
 
 

 
 

Жеке жактар үчүн топтолуучу депозит боюнча пайыздык чендер, АПБКнын (Активдерди жана Пассивдерди башкаруу боюнча комитет) 2021-
жылдын 11-августунда №86-21 протоколу менен бекитилген жана 2021-жылдын 18-августунан тартып колдонууда 

 

Валютасы Суммасы 3 - 5 айга 6 - 8 айга 9 - 11 айга 12 - 17 айга 18 - 23 айга 24 - 36 айга 

Сом менен 1,000ден – 1,000,000 чейин 2.00% 6.00% 7.50% 12.00% 12.50% 13.00% 

АКШ доллары 
менен 

20дан – 15,000 чейин 0.00% 0.60% 1.00% 1.60% 2.10% 2.60% 

Россия рубли 
менен 

2,000ден – 1,000,000 чейин 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 6.00% - 

Мөөнөтүнөн мурда 
токтотуу 

90 күнгө чейин/аны кошкондо – 0% 
90 күндөн ашканда – эсептелген пайыздардын 30% төлөнөт. 

Кошумча шарттар 

Бир айда толуктоонун максималдуу суммасы 500,000 сом/7,000 АКШ доллары/500,000 рубль 

Пайыздарды капиталдаштыруу 
Жыл сайын – календардык жылдын аягында, 31-декабрда – депозиттин мөөнөтү 

бүткөндө пайыздарды төлөп берүү менен депозиттер үчүн 

Акча каражаттарды бөлүп алуу Уруксат эмес; депозиттин мөөнөтү бүткөндө  

Пайыздарды төлөп берүү  Кардардын тандоосу боюнча: ай сайын же депозиттин мөөнөтү бүткөндө 

Пайыздарды эсептөө базасы 365 күн 

500,000 сомдон баштап/андан жогору Жеке пайыздык чендерди коюу мүмкүнчүлүгү 

 
Депозиттин мөөнөтүн автоматтык түрдө 
узартуу 

Депозиттин мөөнөтүн автоматтык түрдө узартуу – кардардын сурамы боюнча (2 

жолудан көп эмес) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Юридикалык жактар, анын ичинде ЖИ үчүн топтолуучу депозит боюнча пайыздык чендер, АПБКнын 2021-жылдын 11-августунда №86-21 
протоколу менен бекитилген жана 2021-жылдын 18-августунан тартып колдонууда. 

 

 
*Бардык салыктар КРнын колдонуудагы Салык кодексине ылайык кошумча алынат.  

Натыйжалуу пайыздык чен сом менен – 13,80% чейин 
Натыйжалуу пайыздык чен рубль менен – 5,84% чейин 
Натыйжалуу пайыздык чен АКШ доллары менен – 2,54% чейин 
 
Эскертүү: 5,000,000 кыргыз сому/100,000 АКШ долларынан жогору суммадагы топтолуучу депозитти мөөнөтүнөн мурда токтотууда кардар 2 жумуш күнгө 
чейин бул тууралуу жазуу түрүндө эскертиши керек.  
 

Валютасы Суммасы  3 - 5 айга 6 - 8 айга 9 - 11 айга 12 - 17 айга 18 - 23 айга 24 - 36 айга 

Сом менен 5,000ден – 3,500,000 чейин 2.00% 6.00% 7.50% 12.00% 12.50% 13.00% 

АКШ доллары 
менен  

50дөн – 50,000 чейин 0.00% 0.60% 1.00% 1.60% 2.10% 2.60% 

Россия рубли 
менен 

5,000ден – 3,500,000 чейин 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 6.00% - 

Мөөнөтүнөн мурда 
токтотуу 

90 күнгө чейин/аны кошкондо – 0% 
90 күндөн ашканда – эсептелген пайыздардын 30% төлөнөт. 

Кошумча шарттар 

Бир айда толуктоонун максималдуу суммасы 500,000 сом/10,000 АКШ доллары/500,000 рубль 

Пайыздарды капиталдаштыруу 
Жыл сайын – календардык жылдын аягында, 31-декабрда – депозиттин мөөнөтү 

бүткөндө пайыздарды төлөп берүү менен депозиттер үчүн 

Акча каражаттарды бөлүп алуу Уруксат эмес; депозиттин мөөнөтү бүткөндө  

Пайыздарды төлөп берүү  Кардардын тандоосу боюнча: ай сайын же депозиттин мөөнөтү бүткөндө 

Пайыздарды эсептөө базасы 365 күн 

500,000 сомдон баштап/андан жогору Жеке пайыздык чендерди коюу мүмкүнчүлүгү 

Депозиттин мөөнөтүн автоматтык түрдө 
узартуу 

Депозиттин мөөнөтүн автоматтык түрдө узартуу – кардардын сурамы боюнча (2 

жолудан көп эмес) 


