
Кызмат көрсөтүүнүн аталышы Банктын кеӊсесиндеги наркы «Интернет-банкинг» тутуму аркылуу 
наркы

1.
1.1. Эсепти ачуу* 100 сом
1.2. Эсепти жүргүзүү (айына бир же андан көп операция бар болгондо)
1.2.1. Физикалык жактар үчүн Акысыз
1.2.2. Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн 100 сом
1.3. Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн эсептин азайтылбоочу калдыгы 0 сом
1.4. Активсиз эсеп үчүн комиссия* 100сом
1.5. Эсепти жабуу Акысыз
1.6. Мурда жабылган эсепти калыбына келтирүү 200 сом
1.7. Алмаштыруу бюролорун тейлөө 500 сом
2.
2.1.
2.1.1. Кыргыз сому

 Физикалык жактар жана юридикалык жактар үчүн 0.30%

Эсеп ачылган филиалда 1 календарлык жыл ичинде мурда салынган накталай каражаттардын чектеринде
Юридикалык жактардын эсептерине товардык эквайринг боюнча (POS – терминалдар аркылуу товарлар жана кызмат
көрсөтүүлөр үчүн акы төлөө катары) түшкөн каражаттар үчүн Акысыз

2.1.2. АКШ доллары
Физикалык жактар жана юридикалык жактар үчүн 0.50%

Эсеп ачылган филиалда 1 календарлык жыл ичинде мурда салынган накталай каражаттардын чектеринде
2.1.3. Евро

Физикалык жактар жана юридикалык жактар үчүн 0.70%
Эсеп ачылган филиалда 1 календарлык жыл ичинде мурда салынган накталай каражаттардын чектеринде Акысыз

2.1.4. Орус рубли
Физикалык жактар жана юридикалык жактар үчүн 0.70%

2.1.5. Казак теӊгеси
Физикалык жактар жана юридикалык жактар үчүн 0.70%

2.2. Эсептешүү эсебинен насыялык акча каражаттарын накталай акчага айлантуу** 0.50%

2.3. Чет өлкөлүк валютада накталай акча каражаттарын төгүү (накталай эмес акчага айлантуу) Комиссия ар күн сайынкы негизде аныкталат. 
Акча которуу жөнөтүлгөн күнү өндүрүлөт

2.4. Эсеп ачылган филиалдан башка филиалда, үчүнчү жактар тарабынан накталай акча менен төгүү (юридикалык жактар үчүн) 0,1% (мин. 30 сом)

Суммадан 0,1%,

min 500 сом

2.6. Банктын кардарлары үчүн накталай акча каражаттарын кайра эсептөө жана банкноттордун чыныгылыгын аныктоо үчүн 
машинка берүү (кардар эсепке акча каражаттарын салса гана) Акысыз

2.7. Чет өлкөлүк валютадагы эски купюраларды кабыл алуу үчүн комиссия (USD, EUR, RUB, KZT) Суммадан 1%

3.
3.1.
3.1.1. Клиринг (төлөмдү кабыл алуу убактысы саат 9:00дөн 11:00гө чейин)

20 000 сомго чейинки суммалар үчүн 10 сом
20 001сомдон 100 000 сомго чейинки суммалар үчүн 35 сом
100 001 сомдон 500 000 сомго чейинки суммалар үчүн 55 сом
500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейинки суммалар үчүн 70 сом

3.1.2. Гросс (төлөмдү кабыл алуу убактысы саат 9:00дөн 15:00гө чейин) 150 сом

3.2.
3.2.1.

0,15%,

3.2.1.1. «Ошол күнү» кабыл алуу жана жөнөтүү (төлөмдү кабыл алуу убактысы саат 9:00дөн 16:00гө чейин) min 20 АКШ  долл.  max 300 
АКШ долл. 

min 20 АКШ долл., max 300 АКШ 
долл.

3.2.1.2. Кепилденген "OUR" шарты менен төлөмдөр Негизги комиссия + 50 АКШ долл. Негизги комиссия + 50 АКШ долл.
3.2.2.

0,15%,
3.2.2.1. «Ошол күнү» кабыл алуу жана жөнөтүү (төлөмдү кабыл алуу убактысы саат 9:00дөн 16:00гө чейин) min 25 евро,

max 250 евро
3.2.2.2. Кепилденген "OUR" шарты менен төлөмдөр Негизги комиссия + 50 евро Негизги комиссия + 50 евро
3.3.

0,15%,

3.3.1.  "BEN" шарты менен АКШ долларларындагы чыгуучу төлөмдөр min 20 АКШ долл. max 100 АКШ 
долл.

min 20 АКШ долл., max 100 АКШ 
долл.

0,15%,
3.3.2. "BEN" шарты менен евродогу чыгуучу төлөмдөр min 25 евро,

max 150 евро
3.4.

0,10%,
3.4.1. Казак теӊгесиндеги чыгуучу төлөмдөр (төлөмдөрдү кабыл алуу саат 16:00гө чейин) min 1500 тенге

мax 5000 тенге
0,10%,

3.4.2. Орус рублиндеги чыгуучу төлөмдөр (төлөмдөрдү кабыл алуу саат 16:00гө чейин) min 200 руб.
мax 1500 руб.

3.4.3. Кытай юанындагы чыгуучу төлөмдөр (төлөмдөрдү кабыл алуу саат 16:00гө чейин) суммадан көз карандысыз 20 АКШ 
долл. 

суммадан кө
долл.

0,15%,

3.4.4. Башка валюталардагы чыгуучу төлөмдөр min 20 АКШ долл.  max 250 АКШ 
долл.

min 20 АКШ долл., max 250 АКШ 
долл.

3.5.
3.5.1.

Кыргыз сому 20 сом
АКШ доллары 1 АКШ долл.
Евро 1 евро
Орус рубли 1 АКШ долл.
Казак теӊгеси 1 АКШ долл.
Башка валюталарда 1 АКШ долл.

Эсепти ачуу жана тейлөө

Кассалык тейлөө
Накталай акча каражаттарын берүү

Акысыз

Акысыз

2.5. Эсепке кийинки акча каражаттарын салуусуз кардардын суроо-талабы боюнча каражаттарды кайра эсептөө

Физикалык жана юридикалык жактар үчүн кардардын эсебин ачуу менен жана ачуусуз башка банктын эсебине накталай эмес төлөмдөр
Кыргыз сомдорундагы чыгуучу төлөмдөр

"OUR" шарты менен чыгуучу төлөмдөр (бардык чыгымдар жөнөтүүчүнүн эсебинен, төлөмдөрдү кабыл алуу саат 16:00гө чейин)

АКШ долларларындагы чыгуучу төлөмдөр

"BEN" шарты менен чыгуучу төлөмдөр (бардык чыгымдар алуучунун эсебинен)

Башка валюталардагы чыгуучу төлөмдөр

Эсеп ачуу менен «Керемет Банк» ААКнун филиалдык тармагынын ичинде***
Юридикалык жактар үчүн

Евродогу чыгуучу төлөмдөро

«КЕРЕМЕТ БАНК» ААКнун ФИЗИКАЛЫК ЖАНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАР ҮЧҮН БАНК КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮНӨ ТАРИФТЕРИ



3.5.2. Физикалык жактар үчүн
Кыргыз сому 20 сом
АКШ доллары 1 АКШ долл.
Евро 1 евро
Орус рубли 1 АКШ долл.
Казак теӊгеси 1 АКШ долл.
Башка валюталарда 1 АКШ долл.

3.5.3. Каалаган валюталарда өз эсебин толуктоо Акысыз

3.6.

Кыргыз сому Акча которуунун суммасынан 0,1%, min 50 сом

АКШ доллары 0.20%
Евро 0.20%
Орус рубли 0.20%
Казак теӊгеси 0.20%
Башка валюталарда 0.20%

3.7.
Бардык валюталардагы төлөмдөр Акысыз

3.8. Бардык валюталарда тушкөн накталай эмес акча каражаттарын эсепке түшүрүү Акысыз
4. Үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу (эсепти ачуусуз) 30 сом

5. Конверсиялык операциялар Курстар ар күн сайынкы негизде 
аныкталышат

6.
Кыргыз сомдорунда 200 сом
Орус рубли/Казак теӊгеси 50 АКШ долл.
АКШ доллары/Евро 100 АКШ долл.

7.

Золотая Корона ($, €, руб.), Western Union ($, руб) Юнистрим ($, €, руб., сом), Contact ($, €, руб).

8.
8.1. Кейстин өлчөмү 7 х 12 x 54 см 10 сом/күнүнө
8.2. Кейстин өлчөмү 3 х 24 х 34 см 10 сом/күнүнө
8.3. Кейстин өлчөмү 5,5 х 24 х 34 см 11 сом/күнүнө
8.4. Кейстин өлчөмү 7 х 24 х 34 см 11 сом/күнүнө
8.5. Кейстин өлчөмү 7 х 24 х 54 см 13 сом/күнүнө
8.6. Кейстин өлчөмү 10,5 х 24 х 34 см 13 сом/күнүнө
8.7. Кейстин өлчөмү 12 х 24 х 34 см 13 сом/күнүнө
8.8. Кейстин өлчөмү 14 x 24 x 54 см 15 сом/күнүнө
8.9. Кейстин өлчөмү 15,5 х 24 х 34 см 15 сом/күнүнө
8.10. Кейстин өлчөмү 17 х 24 х 34 см 15 сом/күнүнө
8.11. Кейстин өлчөмү 7 х 29,5 х 43 см 15 сом/күнүнө
8.12. Кейстин өлчөмү 12 х 29,5 х 59,5 см 15 сом/күнүнө
8.13. Кейстин өлчөмү 17 х 29,5 х 43 см 15 сом/күнүнө
8.14. Кейстин өлчөмү 20 х 29,5 х 59,5 см 15 сом/күнүнө
8.15. Кейстин өлчөмү 28 х 24 х 34 см 20 сом/күнүнө
8.16. Кейстин өлчөмү 43 х 29,5 х 59,5 см 20 сом/күнүнө
8.17. Кейстин өлчөмү 45 х 59,5 х 59,5 см 25 сом/күнүнө
8.18. Сейф (2 кулпулуу) 25 сом/күнүнө
8.19. Шкафтар (2 кулпулуу) 20 сом/күнүнө
8.20. Шкафтар (1 кулпулуу) 15 сом/күнүнө
8.21. Камсыздандыруу депозити 2000 сом
8.22. Депозиттик сейф уячасынын ачкычын жоготуу үчүн жазапул 1000 сом
8.23. Ижаралоо келишиминин мөөнөтү бүткөндөн кийин сейф уячасын өз убагында бошотпоо үчүн жазапул 500 сом
9.
9.1. Тутумга туташтыруу Акысыз
9.2. Абоненттик төлөм Акысыз
10.
10.1. Чек китепчесин берүү 100 сом
10.2. Маалым каттарды берүү (наркы 1 эсеп үчүн көрсөтүлгөн) 300 сом
10.3. Архивден документтердин көчүрмөлөрүн берүү 200 сом
10.4. Кардардын өтүнүчү боюнча бет эсептеринин, төлөм документтеринин дубликаттарын берүү

Операция жасалган учурдан 30 күнгө чейин 100 сом
Операция жасалган учурдан 30 күндөн ашкандан кийин 200 сом

10.5. Банктын кардарларына ишеним каттарды берүү (физикалык жактар үчүн) 100 сом
10.6. Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү берүү (наркы 1 эсеп үчүн көрсөтүлгөнт)
10.6.1. Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер үчүн Акысыз
10.6.2. Физикалык жактар үчүн 100 сом

11.
11.1. Факсимилелик байланыш

Бишкек шаарынын чектеринде Акысыз
Кыргызстандын чектеринде 100 сом/1 бар.
Эл аралык байланыш 300 сом/1 бар.

11.2. Почта менен салуу 20 сом + факт жүзүндөгү чыгымдар
12.
12.1.

Резиденттер үчүн Акысыз
Келишимдин суммасынан 0,2%,

max 2 000 сом
12.2.

Келишимдин суммасынан 0,2%,
max 2 000 сом

Келишимдин суммасынан 0,2%,
max 2 000 сом

Эскертмелер:

* Аралыктан туруп идентификация өткөн Банктын кардарлары үчүн акысыз. 

-Бул документте эскерилген бардык комиссиялар, макулдашууну түзгөн учурга карата иштеп жаткан болуп саналат жана Банк тарабынан бир тараптуу иретте кайра карала алат.

**Комиссия эгерде эсеп алты ай бою же андан ашуун активсиз болсо алынат. Комиссия эсептеги калдыктын өлчөмүндө, бирок 100 сомдонкөп эмес алынат.
*** Аталган комиссия алынбай турган төмөнкү насыяларды  эске албаганда: 
      ∙ ипотекалык насыялардын бардык түрлөрү; 
      ∙ бизнести өнүктүрүү үчүн кардарларга, жеке жактарга жана жеке ишкерлерге мамлекеттик/өкмөттүк жана социалдык программалардын алкагында берилүүчү насыялар; 
      ∙ ОАО "Керемет Банк" ААКнын кызматкерлери үчүн насыялар.

Акча которууну чет өлкөлүк валютада жөнөтүүдө, жөнөтүүчү Банк тарабынан ар күн сайынкы негизде орнотулуучу накталай эмес акчага айлантуу үчүн комиссияны төлөйт.)

Тутумдун тарифтерине ылайык, комиссия 
акча которуунун суммасына жана 

дайындалган өлкөгө жараша

Эсеп ачуусуз «Керемет Банк» ААК филиалдык тармагынын ичинде акча которуулар юридикалык жактар үчүн (Акча которууну алууда акча каражаттарын берүү үчүн комиссия өндүрүлб

Физикалык жактар үчүн

Эсеп ачуу менен «Керемет Банк» ААКнун бир филиалынын чектеринде акча которуулар физикалык жана юридикалык жактар үчүн

Төлөмдөр боюнча чакырып алуулар же өзгөртүүлөр киргизүүлөр, ошондой эле иликтөөлөр

Эсеп ачуусуз акча которуулар тутумдары боюнча акча которуулар физикалык жактар үчүн

Резидент эместер үчүн

Резидент эместер үчүн

Юридикалык жактар үчүн

Резиденттер үчүн

Жекече банк сейфин ижаралоо (90 күндөн ашуун мөөнөткө ижаралоодо арзандатуулар - 10%, 180 күндөн ашуун - 20%, 365 күндөн ашуун - 30%)

Интернет-банкинг (физикалык, юридикалык жактар үчүн)*

Маалым каттарды, бланктарды жана документтерди берүү

Эсептер боюнча көчүрмөлөрдү, дебеттик жана кредиттик авизону, тастыктамаларды ж.б. кайра жөнөтүү

МБК менен операциялар



-Бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын валютасында же операцияны жүргүзгөн күндөгү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын курсу боюнча валютада алынат.
-Бардык комиссиялар КРнын иштеп жаткан мыйзамдарына ылайык бардык салымдарды жана жыйымдарды эске алуу менен көрсөтүлгөн.
-Банк кардардын операцияларын аткарууда пайда болгон башка банктардын комиссияларын же үчүнчү жактардын башка комиссияларын кошумча өндүрүүгө укуктуу болот.
-Банк жекече тарифтерди өзгөртүү жана аныктоо укугун өзүнө калтырат.


