
 «Халык Банк Кыргызстан» ААК Башкармалыгынын  

2021-жылдын 18-февраль № 9-15 чечимине карата 

№ 1 тиркеме 

 

ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" ААКда 01/03/2022 ТАРТА КОЛДОНУУДАГЫ ЖЕКЕ ЖАКТАР ҮЧҮН VISA 

INSTANT ТӨЛӨМ КАРТАЛАРЫ МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА КЫЗМАТТАРГА ТАРИФТЕР 
 

№ 

Операциянын түрү Visa Instant 
 

п.п. 

  

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

 Валюта 
KGS, KZT, 

USD, EUR KGS 

1.1. Картаны чыгаруу жана карточкалык эсеп ачуу * акысыз 

1.2. Картанын колдонулуу мөөнөтү аяктаганда картаны кайра чыгаруу * акысыз 

1.3. Банктын демилгеси боюнча картаны кайра чыгаруу * акысыз 

1.4. 
Карта жоголгон/уурдалган/бузулган ж.б. учурда Кардардын демилгеси боюнча 

картаны кайра чыгаруу * 

200,00 сом 

1.5. Кошумча картаны чыгаруу 200,00 сом 

1.6. Картаны тез чыгаруу - 

1.7. Картаны алып коюу акысыз 

2-бөлүк. НЕГИЗГИ ЖАНА КОШУМЧА КАРТАНЫ ЖЫЛДЫК ТЕЙЛӨӨ НАРКЫ 

2.1. 1-жыл үчүн */** 200,00 сом 

2.2. 2-жыл жана кийинки жылдар үчүн * 200,00 сом 

3-бөлүк. АКЧА КАРАЖАТТАРДЫ КАРТОЧКАЛЫК ЭСЕПКЕ КОТОРУУ 

3.1. накталай эмес жол менен (башка келип түшүүлөр) акысыз 

3.2. накталай жол менен акысыз 

3.3. Банктын кассаларынан "Казахстан Эл Банкы" АК тарабынан чыгарылган төлөм 

карталарын толуктоо¹ * 

0.4% min 100 

сом 

¹ 3.3.п. Банктын жалпы тарифтерине ылайык, "Altyn" жана атайын эсептердин карталарынан башка, "Казахстан Эл 

Банкы" АК тарабынан чыгарылган бардык түрдөгү төлөм карталарын кассаларда толуктоо  

4-бөлүк. КАРТАЛАР БОЮНЧА НАКТАЛАЙ АКЧА КАРАЖАТТАРДЫ АЛУУ 

4.1. Банктын банкоматтарынан¹ жана кассаларынан 0,0% 

4.2. башка банктардын банкоматтарынан¹ жана кассаларынан 1%   min 200 сом 

4.3. "Казахстан Халык Банкы" АК жана "Казахстан Халык Банкы" АКнын өнөктөш-

банктарынын банкоматтарынан жана кассаларынан 

0,5%  min 15 

сом 

4.4. 

Башка банктар тарабынан чыгарылган карталар боюнча  

Банктын кассаларынан накталай акча каражаттарды берүү ("Элкарт" карталары 

боюнча, "Казахстан Эл Банкы" карталары боюнча комиссия кармалбайт) 

суммадан 2% 

¹Бир транзакция үчүн накталай акча берүүнүн максималдуу суммасы - 25 000 сом 

5-бөлүк. ТОВАРЛАРДЫН ЖАНА КЫЗМАТТАРДЫН АКЫСЫН ТӨЛӨӨ 

5.1. Банктын POS-терминалы аркылуу акысыз 

5.2. Башка банктардын POS-терминалы аркылуу акысыз 

5.3. Банктын банкоматтары (терминалдары) аркылуу - 

5.4. 
Башка банктардын жана уюмдардын банкоматтары (терминалдары) жана 

тиркемелери аркылуу 

- 

6-бөлүк. КАРТОЧКАЛЫК ЭСЕПТЕН ТӨЛӨМДӨРДҮ ӨТКӨРҮҮ 

6.1. 
Банкта, Банктын бөлүмдөрүндө жеке жана юридикалык жактардын эсептешүү 

эсептерине 

0,2% 

6.2. Банктын картасынын бир эле ээсинин эсептеринин ичинде акысыз 

6.3. Банкомат аркылуу "Халык" тобунун тармагынын ичинде картадан/картага 50.00 сом 

6.4. 
Кардардын арызы боюнча "Казахстан Халык Банкы" АКнын картасына¹* 0.4% min 100 

сом 

6.5. 
башка банкттардын жана уюмдардын түзүлүш жабдуулары аркылуу Элкарт 

карталарына 
- 

7-бөлүк. БАШКА КЫЗМАТТАР 

7.1. Банктын банкоматтарында алып коюлган картаны кайтаруу акысыз 

7.2. КРнын аймактарындагы башка банктарындагы банкоматтарында алып коюлган 

картаны кайтаруу * 

0,00 сом 

7.3. "Халык Банк Кыргызстан" ААК банкоматында жүргүлгөн операция боюнча талаш-

тартыш абалды кароо 

 

 

7.3.1. "Халык Банк Кыргызстан" ААКнын карталары боюнча акысыз 



7.3.2. башка банктардын карталары боюнча* 500,00 сом 

7.3.3. бир операция үчүн видео жазууну (фотоотчетту) берүү * 250,00 сом 

7.4. башка банктардын банкоматында өткөрүлгөн операция боюнча талаш-тартыш абалды 

кароо 

500,00 сом 

7.5. Банктын банкоматтарынан балансты сурап билүү 5,00 сом 

7.6. Башка банктардын банкоматтарынан балансты сурап билүү 50,00 сом 

7.7. 1 айга чейинки мөөнөт менен карточкалык эсеп боюнча көчүрмө акысыз 

7.8. 1 айдан ашык мөөнөт менен карточкалык эсеп боюнча көчүрмө * 100,00 сом 

7.8.1. Чекене кредит программалары боюнча кредит алуу үчүн 1 айдан ашык мөөнөт менен 

карточкалык эсеп боюнча көчүрмө 

акысыз 

7.9. Банкоматтан мини көчүрмөлөр (120 күн үчүн акыркы 10 операция) 10,00 сом 

7.10. Картага убактылуу бөгөт коюу акысыз 

7.11. Жоголгон же уурдалган картага бөгөт коюу акысыз 

7.12. Дүйнөлүк стоп-баракчага киргизүү менен бөгөт коюу 3 000,00 сом 

7.13. убактылуу коюлган бөгөттү алып коюу акысыз 

7.14. SMS-билдирүү кызматы 
 

7.14.1. Кызматка туташтыруу акысыз 

7.14.2. Кызматтын ар айлык наркы 40,00 сом 

7.15. Банкоматтардан Пин-кодду алмаштыруу 0,00 сом 

7.16. Банктын банкоматтарында уюлдук байланыштын мобилдик операторунун балансын 

толуктоо 

акысыз 

7.17. ПИН код эсептегичитерди нөлгө чыгаруу 0,00 сом 

7.18. Акча каражаттардын калдыгына % эсептөө 0% 

Эскертүү: 

* - тариф кардар тарабынан банктын филиалынын кассасына төлөнөт 

2. Бардык комиссиялар, Кыргыз Республикасынын салык мыйзамына ылайык, сатуу салыгын жана кошулган нарк 

салыгын эске алуу мнен көрсөтүлүшү кере  

3. Ушул документте көрсөтүлгөн бардык комиссиялар макулдашуу түзүлгөн учурда колдонууда жарактуу болуп 

саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу кайра каралышы мүмкүн. 

4. Стандарттуу эмес операциялар үчүн Банк кошумча комиссияны кармап калууга укуктуу  

5. Банк жеке жактар үчүн төлөм карталары менен операциялар боюнча көрсөтүлүүчү кызматтардын белгиленген 

тарифтерин өзгөртүү, ошондой эле кардар менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 

ылайык ыйгарым укуктуу органдын чечимине ылайык рыноктун шарттарына жараша жеке тарифтерди/пайыздык 

чендерди белгилөө укугун өзүнө калтырат.  

 


