
"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАКтын 

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕРГЕ КАРАТА КОЛДОНГОН ТАРИФТЕРИ

КРдагы бардык филиалдарда жана сактык кассаларда жарактуу 24.06.2019 жылдан баштап 

№ ОПЕРАЦИЯ ТҮРҮ АКЫСЫ

A

1

1,1
Юридикалык жактарга жана Жеке ишкерлерге бир кардарлык номерде эсептерди ачуу, (1,2 пунктунан 

тышкары)
600 сом

1,2

Бир кардарлык номерде эсептерди: а)Мамлекеттик мекемелерге б) Кредит продуктун алуу максатында 

в) ПОС-терминал жана виртуалдык ПОС-терминал орнотуу максатында г) Эмгек акы долбоорлорунун 

алкагында ачуу

акысыз

1,3 Аманат эсебин ачуу 600 сом
1,4 Эскроу эсебин ачуу жана алып жүрүү 0,1% (мин 14 000 сом)
1,5 Рекультивациялык эсебти ачуу жана алып жүрүү 500 сом
2

2,1 Бир кардарлык номерде эсептерди тейлөө (ай сайын, ай ичинде операция/лар болсо) 300 сом же чет өлкө валютасында эквиваленти

2,2 Евродогу эсептерин тейлөө (ай сайын алынат, күнүмдүк баланс 50 000 Евродон жогору болсо) Орточо күндүк балансынан жылына 0,6%

2,3
Швейцария франкындагы эсептерди тейлөө (ай сайын алынат, күнүмдүк баланс 50 000 Швейцария 

франкынан жогору болсо)
Орточо күндүк балансынан жылына 1%

2,4 Мамлекеттик мекемелердин эсептерин тейлөө акысыз
2,5 Кредит продукттун алуу максатында гана бир кардарлык номерде ачылган эсептерди тейлөө акысыз
2,6 Пос-терминалды орнотуу максатында гана бир кардарлык номерде ачылган эсептерди тейлөө акысыз
2,7 Аманат эсебин тейлөө акысыз

3 ЭСЕПТЕГИ ТӨМӨНДӨБӨС КАЛДЫК 500 сом же чет өлкө валютасында эквиваленти

3,1 Мамлекеттик мекемелердин эсептери боюнча төмөндөбөс калдык алынбайт
3,2 Эмгек акы долбоорлорунун алкагындагы эсептер боюнча төмөндөбөс калдык алынбайт
4 ДКИБ ЧЕК КИТЕПЧЕСИН ЧЫГАРУУ

4,1 Стандарттык чек китепчеси (25 барак) 150 сом
4,2 500 лента чекттеринен турган чек китепчеси бир чек үчүн 15 сом
B

1

1,1
Улуттук валютаны берүү (накталай акча каражаттарын алуу) каражаттардын эсепке которулган күнү / 

анын эртеси жана андан кийинки күндөрү (1,2 пунктунан тышкары) 
0,4% (эң азы 150 сом) / 0,3% (эң азы 150 сом) 

1,2

 - Улуттук валютаны кардардын эсебинен: а) буга чейин тапшырылган суммалардын чегинде б) 

конвертациядан кийин, ошондой эле, кийинки конвертация учурунда в) мамлекеттик мекемелердин 

Элкарт карталарынан ПОС-Терминалдар аркылуу берүү (накталай акча каражаттарын алуу):

акысыз

 - НБЧдан (накталай акча буйрутма чеги - алдын ала буйрутмасыз берилүүчү накталай акча 

каржаттарынын максималдуу суммасы = 600 000 сом) жогору өлчөмдө улуттук валютаны берүү (накталай 

акча каражаттарын алуу)
- 1 000, 5 000 сом номиналында ири купюралар менен улуттук валютаны берүү (накталай акча 

каражаттарын алуу)

2
2,1

2,1,1 АКШ долларында 0,5% эң азы 5 АКШ доллары
2,1,2 Евродо 0,6% эң азы 5 евро 
2,1,3 Орус рублинде 0,6 % эң азы 150 орус рубли
2,1,4 Казак тенгесинде 0,6% эң азы 700 казак тенгеси
2,1,5 Түрк лирасында 0,6% эң азы 10 түрк лирасы
2,1,6 Швейцария франкында 0,6% эң азы 5 швейцария франкы
2,1,7 Стерлинг фунттарында 0,6% эң азы 5 стерлинг фунту

2,2

 - Чет өлкө валютасын кардардын эсебинен: а) буга чейин тапшырылган суммалардын чегинде б) Банкта 

белгиленген накталай/накталай эмес чет элдик валютаны сатуу курсу боюнча сатып алынган с) майда 

номиналындагы (5, 10, 20) же эскилиги жеткен банкноттор (андай банкноттор болгон учурда) менен 

берүү (накталай акча каражаттарын алуу)

акысыз

**

 - НБЧга (накталай акча буйрутма чеги - алдын ала буйрутмасыз берилүүчү накталай акча каржаттарынын 

максималдуу суммасы) барабар же андан жогору өлчөмдө чет өлкө валютасын берүү (накталай акча 

каражаттарын алуу): - 20 000 АКШ доллары;  - 10 000 евро; - 500 000 орус рубли; - 2 000 000 казак тенгеси; 

- 5 000 түрк лирасы;- 5 000 швейцария франкы;- 5 000 стерлинг фунту 

Алдын ала буйрутма менен 1 (бир) банк 

күнүндө ишке ашырылат. Мындан тышкары 

Банк буйрутманы ишке ашыруу күндөрүнүн 

санын көбөйтүүгө укуктуу

3

3,1 5000 АКШ долларына чейин накталай акча каржаттарын алуу  2%  (эң азы 10 АКШ доллары)  

3,2 5000 АКШ долларынан жогору накталай акча каржаттарын алуу сүйлөшүүгө жараша
4

4,1 Накталай акча толуктоо үчүн комиссия (4,2 - 4,8 пункттарынан сырткары) акысыз

4,2
Башка шаарлардагы филиалдарда/сактык кассаларында ачылган эсептерди накталай толуктоо үчүн 

комиссия
0.1% (эң азы 150 сом) 

ЧЕТ ӨЛКӨ ВАЛЮТАСЫНДА НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРЫН АЛУУ**

Чет өлкө валютасын берүү (накталай акча каражаттарын алуу) (2,2 пунктунан тышкары)**

ЭЛ АРАЛЫК ПЛАСТИК КАРТАЛАРЫ (БАНКТЫН КАССАСЫ АРКЫЛУУ НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРЫН АЛУУ КЫЗМАТТАРЫ)

УЛУТТУК ВАЛЮТАДА НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРЫН САЛУУ ЖАНА ЭСЕПТӨӨ АКЫСЫ

ЭСЕПТЕШҮҮ ЭСЕПТЕРИ

ЭСЕПТИ АЧУУ

ЭСЕПТИ ТЕЙЛӨӨ

КАССА ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
УЛУТТУК ВАЛЮТАДА НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРЫН АЛУУ*

*
1 (бир) банк күнү мурун алдын ала буйрутма 

менен саат 15:00 го чейин



4,3

Накталай акча толуктоо үчүн комиссия, депонирлөө саат 17:00 дон кийин 100 000 сомго барабар же 

андан ашык суммага (толук суммага эсептелинет). 

Комиссия кийинки сактык кассаларында депонирлөө болгон учурда колдонулбайт: "035-04-19 Хаятт", 

"035-04-22 Тойота Центр", "035-04-23 Киа Моторс" на счета соответствующих компаний ЗАО СП 

"Италкир", ОсОО "Автоцентр Перекресток", ОсОО "Киа Моторс"

0.1% (эң азы 150 сом) 

4,4 Банкноталарды Кардардын суроосу боюнча, эсепке накталай толуктоосуз эсептөө үчүн комиссия 0.1% (эң азы 150 сом) 

4,5 Тыйындарды Кардардын суроосу боюнча, эсепке накталай толуктоосуз эсептөө үчүн комиссия 0.1% (эң азы 150 сом) 

4,6 Майда купюраларды (20, 50 жана 100 сом номиналдагы банкноталарды) эсептөө үчүн комиссия 
10 000 сомго чейин – акысыз, андан жогору – 

суммадан 0.1%, эң азы 50 сом

4,7 Майда накталай акча каражаттарын (тыйындарды) эсептөө үчүн комиссия
5 000 сомго чейин – акысыз, андан жогору – 

суммадан 1%, эң азы 50 сом

4,8

Купюраларды/тыйындарды номиналы боюнча сорттоо үчүн комиссия.

Эскертүү: Банктын купюраларды/тыйындарды номиналы боюнча сорттоого макул болууга же баш 

тартууга толук укугу бар. Эгерде Банк купюраларды/тыйындарды номиналы боюнча сорттоого макул 

болсо, сорттоо үчүн 4,6 жана 4,7 пункттарында көрсөтүлгөн өлчөмдө комиссия олдонулат

сүйлөшүүгө жараша 

5

5,1 Чет өлкө валютасында накталай толуктоо үчүн комиссия(5,2 - 5,8 пункттарынан сырткары) акысыз

5,2
Акча которууда (ошондой эле банк ичиндеги акча которууда) чет өлкө валютасында накталай толуктоо 

үчүн комиссия

күнүмдүк негизде коюлат жана акча которуу 

болгон күнгө карата коюлган комиссия 

колдонулат (ошондой эле Банктын накталай 

курсу боюнча сатып алынган акча каражаттары)

5,3
Башка шаарлардагы филиалдарда/сактык кассаларында ачылган эсептерди накталай толуктоо үчүн 

комиссия
0,1%  (эң азы 5 АКШ доллары)

5,4

Накталай акча толуктоо үчүн комиссия, депонирлөө саат 17:00 дон кийин 1 500 АКШ долларына барабар 

же андан ашык суммага (толук суммага эсептелинет). 

Комиссия кийинки сактык кассаларында депонирлөө болгон учурда колдонулбайт: "035-04-19 Хаятт", 

"035-04-22 Тойота Центр", "035-04-23 Киа Моторс" на счета соответствующих компаний ЗАО СП 

"Италкир", ОсОО "Автоцентр Перекресток", ОсОО "Киа Моторс"

0,1%  (эң азы 5 АКШ доллары)

5,5
Эскилиги жеткен жана бузулган чет өлкө валютасындагы банкноталарды кабыл алуу үчүн комиссия 

(Банктын эскилиги жеткен банкноталарды кабыл алуу тууралуу стандарттарга ылайык)
суммадан 1%

5,6 Банкноталарды Кардардын суроосу боюнча, эсепке накталай толуктоосуз эсептөө үчүн комиссия
бир банкнотага 5 сом, эң көбү 200 АКШ 

доллары

5,7

Майда номиналдагы АКШ Долларында, Евродо, Орусия рубльдарында (5, 10, 20 АКШ доллары жана 

Евро; 10, 50, 100 Орусия рубли) эсепке депонирленүүчү накталай акча каражаттарын эсептөө үчүн 

комиссия***

суммадан 1%

5,8

50 000 АКШ долларынан (же башка чет өлкө валютасындагы эквиваленти) көп болгон акча каражаттарын 

эсепке толуктоо жана 1 жума ичинде кайра алуу учурундагы накталай акча каражаттарын эсептөө үчүн 

комиссия

бир банкнотага 5 сом, эң көбү 200 АКШ 

доллары

C

1 Чет элдик валютаны сатуу / сатып алуу акысыз, жарыяланган курстарга жараша

2
ВАЧ (валюта алмаштыруу чеги = эгер Казына тарабынан башкача белгиленбесе 5 000 долл. 

Эквивалентине барабар) жогору суммада валюта алмаштыруу

Алдын ала буйрутма менен 1 (бир) банк 

күнүндө ишке ашырылат. Мындан тышкары 

Банк буйрутманы ишке ашыруу күндөрүнүн 

санын көбөйтүүгө укуктуу

3 Эскирген жана жабыркаган чет элдик валютадагы банкноталарды сатып алуу
жарыяланган курстарга жана банктын өз 

кароосуна жараша плюс сумманын 1% 
D

1 КИРҮҮЧҮ АКЧА КОТОРУУЛАРЫ  ***  *
1,1 Иш жүзүндө келип түшкөн акча каражатын Кардардын эсебине кредиттөө акысыз 
1,2

1,2,1 2 000 АКШ долларына чейин же бул сумманын башка валютадагы наркы (евродон башка)
20 АКШ доллары же бул сумманын башка 

валютадагы наркы (евродон тышкары)

1,2,2 2 000 АКШ долларынан жогору же бул сумманын башка валютадагы наркы (евродон башка)
30 АКШ доллары же бул сумманын башка 

валютадагы наркы (евродон тышкары)

1,2,3 2 000 еврого чейин 20 евро

1,2,4 2 000 евродон жогору 30 евро

***  *
2

2,1

2,1,1
Банктын филиалдары/сактык кассалары аркылуу клиринг убагында саат 9:00 дон 11:00 го чейин 

жүргүзүлгөн төлөмдөр

5 000 сомго чейин - 5 сом,

5 001 сомдон 100 000 сомго чейин - 55 сом,

100 001 сомдон 500 000 сомго чейин - 75 сом, 

500 000 сомдон жогору - 100 сом

FOREIGN EXCHANGE OPERATIONS

АКЧА КОТОРУУЛАРЫ

Алуучунун жоктугу, эсептин жабылуусу, кардардын талабы же башка Банктын кароосуна жараша учурларда кирүүчү акча каражаттарынын 

Төлөмдөрдү изилдөө, жокко чыгаруу жана өзгөртүүгө байланыштуу жана үчүнчү жактардын чыгымдарын кошкондогу төлөмдүн ылайыктуулугуна 

ЧЫГУУЧУ АКЧА КОТОРУУЛАРЫ *** **

Улуттук валютада акча которуулар (бир төлөм буйругу үчүн)

ЧЕТ ЭЛДИК ВАЛЮТАДА НАКТАЛАЙ АКЧА САЛУУ ЖАНА КАЙРА ЭСЕПТƟƟ АКЫСЫ

***

комиссия колдонулбайт эгерде 1) акча каражаттарына буга чейин башка шаарлардагы филиалдарда/сактык кассаларында ачылган эсептерди чет өлкө 

валютасында накталай толуктоо үчүн комиссия колдонулса; 2) акча каражаттары овердрафтты жоюу максатында эсепке депонирленсе.

Банк чет өлкө валютасындагы монеталарды кабыл албайт



2,1,2 Интернет Банкинг аркылуу клиринг убагында саат 9:00 дон 11:45 ке чейин жүргүзүлгөн төлөмдөр

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

2,1,3
Гросс сааттары убагында Бишкек убактысы боюнча саат 9:00 дон 15:00 го (майрам алды күндөрү 14:00 го) 

чейин жүргүзүлгөн төлөмдөр
165 сом

2,1,4
Интернет Банкинг аркылуу гросс сааттары убагында Бишкек убактысы боюнча саат 9:00 дон 16:00 го 

(майрам алды күндөрү саат 15:00 го) чейин жүргүзүлгөн төлөмдөр
150 сом

2,1,5
Кат түрүндө даярдалган же гросс боюнча жөнөтүлгөн операциялык системада төлөмдү жүргүзгөндөн 

кийин төлөмдү (улуттук валютада) өзгөртүү же жокко чыгаруу
60 сом

* ПКС (пакет клиринги системасы) күндүк регламентин бузуу менен кабыл алынган 1 төлөм (клиринг)

стандарттык акы плюс айып акы, 

Төлөмдөр үчүн айып акысы:

100 000 сомго чейин -250 сом,

100 001 сомдон 500 000 сомго чейин - 450 сом,

500 000 сомдон жогору - 600 сом

** ПКС (пакет клиринги системасы) күндүк регламентин бузуу менен кабыл алынган 1 төлөм (ГРОСС) стандарттык акы плюс 500 сом

2,2 АКШ доллары менен акча которуулар *** ***

2,2,1 OUR  опциясы (жөнөтүүчүнүн эсебинен алынуучу корреспондент банк(тардын)тын акы(лары)сы)
0,2% плюс СВИФТ үчүн 20 АКШ доллары акысы 

(мин 30 АКШ доллары, макс 350 АКШ доллары) 

2,2,2
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ аркылуу OUR  опциясы (жөнөтүүчүнүн эсебинен алынуучу корреспондент 

банк(тардын)тын акы(лары)сы)

0,15% плюс СВИФТ үчүн 10 АКШ доллары акысы

(мин 30 АКШ доллары, макс 200 АКШ доллары) 

2,2,3
GUARANTEED OUR  опциясы (жөнөтүүчүнүн эсебинен алынуучу корреспондент банк(тардын)тын 

акы(лары)сы)

"OUR" опциясы менен акы плюс 25 АКШ 

доллары

2,2,4
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ аркылуу GUARANTEED OUR  опциясы (жөнөтүүчүнүн эсебинен алынуучу 

корреспондент банк(тардын)тын акы(лары)сы)

0,15% плюс СВИФТ үчүн 35 АКШ доллары акысы

(мин 40 АКШ доллары, макс 200 АКШ доллары) 

2,2,5 BEN  опциясы (которууну алуучунун эсебинен алынуучу корреспондент банк(тардын)тын акы(лары)сы) 30 АКШ доллары

2,2,6
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ аркылуу BEN опциясы (которууну алуучунун эсебинен алынуучу корреспондент 

банк(тардын)тын акы(лары)сы)
25 АКШ доллары

2,3

2,3,1

- Германияга, Австрияга
0,15% плюс СВИФТ үчүн 15 Евро акысы

(мин 20 евро, макс 200 евро) 

- башка өлкөлөргө
0,2% плюс СВИФТ үчүн 20 Евро акысы

(мин 40 евро, макс 300 евро) 

2,3,2
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ аркылуу OUR  опциясы (жөнөтүүчүнүн эсебинен алынуучу корреспондент 

банк(тардын)тын акы(лары)сы)

0,15% плюс СВИФТ үчүн 10 Евро акысы

(мин 30 евро, макс 200 евро) 

2,3,3 BEN  опциясы (которууну алуучунун эсебинен алынуучу корреспондент банк(тардын)тын акы(лары)сы) 30 евро

2,3,4
ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ аркылуу BEN опциясы (которууну алуучунун эсебинен алынуучу корреспондент 

банк(тардын)тын акы(лары)сы)
25  евро

2,4 Орус рубли, казак тенгеси менен акча которуулар *** ***

0,1% плюс СВИФТ үчүн 5 АКШ доллары акысы 

(мин 20 АКШ доллары, макс 200 АКШ 

доллары)
2,5

2,5,1 OUR  опциясы (жөнөтүүчүнүн эсебинен алынуучу корреспондент банк(тардын)тын акы(лары)сы)
0,2% плюс СВИФТ үчүн 10 АКШ доллары акысы

(мин 30 АКШ доллары, макс 300 АКШ доллары) 

2,5,2 BEN  опциясы (которууну алуучунун эсебинен алынуучу корреспондент банк(тардын)тын акы(лары)сы)
0,1% плюс СВИФТ үчүн 10 АКШ доллары акысы

(мин 20 АКШ доллары, макс 200 АКШ доллары) 

2,6

2,6,1 OUR  опциясы (жөнөтүүчүнүн эсебинен алынуучу корреспондент банк(тардын)тын акы(лары)сы)
0,2% плюс СВИФТ үчүн 20 Евро акысы

(мин 40 евро, макс 300 евро) 

2,6,2 BEN  опциясы (которууну алуучунун эсебинен алынуучу корреспондент банк(тардын)тын акы(лары)сы)
0,1% плюс СВИФТ үчүн 10 Евро акысы

(мин 20 евро, макс 200 евро) 

***  **

**** ***

*** ***
Саат 9:00 дон 12:00 го чейин кабыл алынган төлөмдөр "күн күнүнө" валюталоо күнү менен банк тарабынан ишке ашырылат

Саат 13:00 дон 16:00 го чейин кабыл алынган төлөмдөр "эртеси күнү" валюталоо күнү менен банк тарабынан ишке ашырылат

Башка валюталар боюнча төлөмдөр ар дайым "эртеси күнү" валюталоо күнү менен банк тарабынан ишке ашырылат

Райфазен Банк Интэрнешнл АГ аркылуу Австрия Республикасынын локалдык майрам күндѳрүндѳ тѳлѳмдѳр  "эртеси күнү" валюталоо күнү менен банк 

тарабынан ишке ашырылат

ЕВРО менен акча которуулар ***  ***

OUR опциясы (жөнөтүүчүнүн эсебинен алынуучу корреспондент банк(тардын)тын акы(лары)сы)

Кытай юаны менен акча которуулар *** ***

Башка чет элдик валютада акча которуулар ****  ***

Төлөмдөрдү изилдөө, жокко чыгаруу жана өзгөртүүгө байланыштуу жана үчүнчү жактардын чыгымдарын кошкондогу төлөмдүн ылайыктуулугуна 

байланыштуу бардык чыгымдар кардар тарабынан төлөнөт



2,7
Саат 13:00 дон 16:00 го чейин "күн күнүнө" валюталоо күнү менен (банктын макулдугу менен) кабыл 

алынган чет элдик валютада жүргүзүлүүчү төлөмдөр үчүн акы
0,1%

2,8
Алуучунун банктагы эсебинин эл аралык идентификациялык номуруну - (IBAN) көрсөтүлбөгөн/туура 

эмес көрсөтүлгөн учурларда СВФИТ төлөм буйруктарын Демир-Халк Банк аркылуу иштеп чыгуу 
кошумча акы - 5 000 сом

2,9
Төлөм системасы аркылуу жөнөткөнгө чейин бирок Банктын операциялык системасында төлөмдү 

жүргүзгөндөн кийин чет элдик валютадагы төлөмдү жокко чыгаруу же өзгөртүү
500 сом

2,10
Төлөмдү толуктоо жана/же өзгөртүү, төлөмдү жокко чыгаруу жана кирүүчү жана чыгуучу төлөмдөр 

боюнча сурамдар

корреспондент банктын акысы 

(төлөмдөр департаменти тарабынан берилет) 

жана кошумча 20 АКШ доллары

2,11
Алуучунун жоктугу, эсептин жабылуусу, кардардын талабы же башка Банктын кароосуна жараша 

учурларда кирүүчү акча каражаттарынын кайтарылуусу

акысыз (ДКИБ иш жүзүндө келип түшкөн 

сумманы, б.а. корреспондент банктын акысы 

кемитиленден кийинки сумманы эсепке 

киргизет)
2,12

2,12,1 улуттук валютада 25 сом
2,12,2 чет элдик валютада 100 сом
2,12,3 Интернет Банкинг системасы аркылуу улуттук валютада акысыз 
2,12,4 Интернет Банкинг системасы аркылуу чет элдик валютада акысыз 
2,12,5 бир кардардын эсептери ортосунда акысыз 

E

1

1,1

1,1,1 Инкассациялоо үчүн векселдерди, тратталарды жана башка төлөм документтерин кабыл алуу
0,2% (мин 100 АКШ доллары) плюс почта 

чыгымдары

1,1,2 Чектерди инкассациялоо **** **** ар бир чек үчүн 0,5% (мин 100 АКШ доллары)

**** ****

1,2

1,2,1 Таза инкассону авизолоо
0,1% (мин 25 АКШ доллары, макс 100 АКШ 

доллары) 

1,2,2
Төлөө/акцепт үчүн финансылык документтерди (векселдерди/тратталарды, чектерди жана башка төлөм 

документтерин) берүү
0,1%  (мин 50 АКШ доллары) 

2

2,1

2,1,1
Инкассациялоо үчүн финансылык жана коммерциялык документтерди кабыл алуу (документтерди 

иштеп чыгуу жана инкассо боюнча инструкцияларды даярдоо)

0,2% (мин 100 АКШ доллары) плюс почта 

чыгымдары
2,2

2,2,1 Документардык инкассону авизолоо
0,1% (мин25 АКШ доллары, макс 100 АКШ 

доллары) 
2,2,2 Төмөнкүлөр боюнча документтерди берүү:

- Кардардын төлөмү 0,1%  (мин 50 АКШ доллары) 
- Кардардын акцепти 0,1%  (мин 50 АКШ доллары) 
- Төлөмсүз (тиешелүү инструкцияга ылайык) 50 АКШ доллары

2,2,3 Документардык инкассо боюнча операцияларга байланыштуу сурамдарды ишке ашыруу 30 АКШ доллары
2,2,4 Төлөнбөгөн документтерди кайтарып берүү 50 АКШ доллары жана почта чыгымдары
2,2,5 Протест 100 АКШ доллары жана почта чыгымдары

F

1

1,1 Алдын ала авизолоо 25 АКШ доллары
1,2 Авизолоо

1,2,1 Экспорттук аккредитивди авизолоо
0,1% (мин 100 АКШ доллары, макс 500 АКШ 

доллары) 
1,2,2 Экспорттук аккредитивдин оңдоолорун авизолоо (ар бир оңдоого) 50 АКШ доллары
1,3 Тастыктоо/Траттаны акцептөө/Траттаны негоциациялоо/ сүйлөшүүгө жараша

1,4 Документтерди текшерүү (ар бир пакет)

0,3% (мин 100 АКШ доллары, макс 300 АКШ 

доллары) плюс 100 АКШ доллары почта 

чыгымдары
1,5 Аккредитивди жокко чыгаруу (бардык тараптардын тастыктоосу менен) 100 АКШ доллары
1,6 Экспорттук аккредитивге байланыштуу сурамдарды ишке ашыруу 50 АКШ доллары
1,7 Которуу:

1,7,1 - которулабилүүчү аккредитивдин
0,1% (мин 150 АКШ доллары, макс 2 000 АКШ 

доллары) 
1,7,2 - которулабилүүчү аккредитивдин шарттарын өзгөртүү 100 АКШ доллары

1,7,3
Документтерди кабыл алуу жана аткаруучу банкка жөнөтүү (Кардардын документтерди текшерүүдөн 

баш тартуусу учурларында)
50 АКШ доллары плюс почта чыгымдары

1,7,4 Үчүнчү жактардын (банктардын) чыгымдары иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча

ИМПОРТТУК

ДОКУМЕНТАРДЫК АККРЕДИТИВДЕР

ЭКСПОРТТУК

ТАЗА ИНКАССО
ЭКСПОРТТУК

ДКИБ чектерди инкассациялоодон баш тартууга укуктуу
ИМПОРТТУК

ДОКУМЕНТАРДЫК ИНКАССО
ЭКСПОРТТУК

Банк ичи акча которуулары

ИНКАССО



2

2,1
Аккредитивдин долбоорун берүү менен консультация (аккредитивди ачуу акысын азайтуу менен 

кайтарылып берүүгө тийиш)
100 АКШ доллары

2,2 Алдын ала авизолоо 100 АКШ доллары

2,3 Аккредитивди чыгарууну уюштуруу
аккредитивдин суммасынын 1% чейин (мин 50 

АКШ доллары)

2,4
2,4,1 100% акчалай камсыздоо берүү учурунда кварталына 0,75% (мин 250 АКШ доллары) 

2,4,2 башка камсыздоо берүү учурунда (кредиттик келишимдин алкагында) кварталына 2%га чейин (мин 250 АКШ доллары)

2,5 Аккредитив шарттарын өзгөртүү (оңдоо) * 150 АКШ доллары ар бир өзгөртүүгө

*

2,6 Документтерди текшерүү (ар бир пакет)
0,3% (мин 150 АКШ доллары, макс 300 АКШ 

доллары) 
2,7 Траттаны акцептөө сүйлөшүүгө жараша
2,8 Аккредитивди жокко чыгаруу (бардык тараптардын тастыктоосу менен) 100 АКШ доллары
2,9 Ар бир пакетти текшерүү учрунда чыккан келишпестик(тер) үчүн акы 100 АКШ доллары

2,10 Үчүнчү жак тарабынан тастыктоо сүйлөшүүгө жараша

2,11
Аккреитивди ачууга (чыгарууга), тастыктоого жана ал боюнча милдеттерди аткарууга байланыштуу 

сурамдарды аткаруу
50 АКШ доллары

2,12 Үчүнчү жактардын (банктардын) чыгымдары иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча
G

1 Гарантияны алдын ала авизолоо 25 АКШ доллары

2 Гарантияны чыгарууну уюштуруу акысы
гарантиянын суммасынан 0,5 % (мин 20 АКШ 

доллары)

3 100% акчалай камсыздоо берүү учурунда гарантия чыгаруу акысы кварталына 0,75% (мин 50 АКШ доллары)

4
Учурдагы кредиттик линиянын алкагында же 100% акчалай камсыздоо берүү учурунда гарантияны 

шашылыш "күн күнүнө" чыгаруу акысы

стандарттык акыларга кошумча 25 АКШ 

доллары

5 башка камсыздоо берүү учурунда гарантия чыгаруу кварталына 2%га чейин (мин 250 АКШ доллары)

6 Гарантия шарттарын өзгөртүү (кагаз түрүндө) * 50 АКШ доллары
7 Гарантия шарттарын өзгөртүү (СВИФТ аркылуу) * 150 АКШ доллары

*

8

8,1 Кардар тарабынан салынган каражат эсебинен гарантия боюнча төлөө 100 АКШ доллары

8,2 Банктын каражаттары эсебинен гарантия боюнча төлөө (кредиттик келишимдердин алкагында) сүйлөшүүгө жараша

9 Вексель боюнча кепилдик берүү сүйлөшүүгө жараша

10 Банк тарабынан милдеттенмесиз башка банк тарабынан чыгарылган гарантияны авизолоо
 0,1%  (мин 100 АКШ доллары, макс 500 АКШ 

доллары) 

11
Банк тарабынан милдеттенмесиз башка банк тарабынан чыгарылган гарантияга болгон оңдоолорду 

авизолоо
100 АКШ доллары

12 Гарантия чыгарган тарапка Кардар тарабынан чыгарылган төлөө талабын берүү 50 АКШ доллары
13 Гарантияга байланыштуу сурамдарды аткаруу (анын ичинде СВИФТ боюнча) 50 АКШ доллары
14 Үчүнчү жактардын (банктардын) чыгымдары иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча

H

1 Депозитардык эсеп ачуу акысыз

2 Депозитардык эсепти тейлөө 150 сом

3

3,1 50 000 сомго чейин 250 сом

3,2 50 000 сомдон жогору 0,5%, макс 1 000 сом

3,3 Аукцион жыйынтыктары боюнча маалымдоо (эгер арыз канааттандырылса) акысыз

I

1

1 Чакан өлчөмдө 15 күнгө - 1100 сом, 1 айга - 1500 сом

2 Орто өлчөмдө 15 күнгө - 1500 сом, 1 айга - 1800 сом

3 Ири өлчөмдө 15 күнгө - 2200 сом, 1 айга - 2600 сом

1 Чакан өлчөмдө 15 күнгө - 1100 сом, 1 айга - 1800 сом

2 Орто өлчөмдө 15 күнгө - 1500 сом, 1 айга - 2100 сом

3 Ири өлчөмдө 15 күнгө - 2200 сом, 1 айга - 3000 сом

1 Чакан өлчөмдө 15 күнгө - 350 сом, 1 айга - 750 сом

2 Орто өлчөмдө 15 күнгө - 750 сом, 1 айга - 1100 сом

3 Ири өлчөмдө 15 күнгө - 1100 сом, 1 айга - 1500 сом

"Главный" филиалы үчүн

Башка шаар/калктуу конуштардагы филиал жана сактык кассалары үчүн

**** **** 

*

Мамлекеттик Баалуу Кагаздарын аукциондо же экинчи базарда сатып алууга багытталган акча каражаттары Кардардын эсебине аукцион өткөрүүлүчү же 
МБК аукционунда Банктын арызынын канааттандырылуусу учурунда иш жүзүндө сатылып алынган МБКнын номиналдык суммасы; экиничи базарда 

БАНК СЕЙФИН ИЖАРАГА БЕРҮҮ

БАНК СЕЙФИН ИЖАРАГА БЕРҮҮ боюнча СТАНДАРТТЫК ТАРИФТЕР

Бишкек шаарындагы филиал жана сактык кассалары үчүн

ГАРАНТИЯЛАР

Эгерде өзгөрүү гарантиянын суммасынын же мөөнөтүнүн жогорулоошуна байланыштуу болсо (4 же 5 пунктарына ылайык), Банк айырмага ылайык 

кошумча акы алат  
Төлөө:

МАМЛЕКЕТТИК БААЛУУ КАГАЗДАР (КРФМ МАМЛЕКЕТТИК КАЗЫНА ВЕКСЕЛДЕРИ, КРУБ НОТАЛАРЫ)

Мамлекеттик Баалуу Кагаздар (МБК) менен болго биринчи жана экинчи базар операциялары (МКБ биринчи жана экинчи базарларында Кардардын 

Баалуу кагаздар менен **** **** ***  болгон операциянын көлөмү (номиналдык наркында)

ИМПОРТТУК

Аккредитив ачуу:

Эгерде өзгөрүү аккредитивдин суммасынын же мөөнөтүнүн жогорулоошуна байланыштуу болсо (2,4,1 же 2,4,2 пунктарына ылайык), Банк айырмага 

ылайык кошумча акы алат  



2

2,1 Банк сейфинин ачкычы үчүн күрөө**** **** ** 100 АКШ доллары

**** **** 

**

J

1 системага кошулуу акысыз

2 идентификациялык интернет номурун ыйгаруу, кирүү сырбелиглерин берүү акысыз

3 тейлөө ("толук көлөмдө" жана "көрүү режиминде" интернет-банкинг) акысыз

4
кошумча коопсуздук менен камсыз кылуу ("толук көлөмдө" интернет-банкинги үчүн милдеттүү - мин 

каалаган деңгээлге 1 е-токен)" **** **** ***
2 500 сом

5 Кардардын талабы боюнча идентификациялык интернет номурун өзгөртүү 100 сом

6 режимди алмаштыруу акысыз

**** **** 

***
7

Операция түрү Суткалык лимит жана 1 операцияга лимит
7,1 Чет элдик валюта алмаштыруу операциялары

7,1,1
Чет элдик валюта сатып алуу 500,000 сом же бул сумманын башка 

валютадагы наркы

7,1,2
Чет элдик валюта сатуу 500,000 сом же бул сумманын башка 

валютадагы наркы

7,1,3
Арбитраж 500,000 сом же бул сумманын башка 

валютадагы наркы
7,2 Клиринг аркылуу улуттук валютада акча которуу 1,000,000 сом
7,3 Гросс аркылуу улуттук валютада акча которуу 5,000,000 сом

7,4 Банк ичи үчүнчү жактардын эсебине акча которуу
1,000,000 сом же бул сумманын башка 

валютадагы наркы
7,5 Банк ичи кардардын эсебине акча которуу лимитсиз

7,6 СВИФТ системасы аркылуу АКШ доллары/евро менен акча которуу
30,000 Долл. США же бул сумманын башка 

валютадагы наркы

7,7 Кредиттик карт боюнча карызды төлөө/эсепти толтуруу
1,000,000 сом же бул сумманын башка 

валютадагы наркы

7,8 Айлык акы которуу
2,000,000 сом же бул сумманын башка 

валютадагы наркы
7,9 Бир кардарга жалпы лимит 13,000,000 сом

R

1

1,1 Айлык

1,1,1 -for legal entities акысыз

1,1,2
- жеке ишкерлер үчүн (бир айда 1 жолудан көп эмес кардардын талабы боюнча басып чыгарылып 

даярдалат)
акысыз

1,2 Апталык айына 300 сом

1,3 Күндүк айына 500 сом

1,4

Электрондук почта аркылуу. Электрондук почта аркылуу автоматтык эсеп көчүрмөлөрү (айлык / апталык 

/ күндүк, "Интернет Банкинг" кызматынын колдонуучулары үчүн) жана "Демир эсеп жардамчысы" 

кызматы аркылуу транзакциялык маалымдоолор

акысыз

1,5 СВИФТ аркылуу

1,5,1 - айлык 50 АКШ доллары (айлык акы)
1,5,2 - апталык 150 АКШ доллары (айлык акы)
1,5,3 - күндүк 250 АКШ доллары (айлык акы)

2 ЭСЕП БОЮНЧА БАСЫП ЧЫГАРУУ (ар бир бет үчүн) 100 сом, макс 500 сом
3 ТӨЛӨМ ДОКУМЕНТТЕРИНИН ДУБЛИКАТТАРЫН БЕРҮҮ (ар бир бет үчүн) 100 сом
4 Чет өлкөгө курьер почтасы аркылуу жөнөтүлгөн документтер үчүн 100 АКШ доллары
5

5,1 Кардарларга берилген же Кыргыз Республикасынын территориясында почта аркылуу жөнөтүлгөн 600 сом

5,2 Кыргыз Республикасынын тышына курьер почтасы аркылуу жөнөтүлгөн 100 АКШ доллары

***** ***** 

****

6

6,1 Эсеп(терди)ти ачуу/жабуу жөнүндө маалым кат акысыз

6,2 Эсеп(терди)ти ачуу/жабуу жөнүндө кайталанган маалым кат 100 сом (1 түпнуска)

6,3 Эсептин болгондугун тастыктаган, эсеп(терде)е калдыктар жөнүндө маалыматты камтыган маалым кат 100 сом (1 түпнуска)

6,4

Башка маалым каттар - кредитордук карыздын болгондугун/жоктугун тастыктаган, уставдык капиталдын 

төлөнгөндүгүн тастыктаган ж.б. эсептин болгондугун тастыктаган, эсеп(терде)е калдыктар жөнүндө 

маалыматты камтыган маалым каттардан башка

150 сом (1 түпнуска)

6,5 Шашылыш маалым каттар - күн күнүнө - эсеп(терди)ти ачуу/жабуу жөнүндө маалым каттан тышкары 300 сом (1 түпнуска)

6,6

6,6,1 кадимки (кардар тарабынан арыз берилген күндөн эртеси күнү даярдалган) 550 сом (салыктар менен)

6,6,2 шашылыш (кардар тарабынан арыз берилген күнү 2 саат ичинде даярдалган) 700 сом (салыктар менен)

Чет элдик элчиликтерге жана башка эл аралык уюмдарга эсептин болгондугун жана балансын тастыктоо:

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ аркылуу ЖҮРГҮЗҮЛҮҮЧҮ ОПЕРАЦИЯЛАР ҮЧҮН СТАНДАРТТЫК ЛИМИТТЕР

БАШКА КЫЗМАТТАР

ЭСЕП КӨЧҮРМӨЛӨРҮ

РЕКОМЕНДАЦИЯ КЫЛУУЧУ КАТТАР ***** ***** ****

Банк рекомендациялык каттарды берүүгө кепилдик бербейт

МААЛЫМ КАТТАР:

Башка шарттар

Кардардын Банк алдында ижараны төлөө боюнча карызы болбогон, ачкычтын бардык нускалары берилген, жана башка келишимде көрсөтүлгөн шарттар 

аткарылганда Банк күрөө суммасын Кардарга кайтарып берет.

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ

Кайсы бир деңгээлде бирден көп колдонуучулар болгон учурда, ар бир колдонуучуга е-токен сатып алуу керек (эгер е-токен бул деңгээлге орноштурулса). 

E-token бир жолу кошулуу учурнда төлөнөт. Иштөө мөөнөтү - 7 жыл.



6,6,3

Жогоруда көрсөтүлгөн кандай болбосун тастыктоонун дубликаты (түп нускасы менен абсолюттук түрдө 

окшош же түп нускасынан түзүү тили (орус/англис) менен гана айырмаланган)
ар бир дубликат үчүн түп нуска тастыктоонун 

көлөмүнүн 50%

6,7

6,7,1 - 1 жылга чейинки 270 сом (1 түпнуска)

6,7,2 - 1 жылдан 3 дылга чейинки 350 сом (1 түпнуска)

6,7,3 - 3 жылдан жогору 550 сом (1 түпнуска)

6,7

6,7,1 - Кардардын колуна тапшырылган 300 сом

6,7,2 - факс менен жана/же КР боюнча почта менен жөнөтүлгөн 300 сом

6,7,3 - КР тышына почта менен жөнөтүлгөн 600 сом

6,7,4 - КР тышына курьер почтасы менен жөнөтүлгөн 100 АКШ доллары
7 КЫЗМАТТАР ҮЧҮН АКЫ (ТЕЛЕКС/СВИФТ/ФАКС/ТЕЛЕФОН) 20 АКШ доллары

8
Кыргызтелеком ААК компаниясы тарабынан көрсөтүлгөн кызматтар үчүн анктын филиалдары/сактык 

кассалары аркылуу төлөмдөрдү кабыл алуу
акысыз

Ознакомлен(ы), согласен(ны): __________________________________________________                    Дата: _______________________

3. Эсеп(тер) боюнча операциялардын көлөмүнө жараша кардарларга жекече акыларды коюу укугуна ээ.

4. Чет элдик валютада көрсөтүлгөн акылар Банк тарабынан КРУБ эсеп курсу боюнча улуттук валютада алынат.
5."Юридикалык жактын" аныктамасы ичине: КР резиденти жана резиденти эмес юридикалык жактарды, элчиликтерди жана консулдуктарды, филиалдарды жана 

Эсептеги жүгүртүлүштөр жөнүндө маалым кат

Көз карандысыз Аудиторлорго тастыктоо

Примечание: 

1. Салыктар Банк тарабынан КР учурдагы СК ылайык кармалып алынат.

2. "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАК бул тарифтерди каалган убакта Банктын операциялык холлунда жарыялоо же маалыматты Банктын - 


