
 

 
 

Жеке жактар үчүн берилген кызматтарга тарифтер  

(бардык тарифтер сатуудан алынган салык менен көрсөтүлгөн) 

№1  Элкарт 
№2  Visa  
№3  Золотая Корона 
№4  MasterCard 

БАНКТЫК КАРТАЛАР 

№1 «ЭЛКАРТ» УЛУТТУК ТӨЛӨМ СИСТЕМАСЫНДАГЫ ЖЕКЕ ТЕЙЛӨӨ  
 Кызматтардын түрлөрү Улуттук валютада (сом) 

1.1 Карталык эсепти ачуу жана картаны чыгаруу акысыз 
1.2 Жылдык тейлөө  1-чи жыл жана кийинки жылдарга 100 сом 
1.3 Карталык эсепке акча каражат салуу  акысыз 
1.4 Картадагы акчаларды накталай түргө которуу:  

1.4.1 ‐ «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК 
инфраструктурасында 

0,5% 

1.4.2 - башка банктардын инфраструктурасында 0,6% 
1.5 Товарлар жана кызматтарга нак эмес түрдө төлөө  акысыз 
1.6 Эсептик карта боюнча терминалдык жабдуулардан 

көчурмөлөрдү түзүү  
«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын» системасында 0 сом, 

башка банктарда 5 сом. 
1.7 Картаны кайрадан чыгаруу  100 сом 
1.8 Мөөнөтү бүткон картаны кайрадан чыгаруу  

(маяна долбоору) 
акысыз 

1.9 Картаны блокко түшүрүү / блоктон чыгаруу  акысыз  / 50 сом 
1.10 "Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын" тармагында 

алынган картаны кайтарып берүү   
акысыз 

1.11 Башка банктардын тармагында алынган картаны 
кайтарып берүү (банкоматтарда, накталай акчаларды 
берген пунктарда) карта инкассация жүргүзүлгөн күнү 
же 60 (алтымыш) күндүн ичинде берилет 

150 сом 

1.12 Башка банктардын жабдууларынан өткөрүлгөн 
операциялар боюнча дооматты кароо үчүн комиссия 
кароонун стандарттык күндүк мөөнөтү 30 (отуз) күн 

200 сом 

1.13 Товарларга жана кызматтарга ссода-сатык жайларда 
нак эмес түрдө төлөө  

акысыз 

1.14 Банктардын банкоматтарында видеону көрүү үчүн  
тапшырык берүү: 

 

1.14.1 - башка банктардын кардарларына  500 сом 
1.14.2 - "Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын" 

кардарларына 
150 сом 

1.15 Маяна долбоору Келишим боюнча 
№2 «VISA» ПЛАСТИК КАРТАЛАРЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ  

 Кызматтардын  түрлөрү VISA Electron Visa Classic Visa Gold 
 валюта сом/АКШ доллары 

/евро / рубль 
сом/АКШ доллары 

/евро / рубль 
сом/АКШ 

доллары /евро / 
рубль 

2.1 Карталык эсепти ачуу жана картаны чыгаруу  акысыз акысыз акысыз 
2.2 Картаны тез арада/кайрадан чыгаруу учун комиссия 

(Бишкек ш. 1 жумуш куну, Кыргызстандын 
аймактарында 5 жумуш куну) 

200 /3 / 2 / 170 300 / 5 / 4 / 250 400 / 6 / 5 / 350 

2.3 Мөөнөтү бүткөндөн кийин картаны кайра чугаруу 
(маяна долбоору үчүн) 

акысыз   

2.4 Картаны кайра чыгаруу  150 / 2 / 1 / 120 250 / 4 / 2 / 200 350 / 5 / 4 / 300 
2.5 Кошумча картаны чыгаруу* 150 / 2 / 1 / 120 250 / 4 / 2 / 200 350 / 5 / 4 / 300 
2.6 Картаны бир жылдык тейлөө үчүн  акысыз 500 / 8 / 6 / 400 1200/ 20 / 15 

/1000 
2.7 Кийинки жылдары тейлөө  150 / 2 / 1 / 120 500 / 8 / 6 / 400 1200 /20/ 15 / 

1000 
2.8 Товарларга жана кызматтарга соода-сатык жайларда 

төлөө  
акысыз акысыз акысыз 



2.9 Төмөндөтүлбөгөн калдык  100 /2 /1/ 150 2500/ 50/ 40/ 2000 4500/ 100/ 
80/3700 

2.10 Cash-In банкоматы аркылуу карталык эсепке акча 
каражат салуу   

акысыз 

2.11 Карталык эсепке калдык пайыз төгүү  жүргүзүлбөйт жүргүзүлбөйт 2% жылдык (2 00
0 сом жана 

андан жогору 
болгон 

калдыкка) 
пайыздык 

төгүүлөр улуттук 
валютада сомдо 
гана жүргүзүлөт 

2.12 «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын» 
банкоматтарынан жана нак акчаларды берүү 
пунктарында нак акчаларды берүү:  

   

2.12.1 - "Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын" картасы 
боюнча 

0,4% 0,4% 0,4% 

2.12.2 - ички процессинг системанын карталары боюнча  0,5% 0,5% 0,5% 
2.12.3 - башка банктардын карталары боюнча  0% 0% 0% 
2.13 Башка банктын банкоматтарынан накталай акча алуу  1% мин 150 / 3 / 

2/120 
1% мин 150 / 3 / 

2/120 
1% мин 150 / 3 / 

2/120 
2.14 Ичкипроцессинг системанын банктарынын нак акча 

алуу пунктарында акча алуу  
0,8% мин 150 /3 / 

2 / 120 
0,8% мин 150 /3 / 

2 / 120 
0,8% мин 150 /3 / 

2 / 120 
2.15 Банктын өздүк тармагында балансты билүү  акысыз 
2.16 Башка банктардын тармагында балансты билүү  50 / 1 / 0,5 / 40 50 / 1 / 0,5 / 40 50 / 1 / 0,5 / 40 
2.17 Банктардын тармагында мини-көчүрмө  5 сом 5 сом 5 сом 
2.18 Башка банктардын тармагында мини-көчүрмө  40 / 0,8 / 0,5 / 30 40 / 0,8 / 0,5 / 30 40 / 0,8 / 0,5 / 30 
2.19 Картаны блоктон чыгаруу үчүн комиссия  50 / 1 / 0,8 / 40 50 / 1 / 0,8 / 40 50 / 1 / 0,8 / 40 
2.20 Картаны жокко чыгаруу үчүн комиссия  акысыз акысыз акысыз 

 
2.21 

Башка банктардын жабдууларынан өткөрүлгөн 
операциялар боюнча дооматты кароо үчүн комиссия 
кароонун стандарттык күндүк мөөнөтү 30 күн  

400 / 4 / 3 / 300 400 / 4 / 3 / 300 400 / 4 / 3 / 300 

2.22 Төлөө чектин көчүрмөсүн берүү  500 сом 500 сом 500 сом 
 

2.23 
"Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын" тармагында 
алынган картаны кайтарып берүү   

акысыз акысыз акысыз 

 
2.24 

Башка банктардын тармагында алынган картаны 
кайтарып берүү (банкоматтарда, накталай акчаларды 
берген пунктарда) карта инкассация жүргүзүлгөн күнү 
же 60 күндүн ичинде берилет  

 
150 /3/2 / 120 

 
150 /3/2 / 120 

 
150 /3/2 / 120 

2.25 Банктардын банкоматтарында видеону көрүү үчүн  
тапшырык берүү: 

   

2.25.1 - башка банктардын кардарларына  500/10/8 / 400 500/10/8 / 400 500/10/8 / 400 
2.25.2 - "Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын" 

кардарларына 
150/3/2 / 120 150/3/2 / 120 150/3/2 / 120 

2.26 Маяна долбоору Келишим боюнча 
 *кошумча картаны чыгаруу ошол класстагы же бир 

класс төмөн болот 
 

№3 «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» КАРТАЛАРЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ  
 Кызматтардын түрлөрү Улуттук валютада Чет өлкөлүк вал. 

(USD/EUR) 
Чет өлкөлүк вал. 
(RUB/KZT) 

3.1 Карталык эсепти ачуу акысыз 
3.2 Карталарды чыгаруу  акысыз 350 сом 
3.3 Жылдык тейлөө    

3.3.1 Микропроцессордук / магниттик карталар 1-чи жыл 200 сом 
2‐чи жана кийинки 
жылдар – 50 сом 

 

акысыз 

 

3.4 Төмөндөтүлбөгөн калдык (сурап алганга чейин эсеп)  100 сом 10 АКШ долл./  
10 Евро 

300 Орус. руб. 

3.5 Эсепти толуктоо 0,4% 0,4% 0,4% 
3.6 Нак акчага которуу:    

3.6.1 - «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» акысыз акысыз акысыз 
3.6.2 - ичкипроцессинг системасынын карталары 1% 1% 1% 
3.6.3 - башка банктарда  Башка банктардын комиссиясы  
3.7 Нак эмес түрдө товарларга жана кызматтарга төлөө  акысыз 



3.8 Сash‐In банкомат аркылуу акча каражаттарды картага 
салуу  

 

3.8.1 - «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» акысыз 
3.8.2 - башка банктарда  Башка банктардын комиссиясы  
3.9 Эсептик картадагы калдыкка пайыз төгүү жүргүзүлбөйт 

3.10 Кошумча картаны чыгаруу:   
3.10.1 - Магниттик сызык менен  100 сом 1 АКШ доллары /  

0,8 евро 
100 рубль 

3.10.2 - Микропроцессордук карталар 300 сом 5 АКШ доллары /  
4 евро 

350 рубль 

3.11 Картаны кайрадан чыгаруу (жоготуу, уурдатуу, 
механикалык бузулуу) – калыбына келтирүү:  

 

3.11.1 - Магниттик сызык менен  100 сом 1 АКШ доллары /  
0,8 евро 

50 рубль 

3.11.2 - Микропроцессордук карталар 350 сом 5 АКШ доллары /  
4 евро 

350 рубль 

3.11.3 - Мөөнөтү бүткөндөн кийин картаны кайра чугаруу 
(маяна долбоору үчүн) 

акысыз 

3.12 Картанын PIN‐кодун алмаштыруу 15 сом 0,2 АКШ доллары / 
0,1 евро 

15 рубль 

3.13 Банкомат аркылуу алынган картаны кайра кайтаруу акысыз 
 
 

3.14 

Башка банктардын тармагында алынган картаны 
кайтарып берүү (банкоматтарда, накталай акчаларды 
берген пунктарда) карта инкассация жүргүзүлгөн күнү 
же 60 күндүн ичинде берилет 

150 сом 3 АКШ доллары/ 
2 Евро 

150 рубль 

3.15 Банктардын банкоматтарында видеого тапшырык 
берүү: 

   

3.15.1 - башка банктардын кардарларына 500 сом 10 АКШ доллары/ 
8 Евро 

500 рубль 

3.15.2 - "Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын" 
кардарларына 

150 сом 3 АКШ доллары/ 
2 Евро 

150 рубль 

3.16 Башка банктардын кардарларынын тарабынан 
калтырылган акча каражаттарды жана карталарды 
кайтарып берүүгө тапшырык  
 

200 сом 4 АКШ доллары/ 
3 Евро 

200 рубль 

3.17 Эсептик карталар боюнча көчүрмөнү түзүү  акысыз   
3.18 Картаны “кара тизмеге” киргизүү  акысыз 
3.19 Картаны блокировкадан чыгаруу 20 сом 

 
3.20 

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын» 
банкоматтарында жана терминалдарында тейленүү:  

 

3.20.1 «Золотая корона» картасынын ‐ КР “Золотая Корона” 
төлөм картасынын банк катышуучулары 

0,5% 

3.20.2 «Золотая корона» картасынын ‐ башка банктардын 
катышуучулары 

1% 

3.21 " Золотая Корона “картадан картага” которуу:    
3.21.1 "Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын" "Золотая 

Корона" карталарынын арасында * 
Суммадан 0,2%, min 2 сом 

3.21.2 КР “Золотая Корона” төлөм карталарынын банк 
катышуучуларынын арасында * 

Суммадан 0,5%, min 5 сом 

3.21.3 КР чегинен сырткары "Золотая Корона" төлөм 
карталарынын башка банк катышуучуларынын 
арасында  

Суммадан 1%, min 10 сом 

 *Которуунун максималдуу суммасы 50000 сом/ 1000 
АКШ доллары/ 800 евро/ 30000 рубли 

 

№4 «MASTERCARD» КАРТАЛАРЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА ТЕЙЛӨӨ  
 Виды услуг Maestro MasterCard Standart MasterCard Gold 
 валюта сом/АКШ 

доллары/евро 
сом/АКШ 

доллары/евро 
сом/АКШ 

доллары/евро 
4.1 Карталык эсепти ачуу жана картаны чыгаруу  акысыз акысыз акысыз 
4.2 Картаны тез арада чыгаруу учун комиссия  200 /4 / 2 400 / 8 / 4 600 / 12 / 5 
4.3 Мөөнөтү бүткөндөн кийин картаны кайра чыгаруу 

(маяна долбоору үчүн) 
акысыз 400 / 8 / 4 600 / 12 / 5 

4.4 Картаны кайра чыгаруу 200 /4 / 2 400 / 8 / 4 600 / 12 / 5 
4.5 Кошумча картаны чыгаруу* 200 /4 / 2 400 / 8 / 4 600 / 12 / 5 
4.6 1 жылдык тейлөө үчүн акысыз 500 / 8 / 6 1200/ 20 / 15 
4.7 Кийинки жылдары тейлөө акысыз  500 / 8 / 6 1200 / 20 / 15 



4.8 Товарларга жана кызматтарга соода-сатык жайларда 
төлөө 

акысыз акысыз акысыз 

4.9 Төмөндөтүлбөгөн калдык  100 /3 /2 2000/ 30/ 25 4000/ 60/ 50 
4.10 Cash-In банкоматы аркылуу картагалык эсепке акча 

каражатын  салуу   
акысыз 

4.11 Эсептик картадагы калдыкка пайыз төгүү жүргүзүлбөйт жүргүзүлбөйт 2% жылдык (2 00
0 сом жана 

андан жогору 
болгон 

калдыкка) 
пайыздык 

төгүүлөр улуттук 
валютада сомдо 
гана жүргүзүлөт 

4.12 «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын» 
банкоматтарынан жана нак акчаларды берүү 
пунктарында акчаларды берүү: 

   

4.12.1 - "Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын" картасы 
боюнча 

0,4% 0,4% 0,4% 

4.12.2 - ички процессинг системанын карталары боюнча 0,5% 0,5% 0,5% 
4.12.3 - башка банктардын карталары боюнча 0% 
4.12.4 - башка банктын карталары менен 

«Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын» 
кассаларында 

1,5% 1,5% 1,5% 

4.13 Башка банктын банкоматтарынан накталай акча алуу 1% мин 150 / 3 / 2 1% мин 150 / 3 / 2 1% мин 150 /3/ 2 
4.14 Ичкипроцессинг системанын банктарынын нак акча 

алуу пунктарында акча алуу 
0,8% мин150 /3 /2 0,8% мин150 /3 /2 0,8% мин150/3/2 

4.15 Банктын өздүк тармагында балансты билүү акысыз 
4.16 Башка банктардын тармагында балансты билүү 50 / 1 / 0,5 50 / 1 / 0,5 50 / 1 / 0,5 
4.17 Банктын өздүк тармагында мини-көчүрмө 5 сом 5 сом 5 сом 
4.18 Башка банктардын тармагында мини-көчүрмө 40 / 0,8 / 0,5 40 / 0,8 / 0,5 40 / 0,8 / 0,5 
4.19 Картаны блоктон чыгаруу үчүн комиссия 50 / 1 / 0,8 50 / 1 / 0,8 50 / 1 / 0,8 
4.20 Картаны жокко чыгаруу үчүн комиссия акысыз акысыз акысыз 

 
4.21 

Башка банктардын жабдууларынан өткөрүлгөн 
операциялар боюнча дооматты кароо үчүн комиссия 
кароонун стандарттык күндүк мөөнөтү 30 күн 

200 / 4 / 3 200 / 4 / 3 200 / 4 / 3 

4.22 Төлөө чектин көчүрмөсүн берүү 500 сом 500 сом 500 сом 
 

4.23 
"Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын" өздүк 
тармагында алынган картаны кайтарып берүү   

акысыз акысыз акысыз 

 
 

4.24 

Башка банктардын тармагында алынган картаны 
кайтарып берүү (банкоматтарда, накталай акчаларды 
берген пунктарда) карта инкассация жүргүзүлгөн күнү 
же 60 күндүн ичинде берилет 

 
 

150 /3/2 

 
 

150 /3/2 

 
 

150 /3/2 

4.25 Банктардын банкоматтарында видеону көрүү үчүн  
тапшырык берүү: 

 

4.25.1 - башка банктардын кардарларына 500/10/8 500/10/8 500/10/8 
4.25.2 - "Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАНдын" 

кардарларына 
150/3/2 150/3/2 150/3/2 

4.26 Маяна долбоору Келишим боюнча 
 *кошумча картаны чыгаруу ошол класстагы же бир 

класс төмөн болот 
 

 


