
Жеке жана юридикалык жактар, анын ичинде жеке ишкерлер үчүн «ФИНКА Интернет-Банкинг» аркылуу 

накталай эмес операцияларды жүргүзүү боюнча 2020-жылдын 06-апрелинен тартып колдонуудагы 

лимиттер 

 

Накталай эмес акча алмаштыруу 
операциялары  

Суммасы Кошумчалоо  

ЖЖ (жеке жактар) 

2,000 USD  

же башка чет өлкөлүк жана улуттук 
валюталарда буга барабар сумма  

ЖИ (жеке ишкерлер) 
10,000 USD  

башка чет өлкөлүк валюталарда буга 
барабар сумма  

ЮЖ (юридикалык жактар) 
15,000 USD  

башка чет өлкөлүк валюталарда буга 
барабар сумма  

Пакеттик клиринг системасы (Клиринг) 
аркылуу улуттук валютада жөнөтүлгөн 

төлөмдөр  
  

Төлөмдөрдү 11:00гө чейин кабыл 
алуу  

(1 миллион сомго чейинки төлөм, ал 
сумманы кошкондо) 

11:00дөн кийин төлөмдөр 
автоматтык түрдө кийинки күнү 

ишке ашырылат 

ЖЖ (жеке жактар) 150,000 KGS     

ЖИ (жеке ишкерлер) 
500,000 KGS     

ЮЖ (юридикалык жактар) 
500,000 KGS     

Гросс системасы аркылуу улуттук валютада 
жөнөтүлгөн төлөмдөр  

Төлөмдөрдү 15:00гө чейин кабыл 
алуу  

(1 миллион сомдон жогору жана 
шашылыш төлөмдөр)  

15:00дөн кийин төлөмдөр 
автоматтык түрдө кийинки күнү 

ишке ашырылат 

ЖЖ (жеке жактар) 300,000 KGS     

ЖИ (жеке ишкерлер) 
1,000,000 KGS     

ЮЖ (юридикалык жактар) 
1,000,000 KGS     

Банк ичинде акча которуулар  

ЖЖ (жеке жактар) 

300,000 KGS  

же башка чет өлкөлүк жана улуттук 
валюталарда буга барабар сумма  

ЖИ (жеке ишкерлер) 
1,000,000 KGS  

башка чет өлкөлүк валюталарда буга 
барабар сумма  

ЮЖ (юридикалык жактар) 
1,000,000 KGS  

башка чет өлкөлүк валюталарда буга 
барабар сумма  

Карталык эсептер менен иштөө Суммасы  

 
Кошумчалоо  

 

ЖЖ (жеке жактар) 

150,000 KGS  Карталык эсептен которуу 

 Карталык эсепти толуктоо  

  ЖИ (жеке ишкерлер) 
150,000 KGS 

 Карталык эсептен которуу  

Чектөөсуз 
 Карталык эсепти толуктоо  

  ЮЖ (юридикалык жактар) 
150,000 KGS 

 Карталык эсептен которуу  

 
Чектөөсуз 

 Карталык эсепти толуктоо  

Свифт эл аралык акча которуу Суммасы  

 
Кошумчалоо  

 



 

«ФИНКА Интернет-Банкинг» аркылуу накталай эмес операцияларды жүргүзүү үчүн сунушталган бул лимиттер 

«ФИНКА Банк» ЖАК АПБКнын 2020-жылдын 06-апрелиндеги №30-20 протоколу менен бекитилди.  

  

  

ЖЖ (жеке жактар)  

5 000 USD 
4 700 EUR 

2 800 000 KZT 
430 000 RUB 

Лимиттер бир суткага   
Бир айда жалпы макс. лимит -
10,000 АКШ доллары же башка 
валюталарда буга барабар сумма  

ЖИ (жеке ишкерлер)  10 000 USD 
9 500 EUR 

5 600 000 KZT 
875 000 RUB 

Лимиттер бир суткага   
Бир айда жалпы макс. лимит -
30,000 АКШ доллары жана башка 
валюталарда буга барабар сумма  

ЮЖ (юридикалык жактар)  30 000 USD 
28 600 EUR 

16 800 000 KZT 
2 620 000 RUB 

Лимиттер бир суткага   
Бир айда жалпы макс. лимит -
150,000 АКШ доллары же башка 
валюталарда буга барабар сумма  


