
Тариф Комитетинин 

"УТВЕРЖДЕНО" 

2015-жылдын 6-июлундагы 

№38 протоколу 

1-тиркеме. «КЕРЕМЕТ БАНК» ААКнун ДОКУМЕНТТИК ОПЕРАЦИЯЛАРЫНА ТАРИФТЕР 
 Кызмат көрсөтүүнүн 

аталышы 
Наркы 

1. Документтик операциялар 

1.1. Экспорттук аккредитивдер 

1.1.1. Аккредитивди алдын-ала авизолоо** 2 800 сом 

1.1.2. Аккредитивди авизолоо*** 
суммадан 0,1%, min 6 000 сом 

1.1.3. Аккредитивдин шарттарын өзгөртүүнү авизолоо** 2 500 сом 

1.1.4. Аккредитивди тастыктоо  

 жабууну камсыздоо менен келишүү боюнча 
 жабууну камсыздоосуз келишүү боюнча 

1.1.5. 
Аккредитив боюнча документтерди кабыл алуу/текшерүү жана жөнөтүү үчүн комиссия (банк 
аткаруучу банк болуп саналганда)** 

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

1.1.6. 
Бенефициардын же банк-эмитенттин өтүнүчү боюнча документтерди кабыл алуу/текшерүү 
жана жөнөтүү үчүн комиссия (банк аткаруучу банк болуп саналбаганда)** 

суммадан 0,1%, min 4 500 сом  +  почта 
чыгымдары 

1.1.7. 
Айырмалуулуктары менен берилген документтерди кайтарып берүү же аккредитивдин 
буйрук берүүчүсүнүн банкына ушундай документтерди кабыл алууга суроо-талап 

2 500 сом + почта чыгымдары 

1.1.8. Аккредитивди негоциациялоо (документтерди эсепке алуу/сатып алуу), чыгымдардын 
акцепти 

келишүү боюнча 

1.1.9. 
Ал үчүн комиссия кармалып алынган мезгилдин алкагынан тышта аккредитивди 
тастыктоодо/негоциациялоодо аккредитивдин суммасын көбөйтүү же мөөнөттөрүн узартуу: 

 

 жабууну камсыздоо менен кварталына сумманын 0,2% же анын бир 
бөлүгү,min 3 000 сом, max 30 000 сом 

 жабууну камсыздоосуз келишүү боюнча 

1.1.10. Аккредитивди которуу (трансфер)  

 
жабууну камсыздоо менен** 

сумманын 0,15%, min 4 500 
сом,max 45 000 сом 

 жабууну камсыздоосуз келишүү боюнча 

1.1.11. Чыгымдардын акцепти 0,15 %, min 3 500 сом, max 25 000 сом 

1.1.12. Рамбурстук милдеттенмени берүү келишүү боюнча 

1.1.13. Рамбурстук талапты аткаруу 2 500 сом 

1.1.14. Аккредитив боюнча түшкөн каражатты кайра өткөрүп берүү 4 000 сом 

1.1.15. Аккредитивди башка банктарга аткарууга берүү 3 000 сом 

1.1.16. Суроо-талаптар** 3 000 сом 

1.2. 100% жабуу менен импорттук аккредитивдер 

1.2.1. Аккредитивди ачуу**** 
кварталына сумманын 0,3%, min 5 000 сом 

1.2.2. Аккредитивдин шарттарына өзгөртүүлөр киргизүү** 6 000 сом 

1.2.3. 
Аккредитив боюнча документтерди кабыл алуу/текшерүү жана жөнөтүү үчүн комиссия (банк 
да аткаруучу банк болуп саналганда)** 

сумманын 0,2%, min 5 500 
сом, max 17 000 сом + почта 
чыгымдары 

1.2.4. Документтердеги айырмалуулуктар үчүн комиссия (айырмалуулуктары бар документтерди 
кайтарып берүү)** 

3 500 + почта чыгымдары 

1.2.5. Аккредитив боюнча төлөм 
сумманын 0,15%, min 2 000 сом, 

max 4 000 сом 

1.2.6. 
Аккредитивди башка банктын тастыктоосу үчүн комиссия (эгерде чыгымдарды 
аккредитивдин буйрук берүүчүсү төлөгөн учурда) 

чет өлкөлүк банктын тарифтерине ылайык 

1.2.7. Аккредитивди жокко чыгаруу үчүн комиссия** 
4 500 сом + чет өлкөлүк банктын 

чыгымдары 

1.2.8. Суроо-талаптар** 3 000 сом 

1.2.9. Документтердеги айырмалуулуктар үчүн комиссия**** 4 000 сом/ 60 USD 

1.3. Жабуусуз импорттук аккредитивдер 

1.3.1. Аккредитивди ачуу**** 
кварталына сумманын 0,5%, min 6 000 сом 

1.3.1.1. Аккредитивди каржылоо келишүү боюнча 

1.3.2. Аккредитивдин шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүү** 
сумманын 0,2%, min 5 000 
сом, max 25 000 сом 

1.3.3. 
Ал үчүн комиссия кармалып алынган мезгилдин алкагынан тышта аккредитивдин суммасын 
көбөйтүү же аны пролонгациялоо** 

сумманын 0,2 %, min 4 500 
сом, max 40 000 сом 

1.3.4. Аккредитив боюнча төлөм 
сумманын 0,15%, min 2 000 сом, 

max 4 000 сом 

1.3.5. 
Аккредитив боюнча документтерди кабыл алуу/текшерүү жана жөнөтүү үчүн комиссия (банк 
да аткаруучу банк болуп саналганда)** 

сумманын 0,2%, min 6 000 
сом, max 25 000 сом + почта 
чыгымдары 

1.3.6. Документтердеги айырмалуулуктар үчүн комиссия (айырмалуулуктары бар документтерди 
кайтарып берүү)** 

3 500 сом + почта чыгымдары 

1.3.7. Аккредитивди жокко чыгаруу үчүн комиссия** 4 500 сом+чет өлкөлүк банктын чыгымдары 

1.3.8. Суроо-талаптар** 3 000 сом 

1.3.9. Кардардын талабы боюнча аккредитивдин долбоорун даярдоо келишүү боюнча 

1.3.10. Документтердеги айырмалуулуктар үчүн комиссия**** 4 000 сом/ 60 USD 

2. Инкассо 

2.1. Таза инкассо 

2.1.1. Төлөм документтерине акы төлөө: аларды кабыл алуу, текшерүү жана төлөө үчүн жөнөтүү 
сумманын 0,1%, min 1 500 
сом, max 10 000 сом+почта 
чыгымдары 

2.2. Экспорт боюнча документтик инкассо 

2.2.1. Документтерди кабыл алуу/текшерүү жана инкассого жөнөтүү** 
сумманын 0,15%, min 3 000 
сом, max 15 000 сом + почта 
чыгымдары 

2.2.2. Туура эмес таризделген документтерди кайтарып берүү 1 500 сом + почта чыгымдары 

2.2.3. Инкассо тапшырмаларынын шарттарын өзгөртүү** 2 500 сом 

2.3. Импорт боюнча документтик инкассо 

2.3.1. Инкассону авизолоо** 
сумманын 0,15%, min 2 000 сом, 

max 3 500 сом 

2.3.2. Акцептке же төлөмгө каршы документтерди берүү** 
сумманын 0,15%,  min 3 000 
сом, max 15 000 сом 

2.3.3. Акцептсиз же төлөмсүз документтерди берүү** 
сумманын 0,1%, min 2 000 сом, 

max 4 000 сом 

2.3.4. 
Инкассого коюлган, бирок кардар тарабынан төлөнбөгөн документтерди/векселдерди банкка 
кайтарып берүү 

1 500 сом + почта чыгымдары 

2.3.5. Векселдерди банкта сактоо 100 сом, айына 1 вексель 

2.3.6. Инкассо боюнча суроо-талаптар 1 500 сом 

3. Аванстык төлөмдөрдү, төлөмдүк, бажылык кепилдиктерди, резервдик аккредитивдерди кошо, аткаруунун, кайтарып берүүнүн 
кепилдиктери (STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC))* 

3.1. Кепилдиктерди алдын-ала авизолоо 1 000 сом 

3.2. Кепилдиктерди берүү (SBLC) 



 
3.2.1. 

Акча каражаттары, депозит же ликвиддүү баалуу кагаздар менен камсыздалган кварталына кепилдиктин суммасынын 

0,5 % же анын бир бөлүгү, min 4000сом/65 

АКШ долл./60 
Евро 

3.2.2. Күрөөнүн башка түрү менен камсыздалган келишүү боюнча 

3.3. Кепилдиктер боюнча милдеттенмелердин суммасын көбөйтүү, кепилдиктерди пролонгациялоо 

 
3.3.1. 

Акча каражаттары, депозит же ликвиддүү баалуу кагаздар менен камсыздалган кварталына кепилдиктин суммасынын 

0,5 % же анын бир бөлүгү, min 4000сом/65 

АКШ долл./60 

Евро 

3.3.2. Күрөөнүн башка түрү менен камсыздалган келишүү боюнча 

3.4. 
Башка банктардын контр-кепилдиктеринин негизинде кепилдик берүүгө комиссиялык сый акы 

келишүү боюнча 

3.5. Кепилдикти авизолоо*** сумманын 0,1 %, min 6 000 сом 

3.6. Кепилдикин шарттарын өзгөртүүлөрду авизолоо** 5 000 сом 

3.7. Кепилдиктин шарттарын өзгөртүү** ар бир өзгөртүү үчүн 5 000 сом 

3.8. Акы төлөөгө болгон талапты коштомо документтерди текшерүү 0,2 % min 3 000 сом, max 20 000 сом 

3.9. Иштөө мөөнөтү бүткөнгө чейин кепилдикти жокко чыгаруу (SWIFT) 3 000 сом 

3.10. 
Чет өлкөлүк банктын банктын  контр-кепилдигинин негизинде кепилдикти тастыктоосу, 
кепилдикти чыгаруусу 

чет өлкөлүк банктын тарифтерине ылайык 

3.11. Кепилдиктердин түп нуска экенин текшерүү 4 000 сом 

3.12. Суроо-талаптар** 3 000 сом 

4. Тендерлик кепилдиктер боюнча кызмат көрсөтүүлөр* 

4.1. Кепилдик берүү  

 
4.1.1. 

 
акча каражаттары, депозит же ликвиддүү баалуу кагаздар менен камсыздалган** 

кварталына кепилдиктин 

суммасынын 0,3 %, min 2 500 сом/40 АКШ 

долл./35 Евро, max 30 000 сом/500 АКШ 

долл./450 Евро 

4.1.2. күрөөнүн башка түрү менен камсыздалган келишүү боюнча 

 
4.2. 

Ал үчүн комиссия эсептелип калган мезгилдин алкагынан тышта кепилдиктин суммасын 

көбөйтүү же анын мөөнөттөрүн узартуу: 

 

 
4.2.1. 

 
акча каражаттары, депозит же ликвиддүү баалуу кагаздар менен камсыздалган ** 

кварталына кепилдиктин 

суммасынын 0,3 %, min 2 500 сом/40 АКШ 

долл./35 Евро, max 30 000 сом/500 АКШ 

долл./450 Евро 

4.2.2. күрөөнүн башка түрү менен камсыздалган келишүү боюнча 

4.2.3. үчүнчү жактын суроо-талабы боюнча кепилдик берүү жөнүндө тастыктоо 500 сом 

4.2.4. кардардын талабы боюнча кепилдиктин долбоорун даярдоо келишүү боюнча 

5. Башка кызмат көрсөтүүлөр*** 

5.1. Документтик операциялар боюнча адистин кеӊеш берүүлөрү*** 3 000 сом/саат 

 
* Тариф комитетинин 2015-жылдын 6-июлундагы №38 протоколу менен бекитилген 

** Тариф комитетинин 2015-жылдын 10-августундагы №___ протоколу менен бекитилген 

*** Тариф комитетинин 2015-жылдын 8-ноябрындагы №73/2 протоколу менен бекитилген 

**** Тариф комитетинин 2015-жылдын 18-сентябрындагы №44/3 протоколу менен бекитилген 


