
"ДКИБ" ЖАК №26 ЖАЛПЫ ТАРИФТЕРИНЕ №2 Тиркеме (О Бөлүм)

08/04/2019 дана жарамдуу

Юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин депозиттери боюнча шарттар

Валютасы

Жылдык пайыздык ченем                      

Мөөнөттүү депозиттер

Пайыздарды төлөө

Валютасы сом АКШ долл  евро  рубль сом АКШ долл  евро  рубль

Мөөнөтү (ай)

1 2,0% - - 2,0% - - - -

3 3,0% - - 2,5% - - - -

6 5,0% - - 3,0% 4,5% - - 2,5%

9 6,0% - - 3,5% 5,5% - - 3,0%

12 7,0% 1,0% - 4,0% 6,5% 0,5% - 3,5%

18 8,0% 1,5% - 4,5% 7,5% 1,0% - 4,0%

24 9,0% 2,5% - 5,0% 8,5% 2,0% - 4,5%

Мөөнөттүү депозиттер

Пайыздарды төлөө

Валютасы

Мөөнөтү

күн/ай

28-86  /  от 1 до 3*

87-173  /  от 3 до 6*

174-260  /  от 6 до 9*

261-347  /  от 9 до 12*

348-521  /  от 12 до 18*

522-695  /  от 18 до 24*

696-744  /  24

745-1091  /  36

Депозиттин минималдык көлөмү

Депозиттин максималдык көлөмү 

Мөөнөттүү депозитти толтуруу

Пайыздардын капитализациясы

Бир бөлүгүн чыгаруу

Депозиттин мөөнөтү бүткөнгө чейин 

пайыздарды төлөө

Узартуу

ДКИБ ЖАК Башкаруу кеңешинин №8/1, 02/04/2019 отурумунун протоколу

Пайыздарды төлөө талап боюнча депозит 

пайыздык ченеми менен жүргүзүлөт

Пайыздарды төлөө талап боюнча депозит 

пайыздык ченеми менен жүргүзүлөт, ашыкча 

төлөнгөн пайыздар депозиттин суммасынан 

кармалып алынат

 Мөөнөттүү депозит ачуу учурунда автоматтык 

узартуу тибин тандоо мүмкүнчүлүгү бар: мөөнөттүү 

депозиттин негизги суммасын гана же мөөнөттүү 

депозиттин эсептелген пайыздары менен

Мөөнөттүү депозит ачуу учурунда депозитти 

автоматтык узартуу мүмкүнчүлүгү бар (мөөнөттүү 

депозиттин негизги суммасын гана)

ДКИБ ЖАК Башкаруу кеңеши мүчөлөрү тарабынан жактырылган

(*) - кошулбайт

талап кылынбайт

100 000 АКШ доллары (же бул сумманын башка валютадагы наркы). 100 000 АКШ долларынан жогорку 

сумма (же бул сумманын башка валютадагы наркы) боюнча шарттар сүйлөшүүгө жараша. Муну менен 

бирге мөөнөттүү депозит ачылган учурга карата бардык болгон валютада ачылган учурдагы 

депозиттердин суммасы эсепке алынат

колдонулбайт

колдонулбайт

колдонулбайт

10,5% 2,5% - 7,1%

11,0% 3,0% - -

9,0% 1,0% - 5,1%

10,0% 2,0% - 6,1%

4,0% - - 3,1%

6,5% - - 4,1%

Жылдык пайыздык ченем 

- - - 3,1%

3,0% - - 3,1%

Мөөнөттүн аягында

сом АКШ долл  евро  рубль

КОРПОРЭЙТ КОРПОРЭЙТ + 

Мөөнөттүн аягында Ай сайын

Жылдык пайыздык ченем 

Жеке ишкерлердин Интернет Банкиннг/Мобилдик Бангинг аркылуу ачылган депозиттери боюнча шарттар

Талап боюнча депозиттер
сом АКШ доллары башка чет элдик валюта 

0% 0% 0%


