
«ФИНКА Банк» ЖАКтын эмгек акы долбоорунун алкагында юридикалык жактарды тейлөө боюнча 
тарифтери, АПБКнын 2019-жылдын 09-июлундагы №55/19 протоколу менен бекитилген жана 2019-

жылдын 11-июлунан тартып колдонууда 
 

№. Көрсөтүлүүчү кызмат Тариф/Эскертүү 

1. Карталык эсеп (талап боюнча төлөнүүчү эсеп) боюнча көрсөтүлүүчү кызматтардын түрлөрү: 

1.1. Эсепти ачуу, жабуу жана тейлөө; эсеп боюнча көчүрмөлөрдү 

(тиркемелерди) берүү  

Акысыз 

1.2. Эсеп боюнча минималдуу калдык  0 сом 

1.3. Эсеп боюнча кемибей турган калдык 0 сом 

1.4. Эсеп боюнча пайыздык чен (иш жүзүндөгү калдыкка күн 

сайын эсептелет) 

0%  

1.5. Эсеп боюнча СМС-билдирүү (коштуруу жана өчүрүү –

кардардын арызы боюнча акысыз). 

*карталык эсеп боюнча 20 сомго чейинки суммада 

жүргүзүлгөн операцияларга банк тарабынан СМС 

жөнөтүлбөйт. 

**«Интернетте сатып алуулар» кызматын туташтырганда 

СМС-билдирүү кызматы автоматтык түрдө кошулат 

25 сом (ай сайын/айдын аягында төлөө) 

(кызматкер тарабынан төлөнөт) 

Эскертүү: операциянын суммасы 500 

сомго барабар же андан ашык болгон 

учурда гана СМС-билдирүү жөнөтүлөт.  

2. ЭЛКАРТ төлөм картасын чыгаруу жана аны тейлөө боюнча көрсөтүлүүчү кызматтардын түрлөрү 

2.1. Картаны чыгаруу жана эсеп ачуу (5-7 жумуш күнү – Бишкек 

шаарында; 10-15 жумуш күнү - аймактарда) 

Акысыз 

2.2. Бир жылдык тейлөө үчүн комиссия (биринчи жана кийинки 

жылдар үчүн) 

100 сом (картаны активдештирүүдө 

кармалат) 

Уюм же уюмдун кызматкери тарабынан 

төлөнөт (тандоо боюнча) 

2.3. Негизги/кошумча картаны тез чыгаруу/кайра чыгаруу үчүн 

комиссия (2 жумуш күнү – Бишкек ш.; 3-5 жумуш күнү - 

аймактарда) 

250 сом (Уюмдун кызматкери тарабынан 

төлөнөт) 

 

2.4. Карта жоголгондо, бузулганда же ПИН-кодду жоготууда аны 

жаңы номер менен кайра чыгаруу 

200 сом (Уюмдун кызматкери тарабынан 

төлөнөт) 

2.5. Картанын жарактуу мөөнөтү аяктаганда аны жаңы номер 

менен кайра чыгаруу 

Акысыз 

2.6. Эсепти жабуу:  
- картаны берүү менен жана картаны бербестен 

Акысыз 

2.7. Картага блок коюу/блоктон чыгаруу Акысыз 

2.8. Соода-тейлөө ишканаларында товарлар жана кызматтар 

үчүн накталай эмес төлөм жүргүзүү 

Акысыз 

Плюс 0,1% кэшбэк/кепилденген дисконт 

(каражаттардын карталык эсепке 

кайтарылышы) 

2.9. 

 

Түзүлүштөр (банкомат, ЭЛКАРТ Мобайл ж.б.) аркылуу 

картадан картага акча которуу 

Акысыз  

2.10. Балансты сурап билүү: 

- бардык банкоматтарда/Банктардын кассаларында  

 

- ЭЛКАРТ Мобайл аркылуу 

 

- 4 сом (Уюмдун кызматкери тарабынан 

төлөнөт) 

- Акысыз 

2.11. Миникөчүрмө алуу: 

- бардык банкоматтарда/Банктардын кассаларында  

 

- ЭЛКАРТ Мобайл аркылуу 

 

- 4 сом (Уюмдун кызматкери тарабынан 

төлөнөт) 

- Акысыз 

2.12. Банктын кассасы аркылуу акча каражаттарды накталай 

салуу 

Акысыз 

2.13. Картага акча каражаттарды накталай эмес салуу Акысыз 

2.14. 1) Вариант: 

 Эмгек акыны уюмдун кызматкерлеринин эсебине 

которуу 

 Карта боюнча накталай каражаттарды алуу  

 

0,2%  

 

0% 

 

Уюм тарабынан төлөнөт 

 

Уюмдун кызматкерлери үчүн 



2) Вариант: 

 Негизги карта боюнча накталай каражаттарды алуу 

 

0,2% 

Уюмдун кызматкери 

тарабынан төлөнөт 

2.15. FINCA Банктын төлөм терминалдары аркылуу карталык 

эсепти толуктоо  

Толуктоо суммасынын 0,2% 

2.16. Техникалык овердрафт үчүн комиссия Алынбайт  

3. Доо-талап иштери 

3.1. Башка банктын түзүлүшүнөн чыгарылган картаны кайтаруу 

жана башка Банктын түзүлүштөрүндө жүргүзүлгөн 

операциялар боюнча финансылык доо-талаптарды карап 

чыгуу үчүн комиссия. Карап чыгуунун стандарттуу мөөнөтү – 

30 жумуш күнгө чейин 

150 сом (Уюмдун кызматкери тарабынан 

төлөнөт) 

3.2. Картаны тез арада кайтаруу үчүн комиссия (карта Бишкек 

шаарындагы банктын түзүлүшүнөн чыгарылганда – 2 жумуш 

күндүн ичинде; карта банктын Бишкек шаарынын аймагынан 

тышкары жайгашкан түзүлүшүнөн чыгарылганда – 5 жумуш 

күндүн ичинде кайтарылат) 

200 сом (Уюмдун кызматкери тарабынан 

төлөнөт) 

3.3. Банктын банкоматтарындагы картаны кайтаруу үчүн 

комиссия 

Алынбайт 

3.4. Банктын банкоматтарында кардар унутуп калган акчаны 

кайтаруу үчүн комиссия. Кайтаруу кезектеги инкассация 

убагында же 10 жумуш күндөн ашык эмес мөөнөттө 

жүргүзүлөт 

50 сом (Уюмдун кызматкери тарабынан 

төлөнөт) 

4. Карталар боюнча чектөөлөр 

4.1. Банкоматтарда/кассаларда акча каражаттарын накталай 

алуу: бир транзакция/бир суткада 

20 000 сом бир жолку/150 000 сом 

(жалпы лимит, 4.2 жана 4.3п. 

операцияларды кошкондо) 

4.2. Товарлар жана кызматтар үчүн акыны накталай эмес төлөө 

(бир суткада) 

150 000 сом (жалпы лимит, 4.1 жана 4.3п. 

операцияларды кошкондо) 

4.3.  Түзүлүштөр аркылуу картадан картага акча каражаттарын 

которуудагы чектөө, суткасына 3төн ашык эмес акча которуу 

50 000 сом бир жолку/150 000 сом 

(жалпы лимит, 4.1 и 4.2п. операцияларды 

кошкондо) 

5. Кардардын сурамы боюнча карта боюнча Овердрафт 

5.1. Арызды жана карталык эсеп боюнча Овердрафттын 

лимитин кабыл алуу  

Акысыз  

5.2. Овердрафт боюнча пайыздык чендер: 

5.2.1. Жеңилдетилген чен – жылына 0%, ПОС-терминалдар аркылуу накталай эмес эсептешүүлөрдө 

(товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө) жана үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү 

жүргүзүүдө – коммуналдык кызматтар, ЭЛКАРТ Мобайл аркылуу балансты толуктоо; 

5.2.2. Негизги чен – жылына 28,56%* (СаС кошкондо), кредитти алуу жана аны төлөө мезгилиндеги 

накталай операциялар боюнча; 

5.2.3. Мөөнөтүн өткөрүү үчүн пайыздык чен – жылына 32,64% (СаС кошкондо)  

 


