
 

 БЕКИТИЛГЕН 

«Айыл Банк» ААКтын Башкармалыгынын 

2012-жылдын 06-июлундагы №25/4 

 токтому менен 

 

 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЙЫЛ БАНК» 

АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ «АЙЫЛ БАНК» 

THE OPEN JOINT-STOCK COMPANY «AIYL BANK» 

 

 

«Айыл Банк» ААКтын насыя операциялары боюнча тарифтер    

(“Айыл Банк” ААКтын Башкармалыгынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы №32/5, 2012-

жылдын 11-декабрындагы №44/7, 2013-жылдын 16-августундагы №36/5, 2013-жылдын 29-

октябрындагы №47/1, 2014-жылдын 20-мартындагы №19/3, 2014-жылдын 27-июнундагы №42/1, 

2015-жылдын 27-январындагы №4/1,  2015-жылдын 01-сентябрындагы №53/2, 2015-жылдын 23-

декабрындагы №82/6,  2016-жылдын 26-июлундагы  №50/4 токтомдорунун редакциясында) 

 

Тарифтин аталышы Тарифтин өлчөмү Эскертүү 

I Насыялоо, лизинг, овердрафт боюнча: 

1. Насыяларды жана анын 

ордуна берилгендерди 

бергендиги (берүүнү 

уюштурганы) үчүн 

0%   

2. Төмөнкү мөөнөт менен 

насыяларды жана анын ордуна 

берилгендерди мөөнөтүнөн 

мурда төлөгөндүгү үчүн 

комиссия: 

а) - 2 жылга чейин 

 

 

 

 

б) - 2 жылдан ашык 

 

 

 

в) 2016-жылдын 1-августунан 

баштап  жаңы берилген 

насыялар боюнча, насыяларды 

жана анын ордуна 

берилгендерди мөөнөтүнөн 

мурда төлөгөндүгү үчүн 

комиссия алынбайт. 
(“Айыл Банк” ААКтын 

Башкармалыгынын 2016-

жылдын 26-июлундагы  №50/4 

токтомунун редакциясында) 

 

 

а) 3 айга чейин төлөгөндө – 

мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн 

суммадан 3%. 3 айдан жогору – 

0%. 

 

б)  6 айга чейин төлөгөндө – 

мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн 

суммадан 3%. 6 айдан жогору – 

0%. 

 

 

 

Овердрафт боюнча мөөнөтүнөн 

мурда төлөгөндүгү үчүн комиссия 

алынбайт. 

 

 (“Айыл Банк” ААКтын 

Башкармалыгынын 2014-жылдын 20-

мартындагы №19/3 токтомунун 

редакциясында) 

 

Банктын карыз алуучусу насыяны 

жана анын ордуна берилгендерди 

мөөнөтүнөн мурда төлөп берүүсү 

жөнүндө жазуу түрүндө отуз 

календардык күн мурда алдын ала 

билдирген учурда – мөөнөтүнөн 

мурда төлөгөндүгү үчүн комиссия 

алынбайт.   

 (“Айыл Банк” ААКтын 

Башкармалыгынын 2015-жылдын 01-

сентябрындагы №53/2 токтомунун 

редакциясында) 

 

3. Насыялардын жана анын 

ордуна берилгендердин 

мөөнөтүн узартуу: 

а) 2016-жылдын 1-августунан 

баштап бардык 

колдонуудагы насыялар 

 

 

а) -  0 %  

 

 

 

 

 

(“Айыл Банк” ААКтын 

Башкармалыгынын 2014-жылдын 20-

мартындагы №19/3 токтомуна 

ылайык алынып ташталды) 



Тарифтин аталышы Тарифтин өлчөмү Эскертүү 

боюнча, насыянын мөөнөтүн 

3 жылга чейин узарткан 

учурда, комиссия алынбайт.  
(“Айыл Банк” ААКтын 

Башкармалыгынын 2016-

жылдын 26-июлундагы  №50/4 

токтомунун редакциясында) 

 

б) - бардык башка учурлар 

боюнча 

 

 

 

б) Насыяны төлөп берүү  

мөөнөтүн 3 жылдан ашык 

мөөнөткө узарткан учурда -   

колдонуудагы пайыздык 

ченди жылдык 3%га 

көбөйтүү(“Айыл Банк” 

ААКтын Башкармалыгынын 

2016-жылдын 26-июлундагы  

№50/4 токтомунун 

редакциясында) 

 

 

 

4. Насыя багыты боюнча акча 

каражаттарын резервдөө үчүн 

комиссия 

насыя багытынын 

колдонулбаган бөлүгүнөн 

жылдык 3% 

*2016-жылдын 1-августунан 

баштап жаңы берилген 

насыялар боюнча 
(“Айыл Банк” ААКтын 

Башкармалыгынын 2016-

жылдын 26-июлундагы  №50/4 

токтомунун редакциясында) 

  

5. “Ишеним” НМБнын 

кызматтарын кайтарып берүүгө 

бир жолку комиссия    

90 сом (“Айыл Банк” ААКтын 

Башкармалыгынын 2013-жылдын 29-

октябрындагы №47/1 токтомуна 

ылайык алынып ташталды) 

 

II Айып санкциялар:  

1. Төлөмдөрдү өз убагында 

төлөбөгөндүгү үчүн айып 

санкциялар: 

а) юридикалык жактар боюнча 

 

 

 

 

б)  жеке ишкерлерди камтуу 

менен жеке жактар боюнча 

 

 

 

а) Пайыздык чендин эки эселик 

өлчөмүндө 

 

 

 

б) Түзүлгөн келишимде 

көрсөтүлгөн пайыздык 

чендин өлчөмүндө, ошону 

менен бирге максималдуу 

суммасы берилген насыянын 

суммасынан 20%дан 

ашпашы керек. 

КРУБдун талаптарына ылайык. 

Талаптар өзгөргөн учурда, банк 

тарифти өзгөртүүгө укуктуу.    

(“Айыл Банк” ААКтын Башкармалыгынын 2012-жылдын 11-декабрындагы №44/7 токтомунун 

редакциясында) 

2. Башка максатка 

пайдалангандыгы үчүн айып 

санкция 

Баштапкы пайыздык ченди 

жылдык 6%га көбөйтүү   

*2016-жылдын 1-августунан 

баштап жаңы берилген 

насыялар боюнча, баштапкы 

пайыздык ченди жылдык 3%га 

көбөйтүү   

(“Айыл Банк” ААКтын 

(“Айыл Банк” ААКтын 

Башкармалыгынын 2014-жылдын 20-

мартындагы №19/3 токтомуна 

ылайык алынып ташталды) 



Тарифтин аталышы Тарифтин өлчөмү Эскертүү 

Башкармалыгынын 2016-

жылдын 26-июлундагы  №50/4 

токтомунун редакциясында) 

III Банк кепилдигин бергендиги боюнча:     

(“Айыл Банк” ААКтын Башкармалыгынын 2013-жылдын 16-августундагы №36/5 токтомунун 

редакциясында) 

1. Акча каражаттар, анын 

ичинде чет өлкө валюта 

түрүндө камсыздоо менен 

кепилдикти бергенде 

Кепилдик суммасынан 0,5%.  

Максималдуу комиссия – 1000 

сомдун эквиваленти.                                         

 

2. Башка камсыздоо менен 

кепилдикти бергенде: 

 

а) тендерге катышууга 

кепилдиктер боюнча     

 

 

 

 

а)  

- 500 000 сомго чейин – 2%, 

- 500 0001 сомдон 2 млн. сомго 

чейин – 1%, 

- 2 млн. сомдон жогору – 0,5%. 

Минималдуу комиссия – 1000 

сомдун эквиваленти.                                         

Банктын насыя комитетине туруктуу 

жана/ же корпоративдик кардарларга 

жеке тартипте кепилдик боюнча 

пайыздык ченди бекитүү укугу 

ыйгарылган. 

 

б) кепилдиктин башка түрлөрү 

боюнча                                      

 

б)  

- 500 000 сомго чейин – 6%, 

- 500 0001 сомдон 2 млн. сомго 

чейин – 4%, 

- 2 млн. сомдон жогору – 2%. 

Минималдуу комиссия – 4000 

сомдун эквиваленти. 

3. Кепилдиктин шарттарын 

өзгөрткөнү (кепилдиктин 

мөөнөтүн, суммасын ж.б. 

өзгөрткөнү)  үчүн комиссия 

4000 сом 

  

4. ИКР (ICD) долбоору 

боюнча кепилдикти бергенде 

АКШнын 1 500 000 

долларына чейин: 

 

1) Карыздын накта 

калдыгына жылдык 4%дык 

комиссия төлөө графиги 

боюнча төлөнөт. 

 

2) Айкалыш тарифи: 

а) кепилдик суммасынан 1% 

кепилдик берилгенге чейин 

төлөнөт;  

б) карыздын накта 

калдыгына жылдык 3% 

төлөө графиги боюнча 

төлөнөт. 

 

АКШнын 1 500 001 

долларынан жогору: 

 

1) Карыздын накта 

калдыгына жылдык 3%дык 

 



Тарифтин аталышы Тарифтин өлчөмү Эскертүү 

комиссия төлөө графиги 

боюнча төлөнөт. 

 

2) Айкалыш тарифи: 

а) кепилдик суммасынан 1% 

кепилдик берилгенге чейин 

төлөнөт;  

б) карыздын накта 

калдыгына жылдык 2% 

төлөө графиги боюнча 

төлөнөт. 

 

*Кардар жогоруда 

көрсөтүлгөн 

варианттарынын бирин 

тандоого укуктуу. 
(“Айыл Банк” ААКтын Башкармалыгынын 2015-жылдын 27-январындагы №4/1 токтомунун 

редакциясында) 
 

Эскертүү 

Банк, базар шарттарына жараша, белгиленген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле кардар 

менен макулдашуу боюнча, Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/ жактардын чечимине ылайык жана Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык, насыялар, депозиттер, эсептешме-кассалык тейлөө  боюнча жеке 

тарифтерди/ өлчөмдөрдү бекитүүгө укуктуу.  

(“Айыл Банк” ААКтын Башкармалыгынын 2014-жылдын 27-июнундагы №42/1 токтомунун 

редакциясында) 

 
 


