
 

«ФИНКА Банк» ЖАКтагы Банк эсеби жөнүндө Башкы келишимге  
4-тиркеме 

Карта ээси анын банктык эсебинин валютасынан айырмаланган валютада операцияларды 

жүргүзүүдө конвертациялоонун ар кандай варианттары каралган бир валютадан башка 

валютага конвертациялоо схемасы 
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1 Эл аралык төлөм системаларынын карталарын пайдалануу менен жүргүзүлгөн операцияларды иштеп чыгуу 
мөөнөтү эл аралык төлөм системасы тарабынан белгиленет, ошондой эле башка жабдууну тейлеп жаткан Банкка 
жараша да болот; 
2 «Демир Кыргыз Интернешнл Банк» ЖАКтын процессинг борборунда (ДКИБ ПБ) тейленген банктар, мындай 
банктардын тизмесин ДКИБден тактоо зарыл; 
3 OIF- Банктын курстук кошумча акысы (бүгүнкү күндө Банктын Visa карталары боюнча OIF колдонулбайт жана 0% 
түзөт); 
4 Банктын Visa кредиттик карталары боюнча сумманы карта эсебинин валютасына конвертациялоодо ДКИБ 
ПБнын техникалык талаптарына ылайык «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» ЖАКтын курсу колдонулат; 
5 «Мир» төлөм системасы, толук маалымат: https://mironline.ru/  
6 «Улуттук төлөм карталар системасы» Акционердик коому (УТКС) — «Мир» төлөм системасынын оператору, 
толук маалымат: https://www.nspk.ru/  

https://mironline.ru/
https://www.nspk.ru/


 

Конвертациялоонун мисалдары: 
1. Карта эсеби: Кыргыз Республикасынын сому.  
1.1. Мисалы, кардардын сом менен Visa картасы бар жана кардар 1-августта Банктын жабдуусунда АКШ 

доллары/башка валюта менен сатып алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын 

төмөнкү схемасы колдонулат: 
 

Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-август) сумма кардардын картасында 1-августка карата курс 
боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын курсу.  
Сумманы акыркы эсептөө 3-августта ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-августка карата курс 
боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Банктын курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-августка карата курстар 1-августка карата ушундай курстарга салыштырмалуу өзгөргөн 
болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан айырмаланат. 
 
1.2. Мисалы, кардардын сом менен Visa картасы бар жана кардар 1-августта Банк КРнын аймагында (ДКИБ ПБ 

тармагында) тейлеген жабдууда АКШ доллары/башка валюта менен сатып алууну/акча 

чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын төмөнкү схемасы колдонулат:  
 
Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-август) сумма кардардын картасында 1-августка карата курс 
боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын курсу.  
Сумманы акыркы эсептөө 3-августта ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-августка карата курс 
боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Банктын курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-августка карата курстар 1-августка карата ушундай курстарга салыштырмалуу өзгөргөн 
болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан айырмаланат. 
 
1.3. Мисалы, кардардын сом менен Visa картасы бар жана кардар 1-августта Банк КРнын аймагынан тышкары 

тейлеген жабдууда Евро/башка валюта менен сатып алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда 

конвертациянын төмөнкү схемасы колдонулат: 
 

Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-август) сумма кардардын картасында 1-августка карата курс 
боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

1. АКШ долларына конвертациялоодо Visa курсу/+OIF3;  
2. Карта эсебинин валютасына конвертациялоодо Банктын же ДКИБ4 курсу.  

Сумманы акыркы эсептөө 3-августта ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-августка карата курс 
боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

1. АКШ долларына конвертациялоодо Visa курсу/+OIF3;  
2. Карта эсебинин валютасына конвертациялоодо Банктын же ДКИБ4 курсу.  

Эскертүү: Эгерде 3-августка карата курстар 1-августка карата ушундай курстарга салыштырмалуу өзгөргөн 
болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан айырмаланат. 
 
1.4. Мисалы, кардардын сом менен Visa картасы бар жана кардар 1-августта Банк КРнын аймагынан тышкары 

тейлеген жабдууда АКШ доллары менен сатып алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда 

конвертациянын төмөнкү схемасы колдонулат: 
 

Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-август) сумма кардардын картасында 1-августка карата курс 
боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын же ДКИБ4 курсу. 
Сумманы акыркы эсептөө 3-августта ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-августка карата курс 
боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Банктын же ДКИБ4 курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-августка карата курстар 1-августка карата ушундай курстарга салыштырмалуу өзгөргөн 
болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан айырмаланат. 
 
1.5. Мисалы, кардардын сом менен Элкарт картасы бар жана кардар 1-августта «Мир» төлөм системасынын 

жабдуусунда Рубль менен сатып алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын төмөнкү 

схемасы колдонулат: 
Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-август) сумма кардардын картасында 1-августка карата курс 
боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 «УТКС» АК курсу.  
Сумманы акыркы эсептөө 3-августта ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-августка карата курс 
боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 



 
 «УТКС» АК курсу.  

Эскертүү: Эгерде 3-августка карата курстар 1-августка карата ушундай курстарга салыштырмалуу өзгөргөн 
болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан айырмаланат. 

 
2. Карта эсеби: АКШ доллары  
2.1. Мисалы, кардардын АКШ долларындагы Visa картасы бар жана кардар 1-декабрда Банктын жабдуусунда 

сом/башка валюта менен сатып алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын төмөнкү 

схемасы колдонулат: 
 

Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-декабрь) сумма кардардын картасында 1-декабрга карата курс 
боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын курсу. 
Сумманы акыркы эсептөө 3-декабрда ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-декабрга карата курс 
боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Банктын курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-декабрга карата курстар 1-декабрга карата ушундай курстарга салыштырмалуу өзгөргөн 
болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан айырмаланат. 
 
2.2. Мисалы, кардардын АКШ долларындагы Visa картасы бар жана кардар 1-декабрда Банк КРнын аймагында 

тейлеген жабдууда сом/башка валюта менен сатып алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда 

конвертациянын төмөнкү схемасы колдонулат: 
Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-декабрь) сумма кардардын картасында 1-декабрга карата курс 
боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын курсу. 
Сумманы акыркы эсептөө 3-декабрда ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-декабрга карата курс 
боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Банктын курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-декабрга карата курстар 1-декабрга карата ушундай курстарга салыштырмалуу өзгөргөн 
болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан айырмаланат. 

 
2.3. Мисалы, кардардын АКШ долларындагы Visa картасы бар жана кардар 1-декабрда Банк КРнын аймагында 

тейлеген (улуттук валютада эсептешүү системасын колдобогон Банктардан тышкары, ДКИБ ПБ 
тармагынан тышкары) жабдууда сом менен сатып алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда 

конвертациянын төмөнкү схемасы колдонулат: 
 
Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-декабрь) сумма кардардын картасында 1-декабрга карата курс 
боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Банктын курсу. 
Сумманы акыркы эсептөө 3-декабрда ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-декабрга карата курс 
боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Банктын курсу. 
Эскертүү: Эгерде 3-декабрга карата курстар 1-декабрга карата ушундай курстарга салыштырмалуу өзгөргөн 
болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан айырмаланат. 
 
2.4. Мисалы, кардардын АКШ долларындагы Visa картасы бар жана кардар 1-декабрда Банк КРнын аймагынан 

тышкары/КРнын аймагында (ДКИБ ПБ тармагынан тышкары) тейлеген жабдууда Евро/башка валюта 
менен сатып алууну/акча чыгарууну/толуктоону жүргүзөт, анда конвертациянын төмөнкү схемасы колдонулат: 

 
Операция иш жүзүндө жүргүзүлгөн күнгө карата (1-декабрь) сумма кардардын картасында 1-декабрга карата курс 
боюнча төмөндөгү схема боюнча блоктолот:  

 Visa курсу/+OIF3.  
Сумманы акыркы эсептөө 3-декабрда ишке ашат, бул кардардын көчүрмөсүндө сумма 3-декабрга карата курс 
боюнча, ошол эле схема боюнча чыгарылат дегенди билдирет: 

 Visa курсу/+OIF3.  
Эскертүү: Эгерде 3-декабрга карата курстар 1-декабрга карата ушундай курстарга салыштырмалуу өзгөргөн 
болсо, анда блоктолгон сумма акыркы эсептөө суммасынан айырмаланат. 
 

«ФИНКА Банк» ЖАКтын Банк эсеби жөнүндө Банкы келишиминин 4-тиркемеси менен 
тааныштым: 
 
[Кардар.ФАА]: ____________________________________   Колу: ___________________________                               
 
[Күнү.Бүгүнкү]: ______________________ 


