
 

АПБКнын 2018-жылдын 13-августтан №66/18 протоколуна ылайык колдонулуучу 

«ФИНКА Банк» ЖАКтын сом менен КЕРЕКТӨӨ КРЕДИТИ БОЮНЧА ПАЙЫЗДЫК 

ЧЕНДЕР* 

 

 Кредиттин 
аталышы 

Суммалардын чеги 
(диапазону), сом менен 

Жылдык 
пайыздык чен 

Кошумча 
пайыз  

Кредит 
берүү 

мөөнөтү,  
ай менен 

«Керектөө» жеке 
кредити 

12 500 – 150 000 31% 2,3% 3 – 18 

150 001 – 250 000 21% 2,3% 3 – 24  

Суммалардын чеги 
(диапазону) 

Натыйжалуу пайыздык чен* 

3 ай 6 ай 12 ай 18 ай 24 ай 

12 500 – 150 000 56,06% 47,21% 42,05% 40,17% - 

150 001 – 250 000 54,16% 46,17% 41,49% 39,78% 38,90% 

*Толук маалымат алуу үчүн жана шарттары бул мисалда келтирилген шарттардан айырмаланган, анын 
ичинде пайыздык чендери айырмаланган кредиттер үчүн кредиттин толук наркын эсептөө үчүн жана 
кардардын кредит алууга байланышкан бардык чыгымдарын эсептеп чыгуу үчүн Банктын кеңселерине 
кайрылыңыздар.  

 
БАНКТЫН КРЕДИТ БОЮНЧА КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮНҮН ТАРИФТЕРИ, АПБКнын 

2017-жылдын 16-февралындагы №06/17 протоколуна ылайык жана АПБКнын 2018-
жылдын 26-июньдагы №51/18. 

 

 КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР КОМИССИЯ  ӨЛЧӨМҮ 

Алдын-ала жазуу түрүндө билдирүү жибербестен, төлөм күнүнө чейинки 30 
календардык күндүн аралыгында кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө   

Мөөнөтүнөн мурда төлөнүп 
жаткан кредиттин негизги 
суммасынын 3%  

Алдын-ала жазуу түрүндө билдирүү жиберүү менен  төлөм күнүнө чейинки 30 
календардык күндүн аралыгында кредитти мөөнөтүнөн мурда төлөө    

жылына 0(нөл)% 

Төлөмдөрдүн жаңы графигин түзүү (кредитти мөөнөтүнөн мурда бөлүктөп 
төлөөгө байланыштуу) 

500 сом 

Күрөөлүк камсыздоону алмаштыруу/Күрөөнү (кыймылдуу мүлк) бөлүп-бөлүп 
бошотуу 

500 сом 

Күрөөлүк камсыздоону 
алмаштыруу / Күрөөнү 
(кыймылсыз мүлк) бөлүп-бөлүп 
бошотуу 

500 000 сомго чейинки суммадагы 
кредиттер үчүн (бул сумманы кошкондо) 

500 сом 

500 000 сомдон жогору суммадагы 
кредиттер үчүн 

1 500 сом 

Карызы жок экендиги тууралуу маалымкат 150 сом 

Ссудалык эсептен көчүрмө/Карызы бар экендиги тууралуу маалымкат 
(айына 1 жолу – акысыз) 

150 сом 

Төлөм күнүн 30 күндүн чегинде жылдыруу  250 сом 

Башка маалымкаттарды берүү  150 сом 

Күрөөнү Борбордук күрөө каттоо конторасында каттоо, катталган күрөөгө 
өзгөртүүлөрдү киргизүү 

30  сом 

Борбордук күрөө каттоо конторасында кыймылдуу мүлккө талап укуктары 
боюнча маалыматты  бирдиктүү мамлекеттик реестрден берүү 

20 сом 

 

 


