
 

БАНКТЫК КАРТТАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАРДЫН ТАРИФЫ 

№1 Элкарт 

1.1. Кызматтардын түрлөрү  
Жеке адамдар 

Пенсионердин 
карты  

Социалдык 
төлөмдөр 

карты  

Магниттик  Контактсыз Магниттик  Контактсыз 

1.2. Карт-эсептин валютасы Сом 

1.3 Карттын иштөө мөөнөтү  3 жыл 

1.4 Эсепти жана картты тейлөө  

1.4.1 Карт-эсепке акча каражаттарын чегерүү  0 

1.4.2 Негизги картты/кошумча картты чыгаруу үчүн комиссия  Акысыз / - 200 / 200 Акысыз / - 

1.4.3 Мөөнөтү өткөндөн кийин негизги картты/кошумча картты 
чыгаруу үчүн комиссия  

Акысыз / - 200 / 200 Акысыз / - 

1.4.4 Уурдатып жибергендиги, жоготуп алгандыгы, жараксыз болуп  
калгандыгына, кардардын аты-жөнү өзгөргөндүгүнө 
байланыштуу негизги картты/кошумча картты чыгаруу үчүн 
комиссия  

 
150 / 150 

250 / 250 

 
Акысыз / - 

 
60 / - 

1.4.5 Незиги картты/кошумча картты ыкчам чыгаруу/кайра чыгаруу 
үчүн кошумча комиссия (2 жумуш күнү ичинде, Бишкек 
шаары)1 

 
200 / 200 

 
300 / 300 

 
100 / - 

1.4.6 Тейлөөгө алуу үчүн комиссия – биринчи жана акыры жылга. 
Негизги/Кошумча карт 

100 / 100 Акысыз / - 

1.4.7 ПИН-кодду өзгөртүү (Банктын банкоматтарында) 20 

1.4.8 СМС-билдирүү (ай сайын) 30 

1.4.9 Карт-эсептеги акча каражатынын калдыгына пайыздарды 
чегерүү (Пайыздык чен жылдык) 

- 5% 3% 

1.5. Жабдуулар аркылуу нактай акча чечип алуу үчүн комиссия  

1.5.1 "Керемет Банк" ААКсынын банкоматтарында жана накталай  
акча берүү жайларында акча каражаттарын алуу  

0,3% 0% 

1.5.2 Кыргыз Республикасынын аймагындагы башка банктардын 
банкоматтарында жана накталай  акча берүү жайларында акча 
каражаттарын алуу  

0,6% 

1.5.3 Чет өлкөлөрдөгү башка банктардан банкоматтарында жана 
накталай  акча берүү жайларында акча каражаттарын алуу  

- 1,5% - 

1.6 Карт-эсеп боюнча накталай эмес операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн комиссия  

1.6.1 Пост-терминалдар аркылуу ишканалардын соода-сервисттик 
ишканаларынан сатып алууларга жана кызмат көрсөтүүлөргө 
төлөө  

Акысыз 

1.6.2 Банктын АТМи аркылуу Элкарт картынанан башка банктын 
Элкарт картына такча каражатын которуу үчүн комиссия  

15  
бир транзакцияга 5 000 сомдон көп эмес  

1.6.3 ИБ жана МБ аркылуу Элкарт картынанан башка банктын 
Элкарт картына такча каражатын которуу үчүн комиссия  

0,5% 
мин. 3 сом 

1.6.4 Башка банктардан банкоматтарынын жардамы менен акча 
каражаттарын которуу  

15 

1.7 Көчүрмөлөр жана сурамдар  

1.7.1 Карт-эсеп боюнча көчүрмөнү электрондук почтага (e-mail) алуу  Акысыз 

1.7.2 "Керемет Банк" ААКсынын банкттары аркылуу карт-эсеп 
боюнча маалыматтуу алуу  

0 

1.7.3 Кыргыз Республикасынын аймагындагы башка банктардын  
банкоматтары аркылуу карт-эсеп боюнча маалыматты алуу  

 
5 

1.7.4 Чет өлкөдөгү башка банкатардын банкттары аркылуу карт-
эсеп боюнча маалыматтуу алуу 

- 10 - 

1.7.5 "Керемет Банк" ААКсынын банкоматы аркылуу карт-эсеп 
боюнча көчүрмөнү алуу  

5 сом 

1.7.6 Башка банктардын  банкоматтары аркылуу карт-эсеп боюнча 
көчүрмөнү алуу  

7 сом 

1.8 Карт менен операцияларды токтото туруу/жандандыруу  

1.8.1 Картты блоктоо («катаал» стоп баракчага киргизбестен) Акысыз 

1.8.2 Картты блоктоо («катаал» стоп баракчага киргизүү менен)2 20 Акысыз 20 

1.8.3 Картты блоктон чыгаруу  Акысыз 

1.8.4 Активдүү эмес эсеп үчүн комиссия3 100 - 100 

1.9 Даттануулар менен иш алып баруу  

1.9.1 Сыртта турган Банктын жабдуусунда жүзөгө ашырылган 
операцияга финансылык даттанууларды кароого алуу үчүн 
комиссия  
Кароого алуу мөөнөтү –  30 (отуз) жумуш күнүнө чейин. 

100 

1.9.2 "Керемет Банк" ААКсынын банкоматтарында транзакцияларды 
жүзөгө ашырууда кардар тарабынан унутулуп калынган 
каражатты кайтарып берүү үчүн комиссия  

100 

1.9.3 Кардардын карт-эсеби боюнча жүзөгө ашырылган, "Керемет Банк" ААКсынын банкоматтарынан талаштуу транзакциялар боюнча 
видео көзөмөлдү талап кылуу  

1.9.3.1 «Керемет Банк» ААКсынын кардарлары үчүн  500 

1.9.3.2 Сыртта турган уюмдар жана сыртта турган уюмдардын 
кардарлары үчүн  

1000 

1.9.3.3 Кардардын карт-эсеби боюнча боюнча жүзөгө ашырылган 
сыртта турган Банктын банкоматтарынан талаштуу 
транзакциялар боюнча видео көзөмөлдү талап кылуу  

 
Эквайер тарифтерине ылайык 

 

                                                           
1 Аймактарда картты ылдам кайрадан чыгаруу ъчън комиссия – 4 жумуш кънъ ичинде. 
2 Стоп-баракчага киргизилген блоктон чыгырлбайт жана кайрадан жасалып чыгышы зарыл. 
3 Эгерде эсеп алты ай жана андан ашык мезгил аралыгында активдъъ болбосо комиссия алынат. Комиссия эсептеги калган каражат =лч=мънд= алынат, бирок 100 сомдон 

ашык эмес. 



№2 Виза стандарт / аманатчылар үчүн / Золотая корона которууларын алуучулар үчүн 

2.1 Кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү VISA Classic VISA Gold VISA Infinite 

2.2 Карт-эсептин валютасы сом долл. руб* сом долл. евро руб* сом долл. евро 

2.3 Картанын колдонуу мөөнөтү 3 жыл 2 жыл 

2.4 Эсепти жана картаны тейлөө 

2.4.1 Камсыздандыруу депозити1 200 3 0 1000 20  20 0 50 000 1000  1000 

2.4.2 Карт-эсепке акча каражаттарын киргизүү 2 0 

2.4.3 
Негизги/кошумча картаны чыгаруу үчүн 
комиссия (5 жумуш күнү ичинде) 

0 

2.4.4 
Картанын колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин 
негизги/кошумча картаны кайра чыгаруу үчүн 
комиссия (5 жумуш күнү ичинде) 

0 

2.4.5 
Картаны жылдык тейлөө үчүн комиссия, 
биринчи жана кийинки жылдар 
Негизги карта/Кошумча карта3 

 
200/ 
100 

 
3/1.5 

 
0 

 
1000 
/500  

 
 20/ 
10 

 
20/ 
10 

 
0 

 
20 000  

 
300 

 
250 

2.4.6 

Уурдоо, жоготуу, бузуу, кардардын ФАА 
алмаштыруу ж.б. себеби боюнча картаны 
кайра чыгаруу үчүн комиссия. Негизги 
карта/Кошумча карта 

 
400  

 
8 

 
400 

 
1200 

 
20 

 
20 

 
1200 

 
3000  

 
   50 

 
   50 

2.4.7 

Негизги/кошумча картаны шашылыш 
чыгаруу/кайра чыгаруу үчүн кошумча комиссия 
(2 жумуш күнү ичинде, Бишкек ш.) 4 

 
500  

 
9 

 
500 

 
1500  

 
 25 

 
 25 

 
1500 

 
0 

2.4.8 
ПИН-кодду өзгөртүү (Банктын 
банкоматтарында) 

20  0,3     20 20 0,3   0,3   20 0 

2.4.9 СМС - кабарлоо (ай сайын) 30  0,5 30 30 0,5  0,5 30 0 

2.5 “Керемет Банк» ААК карталары боюнча түзүлүштөр аркылуу накталай акча каражаттарын алуу үчүн комиссия 

2.5.1 
“Керемет Банк» ААК банкоматтарында жана 
POS-терминалдарында (бөлүмдөрүндө) акча 
каражаттарын алуу 5 

0,3% 

2.5.2 
КР аймагындагы башка банктардын 
банкоматтарында акча каражаттарын алуу 

0,5% 0,5% 0,5% 

Мин 80  Мин 
1,5 

Мин 80 Мин 
80 

Мин
1,5 

Мин 
1,5 

Мин8
0 

Мин  
80  

Мин 
1,5 

Мин 1,5 

2.5.3 

Чет өлкөдөгү башка банктардын 
банкоматтарында акча каражаттарын алуу 

1% 1%  1% 

Мин 
150  

Мин 
 3 

Мин 
150  

Мин 
150  

Мин 
 3 

Мин 
 3 

Мин 
150 

Мин 
150  

Мин 
 3 

Мин 
 3 

2.5.4 

КР аймагындагы жана чет өлкөлөрдөгү башка 
Банктардын бөлүмдөрүндө акча каражаттарын 
алуу 6 

1% 1% 1% 

Мин 
500  

Мин  
8 

Мин 
500 

Мин 
500  

Мин  
8 

Мин  
8 

Мин 
500 

Мин 
500  

Мин  
8 

Мин  
8 

2.6 Карт-эсеп боюнча накталай эмес операцияларды жүргүзүү үчүн комиссия 

2.6.1 
Соода-тейлөө ишканаларындагы сатып 
алууларга жана кызмат көрсөтүүлөргө пос-
терминалдар аркылуу төлөө 

0 

2.7 Көчүрмөлөр жана суроо-талаптар 

2.7.1 
Карт-эсеп боюнча көчүрмөлөрдү ай сайын 
электрондук почтага (e-mail) алуу 

0 

2.7.2 
“Керемет Банк» ААК банкоматтары аркылуу 
баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-
билүү талабы 

0 

2.7.3 

Башка банктардын банкоматтары аркылуу, 
ошондой эле КР чегинен тышкары баланстын 
абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү 
талабы 

40  0,5 40 40 0,5  0,5  40 0 

2.8 Карта менен операцияларды токтотуу/кайрадан жүргүзүү 

2.8.1 Картаны убактылуу бөгөттөө 0 0 0 

2.8.2 Картага бөгөт коюу (стоп баракча) 7 20 0,3 20  20 0,3 0,3 20  0 

2.8.3 Картаны бөгөттөн чыгаруу 0 

2.8.4 Активсиз эсеп үчүн комиссия8 100 2 100 100 2  2 100 100  2 2 

2.9 Lounge Key программасы боюнча бизнес залдарга кирүү үчүн комиссия 

2.9.1 Жылына 6 жолу 9 - - Акысыз 

2.9.2 Жылына 6 жолудан көп - - 
Ар бир кирүү үчүн 32 АКШ 

доллары 

2.10 Доо иштери боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

2.10.1 
“Керемет Банк» ААК банкоматтарында 
транзакцияны өткөрүүдө кардар унутуп кеткен 
акча каражаттарын кайтаруу үчүн комиссия 

100 

2.10.2 
Кардардын карт-эсеби боюнча өткөрүлгөн талаштуу транзакциялар боюнча «Керемет Банк» ААК банкоматтарында видео байкоону суроо 
талабы 

2.10.2.1 “Керемет Банк» ААК кардарлары үчүн 500 

2.10.2.2 
четтик уюмдар жана четтик уюмдардын 
кардарлары үчүн 

1000 

2.10.2.3 

Кардардын карт-эсеби боюнча өткөрүлгөн 
талаштуу транзакция боюнча четтик 
Банктардын банкоматтарындагы видео 
байкоону суроо талабы 

Эквайер тарифтерине ылайык 

                                                           
* Visa (Classic, Gold) төлөм карталары рубль валютасында Банктын аманатчылары үчүн гана чыгарылат, ал эми Золотая Корона которууларын алуучулар үчүн сом менен гана чыгарылат. 
1 Камсыздандыруу депозитинин суммасы карта эсебине каражаттар биринчи жолу түшкөндө карта эсебине бөгөттөлөт. Бул сумма карта эсебин жапканда жеткиликтүү болот. 
Камсыздандыруу депозити аманатчылар үчүн жана Золотая Корона которууларын алуучулар үчүн – 0. 
2 Аманатчылар үчүн депозиттик каражаттарды (анын ичинде кошуп эсептелген пайыздарды) жана которууларды алуучулар үчүн Золотая Корона системасы боюнча түшкөн каражаттарды 
эсепке киргизүү– 0; башка акча каражаттарын эсепке киргизүү аманатчылар жана Золотая Корона которууларын алуучулар үчүн - 0,3%. 
3 Картаны жылдык тейлөө үчүн комиссия: аманатчылар үчүн – 0%  биринчи жана кийинки жылдары, Золотая Корона которууларын алуучулар үчүн – 0% биринчи жана кийинки жылдары. 
4 Аймактарда картаны тез чыгаруу - 4 жумуш кундун ичинде. 
5 «Керемет Банк» ААК банкоматтарында жана POS-терминалдарында (бөлүмдөрүндө) акча каражаттарын алуу аманатчылар үчүн жана Золотая Корона которууларын алуучулар үчүн– 0%. 
6 Четтик POS- терминалдарда (кассаларда) акча каражаттарын алууда банктар накталай акча берүү үчүн кошумча комиссия алышы мүмкүн. 
7 Стоп баракчага киргизилген карта бөгөттөн чыгарылбайт жана кайра чыгарылышы керек. 
8 Комиссия эгерде эсеп алты ай бою же андан ашуун активсиз болсо алынат. Комиссия эсептеги калдыктын өлчөмүндө, бирок 100 сомдон/рублдан, 2 АКШ долларынан/евродон көп эмес 
алынат. 
9 Банк өзүнө акысыз келүүлөрдүн санын өзгөртүү укугун калтырат  



№3 VISA насыялык картасы 

3.1 Кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү VISA Classic VISA Gold 

3.2 Карт-эсептин валютасы сом доллар сом доллар 

3.3 Картанын колдонуу мөөнөтү 3 года 

3.4 Эсепти жана картаны тейлөө 

3.4.1 Камсыздандыруу депозити 0 

3.4.2 Карт-эсепке акча каражаттарын киргизүү 0 

3.4.3 Картаны чыгаруу үчүн комиссия (5 жумуш күнү ичинде) 0 

3.4.4 Картанын колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин картаны кайра 
чыгаруу үчүн комиссия (5 жумуш күнү ичинде) 

0 

3.4.5 Картаны жылдык тейлөө үчүн комиссия, биринчи жана кийинки 
жылдар 

200 3 1000 20 

3.4.6 Уурдоо, жоготуу, бузуу, кардардын ФАА алмаштыруу ж.б. себеби 
боюнча картаны кайра чыгаруу үчүн комиссия 

400  8 1200  20 

3.4.7 Негизги/кошумча картаны шашылыш чыгаруу/кайра чыгаруу үчүн 
кошумча комиссия (2 жумуш күнү ичинде, Бишкек ш.) 1 

500  9 1500  25 

3.4.8 ПИН-кодду өзгөртүү (Банктын банкоматтарында) 20  0,3 20  0,3 

3.4.9 СМС - кабарлоо (ай сайын) 30  0,5 30  0,5 

3.5 “Керемет Банк» ААК карталары боюнча түзүлүштөр аркылуу накталай акча каражаттарын алуу үчүн комиссия 

3.5.1 
“Керемет Банк» ААК банкоматтарында жана POS-терминалдарында 
(бөлүмдөрүндө) акча каражаттарын алуу 

1% 

3.5.2 
КР аймагындагы башка банктардын банкоматтарында акча 
каражаттарын алуу 

1% 1% 

Мин. 150 Мин. 3 Мин. 150 Мин. 3 

3.5.3 
Чет өлкөдөгү башка банктардын банкоматтарында акча 
каражаттарын алуу 

1% 1% 

Мин. 150 Мин. 3 Мин. 150 Мин. 3 

3.5.4 
КР аймагындагы жана чет өлкөлөрдөгү башка Банктардын 
бөлүмдөрүндө акча каражаттарын алуу 2 

1% 1% 

Мин. 500  Мин. 8 Мин. 500  Мин. 8 

3.6 Карт-эсеп боюнча накталай эмес операцияларды жүргүзүү үчүн комиссия 

3.6.1 
Соода-тейлөө ишканаларындагы сатып алууларга жана кызмат 
көрсөтүүлөргө пос-терминалдар аркылуу төлөө 

1% 

3.6.2. Акчаны картадан "КереметБанк" ААКнын каалаган эсебине которуу3 1% 

3.6.3. 
Акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын башка банктарында 
ачылган эсептерге которуу 

1% 

3.7 Көчүрмөлөр жана суроо-талаптар 

3.7.1 
Карт-эсеп боюнча көчүрмөлөрдү ай сайын электрондук почтага (e-
mail) алуу 

0 

3.7.2 
“Керемет Банк» ААК банкоматтары аркылуу баланстын абалы 
жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы 

0 

3.7.3 
Башка банктардын банкоматтары аркылуу, ошондой эле КР чегинен 
тышкары баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү 
талабы 

40  0,5 40  0,5 

3.8 Карта менен операцияларды токтотуу/кайрадан жүргүзүү 

3.8.1 Картаны убактылуу бөгөттөө 0 0 

3.8.2 Картага бөгөт коюу (стоп баракча)4 20 0,3 20 0,3 

3.8.3 Картаны бөгөттөн чыгаруу 0 

3.8.3 Активсиз эсеп үчүн комиссия5 100  2 100  2 

3.8.4. Картаны убактылуу бөгөттөө 100 

3.9 Доо иштери боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

3.9.1 
“Керемет Банк» ААК банкоматтарында транзакцияны өткөрүүдө 
кардар унутуп кеткен акча каражаттарын кайтаруу үчүн комиссия 

100 

3.9.2 
Кардардын карт-эсеби боюнча өткөрүлгөн талаштуу транзакциялар боюнча «Керемет Банк» ААК банкоматтарында видео байкоону 
суроо талабы 

3.9.2.1 “Керемет Банк» ААК кардарлары үчүн 500 

3.9.2.2 четтик уюмдар жана четтик уюмдардын кардарлары үчүн 1000 

3.9.2.3 
Кардардын карт-эсеби боюнча өткөрүлгөн талаштуу транзакция 
боюнча четтик Банктардын банкоматтарындагы видео байкоону 
суроо талабы 

Эквайер тарифтерине ылайык 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Аймактарда картаны тез чыгаруу - 4 жумуш кундун ичинде. 
2 Четтик POS- терминалдарда (кассаларда) акча каражаттарын алууда банктар накталай акча берүү үчүн кошумча комиссия алышы мүмкүн. 
3  Кошумча которуу акысы. 
4 Стоп баракчага киргизилген карта бөгөттөн чыгарылбайт жана кайра чыгарылышы керек.  
5 Комиссия эгерде эсеп алты ай бою же андан ашуун активсиз болсо алынат. Комиссия эсептеги калдыктын өлчөмүндө, бирок 100 сомдон/2 АКШ долларынан  көп эмес 
алынат. 
 



№4 UnionPay  

4.1 Кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү UnionPay Classic UnionPay Gold 

4.2 Валюта сом доллар сом доллар 

4.3 Картанын колдонуу мөөнөтү 3 жыл 

4.4 Эсепти жана картаны тейлөө 

4.4.1 Карт-эсепке акча каражаттарын киргизүү 0 

4.4.2 Негизги/кошумча картаны чыгаруу үчүн комиссия (5 
жумуш күнү ичинде) 

0 

4.4.3 Картанын колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин 
негизги/кошумча картаны кайра чыгаруу үчүн 
комиссия (5 жумуш күнү ичинде) 

0 

4.4.4 Жылдык тейлөө үчүн комиссия (биринчи жана 
кийинки жылдары) 
Негизги карта/кошумча карта 

 
200  

 
4 

 
1000 / 500 

 
20  / 10 

4.4.5 Уурдоо, жоготуу, бузуу, кардардын ФАА алмаштыруу 
ж.б. себеби боюнча картаны кайра чыгаруу үчүн 
комиссия Негизги карта/кошумча карта 

 
500  

 
9 

 
1000  

 
20 

4.4.6 Негизги/кошумча картаны шашылыш чыгаруу/кайра 
чыгаруу үчүн кошумча комиссия (2 жумуш күнү ичинде, 
Бишкек ш.) 1 

 
500  

 
9 

 
1000  

 
20 

4.4.7 ПИН-кодду өзгөртүү (Банктын банкоматтарында) 20  0,3 20 0,3 

4.4.8 СМС - кабарлоо (ай сайын) 30  0,5           30 0,5 

4.5 Түзүлүштөр аркылуу накталай акча алуу үчүн комиссия 

4.5.1 “Керемет Банк» ААК банкоматтарында жана POS-
терминалдарында акча каражаттарын алуу. Негизги 
карта/кош. карта 

0,3% 

4.5.2 Башка банктардын банкоматтарында акча 
каражаттарын алуу. Негизги карта/кошумча карта 

2% 

мин. 200  мин. 4 мин. 200 мин.4 

4.6 Карт-эсеп боюнча накталай эмес операцияларды жүргүзүү үчүн комиссия 

4.6.1 Соода-тейлөө ишканаларындагы сатып алууларга 
жана кызмат көрсөтүүлөргө пос-терминалдар 
аркылуу төлөө 

0 

4.7 Көчүрмөлөр жана суроо-талаптар 

4.8 Карт-эсеп боюнча көчүрмөнү электрондук почтага (e-
mail) алуу 

0 

4.8.1 “Керемет Банк» ААК банкоматтары аркылуу 
баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү 
талабы 

0 

4.8.2 КР аймагындагы башка банктардын банкоматтары 
аркылуу баланстын абалы жөнүндө маалыматты 
сурап-билүү талабы 

 
20 

 
0,3 

 
20 

 
0,3 

4.8.3 Чет өлкөдөгү башка банктардын банкоматтары 
аркылуу баланстын абалы жөнүндө маалыматты 
сурап-билүү талабы 

20 0,3 20 0,3 

4.9 Карта менен операцияларды токтотуу/кайрадан жүргүзүү 

4.9.1 Картага бөгөт коюу (“катуу” стоп-баракчасына 
киргизбестен) 

0 

4.9.2 Картага бөгөт коюу (“катуу” стоп-баракчасына 
киргизүү менен)2 

20 0,3 20 0,3 

4.9.3 Картаны бөгөттөн чыгаруу 50 1 50 1 

4.9.4 Активсиз эсеп үчүн комиссия3 100 2 100 2 

4.10 Доо иштери боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

4.10.11 “Керемет Банк» ААК банкоматтарында транзакцияны 
өткөрүүдө кардар унутуп кеткен акча каражаттарын 
кайтаруу үчүн комиссия 

 
100 

4.10.12 Кардардын карт-эсеби боюнча өткөрүлгөн талаштуу транзакциялар боюнча «Керемет Банк» ААК банкоматтарында видео 
байкоону суроо талабы 

4.10.12.1 “Керемет Банк» ААК кардарлары үчүн 500 

4.10.12.2 четтик уюмдар жана четтик уюмдардын кардарлары 
үчүн 

1000 

4.10.12.3 Кардардын карт-эсеби боюнча өткөрүлгөн талаштуу 
транзакция боюнча четтик Банктардын 
банкоматтарындагы видео байкоону суроо талабы 

Эквайер тарифтерине ылайык 

 
 
 
 
 
  

                                                           
1 Аймактарда картаны тез чыгаруу - 4 жумуш кундун ичинде. 
2 Стоп баракчага киргизилген карта бөгөттөн чыгарылбайт жана кайра чыгарылышы керек. 
3 Комиссия эгерде эсеп алты ай бою же андан ашуун активсиз болсо алынат. Комиссия эсептеги калдыктын өлчөмүндө, бирок 100 сомдон/ 2 АКШ долларынан  көп эмес 
алынат. 



№5 UPI Diamond (кредитная карта) 

5.1 Кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү UPI Diamond Стандарт UPI Diamond Loyal 

5.2 Валюта карты сом / доллар / юани сом / доллар / юани 

5.3 Картанын негизги валютасы KGS 

5.3 Картанын колдонуу мөөнөтү 3 жыл 

5.5 Эсепти жана картаны тейлөө 

5.5.1 Камсыздандыруу депозити1 50 000 сом 0 

5.5.2 Карт-эсепке акча каражаттарын киргизүү 0 

5.5.3 Карта чыгаруу үчүн комиссия (картаны 5 жумуш күнү 
ичинде чыгаруу) 

0 

5.5.4 Картанын колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин картаны 
кайра чыгаруу үчүн комиссия (5 жумуш күнү ичинде 
кайра чыгаруу) 

0 

5.5.5 Картаны жылдык тейлөө үчүн комиссия 20 000 сом 15 000 сом 

5.5.6 Уурдоо, жоготуу, бузуу, кардардын ФАА алмаштыруу 
ж.б. себеби боюнча картаны кайра чыгаруу үчүн 
комиссия 

1 000 сом 

5.5.7 Негизги/кошумча картаны шашылыш чыгаруу/кайра 
чыгаруу үчүн кошумча комиссия (2 жумуш күнү ичинде) 

1 000 сом 

5.6 «Керемет Банк» ААК карталары боюнча операциялар үчүн комиссиялар 

5.6.1 Акча каражаттарын «Керемет Банк» ААК 
банкоматтарында жана POS-терминалдарында 
(кассаларында) алуу суммадан жана операциянын 
валютасында. 

0,3% 

5.6.2 Акча каражаттарын башка банктардын 
банкоматтарында жана POS-терминалдарында 
(кассаларында), ошондой эле КР чегинен тышкары 
алуу2 

2% мин 200 / 3 / 19 

5.6.3 Соода-тейлөө ишканаларындагы сатып алууларга жана 
кызмат көрсөтүүлөргө пос-терминалдар аркылуу төлөө 

0 

5.6.4 “Керемет Банк» ААК банкоматтары аркылуу 
коммуналдык кызмат көрсөтүүлөргө төлөө 

Мин 5 / 0,1/ 0,6 

5.7 Көчүрмөлөр жана суроо-талаптар 

5.7.1 Карт-эсеп боюнча көчүрмөлөрдү ай сайын электрондук 
почтага (e-mail) алуу 

0 

5.7.2 “Керемет Банк» ААК банкоматтары аркылуу баланстын 
абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы 

20 / 0,3 / 2,0 

5.7.3 Башка банктардын банкоматтары аркылуу, ошондой эле 
КР чегинен тышкары баланстын абалы жөнүндө 
маалыматты сурап-билүү талабы 

100 / 1,5 / 10 

5.8 Карта менен операцияларды токтотуу/кайрадан жүргүзүү 

5.8.1 Картаны убактылуу бөгөттөө 0 

5.8.2 Картага бөгөт коюу (стоп баракча) 
Стоп-баракчага киргизилген карта бөгөттөн чыгарылбайт 
жана кайра чыгарылышы керек 

0 

5.8.3 Картаны бөгөттөн чыгаруу 0 

5.8.4 Активсиз эсеп үчүн комиссия3 100 сом 

5.9 Кошумча кызмат көрсөтүүлөр 

5.9.1 СМС-кабарлоо (ай сайын) 0 

5.9.2 ПИН-кодду өзгөртүү (Банктын банкоматтарында) 0 

5.10 Dragon Pass картасын пайдалануу үчүн комиссия 

5.10.1 Карта чыгаруу үчүн комиссия акысыз 

5.10.2 Уурдоо, жоготуу, бузуу, кардардын ФАА алмаштыруу ж.б. 
себеби боюнча картаны кайра чыгаруу үчүн комиссия 

 
1 000 сом 

5.10.3 Колдонуу мөөнөтү 1 жыл 

5.11 Карта кармоочунун Lounge-зонага кирүүсү үчүн комиссия 

5.11.1 Карта кармоочунун Lounge-зонага кирүүсү үчүн комиссия 
(чектөөсүз санда) 

акысыз 

5.11.2 Карта кармоочуну бир коштоочунун Lounge-зонага 
кирүүсү үчүн комиссия (Отчеттук айдан кийинки ай 
ичинде акцептсиз тартипте карта эсебинен алынат. 
Комиссия ар бир кошумча коштоо үчүн кошо көбөйөт) 

ар бир кирүү үчүн 20 АКШ доллары (операция өткөрүү датасына карата КРУБ 
курсу боюнча эсептин негизги валютадагы эквиваленти) 

5.12 Доо иштери боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

5.12.2 “Керемет Банк» ААК банкоматтарында транзакцияны 
өткөрүүдө кардар унутуп кеткен акча каражаттарын 
кайтаруу үчүн комиссия 

100 

5.12.3 Кардардын карт-эсеби боюнча өткөрүлгөн талаштуу транзакциялар боюнча «Керемет Банк» ААК банкоматтарында видео 
байкоону суроо талабы 

5.12.3.1 “Керемет Банк» ААК кардарлары үчүн 500 

5.12.3.2 четтик уюмдар жана четтик уюмдардын кардарлары 
үчүн 

1000 

5.12.3 Кардардын карт-эсеби боюнча өткөрүлгөн талаштуу 
транзакция боюнча четтик Банктардын 
банкоматтарындагы видео байкоону суроо талабы 

Эквайер тарифтерине ылайык 

 

ЭСКЕРТҮҮ: Банк жеке тарифтерди өзгөртүү жана белгилөө укугун өзүнө калтырат. 

___________________________________ 

1 Камсыздандыруу депозитинин суммасы карта эсебине каражаттар биринчи жолу түшкөндө карта эсебине бөгөттөлөт. Бул сумма карта эсебин жапканда жеткиликтүү болот. 
2Четтик POS- терминалдарда (кассаларда) акча каражаттарын алууда банктар накталай акча берүү үчүн кошумча комиссия алышы мүмкүн.  
3 Комиссия эгерде эсеп алты ай бою же андан ашуун активсиз болсо алынат. Комиссия эсептеги калдыктын өлчөмүндө, бирок 100 сомдон көп эмес алынат.  



      20___-жылдын «____» _________№_______ 

Элкарт-Бизнести  

тейлөө жана корпоративдик карт-эсепти жүргүзүү боюнча  

банктык кызмат көрсөтүүлөр Келишимине карата №1-тиркеме  

                  
ЭЛКАРТ БАНКТЫК КАРТТАРЫ МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА ТАРИФТЕР  

  ______________________________________________________________ 
(Уюмдун аталы) 

№ Кызмат көрсөтүүнүн аталышы  
Элкарт-Бизнес 

Магниттик  Контактсыз  

1. Карт-счет валютасы  Сом 

2. Карттын иштөө мөөнөтү 3 жыл 

3. Эсепти жана картты тейлөө 

3.1. Минималдуу баштапкы төлөм  0  

3. 2. Карт-эсепке акча каражаттарын чегерүү  

3.2.1. 
Товардык эквайринг боюнча эсепке келип түшкөн акча каражаттарын (POS-терминалдар аркылуу 
товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө төлөм катары) чегерүү 1 

0 

3.2.2. Башка акча каражаттарын чегерүү2 0,3% 

3.3. Картты чыгаруу үчүн комиссия  Акысыз 200 сом 

3.4. Мөөнөтү өткөндөн кийин негизги картты комиссия  Акысыз 200 сом 

3.5 
Уурдатып жибергендиги, жоготуп алгандыгы, жараксыз болуп  калгандыгына, кардардын аты-жөнү 
өзгөргөндүгүнө байланыштуу негизги картты чыгаруу үчүн комиссия3 

80 сом 250 сом 

3.6 
Незиги картты/кошумча картты ыкчам чыгаруу/кайра чыгаруу үчүн кошумча комиссия (2 жумуш күнү ичинде, 
Бишкек шаары) 4 

100 сом 300 сом 

3.7 Тейлөө үчүн комиссия – биринчи жыл  130 сом 

3.8 Тейлөө үчүн комиссия – экинчи жана кийинки жылдары  100 сом 

3.9 ПИН-кодду алмаштыруу (Банктын банкоматтарында) 20 сом 

3.10 СМС-билдирүү (ай сайын)5  30 сом 

4. Жабдуулар аркылуу накталай акча алуу  

4.1. "Керемет Банк" ААКсынын банкоматтарынан жана нактаай акча алуу пункттарынан акча каражаттарын алуу  0% 

4.2. Башка банктардын банкоматтарынан жана нактаай акча алуу пункттарынан акча каражаттарын алуу  0,60% 

4.3 Чет өлкөдө банкоматтардан жана нактаай акча алуу пункттарынан акча каражаттарын алуу  - 1,5% 

5. Карт-эсеп боюнча накталай эмес операцияларды өткөрүү үчүн комиссиялар  

5.1. 
Пос-терминалдар аркылуу товардык-сервистик ишканаларынан сатып алууларга жана кызмат көрсөтүүлөргө 
төлөөлөр  

Акысыз 

5.2. 
Банктын АТМи аркылуу Элкарт картынанан башка банктын Элкарт картына такча каражатын которуу үчүн 

комиссия  
15 не более 5 000 сом за одну 

транзакцию 

5.3. 
ИБ жана МБ аркылуу Элкарт картынанан башка банктын Элкарт картына такча каражатын которуу үчүн 

комиссия  
0,5% мин. 3 сом 

5.4. Башка банктаржын банкоматтары аркылуу акча когторуулар  15 

6. Көчүрмөлөр жана сурамдар 

6.1. Карт-эсеп боюнча көчүрмөнү электрондук почтага (e-mail) алуу  Акысыз 

6.2. "Керемет Банк" ААКсынын банкттары аркылуу карт-эсеп боюнча маалыматтуу алуу Акысыз 

6.3. Башка банктардын  банкоматтары аркылуу карт-эсеп боюнча көчүрмөнү алуу  5 сом 

6.4 Чет өлкөдөгү башка банкатардын банкттары аркылуу карт-эсеп боюнча маалыматтуу алуу -  10 сом 

6.5. "Керемет Банк" ААКсынын банкоматы аркылуу карт-эсеп боюнча көчүрмөнү алуу  5 сом 

6.6. Башка банктардын  банкоматтары аркылуу карт-эсеп боюнча көчүрмөнү алуу  7 сом 

7. Карт менен операцияларды токтото туруу/жандандыруу 

7.1. Картты блоктоо («катаал» стоп баракчага киргизбестен) Акысыз 

7.2. Картты блоктоо («катаал» стоп баракчага киргизүү менен) 20 сом 

7.3. Картты блоктон чыгаруу  Акысыз 

7.4 Активдүү эмес эсеп үчүн комиссия6 100 сом 

8. Даттануулар менен иш алып баруу  

8.1. 

Сыртта турган Банктын жабдуусунда жүзөгө ашырылган операцияга финансылык даттанууларды кароого 

алуу үчүн комиссия  

Кароого алуу мөөнөтү –  30 (отуз) жумуш күнүнө чейин. 
100  

8.2. 
"Керемет Банк" ААКсынын банкоматтарында транзакцияларды жүзөгө ашырууда кардар тарабынан унутулуп 
калынган каражатты кайтарып берүү үчүн комиссия 

100  

8.3. 
Кардардын карт-эсеби боюнча жүзөгө ашырылган, "Керемет Банк" ААКсынын банкоматтарынан талаштуу транзакциялар боюнча 
видео көзөмөлдү талап кылуу 

8.3.1 «Керемет Банк» ААКсынын кардарлары үчүн  500 

8.3.2 Сыртта турган уюмдар жана сыртта турган уюмдардын кардарлары үчүн  1000 

8.4. 
Кардардын карт-эсеби боюнча боюнча жүзөгө ашырылган сыртта турган Банктын банкоматтарынан 

талаштуу транзакциялар боюнча видео көзөмөлдү талап кылуу  
Эквайер тарифтерине ылайык  

 
ЭСКЕРТҮҮ: Жеке тарифтерди өзгөртүү жана белгилүү укугун банк өзүндө калтырат.  

                                                           
1 Карттарды кармап туруучуга сатылып =тк=рълг=н товарлар (иштер кызмат к=рс=тъъл=р) ъчън Ишкананын эсебине келип тъшк=н транзакция суммасынан Банктын 

комиссиясы электрондук терминалдарды (POS-терминалов) жайгаштыруу Келишиминде белгиленет. 
2 Т=л=м терминалында бир ирет толтуруунун максималдуу суммасы – 15 000 сом. Толуктоолор саны боюнча чект==л=р орун алган эмиес. 
3 Уурдатып жибергендиги, жоготуп алгандыгы, жараксыз болуп  калгандыгына, кардардын аты-ж=нъ =зг=рг=ндъгън= байланыштуу негизги картты чыгаруу учурунда 

«катаал» стоп баракчага киргизилет. 
4 Аймактарда картты ылдам кайрадан чыгаруу ъчън комиссия – 4 жумуш кънъ ичинде. 
5 СМС-билдиръъ ъчън абоненттик укук ай сайын алынат. 
6 Эгерде эсеп алты ай жана андан ашык мезгил аралыгында активдъъ болбосо комиссия алынат. Комиссия эсептеги калган каражат =лч=мънд= алынат, бирок 100 сомдон 

ашык эмес. 

 



      Төлөм карталарын пайдалануу менен  
эмгек акыны төлөө боюнча келишимдин  

№1 тиркемеси  

№ 1   Кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү VISA Classic VISA Gold 
Элкар

т 
UnionPay 
Classic 

UnionPay 
Gold 

UnionPay/ 
Элкарт 

2 

Карт-эсептин валютасы 
Сом/ 
АКШ 

доллары 

Сом/ 
АКШ 

доллары 

Сом Сом/ 
АКШ 

доллары 

Сом/ 
АКШ 

доллары 

Сом/ 
АКШ 

доллары 

3 Картанын колдонуу мөөнөтү 3 жыл 

4 Эсепти жана картаны тейлөө 

4.1 Камсыздандыруу депозитиi 
100 / 2 1000 / 20 - - - - 

4.2 Карт-эсептерге акча каражаттарын киргизүү 0 

4.3 Негизги/кошумча картаны чыгаруу үчүн комиссия 
(5 жумуш күнү ичинде) 

0 

4.4 Картанын колдонуу мөөнөтү аяктагандан кийин 
негизги/кошумча картаны кайра чыгаруу үчүн 
комиссия (5 жумуш күнү ичинде) 

0 

4.5 Тейлөө үчүн комиссия – биринчи жыл  
(Негизги карта/кошумча карта) 

0-100 / 0-1,5 0-500 / 0-10 100 200 / 4 
1000-500/ 

20-10 
150 /3 

4.6 
Тейлөө үчүн комиссия – экинчи жана кийинки 
жылдар. Негизги/кошумча карта 

100 / 1,5 500 / 10 80 200 / 4 
1000-500/ 

20-10 
150 /3 

4.7 Уурдоо, жоготуу, бузуу, кардардын ФАА 
алмаштыруу ж.б. себеби боюнча картаны кайра 
чыгаруу үчүн комиссия. Негизги карта/Кошумча 
карта 

200 / 4 600 / 10 100 500/ 9 1000/ 20 200/ 4 

4.8 Негизги/кошумча картаны шашылыш 
чыгаруу/кайра чыгаруу үчүн кошумча комиссия (2 
жумуш күнү ичинде, Бишкек ш.)ii 

200 / 4 500 / 10 200 500/ 9 1000/ 20 500/ 9 

Эскертүү: картаны уурдоо, жоготуу, бузуу, кардардын ФАА алмаштыруу себеби боюнча кайра чыгарууда карта “катуу” стоп-баракчага коюлат 

4.10 ПИН-кодду өзгөртүү (Банктын банкоматтарында) 20 / 0,3 20 20/ 0,3 

4.11 СМС - кабарлоо (ай сайын) 30 / 0,5 

5 Эмгек акыны которуу 

5.1 Уюмдун кызматкерлеринин карт-эсептерине эмгек 
акыны которуу 

0-0,3% (уюм менен макулдашуу 
боюнча) 

- - - 

6 “Керемет Банк» ААК карталары боюнча түзүлүштөр аркылуу накталай акча каражаттарын алуу үчүн комиссия 

6.1 “Керемет Банк» ААК банкоматтарында жана POS-
терминалдарында (бөлүмдөрүндө) акча 
каражаттарын алуу 

0-0,3% (уюм менен макулдашуу 
боюнча) 

Келишимге ылайык 

6.2 КР аймагындагы башка банктардын 
банкоматтарында акча каражаттарын алуу 

0,5% 
0,6% 2 % мин 200 сом/ 4 долл 0,6% 

мин 80 сом / 3 долл 

6.3 Чет өлкөдөгү башка банктардын банкоматтарында 
акча каражаттарын алуу 

1% 
- 2 % мин 200 сом/ 4 долл 

мин 150 сом / 3 долл 

6.4 КР аймагындагы жана чет өлкөлөрдөгү башка 
Банктардын бөлүмдөрүндө акча каражаттарын 
алууiii 

1% 
- 2 % мин 200 сом/ 4 долл 

мин 500 сом / 8 долл 

7 Карт-эсеп боюнча накталай эмес операцияларды жүргүзүү үчүн комиссия 

7.1 Соода-тейлөө ишканаларындагы сатып алууларга 
жана кызмат көрсөтүүлөргө пос-терминалдар 
аркылуу төлөө 

0 

7.2 Банктын АТМ аркылуу Элкарт картасынан башка 
банктын Элкарт картасына акча каражаттарын 
которуу үчүн комиссия 

- 

15 
бир 

транза
кцияда 
5 000 
сомдо
н көп 
эмес 

- 

7.3 ИБ жана МБ аркылуу Элкарт картасынан башка 
банктын Элкарт картасына акча каражаттарын 
которуу үчүн комиссия 

- 
0,5% 

мин. 3 
сом 

- 

7.4 Башка банктардын банкоматтары аркылуу акча 
каражаттарын которуу 

- 15 - 

8 Көчүрмөлөр жана суроо-талаптар 

8.1 Карт-эсеп боюнча көчүрмөлөрдү ай сайын 
электрондук почтага (e-mail) алуу 

акысыз 

8.2 “Керемет Банк» ААК банкоматтары аркылуу 
баланстын абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү 
талабы  

0 

8.3 Башка банктардын, Элкарт ТС катышуучуларынын 
банкоматтары аркылуу баланстын абалы жөнүндө 
маалыматты сурап-билүү талабы  

- 5 - 5/0,1 

8.4 Башка банктардын банкоматтары аркылуу, 
ошондой эле КР чегинен тышкары баланстын 
абалы жөнүндө маалыматты сурап-билүү талабы  

40/ 0,5 - 20/ 0,3 20/ 0,4 

8.5. “Керемет Банк» ААК банкоматтары аркылуу карт-
эсеп боюнча чакан көчүрмөнү алуу, ар бир сурап-
билүү талабы үчүн 

- 5 сом - - 

8.6. Башка банктардын банкоматтары аркылуу карт-
эсеп боюнча чакан көчүрмөнү алуу, ар бир сурап-
билүү талабы үчүн 

- 7 сом - - 

9 Карта менен операцияларды токтотуу/кайрадан жүргүзүү 



9.1 Картаны убактылуу бөгөттөө 0 

9.2 Картага бөгөт коюу (стоп-баракча)iv 20 / 0,3 

9.3 Картаны бөгөттөн чыгаруу Акысыз 50/ 1 

9.4 Активсиз эсеп үчүн комиссияV 100/ 2 

10 Доо иштери боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

10.1 Четтик Банктын түзүлүшүндө өткөрүлгөн операция 
боюнча финансылык дооматтарды кароо үчүн 
комиссия.. Кароо мөөнөтү - 30 (Отуз) жумуш күнүнө 
чейин. 

100 (Элкарт үчүн) 

10.2 “Керемет Банк» ААК банкоматтарында 
транзакцияны өткөрүүдө кардар унутуп кеткен акча 
каражаттарын кайтаруу үчүн комиссия 

100  

10.3 Кардардын карт-эсеби боюнча өткөрүлгөн талаштуу транзакциялар боюнча «Керемет Банк» ААК банкоматтарында видео байкоону суроо 
талабы 

10.3.1 “Керемет Банк» ААК кардарлары үчүн 500 

10.3.2 четтик уюмдар жана четтик уюмдардын кардарлары 
үчүн 

1000 

10.4 Кардардын карт-эсеби боюнча өткөрүлгөн 
талаштуу транзакция боюнча четтик Банктардын 
банкоматтарындагы видео байкоону суроо талабы 

 
Эквайер тарифтерине ылайык 

ЭСКЕРТҮҮ: Банк өзүнө жеке тарифтерди өзгөртүү жана белгилөө укугун калтырат. 

 

i Камсыздандыруу депозитинин суммасы карта эсебине каражаттар биринчи жолу түшкөндө карта эсебинде бөгөттөлөт. Бул сумма карта эсепти жабууда 

жеткиликтүү болот. 

 
ii Аймактарда картаны тез чыгаруу - 4 жумуш кундун ичинде.  

 
iii Четтик POS-терминалдарда (кассаларда) акча каражаттарын алууда банктар накталай акча берүү үчүн кошумча комиссия алышы мүмкүн. 

 
iv Стоп-баракчага киргизилген карта бөгөттөн чыгарылбайт жана кайра чыгарылышы керек 

 
V Комиссия эгерде эсеп алты ай бою же андан ашуун активсиз болсо алынат. Комиссия эсептеги калдыктын өлчөмүндө, бирок 100 сомдон/ 2 АКШ долларынан 
көп эмес алынат. 
 

 

                                                           


