
«Халык Банк Кыргызстан» ААК Башкармалыгынын  

2023-жылдын 19-январындагы № 3-4 чечимине карата 

№ 1 тиркеме 

 

"ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" ААКда ЖЕКЕ ЖАКТАР ҮЧҮН VISA ВИРТУАЛДУУ ТӨЛӨМ КАРТАЛАРЫ 

МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА КЫЗМАТТАРГА 01.02.2023 ж. ТАРТА КОЛДОНУУДАГЫ ТАРИФТЕР 
 

№ 

Операциянын түрү  Visa  
 

 

  

1-бөлүк. КАРТАНЫ ЧЫГАРУУ / КАЙРА ЧЫГАРУУ / ЖАБУУ: 

  Валюта KGS, KZT, USD, EUR 

1.1. Картаны чыгаруу* акысыз 

1.2. Картаны жок кылуу акысыз 

1.3. Карта боюнча реквизиттерди SMS аркылуу кайра жөнөтүү акысыз 

1.4. Төмөндөгүс калдык (картанын колдонулуу мөөнөтүнө) - 

2-бөлүк. НЕГИЗГИ ЖАНА КОШУМЧА КАРТАНЫ ЖЫЛДЫК ТЕЙЛӨӨНҮН БААСЫ 

2.1. 1-жыл үчүн*/** акысыз 

2.2. 2- жыл жана кийинки жылдар үчүн (эквивалент) акысыз 

3-бөлүк. АКЧА КАРАЖАТТАРДЫ КАРТОЧКАЛЫК ЭСЕПКЕ КОТОРУУ 

3.1. накталай эмес жол менен акысыз 

3.2. накталай жол менен акысыз 

4-бөлүк. КАРТАЛАР БОЮНЧА НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРДЫ ЧЫГАРЫП АЛУУ  

4.1. 

Банктын кассаларынан***: 

кардардын картасына (12 айдын ичинде) накталай жолу менен келип 

түшкөндөр. 12 ай өткөндөн кийин кардардын картасына накталай эмес  ыкма 

менен  келип түшкөндөрдү накталай берүү үчүн комиссия алынат. 

0,0% 

кардардын картасына накталай эмес ыкма менен келип түшкөндөр: 

улуттук валютада 0,0% 

чет элдик валютада (USD, KZT, EUR) 

Комиссия 

Башкармалыктын 

төрагасынын 

Казыналыкты 

көзөмөлдөөчү орун 

басарынын тескемеси 

менен белгиленет  

5-бөлүк. КАРТОЧКАЛЫК ЭСЕПТЕН ТӨЛӨМДӨРДҮ ЖҮРГҮЗҮҮ 

5.1. 
жеке жана юридикалык жактардын Банктын бөлүмдөрүндөгү банктык 

эсептешүү эсептерине 

0,2% 

5.2. товарлар жана кызматтар үчүн Интернеттен накталай эмес төлөм  акысыз 

5.3. 
акча каражаттарды карточкалык эсептен эмитент-банкта же башка банкта 

ачылган башка эсепке которуу 

Банктын колдонуудагы 

тарифтерине ылайык 

6-бөлүк. БАШКА КЫЗМАТТАР 

6.1. Картаны убактылуу бөгөттөө акысыз 

6.2. Дүйнөлүк стоп-баракка киргизүү менен бөгөттөө 3 000,00 сом 

6.3. Убактылуу бөгөттү алып салуу акысыз 

6.4. SMS билдирүүнүн айлык баасы акысыз 

6.5. Арыз берилген күндөн тартып, 30 жумушчу күндүн ичинде Интернет 

тарамында e-commerce транзакциясы боюнча финансылык доону кароо  

100,00 сом 

6.6. 1 айга чейинки мөөнөт менен карточкалык эсеп боюнча көчүрмө акысыз 

6.7. 1 айдан ашык мөөнөт менен карточкалык эсеп боюнча көчүрмө* 50,00 сом 

6.8. Үчүнчү жактарга берүү үчүн маалымкат алуу (банктын фирмалык 

бланкындагы карточкалык эсеп боюнча маалымкат) 

100,00 сом 

Эскертүү: 

* Тариф кардар тарабынан банктын филиалынын кассасына төлөнөт. 

** Ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык өзүнчө тарифтер менен белгилениши мүмкүн. 

*** Картанын валютасында кардарлар тарабынан карталык эсепке накталай түрдө, Банктын кассасы аркылуу (бир 

карталык эсептин ичинде) салынган акча каражаттар гана карталык эсепти накталай түрдө толуктоо болуп эсептелет. 

12 ай өткөндөн кийин кардардын картасына накталай эмес ыкма менен  келип түшкөндөрдү накталай берүү үчүн 

комиссия алынат. 



Калган бардык толуктоолор, анын ичинде өз эсептеринин/карталарынын ортосундагы которуулар накталай эмес ыкма 

менен болгон толуктоолор болуп эсептелет. 

Картадан/карталык эсептен акча каражаттарды накталай алууда жана накталай эмес ыкма менен акча каражаттарды 

пайдалануу учурунда, биринчи кезекте, накталай түрдө салынган каражаттар чыгышталат. 

1. Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык сатуудан алынуучу салыкты жана 

кошумча нарк салыгын эске алуу менен көрсөтүлдү. 

2. Ушул документте көрсөтүлгөн бардык комиссиялар макулдашуу түзүлгөн учурда жарактуу болуп саналат жана 

Банк тарабынан бир тараптуу тартипте каралышы мүмкүн. 

3.  Стандарттуу эмес операциялар үчүн Банк кошумча комиссия кармап алууга укуктуу. 

 


