
  

ЭЛКАРТ/ UNIONPAY  (КОБЕЙДЖ) БАНКТЫК КАРТЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ БОЮНЧА ТАРИФТЕР 

(2016 жылдын _____________________ тартып колдонуп келүүдө) 

 

ТАРИФЫ1
 ПО ВЫПУСКУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ БАНКОВСКИХ КАРТ ЭЛКАРТ/ UNIONPAY  (КОБЕЙДЖ) 

(Действительные с __________________ 2016 года) 

 

 

№ 
Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 
Наименование услуги 

Классик Голд 

(сом)   (долл) (сом)   (долл) 

1. 

Стандарттык режимде карт чыгаруу 

жана карт эсебин ачуу (5 жумуш күнү 

ичинде) 

Выпуск карты и открытие 

карточного счета в стандартном 

режиме  (5 рабочих дней) 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

2. 
Бир жыл тейлөө үчүн комиссиялык 

төлөм 

Комиссия за годовое обслуживание 

за 1-год 

160 2 1200 15 

3. 
Эки жана андан кийинки жылдарда 

тейлөө үчүн комиссиялык төлөм 

Комиссия за годовое обслуживание 

за 2-й и последующие годы 

400 5 1600 20 

4. 
Картты дароо чыгаруу жана карт 

эсебин ачуу (2 жумуш күнү ичинде) 

Срочный выпуск карты и открытие        

карточного счета (2 рабочих дня) 

800 10 1600 20 

5. 

Азайтылбаган калдык 
(Карт эсебине акча каражаты алгач 
түшкөн учурда азайтылбаган калдык 

суммасы карт эсебинде блокировкаланат 

(тосмо коюлат). Бул суммадан карттын 

колдонуу мөөнөтү бүткөндө же карт 
эсеби жабылганда пайдаланууга болот. 

Азайтылбаган калдык кошумяча картка 

карата да колдонулат) 

Неснижаемый остаток  
(Сумма неснижаемого остатка 
блокируется на карточном счете при 

первом поступлении средств на 

карточный счет. Данная сумма 

становится доступной по истечении 
срока действия карты или при закрытии 

карточного счета. Неснижаемый остаток 

применяется и к дополнительной карте) 

400 5 800 10 

6. 
Мөөнөтү бүткөндө карттарды 

кайрадан чыгаруу 

Перевыпуск карты в связи с 

истечением срока 
Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

7. 

Карттарды жоготуп алганда, 

уурдатып жибергенде же алар 

жараксыз абалда калган жана ПИН-

кодун унутуп койгон шартта 
(жылдык тейлөө үчүн комиссиясы 

кошулат) 

Перевыпуск карты с новым номером 

при потере (краже), взамен 

испорченной, утрате ПИН-кода 
(включает комиссию за годовое 

обслуживание):  

        

- стандарттык режимде 

 

- в стандартном режиме 400 5 800 10 

- дароо чыгарылып берилгенде - в срочном режиме 800 10 1600 20 

8. 
Карт эсебине акча каражаттарын 

чегерүү үчүн комиссиялык төлөм 

Комиссия за зачисление денежных 

средств на карточные счета  

    

9 

KICB жана Достук түйүнүнө 

кирген банктардын 

банкоматтары
2
 

В банкоматах  KICB и Дружественной Сети
2
 



9.1. 

Банкоматтардан жана кассалардан 

нак акча алуу (KICB  банкоматтарында 

бир транзакция үчүн берилген нак 

акчанын максималдуу суммасы – 15000 
сом) 

Получение наличных в банкоматах и 

кассах  (Максимальная сумма выдачи 

наличных за одну транзакцию в 

банкоматах KICB – 15 000 сом) 

0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 

9.2. 

Техникалык жана уруксат берилген 

овердрафттын эсебинен нак акча 

алуу  

 

Получение наличных за счет 

технического или разрешенного 

овердрафта 

1% 1% 1% 1% 

9.3. 
Акча каражаттарын которуу 
(CARDEX3) 

Перевод денежных средств 

(CARDEX3 )  
Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

9.4. 
Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

үчүн нак эмес төлөө 

Безналичная оплата товаров и услуг  Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

9.5. 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

үчүн төлөө (Достук түйүнүнө кирген 

банктардын банкоматтар аркылуу гана) 

Оплата за коммунальные услуги 
(только в банкоматах Дружественной 
Сети)

 
 

5 0.1 5 0.1 

 
Карт эсебинин абалы боюнча 

маалымат 

Информация о состоянии карточного счета 

9.6. 
Балансты сурап билүү   Запрос баланса   Акысыз/ 

Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

9.7. 
Карт эсеби боюнча көчүрмө Выписка по карточному счету  Акысыз/ 

Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

9.8. 
СМС – билдирүү (кызмат көрсөтүүнүн 

ар айлык наркы) 
СМС – оповещение (ежемесячная 

стоимость услуги) 
80 1 Акысыз/ 

Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

9.9. 
E-mail аркылуу жөнөтүү E-mail рассылка Акысыз/ 

Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

10. 
Башка банктардын жабуулар 

түйүнү аркылуу КР, Элкарт 

системасы 

В сети устройств сторонних банков КР, по системе Элкарт 

10.1. 

Банкоматтардан жана кассалардан 

нак акча алуу (KICB  банкоматтарында 

бир транзакция үчүн берилген нак 

акчанын максималдуу суммасы – 15000 
сом) 

Получение наличных в банкоматах и 

кассах (Максимальная сумма выдачи 

наличных за одну транзакцию в 

банкоматах KICB – 15 000 сом) 

0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 

10.2. 

Техникалык жана уруксат берилген 

овердрафттын эсебинен нак акча 

алуу  

Получение наличных за счет 

технического или разрешенного 

овердрафта 

1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 

10.3. 
Акча каражаттарын которуу (эгерде 

банк CARDEX туташкан болсо) 
Перевод денежных средств (если 

банк подключен к услуге CARDEX) 
15 0.30 15 0.30 

10.4. 
Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

үчүн нак эмес төлөө 

Безналичная оплата товаров и услуг  Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

10.5. 
Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

үчүн төлөө (банкоматтардан)
 
 

Оплата за коммунальные услуги  (в 

банкоматах)  
5 0.10 5 0.10 



 
Карт эсеби боюнча маалыматтар Информация о состоянии  карточного счета 

10.6. Балансты сурап билүү   Запрос баланса   5 0.10 5 0.10 

10.7. Карт эсеби боюнча көчүрмө Выписка по карточному счету 5 0.10 5 0.10 

11. 
Башка банктардын жабуулар 

түйүнү аркылуу КР,  Union Pay 

системасы 

В сети устройств сторонних банков по системе Union Pay 

11.1. 

Банкоматтардан жана кассалардан 

нак акча алуу (KICB  банкоматтарында 

бир транзакция үчүн берилген нак 

акчанын максималдуу суммасы – 15000 

сом) 

Получение наличных в банкоматах  
(Максимальная сумма выдачи наличных 

за одну транзакцию в банкоматах KICB 
– 15 000 сом) 

1%, мин. 350 1%, мин. 4  1%, мин. 350 1%, мин. 4  

11.2. 

Техникалык жана уруксат берилген 

овердрафттын эсебинен нак акча 

алуу, нак акча алуу үчүн 

комиссияны эсепке албаган учурда 
(п. 11.1) 

Получение наличных за счет 

технического или разрешенного 

овердрафта, не включая комиссию за 

получение наличных (п. 11.1) 

1.50%, мин. 

350 

1.50%, мин. 4 1.50%, мин. 

350 

1.50%, мин. 4 

11.3. 
Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр 

үчүн нак эмес төлөө 

Безналичная оплата товаров и услуг Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

 
Карт эсеби боюнча маалыматтар Информация о состоянии  карточного счета 

11.4. Балансты сурап билүү   Запрос баланса 60 0.80 60 0.80 

11.5. Карт эсеби боюнча көчүрмө Выписка по карточному счету 60 0.80 60 0.80 

12. 
Картка бөгөт коюу 

(блокировкалоо) 

Блокирование карты 

12.1. 
Убактылуу бөгөт коюу Временное блокирование Акысыз/ 

Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

12.2. 

Картты жабуу 
(картты жабуу, иштетилбеген бүтүм бар 

учурунда, 5жумуш күндөн төмөн эмес / 

Катаал токтотуу баракчасына киргизүү 

(Катаал токтотуу баракчасына 
киргизилген карты, кайрадан 

туташылбайт жана кайрадан чыгарууга 

зарыл)) 

Закрытие карты  
(закрытие карты происходит не ранее 5 

рабочих дней в случае наличия 

необработанных транзакций) / Внесение 

в жесткий стоп лист (Карта, занесенная в 
жесткий стоп лист, не может быть 

разблокирована и должна быть 

перевыпущена) 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

12.3. 
Картка бөгөт коюуну алып салуу Разблокирование карты Акысыз/ 

Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

Акысыз/ 
Бесплатно 

13. Башка комиссиялык төлөмдөр Другие комиссии  В сомах 

13.1. 

KICB банкоматтарында кармалып 

калган карттарды кайтарып берүү 

үчүн комиссиялык төлөм  
(5 жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө) 

Комиссия за возврат карты KICB, 

изъятой в банкоматах KICB  
(в срок не более 5 рабочих дней)4 

100 

13.2. 

KICBнин Бишкек шаары боючна 

орнотулган жабдууларында 

кармалып калган  KICB карттарын 1 

(бир) жумуш күнү ичинде дароо 

Комиссия за срочный возврат карты 

KICB в течение 1 (одного) рабочего 

дня  при изъятии карты устройством  

KICB в г. Бишкек 
5
 

800 



кайтарып берүү үчүн комиссиялык 

төлөм 

13.3. 

Башка банктын жабдууларында 

кармалып калган KICB картын 

кайтарып берүү үчүн комиссиялык 

төлөм  
(банкоматта, нак акча берүү 

пункттарында же соода түйүндөрүндө)  

(Карттар кийинки инкассация учурунда 

же 60 (алтымыш) күндөн ашпаган 

мөөнөт ичинде кайтарылып берилүүгө 
тийиш 

Комиссия за возврат карты KICB , 

изъятой в устройствах стороннего 

банка  
(в банкомате, пункте выдачи наличных 

или торговой точке)  

(Возврат карты производится в период 
очередной инкассации или в срок не 

более 60 (шестидесяти дней))  

250 

13.4. 

KICB кардарынын KICB 

жабдуулары аркылуу ишке 

ашырылган операциялар боюнча 

финансылык кине коюусун кароого 

алуу үчүн комиссиялык төлөм.  
(Кароого алуунун стандарттык 

мөөнөтү 5 (беш) күндөн ашпайт) 4 

Комиссия за рассмотрение 

финансовой претензии клиента 

KICB по операции, проведенной в 

устройстве KICB  
(Стандартный срок рассмотрения до 
пяти рабочих дней)4 

 

100 

13.5. 

KICB кардарынын башка банктын 

жабдуулары аркылуу ишке 

ашырылган операциялар боюнча 

финансыылк кине коюусун кароого 

алуу үчүн комиссиялык төлөм.  
(Кароо мөөнөтү Төлөм системасынын 
эрежелерине ылайык белгиленет)  

Комиссия за рассмотрение 

финансовой претензии клиента 

KICB по операции, проведенной в 

устройстве стороннего банка.  
(Срок рассмотрения определяется 

Правилами Платежной системы) 

500 

13.6. 

KICB кардарлары үчүн KICB 

банкоматынан фотоотчеттун 

берилиши үчүн комиссиялык төлөм 

(10 жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө) 

Комиссия за предоставление 

фотоотчета из банкомата KICB для 

клиентов KICB  
(в срок не более 10 рабочих дней) 

250 

13.7. 

Башка банктын кардарлары үчүн 

KICB банкоматынан фотоотчеттун 

берилиши үчүн комиссиялык төлөм 

(10 жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөттө) 

Комиссия за предоставление 

фотоотчета из банкомата KICB для 

клиентов сторонних банков  
(в срок не более 10 рабочих дней) 

800 

13.8. 

Башка банктын UPI карты боюнча 

талаш транзакцияны кароого алуу 

үчүн комиссиялык төлөм (Кароого 

алуунун стандарттык мөөнөтү 30 

(отуз) күндөн ашпайт)  

Комиссия за рассмотрение спорной 

транзакции по карте UPI стороннего 

банка (Стандартный срок 

рассмотрения до 30 (тридцати) дней) 

700 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Банк тарабынан кармалып калган бардык комиссиялык төлөмдө 2% өлчөмүндө сатуудан салык камтылат / Все комиссии, взимаемые банком,  включают налог с продаж в 

размере 2% 

2. Бул тариф достук түйүнүнө туташкан.банктардын жабдууларына да таркатылат. 2015-жылдын 1-ноябрына карата абал боюнча бул түйүнгө: «КИКБ» ЖАК (KICB),«Бакай 

Банк» ААКсы, «Айыл Банк» ААКсы,  «Банк Азии» ЖАК, “ДосКредо Банк» ААКсы, «ФинансКредит Банк» ААКсы туташкан / Данный тариф распространяется на устройства 

банков, входящих в Дружественную сеть. Дружественная сеть включает в себя следующие банки: ЗАО «КИКБ» (KICB), ОАО «Бакай Банк», ОАО «Айыл Банк», ЗАО «Банк Азии», 

ОАО «ДосКредо Банк», ОАО «ФинансКредит Банк», ЗАО «Кыргызско-Швейцарский Банк», ЗАО «БТА Банк».. 

3. CARDEX – карттар аралык которуулар системасы
 
/ CARDEX – локальная система межкарточных переводов. 

Өтүнүч кат берген учурдан тартып. 

4. Өт Билдирме берген учурдан тартып. Мында, өтүнүч катты кароого алуу үчүн комиссиялык төлөм кайрылуу жалган/негизсиз болгон шартта да кармалып калат. / С 

момента подачи заявления. При этом комиссия за рассмотрение заявления удерживается даже в случае, если обращение было ложным/необоснованным. 

5. Өтүнүч кат саат 12-00 чейин кабыл алынган шартта, карт ошол жумуш күнүнүн акырына чейин кайтарылып берилүүгө тийиш. Саат 12-00 кийин карттар кийинки жумуш 

күнү саат 12-00 чейин кайтарылып берилет./ При принятии заявления до 12-00 возврат карты осуществляется до конца текущего рабочего дня. После 12-00  возврат карты 

осуществляется до 12-00 следующего рабочего дня. 

 

  
 

 

 

 КАРДАР ҮЧҮН / ЗА КЛИЕНТА           БАНК ҮЧҮН/ ЗА БАНК 
 
 

 ___________________________                                                                                                           ______________________________ 

 

 

13.9. 

Банк тарабынан Кыргыз 

Республикасынан тышкары 

чыгарылган, KICB банкоматтарында 

кармалып калган карттарды  

кайтарып берүү үчүн комиссиялык 

төлөм  (Карттар кийинки инкассация 

учурунда же 60 (алтымыш) күндөн 

ашпаган мөөнөт ичинде кайтарылып 
берилүүгө тийиш)  

Комиссия за возврат карты 

выпущенной банком вне КР,  

изъятой в банкоматах KICB (Возврат 

карты производится в период очередной 

инкассации или в срок не более 60 

(шестидесяти дней)) 

500 

13.10. 

Банк тарабынан Кыргыз 

Республикасынан тышкары 

чыгарылган, KICB банкоматтарында 

кармалып калган карттарды дароо 

кайтарып берүү үчүн комиссиялык 

төлөм  
(Карттар эки жумуш күнү ичинде 
кайтарылып берилүүгө тийиш)  

 

Комиссия за срочный возврат карты 

выпущенной банком вне КР,  

изъятой в банкоматах KICB  
(Возврат карты производится в 

течение 2 (двух дней)) 

800 


