
 Юридикалык жактар үчүн “Классикалык” депозитинин паспорту 

Продукт категориясы: Корпоративдик кардарлар үчүн мөөнөттүү депозит. 

Артыкчылыктары Пайыздык чендери жогору белгиленген.  

Продукттун өзгөчөлүгү Пайыздары ай сайын төлөнүп турган мөөнөттүү депозит. Кошумчалап акча салуу жана андан бөлүп алуу 

шарты каралган эмес. 

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 

Каралган эмес. 

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 

Депозит келишими мөөнөтүнөн мурда токтотулган шартта пайыздар төмөнкү чендер боюнча төлөнүп 

берилет: депозит колдонулган айкын мөөнөткө жараша 0% - KGS; RUB; USD; EUR; CNY; KZT. Мурда 

төлөнгөн 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. 

                                                   Кардардын өтүнүчү боюнча жана бул келишимде каралган шартта пайыздар банктын кассасы аркылуу 

накталай түрдө төлөнөт же банктын юридикалык жактар үчүн каралган тарифтерине ылайык келишимде 

көрсөтүлгөн реквизиттер боюнча чегерилет. 

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. 

Депозит салууда 

талап кылынган 

документтер 

Алыш-бериш эсеби бар юридикалык жактар үчүн-келишим жана заявление эле. Алыш-бериш эсеби жок юридикалык 

жактар үчүн эсеп ачууга керек болгон бардык документтердин тизмеси керек.  Резидент эместер үчүн – белгиленген 

документтер тизмегине ылайык документтер талап кылынат. 

 

  

 

 

   
 

   №6 таблица. «Классикалык» депозити пайыздык чендер боюнча 

 

Мөөнөтү 

KGS USD  EUR RUB  CNY KZT 

 (жылдык 
%) 

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

3 айга 3,00% 0,50% 0,50% 4,00% 1,00% 3,00% 

6 айга 6,00% 1,50% 1,00% 5,00% 1,50% 4,00% 

9 айга 7,00% 2,50% 2,00% 6,00% 2,00% 5,00% 

12 айга 9,00% 3,00% 2,50% 7,00% 2,50% 6,00% 

18 айга 10,00% 3,50% 3,00% 8,00% 3,00% 7,00% 

24 айга 11,00% 4,00% 3,50% 9,00% 3,50% 8,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


