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Эсеп ачуу 

1 Талап боюнча эсепти ачуу/жабуу акысыз 

2 Эсептин минималдуу калдыгы талап кылынбайт 

3 Эсепти тейлөө акысыз 

4 Мурда жабылган эсепти кайра ачуу акысыз 

Кассалык тейлөө 

5 
Мурда улуттук/ чет элдик валютада салынган жана насыяны жана 

аманаттан түшкөн сумманын чегинде накталай акчаны берүү 
акысыз 

6 Улуттук валютада нак эмес түшкөн акчадан накталай акчаны берүү 0,15% +комиссия суммасынан сатык салыгы1 

7 Нак эмес түшкөн акчадан сумманы чет элдик валютада берүү 0,30% + комиссия суммасынан сатык салыгы1 

8 
Банк эсебине майда, эскирген, жыртылган, бузулган жана эски үлгүдөгү 

чет элдик валютадагы купюраларды салуу 
1% + комиссия суммасынан сатык салыгы1 

9 Пенсиялык эсептер боюнча накталай акча берүү3 акысыз 

10 Пенсиялык эсептер боюнча пайыздарды эсептөө3 жылдык 5%  

11 
Банктын кардарлары болбогон юридикалык жактар/ жеке 

ишканалардын пайдасына үчүнчү жактардан накталай акча алуу6 

20 000 сомго чейин – 30 сом 

20 001 – 100 000 сом – 50 сом 

100 001 – 1 000 000 сом – 70 сом 

12 Чет элдик валютада накталай акчаны салуу5 күн сайын Банк тарабынан белгиленет 

13 Конверсиялык операциялар Банктын белгиленген курсу боюнча 

14  «Умай» электрондук капчыгынан накталай акча берүү                                     0,1%, минимум 5 сом2 

15 Андан ары банк операциясын жасабастан монеталарды кайра эсептөө 100 сомго чейин (кошо алганда) - акысыз 

16 
Андан ары банк операциясын жасабастан валютаны 

(USD/RUB/EUR/KZT) текшерүү 

100 сомдон жогору– суммадан 1%, ар бир купюра 2 сом,    max - 

1000 сом 

17 

 

 

  

Кардардын Банктын башка филиалындагы эсебине (Банктын төлөм 

терминалдарын жана Банктын Электрондук капчыгын кошпогондо) 

накталай келип түшкөн накталай акча каражаттарын берүү 

Сом          которуунун суммасынан  0,1%,   min - 20 сом. 

  

USD          400 USD (кошо алганда) чейин - 0,6 USD  

      400 USD жогору – которуунун суммасынан-  0,15% 

EUR          335 EUR (кошо алганда) -  0,35 EUR 

     335 EUR жогору – которуунун суммасынан - 0,15% 

RUB          27 000 RUB  (кошо алганда) чейин - 40 RUB 

 27 000 RUB  - 100 000 RUB  (кошо алганда)  чейин -  

которуунун суммасынан  - 0,15%  

             100 000 RUB  жогору – которуунун суммасынан- 0,3%      
 

18 
Банк эсеби бар болсо, Банк ичиндеги которуулар, анын ичинен 

Банктын филиалдарынын арасында (кабыл алуу убактысы 16.00 чейин), 
акысыз 

  19 
Клиринг системасы боюнча улуттук валютада нак эмес акча 

которуулар (кабыл алуу убактысы 11.00 чейин) 

20 000 сомго чейин – 10 сом 

20 001 – 100 000 сом – 35 сом 

100 001 – 1 000 000 сомго чейин – 55 сом 

+ комиссия 

суммасынан сатык 

салыгы1 

20  
 «ГРОСС» системасы боюнча улуттук валютада нак эмес акча 

которуулар (кабыл алуу убактысы 15.00 чейин) 
100 сом 

+ комиссия 

суммасынан сатык 

салыгы1 

21 
SWIFT системасы боюнча жөнөтүүчү эсебинен (OUR) чет элдик 

валютада нак эмес акча которуу 

USD 
которуу суммасынан 0,2%  

min USD 20 - max USD 200 

+ комиссия 

суммасынан сатык 

салыгы1 

EUR 
 которуу суммасынан 0,2%  

min EUR 20 - max EUR 200 

+ комиссия 

суммасынан сатык 

салыгы1 

RUB RUB 200  

+ комиссия 

суммасынан сатык 

салыгы1 

KZT 
которуу суммасынан 0,1%  

min KZT 500 max KZT 5 000 

+ комиссия 

суммасынан сатык 

салыгы1 

CNY 
которуу суммасынан 0,2%  

min CNY 150 max CNY 1 500 

+ комиссия 

суммасынан сатык 

салыгы1 

GBP 
которуу суммасынан 0,2%  

min GBP 20 max GBP 200 

+ комиссия 

суммасынан сатык 

салыгы1 

CHF 
которуу суммасынан 0,2%  

min CHF 20 max CHF 200 

+ комиссия 

суммасынан сатык 

салыгы1 

22 
SWIFT системасы боюнча жөнөтүүчү эсебинен (BEN) АКШ долларында 

нак эмес акча которуу 
USD USD 20 

+ комиссия 

суммасынан сатык 

салыгы1 

23 
SWIFT системасы боюнча алуучуга гарантияланган сумманы салуу 

менен (OUR-OUR) АКШ долларында нак эмес акча которуу 
негизги комиссия + USD 25 

+ комиссия 

суммасынан сатык 

салыгы1 

24 
Төлөм тапшырмасынын шарттарын өзгөртүү, төлөмдү жүргүзгөндөн 

кийин төлөм тапшырмасын жоюу, изилдөө  
USD 50 

+ комиссия 

суммасынан сатык 
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салыгы1 

25 

«Биздин Компаньон» 

жеке жактар үчүн эсеп ачпастан КР территорясы боюнча улуттук жана 

чет элдик валютада акча которуулар 

сом 

40 000 сомго чейин  40 сом5 

40 000 сомдон жогору 
которуу суммасынан 

0,1% 5 

USD 

400 USD чейин 0,6 USD 

400 USD жогору 
которуу суммасынан 

0,15%  

EUR 

до 335 EUR  0,5 EUR 

335 EUR 
которуу суммасынан 

0,15%  

RUB 

27 000 RUB чейин 40 RUB 

27 000 RUB – 100 000 RUB 
которуу суммасынан 

0,15% 

100 000 RUB жогору 
которуу суммасынан 

0,3%  

Маалымкат жана башка документтерди берүү 

26 
Кардардын өтүнүчү жана документтердин дубликаттары боюнча 

маалымкат берүү 
100 сом2 

27 
Кардардын өтүнүчү жана документтердин дубликаттары боюнча 

Элчилике маалымкат берүү 
250 сом2 

28 Эсеп боюнча аракет болсо банк эсебинин көчүрмөсү акысыз 

29 
Эсеп боюнча мезгил ичинде кайталанган көчүрмөлөр (1 жылдан узак 

эмес)  
100 сом2 

Кредиттик операциялар 

30 
Активдүү насыя алуучу кардарлар үчүн карыздын абалы боюнча 

маалымкат берүү 
насыя келишиминин шарттары боюнча2 

31 
Активдүү эмес насыя алуучу кардарлар үчүн карыздын абалы боюнча 

маалымкат берүү 
100 сом2 

32 
Күрөөнү алмаштыруу/ күрөөнү жарым-жартылай бошотуу/ кепилди 

алмаштыруу 

1 000 сом2 

33 
Тыюу салууну албай туруп, күрөө документтеринин асыл нускасын 

берүү 

500 сом2 

34 
Насыяны кайра каржылоого байланыштуу экинчи кезектеги күрөө 

үчүн уруксат  

Насыянын негизги карызынын төлөнүүчү суммасынан 5%  

35 

Төлөө графигин өзгөртүү4: 

• Жеке насыялоо 

• Топтук насыялоо 

 

500 сом2 

200 сом2 

«Компаньон» электрондук капчыгы боюнча тарифтер  

№ Кызматтын аталышы Тарифтер 

  Идентификацияланган 

капчык 

Идентификацияланбаган капчык 

1. Электрондук капчыкты каттоо жана тейлөө 

1.1. Электрондук капчыкты каттоо Акысыз Акысыз 

1.2. Электрондук капчыкты тейлөө Акысыз Акысыз 

1.3. Электрондук капчыкты идентификациялоо Талап кылынбайт Акысыз 

1.4. Электрондук капчыкты идентификацияланган кардарга байлоо Акысыз Акысыз 

1.5. ПИН кодду калыбына келтирүү  Акысыз Акысыз 

1.6. ПИН кодду алмаштыруу  Акысыз Акысыз 

1.7. Кардардын жеке маалыматтарын өзгөртүү Акысыз Акысыз 

1.8. Электрондук капчыкты блоктоо Акысыз Акысыз 

1.9. Электрондук капчыктагы каражаттардын минималдуу калдыгы Талап кылынбайт Талап кылынбайт 

1.10. Элкарт картасын электрондук капчыкка байлоо  Акысыз Акысыз 

2. Төлөмдөрдү жүргүзүү  

2.1. Коммуналдык төлөмдөрдү төлөө Акысыз Акысыз 

2.2. Уюлдук операторлордун кызматтарына төлөө Акысыз Акысыз 

2.3. Интернет провайдерлердин кызматтарына төлөө Акысыз Акысыз 

2.4. Соода түйүндөрүндө төлөө Акысыз Акысыз 

2.5. Башка кызматтар үчүн төлөө6   5 сомдон баштап 5 сомдон баштап 

2.6 

Компаньон капчыктарынын ортосундагы которуулар7  

Операция жеткиликсиз 

0 дон 500 сом Акысыз 

                                                          501-1000 сом                                                           2 сом 

1001-5000 сом 25 сом 

                                                          5001-10000 сом 50 сом 

                                                          10001 дон ойдо 90 сом 

2.7. «Компаньон Банкы» ЖАКындагы эсептешүү эсебине которуу Акысыз Акысыз 

2.8. «Компаньон Банкы» ЖАКынын Элкарт төлөм картасына которуу Акысыз Операция жеткиликсиз 

2.9. Башка банктардын Элкарт төлөм картасына которуу 0,5% Операция жеткиликсиз 

2.10. «Компаньон Банкы» ЖАКындагы депозитти толуктоо Акысыз Акысыз 
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2.11. «Компаньон Банкы» ЖАКындагы кредитти төлөө Акысыз Акысыз 

2.12. Элкарт картасынан электрондук капчыкка которуу  Акысыз Операция жеткиликсиз 

2.13. «Компаньон Банкы» ЖАКынын төлөм терминалдары аркылуу 

электрондук капчыкты толуктоо   
Акысыз Акысыз 

2.14. Умай төлөм терминалдары аркылуу электрондук капчыкты толуктоо  1,5% 1,5% 

2.15. Pay 24 төлөм терминалдары аркылуу электрондук капчыкты толуктоо 2,5% 2,5% 

2.16. Quick Pay төлөм терминалдары аркылуу электрондук капчыкты 

толуктоо 
2% 2% 

2.17. Агент аркылуу электрондук капчыкты толуктоо 30 сом Операция жеткиликсиз 

2.18. Электрондук акчаны «Компаньон Банкы» ЖАКынын кассалары 

аркылуу чыгаруу 
0,5% Операция жеткиликсиз 

2.19. Электрондук акчаны агент аркылуу чыгаруу 30 сом Операция жеткиликсиз 

Идентификацияланган Компаньон электрондук капчыгы боюнча операцияларды жүргүзүүгө лимиттер  

 «Компаньон» электрондук капчыгы боюнча операциялар Суммасы 

1. Компаньон электрондук капчыгын толуктоого лимиттер   

 - күнүнө 50 000 сом 

 - айына 500 000 сом 

2. Компаньон электрондук капчыгынан каражаттарды чыгарууга лимиттер   

 - күнүнө 50 000 сом 

 - айына 500 000 сом 

3. Капчыктагы максималдуу калдык  500 000 сом 

4. Бир транзакциянын максималдуу суммасы  50 000 сом 

5 Айына транзакциялардын максималдуу көлөмү  500 000 сом 

Идентификацияланбаган Компаньон электрондук капчыгы боюнча операцияларды жүргүзүүгө лимиттер  

Агенттин электрондук капчыгы боюнча операцияларды жүргүзүүгө лимиттер  

 

Бул тарифтер Банктын бардык филиалдарында жана сактык кассаларында жарактуу. Тарифтерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

киргизилиши мүмкүн. Тарифтерди өзгөртүү жана толуктоолор жөнүндө маалымат Банктын сайтына киргизүүдөн мурда 10 иш 

күн мурун жайгаштырылат, жана Банктын маалымат такталарына  жайгаштырылат. Банк кардарлар үчүн жогоруда 

көрсөтүлгөндөрдөн башка жеке комиссияларды жана сыйакыларды эсеп боюнча операциялардын көлөмүнө жана башка 

факторлорго байланыштуу белгилөөгө укуктуу. 

 
1  Сатык салыгы КР колдонуудагы мыйзамына жараша комиссиянын суммасынын 2% түзөт. 
2  Тарифтер КР колдонуудагы мыйзамына ылайык салыктарды эсепке алуу менен көрсөтүлгөн. 
3  Пенсиялык эсептер кардардын өтүнүч каты боюнча ачылат.  
4  Кызматташтыктын шарттарына ылайык программалардын чегинде насыялар үчүн тарифтер. 
5 Айрым пункттарда жеке тариф колдонулушу мүмкүн. 
6  Комиссия кызматтарды берүүчүгө жараша жекече белгиленет жана төлөмдү тастыктоо алдында транзакцияны жүргүзүүдө 

көрсөтүлөт. 
7  Комиссия жөнөтүүчү тарабынан төлөнөт. 

 «Компаньон» электрондук капчыгы боюнча операциялар  Суммасы 

1. Капчыкты толуктоого лимиттер  

 - күнүнө 15 000 сом 

 - айына 30 000 сом 

2. Капчыктагы максималдуу калдык  15 000 сом 

3. Бир транзакциянын максималдуу суммасы  1 000 сом 

4 Айына транзакциялардын максималдуу көлөмү  30 000 сом  

 «Компаньон» электрондук капчыгы боюнча операциялар  Суммасы 

1. Компаньон капчыгын толуктоого лимиттер:  

 - күнүнө 50 000 сом 

 - айына 500 000 сом 

2. Компаньон капчыгынан акча каражаттарын чыгарууга лимиттер:   

 - күнүнө 50 000 сом 

 - айына 500 000 сом 

3. Капчыктагы максималдуу калдык 500 000 сом 

4. Бир транзакциянын максималдуу суммасы  50 000 сом 

5. Айына транзакциялардын максималдуу көлөмү 500 000 сом 


