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28.12.2018 баштап иштеген жеке адамдар учун, ААК Бакай Банкынын кызмат корсотуудогу комиссиялык сый акы толомдору  

 

№ Кызмат көрсөтүүлөр түрү Наркы Эскертүүлөр 

I. Эсептерди ачуу жана жүргүзүү 

1.1 Эсептерди ачуу 100 сом 
Бантын карыз алуучулары кредит алууда эсептерди акысыз ачуу 

мүмкүнчүлүгүнө 

1.2 Эсептерди жүргүзүү акысыз ар бир ай үчүн 

1.3 Эсептерди жабуу 100 сом бардык валютада ачылган 1 эсеп үчүн 

1.4 Эсептерди калыбына келтирүү 150 сом бардык валютада ачылган 1 эсеп үчүн 

1.5 Эсеп боюнча күндөлүк көчүрмөлөрдү берүү  акысыз ар бир документ үчүн 

1.6 Көчүрмөлөрдү берүү:   

1.6.1 - электрондук почта боюнча 10 сом 
ар бир көчүрмө үчүн 

1.6.2 - Интернет-көчүрмө акысыз 

 

1.7 

 

Эсеп боюнча жыйынтык көчүрмөнү берүү: 

- бир айга чейинки мезгил аралыгы үчүн - 50 сом 

- бир айдан алты айга чейин- 100 сом 

- алты айдан бир жылга чейин - 200 сом 

- бир жылдан ашык - 300 сом 

 

ар бир документ үчүн 

1.8 
Бир мезгил аралыгы үчүн документтердин көчүрмөсүн 

(дубликат) берүү үчүн 
50 сом ар бир документ үчүн 

1.9 
Көчүрмөлөрдү жана төлөм тапшырмаларын факс 

боюнча жөнөтүү 
20 сом (жергиликтүү) - 200 сом (эл аралык) ар бир барагы үчүн 

1.10 Азайтылбаган калдык 0 сом бардык валютада 

II. IАралыктан банктык тейлөө ("Банк-Кардар"; "Интернет-Банкинг") 

 
2.1 

 
Кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо 

 
акысыз 

 

Айландыруу боюнча күн сайын чектери - 400 миң.сом, 

тышкы төлөмдөр үчүн бир күндүк лимиттер 200 миң сом. 

Кардардын кат жүзүндөгү өтүнүчү боюнча Банк тарабынан лимиттер кайрадан 

каралышы мүмкүн. 

2.2 Тейлөө үчүн ар айлык абоненттик төлөм акысыз  

2.3 
Банк-кардар системасын орнотуу үчүн адистин 

барышы 
600 сом 

 

 

2.4 

Интернет-Банкинг системасынан пайдалануучуну 

тастыктоо менен пин-конверттерди кайрадан чыгаруу 

(пин-конвертти жоготуп алган учурда) 

 

100 сом 

 

кайра чыгарып берген ар бир учур үчүн 

 

2.5 
Жаңы электрондук цифралык кол тамганы (ЭЦП) "Банк 

Кардар" системасына ыңгайлаштырып ишке багыттоо 

 

100 сом 
 
ар бир муун үчүн 

III. Эсептешүү-кассалык тейлөө 

 
3.1 

Төлөм тапшырмалары саат 9.00дөн 16.30га чейин 

берилген шартта банк ичинде жана филиалдар 

ортосунда которуулар 

 

акысыз 
 
3.12-пункт үчүн өзүнчө төлөнөт 

 

 
3.2 

 
Төлөм тапшырмалары саат 9.00дөн 11.00гө чейин 

берилген шартта, кардардын тапшыруусуна ылайык 

аларды башка банктарга клиринг боюнча которуулар 

суммалар интервалы наркы  

 

 

 

 

 
 

ар бир тапшырма үчүн 

0,01 - 5 000,00 10 

5 000,01 - 20 000,00 15 

20 000,01 - 100 000,00 35 

100 000,01 - 500 000,00 50 

500 000,01 - 1 000 000,00 60 

 

 

3.2.1 

 
Эсеп ачуусуз эле Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик бюджетинин, Социалдык фонддун 

пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу 

суммалар интервалы наркы 

0,01 - 100,00 10 

100,01 - 5000,00 20 

5000,01 - 10 000,00 30 

10 000,01 - 100 000,00 50 

свыше 100 000,00 0,05% 

 
3.3 

Төлөм тапшырмалары саат 9.00дөн 15.30гө чейин 

берилген шартта, кардардын тапшыруусуна ылайык 

аларды башка банктарга гросс боюнча которуулар 

 
100 сом 

 

3.4 
Банк кардарынын тапшыруусу боюнча бенефициардын - башка банктардын кардарларынын пайдасына АКШ долларында жана евродо 

которуулар (OUR - бардык чыгашалар орду жөнөтүүчүнүн эсебинен жабылат): 

 
3.12-пункт үчүн өзүнчө төлөнөт 

 

3.4.1 
төлөм тапшырмасы саат 9.00 - 15.00 чейин берилген 

шартта 

 

которуу суммасынан 0,2% 

USD-min 1400 сом;- max 20 000 сом 

EUR-min 1800 сом;- max 20 000 сом 

 

 

ар бир которуу үчүн кошумча 4000 сом*** 
 

3.4.2 
- төлөм тапшырмасы саат 15.00 - 16.00 чейин 

берилген шартта ( кийинки күнү аткарылат) 

 
3.4.3 

 

- төлөм тапшырмасы саат 15.00 - 16.00 чейин 

берилген шартта (ошол күнү дароо аткаруу) 

 
негизги комиссиялык төлөм + 700 сом 

 

3.5 "GUARANTEED OUR" шартында АКШ долларында которуулар (бенефициар ала тургандыгы кепилдиги менен):  3.12-пункт үчүн өзүнчө төлөнө 

3.5.1 
төлөм тапшырмасы саат 9.00 - 15.00 чейин берилген 

шартта 
негизги комиссиялык төлөм + 2000 сом 

которуу суммасынан негизги комиссия 0,4%, 

USD-min 2500 сом;- max 40 000 сом 

 
3.5.2 

- төлөм тапшырмасы саат 15.00дөн -16.00гө чейин 

тапшырылган шартта (ошол күнү дароо аткарылат)  

 
негизги комиссиялык төлөм + 2200 сом 

которуу суммасынан негизги комиссия 0,4%, 

USD-min 2500 сом;- max 40 000 сом 

3.6 "BEN" шартында АКШ долларында которуулар: 3.12-пункт үчүн өзүнчө төлөнөт 

3.6.1 
- төлөм тапшырмасы саат 9.00дөн 15.00гө чейин 

тапшырылган шартта 
1200 сом ар бир которуу үчүн кошумча 4000 сом *** 

 
3.6.2 

 

төлөм тапшырмасы саат 15.00дөн -16.00гө чейин 

тапшырылган шартта (ошол күнү дароо которулат)  

 
1800 сом 

 
ар бир которуу үчүн кошумча 4000 сом *** 

 
3.7 

«BEN» шартында евродо которуулар(бардык 

чыгашалардын орду алуучунун эсебинен жабылат) 

  

3.7.1 
төлөм тапшырмасы саат 9.00 - 15.00 чейин берилген 

шартта 
1800 сом дополнительно 4000 сом за каждый перевод *** 

 
3.7.2 

төлөм тапшырмасы саат 15.00дөн -16.00гө чейин 

тапшырылган шартта (ошол күнү дароо которулат)  

 
2200 сом 

 
ар бир которуу үчүн кошумча 4000 сом*** 

3.8 Орус рублинде которуулар: 3.12-пункт үчүн өзүнчө төлөнөт 

3.8.1 
- орус рублинде төлөм тапшырмалары саат 09.00дөн - 

15.00гө чейин берилген шартта 
0,1%, min 500 сом - max 2 000 сом 
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3.8.2 

орус рублинде төлөм тапшырмалары саат 15.00дөн 

16.00гө чейин берилген шартта (ошол күнү дароо 

аткарылат) 

 
негизги комиссиялык төлөм + 500 сом 

 

  
Эскертүү: 3.4.-3.8-пункттар боюнча аралыктан банктык тейлөө аркылуу 

жөнөтүлгөн төлөм тапшырмалары ошол күнү саат 9.00дөн 16.00гө чейин 

аткарылат 

  

 

 
3.9 

Казак теңгесинде которуулар: 

төлөм тапшырмасы саат 09.00 - 15.00 берилген 

шартта, аралыктан банктык тейлөө аркылуу 

жөнөтүлгөн төлөм тапшырмаларын кошо алганда, 

төлөм тапшырмалары ошол күнү аткарылат 

 

 
0,1%, min 500 сом - max 2 000 сом 

 

Саат 15-00дөн кийин келип түшкөн төлөм тапшырмалары 

кийинки күнү аткарылат 

 
3.10 

Кытай юанинде которуулар: төлөм тапшырмалары 

саат 09.00 - 13.00 берилген шартта ошол күнү 

аткарылат 

 
0,2%, min 1100 сом - max 20 000 сом 

Саат 13-00дөн кийин келип түшкөн төлөм тапшырмалары 

кийинки күнү аткарылат 

 

 
3.11 

Башка валюталарда которуулар: 

JPY, CHF - төлөм тапшырмалары саат 09.00 - 14.00 

чейин берилген шартта ошол күнү аткарылат 

JPY, CHF эске албаганда, башка валюталардагы төлөм 

тапшырмалары 09.00дөн тартып - 15.00 чейин 
берилген шартта, алар ошол күнү аткарылат 

 
которуу суммасынан 0,2%, 

- min 2000 сом; 

- max 20000 сом 

 

 
3.12-пункт үчүн өзүнчө төлөнөт ар бир которуу 

үчүн кошумча 4000 сом *** 

  
Эскертүү: JPY, CHF эске албаганда 3.11-пункттарда көрсөтүлгөн 

аралыктан банктык тейлөө аркылуу жөнөтүлгөн төлөм тапшырмалары 

саат 09.00дөн 16.30 га чейин ошол күнү аткарылат 

  

3.12 
Төлөм накталай салынууга тийиш болсо, чет өлкө 

валютасын нак акчага айландыруу 

 
рынок коньюнктурасына жараша белгиленет  

 

 
3.13 

 
Кардардын талабы боюнча которулган акчаны 

кайтаруу, өзгөртүү киргизүү, издеп табуу, аткарууну 

жокко чыгаруу 

KGS - 100 сом 

EUR, USD жана башка валюталар - 4000 сом + үчүнчү банктардын комиссиясы 

(факт боюнча) 

KZT, RUB - 1000 сом 

CNY - 2800 сом 

 

3.14 
Кардардын өтүнүчү боюнча чет өлкө банктары менен 

кат алышуу 
2500 сом 

 

3.15 
SWIFT боюнча документ жүзүндө тастыкталбаган 

суммаларды кайтаруу үчүн комиссиялык төлөм  

EUR, USD, CNY и другие валюты - 20 $ 

KZT, RUB - 200 сом 

 

 
3.16 

Акча каражаттарынын которулгандыгын SWIFT 

аркылуу тастыктоо 

- за период до 3 месяцев - 100 сом 

- свыше 3х месяцев до одного года - 150 сом 
- свыше одного года - 300 сом 

 

 
3.17 

 

Келип түшкөн төлөм боюнча кошумча маалыматтарды 

талап кылуу (кардардын өтүнүчү боюнча) 

KGS - 50 сом 

EUR, USD, CNY и другие валюты - 2500 сом 

KZT, RUB - 1000 сом 

 
бир сумма үчүн 

3.18 
Кардардын өтүнүчү боюнча төлөм тапшырмасын  
тариздөө 50 сом ар бир төлөм тапшырмасы үчүн 

3.19 Кассалык тейлөө:   

3.19.1 
- өздүк эсепке чегерүү үчүн нак акча каражаттарын 

кабыл алуу 
акысыз 

 

3.19.2 
- нак акча каражаттарын үчүнчү жактын 

пайдасына чегерүү: 

  

3.19.2.1 Бишкектеги башкы кеңсе 10 сом; 20 сом -1000 сомго чейин - 10 сом; 
- 1001 жана андан ашкан суммага - 20 сом 

3.19.2.2 Бишкек шаарындагы аманат кассалары 0,1% (мин. 20 сом) көлөмүнө жараша/ар бир төлөм үчүн 

3.19.2.3 Филиалдар жана алардын аманат кассалары 10 сом; 20 сом - 20 000 сомго чейин - 10 сом; 
- 20 001 жана андан ашкан суммага - 20 сом 

 

 

3.19.3 

 
- улуттук валютанын майда купюраларын жана 

монеталарды иргөө ( "50" жана андан төмөн 

нарктагы) 

 
 

0,3% 

 
Эсепке салынган каражаттардын жалпы көлөмүнүн 15% 

көбүрөөгүн майда купюралар жана монеталар түзгөн шартта, 

комиссиялык төлөм алардын көлөмүнө жараша белгиленет  

 

 

 
3.19.4 

 

- Төмөндө көрсөтүлгөн чет өлкө валюталарынын 

майда купюраларын. 

USD – 1, 5, 10, 20 

EUR – 5, 10, 20 

RUB – 10, 50, 100 

KZT – 100, 200 

 

 

 
1,0% 

 

 

Эсепке салынган акча каражаттарынын жалпы көлөмүнүн 10% 

ашкан майда купюралар суммасына 

3.19.6 Купюралардын аныктыгын текшерүү 10 сом, макс. 1000 сом ар бир мыйзам долбоору боюнча 

 
3.19.7 

 
Эскилиги жеткен купюраларды алмаштыруу 

 
KGS акысыз 

 
башка валютада 1% 

Эскиришине жараша. Банк чет өлкө валютасынын эскилиги 

жеткен купюраларын кабыл албай коюуга укуктуу 

3.20 Эсептерден нак акча берүү:   

 
3.20.1 

-бир калктуу пункттун аймагында мурда 

тапшырылган накталай суммалар өлчөмүндө**** 

 

акысыз 

 

3.20.2 
- филиалдар ортосунда которуулар ишке ашырылган 

шартта (бир калкттуу пункттан экинчисине) 
KGS 0,3% башка валютада 0,5% min 150 сом 

3.20.3 
- нак эмес түрдө келип түшкөн акча каражаттарын 

алган шартта (башка банктан) 
KGS 0,3% башка валютада 0,5% 

 

 
3.20.4 

- бекитилген кредиттин алкагында чегерилген 

суммалар өлчөмүндөгү акча каражаттарын банктын 

карыз алуучуларынын эсептешүү эсебинен алуу 

 
акысыз 

 

3.21 
Нак жана нак эмес чет өлкө валютасы менен 

конверсиондук операциялар 
макулдашуунун негизинде комиссиялык төлөм алмашуу курсунда камтылат  

3.22 Кардарлар эсебине нак эмес валюталарды чегерүү   

3.22.1 Кардарлар эсебине улуттук валютаны чегерүү  акысыз  

3.22.2 Кардарлар эсебине чет өлкө валютасын чегерүү:   

 
3.22.2.1 

Банктын корреспонденттик эсептеринин бекитилген 

тизмегине ылайык корреспонденттик эсептер аркылуу 

чегерүүлөр***** 

 
акысыз 

 

 
3.22.2.2 

Банктын корреспонденттик эсептеринин бекитилген 

тизмегинде көрсөтүлбөгөн корреспонденттик эсептер 

аркылуу чегерүүлөр 

 

40 USD же башка валюта эквивалентинде 
 
2 жумуш күнү ичинде чегерилет 

 

 

 

3.22.3 

 

 

Банктын административдик-чарбалык чыгашаларынын 

тышкары, банктын акча каражаттарын кардарлар 

эсептерине чегерүү 

3000ден 750000 KGS,RUB чейин 

50дөн 10000 USD чейин, 50дөн 8000 EUR чейин 

250дөн 60000 CNY чейин 

15000ден 3750000 KZT чейин 

 

суммадан 1,5% 

750001жана андан жогоу KGS,RUB 

10001 жана андан жогору USD, 8001 жана андан жогору EUR 

60001 жана андан жогору CNY 

3750001 жана андан жогору KZT 

 

суммадан 1,0% 

 
3.23 

Кардарларга маалым каттарды берүү (эсеп ачуу жана/же жабуу, 

эсептердин бардыгын тастыктоо жана/же эсептеги акча 

каражаттарынын калдыгы тууралуу): 

  



3.23.1 
Эсеп үч айдан көбүрөөк колдонулган шартта маалым каттарды 

берүү 
250 сом ар бир документ үчүн 

3.23.2 
Эсеп үч айга жетпеген мезгил аралыгында колдонулган шартта 

маалым каттарды берүү 
1000 сом ар бир документ үчүн 

3.24 
Жана башка маалым каттарды (3.23-пунктта көрсөтүлгөн 

эсептерден тышкары) 
1000 сом ар бир документ үчүн 

3.25 
Кардардын өтүнүчү боюнча архивден маалыматтарды 

тактоо: 

  

3.25.1 
- операция ишке ашырылгандан эки жылга чейинки 

мезгил үчүн 
150 сом ар бир документ үчүн 

3.25.2 
- операция ишке ашырылгандан кийинки 2 жылдан 3 

жылга чейинки мезгил аралыгы үчүн 
300 сом ар бир документ үчүн 

3.25.3 - 3 жылдан 6 жылга чейинки мезгил аралышы үчүн 500 сом ар бир документ үчүн 

IV. Төлөм карттары менен операциялар 

4.1 
Юридикалык жактын кызматкерлеринин эмгек акысын 

банк карты аркылуу төлөөнү уюштуруу 
макулдашуунун негизинде Visa, ЭЛКАРТ 

 

4.2 
 
Соода эквайринги 

 
макулдашуунун негизинде Visa, ЭЛКАРТ карттарынын ээлерин тейлөө үчүн ПОС- 

терминалдарды орнотуу 

V. Экспорт боюнча аккредитивдер 

5.1 Авизовкалоо:   

5.1.1 - экспорттук аккредитивди 0,2% min 3500 сом, max 35 000 сом 

5.1.2 - шарттарды өзгөртүү 3500 сом ар бир өзгөртүү үчүн 

5.2 Аккредитивди алдын ала авизовкалоо 2500 сом  

5.3 Которуулар:   

5.3.1 #ИМЯ? 0,2% min 3500 сом, max 35 000 сом 

5.3.2 Трансферабелдик аккредитив өзгөрүүлөрдү которуу  3500 сом ар бир өзгөртүү үчүн 

5.4 Документтерди текшерүү 4000 сом документтердин бир топтому үчүн 

5.5 
Документтерди кабыл алуу жана атаруучу банкка 

жөнөтүүгө даярдоо 
3500 сом документтердин бир топтому үчүн 

5.6 Маалыматтары дал келбеген документтерди сунуштоо 3500 сом документтердин ар бир топтому үчүн 

5.7 
Аккредитивди колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин эле 

жок кылуу 
3500 сом 

 

5.8 
Башка банктар аткарган аккредитивдер боюнча 

чыгашалар 
айкын наркы боюнча 

 

5.9 Аккредитивдерге байланыштуу талаптарды аткаруу 3500 сом ар бир билдирүү үчүн 

5.10 Почта чыгашалары айкын наркы боюнча  

VI. Импорт боюнча аккредитивдер 

6.1 Аккредитив боюнча төлөмдөр  3.5-пунктуна ылайык 

6.2 
Аккредитив ачылгандыгы тууралуу алдын ала 

билдирүү 
2500 сом 

 

6.3 Аккредитивди ачуу 0,2% min 3500 сом, max 35000 сом 

6.4 Аккредитив суммасын көбөйтүү 0,2% min 3500 сом, max 35000 сом 

6.5 Аккредитивдин колдонуу мөөнөтүн узартуу 0,2% min 3500 сом, max 35000 сом 

6.6 
Аккредитив шарттарын өзгөртүү (суммасын 

көбөйтүүдөн жана мөөнөтүн узартуудан тышкары) 
3500 сом ар бир өзгөртүү үчүн 

6.7 
Аккредитивди колдонуу мөөнөтү бүткөнгө чейин эле 

жок кылуу 
3500 сом 

 

6.8 Аккредитивге байланыштуу талаптарды аткаруу 3500 сом ар бир билдирүү үчүн 

6.9 
Документтерди кабыл алуу жана аткаруучу банкка 

жөнөтүү 
3500 сом документтердин ар бир топтому 

6.10 Документтерди текшерүү 4000 сом документтердин бир топтому үчүн 

6.11 Маалыматтары дал келбеген документтерди берүү 3500 сом документтердин ар бир топтому үчүн 

 
6.12 

Башка банктар тарабынан аткарылган аккредитивдер 

боюнча операцияларга байланыштуу чыгашалар 

 
айкын наркы боюнча 

 

VII. Экспорт боюнча документардык инкассо 

7.1 Төлөмгө жана акцептке каршы документтер инкассосу 2500 сом 
 

7.2 Инкассо документов без оплаты или акцепта  1500 сом  

7.3 Инкассо боюнча нускоолорду өзгөртүү 1500 сом  

7.4 Документтерди кайтарып берүү 1500 сом  

VIII. Импорт боюнча документардык инкассо 

8.1 Төлөмгө жана акцептке каршы документтерди берүү 0,1% min 2500 сом, max 10000 сом 

8.2 Төлөөсүз жана акцептсиз эле документтерди берүү 0,1% min 2500 сом, max 5000 сом 

8.3 Шарттарды авизовкалоо 1000 сом  

IX. Авизовкалоо, гарантиялар боюнча тастыктоолор жана билдирүүлөр 

9.4.1 - гарантияларды авизовкалоо 
гарантия суммасынан 0,2%; 

min 3500 сом, max 35 000 сом 
 

9.4.2 
- арантиялар өзгөрүүлөрүн жана толуктоолорун 

авизовкалоо 
3500 сом 

 

9.4.3 
- SWIFT/Telex системалары аркылуу гарантиялар 

берилгендиги тууралуу тастыктамалардын жөнөтүү  
2500 сом 

 

9.4.4 
- SWIFT/Telex системалары аркылуу гарантиялар 

боюнча билдирүүлөрдү жөнөтүү 
2500 сом 

 

9.4.5 - SWIFT чыгашалары 1000 сом  

X. Баалуу кагаздар менен операциялар 

10.1 
Юридикалык жактар үчүн мамлекеттик баалуу 

кагаздарды сатып алуу: 

  

10.1.1 - 200 000 сомго чейинки көлөмдө 200 сом  

10.1.2 - 200 000 сомдон 2 000 000 сомго чейин 400 сом  

10.1.3 - 2 000 000 сомдон 3 000 000 сомго чейин 600 сом  

10.1.4 - 3 000 000 сомдон жогору суммага 1000 сом  

XI. Баалуулуктарды өзүнчө сактоо үчүн каралган сейфтерде сактоо 

11.1 Баалуулуктарды жеке сейфтерде сактоо 
24х38х17 см 
24х38х47 см 

минималдуу ижара мөөнөтү - 3 ай 

ижара тарифтери****** 

 
 

11.1.1 

 
Ысык-Көл филиалындагы жеке сейфтерде 

баалуулуктарды сактоо: №56 аманат кассасы  

 

17 сом - 24х38х17 см 

22 сом - 24х38х47 см 

 
бир күндө, ижарага сунуштоонун минималдуу мөөнөтү - 7 күн; ижара 

боюнча кызмат көрсөтүү мөөнөтү 2017.08.06-2017-15.09 

11.2 
Ачкычы жоголуп кеткен шартта ячейкаларды 

сындырып ачуу 
2000 сом 1 ячейка үчүн 

11.3 Сейфтик ячейкалар үчүн депозит 2000 сом 1 ячейка үчүн; ячейка жабылган шартта, депозит кайтарылып 

берилет 



XII. Бланктарды берүү 

12.1 Чек китепчелери 150 сом (25 барак) 

12.2 Кол тамга үлгүлөрү түшүрүлгөн карточка акысыз бир карточка үчүн 

XIII. Эскроу эсеби 

13.1 Эсеп ачуу акысыз  

 

13.2 

 

Бүтүмдөргө келишүү үчүн комиссиялык төлөм 

 
бүтүм суммасынан 0,2%, 

мин. 1500 сом - макс. 10 000 сом 

Комиссиялык төлөм эскроу-эсеби ачылган учурда толук төлөнөт. 

Эскроу-эсеби ачылгандан кийин төлөнгөн комиссиялык төлөм 

кайтарылбайт. 

13.3 Келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү 2500 сом киргизилген бир өзгөртүү үчүн 

13.4 
Бүтүм боюнча акча каражаттарын нак акчага 

айландыруу 
акысыз 

 

13.5 
«Эскроу счет» эсебине/эсебинен акча каражаттарын 

которуу Банктын колдонулуп жаткан тарифтерине ылайык 
 

13.6 Эсептерди жабуу акысыз  

13.7 
Кардардын өтүнүчү боюнча өз алдынча шарттарда 

келишимдерди түзүү 
макулдашуунун негизинде 3 жумуш күнү ичинде өтүнүч кароого алынып, жооп жөнөтүлөт 

XIV. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинаждалган баалуу металлдар менен операциялар 

14.1 Өлчөнгөн куймалардын наркы 
  

Өлчөнгөн куймалардын сатуу жана кайтара сатып алуу баасы банк тарабынан күн сайын Кыргыз Республикасынын 

улуттук валютасында (сом) белгиленет. 

 
14.2 

 
Өлчөнгөн куймаларды сактоо 

5 сом - салмагы 1 унцияга жетпеген куймалар 

10 сом - салмагы 1 унция жана андан жогору болгон куймалар 

(1 унция = 31,1035 гр) 

 
күнүнө 

 

14.3 

 

Өлчөнгөн куймаларды экспертизадан өткөрүү  

 

Кардар Банкка кайрылган күнү куйманы кайта сатып алуу наркынан 9%  

 

Өлчөнгөн куймалар сертификаты болгон шартта гана кайтара сатылып алынат. Сертификаты жок же ал жараксыз 

абалга калып, анын маани-маңызы менен таанышууга мүмкүн болбогон куймалар кылдат текшерүүгө алышыны 

үчүн Улуттук банктын эксперттерине жөнөтүлөт 

Улуттук банктын кылдат экспертиза жүргүзүүсүн кошо алганда, экспертиза жүргүзүү мөөнөтү 12 (он эки) жумуш 

күнүн түзөт. 

XV. Жана башкалар 

15.1 Улуттук банктын эсептик чени боюнча маалым катты  10 сом бир жолу алуу үчүн 

15.2 
Кардардын өтүнүч боюнча телефон аркылуу эл аралык 

сүйлөшүүлөр 
150 сом/мүнөт min 3 мүнөт 

15.3 Акча каражаттарын инкассациялоо 1000 сом бир жолу сунушталуучу кызмат көрсөтүү 

15.4 Кардарлар өтүнүчү боюнча факс жөнөтүү  20 сом (жергиликтүү) - 200 сом (эл аралык) ар бир барак үчүн 

15.5 Ксерокөчүрмө 2 сом бир барак үчүн 

* Эскертүү: Тарифтер сатуудан салыкты жана КНСти эске алуу менен көрсөтүлгөн  

** Тарифтер келишимдер жана макулдашуулар мөөнөтү ичинде колдонулат жана банк тарабынан бир тараптуу негизде өзгөртүлүшү мүмк үн 

*** эгерде тараптардын бири оффшордук юрисдикциядан болсо  

**** бир калктуу пунктта банктын бир нече кеңсеси орун алган шартта (шаар, айыл, шаар тибиндеги калктуу пункт) 

***** "БАКАЙ БАНКЫ" ААКсынын кардарлар төлөмдөрү үчүн корреспонденттик эсептер тизмеги Банк Башкармасынын төрагасы тарабынан 2016-жылдын 20-декабрында бекитилген. 

****** «Бакай Банкы» ААКсынын жеке банктык сейфтерин ижарага берүү тарифи 2018-жылдын 12-ноябрынан тартып колдонулуп келүүдө 

Мөөнөттөрү: Өлчөмү 24х38х17см келген чөнөктөр үчүн Өлчөмү 24х38х47см келген чөнөктөр үчүн 

1-3 айга 1800 сом 2200 сом 

4-6 айга 2900 сом 3600 сом 

7-9  айга 4000 сом 4900 сом 

10-12 мес 4700 сом 6100 сом 

Банк тарабынан тарифтерге бир тараптуу негизде өзгөртүүлөр киргизилиши мүмкүн. Тарифтерге өзгөртүүлөрдүн киргизилиши тууралуу  маалымат тарифтер күчүнө киргенген чейинки 10 күн мурда банктын www.bakai.kg интернет сайтында, банктын 

кеңселеринде жана кардарлар үчүн көрүнүктүү жерлерде жайгаштырылат.  

Эскертүү: Кардарлар эсептешүү-кассалык тейлөө шарттарын өзгөртүү боюнча олуттуу негиздемелери менен кайрылган шартта, банк өз алдынча шарттарды белг илеши мүмкүн. 

http://www.bakai.kg/

