1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.
1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

"КЕРЕМЕТ БАНК" ААКсындагы ДОКУМЕНТАРДЫК ОПЕРАЦИЯЛАРГА ТАРИФТЕР
Кызмат көрсөтүүнүн
Наркы
аталышы
Документардык операциялар
Экспорттук аккредитивдер
Аккредитивди алдын ала авизациялоо
2 800 сом
суммадан 0,1%, min 6 000 сом
Аккредитивди авизациялоо
Аккредитив шарттарынын өзгөрүүсүн авизациялоо
Аккредитивди тастыктоо
ордун толтуруп берүүнү камсыздоо менен
ордун толтуруп берүүнү камсыздоосуз
Документтерди кабыл алуу/текшерүү жана аккредитивге жөнөтүү үчүн комиссия (банк
аткаруучу банк болуп саналган кезде)
Документтерди бенефициардын же банк-эмитенттин өтүнүчү менен кабыл алуу/текшерүү
жана жөнөтүү үчүн комиссия (банк аткаруучу банк болуп саналганбаган кезде)
Дал келишпестиктер менен берилген документтерди кайтарып берүү же андай
документтерди кабыл алууга макул болгон аккредитив буйугун чыгарган банкка сурам
жөнөтүү
Аккредитивди негоциациялоо (документтерди эсепке алуу/сатып алуу), акцепт тратт
Комиссия кармалып калган мезгил аралыгынан сырткаркы мезгил аралыкта аккредитивди
тастыктоо/негоциациялоо учурунда сумманы кармап калуу же аккредитив мөөнөттөрүн
узартуу
ордун толтуруп берүүнү камсыздоо менен

ордун толтуруп берүүнү камсыздоосуз
1.1.10. Аккредитивди которуу (трансфер)
ордун толтуруп берүүнү камсыздоо менен

1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.
1.1.15.
1.1.16.
1.2.

ордун толтуруп берүүнү камсыздоосуз
Акцепт тратт
Рамбурстук милдеттенмени берүү
Рамбурстук милдеттенмени аткаруу
Аккредитив боюнча пайданы кайрадан өткөрүп берүү
Аккредитивди аткарууну башка банкка өткөрүп берүү
Сурамдар
100 пайызын ордун толтуруп берүү менен ммпорттук аккредитивдер:

1.2.1.

Аккредитивди ачуу

1.2.2.

Аккредитив шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүү
Документтерди кабыл алуу/текшерүү жана аккредитив боюнча жөнөтүү үчүн комиссия (банк
аткаруучу банк болуп саналган кезде)
Документтеги дал келишпестиктер үчүн комиссия (дал келишпестиги менен документтерди
кайтарып берүү)

1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Аккредитив боюнча төлөмдөр

1.2.6.

Аккредитивди башка банк ткастыктагандыгына комиссия (эгерде чыгымдар аккредитивдин
буйрук берүүчүсү тарабынан төлөнсө)

1.2.7.

Аккредитивди жокко чыгаруу үчүн комиссия

1.2.8.
1.2.9.
1.3.

Сурамдар
Документтеги дал келишпестиктер үчүн комиссия
Ордун толтуруп берүүсүз импорттук аккредитивдер

1.3.1.

Аккредитивди ачуу

1.3.1.1. Аккредитивди каржылоо
1.3.2.

Аккредитив шарттарына ңөзгөртүүлөрдү киргизүү

1.3.3.

Комиссия кармалык калган мезгил аралыгынан сырткары, сумманын жогорулоосу же
аккредитивди узартуу

1.3.4.

Аккредитив боюнча төлөмдөр

Документтерди кабыл алуу/текшерүү жана аккредитивге жөнөтүү үчүн комиссия (банк
аткаруучу банк болуп саналган кезде)
1.3.6.
Документтеги дал келишпестиктер үчүн комиссия (дал келишпестиги менен документтерди
кайтарып берүү)
1.3.7.
Аккредитивди жокко чыгаруу үчүн комиссия
1.3.8.
Сурамдар
1.3.9.
Кардардын талабы боюнча аккридитив долбоорун даярдоо
1.3.10. Документтеги дал келишпестиктер үчүн комиссия
2.
Инкассо
2.1.
Таза инкассо
1.3.5.

2.1.1.

Төлөм документтерин төлөө: кабыл алуу, текшерүү жана аларды төлөө үчүн жөнтүү

2.2.

Экспорт боюнча документардык инкассо

2.2.1.

Кабыл алуу/текшерүү жана документтерди инкассого жөнөтүү

2.2.2.
2.2.3.
2.3.

Туура эмес таризделинген документтерди кайтарып берүү
Инкассалык тапшырмалар шарттарынын өзгөрүүсү
Импорт боюнча документардык инкассо

2.3.1.

Икассону авизациялоо

2.3.2.

Акцепт же төлөмгө каршы документтерди берүү

2.3.3.

Акцептсиз же төлөмсүз документтерди берүү

2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
3.

3.1.
3.2.

2 500 сом
макулдашуу боюнча
макулдашуу боюнча
суммадан 0,2%, min 4 500 сом,
max 20 000 сом + почта чыгымдары
суммадан 0,1%, min 4 500 сом + почта
чыгымдары
2 500 сом + почта чыгымдары
макулдашуу боюнча

чейрегине суммадан 0,2% же анын бөлүгү,
min 3 000 сом, max 30 000 сом
макуладушуу боюнча
суммадан 0,15%, min 4 500 сом
max 45 000 сом
макулдашуу боюнча
0,15 %, min 3 500 сом, max 25 000 сом
макулдашуу боюнча
2 500 сом
4 000 сом
3 000 сом
3 000 сом
чейрегине суммадан 0,3%, min 5 000 сом
6 000 сом
суммадан 0,2%, min 5 500 сом,
max 17 000 сом + почта чыгымдары
3 500 + почта чыгымдары
суммадан 0,15%, min 2 000 сом,
max 4 000 сом
чет өлкө банктын тарифтерине ылайык
4 500 сом + чет өлкө банкынын чыгымдары
3 000 сом
4 000 сом/ 60 USD
чейрегине суммадан 0,5%, min 6 000 сом
макулдашуу боюнча
суммадан 0,2%, min 5 000 сом,
max 25 000 сом
суммадан 0,2 %, min 4 500 сом,
max 40 000 сом
суммадан 0,15%, min 2 000 сом,
max 4 000 сом
суммадан 0,2%, min 6 000 сом,
max 25 000 сом + почта чыгымдары
3 500 сом + почта чыгымдары
4 500 сом+чет өлкө банкынын чыгымдары
3 000 сом
макулдашуу боюнча
4 000 сом/ 60 USD

суммадан 0,1%, min 1 500 сом,
max 10 000 сом+почта чыгымдары
суммадан 0,15%, min 3 000 сом,
max 15 000 сом + почта чыгымдары
1 500 сом + почта чыгымдары
2 500 сом
суммадан 0,15%, min 2 000 сом,
max 3 500 сом
суммадан 0,15%, min 3 000 сом,
max 15 000 сом
суммадан 0,1%, min 2 000 сом,
max 4 000 сом

Инкассого коюлган, бирок кардар тарабынан төлөнүп берилбеген
1 500 сом + почта чыгымдары
дкументтерди/векселдерди банкка кайтарып берүү
Векселдерди банкта сактоо
100 сом, айына 1 вексель
Инкассо боюнча сурамдар
1 500 сом
Камдык аккредитивди кошо алганда, аванстык төлөмдөрдү, төлөм, бажылык кепилдиктерди аткарууга, кайтарып берүүгө
кепилдик
(STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC))
Кепилдикти алдын ала авизациялоо
1 000 сом
Кепилдик берүү (SBLC)

Акча каражаттары, аманат же өтүмдүү баалуу кагаздар менен камсыз болгон
3.2.1.

3.2.2.
3.3.

Күрөөнүн башка түрү менен камсыздалган*
Кепилдик боюнча милдеттенме суммасын жогорулатуу, кепилдикти пролонгациялоо
Акча каражаттары, аманат же өтүмдүү баалуу кагаздар менен камсыз болгон

3.3.1.

3.3.2.
3.4.

Күрөөнүн башка түрү менен камсыздалган*
Башка банктардын контр-кепилдигинин негизинде кепилдик берүү үчүн комиссиондук
сыйлоо

3.11.
3.12.
4.
4.1.

Кепилдикти авизациялоо
Кепилдик шарттарын өзгөртүүнү авизациялоо
Кепилдик шарттарын өзгөртүү
Төлөө талабын коштоп жүргөн документтерди текшерүү
Аракеттенүү мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу кепилдикти жокк чыгаруу (SWIFT)
Кепилдикти тастыктоо, банктын контр-кепилдигинин негизинде чет өлкө банкы тарабынан
кепилдикти чыгаруу
Кепилдиктин аныктыгын текшерүү
Сурамдар
Тендердик кепилдиктер боюнча кызмат көрсөтүүлө
Кепилдик берүү

4.1.1.

акча каражаттары, аманат же өтүмдүү баалуу кагаздар менен камсыз болгон

4.1.2.

күрөөнүн башка түрү менен камсыздалган*

4.2.

Сумманы көбөйтүү же кепилдик мөөнөттөрүн комиссия чегерилген мезгилден үстөк
узартуу:

4.2.1.

акча каражаттары, аманат же өтүмдүү баалуу кагаздар менен камсыз болгон

4.2.2.

күрөөнүн башка түрү менен камсыздалган*

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.

4.2.3.

үчүнчү талаптын таламы боюнча кепилдик берилгендиги тууралуу тастыктоо

4.2.4.
5.
5.1.

кардардын талабы боюнча кепилдик долбоорун даярдоо
башка кызмат көрсөтүүлөр
Документардык операциялар боюнча адистин консультация берүүсү

чейрек үчүн кепилдик суммасынан же
анын бир бөлүгүнөн да 0,5 %, min 4 000
сом/65 долл. США/60
Евро
кепилдик суммасынан жылдык 1 - 8%
чейрек үчүн кепилдик суммасынан же
анын бир бөлүгүнөн да 0,5 %, min 4 000
сом/65 долл. США/60
Евро
макулдашуу боюнча
макулдашуу боюнча
суммадан 0,1 %, min 6 000 сом
5 000 сом
ар бир өзгөрүү үчүн 5 000 сом
0,2 % min 3 000 сом, max 20 000 сом
3 000 сом
чет өлкө банкынын тарифтерине ылайык
4 000 сом
3 000 сом

чейрек үчүн кепилдик суммасынан же
анын бир бөлүгүнөн да 0,3 %, min 2 500
сом/40 долл. США/35 Евро, max 30 000
сом/500 долл. США/450 Евро
кепилдик суммасынан жылдык 1 - 8%

чейрек үчүн кепилдик суммасынан же
анын бир бөлүгүнөн да 0,3 %, min 2 500
сом/40 долл. США/35 Евро, max 30 000
сом/500 долл. США/450 Евро
макулдашуу боюнча

* Банк Башкармалыгынын 2021-жылдын 2-мартындагы отурумунун №12(6) протоколунан көчүрмөгө ылайык

500 сом
макулдашуу боюнча
3 000 сом/час

