
«ФИНКА Банк» ЖАКтын ПОС-терминалдары аркылуу эсептешүү эсептер менен 

жүргүзүлүүчү операциялар боюнча юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди тейлөө 

Тарифтери, АПБКнын 2019-жылдын 09-июлундагы №55/19 протоколу менен бекитилген 

жана 2019-жылдын 11-июлунан тартып колдонууда.  

№. 
ЭЛКАРТты тейлөөдө кызмат 

көрсөтүүлөрдүн түрлөрү 
Тарифи 

1.0 Эсептешүү эсеби боюнча операциялардын түрлөрү: 

1.1 
Эсеп ачуу, жабуу жана аны тейлөө, эсеп 
боюнча көчүрмөлөрдү (тиркемелерди) 
берүү 

Акысыз 

1.2 Эсеп боюнча минималдуу калдык  0 

1.3 
Эсеп боюнча пайыздык чен (иш жүзүндөгү 
калдыкка күн сайын эсептелет) 

0% 
5 000 сом/андан жогору калдыкка – жылына 1%. 
50 000 – 1 000 000 сом/андан жогору калдыкка – 
жылына 2%. 
1 000 000 сомдон жогору калдыкка – жылына 3%. 

1.4 
Интернет-Банкинг кызматына коштуруу 
(тейлөө, кирүүгө блок коюу/блоктон чыгаруу 
жана өчүрүү) 

Акысыз 

1.5 
Эсептешүү эсеби бар болгон учурда 
Интернет-Банкинг аркылуу депозиттерди 
(мөөнөттүү жана топтолуучу) ачуу  

Акысыз 

1.6 
Е-токен аркылуу Интернет-Банкингге кирүү 
үчүн кошумча коопсуздук  

Флэшка – 2 500 сом 
Карта – 3 500 сом 

 
1.7 

Карталар аркылуу төлөмдөрдү кабыл 
алууда алынган каражаттарды накталоо  Акысыз 

*500 000 сомдон жогору суммада акча каражаттарды алууда – акча каражаттарды алууга чейин 
2 күн мурун Кардарларды тейлөө боюнча кызматкерге кабарлоо керек (телефон, электрондук 
почта аркылуу же жазуу жүзүндө) 

2.0 Акча которуулар: 

2.1 

FINCA Банктын кардарларынын 
эсептеринин ортосунда (операцияны 
Банктын кеңселери же Интернет-Банкинг 
аркылуу жүргүзүү)  

Акысыз 

2.2 Кыргызстандын аймагындагы башка банктарга сом менен акча которуу: 

2.2.1 

Төлөмдөрдү саат 11:00гө чейин кабыл алуу  
(1 миллион (аны кошкондо) сомго чейинки 
төлөм) (операцияны Банктын кеңселери же 
Интернет-Банкинг аркылуу жүргүзүү) 

20 000 сомго чейин – 10 сом 
100 000 сомго чейин – 20 сом 
100 000 сомдон жогору – 60 сом 

2.2.2 

Төлөмдөрдү саат 15:00гө чейин кабыл алуу  
(1 миллион сомдон жогору жана шашылыш 
төлөмдөр) (операцияны Банктын кеңселери 
же Интернет-Банкинг аркылуу жүргүзүү)  

100 сом 

2.2.3 
Жөнөтүлгөн акчаны которуу күнүндө саат 
16:00гө чейин өзгөртүү же кайтаруу  

50 сом 

3.0 Накталай каражаттарды кабыл алуу үчүн комиссия: 

3.1 
Накталай каражаттарды санап чыгуу жана 
накталай валютанын аныктыгын текшерүү 

Санап чыгуу–0,1%, мин. 50 сом, макс. 1 000 сом. 
Аныктыгын текшерүү – 1 купюра 1 сом, мин. 50 
сом, макс. 1 000 сом. 

3.2. 

Кардардын сурамы боюнча улуттук 
валютадагы майда монеталарды санап 
чыгуу үчүн комиссия (1 сом, 3 сом, 5 сом 
жана 10 сом номиналындагы монеталар)  

Банктын кардарлары үчүн (депозит же кредит) –  
100 сомго чейин – акысыз, андан жогору – 
сумманын 1%, мин. 20 сом. 
Башка кардарларга: сумманын 2%, мин. 20 сом 

4.0 Башка кызмат көрсөтүүлөр: 

4.1 
Банктык эсептер боюнча жана аудитордук 
текшерүүлөр үчүн маалымкаттарды берүү 

150 сом 



(карталык/эсептешүү эсеби/мөөнөттүү 
депозит ж.б.) 

4.2 Чек китепчесин берүү (50 барак) 120 сом 

5.0 Соода-тейлөө ишканалары (СТИ) менен иштөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү 

5.1. ПОС-терминалдарды орнотуу жана СТИнин 
жооптуу кызматкерин окутуу  

Акысыз 

5.2. ПОС-терминал аркылуу карта менен төлөм 
жүргүзүүдө СТИден алынуучу комиссия 

 ЭЛКАРТ боюнча жүргүзүлгөн операциянын 
суммасынын 0,5% 

 МИР төлөм карталары боюнча жүргүзүлгөн 
операциянын суммасынын 1,5% 

5.3. Соода-тейлөө ишканаларында товарлар 
жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө 
операцияларын жүргүзүү үчүн «ФИНКА 
Банк» ЖАКтын карта ээлеринен алынуучу 
комиссия  

Карта ээлери үчүн акысыз 

5.4 Соода ишканасына орнотулгандан тартып 
удаа 4 айдан ашык убакыт активдүү эмес 
ПОС-терминал  

250 сом (ай сайын абоненттик төлөм) – 4 айдан 
ашык активдүү эмес болсо, эсептен алынат же 
ПОС-терминал өчүрүлөт 

 
 
 

 

 


