
№  Тейлөө кызматтардын түрлөрү
улуттук 

валютасында

1.1. Эсепти ачуу жана алып баруу  

1.2.

Эсептеги минималдуу калдык 100 сом

1.3.

Мурда жабылган эсепти калыбына 

келтирүү 

1.4.

6 айдан ашык иштебеген эсептер боюнча 

комиссия (юридикалык жактар жана ЖИ) 

1.5. Интернет-банкингге кошуу Акысыз

1.6.

Кардарды тейлөө пунктунун чегинде 

адистин баруусу (чегинен тышкары 

болгон учурда, кошумча унаа чыгымдары 

Кардардын эсебинен төлөнөт)   300 сом

1.7. Телефон боюнча техникалык кеңештер Акысыз

1.8.

Интернет-банкинг үчүн бир айлык 

комиссия
Акысыз

1.9.

Интернет-Банкинг боюнча кошумча 

лицензиялар 
Акысыз

1.10. Эскроу эсепти ачуу

1.11. Эскроу эсепти тейлөө 

1.12.

Рекультивациондук эсепти ачуу жана аны 

алып баруу

2. АКЧА КОТОРУУЛАРЫ

2.1.

2.1.1.

Ички банктык которуулар, анын ичинде 

филиалдардын ортосунда  Акысыз

2.1.2.

Клиринг системасы боюнча, саат 

11.30га чейин

2.1.3. 20 000,00 сомго чейин кошкондо 20 сом

2.1.4.

20 000,01ден  100 000,00 сомго чейин 

кошкондо 35 сом

2.1.5.

100 000,01ден  500 000,0 сомго чейин 

кошкондо 50 сом

2.1.6.

500 000,01ден  1000 000,00 сомго чейин 

кошкондо 65 сом

2.2. Чыныгы убакыттын тартибинде 

"ГРОСС" системасы боюнча, саат 

15.30га чейин  

150 сом

2.3.

GBP: суммадан 0,15%,  min 

20 GBP, max 200 GBP

"Айыл Банк" ААКсы  юридикалык жактарга  жана жеке ишкерлерге  көрсөткөн  тейлөө кызматтарына тарифтер.

2.3.1.

СNY: суммадан  0,2%, min 

30$ max 300 $

CHF: суммадан 0,2%, min 35$ 

max 300 $

JPY: суммадан  0,2%, min 35$ 

max 300 $

EUR: суммадан 015%,  min 25 

EUR, max 250 EUR 

RUB/KZT/KRWUSD/EUR/GBP/CNY/CHF/JPY

АкысызАкысыз

АкысызАкысыз

Накталай эмес которуулар (OUR опциясы)                                                                                                                                                                                                                                                         

Акысыз

100 RUB;                                  

500 KZT

Акысыз

5 USD;                                           

5 EUR

200 сом

100 сом (ай сайын, жүгүртүүлөр жок болгон учурда)

 

Бесплатно 

суммадан 0,5 %, min 500 сом; мах 5000 сом

200 сом

Улуттук валютасында акча которуулары  

Акысыз

 RUB: суммадан 0,1%,  min 

300RUB, max 1500 RUB

 KZT: суммадан 0,1%,  min 

1000 KZT, max 5000 KZT  

которуунун суммасынан 

0,15%, min 25 000KRW, max 

250 000KRW

USD: суммадан 0,15%,  min  20 

USD, max 250 USD

SWIFT  эл аралык банктар аралык системасы боюнча чет өлкө валютасындагы акча которуулары* (төлөмдүн аткаруусу 

3 жумушчу күндүн ичинде) 



2.3.2.  "SHA" шарты менен которуулар 

2.3.3.  "BEN" шарты менен которуулар 

2.3.5.

Кардардын арызы боюнча  жокко 

чыгаруу, төлөмдү издөө,  "Айыл Банк" 

ААК которууну аткаргандан кийин 

кайтаруу  

2.3.6.

Кардардын арызы боюнча шарттарды 

өзгөртүү, оңдоолорду жана толуктоолорду 

киргизүү 

3. КАССАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР
улуттук 

валютасында

3.1.
Бир бөлүмдүн алкагында кардар  мурда 

салган накта суммалардын чегинде  

накталай акча каражаттарды берүү

3.2.

 Башкы кеңседен тышкары, Банктын 

бардык бөлүмдөрүндө бир жылдын 

ичинде накталай эмес жолу менен түшкөн  

акча каражаттарды  накталай берүү***    

суммадан 0,4% - 

2%**  

3.2.1. Банктын Башкы кеңсесинде бир жылдын 

ичинде накталай эмес жолу менен түшкөн  

акча каражаттарды  накталай берүү***    

0 - 30,0 млн. сомго 

чейин  - суммадан  

0,4%; 30,0 млн. 

сомдон жогору – 

суммадан 0,2%

3.3.
Үчүнчү жактардын пайдасына накталай 

төлөмдөрдү кабыл алуу 
20 сом

3.4.
Накталай акча каражаттарды банктык 

эсепке төгүү  
Акысыз

3.5.
 Накталай валютанын аныктыгын  

комплекстүү текшерүү 

3.6. Эскирген купюраларды кабыл алуу 

3.6.1.

 Банкноталарды  ирилештирүү/ төмөн 

номиналдагы акча каражаттарды, 

монеталарды кардардын суроо-талабы 

боюнча санап чыгуу  Акысыз

КРдин Социалдык фондунун жана 

райондук казына бөлүмдөрүнүн 

пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу: 

 0,01 ден 5000 сомго чейин 20 сом

  5000,01ден 10 000 сомго чейин 30 сом

 10 000,01 сомдон 100 000 сомго чейин 50 сом

100 000 сомдон жогору

которуунун 

суммасынан 0,05% 

max 10 000 сом

3.9.

ПОС-терминал аркылуу өткөрүлгөн 

операциялардын суммаларынын чегинде 

накта акча каражаттарды берүү

*

**

***

4. 

Акысыз

Рынокто нак эмес жана нак валюта курстары ортосунда айрыма келип чыккан учурда, эсептен которуу үчүн нак валюта 

салууда Банк тарабынан өлчөмү өзүнчө буйруунун негизинде өз алдынча белгиленген комиссиялык төлөм кайрадан каралышы 

мүмкүн

Тарифтер Банктын бөлүмдөрүнүн жайгашкан жерине жана накта акча каражаттардын өздүк наркына жараша бекитилет

 Эмгек акы долбоору 1

Банктын ресурстарынын эсебинен кредиттер кредит берүү буйруусуна жана карыз алуучунун өтүнүч катына ылайык берилет. 

Бул эскертүү юридикалык жактарга таркатылбайт

 Эмгек акы долбоору 2

улуттук валютада

USD: суммадан 1, 70%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

EUR: суммадан 2,5%** 

3.7.

 1 купюра 1 сом , максимум 1000 сом

USD: суммадан 1,5%;        EUR: 

суммадан 2% 

RUB: суммадан 1,5%;   KZT: 

суммадан 1,5% 

USD/EUR

суммадан 0,6% -1,5%**

Акысыз

Кызмат көрсөтүүлөр түрү

 Банктын буйрутмасына ылайык күнүгө*

RUB: суммадан  0,05%,  min 

200 RUB, max 1 000 RUB

RUB: суммадан 0,1%,  min 

200 RUB, max 1 000 RUB
USD: суммадан 0,15%,  min 20 

USD, max 250 USD

1000 сом + банк-корресподенттердин чыгымдары 

1000 сом + банк-корреспонденттердин чыгымдары 

USD: суммадан  0,1% ,  min 20 

USD, max 250 USD

суммадан 0,5%      USD:  - суммадан 1, 70 %;            

EUR:  - 2,5% 

RUB/KZT

ТӨЛӨМ КАРТТАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР  



4.3.

4.4.

4.5.

4.8.

4.9.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.14.1

4.14.3

4.1-1. 

PIN-кодду терүүсүз жана түздөн-түз байланышуусуз эле 

жөнөтүлүүчү сумма 
1500 сомго чейин

300 сом

400 сом

NFC БЕСКОНТАКТ пластик карттарын кийинки жылдары 

жылдык тейлөөгө алуу
200 сом

4.6.

0 сом

20 сом

 Банктагы эсепке каражаттарды чегерүү үчүн комиссия  

Балансты көргөнү үчүн жана мини көчүрмөлөр үчүн 

комиссиялар:

4.2.

Акысыз

300 сом

Акысыз

 Жоготконуна, уурдатканына, жок болгонуна ж.б. себептер 

боюнча  кардардын каалоосу боюнча пластикалык картты 

кайрадан чыгаруу 

100 сом 100 сом

 мурунку жылдар үчүн

Акысыз

 үстүбүздөгү жыл үчүн

Арыз боюнча  карттан  картка каражаттарды которуу үчүн 

комиссия

15 сом

Акысыз Акысыз

NFC БЕСКОНТАКТ карт эсеби боюнча минималдуу калдык

Кардардын арызы боюнча карт эсептен акча каражаттарды касса 

аркылуу бергени үчүн комиссия 

5 сом5 сом

Акысыз

0 сом

0 сом

10 сом

0%

0 сом “Айыл Банк” ААКсынын перифериялык түзүлүштөрүндө

100 сом

Акысыз

0,3%

Карттан CARDEX (P2P) картына каражаттарды которуу үчүн 

комиссия

башка банктардын бөлүмдөрүндө жана банкоматтарында акча 

берүү үчүн комиссия

карттарга тосмо коюу (блокирлөө)

0%

0,6%

Пластик карттарын дароо чыгарып (даярдап) берүү 400 сом

Карт эсепти тейлөө үчүн комиссия: 

50 сом

Эквайер Банктын тарифтерине ылайык

100 сом“Айыл Банк” ААКсынын перифериялык түзүлүштөрүндө

АкысызАкысыз

Акысыз

Акысыз

SMS-билдирүү кызматын кошкону үчүн бир айлык комиссия*

Акысыз

50 сом

100 сом Пластикалык карттын бир жылдык тейлөөсү

Эмгек акы долбоорлору боюнча NFC БЕСКОНТАКТ пластик 

карттарын чыгаруу 

Акысыз

Эмгек акы долбоорлору боюнча пластикалык карттарды чыгаруу

 “Айыл Банк” ААКсынын бөлүмдөрүндө жана банкоматтарында 

акча берүү үчүн комиссия**

NFC БЕСКОНТАКТ пластик карттарын биринчи  жылы жылдык 

тейлөөгө алуу

Жоголуп калышы, уурдалып кетишине байланыштуу NFC 

БЕСКОНТАКТ пластик карттарын кардардын каалоосу боюнча 

кайра чыгаруу 

100 сом

4.1.

Карттын иштөө мөөнөтү аяктаганына байланыштуу 

пластикалык картты кайрадан чыгаруу

200 сом

Акысыз

Акысыз

100 сом

100 сом

0,6%

соода түйүндөрүндө төлөө үчүн комиссия 

 Эсептеги каражаттардын минималдуу калдыгы

0,3%

100 сом

5 сом

Башка банктардын перифериялык түзүлүштөрүндө

NFC БЕСКОНТАКТ карттарынын колдонуу мөөнөтүнүн 

бүтүшүнө байланыштуу, аларды кайра чыгаруу

Кардардын арызы боюнча эсептин абалы жөнүндө маалымкатты  

(көчүрмө) берүү: 

суммадан 0,2%**

Акысыз

Карт эсеби боюнча 6 айдан ашуун убакыт эч кандай жылыш 

болбогон шартта да карт эсебин жүргүзүү үчүн комиссиялык 

төлөм (комиссия эсеп жабылган учурда эсептен алынып 

салынат) 

 ошол күнгө

Доо арыздын негизинде, “Айыл Банк” ААКтын карттары 

боюнча операциянын бир түрү боюнча фото жана видео отчётту 

берүү: 

СМС билдирүү үчүн комиссия (интернет транзакцияны 

кошкондо)

15 сом

башка банктардын перифериялык түзүлүштөрүндө 

Элкарт карттардын жардамы менен банкоматтарда QIWI 

кызматтары үчүн комиссия

100 сом

4.7.

10 сом

20 сом

5 сом



4.15.

4.15.1

4.15.2

4.16.

4.17.3.

4.17.4.

4.17.5.

4.17.8.

*

**

4.18.1.

Картты жылдык тейлөө үчүн комиссиялык төлөм

500 Gold

3 USD/ 3 EUR/250 RUB 

(Standard)

100 (Standard)

5 USD/ 5 EUR/500 RUB 

(Gold)

5 USD/3 EUR/ 100 RUB   

(Standard)

500 Standard

700 Gold

5 USD/ 5 EUR/500 RUB 

(Standard)

7 USD/ 7 EUR/700 RUB 

(Gold)

Акысыз Акысыз

чет өлкө валютасында

Пластикалык картты тез чыгаруу

Карттын иштөө мөөнөтү аяктаганына байланыштуу 

пластикалык картты кайрадан чыгаруу

Акысыз

0, 6%

Акысыз

4.17.1. 

100 сом

100 сом

Акысыз

Акысыз

Акысыз

Жоготконуна, уурдатканына, жок болгонуна ж.б. себептер 

боюнча  кардардын каалоосу боюнча пластикалык картты 

кайрадан чыгаруу 

Пластикалык карттын бир жылдык тейлөөсү

Пластикалык картты чыгаруу

ошол күнгө

Эмгек акы долбоору Master Card

улуттук валютасында

0%

4.18.

ТӨЛӨМ КАРТЫНА ТАРИФТЕР АЙЫЛ БАНК" 

ААКсынын эмгек акы долбоорлору үчүн Card Standard/Gold 

Картты ачкан шартта бул кызмат көрсөтүүгө дароо туташууга болот. Кызмат көрсөтүү кардардын өтүнүчү боюнча 

токтотулат

4.17.2. 

10 сом

5 сом

Башка банктардын перифериялык түзүлүштөрүндө 5 сом

Эсептеги каражаттардын минималдуу калдыгы

Арыз боюнча  карттан  картка каражаттарды которуу үчүн 

комиссия

Кардардын арызы боюнча эсептин абалы жөнүндө маалымкатты  

(көчүрмө) берүү: 

үстүбүздөгү жыл үчүн

0%Банктагы эсепке каражаттарды чегерүү үчүн комиссия  

“Айыл Банк” ААКсынын бөлүмдөрүндө жана банкоматтарында 

акча берүү үчүн комиссия**

Балансты көргөнү үчүн жана мини көчүрмөлөр үчүн 

комиссиялар:
4.17.6.

Карттан CARDEX (P2P) картына каражаттарды которуу үчүн 

комиссия

0 сом

Акысыз

15 сом

Карт эсепти тейлөө үчүн комиссия: 

4.17.7.

Картты чыгарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (Стандарттык 

режимде карттар  Бишкек шаары боюнча 7 күн, ал эми 

региондор боюнча 10 күн ичинде даярдалып берилет.)

200 сом

20 сом

соода түйүндөрүндө төлөө үчүн комиссия 

карттарга тосмо коюу (блокирлөө)

“Айыл Банк” ААКтын перифериялык түзүлүштөрүндө

 мурунку жылдар үчүн

Ушул тариф “МПЦ” ЖАКтын базасында “Элкарт” КРдин улуттук төлөм системасынын  (“КИКБ” ЖАК, “Азия Банкы” 

ЖАК, “Доскредобанк” ААК,  “Бакай Банк” ААК, “Финанс Кредит Банк” ААК, "Капитал Банк" ААК) түзүлүштөрүндө акча 

алууга дагы жайылат.  

Элкарт карттардын жардамы менен банкоматтарда QIWI 

кызматтары үчүн комиссия

 Достук тармагынын карттары боюнча

Банктардын доо каттары боюнча “Айыл Банк” ААКсынын 

түзүлүштөрүндө  операциянын бир түрү боюнча фото жана 

видео отчётту  берүү:

500 сом

башка банкттардын бөлүмдөрүндө жана банкоматтарында акча 

берүү үчүн комиссия

100 сом

"Элкарт-бизнес" пластикалык карттарын чыгаруу

5 сом

4.18.3.

 башка банктардын карттары боюнча  

4.18.2.

Картты дароо чыгарып берүү/кайра чыгарып берүү үчүн 

комиссиялык төлөм ( Бишкек шаары боюнча 2 жумуш күнү 

иичндерабочих дня)

4.18.4.

Азайтылбаган калдык (карт эсебине акча каражаты келип 

түшкөн шартта азайтылбаган калдык суммасына дароо бөгөт 

коюлат. Бул сумманы карттын колдонуу мөөнөтү бүткөндө же 

карт эсеби жабылган шартта гана колдонууга болот. 

Азайтылбаган калдык шарты кошумча карттарга карата да 

колдонулат)

250 Standard



4.19.

4.19.1.

4.19.2.

4.19.3. 

4.19.4.

4.20.

4.20.1.

4.20.2.

0,7 USD/0,7 

EUR/ 50 RUB 

(Standard) 

0,7 USD/ 0,7 

EUR/ 50 RUB 

(Standard) 

                                 

1 USD / 1 EUR/ 

70 RUB (Gold)

                                

1 USD / 1 

EUR/ 70 RUB 

(Gold)

4.20.6.

4.21.

4.21.1. 1%

1% (мин. 3 

USD)/1%(мин 3 

EUR)/ 1 RUB

1%

1% (мин. 3 

USD)/1%(мин 

3 EUR)/ 1 RUB

4.21.3.

4.22.

50 (Standard)/ 50 (Standard)/

Акысыз (Gold)
Акысыз 

(Gold)

4.22.3.

4.23.

Эмгек акыларды чегерүү үчүн Банктагы эсепке акча 

каражатынын чегерилиши үчүн комиссиялык төлөм

500  (Gold)

4.21.2.

600 Gold

3 USD/3 EUR/ 300 RUB   

(Standard)

5 USD/5 EUR/ 300 RUB 

(Gold)

0,1 USD/ 0,1 

EUR/ 15 RUB

10 USD/10 EUR/ 500 RUB 

(Gold)

0,8 USD/ 0,5 

EUR/ 50 RUB

50 (Standard)/ 

Акысыз (Gold)

4.18.5.

Картты мөөнөтүнүн бүтүшү боюнча кайрадан чыгаруу

500  (Gold)
5 USD/ 5 EUR/500 RUB 

(Gold)

300 Standard

Банкоматтардан жана кассалардан нак акча каражатын алуу 

(Банкоматтарда бир транзакция үчүн берилүүчү нак акчанын 

максималдуу суммасы – 15000 сом / 350 АКШ доллары)

Өздүк банкоматарда

0%

Башка банктардын жабдуулар түйүнү аркылуу

0,1 USD/ 0,1 

EUR/ 5 RUB

15

Акысыз

4.22.2.

Картка бөгөт коюу

Карт эсебинин абалы боючна маалыматтар

0,8 USD/ 0,5 

EUR/ 50 RUB

15

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес төлөө 

СМС – билдирүү (кызмат көрсөтүүнүн ар айлык наркы)*

Карт эсеби боюнча көчүрмө

5

100 сом

Карт эсеби боюнча 6 айдан ашуун убакыт эч кандай жылыш 

болбогон шартта да карт эсебин жүргүзүү үчүн комиссиялык 

төлөм (комиссия эсеп жабылган учурда эсептен алынып 

салынат)

50 (Standard)/ 

Акысыз 

(Gold)

50

0,50%

4.18.6.
Карт жоголуп, уурдалып кеткен же жараксыз болуп калган 

шартта аны кайрадан чыгарып берүү

250 (Standard)
3 USD/ 3 EUR/250 RUB 

(Standard)

0,1 USD/ 0,1 

EUR/ 5 RUB

Кардардын өтүнүчү боюнча карт эсебинен акча каражатынын 

берилиши үчүн комиссиялык төлөм

4.20.3.

Акысыз 

(Standard) / 5 

(Gold)

Акысыз

0,50% 0,50%

4.18.4.

Азайтылбаган калдык (карт эсебине акча каражаты келип 

түшкөн шартта азайтылбаган калдык суммасына дароо бөгөт 

коюлат. Бул сумманы карттын колдонуу мөөнөтү бүткөндө же 

карт эсеби жабылган шартта гана колдонууга болот. 

Азайтылбаган калдык шарты кошумча карттарга карата да 

колдонулат)

0, 5%

Балансты талап кылуу

0%

Акча каражатын которуу (банк CARDEX туташкан болсо)

4.20.4.
Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө (“Достук 

түйүнүнө” туташкан банктардын банкоматтарында гана)

4.22.1.

54.21.4. Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө

0,8 USD/ 0,5 

EUR/ 50 RUB

0,1 USD/ 0,1 

EUR/ 5 RUB

Акысыз

Акча каражаттарын которуу (CARDEX) Акысыз

0,1 USD/ 0,1 

EUR/ 5 RUB

Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн нак эмес төлөө Акысыз

0,1 USD/ 0,1 

EUR/ 15 RUB

50

Банкоматтардан жана кассалардан нак акча алуу

Акысыз

Балансты талап кылуу

Акысыз

Акысыз

Карт эсебинин абалы боючна маалыматтар

Акысыз 

(Standard) / 5 

(Gold)

Акысыз

Акысыз

Карт эсеби боюнча көчүрмө

100 сом

0,8 USD/ 0,5 

EUR/ 50 RUB



4.23.1.

4.23.2.

4.23.3.

4.24.

4.24.1.

4.24.3.

+ Башка 

банктардын 

тарифтерине 

ылайык

+ Башка 

банктардын 

тарифтерине 

ылайык

*

4.18-1. 

4.18.-1.1. 

4.18.-1.2. 

4.18.-1.3. 

4.18.-1.4. 

4.18.-1.5. 

Картты ачкан шартта бул кызмат көрсөтүүгө дароо туташууга болот. Кызмат көрсөтүү кардардын өтүнүчү боюнча 

токтотулат

0, 2%

башка банктардын бөлүмдөрүндө жана банкоматтарында нак 

акча айландыруу үчүн комиссиялык төлөм
0, 6%

картка бөгөт коюу

ЭЛКАРТ "ПРЕМИУМ"

Акысыз

0 сом

Акысыз

соода түйүндөрүндө төлөөлөр үчүн комиссиялык төлөм

100 сом

500

Башка банктардын 

тарифтерине ылайык

Башка банктар тарабынан чыгарылган, банкоматтарда кармалып 

калган карттарды кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм 

(кармалып калган карттар кийинки инкассациялоо учурунда же 

60 (алтымыш) күндөн ашпаган мөөнөт ичинде кайтарылып 

берилет)

Пластик карттарын жылдык тейлөө

Акысыз Акысыз

Акысыз

500

500

Карт эсебине тейлөөгө алуу үчүн комиссиялык төлөм:

500

Убактылуу бөгөт коюу Акысыз

4.24.6.

4.24.7.

200

Кардарлар үчүн банкоматтардан фотосүрөттү чыгарып берүү 

үчүн комиссиялык төлөм (10 жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт 

ичинде)

200

500

«Айыл Банк»ААКсынын бөлүмдөрүндө жана банкоматтардан 

нак акча айландыруу үчүн комиссиялык төлөм**

Акысыз

7 USD/ 7 EUR/ 

500 RUB

100

10 USD/ 10 

EUR/ 700 RUB

7 USD/ 7 EUR/ 

500 RUB

Пластик карттарын чыгаруу

Карттын колдонуу мөөнөтүнүн бүтүшүнө байланыштуу пластик 

карттарын кайра чыгаруу 

Акысыз

Акысыз

7 USD/ 7 EUR/ 

500 RUB

Акысыз

500

Башка банктардын кардарлары үчүн банкоматтардан 

фотосүрөттү чыгарып берүү үчүн комиссиялык төлөм (10 

жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде)

Картты бөгөттөн чыгаруу

7 USD/ 7 EUR/  

500 RUB

7 USD/ 7 EUR/ 

500 RUB

Стоп-баракчага киргизүү (Стоп-баракчага  киргизилген картты 

бөгөт коюудан чыгаруу мүмкүн эмес, ал кайра чыгарылып 

берилүүгө тийиш)

4.24.4. Жабдуулар аркылуу ишке ашырылган операциялар боюнча 

финансылык кине коюуларды кароого алуу үчүн комиссиялык 

төлөм (беш жумуш күнүнөн ашпаган мөөнт ичинде)

1,5 USD/ 1,5 

EUR/ 100 RUB

Банкоматтарда кармалып калган карттарды кайтарып берүү 

үчүн комиссиялык төлөм (30 жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт 

ичинде)

Акысыз

700

100+ Башка 

банктардын 

тарифтерине 

ылайык

Башка банктар тарабынан чыгарылган, банкоматтарда кармалып 

калган карттарды дароо кайтарып берүү үчүн комиссиялык 

төлөм (Карттар 2 (эки) күн ичинде кайтарылып берилет)

4.24.9.

Бишкек шаарында орнотулган жабдууларда кармалып калган 

карттарды 2 жумуш күнү ичинде дароо кайтарып берүү үчүн 

комиссиялык төлөм

Картты жоготуп алууга, уурдатып жиберүүгө жана жараксыз 

болуп калышы себебинен картты кардардын каалоо су боюнча 

кайра чыгаруу

Башка банктардын тарифтерине 

ылайык

500 500

3 USD/ 3 EUR/ 

200 RUB

100+ Башка 

банктардын 

тарифтерине 

ылайык

1,5 USD/ 1,5 

EUR/ 100 RUB

1,5 USD/ 1,5 

EUR/ 100 RUB

1,5 USD/ 1,5 

EUR/ 100 RUB

3 USD/ 3 EUR/ 

200 RUB

7 USD/ 7 EUR/ 

500 RUB

8 USD/ 7 EUR/ 

500 RUB 

8 USD/ 7 EUR/ 

500 RUB

700

4.24.8.

Башка банктардын  карты боюнча талаш жараткан 

транзакцияларды кароого алуу үчүн комиссиялык төлөм (30 

(отуз) күндөн ашпаган мөөнөт ичинде)

4.24.2.

10 USD/ 10 

EUR/ 700 RUB

4.24.5.

Башка банктардын жабдуулары аркылуу ишке ашырылган 

операциялар боюнча финансылык кине коюуларды кароого алуу 

үчүн комиссиялык төлөм (кароого алуу мөөнөтү төлөм 

системасынын эрежелеринде аныкталат)

4.24.10.

Башка банктардын жабдууларында (банкоматарда, нак акча 

берүү пункттарында же соода түйүндөрүндө) кармалып калган 

карттарды кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм  (кармалып 

калган карттар кийинки инкассациялоо учурунда же 60 

100

Акысыз

Башка комиссиялык төлөмдөр



4.18.-1.6. 

4.18.-1.7. 

4.18.-1.8. 

4.18.-1.10. 

4.18.-1.12. 

*

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4. 

5.5.

5.6.

5.7.

*

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

4.18.-1.5. 

4.18.-1.9. «Айыл Банк» ААКсынын аралыкта орнотулган жабдууларынан

4.18.-1.11. 

башка банктардын аралыкта орнотулган жабдууларынан 5 сом

Картты ачкан шартта бул кызмат көрсөтүүгө дароо туташууга болот. Кызмат көрсөтүү кардардын өтүнүчү боюнча 

токтотулат

Кандай болбосун суммадан  0, 2%

СМС – билдирүү (кызмат көрсөтүүнүн ар айлык наркы)*

Жок

Өтүнүч каттын негизинде карттан картка акча которуу үчүн 

комиссиялык төлөм
Акысыз

0 сом

Эсептеги акча каражатынын минималдуу калдыгы

0%

Балансты көрүү же көчүрмө алуу үчүн комиссиялык төлөм:

СООДА  ЭКВАЙРИНГИ

Кардардын өтүнүчү боюнча эсеп абалы боюнча маалымкат 

(көчүрмө)алуу:

ошол күнгө карата Акысыз

50 сом

Кардардын өтүнүч боюнча карт эсебинен акча каражатын касса 

аркылуу берүү үчүн комиссиялык төлөм

Карттан CARDEX (P2P)картына акча чегерүү үчүчн 

комиссиялык төлөм
15 сом

1%

5 сом

POS-терминалдар аркылуу төлөмдөр жок болгон учурда, комиссия макулдашуу боюнча колдонот. 

2 – 2,5 %

Элкарт карттары боюнча POS-терминалдарында  төлөм карттын 

жардамы менен операцияларды жүргүзүүдө комиссиялык сый 

акы. 

Элкарт карттары боюнча ПОС-терминал аркылуу 

операцияларды жүргүзгөнү үчүн соода-тейлөө ишканасы 

төлөгөн комиссиялык сый акы

VISA POS-терминалдарында  төлөм карттын жардамы менен 

операцияларды жүргүзүүдө комиссиялык сый акы.

2%

 "Айыл Банк" ААКсынын Элкарт төлөм картасын төлөм 

терминал аркылуу толуктоо, максималдуу  сумма 50 000 сом

POS-терминалдарды  тейлегени үчүн бир айлык комиссия*     0дөн 500 сомго чейин

1%

2 – 2,5 %

акча каражаттарын Банктын эсептке чегерүү үчүн комиссиялык 

төлөм

 ТӨЛӨМ ТЕРМИНАЛДАРЫНДАГЫ ИШКЕ АШЫРЫЛГАН 

ОПЕРАЦИЯЛАР

Master Card POS –терминалдарында төлөм карттары аркылуу 

операцияларды жүргүзүүдө комиссиялык сый акы

2%

 "Айыл Банк" ААКта кредитти график боюнча төлөм 

термилдары  аркылуу төлөө, максималдуу сумма 50 000 сом
5 сом

5 сом

улуттук валютасында

VISA карттары боюнча ПОС-терминал аркылуу операцияларды 

жүргүзгөнү үчүн соода-тейлөө ишканасы төлөгөн комиссиялык 

сый акы

 "Айыл Банк" ААКта банктык эсепти толуктоо, максималдуу 

сумма 50 000 сом 

Мастер Кард карттары боюнча ПОС-терминалдарда 

операцияларды ишке ашырууда соода-тейлөө ишканасы 

тарабынан төлөнүүчү комиссиялык сый акы

ИНТЕРНЕТ  ЭКВАЙРИНГИ

VISA төлөм карттары үчүн
транзакциянын суммасынан 3,5 %

Master Card төлөм карттары үчүн
транзакциянын суммасынан 4 %

Элкарт төлөм карттары үчүн
транзакциянын суммасынан 2,5 %

Мир төлөм карттары үчүн
транзакциянын суммасынан 3 %



6.4.

6.4.1.

7.

7.1.

7.2.

*

8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5. 

8.6. 

8.7. 

9. 

9.1.

9.2.

10.

10.1.

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.
 Макулдашуу боюнча

Аккредитивдин негоциациясы (документтерди эсепке алуу/ 

сатып алуу), траттын акцеби

2500 сом + почта чыгымдары 

Бенефициардын же банк-эмитенттин суранычы боюнча 

документтерди кабыл алуу/ текшерүү жана жөнөтүү үчүн 

комиссия (банк  аткаруучу банк болуп эсептелбеген учурда) 

 Макулдашуу боюнча
Аккредитивди тастыктоо (акча менен камсыздалган/акча менен  

камсыздалбаган)

2500 сом + почта чыгымдары 

Айырмачылыктар менен берилген документтерди кайтаруу же  

ушундай документтерди кабыл алууга  макулдугу  жөнүндө 

аккредитивдин буйрук берүүчүсүнүн банкына  суроо-талап

 СООДАНЫ КАРЖЫЛОО

Кардардан баалуу кагаздарды которууга депо-тапшырмаларын 

кабыл алуу (экинчилик рыногунда мамлекеттик баалуу 

кагаздардын бир эмиссиясынын алкагында)

суммадан 0,1%, min 3000 сом,  max 20000 сомАккредитивди авизолоо

суммадан 0,15%, min 2500 сом,  max 25000 сом + почта 

чыгымдары 

Аккредитив боюнча документтерди кабыл алуу/ текшерүү жана 

жөнөтүү үчүн комиссия (банк аткаруучу банк болуп эсептелген 

учурда) 

 3000 сом, үчүнчү банктардын комиссияларын эсепке албастанАккредитив шарттарынын өзгөрүүлөрүн авизолоо

Банк баштапкы жайгаштыруу аукционунда кардар үчүн сатып 

алган баалуу кагаздарды алуудан кардардын баш тарткандыгы 

үчүн комиссиялык төлөм

Экспорттук аккредитивдер

Резиденттер үчүн – акысыз;

Резидент эместер үчүн – ар бир төлөм тапшырмасы үчүн 1000 

сом;

 №2 -тиркемеге ылайык                                                                                                          

Бүтүм суммасынан 5% (анын ичинде сатуудан салык 2%)

Резиденттер үчүн – акысыз;

Резидент эместер үчүн – бүтүм суммасынын 0,2%, минимум 

100 сом;

Кардардан мамлекеттик баалуу кагаздарды Банктын портфелине 

сатып алуу (экинчилик рыногунда)

КОНВЕРСИЯЛЫК  ОПЕРАЦИЯЛАР* 

Белгиленген суммадан ашыкча болгон бүтүмдөр боюнча рынок нарктары келишимдик негизде болушу мүмкүн

1500 сом Аккредитивди алдын ала авизолоо

КРУБдун нумизматикалык монеталарын сатып алуу

Сатып алуу / сатуу (накталай эмес) 

улуттук валютасында БААЛУУ КАГАЗДАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР

Сатып алуу-сатуу келишиминде башкача көрсөтүлбөсө, 

комиссиялык төлөм кармалбайт

Резиденттер үчүн – акысыз;

Резидент эместер үчүн –  бүтүм суммасынын 0,2%, минимум 

100 сом;

Банктын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталар 

аукциондоруна (баштапкы жайгаштыруу) катышуусу үчүн 

комиссиялык төлөм 

Банктын портфелинен мамлекеттик баалуу кагаздарды кардарга 

сатуу (экинчилик рыногу)

Кардардын атынан башка банктын же башка кардардын 

пайдасына мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып алуу/сатуу 

(экинчилик рыногунда)

Сатып алуу-сатуу келишиминде башкача көрсөтүлбөсө, 

комиссиялык төлөм кармалбайт

 Банктын МКВ жана МКМ аукциондоруна (баштапкы 

жайгаштыруу) кардардын атынан катышкандыгы үчүн 

комиссиялык төлөм 

Резиденттер үчүн – акысыз;

Резидент эместер үчүн –  бүтүм суммасынын 0,2%, минимум 

100 сом;

«Айыл Банк» ААКсынын Мастер Кард төлөм картын толуктоо, 

бир жолку максималдуу толуктоо суммасы 50000 сом. (улуттук 

валютада ачылган карттарды гана толуктоого жол берилет)

 Банктын буйрутмаларына ылайык күнүгө 

№1-тиркемеге ылайык                                                                                                                                    

комиссия

 Банктын буйрутмаларына ылайык күнүгө Сатып алуу / сатуу (накталай акча) 

Мастер Кард төлөм картын  «Айыл Банк» ААКсынны 

төлөм терминалдары аркылуу толуктоо

5 сом

улуттук валютасында
НУМИЗМАТИКАЛЫК МОНЕТАЛАР МЕНЕН 

ОПЕРАЦИЯЛАР

КРУБдун нумизматикалык монеталарын сатуу
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Акча менен камсыздалбаган импорттук аккредитивдер

3000 сомБанк гарантиясынын аныктыгын текшерүү

2500 сомСуроо-талаптар

500 сом
Үчүнчү тараптын суроо-талабы боюнча гарантия берилгени 

жөнүндө тастыктоо

2500 сом
Иштөө мөөнөтү аяктаганга чейин гарантияны жокко чыгаруу  

(SWIFT) 

Гарантияны тастыктоо (банктын контр-гарантиясынын 

негизинде чет өлкөлүк банктын гарантия чыгаруусу)
 чет өлкөлүк банктын тарифтерине ылайык 

4000 сомГарантиянын шарттарын өзгөртүүсүн авизолоо 

Төлөмгө талапты коштогон документтерди текшерүү суммадан 0,2%,  min 2500 сом, мах 15000 сом

Банктык гарантиялар

1000 сом Гарантияны алдын ала авизолоо

Гарантияны  авизолоо суммадан 0,1%, min 4000 сом

3000 сом + чет өлкөлүк банктын чыгымдарыАккредитивди жокко чыгаруу үчүн комиссия

2000 сом Суроо-талаптар 

3000 сомДокументтерде айырмачылык үчүн комиссия

Аккредитив боюнча төлөм  min 20 USD, max 150 USD

Башка банк аккредитивди тастыктаганы үчүн комиссия 

(чыгымдарды аккредитивдин буйрук берүүчүсү төлөгөн учурда)
чет өлкөлүк банктардын тарифтерине ылайык 

суммадан 0,2%, мин 3500 сом, мах 15000 сом+ почта 

чыгымдары 

Аккредитив боюнча документтерди кабыл алуу/ текшерүү жана 

жөнөтүү үчүн комиссия (банк ошондой эле аткаруучу банк 

болуп эсептелген учурда)

Документтерде айырмачылык үчүн комиссия (айырмачылык 

менен документтерди кайтаруу)
2500 сом + почта чыгымдары 

3000 сом Документтерде айырмачылык үчүн комиссия 

 100% акча менен камсыздалган импорттук аккредитивдер

Аккредитивди ачуу суммадан 0,2%, мин 3000 сом, мах 25000 сом

2000 сом ,үчүнчү банктардын комиссияларын эсепке албастан Аккредитивдин шарттарына өзгөрүүлөрдү киргизүү

3000 сом + чет өлкөлүк банктын чыгымдары Аккредитивди жокко чыгаруу үчүн комиссия

2000 сомСуроо-талаптар 

 Макулдашуу боюнча Кардардын талабы боюнча аккредитивдин долбоорун даярдоо 

min 20 USD, мах 150 USDАккредитив боюнча төлөм

2500 сом + почта чыгымдары 
Документтерде айырмачылык үчүн комиссия (айырмачылык 

менен документтерди кайтаруу)

суммадан 0,15%,  min 3000 сом, мах 15000 сом Аккредитивдин шарттарына өзгөрүүлөрдү киргизүү

суммадан 0,15%,  min 3500 сом, мах 30000 сом
 Сүмманы көбөйтүү же комиссия кармалган мезгилден тышкары 

аккредитивдин мөөнөтүн узартуу

 Макулдашуу боюнчаАккредитивди ачуу

 Макулдашуу боюнча Аккредитивди финансылоо

 Макулдашуу боюнча Аккредитив боюнча түшкөндү башка жакка берүү 

3000 сомАккредитивди башка банктардын аткаруусуна өткөрүп берүү

3000 сом, үчүнчү банктардын комиссияларын эсепке албастанСуроо-талаптар

суммадан 0,15%, min 4000 сом,  max 25000 сом Траттын акцеби 

 Макулдашуу боюнча Рамбурстук милдеттенмени берүү

 Макулдашуу боюнча Рамбурстук талапты аткаруу

 Макулдашуу боюнча

Сүмманы көбөйтүү же комиссия кармалган мезгилден тышкары, 

аккредитив тастыкталган/ негоциацияланган учурда 

аккредитивдин мөөнөттөрүн узартуу: 

суммадан 0,2%, min 3000 сом,  max 30000 сом
 Аккредитивди которуу (трансфер)(акча менен 

камсыздалган/акча менен  камсыздалбаган)



10.5.

10.5.1.

30 күнгө чейин, 

бир суткасына

31күндөн - 90 

күнгө чейин, 

бир 

суткасына

91 күндөн -  

180 күнгө 

чейин, бир 

суткасына 

11.1. Чакан сейф 24,5см * 35 см* 2 см 20 сом 18 сом 15 сом

11.2. Чакан сейф 24,5см * 35 см* 4,5 см 30 сом 25 сом 20 сом

11.3. Орточо сейф 24,5см * 35 см* 9,5 см 40 сом 35 сом 30 сом

11.4. Орточо сейф 24,5см * 35 см* 14,5 см 50 сом 45 сом 40 сом

11.5. Чоң сейф 24,5см * 35 см* 26 см 60 сом 55 сом 50 сом

11.6.

Банк ячейкасын пайдалануунун кошумча 

кызматы:  

Дүйшөмбү – жума: с 17 с 30 м - 22 с 00 м.

Ишемби:   9 с 00 м -  22 с  00 м.

Жекшемби:  9 с 00 м - 15 с 00 м

11.7. Гарантиялык төгүм (күрөө)

*

12.  БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР

12.1.
Эсептин жана калдыктын бардыгы 

жөнүндө маалымкатты берүү 

12.2.
Топтолуучу эсеп ачылгандыгы жөнүндө 

маалымкатты берүү 

12.3.
Бересенин жоктугу жөнүндө маалымкатты 

берүү 

12.4.
Бир жылга чейинки учурдагы  

көчүрмөлөрдү берүү 

12.5.
 Бир жылдан жогору архивдик 

көчүрмөлөрдү берүү  

12.6.
Эсептешме-кассалык документтерди 

калыбына келтирүү жана тастыктоо  

12.7. Чек китепчесин берүү

12.8.

12.9.
Акциздик маркаларды чыгарган 

компанияга акча каражаттарды которуу

12.10.

Салык төлөөчүлөргө алкоголдуу 

ичкиликтерге акциздик маркаларды берүү 

(1000 марка үчүн) 

12.11.

Салык төлөөчүлөргө тамекинин 

түрлөрүнө акциздик маркаларды берүү 

(1000 марка үчүн)

12.12.

Салык төлөөчүлөрдөн алкоголдуу 

ичкиликтерге  колдонулбаган акциздик 

маркаларды кабыл алуу (1000 марка үчүн)

12.13.

Салык төлөөчүлөрдөн тамекинин 

түрлөрүнө колдонулбаган акциздик 

маркаларды кабыл алуу(1000 марка үчүн) 

12.14.

Салык төлөөчүлөрдөн жок кылуу үчүн 

алкоголдуу ичкиликтерге  бузулган 

акциздик маркаларды кабыл алуу (1000 

марка үчүн)

12.15.

Салык төлөөчүлөрдөн   жок кылуу үчүн 

тамекинин түрлөрүнө бузулган акциздик 

маркаларды кабыл алуу (1000 марка үчүн) 

2000 сомСооданы финансылоо боюнча адистин консультациясы 

 Башка кызматтар

10 сом

15 сом

25 сом

35 сом

11. 
БААЛУУЛУКТАРДЫ САКТОО  ҮЧҮН  

ЖЕКЕ БАНКТЫК СЕЙФТЕР

улуттук валютасында

1 операция үчүн (кардар Банкты 2 саат мурда маалымдашы керек)

40 сом

5000 сом*

3000 сом

181 күндөн баштап жана 

жогору, бир суткасына 

 бир документ 100 сом, чет өлкө валютасында болсо, кошумча банк-

корреспонденттин комиссиясы алынат  

100 сом

100 сом

200 сом

100 сом

Акциздик маркалар:

Акысыз

40 сом

80 сом

улуттук валютасында

стандарттык тарифтер боюнча

40 сом

80 сом (25 барак)

100 сом

улуттук валютасында

13. 
"АБ24" аралыктан банктык тейлөө 

боюнча тарифтер

50 сом

10 сом



1

2

3
 “Айыл Банк” ААКтын  тарифтерине  өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, алар киргизилген күнгө чейин 10 

банктык күндөн кечиктирбей  маалыматтык стендге  кулактандыруу аркылуу кардарга билдирилет. 

Чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн бардык тарифтер  Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын операция өткөрүлгөн 

күндүн учеттук курсу боюнча сом менен алынат.  

 ЭСКЕРТҮҮЛӨР

Банк рынок  шарттарына жараша, бекитилген тарифтерди өзгөртүү укугун өзүнө калтырат, ошондой эле Банктын 

ыйгарым укуктуу органдарынын чечимине жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, депозиттер, эсептешме-

кассалык тейлөө боюнча жеке тарифтерди/ чендерди  кардар менен макулдашуу боюнча бекитүү укугун өзүнө калтырат. 

13. 
"АБ24" аралыктан банктык тейлөө 

боюнча тарифтер
Ички баа саясатына ылайык  


