
Банктын ПОС-терминалы аркылуу эсептешүү эсептери боюнча жүргүзүлүүчү операциялар 
боюнча юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди тейлөөдөгү «ФИНКА Банк» ЖАКтын 

тарифтери, АПБКнын 2020-жылдын 04-июнундагы № 46-20 протоколу менен бекитилген 
жана 2020-жылдын 11-июнунан тартып колдонууда 

 
№ Элкартты тейлөөдөгү кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү Тарифи 

1 Эсептешүү эсеби боюнча операциялардын түрлөрү: 

1.1 
Эсепти ачуу, жабуу жана 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% 
50,000 сом жана андан жогору 

калдыкка – жылына 2%  

1.4 
«ФИНКА Интернет-Банкинг» кызматына туташуу (тейлөө, кирүүгө 
блок коюу/блоктон чыгаруу жана өчүрүү) 

акысыз 

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

акысыз 

1.6 
Е-токен аркылуу «ФИНКА Интернет-Банкингге» кирүү үчүн кошумча 
коопсуздук 

Флэшка -2,500 сом 
Карта – 3,500 сом 

1.7. 

Эсептешүү эсеби аркылуу карталардын жардамы менен 
төлөмдөрдү кабыл алууда алынган акча каражаттарды накталоо  

акысыз 

*500,000 сомдон жогору сумманы алууда - акча каражатын алганга чейин 2 күн мурун кардарларды тейлөө 
боюнча кызматкерге бул тууралуу билдирүү керек (телефон, электрондук почта аркылуу же жазуу жүзүндө)  

2. Акча которуулар:  

2.1 
ФИНКА Банктын кардарларынын эсептеринин ортосунда 
(операцияны банктык кеңселери же «ФИНКА Интернет-Банкинг» 
аркылуу жүргүзүү)  

акысыз 

2.2 Кыргызстан боюнча башка банкка сом менен жөнөтүлгөн которуу: 

2.2.1 
төлөмдөрдү 11.00гө чейин кабыл алуу (1 миллион сомго чейинки 
төлөм, ал сумманы кошкондо) (операцияны банктык кеңселери же 
«ФИНКА 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 15.00гө чейин кабыл алуу (1 миллион сомдон жогору 
жана шашылыш төлөмдөр) (операцияны банктык кеңселери же 
«ФИНКА Интернет-Банкинг» аркылуу жүргүзүү) 

100 сом 

2.2.3 
Жөнөтүлгөн которууну жөнөтүлгөн күнү саат 16.00гө чейин өзгөртүү 
же кайтаруу  

50 сом 

3. Накталай каражаттарды кабыл алуу үчүн комиссия: 

3.1 
Накталай акчаны санап чыгуу же накталай валютанын аныктыгын 
текшерүү 

санап чыгуу – 0,1%, мин. 50 сом, 
макс. 1,000 сом. Аныктыгын 
текшерүү – бир купюра үчүн 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 өлчөмүндөгү монеталар)  

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

4 Башка кызмат көрсөтүүлөр: 

4.1 
Банк эсептери (карталык эсеп/эсептешүү эсеби/мөөнөттүү депозит 
ж.б.) боюнча жана аудитордук текшерүүлөр үчүн маалымкаттарды 
берүү  

150 сом 

4.2 Чек китепчесин берүү (50 барак) 120 сом 

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

5.1. 
ПОС-терминалды орнотуу жана СТИнин жооптуу кызматкерин 
окутуу 

акысыз 

5.2. 
СТИнин ПОС-терминалы аркылуу карта менен накталай эмес төлөм 
жүргүзүүдө каражаттарды чегерүү үчүн комиссия 

 ФИНКА Элкарт боюнча 
операциянын суммасынан 0,5% 



 Башка банктардын Элкарты 
боюнча операциянын 
суммасынан 0,8% 

 МИР төлөм карталары боюнча 
операциянын суммасынан 1,5% 

СТИнин эсептешүү эсебине 
каражаттар чегерилген учурда 
комиссия Банк тарабынан 
автоматтык түрдө кармалат.  

5.3. 
СТИде товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча 
накталай эмес операцияларды жүргүзүүдө Элкарт/МИР 
карталарынын ээлеринен алынуучу комиссия  

Карта ээлери үчүн акысыз 

5.4. 
Банктын СТИдеги ПОС-терминалы аркылуу карталардан накталай 
акча каражаттарды берүү 

Элкарт/МИР карталары боюнча 
операциянын суммасынан 1% 

5.5. 
Банктын СТИдеги ПОС-терминалы аркылуу Элкарт карталарынан 
накталай акча каражаттарды берүү боюнча  минималдуу жана 
максималдуу лимит 

 Накталай берүүнүн мин. 
суммасы - 100 сом  

 Накталай берүүнүн макс. 
суммасы – 15 000 сом бир 
күнгө/суткага 

5,000 сомдон жогору сумманы 
берүүдө – кардардын көрсөткөн 
паспорту боюнча кардарды 
милдеттүү түрдө текшерүү  

5.6. 
ПОС-терминалды Соода-тейлөө ишканасына орноткондон кийин 
удаа 4 айдан ашык убакыт бою активдүү эмес ПОС-терминал 

3 айдан кийин Банк ПОС-
терминалдын активдүү эместиги 
жөнүндө жазуу жүзүндө кабарлоо 
жөнөтөт. ПОС-терминал иштеп 
баштабаган учурда ПОС-
терминалды активдүү эмес болгону 
үчүн өчүрөт жана алып коет. 

 
 
 

 

 


