
"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАКы 
Накталай акча салууга жана акча каражаттарын чет өлкөлүк накталай валютага айландырууга төмөндө көрсөтүлгөн 

комиссиялар 19.01.2023-жылдан баштап кийинки жаңыртканга чейин колдонулат:

ДКИБге накталай акча салгандыгы 
учун комиссия 

Бишкек шаарынын филиалдары учун 

Валюта Комиссия Шарпары 
USD 0,00% $0 - $30.000 
EUR 0,00% €0 - €30.000 
GBP 3,00% £ 0 - 500 
CHF 3,00% CHF 0 - 500 
TRY 3,00% TRY 0 - 500 
RUB 3,00% RUB 500k 
KZT 3,00% KZT 1 mio 

ДКИБге накталай акча салгандыгы 
учун комиссия 

ДКИБде накталай акчага айландырганы 
учун комиссия 

Бишкек шаарынын филиалдары учун 

Валюта Комиссия Шарпары 
USD 2,00% 
EUR 2,00% 
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 

ДКИБде накталай акчага айландырганы 
учун комиссия 

ДКИБде накталай акчага салгандыгы 
учун комиссия 

Комиссия 
0,00% 

Валюта 
USD 

Банкомат учун Башка шаардын филиалдары учун 

Валюта Комиссия Шарпары 
USD 2,00% 
EUR 2,00% 
GBP 0,60% 
CHF 0,60% 
TRY 0,60% 
RUB 0,60% RUB 500k 
KZT 0,60% KZT 1 mio 

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 

Комиссия 
2,00% 

Валюта 
USD 

Банкомат учун 



L

1
Collection of payments f/o utility/service company (DKIB is the 

processing bank of utility/service company)
upto 2%

Сбор платежей в пользу ЖКХ/пр сервисных компаний (ДКИБ - 

процессинговый банк ЖКХ/сервисной компании)
до 2%

2
Replenishment of account by third parties through "Payments 

automatization" project - Dealers payments
upto 1%

Пополнение счета третьими лицами по проекту «автоматизация 

платежей» - дилерские платежи
до 1%

3 Monthly direct debit service fee upto 10 000 KGS Ежемесячная комиссия за услугу прямого дебетования до 10 000 сом

4 Proceeding the payment for Utilities Company services as per clearing transfer fee Проведение платежа в счёт оплаты услуг ЖКХ согласно тарифам по клиринг платежам

5 Collection of payments via QR coding upto 1% Сбор платежей через QR coding до 1%

Approved by Bank Management  /   Одобрено членами Правления ЗАО "ДКИБ"

Minutes of Bank Management Meeting / Протокол заседания Правления  № 18  from/от 25/05/2022

Amendment to GENERAL TERMS AND CONDITIONS, APPLICABLE TO LEGAL ENTITIES AND PRIVATE ENTREPRENEURS, of "DKIB" CJSC №28 / Поправка к ОБЩИМ ТАРИФАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ К ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ЗАО "ДКИБ" № 28, valid as of / действующиее с 25/05/2022

To amend section "L" (DIRECT DEBIT SERVICE) of GENERAL TERMS AND CONDITIONS APPLICABLE TO LEGAL ENTITIES AND PRIVATE ENTREPRENEURS as follows / Внести изменения в раздел "L" (УСЛУГА ПРЯМОГО 

ДЕБЕТОВАНИЯ) ОБЩИХ ТАРИФОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ и изложить его в следующей редакции:

DIRECT DEBIT SERVICE УСЛУГА ПРЯМОГО ДЕБЕТОВАНИЯ

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕРГЕ КОЛДОНУЛУУЧУ ЖАЛПЫ ТАРИФТЕРГЕ тузетуу, ЖАК "ДКИБ" № 28, 06.07.2022-жылдан баштап колдонулууда / / Поправка к ОБЩИМ ТАРИФАМ, 

ПРИМЕНЯЕМЫМ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ЗАО "ДКИБ" № 28, действующиее с 06/07/2022 

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕРГЕ КОЛДОНУЛУУЧУ ЖАЛПЫ ТАРИФТЕРДИН "В" белугунун 2-пунктуна (Кассалык операциялар) езгертуу киргизилсин / Внести изменения в пункт 2 раздела "В" 

(Кассовые операции) ОБЩИХ ТАРИФОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ и изложить его в следующей редакции: 

ЖАК «ДИКБ» Башкармалынын мучелеру тарабынан жактырылды / Одобрено членами Правления ЗАО "ДКИБ" 

Башкармалыктын отурумунун протоколу  / Протокол заседания Правления № 25 /от 21/06/2022 

2  ЧЕТ елкелvк ВАЛЮТАДАГЫ АКЧА КАРАЖАТТАРЫН НАКТАЛАЙГА АЙЛАНДЫРУУ (**) ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ(**) 

2,1 - кардардын чет елкелук валюта эсебинен накталайга айландыруу {2,2 пунктуларын кошпогондо) (**) - обналичивание со счета клиента иностранной валюты (за исключением пункта 2,2} (**)

2,1,1 АКШ доллары менен 

кунумдук негизде белгиленет 

В долларах США 

устанавливается на ежедневной основе 

2,1,2 Евро менен В евро 

2,1,З Россия рубли менен В российских рублях 

2,1,4 Казак тенгеси менен В казахских тенге 

2,1,5 Турк лири менен В турецких лирах 

2,1,б Швейц арлык франк менен В швейцарских франках 

2,1,7 Фунт стерлинг менен В фунтах стерлингов 

2,2 

кардардын эсебинен чет елкелук накталай валютаны а) мурда берилген 

сумманын чегинде 6) майда елчемдегу(5, 10, 20) купюралар менен же 

мындай купюралар болсо эскирген купюралар менен беруу (накталайга 

айландыруу) 

бекер 

выдача (обналичивание) наличной иностранной валюты со счета 

клиента а) в пределах ранее сданных сумм 6) купюрами мелкого 

достоинства (5, 10, 20) или ветхими купюрами, при наличии таких 

купюр 

бесплатно 

** 

"чет елкелук валютадагы НАТБга барабар (Накталай акчанын тапшырык 

босогосу- накталай акчанын алдын ала тапшырыксыз берилуучу 

максималдык суммасы) же андан жогору акча каражаттарын беруу 

(накталайга айландыруу): 

- 20 ООО АКШ доллары; - 10 ООО евро; 

- 500 ООО росс. рубли; - 2 ООО ООО каз. тенге; 

- 5 ООО турк лири; - 5 ООО швейцар франкы; 

- 5 ООО фунт стерлинг"" 

банктык 2 (эки) кун ичинде алдын ала 

тапшырык боюнча. Мында Банк рыноктогу 

абалга жараша тапшырыкты аткаруу 

кунунун санын кебейтууге укуктуу 

выдача (обналичивание) денежных средств в иностранной валюте 

равной или свыше ПЗН (Порог заказа наличности - максимальная 

сумма наличности которая выдается без предварительного заказа): 

_ 20 000 долларов США;_ 10 000 евро;

- 500 ООО росс. рублей; - 2 ООО ООО каз. тенге; 

- 5 ООО в турецких лир; - 5 ООО швейцарских франков; 

- 5 ООО фунтов стерлингов 

по предварительному заказу за2 (два) банковских 

дня. При этом банк имеет право увеличить 

количество дней исполнения заказа в 

зависимости от ситуации на рынке 



"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАКтын 
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА ЖАНА ЖЕКЕ ИШКЕРЛЕРГЕ КАРАТА КОЛДОНГОН ТАРИФТЕРИ 

КРдагы бардык филиалдарда жана сактык кассаларда жарактуу 07.07.2020 жылдан баштап  

ОПЕРА ИЯ Т Р АКЫСЫ 

A БАНКТЫК ЭСЕПТЕР 
1 ЭСЕПТИ АЧУУ 

1,1 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 -пункттарды эске албаганда бир кардардык номер менен эсептерди ачууда кызматка бир 

Е-ТОКЕНДИ (*) АКЫСЫЗ сунуштоо менен корпоративдик Интернет-Банкингге АКЫСЫЗ кошуу камтылат. 
3 500 сом (салыктар да кирет) 

1,2 Е-ТОКЕН (*) 2 800 сом (салыктар да кирет) 

* 
Е-ТОКЕН - бул илмек же карт турундогу тузулуш, ал Интернет -банкингге кирээрде парол тузууге ебелге тузет жана паролду керууден сактайт 

жана ошону менен бирге маалымат ресурстарынын коопсуздугун камсыз кылат 

1,3 
Бир кардарлык номерде эсептерди: а)Кредит продуктун алуу максатында б) ПОС-терминал жана 
виртуалдык ПОС-терминал орнотуу максатында в) Эмгек акы долбоорлорунун алкагында ачуу 

(минималдуу 10 кызматкер) г) Мамлекеттик мекемелерге 

акысыз 

1,4 Эмгек акы долбоорунун алкагында сый акы алуу үчүн улуттук валютада ЖИ эсептерин ачуу акысыз 

1,5 Эскроу эсебин ачуу жана алып жүрүү 0,1% (мин 14 000 сом) 

1,6 Рекультивациялык эсебти ачуу жана алып жүрүү 500 сом (салыктар да кирет) 

2 КОРПОРАТИВЯДИК ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ 
2,1 Интернет-банкингге "ТОЛУК КАНДУУ режимде" туташтыруү (*) акысыз 

2,2 Интернет-банкингге "КӨРҮҮ режиминде" туташтыруу акысыз 
2,3 тейлөө ("толук көлөмдө" жана "көрүү режиминде" интернет-банкинг) акысыз 

* 
E-TOKEN - толук көлөмдө" интернет-банкинги үчүн милдеттүү - мин каалаган деңгээлге 1 е-токен

Иштөө мөөнөтү - 5 жыл. 

2,4 Кардардын талабы боюнча идентификациялык интернет номурун өзгөртүү 100 сом 

3 Корпоративдик Интернет-Банкинг аркылуу операцияларды жургузууге стандарттык лимиттер 

Операция туру Суткалык лимит жана 1 операцияга лимит 

3,1 
Чет элдик валюта алмаштыруу операциялары : Чет элдик валюта сатып алуу, Чет элдик валюта сатуу, 
Арбитраж 

500,000 сом же бул сумманын башка 
валютадагы наркы 

3,2 Клиринг аркылуу улуттук валютада акча которуу 
бир операцияга лимит - 1,000,000 сом, күндүзгү 

лимит - 2,000,000 сом 

3,3 Гросс аркылуу улуттук валютада акча которуу 5,000,000 сом 

3,4 Банк ичи үчүнчү жактардын эсебине акча которуу 
3,500,000 сом же бул сумманын башка валютадагы 

наркы 

3,5 Банк ичи кардардын эсебине акча которуу лимитсиз 

3,6 СВИФТ системасы аркылуу АКШ доллары/евро менен акча которуу 
30,000 Долл. США же бул сумманын башка 

валютадагы наркы 

3,7 Кредиттик карт боюнча карызды төлөө/эсепти толтуруу 
1,000,000 сом же бул сумманын башка валютадагы 

наркы 

3,8 Айлык акы которуу 
5,000,000 сом же бул сумманын башка валютадагы 

наркы 

3,9 Эмгек акы 20,000,000 сом 

4 Бир ден,гээлде операцияларды жургузуу менен ЖИ учун ЧЕКЕНЕ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ  
ЖЕКЕ АДАМДАРГА карата колдонулуучу ЖАЛПЫ 

ТАРИФТЕРДИ карагыла 

5 ЭСЕПТИ ТЕЙЛее 

5,1 Бир кардарлык номерде эсептерди тейлөө (ай сайын, ай ичинде операция/лар болсо) 300 KGS or equivalent in foreign currency 

5,2 Евродогу эсептерин тейлөө (ай сайын алынат, күнүмдүк баланс 50 000 Евродон жогору болсо) (*) Орточо күндүк балансынан жылына 0,5% 

5,3 
Швейцария франкындагы эсептерди тейлөө (ай сайын алынат, күнүмдүк баланс 50 000 Швейцария 
франкынан жогору болсо) (*) 

Орточо күндүк балансынан жылына 1% 

* 
Атайын эсептерге карата колдонулат ( мисалы эскроу эсеп, акча каражаттарын заклад түрүндө күрөөгө коюу) 

Айлык төлөм = (ай ичинде эсептеги орточо күндүк калдык ( эгер сумма 50 000 жогору болсо) *0,5%)/365*# күн ай ичинде 

5,4 Мамлекеттик мекемелердин эсептерин тейлөө акысыз 

5,5 Кредит продукттун алуу максатында гана бир кардарлык номерде ачылган эсептерди тейлөө акысыз 

5,6 Пос-терминалды орнотуу максатында гана бир кардарлык номерде ачылган эсептерди тейлөө акысыз 

6 ЭСЕПТЕГИ ТемеНДеБеС КАЛДЫК 500 сом же чет өлкө валютасында эквиваленти 

6,1 Мамлекеттик мекемеле жана эмгек акы долбоорлору үчүн эсеп боюнча минималдуу калдык алынбайт 

7 ДКИБ ЧЕК КИТЕПЧЕСИН ЧЫГАРУУ 

7,1 Стандарттык чек китепчеси (25 барак) 150 сом 

7,2 500 лента чекттеринен турган чек китепчеси бир чек үчүн 15 сом 

B КАССА ОПЕРА ИЯЛАРЫ 
1 УЛУТТУК ВАЛЮТАДА НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРЫН АЛУУ (*) 

1,1 Улуттук валютаны берүү (накталай акча каражаттарын алуу) (1,2 пунктунан тышкары) 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 (бир) банк күнү мурун алдын ала буйрутма 

менен саат 15:00 го чейин 

-cash withdrawal of national currency in big denomination (1 000, 5 000 KGS) 

2 ЧЕТ еЛКе ВАЛЮТАСЫНДА НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРЫН АЛУУ (**) 
2,1 Чет елке валютасын беруу (накталай акча каражаттарын алуу) (2,2 пунктунан тышкары) (**) 

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 ЭЛ АРАЛЫК ПЛАСТИК КАРТАЛАРЫ (БАНКТЫН КАССАСЫ АРКЫЛУУ НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРЫН АЛУУ КЫЗМАТТАРЫ) 
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 УЛУТТУК ВАЛЮТАДА НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРЫН САЛУУ ЖАНА ЭСЕПТ00 АКЫСЫ 
4,1 Накталай акча толуктоо үчүн комиссия (4,2 4,3 4,9 пункттарынан сырткары) акысыз 

4,2 
Накталай акча толуктоо үчүн комиссия (эгерде эсепти 3 – адам толтурса) (4,3 - 4,9 пункттарынан 
сырткары) (***) 

0.1% (эң азы 20 сом,эң көбү 2 000 сом) 

*** 3- адам ( ЖИ же компания) 

4,3 
Башка шаарлардагы филиалдарда/сактык кассаларында ачылган эсептерди накталай толуктоо үчүн 
комиссия 

0.1% (эң азы 150 сом) 

 
 

4,4 

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", на 
счета соответствующих компаний ЗАО СП "Италкир" 

 
 

0.1% (эң азы 150 сом) 

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

4,6 Тыйындарды Кардардын суроосу боюнча, эсепке накталай толуктоосуз эсептөө үчүн комиссия 0.1% (эң азы 150 сом) 

4,7 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 

4,8 Майда накталай акча каражаттарын (тыйындарды) эсептөө үчүн комиссия 
5 000 сомго чейин – акысыз, андан жогору – 

суммадан 1%, эң азы 50 сом 

 

 
4,9 

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 4,7 жана 4,8 пункттарында көрсөтүлгөн өлчөмдө комиссия олдонулат 

 

 
сүйлөшүүгө жараша 

5 ЧЕТ ЭЛДИК ВАЛЮТАДА НАКТАЛАЙ АКЧА САЛУУ ЖАНА КАЙРА ЭСЕПТ00 АКЫСЫ 
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 
Башка шаарлардагы филиалдарда/сактык кассаларында ачылган эсептерди накталай толуктоо үчүн 
комиссия 

0,1% (эң азы 5 АКШ доллары) 

 
 

5,5 

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" на 
счета соответствующих компаний ЗАО СП "Италкир" 

 
 

0,1% (эң азы 5 АКШ доллары) 

 
5,6 

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

(Банктын эскилиги жеткен банкноталарды кабыл алуу тууралуу стандарттарга ылайык) 

 
суммадан 1% 

5,7 Банкноталарды Кардардын суроосу боюнча, эсепке накталай толуктоосуз эсептөө үчүн комиссия 
бир банкнотага 5 сом, эң көбү 200 АКШ 

доллары 

 
5,8 

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% 

 
5,9 

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 

 
 

**** 

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 

C ВАЛЮТА-АЛМАШУУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ 

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

 
 

2 

 
ВАЧ (валюта алмаштыруу чеги = эгер Казына тарабынан башкача белгиленбесе 500 000 сом. 

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 АКЧА КОТОРУУЛАРЫ 
1 КИРУУЧУ АКЧА КОТОРУУЛАРЫ (*)  

1,1 Келип түшкөн сумманы Кардардын эсебине чегерүү акысыз 

1,2 Алуучунун жоктугу, эсептин жабылуусу, кардардын талабы же башка Банктын кароосуна жараша учурларда кирүүчү акча каражаттарынын кайтарылуусу 



 

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 

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

байланыштуу бардык чыгымдар кардар тарабынан төлөнөт 

2 ЧЫГУУЧУ АКЧА КОТОРУУЛАРЫ (**) 
2,1 Улуттук валютада акча которуулар (бир телем буйругу учун) 

 

 

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 

 

 
*** 

 

 
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 

 
 

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 

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

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

байланыштуу бардык чыгымдар кардар тарабынан төлөнөт 

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 

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

тарабынан ишке ашырылат 

2,3 ЕВРО менен акча которуулар (*** ***) 

2,3,1 OUR опциясы (жөнөтүүчүнүн эсебинен алынуучу корреспондент банк(тардын)тын акы(лары)сы) 
0,2% плюс СВИФТ үчүн 20 Евро акысы 

(мин 30 евро, макс 350 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 учун 5 АКШ доллары акысы 

(мин 20 АКШ доллары, макс 200 АКШ 
доллары) 

2,5 Кытай юаны менен акча которуулар (*** ***) 
 

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 Башка чет элдик валютада акча которуулар 

 

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 16:00го чейин кабыл алынган телемдер банк тарабынан ошол куну аткарылат. 

Саат 16:00дон кийин кабыл алынган төлөмдөр банк тарабынан кошумча комиссия алынып аткарылат (пункт 2,7) 

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

Демир Банктын корреспондент банкы төлөө 
үчүн комиссия белгиленген учурда 20 АКШ 

долл. + банк комиссиясы ( төлөмдөр бөлүмү 

тарабынан берилет) + алуучунун корреспондент 

банкы төлөө үчүн комиссия белгиленген 

учурда банк -алуучунун корреспондент 

банкынын комиссиясы (төлөмдөр бөлүмү 

тарабынан берилет) 

 
 

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 Банк ичи акча которуулары 
2,12,1 улуттук валютада 50 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 ИНКАССО 
1 ПАЗА ИНКАССО 

1,1 ЭКСПОРППУК 

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) 

* ДКИБ чектерди инкассациялоодон баш тартууга укуктуу 

1,2 ИМПОРППУК 
 

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 ДОКУМЕНПАРДЫК ИНКАССО 
2,1 ЭКСПОРППУК 

 

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 ИМПОРППУК 

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 ДОКУМЕНПАРДЫК АККРЕДИПИВДЕР 
1 ЭКСПОРППУК 

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 

2 ИМПОРППУК 

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 Аккредитив ачуу: 

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 



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

2,6 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 ГАРАНТИЯЛАР 

1 Гарантияны алдын ала авизолоо 25 АКШ доллары 

2 Гарантия уюштургандыгы үчүн комиссия 
гарантиянын суммасынан 0,5 % (мин 20 АКШ 

доллары) 

3 
100 % акчалай комиссия сунушталган учурда Банктын форматы боюнча тендердик гарантия чыгаруу үчүн 
комиссия 

кварталына 0,4% (мин 40 АКШ доллары) 

4 
100 % акчалай комиссия сунушталган учурда Бенефициардын форматы боюнча тендердик гарантия 
чыгаруу үчүн комиссия 

кварталына 0,6% (мин 40 АКШ доллары) 

 
5 

100 % акчалай комиссия сунушталган учурда гарантиялардын башка бардык түрүн чыгаргандыгы үчүн 

комиссия (контрактты, төлөмдү аткаруу, аванстык төлөмдү кайтарып берүү ж.б) 

 
кварталына 0,75% (мин 50 АКШ доллары) 

6 Башка камсыздоо сунушталган учурда гарантиялардын бардык түрүн чыгаруу кварталына 2%га чейин (мин 250 АКШ доллары) 

7 
Учурдагы кредиттик линиянын алкагында же 100% акчалай камсыздоо берүү учурунда гарантияны 
шашылыш "күн күнүнө" чыгаруу акысы 

гарантияны уюштургандыгы үчүн комиссияга 
карата плюс 25 АКШ долл 

8 Гарантия шарттарын өзгөртүү (кагаз түрүндө) (*) 50 АКШ доллары 

9 Гарантия шарттарын өзгөртүү (СВИФТ аркылуу) (*) 150 АКШ доллары 

* 
Эгерде өзгөрүү гарантиянын суммасынын же мөөнөтүнүн жогорулоошуна байланыштуу болсо (3,4, 5 же 6 пунктарына ылайык), Банк айырмага ылайык 

кошумча акы алат 

10 Төлөө: 
10,1 Кардар тарабынан салынган каражат эсебинен гарантия боюнча төлөө 100 АКШ доллары 

10,2 Банктын каражаттары эсебинен гарантия боюнча төлөө (кредиттик келишимдердин алкагында) сүйлөшүүгө жараша 

11 Вексель боюнча кепилдик берүү сүйлөшүүгө жараша 

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

доллары) 

13 
Банк тарабынан милдеттенмесиз башка банк тарабынан чыгарылган гарантияга болгон оңдоолорду 
авизолоо 

100 АКШ доллары 

14 Гарантия чыгарган тарапка Кардар тарабынан чыгарылган төлөө талабын берүү 50 АКШ доллары 

15 Гарантияга байланыштуу сурамдарды аткаруу (анын ичинде СВИФТ боюнча) 50 АКШ доллары 

16 Үчүнчү жактардын (банктардын) чыгымдары иш жүзүндөгү чыгымдар боюнча 

H МАМЛЕКЕТТИК БААЛУУ КАГАЗДАР МЕНЕН ПЕРАЦИЯЛАР - мамлекеттик казына векселдери (МКВ), КР Улуттук банкынын Ноталары 

1 Бүтүмдүн суммасынан комиссия 0,2 % мин 250 сом макс 1 000 сом 
 

- 
Мамлекеттик Баалуу Кагаздарын аукциондо же экинчи базарда сатып алууга багытталган акча каражаттары Кардардын эсебине аукцион өткөрүүлүчү же 

экинчи базарда операция жүргүзүүлүч күндөн бир жумуш күн мурда салынууга тийиш 

2 Аукцион жыйынтыктары боюнча маалымдоо (эгер арыз канааттандырылса) акысыз 
I БАНК СЕЙФИН И АРАГА БЕРУУ 
1 БАНК СЕЙФИН ИЖАРАГА БЕРУУ боюнча СТАНДАРТТЫК ТАРИФТЕР 

Бишкек шаарындагы филиал жана сактык кассалары учун 
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 

"Главный" филиалы учун 
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 

Башка шаар/калктуу конуштардагы филиал жана сактык кассалары учун 
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 

2 Башка шарппар 

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

 

* 
Кардардын Банк алдында ижараны төлөө боюнча карызы болбогон, ачкычтын бардык нускалары берилген, жана башка келишимде көрсөтүлгөн шарттар 
аткарылганда Банк күрөө суммасын Кардарга кайтарып берет. 

J ЭМГЕК АКЫ Т0Л00 Б ЮНЧА АВТ МАТТАШТЫРЫЛГАН КЫЗМАТ АКЫСЫЗ 
K АКЧА КАРА АТТАРЫН Т ПТ /  ЕТКИЗИП БЕРУУ Б  ЮНЧА КЫЗМАТТАР СУЙЛ0ШУУЛ0РГ0 АРАША 
L ТУЗ ДЕБЕТТ00 КЫЗМАТЫ 

 
1 

Турак-жай коммуналдык чарбасынын/башка кызмат компанияларынын пайдасына (ДКИБ Турак-жай 

коммуналдык чарбасынын/башка кызмат компанияларынын процессингдик банкы) акча каражаттарын 
топтоо 

 
1% дан 2% чейин 

2 "төлөмдөрдү автоматташтыруу" долбоору боюнча эсептердин үчүнчү жак тарабынан толуктоо 1% дан 2% чейин 

3 түз дебеттөө кызматына жазылуу акысыз 

4 ТКЧ кызматтарын төлөө үчүн төлөм жүргүзүү клиринг төлөмдөрү боюнча тарифтерге ылайык 

M НАСЫЯ ПР ДУКТЫЛАРЫ жалпы эскертүүлөр (8) 

N АМАНАТТАР жалпы эскертүүлөр (9) 

O П С-ТЕРМИНАЛДАР жалпы эскертүүлөр (10) 

P ЭЛЕКТР НДУК К ММЕРЦИЯ жалпы эскертүүлөр (11) 
Q ВИЗА БИЗНЕС КАРТАЛАРЫ жалпы эскертүүлөр (12) 

R БАШКА КЫЗМАТТАР 

1 ЭСЕП К0ЧУРМ0Л0РУ 

1,1 Айлык  

1,1,1 -юридикалык жак үчүн 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 күн сайын же транзакция түрүндө 250 АКШ доллары (айлык акы) 
2 ЭСЕП БОЮНЧА БАСЫП ЧЫГАРУУ (ар бир бет учун) 100 сом, макс 1 000 сом 

3 ТеЛеМ ДОКУМЕНТТЕРИНИН ДУБЛИКАТТАРЫН БЕРУУ (ар бир бет учун) 100 

4 Чет елкеге курьер почтасы аркылуу женетулген документтер учун 100 АКШ доллары 

5 РЕКОМЕНДАЦИЯ КЫЛУУЧУ КАТТАР (*) 

5,1 Кардарларга берилген же Кыргыз Республикасынын территориясында почта аркылуу жөнөтүлгөн 700 сом 

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

* Банк рекомендациялык каттарды берүүгө кепилдик бербейт 

6 МААЛЫМ КАТТАР: 
6,1 Эсеп(терди)ти ачуу/жабуу жөнүндө маалым кат акысыз 
6,2 Эсеп(терди)ти ачуу/жабуу жөнүндө кайталанган маалым кат 200 сом (1 түпнуска) 

6,3 Эсептин болгондугун тастыктаган, эсеп(терде)е калдыктар жөнүндө маалыматты камтыган маалым кат 200 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 

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

 
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 Эсептеги жүгүртүлүштөр жөнүндө маалым кат 
6,7,1 - 1 жылга чейинки 300 сом (1 түпнуска) 

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

6,7,3 2008-жылга чейинки 3 жылдан жогоркулар 550 сом (1 түпнуска) 
6,7,4 2008-жылдан мурункулар 800 сом (1 түпнуска) 

6,8 Көз карандысыз Аудиторлорго тастыктоо 
6,8,1 - Кардардын колуна тапшырылган 300 
6,8,2 - факс менен жана/же КР боюнча почта менен жөнөтүлгөн 300 
6,8,3 - КР тышына почта менен жөнөтүлгөн 600 

6,8,4 - КР тышына курьер почтасы менен жөнөтүлгөн 100 АКШ доллары 

7 КЫЗМАТТАР УЧУН АКЫ (ТЕЛЕКС/СВИФТ/ФАКС/ТЕЛЕФОН) 30 АКШ доллары 

8 
 Коммуналдык кызмат керсетуулер учун телемдерду, абоненттик комиссияны банктын  
филиалдары/сактык кассалары аркылуу кабыл алуу 

10 сом 

 

Жалпы эскертуулер: 

"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАК кардарларга сунушталуучу банктык кызматтардын жана продуктылардын бардык түрүнө тарифтерди 

иштеп чыкты жана бекитти. 

1 
Тарифтер "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАК тарабынан сунушталуучу банктык кызматтардын бардык түрүнө колдонулуучу кызматтардын баасын, валюталоо 
күнүн жана башка шарттарын камтыйт 

2 Кайтарым көрсөтүлбөөөндөрдү эске албаганда бардык комиссиялар салыктарды эске алуусуз көрсөтүлөт. 

3 Чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн комиссиялар, Банк тарабынан улуттук валютада, КРУБдун операция өткөрүлгөн күнгө карата курсу боюнча алынат. 

Банк эсеп(тер) боюнча операциялардын көлөмүнө, рыноктук шарттардын өзгөрүүсүнө жана башка факторлорго жараша кардарларга жогоруда көрсөтүлгөндөн 
4 

айырмаланган жеке комиссияларды белгилөөгө укутуу. 

"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАК кардарларды алдын ала маалымдоосуз, Банктын www.demirbank.kg веб-сайтына жайгаштыруу жолу менен, каалаган учурда 
5 

ушул тарифтерди толугу менен же жарым жартылай өзгөртүүгө толук укуктуу. 

6 "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" ЖАКтын учурдагы тарифтери боюнча маалымат кардарга анын биринчи талабы боюнча берилет. 
 

"юридикалык жак" аныктамасы өзүнө: КР резиденти жана резиденти эмес юридикалык жактарды, элчиликтерди жана консулдуктарды, филиалдарды 
7 

жана өкүлчүлүктөрдү, эл аралык долбоорлорду жана уюмдарды камтыйт 

Пайыздык чендер жана башка насыя продуктылары боюнча шарттар Банк тарабынан өз алдынча толуктоодо коюлат жана рыноктун шарттарына 
8 

жараша Банк тарабынан каалаган мезгилде кайра каралып чыгат. 

Талапка чейинки аманаттар жана мөөнөттүү аманаттар боюнча пайыздык чендер Банк тарабынан өз алдынча толуктоодо коюлат жана рыноктун шарттарына жараша 
9 

Банк тарабынан каалаган мезгилде кайра каралып чыгат. 

ПОС-Терминалдарды жана виртуалдык ПОС-Терминалдарды тейлөө боюнча тарифтер Банк тарабынан өз алдынча толуктоодо коюлат жана 
10 

рыноктун шарттарына жараша Банк тарабынан каалаган мезгилде кайра каралып чыгат. 

Банк тарабынан бул тарифтерде жеңилдетилип же акысыз көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөр каралган жарнама кампаниясы (акциялар) жүргүзүлгөн 
11 

учурда Банк акцияда каралган жана операциялар жүргүзүлгөн күнү күчүндө болгон комиссияларды колдонот. 

 
 

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