
 
   

Жеке жактар үчүн берилген кызматтарга тарифтер 

(бардык тарифтер сатуудан алынган салык менен көрсөтүлгөн) 

№1  НАСЫЯЛАРДЫ БЕРҮҮ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ      

  Насыя берүүнү уюштуруу үчүн комиссия         
1.1  Коммерциялык насыялар (Бизнес/Агро)         

1.1.1  Ишеним 

2000 сомдон 150 000 сомго 
чейин (кепилденген) 

2% 

 

2000  рублден 250 000 рублга 
чейин 

1.1.2  Өнүгүү 

рублден 2000 сомдон 150000 
сомго чейин; 

50 АКШ долларынан 30 000 
долларга чейин 

1% 

 

1 500 001ден 5 000 000 
сомго/рублга чейин; 

30 001ден 100000 АКШ 
долларына/EUR 

0,75% 

 

1.1.3  Корпоративдик насыялар 
5 000 000 сомдон/ 
рублдан жогору 

100,000 USD / EUR жогору 

0,5%   

1.1.4 
Лизингди берүүнү уюштуруу боюнча 
комиссия 

  1%   

1.1.5 
Кредиттик продукт "Кант кызылчасы" 
жана "Пахта" 

кыймылдуу мүлктүн 
коопсуздугу жөнүндө 

1%   

кыймылсыз мүлк менен 
камсыздалган 

0,5%   

1.1.6  Кредиттик линия 

300,000 сомдон жана андан 
жогору; 

6,000 USD / EUR жана андан 
жогору 

1% 

Каражаттарды алдын 
ала ээлеп алуу акысы 
(пайдаланылбаган 
кредиттик линиянын 

чеги үчүн) ‐ жылдык 2%

№2  КЕРЕКТӨӨ НАСЫЯЛАРЫ       

2.1  «Онлайн кредит» 
Онлайн насыялар боюнча 
алыскы тейлөө үчүн 

5%, бирок 300 
сомдон кем эмес 

 

2.2  Бөлүп төлөө / Онлайн бөлүп төлөө 

Банктын өнөктөшүнүн эсебине 
100 000 сомго чейин 

каражаттарды чегерүү үчүн 
комиссия 

300 сом 

 

Банктын өнөктөшүнүн эсебине 
100,000 сомдон жогору 

каражаттарды чегерүү үчүн 
комиссия 

Бөлүп төлөөнүн 
суммасынан 1% 

 

2.3  Онлайн овердрафт 
"Онлайн овердрафт" насыя 
өнүмү боюнча аралыктан 

тейлөө үчүн 

3%, бирок 300 
сомдон кем эмес 

 

*  Ипотекалык  насыялар  жана  Мамлекеттик  программалар  боюнча  Банк  тарабынан  берилген  насыялар  боюнча  жана  насыя  алуучулардан 
комиссиялык чегерүүнү чектөөнүн айрым шарттары бар максаттуу топтор үчүн Банктын кредиторлору тарабынан берилген каражаттардан 
комиссия алынбайт. 
№3  БАНКТЫК КЕПИЛДИКТИ БЕРҮҮ         

  Кызматтардын түрлөрү         

3.1 
Улуттук валютада кепилдик чыгаруу үчүн 
комиссия  

100% акча каражаттык 
камсыздоону сунуш кылган 
учурда/мамлекеттик баалуу 
кагаздар/жогорку каржылык 
институнун банктык кепилдиги

Кепилдиктин 
суммасына жана 
мөөнөтүнө көз 
карандысыз 

0,5% БК (банктык 
кепилдиктин) 

суммасынан 1  кварталга 
(мөөнөттү кварталга 
чейин жогорулатуу 

тарапка 
божомолдогондо) 

Башка камсыздоону сунуш 
кылгандан кийин, кепилдиктин 

3 айдык мөөнөтү менен 

Кепилдиктин 
суммасына көз 
карандысыз 

1 ,5‐3% БК суммасынан 

Башка камсыздоону сунуш 
кылгандан кийин, кепилдиктин 

3 айдык мөөнөтү менен 

Кепилдиктин 
суммасына көз 
карандысыз 

0 ,5% БК суммасынан 
(бир жолку) + 2%дан 



 

 

 

5%га чейин БК 
суммасынан жылдык 
коюм (мөөнөттү айга 
чейин жогорулатуу 

тарапка 
божомолдогондо) 

3.2 
Эл аралык Ислам соода‐финансы корпусу 
менен тоорук каржылоо жөнүндө 
макулдашуу линиясы боюнча 

Кепилдик чыгаруу үчүн комиссия  БК суммасынан жылдык 5% ‐7% 

Көтөрүлгөн баа ITFC  Колдонулуучу USD Libor* + 2.85% 

100 000 АКШ долларынан кем туруктуу 
төлөм 

500 АКШ доллары 

*USD Libor ченеми 14.05.2019 ж. макулдашуу шарттарына ылайык, каржылоо 
мөөнө түнө жараша белгиленет 

3.3 
Банктык кепилдикти далилдөө үчүн 
комиссия 

1 000 сом/25 АК Ш доллары/20 евро 

3.4 
Кепилдиктин мөөнөт ичиндеги убакытта 
жоготуу үчүн комиссия   

5 000 сом/125 АК Ш доллары/100 евро 

3.5 
Кепилдикти насыя статусуна которуу 
комиссиясы 

1 % кепилдиктин суммасынан 

3.6 
Кепилдикти авизолоо (эл аралык 
операцияларда)   

2500 сом + авизолоо кылып жаткан банктын тарифтери 

3.7 
Банктык кепилдикти берүүдөн комиссиян 
ын минималдык суммасы 

2  000 сом/40 АК Ш доллары/30 евро 

3.8 
Банктык кепилдиктин мөөнөтүн 30 күнгө 
чейин узартуу үчүн комиссия   

0,3% суммадан, min 1000 сом/25 АКШ доллары /20 евро 

3.9 
Банктык кепилдиктин мөөнөтүн узартууда 
н кайрадан чыгартуу комиссиясы   

Кепилдикти чыгару унун тарифине карата 

( п. 2.1.) 

*Номиналдык сумманын комиссиясы минималдык сумманын комиссиясынан аз болгон учурда минималдык комиссия колдонулат   

**БК чыгаруу үчүн комиссия бардык мөөнөткө эсептелет жана бир жолу гана алынат 

***Камсыздоосуз  (кыймылдуу  мүлктү  күрөөгө  же  айлантуудагы  товарды  коюу)  банктык  кепилдик  берүү  чечими  өзгөчө  шарттарда  (1  ‐чи
даражадагы Насыялык Комитеттин чечими менен) берилет. 

****Банктык кепилдиктин мөөнөтү 30 күндөн ашык мөөнөткө узартылган учурда БК чыгаруу үчүн комиссиясы банктын  тарифтерине ылайык 
коюулат.   

№4      АККРЕДИТИВДЕР       

4.1    Импорттук аккредитивдер   Комиссиянын суммасы   

4.1.1 
Аккредитивди ачууга комиссия 
(аккредитивдин суммасынан %) 

100% акча каражаттык камсыздоону 
сунуштаган учурда 

0,5% суммадан, минималдуу комиссия ‐ 
100 АКШ доллары, максималдуу–

келишим боюнча 

Эгерде башка камсыздоону сунуш кылса
2% суммадан, минималдуу комиссия ‐ 
200$, максималдуу– келишим боюнча 

4.1.2  Аккредитивди ырастоо    Келишим боюнча, минималдуу ‐ 100 АКШ доллары   

4.1.3 
Аккредитивдин шарттарына өзгөртүү 
киргизүү   

100 АКШ доллары ар бир өзгөртүүгө 

4.1.4 
Аккредитив боюнча документтерди кабыл 
алуу, текшерүү жана төлөөгө жөнөтүү   

100 АКШ доллары 

4.1.5 
Аккредитив боюнча төлөмдү жүргүзүүнүн 
комиссиясы    0,5% суммадан, мин ималдуу комиссия ‐ 100 АКШ доллары 

4.1.6  Траттаны акцептөө    Келишим боюнча 

4.1.7 
Импорттук аккредитив менен 
байланышкан талаптарды аткаруу    Ар бир суроо‐талапка 50 АКШ доллардан   

4.2    Экспорттук аккредитивдер   Комиссиянын суммасы   
4.2.1  Алдын‐ала авизалоо    25 АКШ доллары   

4.2.2  Экспорттук аккредитивди авизолоо   
0,1% суммадан, минималду у комиссия ‐ 100 АКШ доллары, максималдуу  

 500 АКШ доллары   

4.2.3 
Экспорттук аккредитивдердин тууралыгын 
авизалоо    Ар бир өзгөртүүгө 50 АКШ доллардан 

4.2.4  Ырастоо/ Траттаны акцептөө/ Негоциация  Келишим боюнча 

4.2.5 
Аткаруучу банкка документтерди даярдап 
жөнөтүүгө комиссия   

100 АКШ доллары + почталык чыгашалар 

4.2.6 
Аккредитивди ишке ашыруу үчүн башка 
банктарга жөнөтүү    50 АКШ доллары 

4.2.7 
Экспорттук аккредитивге байланыштуу 
талаптарды аткаруу   

50 АКШ доллары 

*Номиналдык сумманын комиссиясы минималдык сумман ын комиссиясынан аз болгон учурда минималдык комиссия колдонулат 



 

 

№5   БАШКА НАСЫЯЛЫК КОМИССИЯЛАР       

   
Комиссиянын номиналдуу 

суммасы 
Комиссиянын 

минималдуу суммасы 
 

5.1 
Насыя келишиминин баштапкы шарттарын 
өзгөртүү боюнча арызды карап чыгуу үчүн 
комиссия 

Насыянын калдыгынан 0,3% 

комиссиянын 
минималдуу суммасы ‐ 

2 500 сом; 

комиссиянын 
максималдуу суммасы 

–30 000 сом 

 

5.2 

Күрөө / кепилдик келишиминин күрөө 
түзүмүн / курамын / баштапкы шарттарын 
өзгөртүү боюнча арызды кароо боюнча 
комиссия. 

Күрөөнүн күрөө наркынын 
0,3% 

комиссиянын 
минималдуу суммасы 

– 
2 500 сом; 

комиссиянын эң 
жогорку суммасы ‐ 30 

000 сом; 
кепилдикти 

алмаштыруу / жокко 
чыгаруу ‐ 2500 сом 

‐ эгерде күрөөнү бошотуу 
үчүн насыянын бир 

бөлүгүн төлөп берүү талап 
кылынса, анда мындай 
учурда, андан ары төлөө 
графигин өзгөртүү үчүн 
комиссия алынбайт 

5.3 

"Коммерциялык Банк КЫРГЫЗСТАН" 
ипотекалык насыя үчүн насыя жана башка 
кошумча төлөмдөрдү берүүнү уюштуруу 
боюнча комиссия: 
incl. 
‐ насыя берүүнү уюштургандыгы үчүн; 
‐ турак жайды сатып алуу / сатуу үчүн 
алынган каражаттарды берүү / которуу 
үчүн; 
‐ сатуучу тарабынан акча каражаттарын 
эсептен чыгаргандыгы үчүн. 

алынбайт   

 

5.4  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу "Арзан турак жай 2015‐2020" ААК 
"Коммерциялык Банк КЫРГЫЗСТАН" бир 
кредиттик табыштама боюнча Кредиттик 
маалымат бюросунан маалымат алуу үчүн 
комиссия. 

90 сом (насыя алуу үчүн арыз кабыл алынганда) 

‐ насыяга арыз кабыл 
алынган учурда комиссия 
алынат (катышуучулардын 
санына карабастан бир 
гана сумма), насыя 

берүүдөн баш тарткан 
учурда, комиссия 

кайтарылып берилбейт. 

5.5 

Күрөөгө коюлган мүлктү (кыймылсыз мүлк, 
унаа каражаттары ж.б.) алып салуу / 
токтотуу үчүн документтерди үчүнчү жакка 
(банк кызматкери эмес) ишеним кат берүү 
жолу менен даярдоо жана алып салуу үчүн 
зарыл болгон башка документтер 

акысыз 

‐ ишеним кат каалаган 
үчүнчү жакка берилиши 

мүмкүн (Кыргыз 
Республикасынын 

мыйзамдарына ылайык 
күрөөгө коюлган мүлктүн 
менчик ээсинен тышкары).

5.6  Насыя продуктулары үчүн башка төлөмдөр  2 500 сом 
‐ насыянын валютасына 

карабастан 

5.7 
Титулдук жана / же укук белгилөөчү 
документтердин түп нускаларын 
убактылуу берүү үчүн комиссия 

2 500 сом 

‐ кыймылсыз мүлктүн ар 
бир бирдиги үчүн 
комиссия алынат. 

  ‐ насыянын валютасына 
карабастан 

5.8 
Терс тарыхы бар насыя алуу үчүн арызды 
карагандыгы үчүн төлөм. 

Насыянын суммасынан 2% 

Кредиттик комитеттин 
маселени кароосу ‐ 3 

деңгээл: 
комиссиянын 

минималдуу суммасы 
1000 сом; 

комиссиянын эң 
жогорку суммасы ‐ 10 

000 сом. 

‐ терс насыя тарыхы бар, 
Банктын ички жөнгө салуу 

талаптарына ылайык 
келбеген арыздарды 

кароодо комиссия алынат.
 

‐ "Онлайн насыя", "Онлайн 
бөлүп төлөө планы" 

кредиттик өнүмдөрү үчүн 
комиссия алынбайт. 

 

Кредиттик комитеттин 
маселени кароосу ‐ 2 

деңгээл: 



комиссиянын 
минималдуу суммасы 

2000 сом; 
комиссиянын 

максималдуу суммасы 
‐ 20 000 сом 

‐ 1‐деңгээлдеги кредиттик 
комиссия, белгиленген 
босогонун чегинде 

комиссияны азайтуу / 
көбөйтүү ыйгарым укугун 

өткөрүп берди. 

Кредиттик комитеттин 
маселени кароосу ‐ 1 

деңгээл: 
комиссиянын 

минималдуу суммасы 
5000 сом; 

комиссиянын 
максималдуу суммасы 

‐ 30 000 сом. 
* Насыя келишими боюнча баштапкы шарттар өзгөргөн учурда жана бир нече түрдөгү комиссиялар болгондо, бир гана комиссия түрү 
колдонулат (суммасы боюнча эң жогору). 
** Банк кызматкерлерине берилген насыялар боюнча башка комиссиялар алынбайт.

№6  БАНКТЫН АЙЫПТЫК САНКЦИЯЛАРЫ ЖАНА ӨСҮМДӨРҮ 

6.1 
Карыздын негизги суммасы жана пайыздар 
боюнча төлөмдөрдү кеч төлөгөндүгү үчүн 

Насыя боюнча пайыздык чен өлчөмүндө. Насыя 
боюнча мөөнөтү өтүп кеткен негизги суммадан жана 
кечиктирилген ар бир күн үчүн мөөнөтүнөн өткөн 

пайыздардын суммасынан эсептелет. 

‐ бул учурда, насыянын 
бүткүл мезгили үчүн 

өндүрүлгөн айып пулдун 
суммасы насыянын 

суммасынын 20% ашпоого 
тийиш. 

6.2 
30 календардык күндөн ашык кечигүү 
үчүн, насыяга күрөөгө коюлган депозитти 
толуктоо 

Толуктоо суммасынан 5%, 
минималдуу сумма кечигүү ар бир 30 күндө 1 000 сомду түзөт 

6.3 

Күрөөгө коюлган документтердин түп 
нускасын өз убагында кайтарып 
бербегендиги үчүн (форс‐мажордун жана 
башка объективдүү себептердин 
себебинен банк өз убагында кайтып 
келбеген учурларды кошпогондо) 

Кечиккен ар бир ай үчүн 1000 сом 

6.4 
Насыяны туура эмес пайдалангандыгы 
үчүн айып 

Насыянын суммасынан 5% 

6.5 

30 (отуз) календардык күн мурда банкка 
кат жүзүндө билдирүүсүз эле, насыяны 
мөөнөтүнөн мурда толук же 
жарымжартылай төлөө 

5% негизги карызды мөөнөткө чейин тындыруу   

‐ банкка 30 (отуз) 
календардык күн мурун 
алдын ала жазуу жүзүндө 

билдирүү менен, 
мөөнөтүнөн мурда толук / 
жарым‐жартылай төлөө 

үчүн комиссия жана башка 
жыйымдар алынбайт. 

 
‐ "Онлайн насыя", "Онлайн 
транш", "Транш" насыя 

өнүмдөрүнө айып 
салынбайт. 

 
‐ эгерде карыз алуучунун 
жеке каражаттарынын 
эсебинен насыяны 

мөөнөтүнөн мурда төлөө 
биздин банкка жаңы 

насыянын келип түшүшүнө 
байланыштуу болсо, анда 
мөөнөтүнөн мурда толук / 
жарым‐жартылай төлөө 

үчүн комиссия жана башка 
жыйымдар алынбайт. 

6.6 

Насыя алгандан кийин биринчи 3 айдын 
ичинде мөөнөткө чейин толук же бөлүгү 
менен тындыруу («Кант кызылчасы», 
«Хлопок/Биохлопок» жана башка ЦДС 
өсүмдүк өстүрүүчүлүк насыя 
продукттардын долбоорунда) 

Эч кандай айып санкциялары жок 

6.7 
“Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын” 
кайра каржылоо насыясын берилген 
мөөнөткө чейин тындыруунун комиссиясы  

Эгерде насыянын сальдосу 
50% же жогору болсо, 

комиссия 5% 

2000 сом/40 АКШ 
доллары/евро 

Эгерде кардар Банкка 30 
календардык күнгө чейин 

билдирме жөнөтсө, 



 
 

   

"Эмгек акы кредит" насыя өнүмүнүн кирбейт. 
Көрсөтүлгөн комиссия бул продукт боюнча алынбайт. 

мындай учурда убакытка 
чейин тындырууга 
комиссия алынбайт 

6.8 

Насыяны колдонуу мөөнөтүнөн көз 
карандысыз "Коммерциялык банк 
КЫРГЫЗСТАН" ААКындагы утурумдук 
насыяны башка ФКМ тарабынан 
рефинансылоо учурунда кредитти 
(насыяны) мөөнөтүнөн мурун төккөндүгү 
үчүн комиссия   

Төлөнө турган негизги сумманын 5% 

6.9 

Насыя алуучуга жазуу жүзүндө 
кабарлагандан кийин 30 календардык 
күндөн кийин кошумча күрөөнү өз 
убагында бербегендиги үчүн айып пул 

Насыянын суммасынан 3% 

‐ күрөөнүн рыноктук 
баасы төмөндөгөн учурда, 
банктын талабы боюнча 

кошумча күрөө өз 
убагында берилбеген 

учурда алынат. 
* Комиссиянын минималдуу суммасы, эгерде номиналдык комиссиянын суммасы комиссиянын минималдуу суммасынан аз болсо,колдонулат 
** Банк, кардар менен макулдашуу боюнча, жогоруда көрсөтүлгөндөрдөн айырмаланган кардарлар үчүн жеке комиссияларды жана сыйакыларды 
төлөө укугун сактайт, мисалы,  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык.рынок конъюнктурасынын өзгөрүшү сыяктуу башка 
факторлорго жараша.  


