
   
   
Банк башкармалыгынын 2022-жылдын 30-майдын №30(11) протоколу менен бекитилген, 2022-жылдын 06-июнунан тартып күчүнө кирет. 

 «КЕРЕМЕТ БАНК» ААКдагы КРЕДИТТИК ОПЕРАЦИЯЛАР БОЮНЧА ТАРИФТЕР 

  №   Кызматтардын аталышы    Наркы   Эскертүү   

1   

Кредитти/кредиттик линияны алуудан баш тарткан учурда, 

кредиттик келишимге/алкактык келишимге кол коюлган 

учурдан тартып акча каражаттары келип түшкөн учурга чейин 

арызды кароо үчүн комиссия 

Кредит/кредиттик линия 

суммасынан 1%  

Кардар кредиттик 
каражаттарды алуудан баш 
тарткан учурларда алынат  

2   
Кардардын арызы боюнча келишимдердин/макулдашуулардын шарттарын өзгөртүү үчүн комиссия, төмөнкүлөр менен 

байланыштуу (КРУБдун ЧУА талаптарына ылайык кредитти реструктуризациялоо учурларын эске албаганда) 

2.1   кредиттик өндүрүм валютасын өзгөртүү   
Чекене сегмент жана ОЧБ 

кардарлары үчүн: 5000 сом;   

Корпоративдик кардарлар үчүн: 

негизги карыз калдыгынан 0,1%- 

5%, бирок 5000 сомдон кем эмес. 

Банктын ыйгарым укуктуу 

органы тарабынан 

натыйжалуу чечим 

чыгарылганда гана комиссия 

алынат 

 (Ишмердүүлүгүнө тышкы 

экономикалык шоктун 

негативдүү таасири тийген 

Карыз алуучуга карата Банк 

тарабынан натыйжалуу чечим 

кабыл алынган учурларда 2.1, 

2.2 жана 2.3-пункттар боюнча 

комиссия алынбайт. 

2.2   

пролонгация,  

кредитти/кредиттик линияны реструктуризациялоого 

байланышпаган кредитти/кредиттик линияны төлөө шарттарын 

өзгөртүү 

2.3   

кредиттик милдеттенмелерден күрөөнү жана/кепилдик 
берүүчүнү чыгаруу/алмаштыруу   
(кредит/кредиттик линия боюнча негизги карыздын 50%дан 

ашыгыраак өлчөмү жабылган шартта күрөөнү алмаштыруу 

учурларын эске албаганда. 

Чекене сегменттин жана ОЧБ 

кардарлары үчүн: 2000 сом;   

Корпоративдик кардарлар үчүн: 

негизги карыз калдыгынан 0,1%-

5%, бирок 5000 сомдон кем эмес.   

  

2.4   

күрөө коюучу тарабынан күрөөгө коюлган мүлктүн (алдын ала) 

курулушу же техникалык параметрлери өзгөргөн учурда кайра 

пландаштырууну/кайра жабдууну/легалдаштырууну ишке 

ашыруу 

  

2.5   

карыз алуучу/Күрөө берүүчү  тарабынан башка укук белгилөөчү 
документтердин түп нускаларын берүү мөөнөттөрүн узартуу 

3   

Башка ФКБ тарабынан кредиттин кайра каржылануусуна 

байланыштуу экинчи этаптагы күрөөгө макулдук берүү үчүн 

комиссия 

 
Кредит/кредиттик линияга 
таандык негизги карыздын 
тындырылып жаткан  
суммасынан - 5%         

4   

Күрөөгө коюлган мүлккө укук белгилөөчү документтердин түп 

нускасын берүү боюнча комиссия (2.3, 2.4 жана 2.5-пункттарда 

көрсөтүлгөн учурларды кошпогондо). 

1000 сом        

5   Кыймылдуу/кыймылсыз мүлккө карата компетенттүү 

органдарга көрсөтүү үчүн Банктан документтерди берүү 

боюнча комиссия (мамлекеттик номердик белгилерди 

алмаштыруу, укук белгилөөчү документтердин дубликаттарын 

калыбына келтирүү, ипотекалык кредитер боюнча салыктык 

эсептерди алуу үчүн жүргүзүлгөн төлөмдөр жөнүндө 

маалымкат берүү) 

300 сом 

     

    

5.1   Компетенттүү органдарга көрсөтүү үчүн   «Керемет Банк» ААКда 
эмгек акы долбоорунун чегинде тейленүүчү уюмдардын 
кызматкерлери үчүн Банктан кыймылуу/кыймылсыз мүлк боюнча 
документ алуу (мамлекеттик номердик белгилерди алмаштыруу, 
укук белгилөөчү документтердин дубликаттарын калыбына 
келтирүү, ипотекалык кредитер боюнча салыктык эсептерди алуу 
үчүн жүргүзүлгөн төлөмдөр жөнүндө маалымкат берүү) 

200 сом 

 

6   Кредит боюнча карыздын абалы жана бар экендиги жөнүндө 

маалымкаттарды, карыз алуучунун кредиттик эсептери боюнча 

көчүрмөлөрдү берүү боюнча комиссия 300 сом 

Жеке жактар жана ЖИ үчүн 
маалымдамалар/көчүрмөлөр 
акысыз түрдө берилет 
(кардарлар үчүн 
кредиттерин тейлөө 
мезгилинде) 

7   Карыз алуучунун, күрөө берүүчүнүн, гаранттын талабы боюнча 

кредиттик операциялар боюнча Банктын архивине 

дубликаттарды, маалымдама материалдарды берүү жана 

суроо-талаптарды жүргүзүү боюнча комиссия. 

500 сом 

     

    

8 2-пунктта көрсөтүлгөн учурларды кошпогондо, Зайымчынын 

талабы боюнча кредит боюнча төлөө мөөнөтүн жылдыруу үчүн 

комиссия. 

500 сом 

 

   



Эскертүү:      

• Рыноктук шарттарга жараша Банк комиссиялардын белгиленген өлчөмүн өзгөртүүгө укуктуу;  

•     бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында же операция өткөрүлгөн күндөгү Банктын коммерциялык курсу 

боюнча эсептин валютасында алынат; 

• бардык комиссиялар Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык бардык салыктарды жана жыйымдарды эске алуу 

менен көрсөтүлөт;       

• Банк кардардын операцияларын жүргүзүүдөн келип чыгуучу башка банктардын комиссияларын жана үчүнчү жактардын башка 

комиссияларын кошумча алууга укуктуу. 

   

   

 «КЕРЕМЕТ БАНК» ААКнын НАСЫЯЛОО БОЮНЧА АЙЫПТЫК САНКЦИЯЛАРЫ МЕНЕН ТУУМДАРЫНЫН ТИЗМЕСИ 

  

  №   Банктык айып пулдардын/туумдардын аталышы                      Наркы   

1   
Карыздын негизги суммасы боюнча жана пайыздар боюнча 

төлөмдөрдүн кечиктирилгендиги үчүн туум  

Жеке жактар жана жеке ишкерлер үчүн:   

ар бир кечиктирилген күн үчүн  кредит/кредиттик линия 

боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыз суммасына карата 

пайыздык ченге барабар  

Юридикалык жактар үчүн:    

ар бир кечиктирилген күн үчүн кечиктирилген карыз 

суммасынын 0,5%    

2   

Кредитти/жеке кредиттерди 30 (отуз) календардык күн мурда 

маалымдабастан мөөнөтүнөн мурда толук/жарым жартылай 

түрдө төлөө үчүн салынуучу айып1 

Кредиттин/жекече кредиттин негизги карызынын  мөөнөтүнөн 

мурда тындырылып жаткан суммасынын  

5%  

3   
Кредиттик каражаттарды максатсыз пайдалануу үчүн салынуучу 

айып2 

Кредиттик линиянын алкагында берилген кредит/жекече 

кредит суммасынын 5%   

4   
Камсыздандыруу келишимин мөөнөтүнөн мурда кайра түзүүсү 

үчүн туум   

Кечиктирилген ар бир күн үчүн кредиттин/кредиттик линиянын 

негизги калдыгынан 0,05%   

   

5   
Кредиттик өндүрүмдөр боюнча кошумча шарттардын өз 

учурунда аткарылбай калгандыгы үчүн алынуучу туум 

6  
Күрөөлүк мүлк боюнча документтердин түп нускасынын өз 

учурунда артка кайтарылбагандыгы үчүн алынуучу айып 

7   

Банктын жазуу жүзүндөгү макулдугусуз күрөө предметине 

өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн айып 

 

Ар бир учурга кредит суммасынын 0,1%, бирок 5000 сомдон 

кем эмес    

8   

 
Күрөөнүн предметин жок кылган, талкалаган же бузган учурда 
күрөөнүн предметин калыбына келтирүүдөн (алмаштыруудан) 
баш тартуудагы туум 

 
Насыянын суммасынан 0,1%, бирок күрөөгө теӊдеш баалуу 
мүлктү койгонго чейин ар бир күн үчүн 5000 сомдон кем эмес, 
же төлөм мөөнөтү келген-келбегенине карабай 
карызды/карыздын тиешелүү бөлүгүн төлөп кутулуу 

   

    

Эскертүү:   
1
«Социалдык ипотека» өнүмүнүн алкагында берилген жаӊылануучу кредиттик линияларды жана кредиттер  боюнча 

жекече кредиттерди мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай төлөп кутулуу учурларын кошпогондо жана «ОЧБны колдоо» 

өндүрүмү; 

2
«Социалдык ипотека» өнүмүнүн алкагында берилген кредиттер үчүн колдонулбайт



 


