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                                       БЕКИТИЛГЕН 

 

 

«АЙЫЛ БАНК» АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМУ 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЙЫЛ 

БАНК» 

THE OPEN JOINT-STOCK COMPANY «AIYL BANK» 

 
 

«Айыл Банк» ААКсынын кредиттик операциялары боюнча тарифтер    

(“Айыл Банк” ААКсынын Башкармасынын 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 1-сентябрындагы №53/2, 2015-жылдын 23-

декабрындагы №82/6,  2016-жылдын 26-июлундагы  №50/4, 2018-жылдын 26-сентябрындагы №47/11, 

2019-жылдын 18-апрелиндеги №19/22 токтомдорунун редакциясында) 

 

Тарифтердин аталышы Тариф өлчөмү Эскертүү 

I Кредиттөө, лизинг, овердрафт боюнча: 

1. Кредиттерди  жана кредитти 

алмаштыруучуларды сунуштоо 
(аны уюштуруу) үчүн* 

1 000 000 сомго чейин, кошо 

алганда  – кредит 

суммасынан 1%; 

1 000 000,01 сомдон - 5 

000 000 сомго чейин, аны 

кошо алганда – кредит 

суммасынан 0,7%; 

5 000 000,01 сом  жана андан 

жогору суммадагы 

кредиттер боюнча – кредит 

суммасынан 0,5%. 

 

2020-жылдын 19-мартынан 

тартып бериле баштаган 

кредиттер боюнча 

комиссиялык төлөм 

кармалбайт 

(“Айыл Банк”ААКсынын 

Башкармасынын 2020-

жылдын 17-мартындагы 

№18/11 токтомунун 

редакциясында 

 Чет өлкө валютасында берилген 

кредиттер боюнча, Улуттук 

банктын операция жүргүзүлгөн 

күнгө  карата курсу боюнча 

улуттук валюта эквивалентинде 

*Банк тарабынан мамлекеттик программалардын алкагында берилген  жана карыз алуучулардан, 

лизингден, овердрафттан жана Банк кызматкерлерине берилген кредиттерден  комиссиялык 

төлөм кармап калууга чектөөлөр белгиленген белгилүү бир шарттар каралган максаттуу 

топторго  Банк кредиторлору тарабынан сунушталган каражаттардын берилген кредиттерден 



Тарифтердин аталышы Тариф өлчөмү Эскертүү 

тышкары. 

(“Айыл Банк” ААКсынын Башкармасынын 2019-жылдын 18-апрелиндеги №19/22 токтомунун 

редакциясында) 

 

2. Төмөнкү мөөнөттүн ичинде 

кредиттерди жана кредитти 

алмаштыруучуларды 
мөөнөтүнөн мурда төлөө үчүн 

комиссиялык төлөм: 

а) - 2 жылга чейин 
 

 

 

 
б) - 2 жылдан жогору 

 

 
 

в) 2016-жылдын 1-августунан 

тартып бериле баштаган 

кредиттер боюнча, кредиттерди 
жана кредитти 

алмаштыруучуларды 

мөөнөтүнөн мурда төлөгөнү 
үчүн комиссиялык төлөм 

кармалбай. 
(“Айыл Банк” ААКсынын 
Башкармасынын 2016-жылдын 

26-июлундагы  №50/4 

токтомунун редакциясында) 

 

 

 
 

 

а) 3 айга чейин төлөгөн шартта 
– мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн 

суммадан 3%.  3 айдан жогору 

– 0%. 

 
б)  6 айга чейин төлөгөн шартта 

– мөөнөтүнөн мурда төлөнгөн 

суммадан 3%. 6 айдан жогору – 
0%. 

 

 

 

Овердрафт боюнча мөөнөтүнөн 
мурда төлөгөнү үчүн комиссиялык 

төлөм кармалбайт. 

 
 (“Айыл Банк” ААКсынын 

Башкармасынын 2014-жылдын 20-

мартындагы №19/3 токтомунун 

редакциясында) 
 

Карыз алуучу кредитти жана кредит 

алмаштыруучуларды мөөнөтүнөн 
мурда төлөй тургандыгы тууралуу 

отуз календардык күн мурда  кат 

жүзүндө маалымдаган шартта – 

мөөнөтүнөн мурда төлөгөнү үчүн 
комиссиялык төлөм кармалбайт.   

 (“Айыл Банк” ААКсынын 

Башкармасынын 2015-жылдын 1-
сентябрындагы №53/2 токтомунун 

редакциясында) 

 

3. Кредиттердин жана кредитти 
алмаштыруучулардын 

мөөнөтүн узартуу 

(пролонгациялоо): 

а) 2016-жылдын 1-августунан 

тартып бардык 

өздөштүрүлүп жаткан 

кредиттер боюнча - кредит 

мөөнөтү 3 жылга чейин 

узартылса, комиссиялык 

төлөм кармалбайт.  
(“Айыл Банк” ААКсынын 

Башкармасынын 2016-жылдын 
26-июлундагы  №50/4 

токтомунун редакциясында) 

 
б) – калган бардык башка 

учурларда  

 
 

а) -  0 %  

 
 

 

 

 
 

б) Кредитти төлөө мөөнөтү 3 

жылдан ашкан мөөнөткө 

узартылган шартта -   

колдонуудагы пайыздык чен 

жылдык 3%га көбөйтүлөт 
(“Айыл Банк” ААКсынын 

Башкармасынын 2016-жылдын 

26-июлундагы  №50/4 

токтомунун редакциясында) 
 

 
 

(“Айыл Банк” ААКсынын 

Башкармасынын 2014-жылдын 20-
мартындагы №19/3 токтомуна 

ылайык алынып салынган) 

 

 

4. Кредиттик линия боюнча 

акча каражаттарын резервге 
коюу үчүн комиссия 

Кредиттик линиянын 

пайдаланылбай калган 
 бөлүгүнөн жылдык 3% 

*2016-жылдын 1-августунан 

  



Тарифтердин аталышы Тариф өлчөмү Эскертүү 

тартып бериле баштаган 
кредиттер 

боюнча комиссиялык төлөм 

кармалбайт. 
(“Айыл Банк” ААКсынын 

Башкармасынын 2016-жылдын 

26-июлундагы  №50/4 

токтомунун редакциясында) 

5. “Ишеним” КИБдин кызмат 

көрсөтүүлөрүнүн ордун 

толуктап берүү үчүн  бир жолку 
комиссиялык төлөм    

90 сом (“Айыл Банк” ААКсынын 

Башкармасынын 2013-жылдын 29-

октябрындагы №47/1 токтомуна 
ылайык алынып салынган) 

 

II Айыптык санкциялар:  

1. Төлөмдөрдү өз убагында 
төлөбөгөнү үчүн айыптык 

санкциялар: 

а) юридикалык жактар боюнча 
 

 

 
 

б)  жеке ишкерлерди кошо 

алганда, жеке адамдар 

боюнча 

 
 

 

а) Эки эселенген пайыздык чен 
өлчөмүндө 

 

 
 

б) Түзүлгөн келишимде 

көрсөтүлгөн пайыздык чен 

өлчөмүндө, мында 

максималдуу сумма 

берилген кредит 

суммасынын 20%нан 

ашпоого тийиш. 

Улуттук банктын талаптарына 
ылайык. Талаптар өзгөргөн шартта, 

банк тарифти өзгөртүүгө укуктуу.    

(“Айыл Банк” ААКсынын Башкармасынын 2012-жылдын 11-декабрындагы №44/7 токтомунун 
редакциясында) 

2. Кредитти башка максаттарга 

пайдалангандыгы үчүн 

айыптык санкция 

Баштапкы пайыздык ченди 

жылдык 6%га көбөйтүү   

*2016-жылдын 1-августунан 

тартып бериле баштаган 

кредиттер боюнча баштапкы 

пайыздык чен жылдык 3%га 
көбөйтүлөт.  

(“Айыл Банк” ААКсынын 

Башкармасынын 2016-жылдын 
26-июлундагы  №50/4 

токтомунун редакциясында) 

(“Айыл Банк” ААКсынын 

Башкармасынын 2014-жылдын 20-

мартындагы №19/3 токтомуна 
ылайык алынып салынган) 

III Банктык гарантияны сунуштоо боюнча:     

(“Айыл Банк” ААКсынын Башкармасынын  2013-жылдын 16-августундагы №36/5 токтомунун 
редакциясында) 

1. Акча каражаттары, анын 

ичинде чет өлкө валютасы 
түрүндөгү камсыздоосу менен 

гарантия  берилген шартта 

Гарантия суммасынан 0,5%.  

Минималдуу комиссиялык 
төлөм – 1000 сом 

эквивалентинде.                                         

 

2. Башка камсыздоосу менен 

гарантия берилген шартта: 

 
а) тендерге катышууга 

гарантиялар  боюнча     

 

 

 

 
а)  

- 500 000 сомго чейин – 2%, 

- 500 001 сомдон 2 млн. сомго 

чейин – 1%, 

Банктын Кредит комитетине 

туруктуу жана/ же корпоративдик 

кардарлар үчүн гарантиялар боюнча 
пайыздык ченди өз алдынча бекитүү 

укугу ыйгарылган. 



Тарифтердин аталышы Тариф өлчөмү Эскертүү 

- 2 млн. сомдон жогору – 0,5%. 
Минималдуу комиссиялык 

төлөм – 1000 сом 

эквивалентинде.                                         

 

б) гарантиялардын башка 

түрлөрү боюнча                                      

 

б)  

- 500 000 сомго чейин – 6%, 

- 500 001 сомдон 2 млн. сомго 
чейин – 4%, 

- 2 млн. сомдон жогору – 2%. 

Минималдуу комиссиялык 
төлөм – 1000 сом 

эквивалентинде.                                         

3.   Гарантия шарттарын       

өзгөрткөндүгү (гарантиянын 
мөөнөтүн, суммасын ж.б. 

өзгөрткөнү)  үчүн комиссиялык 

төлөм 

4000 сом 

  

4. ИКР (ICD) долбоору 

боюнча гарантияларды 

сунуштоодо 

1 500 000 АКШ долларына 

чейин: 

 

1) Карыздын айкын 

калдыгына жылдык 4%дык 

комиссиялык төлөм төлөө 

графиги боюнча төлөнөт. 

 

2) Айкалышка каралган 

тариф: 

а) гарантиян суммасынан 1% 

гарантия берилгенге чейин 

төлөнөт;  

б) карыздын айкын 

калдыгына жылдык 3%, 

төлөө графиги боюнча 

төлөнөт. 

 

1 500 001 АКШ долларынан 

жогору: 

 

1) карыздын айкын 

калдыгына жылдык 3%, 

төлөө графиги боюнча 

төлөнөт. 

 

2) Айкалышта каралган 

тариф: 

а) гарантиян суммасынан 1% 

гарантия берилгенге чейин 

төлөнөт;  

б) карыздын айкын 

калдыгына жылдык 2%, 

төлөө графиги боюнча 

төлөнөт. 

 

 



Тарифтердин аталышы Тариф өлчөмү Эскертүү 

*Кардар жогоруда 

көрсөтүлгөн варианттардын 

бирин тандоого укуктуу. 
(“Айыл Банк” ААКсынын Башкармасынын 2015-жылдын 27-январындагы №4/1 токтомунун 

редакциясында) 

IV. Кредитти администрлөө 
(“Айыл Банк” ААКсынын Башкармасынын 2018-жылдын 26-сентябрындагы №47/11  токтомунун 

редакциясында) 

1. Кредитти төлөө графигин 

өзгөртүү боюнча өтүнүчтү 

кароого алуу үчүн * 

5 000 000 сомго чейин 

(кредит боюнча сальдо) – 

1000 сом,  5 000 000,01 

сомдон жогору – 3000 сом 

 Кайрылган учурга кредит 

боюнча сальдо 

2. Экинчи кезектеги күрөөнү 

сунуштоо укугу үчүн * 

1 000 000 сомго чейин, аны 

кошо алганда (кредит 

боюнча сальдо) – 1000 сом,  

1 000 000,01 сомдон жогору 

– 3000 сом 

Кайрылган учурга кредит боюнча 

сальдо  

3. Күрөөлөрдү алмаштыруу/ 

алардын бөлүгүн бошотуу 

өтүнүчүн  кароого алуу 

үчүн * 

1 000 000 сомго чейин, аны 

кошо алганда (кредит 

боюнча сальдо) – 1000 сом,  

1 000 000,01 сомдон жогору 

– 3000 сом 

Кайрылган учурга кредит боюнча 

сальдо  

4. Күрөө предметине 

милдеттенмелер 

жөктөлгөндүгү тууралуу 

маалым кат берүү үчүн  

200 сом  

* Банк тарабынан мамлекеттик программалардын алкагында берилген  жана карыз алуучулардан  

комиссиялык төлөм кармап калууга чектөөлөр белгиленген белгилүү бир шарттар каралган 

максаттуу топторго  Банк кредиторлору тарабынан сунушталган каражаттардын берилген 

кредиттерден мындай комиссиялык төлөм кармалбайт.  
 

 

Эскертүү: 

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

Банктын ыйгарым укуктуу органдарынын/жактардын чечимине жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 

мыйзамдарына ылайык жана кардарларга макулдашуу менен кредиттер, депозиттер, эсептешүү-кассалык тейлөө  

боюнча жеке тарифтерди/өлчөмдөрдү бекитүүгө укуктуу.  

(“Айыл Банк” ААКсынын Башкармасынын 2014-жылдын 27-июнундагы №42/1 токтомунун 

редакциясында) 
 


