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Кардарга, жана/же кепилге жана/же күрөө коюучуга банк жактан расмий билдирүү 

даярдагандыгы үчүн айып, бир билдирүү үчүн
500 сом

Насыяны максатынан сырткары пайдалануу үчүн айып алгач берилген насыя суммасынан 5% 

Күрөө камсыздоосун баалоо үчүн комиссия күрөөнүн баасы боюнча банктын шарттарына ылайык

Насыяны реструктуризациялоо үчүн комиссия (мөөнөтүнөн мурда жарым-

жартылай жоюу учурлардан айырмаланган башка учурларда, насыя боюнча төлөө 

графигин өзгөртүү)

- 7 000 сом 

- 3 500 сом – кардардын эмгек акы берилген күнү өзгөргөн учурда (анын 

натыйжасында насыяны ай сайын төлөө күнү өзгөрөт; мында, күндөрдүн 

көбөйүшүндө насыя төлөө күнү да узарат, бирок 1 айдан ашпайт)

Күрөөнү алмаштыруу үчүн комиссия 3 500 сом

Күрөөнү бошотуу үчүн комиссия Колдонулбайт

Мөөнөтүнөн кечиктирилип төлөнгөн насыялар үчун колдонулуучу жогорулатылган 

пайыздык чен, жылына
22,10%

15.

Мөөнөтүнөн мурда жоюу 

(толук же жарым-жартылай) 

үчүн айып, насыянын 

мөөнөтүнөн мурда жоюу 

суммасынан %

Мөнөөтүнөн мурда жоюу тууралуу банкка алдын ала 

30 күн мурун маалымдоосуз
Колдонулбайт

Мөнөөтүнөн мурда жоюу тууралуу банкка алдын ала 

30 күн мурун маалымдоо менен
Колдонулбайт

Күрөөнү камсыздандыруу Колдонулбайт

Мөөнөтүн узартуу Колдонулбайт

Жылына эсептелген пайыздарды төлөөнү кечиктирүү үчүн айып пул Колдонулбайт

Насыяны жоюу ай сайын, тең төлөмдөр менен

10. Камсыздоо
Насыянын ар кандай суммасына

2 жеке кепилдик

Жылдык пайыздык чен Кардар үчүн 0%

Насыяны берүү үчүн комиссия Колдонулбайт

Өздүк каражаттар (кызматтын баасынан %) Эң азы 30%

Насыянын суммасы 147 000 сомго чейин

Насыянын валютасы Кыргыз сому

Насыянын мөөнөтү (ай) 12

Анкалайф Эко Бэйби долбоору - насыя боюнча атайын шарттар

Насыянын түрү Керектөөчүлүк

Насыянын максаты Медикалык кызмат (лабораториялык жол менен уруктандыруу)
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2. Насыя боюнча айлык төлөмдүн өлчөмү кардардын айлык кирешесинин 50% ашпоосу зарыл. Кепилдин да насыя боюнча карызды төлөө үчүн жетиштүү деңгээлде 

төлөм жөндөмдүүлүгү болуусу зарыл

3. Берилүүчү насыя "Анкалайф" ЖЧКнын "ДКИБ" ЖАКтагы эсебине түздөн-түз которулуусу зарыл. Акча которууну ишке ашыруу үчүн комиссия Банктын тарифтерине 

ылайык, Кардар тарабынан төлөнөт.

4. Бардык комиссиялар салыктарды эсепке алуусуз көрсөтүлгөн. Салыктар банк тарабынан Кыргыз Республикасынын учурдагы Салык кодексине ылайык кошумча алынат

1. Тиешелүү макул табуучу орган насыя таржымалы, төлөө жөндөмдүүлүгү, кардардын эсеби жана башка факторлор боюнча операциялар көлөмүнө жараша насыя 

боюнча жекече шарттарды белгилөөгө укуктуу

Комиссиялык жана башка төлөмдөрдү, анын ичинде Банктын чыгымдарын төлөп 

берүүнү кечиктиргендиги үчүн айып
ар бир мөөнөтү өткөн күн үчүн мындай суммадан 0,2%

Эгерде насыя чет өлкө валютасында накталай эмес түрдө берилип, кийин насыя 

берилген валютада накталай түрдө төлөнсө, накталай төлөмдөн комиссия (ар бир 

10 000 АКШ долларынан ашкан насыя төгүмдөрүнө карата колдонулат)

Колдонулбайт,

бул насыя программасында АКШ долларында насыялар каралбагандыктан 

Эскертүүлөр:




