
1 НЕГИЗГИ КАРТТЫ ЧЫГАРУУ  Visa Electron

1.1. Акысыз

1.2. 5 $

1.3. 5 $

1.4.
Кызмат көрсөтүүнүн бул түрү каралган эмес, колдонуу мөөнөтү 

бүткөндөн кийин кардардын атына стандарттык төлөм картын чыгаруу 

зарыл

1.5. 5 $

2

2.1. 0,7%

2.2. 0,7%

2.3. 1,25 % мин. комиссиялык төлөм $ 4
3 ТОВАРЛАР ЖАНА КЫЗМАТ Акысыз
4 АКЧА КАРАЖАТТАРЫН КОТОРУУ 

4.1. Акысыз

4.2.
Нак эмес которуулар үчүн бекитилген тарифтерге 

ылайык

4.3. 15 сом

5 КАРТ-ЭСЕПТЕРИН ТОЛУКТОО Акысыз
6 КАРТ-ЭСЕПТЕРИНИН АБАЛЫ 

6.1. Акысыз

6.2.

6.2.1. 0,10 $

6.2.2. 0,10 $
6.2.3. 1 $
6.3.

6.3.1. 0,2 $

6.3.2. 0,2 $

6.3.3. 1 $
7 КАРТТАРГА БӨГӨТ КОЮУ 

7.1. 0,5 $

7.2. Акысыз

7.3. Акысыз
7.4. Акысыз
8 «SMS-БИЛДИРҮҮ» КЫЗМАТ 

8.1. Акысыз

8.2. 1 $

9 БАШКА КОМИССИЯЛЫК ТӨЛӨМДӨР

9.1. 1,5 $

9.2. 12 $

9.3. 1,5 $

9.4. 12 $

9.5. Жабдууну орноткон банктын тарифтерине ылайык

9.6. 1,5 $

9.7. 1,5 $

9.8. Акысыз

9.9. 0,7%

9.10. Акысыз

10 СТАНДАРТТЫК ЛИМИТТЕР******

Валюта 100 000

Операциялар саны 7

Валюта 200 000

Операциялар саныОперациялар саны 5

Валюта 70 000

Операциялар саны 100

Валюта 70 000

Операциялар саны 5

Валюта 15 000

Операциялар саны 15

Операциялар саны Операцияларга тыюу салынган

Суммасы сом менен Операцияларга тыюу салынган

****Өтүнүч кат алгандан кийин акча каражаттары кийинки жумуш күнү саат 14:00 кийин берилет

***** Элкарт боюнча бир күндүк лимит кардардын кат жүзүндөгү өтүнүчү боюнча узартылышы мүмкүн

******* Интернет операцияларды жүзөгө ашыруу опциясы бардык карттар үчүн жабык. Опцияны ачуу үчүн кардардын өтүнүч каты талап кылынат.

Коммуналдык төлөмдөр10.5.

"Бакай Банк" ААКсынын жабууларынан (банкоматтарда бир транзакция боюнча берилүүчү нак акча 

каражатынын максималдуу суммасы - 15000 сом / 300 АКШ доллары)

КБанкы" ААКсынын банкоматтарында кармалып же калып калган карттарды кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм. Карттар 

кийинки инкассациялоо же 30 (отуз) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө кайтарылып берилет

Банкоматтан акча чыгарып алуу10.1.

Нак акча берүү пункттарынан акча чыгарып 

алуу
10.2.

Стоп - баракчага киргизүү (стоп-баракчага киргизилген карт кайра чыгарылууга тийиш)

Ай сайын көчүрмөлөрдү берип туруу (кардардын талабы боюнча)

10.3.

ПИН-кодду алмаштыруу (банктын  банкоматтарында)

"Бакай Банкы" ААКсынын, Достук түйүнүнө туташкан банктардын же башка банктын жабдуулары аркылуу ишке ашырылган 

операциялар боюнча финансылык кине коюуларды кароого алуу үчүн комиссиялык төлөм.*** Стандарттык кароо мөөнөтү 30 

(отуз) жумуш күнүнө чейинки мөөнөттү түзөт

«Интернет-Банкингде» карт-эсеби боюнча операциялар      
Төлөм (банктык) карт жок учурда, карт-эсебинен акча каражаттарын алуу**** (кардардын өтүнүч катынын негизинде)Төлөм 

(банктык) карт жок учурда, карт-эсебинен акча каражаттарын алуу (кардардын өтүнүч катынын негизинде)Төлөм (банктык) карт 

жок учурда, карт-эсебинен акча каражаттарын алуу (кардардын өтүнүч катынын негизинде)

Интернет аркылуу сатып алуулар*****

"БАКАЙ БАНКЫ"  ачык акционердик коому

Тарифтер

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш, Н.Исанов атындагы көчө 77

Тел: +996 (312) 61-00-61; Факс: +996 (312) 61-02-43;    е-mail: bank@bakai.kg    http://www.bakai.kg

"БАКАЙ БАНКЫ" ААКсы тарабынан жеке адамдар үчүн чыгарылган   "Visa International" эл аралык төлөм картын тейлөө боюнча 2019-жылдын 22-февралынан тартып колдонула баштаган тарифтер

 № ОПЕРАЦИЯЛАР/КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨР   

"Бакай Банкы" ААКсынын жабдууларынан анын өз кардарларына  сүрөткө тартылып алынган же видео отчеттордун берилиши 

үчүн комиссиялык төлөм
"Бакай Банкы" ААКсынын жабдууларынан башка кардарлар үчүн  сүрөткө тартылып алынган же видео отчеттордун берилиши 

үчүн комиссиялык төлөм"Бакай Банкы" ААКсынын жабдууларынан башка кардарлар үчүн  сүрөткө тартылып алынган же видео 

Башка жабдуулардан өз кардарларына сүрөткө тартылып алынган же видео отчеттордун берилиши үчүн комиссиялык төлөм

Аралыкта орнотулган жабдуулар (банкоматтар жана POS -терминалдар) аркылуу карт-эсеби боюнча балансты талап кылуу 

"Бакай Банк" ААКсынын жабдууларынан

"Достук түйүнүнө" туташкан банктардын жабууларынан

10.6.
Интернет түйүнүндө же оюн-зоок өткөрүлгөн 

жайлардагы иш-чараларга байланыштуу 

операциялар  

*  Эскертүү: Тарифтер сатуудан салыкты жана КНСти эске алуу менен келтирилген
**Тарифтер келишимдер жана макулдашуулар түзүлгөн күнгө карата колдонулат жана банк тарабынан бир тараптуу негизде өзгөртүлүшү мүмкүн

***2019-жылдын 4-мартына карата абал боюнча Достук түйүнүнө туташкан банктарга: "Бакай Банк" ААКсы, "КИКБ" ЖАК, "Айыл Банк" ААКсы, "Азия Банкы"ЖАК, "Дос-Кредобанк" ААКсы, "Финанс Кредит банк КАБ" ААКсы, "БТА Банк" ЖАК,  "Капитал Банк" 

ААКсы кирет

Карттарды биринчи жылы жылдык тейлөө үчүн комиссиялык төлөм 

АЛЫКТА ОРНОТУЛГАН ЖАБДУУЛАРДАН (банкоматтар жана POS-терминалдар)  нак акчага айландыруу үчүн комиссиялык төлөмдү төлөө 

менен акча чыгарып алуу

Карттарды экинчи жылы жылдык тейлөө үчүн комиссиялык төлөм

Карттарды колдонуу мөөнөтү бүткөн учурда кайра чыгарып берүү

"Бакай Банкы" ААКсынын банкоматтарында унутулуп калып калган карттардын банк кызматкерлери тарабынан 8 (сегиз) саат 

ичинде кардарларга дароо кайтарылып берилиши үчүн комиссиялык төлөм

Банкоматтар аркылуу карттан картка акча которуулар (локалдык- CARDEX)

Картты бөгөт коюудан чыгаруу үчүн комиссиялык төлөм 

Банкоматтардан карт-эсептери боюнча МИНИ-КӨЧҮРМӨЛӨРДҮ талап кылуу

Азайтылбаган калдык (азайтылбаган калдык суммасы карт эсебине каражат алгач келип түшкөн учурда кармалып 

калат (блокировкаланат). Сумманы карттын колдонуу мөөнөтү бүткөндө же карт эсеби жабылган учурда алууга болот. 

Азайтылбаган калдык шарты кошумча карттарга карата да колдонулат)

Карттарды берүү (чыгаруу)

"Достук түйүнүнө" туташкан өнөктөш банктардын жабууларынан*** ("Достук түйүнүнө" туташкан өнөктөш 

банктардын банкоматтарынан бир транзакция боюнча берилүүчү нак акча каражатынын максималдуу суммасы  - 

8000 сомдон 15000 сомго чейин) /200 АКШ долларынан 300 долларга чейин)

Башка банктардын жабдууларынан 

10.4. Сатып алуулар 

Банк эсебинен банкта ачылган карт-эсебине акча каражаттарын которуу  

Башка банктардын жабдууларынан

Башка банктардын банкоматтарынан

Банк эсебинен башка банкта ачылган карт-эсебине акча каражаттарын которуу

Башка банктын жабдууларында кармалып калган карттарды кайтарып берүү үчүн комиссиялык төлөм. Карттар 60 (алтымыш) 

жумуш күнүнөн ашпаган убакытта кайтарылып берилет

Карт-эсебин жабуу

Убактылуу бөгөт коюу 

"Бакай Банк" ААКсынын банкоматтарынан

"Достук түйүнүнө" туташкан банктардын банкоматтарынан

«Sms-билдирүү» кызматын сунуштоо үчүн комиссиялык төлөм  (Кардардан абоненттик төлөм ай сайын, өткөн айдан  кийинки 

айдын биринде кармалып калат). Бул кызмат көрсөтүүгө туташуу дароо ишке ашырылат жана кардардын  кат жүзүндөгү 

өтүнүч катынын негизинде токтотулат

«Sms-билдирүү" кызматына туташуу үчүн комиссиялык төлөм 


