
  Жеке адамдар үчүн “Балдар үчүн” депозитинин паспорту 

Продукт категориясы: Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит 

Артыкчылыктары Жогорулатылган пайыздык чен белгиленген, толуктоо шарты  каралган жана чегерилген пайыздары 

жылдык негизде капиталдаштырылып туруучу депозит. 

Продукттун өзгөчөлүгү Депозит жашы 14кө толо элек балдар үчүн ата-энеси, мыйзамдуу өкүлү же үчүнчү жак тарабынан 

ачылат. 

Жашы жете элек өспүрүм үчүн ачылган депозитти: 

- ал 14кө чыкканга чейин – ата-энеси же мыйзамдуу өкүлү гана; 

- ал эми 14кө чыккандан тартып анын өзү тескөөгө алууга укуктуу.  

Депозиттин валютасы KGS; USD; EUR; RUB; CNY; KZT 

Минималдуу өлчөм 5 000 KGS/RUB, 100 USD/EUR, 1000 CNY, 50 000 KZT 

Салымдын кошумча 

өлчөмү 

Кошумчалап акча салуу депозит келишими токтотулганга 6 ай (180 күн) күн калганда токтотулат.  

Депозит ачылган күндөн тартып кийинки календардык жыл ичинде максималдуу толуктоо суммасы, 

аманат валютасына жараша 850 000 KGS/RUB, 12 000 USD/EUR, 4 000 000 KZT, 85 000 CNY ашпоого 

тийиш. 

Узартуу Эгерде келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттүн бүтүшү боюнча депозит талап кылынбаса, келишим 

узартылбаган (пролонгацяиланбаган) катары эсептелинет жана аманат суммасы жана ага чегерилген 

пайыздар аманат салдуучунун банкта ачылган талап кылуу менен төлөнүүчү эсебинде сакталат. 

Мөөнөтүнөн мурда 

токтотуу 

Аманат келишими мөөнөтүнөн мурда токтотулган шартта,  пайыздар төлөнүп берилбейт. Кошуп 

эсептелинген, капиталдаштырылган пайыздар депозит суммасынан кармалып калат. 

Кошумча шарттар                   Салынган депозит суммасына пайыздар депозит банкка келип түшкөндөн кийинки күндөн тартып чегериле  

                                                   баштайт жана келишим мөөнөтү бүткөнгө чейинки күнү аяктайт. Депозиттик эсептер боюнча пайыздарды 

чегерүү жана аларды төлөө келишимде көрсөтүлгөн тартипте жана анда белгиленген мөөнөттөрдө ишке 

ашырылат. Келишимде башкасы каралбаса, пайыздарды эсептөөдө жыл ичи 360 күнгө, ал эми ай     

аралыгы 30 күнгө барабар эске алынат.  

                                                   Банк тарабынан депозит суммасы келишим мөөнөтү бүткөндөн кийинки күнү кайтарылып берилет. 

Суммасы 100 000 АКШ долларын же анын башка валютадагы эквиваленти суммасындагы депозиттерди 

кабыл алууда анын шарттары банк тарабынан өз алдынча каралат.  

Депозитке SWIFT системасы боюнча чет өлкө валютасында акча каражаты келип түшкөн шартта 

(баштапкы сумма, толуктоо суммасы) депозитти мөөнөтүнөн мурда токтотууда операция ишке ашырылган 

күнгө карата банктын колдонууудагы тарифине ылайык нак акчага айландыруу үчүн комиссиялык төлөм 

кармалат. Депозит мөөнөтү бүткөндөн кийин акча каражаттарын алган учурда комиссиялык төлөм 

кармалбайт. 

Салынган депозит Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 7-майында кабыл алынган №78 “Банктык 

аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” мыйзамда белгиленген тартипте, өлчөмдө жана шарттарда 

камсыздандырылууга тийиш. 

Депозит салууда талап 

кылынган документтер 

Анын атына депозит салынган өспүрүмдүн ата-энесинин, мыйзамдуу өкүлүнүн же башка үчүнчү жактын  

ким экендигин тастыктаган документ, мыйзамдуу өкүлүнүн ыйгарым укуктарын тастыктаган документ,  

жашы жете элек өспүрүмдүн төрөлгөндүгү тууралуу күбөлүгү, эсеп ачууга өтүнүч кат, жеке адамдын  

кардарынын (жашы жете элек өспүрүмдүн, анын ата-энесинин жана/же мыйзамдуу өкүлүнүн жана/же  

үчүнчү жактын) анкетасы, келишим. 

 

 

 

 

№5 таблица. «Балдар үчүн» депозити пайыздык чендер боюнча 
 
 
 

Мөөнөтү 

KGS   USD  EUR RUB  CNY KZT 

(жылдык %) (жылдык %) 
 (жылдык 
%) 

(жылдык %) (жылдык %) 
(жылдык    
%) 

2 жылга 
жана 
андан 
ары 

12,5 % 5,0 % 4,5 % 9,5 % 4,5 % 8,5 % 

 


