
 

№ 22 "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК", ЖАКтын Банктын  
01.10.2019 дан баштап Бишкек шаарындагы болумдору учун; 
13.01.2020 дан баштап регион болумдор учун 
 ЖЕКЕ кардарларга КАРАТА  КОЛДОНУЛУУЧУ жалпы тарифтери 

№ Кызматтын аталышы Комиссиялар / шарттар 

 
 

 
A ТАЛАП БОЮНЧА ТӨЛӨНҮҮЧҮ ЭСЕПТЕР (БИР КАРДАРДЫК НОМЕР МЕНЕН) 

1 КАЙСЫ БОЛБОЛСУН ВАЛЮТАДА АЧЫЛГАН   

1.1 Cтандарттык шарттар 300 сом 

1.2 
Атайын шарттар ("ДКИБ" ЖАКтын эмгек акы 
долбоорлорунун кызматкерлери үчүн) акысыз 

1.3 Насыя алуу максатында акысыз 

1.4 
Кошумча эсептерди ачуу / кардардын 
колдонуудагы номерине карата акысыз 

1.5 

Атайын шарттар (көргөзмөлөрдү, 
жарманкелерди, демилгелөөчү 
акцияларды жана башка кампанияларды 
жактырылган кызматтык тил каттын 
негизинде  өткөрүү учурунда акысыз 

1.6 

Пенсионерлер жана майыптар үчүн 
статусун тастыктаган докуменнтин 
көрсөткөн учурда  (биргелешкен эсеп 
ачууда бардык биргелешкен эсеп ээлери 
жогоруда аталган категорияга туура 
келүүлөрү тийиш) акысыз 

2 ТЕЙЛӨӨ (АЙ САЙЫН)   

2.1 
Улуттук валютадагы эсептер (кыргыз 
сомунда) акысыз 

2.2 Мультивалюталык эсептер ( өлкө 
валютасындагы кайсы болбосун эсеп(тер) ) 50 сом 

2.3 
Насыя алуу үчүн гана ачылган, чет өлкө 
валютасындагы эсептер акысыз 

3 ТӨМӨНДӨТҮЛБӨГӨН КАЛДЫК   

3.1 
Улуттук валютадагы эсептер (кыргыз 
сомунда) талап кылынбайт 

3.2 мультивалюталык эсеп  500 сом 

3.3 
Бөлүмдө  ачылган мөөнөттүү депозит 

5 000 сом/ 100  АКШ долл./5 000 росс. 
руб 

3.4 
Интернет/мобилдик банкинг аркылуу 
ачылган мөөнөттүү депозит 

2 500 сом/ 50 АКШ долл. /2 500 росс. 
руб 

   B КАССАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР 

1 
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН НАК АКЧАГА 
АЙЛАНДЫРУУ***   



  
(*) - Банктын филиалы же башка обочодо турган бөлүмү 

  (**) - мында: шаар же калк жашаган пункт. 

  

(***) -  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 /20 000 АКШ 
доллары / 10 000 ЕВРО / 500 000 орус рубли 
/ 2 000 000 казак тенгеси/ 5 000 түрк лири / 
5 000 швейцария франкы / 5 000 фунт 
стерлинги  

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 

1.1 

Кардардын Банктагы эсебинен ага 
мурдараак келип түшкөн нак акча 
которуулар (башка банктан которуулар, 
ички банктык которуулар (өз эсептери 
боюнча ички банктык которуулардан 
башка) түрүндө , кардардын эсебине 
чегерүү менен карттан картка которуу 

* Төмөнкү пункттарды кошо алганда, 
мында төмөнкүлөр эске алынбайт: 
 -эмгек акы/кампустук долбоорлор 
кардарлары -ден соолугу боюнча 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар; 
-Эл аралык акча которуу системалары 
аркылуу келип түшкөн акча 
каражаттарын берүү;  
- нак акча чыгарыла турган Банктын 
филиалынын жайгашуусуна карабастан, 
DKIB, кредити катары алынган кайсы 
болбосун валютада; 
 - "ДКИБ" ЖАК филиалынджа жайгашкан 
банкомат иштебеген учурда;                  
 -Банкомат картты алып койгон учурда 
(арыз боюнча)                                 

- 

улуттук валютада (кыргыз сомунда)  40 000 сомго чейин - 0,5% мин 60 сом                    
40 000 сомдон жогору - 0,5% мин 60 сом                                                                     

- 

АКШ  долларында   АКШ 600 долл. чейин -1% (мин 5 долл 
США), 
 600 АКШ долл жогору - 0,4% (мин 5 
долл США)                                           



- 

ЕВРО /орус рублинде / казак тенгесинде / түрк 
лиринде / швейцария франкында / фунт 
стерлингинде 

0.5% (мин 5 ЕВРО / 100 рубли/ 500 тенге 
/ мин 5 лир / 5 франк/ 5 фунт   
тиешелүүлүгүнө жараша) 

- 

Эгерде акча каражаттар (мөөнөттүү 
депозитетрди кошо алганда) кардардын 
эсебинде 1 калдендардык жыл же андан 
ашык жылга жатса, кайсы болбосун 
валютада (улуттук жана чет өлкө) 

АКШ 40 000 долл. чейин -0,5 % мин 50 
АКШ  долл                 40 000 сомдон 
жогору - акысыз 
АКШ долл:  
600 АКШ долл.чейин - 1% (мин 5 АКШ 
долл), 
 600  АКШ долл жогору -акысыз 
башка валютада 
акысыз 

1.2 

"ДКИБ" ЖАК банкоматтары (сомдор, АКШ 
доллары) аркылуу же төлөм терминалдары 
аркылуу (сомдор) мурда эсепти толуктоо 
үчүн келип түшкөн акяа каражаттарын кошо 
алганда, кардардын Банктагы эсебинен 
мурда бул эсепке накталай салынган жана 
андан аркы операциялар үчүн 
колдонулбаган  (бул нак акча салынган 
Банктын филиалында сыяктуу эле, КР ушул 
же башка административдик аймагында 
жайгашкан Банктын филиалында/дарында 
да) кайсы болбосун валютада (улуттук жана 
чет өлкө валютасында )  

 
АКШ 40 000 долл. чейин -0,5 % мин 50 
АКШ  долл 
 40 000 сомдон жогору - акысыз 
АКШ долл:  
600 АКШ долл.чейин - 1% (мин 5 АКШ 
долл), 
 600  АКШ долл жогору -акысыз 
башка валютада 
акысыз 

1.3 

   эсеп ачуусуз эле (паспорттогу 
маалыматтар боюнча)  улуттук валютада 
(сом түрүндө), АКШ долларында, ЕВРОДО 
филиалдар ортосунда  которуулар боюнча 

акысыз 

1.4 

Банктын нак акчага айландыруу жүргүзүлүп 
жаткан филиалынын жайгашкан жерине 
көз карандысыз, банк тарабынан 
белгиленген накталай валютаны 
алмаштыруу курсу боюнча кайсы болбосун 
валютада кардардын сатып алусу 

акысыз 

1.5 
Кардардын Банк  тарабынан белгиленген 
нак эмес валютаны алмашуу курсу боюнча 
сатып алуусу   



- 

улуттук валютада (кыргыз сомунда) акысыз 

- 

Эгерде акча каражаттары кардардын 
эсебинде  конвертация жүзөгө 
ашырылгандан кийин калса, чет өлкө 
валютасында 

  

  1 календардык жылга чейин тиешелүү валютада, ушул бөлүктүн 1.1-
пунктунан комиссиядан 50%, мында 
минималдуу комиссия толук көлөмдө 
алынат  от комиссии из п. 1.1. 
настоящего раздела в соответствующей 
валюте, при этом минимальная 
комиссия взимается в полном объеме  

  1 календардык жыл жана андан ашык акысыз 

1.6 

Банктын нак акчага айландыруу жүргүзгөн 
филиалынын жайгашкан жерине көз 
карандысыз ДКИБде насыя катары алынган 
кайсы болбосун валютада акысыз 

1.7 башка банктар тарабынан чыгарылган  Visa, 
MasterCard эл аралык пластик карттары 
боюнча ПОС-терминалдар аркылуу   

  
5 000 АКШ долларына чейин нак акчага 
айландыруу  2%  чейин (мин. 2 АКШ долл) 

  
5 001 АКШ долларына чейин нак акчага 
айландыруу макулдашуу боюнча 

  Карттын банк-эмитенти кошумча комиссия өндүрүүгө укуктуу 

1.8 

башка банктар тарабынан чыгарылган 
"Элкарт" локалдык пластик карттары 
боюнча кассалык ПОС-терминалдар 
аркылуу 

акысыз ( карттын эмитент банкы 
кошумча комиссия ала алат ) 

2 НАКТАЛАЙ САЛГАНДЫГЫ ҮЧҮН КОМИССИЯ   



2.1 акча которууларды жүзөгө ашыруу үчүн 
(башка банктан которуулар, ички банктык 
которуу (өз эсептери боюнча ички банктык 
которууларды кошпогондо)) 

 **Төмөнкү пункттарды 
кошоалганда,мында төмөнкүлөр эске 
алынбайт:                                            -эмгек 
акы/кампустук долбоорлор кардарлары                      
-ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү 
чектелген адамдар 
-Эл аралык акча которуу системалары 
аркылуу акча каражаттарын которуу 
- КР административдик бир аймагынын 
чегинде үчүнчү жак тарабынан эсепти 
толуктоо                       
 - "ДКИБ" ЖАК филиалынджа жайгашкан 
банкомат иштебеген учурда;                                                              
-Банкомат картты алып койгон учурда 
(арыз боюнча)                   

2.1.1 улуттук валютада (кыргыз сомунда)  
 АКШ 40 000 долл. чейин -0,5 % мин 50 
АКШ  долл 
 40 000 сомдон жогору - акысыз              

2.1.2 

чет өлкө валютасында  
 600 АКШ долл  чейин  - 1% (min USD 5), 
 600 АКШ долларынан жогору 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)   
 
Башка валютада: 
күндөлүк негизде белгиленет жана акча 
каражаттары которулган күнгө карата 
белгиленген комиссиялык төлөмгө 
ылайык колдонулат (ошондой эле  
кардар тарабынан Банктын накталай 
валюта алмашуу курсу боюнча сатылып 
алынган акча каражаттарына карата да 
колдонулат)   

  
Акча которуу жүргүзүлгөн күнгө чейин 
депондоштурулган, накталай салгандыгы 
үчүн комиссия:   



  

60 календардык күндөн ашык 

 
40 000 АКШ долл. чейин -0,5 % мин 50  
сом  
40 000 сомдон жогору -колдонулбайт  ;  
 
600 АКШ долл  чейин -1 % ( мин 5  АКШ 
долл)                                                                 
600 АКШ долл жогору  -колдонулбайт  
 
          
   башка валютада: колдонулбайт                      

  

- 30 календардык күндөн ашык, бирок 60 
календардык күндөн аз 

 
40 000  сомго  чейин -0,5 % мин 50  сом 
 40 000 сомдон жогору  которулуучу 
каражат суммасына 50 % жеңилдик 
менен колдонулат  
 
 АКШ долларында: 
 600 АКШ долл. чейин -  1% (мин 5 АКШ 
долл)  
 600 АКШ долл жогору -50%-которулуучу 
каражат суммасына 50 % жеңилдик 
менен колдонулат 
 
   башка валютада- 50%-которулуучу 
каражат суммасына 50 % жеңилдик 
менен колдонулат 

2.2 

Банк филиалында өз эсебине КР бир 
административдик аймагында ачылган 
филиалдагы* эсебине салынган 

улуттук валютада 
40 000  сомго  чейин -0,5 % ( мин 50  
сом)                                                                  
40 000 сомдон жогору  -акысыз 
 
АКШ  долларында:                      
600 АКШ долл. чейин -  1% (мин 5 АКШ 
долл)  
600 АКШ долл жогору - акысыз 
 
башка валютада: 
акысыз 

2.2.1 

Банк филиалында өз эсебине жана үчүнчү 
жактардын КР башка админи стративдик 
аймагында ачылган филиалдагы эсебине 
салынган  улуттук валютада (кыргыз 
сомунда)  

   өз эсебине  40 000  сомго  чейин -0,5 % 
( мин 30  сом)                                                                  
40 000 сомдон жогору  -0,1% (мин 30 
сом)                                                   үчүнчү 
жактардын эсебинде:0,1% (мин 30 сом)                                   



2.2.2 

Банк филиалында өз эсебине жана үчүнчү 
жактардын КР башка админи стративдик 
аймагында ачылган филиалдагы эсебине 
салынган  чет өлкө валютасында 

 өз эсебине 600 АКШ долл  чейин -1 % ( 
мин 1  АКШ долл)                                                                 
 600 АКШ долл жогору  -0,1% (мин 1 
АКШ долл) 
  
   үчүнчү жактардын эсебинде:0,1% 
(мин1 АКШ долл)                                   

2.2.3 

Банк филиалында өз эсебине жана үчүнчү 
жактардын КР башка админи стративдик 
аймагында ачылган филиалдагы эсебине 
кредит төлөө максаттары үчүн салынган  
кайсы болбосун валютада 

акысыз 

2.2.4 

"ДКИБ" ЖАКтын төлөм терминалдары 
аркылуу улуттук валютаны (сом) эсепке 
салууда (эсепти толуктоо) 

акысыз 

- 1 жолку толуктоого лимит 20 000 сом 

- 
бир кардардык номердин алкагында 
эсепти толтурууга толук бир күндүк лимит  50 000 сом 

2.3 
эсеп ачуусуз филиал аралык которуулар  
боюнча (паспорттогу маалыматтар боюнча), 
улуттук валютада (сом), АКШ долларында, 
ЕВРО 

 0.1% (мин 50 сом /  2 АКШ долл/  2 
ЕВРО) 

 


