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Кредиттик картаны чыгаруу жана тейлөө боюнча келишимге Тиркеме  

 
Кредиттик картаны чыгаруу жана тейлөө боюнча келишимдин жана ага байланыштуу башка келишимдердин 

шарттарынан келип чыккан Кардардын чыгымдарынын жана төлөмдөрүнүнтизмеги 
 

 

№ 
 

ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮ 
КОМИССИЯЛАР 

НЕГИЗГИ карта  
 

КОШУМЧА карта 
 

1 КАРТАНЫ ЧЫГАРУУ, КАЙРА ЧЫГАРУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ 
 

 

1.1. 

Картаны чыгаруу (Card Plus Classic/Card Plus Gold/Card 
Plus Platinum и MasterCard Standard/MasterCard 
Gold/MasterCard 
Platinum) 

 

акысыз 
 

акысыз 

1.2. Төмөнкү жагдайларга байланыштуу картаны кайра чыгаруу  (Card Plus Classic/Card Plus Gold/Card Plus 
Platinum и MasterCard Standard/MasterCard Gold/MasterCard Platinum) в связи: 

 

- 

карта маалыматынын айкын болуусуна (банктын талабы 
боюнча), колдонуу мөөнөтү бүтүүсүнө байланыштуу  
 

 

акысыз 
 

акысыз 

 

 

- 

картага басып чыгаруу үчүн кардардын 
маалыматтарынын өзгөрүүсүнө, жоголуусуна, 
бузулуусуна, карта маалыматынын айкын болуусуна 
байланыштуу (кардардын талабы боюнча)  
 

 

 
500 сом/1000 
сом/2000 сом 

 

 
500 сом/1000 
сом/2000 сом 

1.3. Картанын ПИН-кодун кайра чыгаруу  
 

акысыз акысыз 

1.4. Картанын жылдык тейлөөсү (Card Plus Classic/Card Plus Gold/Card Plus Platinum и MasterCard Standard/MasterCard 
Gold/MasterCard Platinum) 1 

1.4.1. стандарттык шарттар  

- биринчи жыл жана кийинки жылдар үчүн  800 сом/1500 сом 
/6000 сом 

600 сом/1200 сом 
/2400 сом 

1.4.2. "ДКИБ" ЖАКтын эмгек акы долбоору боюнча кызматкерлери үчүн  
 

- биринчи жыл үчүн  акысыз 
300 сом/600 

сом/1200 сом 

- экинчи жана кийинки жылдар үчүн 800 сом/1500 

сом/6000 сом 

600 сом/1200 

сом/2400 сом 

1.4.3. "ДКИБ" ЖАКтын эмгек акы долбоорунун алкагында мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери үчүн 

- биринчи жана экинчи жылдары үчүн акысыз акысыз 

- кийинки жылдар үчүн  800 сом/1500 сом/6000 

сом 

600 сом/1200 

сом/2400 сом 

 

 1.4.4. 

биринчи жана экинчи жылдары үчүн " Deposit Card +" 
ээлери үчүн  

 
акысыз каралган эмес 

1.5. "ДКИБ" ЖАКта картаны бөгөттөө/бөгөттөн чыгаруу 
 

акысыз акысыз  

1.6. Төмөнкү дарек боюнча жайгашкан "ДКИБ" ЖАКтын банкоматы алып койгон картаны дароо кайтаруу: 
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- 

банктын филиалынын аймагында /сактык 
кассасында  

банкоматтын картаны алып койгон банк күнү  
• картанын алынышы банкоматтын иштебей 
калуусуна байланыштуу экендиги тастыкталса – 
акысыз;  
• банкоматтын иштебегендигине байланыштуу 
алынганы тастыкталбаган учурда – 500 сом 
• мөөнөтсүз – акысыз /  
 

 

 

 

 

 

 

- 

банктын филиалы/сактык кассасы жайгашкан калктуу 
пунктта (банктын филиалынын/аманат кассасынын 
аймагынан тышкары)  

 

• 24 саат ичинде* банкоматтын картаны алып 
койгондон тартып - 1000 сом, 48 саат ичинде* – 500 
сом; эгерде кардар банкка кайрылуу учурунда 
карта Банктын филиалына/сактык кассасына 
жетикрилген болсо- акысыз 
.• мөөнөтсүз – акысыз  
(*) - дем алыш жана майрам күндөрүн эске 
албаганда  

1.7. "ДКИБ" ЖАКка карап чыгуу түрүндө сүрөттү/видео отчетту сунуштоо 

 

- 

"ДКИБ" ЖАК тарабынан чыгарылган карталар 
боюнча аталган банктын банкоматтарынан  
 

 

400 сом 

 

- 

"ДКИБ" ЖАК тарабынан чыгарылган карталар боюнча 
аталган банктын банкоматтарынан  башка банктын комиссиясы плюс 400 сом 

 

 

 

 
 

 

- 

башка банктар тарабынан чыгарылган карталар 
боюнча аталган банктын банкоматтарынан 
(эрежедегидей эле түздөн-түз банкка-эмитентке 
сунушталат; ал эми өзгөчө жагдайларда, эгерде банк-
эмитент чет өлкөдө болсо, анда кардардын ДКИБ" 
ЖАК тарабынан идентификациялоодон 
өткөн учурда, анын талабы боюнча карта 
сунушталышы мүмкүн)  
 

 

 

 

800 сом 

 

1.8. 

Башка банктардын жабдууларында өткөрүлгөн 
операциялар боюнча дооматтарды кароо үчүн 
комиссия  
 

 

500 сом 

1.9. 
 
 

Онлайн режиминде эсеп ачылган учурда карталарды 
жеткирүү 

 • филиалдан / СКдан Кардарга шашылыш эмес 
түрдө – KGS 300 
 • Филиалдан / СКдан Кардарга шашылыш түрдө (үч 
жумушчу күндүн ичинде) – KGS 500 

- Филалда/СК да эсеп ачылган учурда кардардын талабы 
боюнча карталарды жеткирүү/ Доставка карт по запросу 
Клиента в филиале/СК Банка 

  • Филиалдан / СКдан Кардарга шашылыш түрдө (үч 
жумушчу күндүн ичинде) - KGS 300 
  • бир филиалдан/СК дан башкага - KGS 200 

2 БАНКТАРДЫН ЖАБДУУЛАР ТАРМАГЫНДА КАРТАЛАР БОЮНЧА ОПЕРАЦИЯЛАР 
 

2.1. Накталай акча каражаттарын алуу: 

- 

• Улуттук валютада "ДКИБ" ЖАК банкоматтары жана 
кассалык POS-терминалдары аркылуу: 
• Өнөктөш-банктардын банкоматтары жана кассалык 
POS-терминалдары аркылуу (сом менен) 

 

                           1% 
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- 
башка банктардын банкоматтары жана кассалык POS-
теминалдары аркылуу / чет өлкөдө 
 

1% (мин. 250 сом) 

 

2.2. 

"ДКИБ" ЖАКтын накталай акча кабыл алуу функциясы бар (кредиттик картана дебеттик карта катары 
колдонуу менен эсеп толуктанат) банкоматтары аркылуу эсепке (эсепти толуктоо) 
төмөнкү түрдө накталай акча каражаттарын салуу: 

- улуттук валютада  акысыз  
- АКШ долларында  акысыз  

2.3. 
"ДКИБ" ЖАКтын тармагында банкоматтар 
аркылуу балансты текшерүү  акысыз  

2.4. 
Башка банктардын банкоматтары аркылуу 
балансты текшерүү 
 

60 сом 

 

2.5. 

"ДКИБ" ЖАКтын банкоматтарында (Electron жана 
Maestro) кичи көчүрмө (акыркы 10 операция) суроо  
 

 

5 сом 

2.6. 
Камсыздандыруу депозити боюнча пайыздык чен 
 0% 

 

2.7. 

Колдонулган кредиттик лимити (накталай акча алуу) 
үчүн ар жылдык пайыздык чен  
 

 

30% 

2.8. 
Колдонулган кредиттик лимити боюнча төлөмдүн мөөнөтүнөн өтүп кеткен учурда (Card Plus 
Classic/Card Plus Gold/Card Plus Platinum и MasterCard Standard/ MasterCard Gold/MasterCard Platinum): 

- 
Колдонулган кредиттик лимити үчүн жылдык 
жогорулатылган пайыздык чен  30% 

 

- 

Колдонулган кредиттик лимити үчүн ар айлык 
жогорулатылган пайыздык чен  
 

 

30% 

 

2.9. 

Төмөнкү карталар аркылуу жүргүзүлгөн, накталай эмес төлөмдөр боюнча дүмүрчөктөрдүн көчүрмөлөрүн 
сунуштоо 
(Card Plus Classic/Card Plus Gold/Card Plus Platinum и MasterCard Standard/MasterCard Gold/MasterCard Platinum) : 

 

- 

"ДКИБ" ЖАКтын POS-терминалдары/виртуалдык POS-
теминалдары/банкоматтары аркылуу 
 

 

240 сом 

 Башка банктардын POS- 
теминалдары/банкоматтары/Интернет аркылуу 

 

600 сом 

 

3. 
VISA ҮЧҮН ЧЕТ ӨЛКӨДӨ КӨРСӨТҮЛҮҮЧҮ ЫКЧАМ 
КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР: 

 
Картанын түрү  

Комиссиянын 
өлчөмү, АКШ долл. 

 

 

- 

Жоголгон/уурдалган карта боюнча билдирмелер жана 
Visa Exception File бөгөт коюу 
 

 

Classic, Gold, Platinum 
 

АКШ долл 35 
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- 

Visa Exception File маалыматтарын жаңылоо (анын 
ичинде картаны бөгөттөн чыгаруу)  
 

 

Classic, Gold, Platinum 
 

АКШ долл 3 

- Накталай акчаны ыкчам берүү:  
 

 2000 АКШ долл. чейин Classic, Gold, Platinum АКШ долл 175 
 3000 АКШ долл. чейин Platinum АКШ долл 175 

- Картаны ыкчам алмаштыруу Classic АКШ долл 225 
Gold, Platinum АКШ долл 250 

 

 

- 

Картаны ыкчам алмаштыруу жана накталай акча 
каражаттарын ыкчам берүү боюнча талап эмитент 
тарабынан четке кагылган же ээлик кылуучу 
тарабынан талап кылынган, бирок колдонулган эмес 

 

 

Classic, Gold, Platinum 
 

 

АКШ долл 50 

- 
Visa карт ээсинин жалпы суроолору  Classic, Gold АКШ долл 8 

Platinum АКШ долл 7,5 

 

- 

Картаны ыкчам чыгарып бергендиги үчүн чет өлкөлүк 
банктын комиссиясы  

 

Classic, Gold, Platinum  

АКШ долл 25 

- 
Ыкчам чыгарылган картаны мейманканага курьер 
аркылуу жеткирүү  
 Classic, Gold, Platinum акысыз / бесплатно 

 

4. 

MasterCards ҮЧҮН ЧЕТ ӨЛКӨДӨ КӨРСӨТҮЛҮҮЧҮ 
ЫКЧАМ КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР: 

 
Картанын түрү  

Комиссиянын 
өлчөмү, Евро / 

Размер комиссии, евро 

- Жоголгон/уурдалган карта боюнча билдирүү  
 

Standard, Gold, 
Platinum 

35 Евро 

- Картаны ыкчам алмаштыруу  
 

Standard, Gold, 
Platinum 

148 Евро 

- 
Накталай акчаны ыкчам берүү  Standard, Gold,  

Platinum 
95 Евро 

 Эскертүү: 

1) 
Бир карта кармоочуга төмөнкүлөр максималдуу чыгарылышы мүмкүн:                                                                                                                                                                                                                                                                                     
1) ар кандай төлөм системалардын үч дебеттик жана кредитик карталары, анын ичинде негизги карта 
(кардардын атына чыгарылган) жана кошумча карталар (кардардын жана үчүнчү жактын атына чыгарылган), 
Элкарт картасынан сырткары;  
2) "Аманат+" ээлерине кошумча кредиттик карта (Visa Classic/Visa Gold жана MasterCard Standard/Master Gold) 
чыгаруу каралган эмес.  
 

 

2) 

 

КӨҢҮЛ БУРГУЛА: кредиттик картаны (Visa Classic/Visa  Gold/Visa Platinum и MasterCard Standard/MasterCard 
Gold/MasterCard Platinum) жылдык тейлөө үчүн комиссия кийинки учурларда алынат: 
 
- эгерде Кардар бир каржылык операция өткөргөн болсо, картанын активдүү болгон ар бир жыл үчүн комиссия, 
Кардар же Банк тарабынан карта жокко чыгарылган мезгилге чейин; 
 
 
- эгерде биринчи каржылык операция өткөн күндөн картанын жарактуу мөөнөтү бүткөнгө чейин бир жылдан аз 
убакыт калса, жылдык тейлөө үчүн комиссия картанын мөөнөтү бүткөн күнгө чейин иш жүзүндө калган күндөргө 
карата эсептелет, андан ары картанын мөөнөтүнүн бүткөнүнө байланыштуу кайра чыгарылган учурда жылдык 
тейлөө комиссиясы карта кайра чыгарылган күндөн башкап алына баштайт. Ошондой эле, карта башка 
себептерге байланыштуу кайра чыгарылган учурда (дебеттик карта түрүн алмашгтырууну кошо эсептегенде (Visa 
Gold/Visa Platinum)), система мурунку карта боюнча биринчи операция боюнча маалыматты сактап калат, 
комиссия картанын кайра чыгарылганына карабастан алына берет. 
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3) 
 

 

 

 

 

 

 

Чет өлкөдө көрсөтүлүүчү ыкчам кызматтар үчүн комиссия Visa/Mastercard компаниялары тарабынан коюлат 
жана бир тараптык тартипте озгөртүлүүсү мүмкүн. Бул комиссиялар кардардын кредиттик лимитинен КРУБ курсу 
(конвертация учуруна карата) менен сомго комнвертацияланып алынат. 
 
 

 

 

4) 

Саат 12.00 чейин кредиттик карта боюнча карызын жоюу үчүн депонирленген акча каражаттары күнүнө бир 
жолу саат 12.00 - 14.00 чейин талап боюнча төлөнүүчү сом түрүндөгү эсептен алынат. Акча каражаттар саат 12.00 
кийин депонирленген учурда карыздын орду кийинки банк күнү жабылат.  
 

5) 

"ДКИБ" ЖАКтын жана башка банктардын POS-терминалдары/виртуалдык POS-терминалдары (Интернет) 
аркылуу товарларга жана кызматтарга накталай эмес түрдө төлөө* 
(*) - башка банктардын POS-терминалдары аркылуу төлөөдө эсептер АКШ долларында өткөрүлөт, курс боюнча 
айырма жана 5%га чейин курс айырмасына бөгөт болушу мүмкүн. 
 

6) 
Колдонулган кредиттик лимит (накталай акча алуу) үчүн жылдык эффективдүү пайыздык чен - 32,88% баштап 

7) 
Банк ушул шарттарды өзгөртүүгө жана бир тараптык тартипте атайын шарттарды коюуга укуктуу.  

8) 
Эгерде Банк жеңилдетилген же акысыз негизде картанын чыгарылышын жана/же жылдык тейлөөсүн кароого 
алган жарнамалык кампанияны (акцияны) өткөргөн учурда, акцияда каралган жана карта чыгарылган күндө 
колдонулган комиссияны колдонот. Карталарды Банктын жабдууларында пайдалануу боюнча стандарттык 
лимиттер Банктын Тарифтеринде көрсөтүлгөн.  
 

9) Жогоруда көрсөтүлгөн комиссиялар салыктарды камтыбайт. Банк тарабынан салыктар Кыргыз Республикасынын 
учурдагы Салык кодексине ылайык алынат.  

 

10) 

"ДКИБ" ЖАК аркылуу өз эмгек акысын алган мекеменин кызматкери акчалай камсыздоо күрөөсү алдында 
кредиттик картасын мурда алган болсо, анда Банк эмгек акы күрөөсү алдында акчалай камсыздоосуз эле, "ДКИБ" 
ЖАКтагы эсебине эмгек акысынын которулуусунун камсыздоо катары баалап берилиши мүмкүн болгон кредиттик 
лимитин карап чыгышы мүмкүн. Ал эми кызматкер мекемеден иштен чыгып кеткен учурда, анын кредиттик 
картасына Банктын Тарифтеринде көрсөтүлгөн жалпы шарттар колдонулат. 
 

 

 
Мен, ушуну менен, бардык мен тараптан кол коюлган келишимдердин жана Тиркемелердин/Тизмелердин шарттары 
менен орус тилинде толук таанышып чыкканымды тастыктаймын, келишимдин шарттары мага түшүнүктүү жана мен алар 
менен сөзсүз түрдө макулдугумду, Банкка дооматым жоктугун билдиремин.  

 
 

(Кардардын аты-жөнү) (колу) (дата) 


