"Айыл Банк" ААКтын жеке жактарга көрсөткөн тейлөө кызматтарына тарифтер.
№
Тейлөө кызматтардын түрлөрү
1. ЭСЕПТИ АЧУУ ЖАНА АЛЫП БАРУУ
1.1.
Эсепти ачуу жана алып баруу
1.2.

Эсептеги минималдуу калдык

1.3.
Мурда жабылган эсепти калыбына келтирүү
2. АКЧА КОТОРУУЛАРЫ
2.1.
Улуттук валютасында акча которуулары
Ички банктык которуулары, анын ичинде филиалдардын
2.1.1.
ортосунда
2.1.2. Клиринг тутуму боюнча
2.1.3. 0,01ден баштап 300,0ге чейин
2.1.4. 300,01ден баштап 1000,0ге чейин
2.1.5. 1000,01ден баштап 5000,0ге чейин
2.1.6. 5000,01ден баштап 20000,0ге чейин
2.1.7. 20000,01ден баштап 100000,0ге чейин
2.1.8. 100000,01ден баштап 1000000го чейин

улуттук валютасында

СКВде (USD/EUR)

ОКВде (RUB/KZT)

Акысыз
100 сом

Акысыз

5 USD; 5 EUR
200 сом

100 RUB; 500 KZT

Акысыз

Акысыз

2 сом
5 сом
10 сом
20 сом
30 сом
40 сом

2.2.

Чыныгы убакыттын тартибинде "ГРОСС" тутуму боюнча

2.3.

Чет өлкө валютасында акча которуулар* (төлөмдүн аткаруусу 3 жумушчу күндүн ичинде)

150 сом

USD: суммадан 0,15%
RUB: суммадан 0,1% min
min 20 USD, max 150
200 RUB, max 1 000 RUB
USD
2.3.1.

EUR: суммадан 0,15%
KZT: суммадан 0,1% min
min 20 EUR, max 200
1000 KZT, max 4500 KZT
EUR

Накталай эмес которуулар (OUR опциясы)

GBP: суммадан 0,15%
min 20 GBP, max 200
GBP

2.3.2.

"SHA" шарты менен которуулар

USD: суммадан 0,15%
RUB: суммадан 0,1% min
min 20 USD, max 150
200 RUB, max 1 000 RUB
USD

2.3.3.

"BEN" шарты менен которуулар

USD: суммадан 0,1%
min 20 USD, max 150
USD

2.3.4.

Мөөнөттүү которуулар (аткаруу мөөнөтү "ошол эле күнү") 1600гө чейин

2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.
2.4.

2.4.1.

RUB: суммадан 0,05% min
200 RUB, max 1 000 RUB

Негизги комиссия+20 USD к п. 2.3.1;2.3.2;2.3.3

Кардардын арызы боюнча жокко чыгаруу, төлөмдү издөө,
которууну аткаргандан кийин "Айыл Банк" ААКге кайтаруу
Кардардын арызы боюнча шарттарды өзгөртүү, оңдоолорду жана
толуктоолорду киргизүү

1000 сом + банк-корреспонденттердин чыгашалары
1000 сом + банк-корреспонденттердин чыгашалары

SWIFT тутуму боюнча төлөмдөрдү жөнөткөндө 2 жана андан ашык банк-корреспондент болгон учурда, төлөмдүн толук суммасын алуусу үчүн
алуучудан кошумча 50 USD алынат. (Кепилденген төлөм - OUR/OUR)
Кыргызстан боюнча эсепти ачуусуз акча которуулары

"Береке" тутуму боюнча эсепти ачуусуз "Айыл Банк" ААКнын
акча которуулары

0 сомдон 10 000 сомго
чейин - 30 сом; 10 001
сомдон 30 000 сомго
чейин - 40 сом; 30 001
сомдон 50 000 сомго
чейин – 50 сом;
50 001 сомдон баштап
жана жогору –
которуунун суммасынан
0,1%.

500 USD/EUR чейин
-0,5 USD/EUR
501ден баштап жана
жогору - 0,1%

30 000 RUB чейин - 30 RUB
30
001ден баштап жана жогору
- 0,1%

100 000 KZT чейин - 100
KZT
100 001ден баштап жана
жогору - 0,1%
2.4.2.

Акча которуулардын эл аралык тутумдары
"Western Union" "Contact" "Анелик" "UNIstream" "Мигом"
2.4.2.2. "Лидер" "Interexpress" "Faster"тутуму боюнча эсепти ачуусуз
акча которуулары

тутумдун бекитилген тарифтери боюнча

3. КАССАЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР
Бир бөлүмдүн чегинде, мурда киргизилген суммалардын чегинде
1 жылдын ичинде накталай акча каражаттарынын берүүсү
3.1.

Акысыз

3.2.

Кардардын эсебинен, мурда берилген суммадан тышкары
накталай акча каражаттарынын берүүсү

3.3.

Үчүнчү жактардын пайдасына накталай төлөмдөрдү кабыл алуу

10 сом

3.4.

Накталай акча каражаттарын банктык эсебине төгүү

Акысыз

3.5.

Накталай валютанын аныктыгын комплекстүү текшерүү

3.6.

Эскирген купюраларды кабыл алуу

суммадан 0,4%

USD - 0,5%
EUR - 1%

суммадан 0,6%

Банктын буйрутмаларына ылайык күнүмдүк
негизде*
1 купюра үчүн 1 сом, максимум 1000 сом.
USD: суммадан 1,5% ;
EUR: суммадан 2%

КРдин Социалдык фондунун пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу
3.7. 100 сомго чейин
101 сомдон 5000 сомго чейин
5001 сомдон 10 000 сомго чейин
10 000 сомдон жогору
*

10 сом
15 сом
25 сом
50 сом

Базардагы накталай жана накталай эмес валютанын курстары айырмаланган учурда, эсептен которуу үчүн накталай валютаны киргизүүдө,
Банк тарабынан кошумча комиссия алынышы мүмкүн, анын өлчөмү күнүмдүк негизде бекитилет.

Тейлөө кызматтардын түрлөрү
№
4. КОММУНАЛДЫК ТӨЛӨМДӨР
4.1.

Уюлдук байланыш операторлорунун балансын толуктоо

5. ТӨЛӨМ КАРТАЛАРЫ МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР
5.1.
Жеке кардарлар үчүн пластикалык картаны чыгаруу
Кошумча пластикалык картаны чыгаруу
5.2.
5.3.
Жылдык тейлөө
"Айыл Банк" ААкнын инфраструктурасында акчалай берүү**
5.4.

улуттук валютасында
3 сом ( Фонекстен тышкары)
100 сом
100 сом
100 сом
суммадан 0,5%

Ушул тариф, пенсиондук карталарды камтуу менен “БАПБ” ЖАКтын базасында КРдин “Элкарт” улуттук төлөм тутумунун Достук тармагына
(“КИКБ” ЖАК, “Банк Азии” ЖАК, “Доскредобанк” ААК, “Бакай Банкы” ААК) кирген банктын түзмөгүндө акчаны накталай берүүдө дагы
жайылтылат.

**
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

5.11.

Башка банктардын инфраструктурасында акчалай берүү
Пост-терминалдар аркылуу товарларды жана тейлөө
кызматтарды төлөө
Тосмо коюу
Эсептеги минималдуу калдык
Жеке жактын Банктагы эсебине каражаттарды киргизүү үчүн
комиссия
Картадан картага каражаттарды которуу үчүн комиссия
Баланстын сурамы үчүн комиссия:
- пенсиялык, социалдык төлөмдөрдөн тышкары, "Айыл Банк"
ААКтын инфраструктурасындагы бардык кардарлар үчүн;
- банктардын достук тармагынын инфраструктурасында
- башка банктардын инфраструктурасында.

суммадан 0,6%
Акысыз
0 сом
0 сом
Акысыз
20 сом
0 сом
0 сом
5 сом

5.12.

Кардардын арызы боюнча карточкалык эсептен акча
каражаттарын касса аркылуу бергендиги үчүн комиссия

ар кандай суммадан 0,2%***

5.13.

SMS-билдирүү кызматын туташтырганы үчүн бир айлык
комиссия

50 сом

**

Ушул тариф, пенсиялык карталарды камтуу менен, "БАПБ" ЖАКтын базасында, "Элкарт" КРдин улуттук төлөм тутумунун Достук тармагына
(“КИКБ” ЖАК, “Азия Банкы” ЖАК, “Доскредобанк” ААК, “Бакай Банк” ААК) кирген банктардын түзмөктөрүндө накта акчаны алгандарга
жайылат.

*** Ушул комиссия "Пенсионердин картасына" жана "Социалдык төлөмдөргө" жайылтылбайт.
№
Тейлөө кызматтардын түрлөрү
улуттук валютасында
СКВде (USD/EUR)
ОКВде (RUB/KZT)
6. КОНВЕРСИЯЛЫК ОПЕРАЦИЯЛАР*
6.1.
Сатып алуу / сатуу (накталай акча)
Банктын буйрутмаларына ылайык күнүмдүк негизде
6.2.
Сатып алуу / сатуу (накталай эмес)
Банктын буйрутмаларына ылайык күнүмдүк негизде
* Белгиленген суммадан ашыкча болгон бүтүмдөр боюнча базар нарктары келишимдик негизде болушу мүмкүн
7. БАШКА ОПЕРАЦИЯЛАР
Кардардын арызы боюнча эсептин абалы жөнүндө маалым катты берүү (көчүрмөнү)
Эсептин жана калдыктын бардыгы жөнүндө маалым катты берүү
7.1.
200 сом
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Эсептешме-кассалык документтерди калыбына келтирүү жана
тастыктоо
Бересенин жоктугу жөнүндө маалым катты берүү
Бир жылга чейинки учурдагы көчүрмөлөрдү берүү
Бир жылдан жогору архивдик көчүрмөлөрдү берүү
Quickpay төлөм терминалдары аркылуу банк эсебин толуктоо.

7.7.

Мезгил үчүн акча которуулары боюнча маалым каттарды берүү

7.8.

SMS-кабардандыруу кызматы:
"Береке" тутуму боюнча
Эсептешме-кассалык тейлөө боюнча(депозиттерди камтуу менен)
Насыя операциялары боюнча

7.9.

"Мобилдүү кошелек" кызматы
Накта акча каражаттардын төгүмү
Акчалай берүү

бир документ 50 сом, чет өлкө валюта учурунда кошумча банккорреспонденттин комиссиясы алынат
50 сом
Акысыз
100 сом
5 сом
50 сом
Акысыз
30 СМСке чейин - айына 36 сом
СМСтен жогору - ар бир СМС үчүн 1,2 сом

30

Акысыз
5 сом
тутумдун бекитилген тарифтери боюнча
улуттук валютасында

8.

БААЛУУ КАГАЗДАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР

8.1.

МКВ жана МКО сатып алуусу үчүн комиссиялыктар

резиденттерге - акысыз;
резидент
эместерге - бүтүмдүн суммасынан 0,2%, мин 100 сом (анын ичинде
сатуулардан салык 2%)

8.2.

КРУБдун ноталарын сатып алуусу үчүн комиссиялыктар,
кирешенин суммасынан

резиденттерге - акысыз;
резидент эместерге - 10%, бирок 300 сомдон кем эмес жана 1000 сомдон ашык
эмес (анын ичинде сатуулардан салык 2%)

Табыштаманы бергенден кийин баалуу кагаздарды сатып алуудан
бүтүмдүн суммасынан 5% (анын ичинде сатуулардан салык 2%)
кардар баш тартканы үчун комиссия
ЭСКЕРТҮҮЛӨР
8.3.

1

Банк, базар 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 кардар менен макулдашуу боюнча бекитүү укугун өзүнө калтырат.

2

Чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн бардык тарифтер, Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын өткөргөн күндүн учеттук курсу боюнча сом
менен алынат.

3

“Айыл Банк” ААКнын тарифтерине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн, алар киргизилген күнгө чейин 10 банктык күн мурун
маалыматтык стендге кулактандыруу аркылуу кардарга билдирилет.

