
 
 
«ФИНКА Банк» ЖАКтын жеке жактар – Резидент эместер үчүн Visa карталык эсебин тейлөө 

боюнча тарифтери, АПБКнын 2022-жылдын 01-ноябрындагы №115-22 протоколу менен 
бекитилген жана 2022-жылдын 03-ноябрынан тартып колдонууда 

 

Банктын жеке жактары – Резидент эместер үчүн «ФИНКА Банк» ЖАКтын тарифтери  

№. Кызмат көрсөтүү Тариф 

1. Карталык эсеп (талап боюнча төлөнүүчү эсеп) боюнча 

кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү: 
Visa Gold дебеттик картасы 

1.1. Эсепти ачуу, жабуу жана тейлөө; эсеп боюнча 

көчүрмөлөрдү (тиркемелерди) берүү  

акысыз 

1.2. Эсеп боюнча кемибей турган калдык 500 сом/6 АКШ доллары 

1.3. Эсеп боюнча пайыздык чен (иш жүзүндөгү калдыкка күн 

сайын эсептелет) 

0%  

1.4. Эсеп боюнча СМС-билдирүү (коштуруу жана өчүрүү – 

кардардын арызы боюнча акысыз) 

50 сом/0,60 АКШ доллары (ай 

сайын/айдын аягында төлөө) 

2. Төлөм картасын чыгаруу жана аны тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн түрлөрү 

2.1. Картаны чыгаруу жана эсеп ачуу (Бишкек шаарында – 5-7 

жумуш күндө; аймактарда – 10-15 жумуш күндө) 

 2,000 сом/24 АКШ доллары 

2.2. Картаны бир жылдык тейлөө үчүн комиссия (биринчи жана 

кийинки жылдар үчүн – картага буйрутма берүүдө алдын 

ала төлөнөт) 

1-жылы жана кийинки жылдары – 

1,000 сом/12 АКШ доллары 

2.3. Картаны тез чыгаруу/кайра чыгаруу үчүн комиссия 

(Бишкек шаарында – 3 жумуш күндө; аймактарда – 5-7 

жумуш күндө) 

4,000 сом/48 АКШ доллары 

2.4. Карта жоголгондо же жараксыз болгондо аны кайра 

чыгаруу 

1,000 сом/12 АКШ доллары  

2.5. Картаны колдонуу мөөнөтү аяктаганда аны кайра чыгаруу Акысыз 

2.6. Эсепти жабуу:  
- картаны берүү менен жана картасыз 

Акысыз 

2.7. Картага блок коюу/блоктон чыгаруу Акысыз 

2.8. Соода-тейлөө ишканаларында Visa төлөм системасынын 

тармагында товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн 

накталай эмес төлөм жүргүзүү* 

* Башка банктардын POS-терминалдары аркылуу төлөөдө 

эсептешүүлөр АКШ доллары аркылуу жүргүзүлөт, курстук айырма 

болушу мүмкүн жана курстук айырма боюнча 5%га чейин блок 

коюлушу мүмкүн 

Акысыз 

2.9. Балансты билүү: 

- банктын банкоматтары жана «ДКИБ» ЖАК аркылуу 

- башка банктардын банкоматтары аркылуу 

 

 Акысыз  

 60 сом/0,70 АКШ доллары  

2.10. Мини-көчүрмөнү алуу (10 акыркы операция үчүн): 

- банктын банкоматтары жана «ДКИБ» ЖАК аркылуу 

- башка банктардын банкоматтары аркылуу 

 

 Акысыз 

 Жеткиликтүү эмес 

2.11. «ФИНКА Банк» ЖАКтын Visa картасына накталай акча 

каражаттарды салуу: 

- Банктын кассалары аркылуу 

 

 

 Акысыз 

 



- «ФИНКА Банк" ЖАКтын төлөм терминалы аркылуу 

карталык эсептин номери боюнча 
 Акысыз 

2.12. Картага акча каражаттарды накталай эмес чегерүү   Акысыз  

2.13. Картадан накталай акча алуу: 

 Банктын жана «ДКИБ» ЖАКтын жабдууларында 

(Накталай акча берүү пункттары/банкоматтар)  

Сом менен: 

 сумманын 0,2% 

АКШ доллары менен: 

 сумманын 5%, мин.6 АКШ 

доллары 

 Кыргызстандын аймагында/Кыргызстандын аймагынан 

тышкары башка банктарда* 
* Кыргыз Республикасынын аймагында/андан тышкары башка 

банктардын банкоматтары аркылуу акча алууда эсептешүүлөр АКШ 

доллары аркылуу жүргүзүлөт, курстук айырма болушу мүмкүн жана 

курстук айырма боюнча 5%га чейин блок коюлушу мүмкүн 

Сом менен: 

 сумманын 1%, мин. 500 сом 

АКШ доллары менен: 

 сумманын 5%, мин.6 АКШ 

доллары 

2.14. Техникалык овердрафт үчүн комиссия Алынбайт  

3. Доо-талап иштери 

3.1. Башка Банктын жабдууларында жүргүзүлгөн операциялар 

боюнча финансылык доо-талаптарды карап чыгуу үчүн 

комиссия 

250 сом + Банктын комиссиясы 

(каралган болсо) 

3.2. Банктын банкоматында жүргүзүлгөн операция боюнча 

кардардын доо-талап менен кайрылуусун карап чыгуу 

үчүн комиссия. 

*Кайтаруу кезектеги инкассация убагында же 10 жумуш 

күндөн ашык эмес мөөнөттө жүргүзүлөт. 

 Доо-талап банкоматтын 

бузулушуна байланыштуу 

болгондугу тастыкталган 

учурда - акысыз; 

 Доо-талап банкоматтын 

бузулушуна байланыштуу 

болгондугу тастыкталбаган 

учурда - 200 сом; 

3.3. FINCA Банктын банкоматы алып койгон FINCA Банктын 

картасын кайтаруу үчүн комиссия 

Арыз келип түшкөн күнү 

 Картаны алып коюу 

банкоматтын бузулушуна 

байланыштуу болгондугу 

тастыкталган учурда - акысыз; 

 Картаны алып коюу 

банкоматтын бузулушуна 

байланыштуу болгондугу 

тастыкталбаган учурда – 500 

сом; 

Шашылыш эмес кайтаруу – 

акысыз (10 күндөн кем эмес 

күндө) 

3.4. Банк тарабынан чыгарылган карталар боюнча кардардын 

арызы боюнча сүрөт/видео материалдарды берүү (15 

күндүн ичинде): 

 Банктын банкоматтарынан  

 башка банктардын банкоматтарынан 

 

 

 

 200 сом 

 200 сом + башка банктын 

комиссиясы 

4. Карталар боюнча стандарттуу күнүмдүк лимиттер* 
*Карталар боюнча күнүмдүк сарптоо лимиттери кардардын жазуу жүзүндөгү арызы боюнча 
көбөйтүлүшү мүмкүн 

4.1. Акча каражаттарды накталай алууга лимит (бир суткага) 150,000 сом/бир суткада 



4.2. Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн накталай эмес 

төлөө  

150,000 сом/бир суткада 

4.3. ПИН-кодду киргизбестен, контактсыз сатып алууга лимит 5,000 сом/бир суткада, бирок 

суткасына 10 транзакциядан ашык 

эмес 

5. Кардарлар Кардарларды колдоо глобалдык кызматынын (Global Customer Assistance 

Service, GCAS) Visa маалымат борборуна кайрылган учурда, Visa карталары үчүн чет 

өлкөдө көрсөтүлүүчү шашылыш кызматтар 

5.1. Жоголгон/уурдалган карта жөнүндө билдирүү жана Visa 

Exception File’га блок коюу 

35 АКШ доллары  

5.2. Visa Exception File маалыматтарын жаңыртуу жана 

картаны блоктон чыгаруу 

3 АКШ доллары 

5.3. 2,000 АКШ долларына чейин накталай акча каражаттарды 

шашылыш берүү 

175 АКШ доллары 

5.4. Чыгарылган шашылыш картаны берүү үчүн чет өлкөлүк 

банктын комиссиясы 

250 АКШ доллары 

5.5. Visa карта ээлеринин жалпы суроолору 8 АКШ доллары 

5.6. Картаны шашылыш түрдө алмаштыруу жана накталай 

акчаны шашылыш түрдө берүү өтүнүчү эмитент 

тарабынан четке кагылган же карта ээси тарабынан 

суралып, бирок колдонулган эмес 

50 АКШ доллары 

5.7. Шашылыш чыгарылган картаны берүү үчүн чет өлкөлүк 

банктын комиссиясы 

25 АКШ доллары 

5.8. Шашылыш чыгарылган картаны курьер аркылуу 

мейманканага жеткирүү 

Акысыз  

Чет өлкөдө көрсөтүлүүчү шашылыш кызматтар үчүн комиссиялар Visa компаниясы тарабынан 

белгиленет жана бир тараптуу өзгөртүлүшү мүмкүн. Бул комиссиялар конвертациялоо учурундагы 

КРУБдун курсу боюнча сомго конвертацияланып, кардардын эсебинен чыгарылат. 

 

Банк бул шарттарды жана Тарифтерди бир тараптуу өзгөртүүгө укуктуу. 

 

Жогоруда көрсөтүлгөн бардык комиссияларга салыктар киргизилген эмес. Салыктар Банк тарабынан 

Кыргыз Республикасынын колдонуудагы Салык кодексине ылайык кошумча алынат. 

 


