20дан 50 АКШ долл / еврого чейин же башка валютадагы эквивалентинде

5 АКШ долл / ЕВРО же башка валютадагы эквивалентинде
10 АКШ долл / ЕВРО же башка валютадагы эквивалентинде

3.2.3

50дөн 2000 АКШ долл / еврого чейин же башка валютадагы эквивалентинде

20 АКШ долл / ЕВРО же башка валютадагы эквивалентинде

3.1.4

2001 АКШ долл / евродон өйдө же башка валютадагы эквивалентинде

30 АКШ долл / ЕВРО же башка валютадагы эквивалентинде

Төлөмгө толуктоолор, өзгөртүүлөр, төлөмдү жокко чыгаруу жана кириш төлөмдөрү боюнча сурооталаптар
ЫКЧАМ КОТОРУУЛАР
"Юнистрим" / "Вестерн Юнион" / "MoneyGram" / "Золотая корона"

корреспондент банктын комиссиясы (төлөмдөр бөлүмү тарабынан
сунушталат) жана плюс кошумча 20 АКШ долл

3.3
4
4.1
E
1

төлөм өткөрүлгөн учурга карата системанын тарифтик сеткасына ылайык

F
1

ЧЕКТЕР
ДКИБ НЫН СТАНДАРТТЫК ЧЕК КИТЕПЧЕСИН ЧЫГАРУУ (Банк жетекчилигинин жактыруусу менен гана) 150 сом
(25 БАРАК)
МАМЛЕКЕКТТИК БААЛУУ КАГАЗДАР (КР ФМ МАМЛЕКЕТТИК КАЗЫНА ВЕКСЕЛДЕРИ)
Депозитардык эсеп ачуу
акысыз

2

Депозитардык эсепти тейлөө

3

Биринчилик жана экинчилик рыноктордо Мамлекеттик баалуу кагаздар (МБК*) менен операциялар (МБКнын биринчилик ** жана экинчилик рынокторунда*** Банктын Кардардын
эсебинен МБКларды сатып алуусу; Банктын КАрдарга таандык МБКны экинчилик рынокто** сатып өткөрүүсү (номиналдык нарк боюнча)), эгерде МБК менен жүргүзүлгөн
операциянын көлөмү**** төмөнкүчө болсо

3.1

50 000 сомго чейин

3.2

50 000 сомдон жогору

4

акысыз

250 сом ( Кыргыз Республикасынын резидент кардарлары үчүн - акысыз)

0,5% ( 1 000 сом) (Кыргыз Республикасынын резидент кардарлары үчүн акысыз)
Аукциондун натыйжалары тууралуу маалыматтарды сунуштоо (билдирме канаттандырылган шартта) акысыз

(*) – МБК: Мамлекеттик казына векселдери (Эмитент -КР ФМ)); Мамлекеттик казына облигациялары (эмитент – КР ФМ); Улуттук банктын ноталары (эмитент – Улуттук банк).
(**) – МБКлардын биринчилик рыноктогу операцияларына Банктын анын эмитенти тарабынан жүргүзүлгөн аукциондорго катышуусу жана МБКларды Кардарга анын атынан же
эсебинен сатып берүүсү кирет.
(***) – МБКлардын экинчилик рыноктогу операцияларына МБКлардын биринчилик рыноктогу операцияларына кирбеген, МБКлар менен жүргүзүлгөн кайсы болбосун операциялар
кирет.
(****) – МБК аукционунда Банктын билдирмелери канааттандырылган шартта - айкын сатылып алынган МБКнын номиналдык суммасы; операциялар экинчилик рыногунда
жүргүзүлгөн учурда - айкын сатылып алынган же сатып өткөрүлгөн МБКнын номиналдык суммасы.

G
1

Аукциондордо же экинчилик рынокто МБК сатып алуу үчүн акча каражаттары аукцион өткөрүлчү же экинчилик рынокто операциялар жүргүзүлчү күнгө чейин бир күн мурун
Кардардын эсебине чегерилүүгө тийиш.
СУНУШТАМА КАТ/ТАСТЫКТОО/ИШЕНИМ КАТ
Кардарларга берилген же Кыргыз Республикасынын аймагы боюнча почта аркылуу жөнөтүлгөн
сунуштама каттар (Банк сунуштама каттардын чыгарылышына кепилдик бербейт)

600 сом

2
3
4

240 сом

-

Көз карандысыз аудиторлор үчүн чыгарылган, тастыктоо
Фирмалык бланкада эсептер боюнча жүгүртүүлөрдү тастыктоо
1 жыл мурунку
− 1 жылдан 3 жыл мурункуга чейин
− 3 жыл мурунку
Чет өлкө элчиликтерине жана башка эл аралык уюмдарга эсептин бар экендиги жана эсептин
балансы тууралуу тастыктоо
СУНУШТАМА КАТ/ТАСТЫКТОО/ИШЕНИМ КАТ

700 сом (салыктарды кошо алганда)

120 сом
180 сом
240 сом
500 сом ( салыктарды кошо алганда)

-

мөөнөттүү** (кардар билдирме берген күндөн кийинки2 саат ичинде даярдалган )

5

Эсептин ачылгандыгы жана/же жабылгандыгы тууралуу тастыктоо, эсептин бар экендиги тууралуу
тастыктоо жана/же эсептеги калдык тууралу маалыматтар, башка тастыктоолор

-

мөөнөтсүз* (кардар билдирме бергенден кийинки банк күнү даярдалган)

120 сом

-

мөөнөттүү** (кардар билдирме берген күндөн кийинки2 саат ичинде даярдалган )

360 сом

6

Жогоруда көрсөтүлгөн кайсы болбосун тастыктоонун дубликаты (негизги нускасына окшош же
негизги нускасынан даярдалган тили ((орус/англис) боюнча гана айырмаланган)
Жеке адамдар үчүн ишеним кат берүү

ар бир дубликат үчүн негизги тастыктоо наркынан 50%
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300 сом

H
1
1.1

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкарыкурьердик почта аркылуу жөнөтүлгөн кайсы болбосун
100 АКШ доллар
башка тастыктоолор/документтер
Ардагерлердин пенсияларын жана башка каражаттарын чегерүү үчүн эсептин бар экендиги тууралуу акысыз
Соц. Фондго тастыктоо
Кардарга РПО (ордер) документтеринин дубликатын берүү (ар бир барагына)
100 сом
Эсеп боюнча көчүрмө
кардардын өтүнүчү боюнча банктын филиалдарында/аманат кассаларында басып чыгарылган түрдө
берилчү
ай сайын
100 сом
жума сайын
300 сом
күн сайын
500 сом
кардардын өтүнүчү боюнча электрондук почта аркылуу автоматтык түрдө (ай сайын/жума сайын күн акысыз
сайын Интернет-Банкинг кызматтарын пайдалануучулар үчүн)
электрондук почта аркылуу өзгөрүүсүз берилүүчү " Demir-эсеп боюнча жардамчы" сервиси аркылуу акысыз
автоматтык транзакциялык билдирүүлөр
Кардардын эсеби боюнча чыгарылган маалымат
касса аркылуу (аманат китепчеси)
ар бир аманат китепчесине 60 сом (мак 500 сом)
жеке адамдарды тейлөө боюнча адисте (ар бир барагы үчүн)
50 сом ( мак 500 сом)
(*) - Баланстар тууралуу мөөнөтсүз тастыктоо өтүнүч кат берилген күнү жана өтүнүч кат берилген күндун мурунку кайсы болбосун күнгө берилет.
(**) - Баланс тууралуу тастыктоо өтүнүч кат жазган күндөн мурдагы кайсы болбосун күнгө берилет.
АМАНАТ-ДЕПОЗИТ СЕЙФТЕРИН ИЖАРАЛОО
Бишкек ш. жайгашкан Банктын филиалдарында жана сактык кассаларында
Кичине көлөмдөгү (48-50*14*25 см, 60*17.5*26 см)
15 күн үчүн - 1100 сом, 1 айга - 1500 сом

1.2

Орто көлөмдөгү (48-50*19*25 см)

15 күн үчүн - 1500 сом, 1 айга - 1800 сом

1.3

Чоң көлөмдөгү (48-50*48-50*25 см)

15 күн үчүн - 2200 сом, 1 айга - 2600 сом
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10
11
11.1
11.2
11.3
12
-

2
2.1

Банктын башка филиалдарында жана аманат кассаларында
Кичине көлөмдөгү(48-50*14*25 см, 60*17.5*26 см)

15 күн үчүн - 350 сом,

2.2
2.3

орто көлөмдөгү(48-50*19*25 см)
чоң көлөмдөгү (48-50*48-50*25 см)

15 күн үчүн - 750 сом, 1 айга - 1100 сом
15 күн үчүн - 1100 сом, 1 айга - 1500 сом

3

1 айга - 750 сом

I
1

Аманат-депозит сейфинин ачкычы үчүн күрөө (Банк алдында Кардардын ижара төлөмү боюнча
7000 сом/ 100 АКШ долл
карызы жок болгон шартта, Банк күрөөнүн суммасын жана ачкычтардын бардык дааналарын
кайтарып берет, ошондой эле Банк менен келишилген келишимде көрсөтүлгөн башка шарттарды
ишке ашырат)
ИНТЕРНЕТ/МОБИЛДИК-БАНКИНГ
Системага туташтыруу (системага кирүү паролдорун камтыган, чапталган конвертти берүү менен)
акысыз

2
3
4

Системаны тейлөө
Режимди алмаштыруу
Кардардын талабы боюнча, системага кирүү паролдорун камтыган, конверттерди кайра чыгаруу

5
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Кошумча коопсуздук менен камсыз кылуу
E-Token (туташтырууда 1 жолу кошулат). E-token иштөө мөөнөтү 7 жыл
Бир жолку СМС -пароль
Операцияларды жүргүзүүгө стандарттык лимиттер*
Операция түрлөрү
Валюта-алмашуу операциялары
Чет өлкө валютасын сатып алуу

6.1
-

акысыз
акысыз
120 сом (салыкты кошо алганда)
2500 сом
акысыз
Макс. суткалык лимит жана 1 операцияга лимит
300 000 сомго чейин же башка валютанын эквивалентинде

Чет өлкө валютасын сатуу

300 000 сомго чейин же башка валютанын эквивалентинде

6.2
6.3
6.4
6.5

Арбитраж

300 000 сомго чейин же башка валютанын эквивалентинде

Улуттук валютаны клиринг боюнча которуулар
Тышкы которууну жокко чыгаруу (клиринг боюнча)
Кардар эсептери ортосунда ички банктын которуулар
үчүнчү жактардын эсептерине ички банктык которуулар

1 000 000 сомго чейин
1 000 000 сомго чейин
лимитсиз
1000 000 сомго чейин же башка валютанын эквивалентинде

6.6
-

SWIFT системасы боюнча АКШ долларында/ЕВРОдо которуулар
Толук бир күндүк лимит

1 200 000 сомго чейин же башка валютанын эквивалентинде

-

1 операцияга лимит

1000 000 сомго чейин же башка валютанын эквивалентинде

J
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O
1
-

(*) - Кардар Банк тарабынан белгиленген чекте лимиттерди өз алдынча белгилөөгө укуктуу. Тарифтерде көрсөтүлгөн бул чектердин акыркы маанилери кошулган.
ИНКАССО, ДОКУМЕНТАРДЫК АККРЕДИТИВДЕР, КЕПИЛДИКТЕР
жалпы эскертүүлөрдү карагыла (6)
ТӨЛӨМ КАРТАЛАРЫ БОЮНЧА КЫЗМАТТАР
жалпы эскертүүлөрдү карагыла (7)
НАСЫЯЛАР
жалпы эскертүүлөрдү карагыла (7)
ДЕПОЗИТТЕР (МӨӨНӨТТҮҮ, ТАЛАП БОЮНЧА ТӨЛӨНҮҮЧҮ)
жалпы эскертүүлөрдү карагыла (7)
"КАМПУСТТУК КАРТ" ДОЛБООРУ
жалпы эскертүүлөрдү карагыла (7)
ЖАНА БАШКА КЫЗМАТТАР
"Тике дебеттөө" кызматтары
туташтыруу
акысыз
тейлөө (ай сайын)
акысыз
өткөрүлгөн төлөмдү жок кылуу
1 төлөм үчүн 5 сом

2
3
4

ИНТЕРНЕТ БАНКИНГ АРКЫЛУУ ДАРОО ТӨЛӨМДӨР
ТӨЛӨМ ТЕРМИНАЛДАРЫ АРКЫЛУУ ДАРОО ТӨЛӨМДӨР
кызмат көрсөтүүлөр үчүн комиссия (телекс/SWIFT/факс/телефон)

провайдердин тарифтик сеткасына ылайык
провайдердин тарифтик сеткасына ылайык
20 АКШ долл

5

Акча каражаттарын инкассациялоо боюнча кызматтар

макулдашуу боюнча

6

"Кыргызтелеком" ААК компаниясы сунушталган кызматтар үчүн (абоненттик комиссия) банктын
филиалдары/аманат кассалары аркылуу калктан төлөмдөрдү кабыл алуу
Интернет -банкинг аркылуу бюджеттик төлөмдөр (жеке адамдардын жана жеке ишкерлердин
салыктарын төлөө)

акысыз

P

"Санарип билдирмелерди алуу" - системаны тейлөө (ар айлык)

жалпы эскертүүлөрдү карагыла (7)

1.

Жалпы эскертүүлөр:
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.

2.

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

3.

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

4.

"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.

5.

ДКИБнын колдонуудагы Тарифтери боюнча маалымат кардарга анын биринчи талабы боюнча берилет

6.

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.
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.

7

7.

8.

5 000 сомго чейин - 5 сом
5 001 сомдон 20 000 сомго чейин– 10 сом,
20 000 сомдон жогору - 15 сом

Банк Башкармасынын Мүчөлөрү тарабынан жактырылган ("ДКИБ" ЖАКтын Башкармасынын отурумунан толтурулган _____ ______________2022 ж. №________ протоколго ылайык)
____________________________________
Sevki Sarilar / Сарылар Ш.

_______________________________
Omer Unver / Юнвер О.

____________________________________
Anastasiya Trofimushkina / Трофимушкина А.

________________________________
Saule Teleusheva / Телеушева С.

__________________________________
Atasel Tuncer / Тунсер А.

_______________________________
Ufuk Dinc / Динч У.

_________________________________
Galina Kucheryavaya/ Кучерявая Г.

