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Насыя продуктыларынын шарттары

Насыя мөөнөтү (ай) - жылдык пайыздык чен

Жылдык эффективдуу пайыздык чен

5% - улуттук валютада

Колдонулбайт

Кардардын өтүнүч  каты боюнча келишим 
шарттарын өзгөрткөндүгү (пайыздык чен, 

мөөнөтү, төлөө графики, кредит валютасы 
ж.б) үчүн комиссия

Камсыздоону алмаштыргандыгы үчүн 
комиссия

 Камсыздоону жарым жартылай 
бошоткондугу үчүн комиссия 

Насыяны мөөнөтүнөн мурда жоюуу (толук 
же жарым-жартылай) үчүн айып, жоюлуучу 

насыя суммасынан %

Банкка алдын ала, 30 календардык күн 
мурун мөөнөтүнөн мурда жоюуу тууралуу 
кат түрүндө кабарлабаган учурда 

"ДКИБ" ЖАК №28 ЖАЛПЫ ТАРИФТЕРИНЕ №1 Тиркеме (M Бөлүм)

$100 чейин; эгерде кредиттин    >50%  төлөнгөн болсо, акысыз; Н/П калыбына 
келтирилүүчү кредиттик линияларга жана   овердрафттарга карата 

$50 -$300 

   $100 чейин 

Банкка алдын ала, 30 календардык күн 
мурун мөөнөтүнөн мурда жоюуу тууралуу 
кат түрүндө кабарлаган учурда

7 400 000 сом

"Агро-Кайра иштетүү" насыясы
Жүгүртмө капиталга

(айыл чарба продукциясын кайра иштетүү 
үчүн сырьё сатып алуу, ошондой эле 

жүгүртмө капиталды толуктоо үчүн болгон 
башка максаттар)
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50 000 сом

37 000 000 сом

"Өсүмдүк өстүрүүчүлүк" жана "Агро-Кайра иштетүү" насыялары

16%

17.48%

50 000 сом

"Өсүмдүк өстүрүүчүлүк" жана "Агро-Кайра иштетүү" насыя продуктылары боюнча стандарттык тарифтер
23/03/2022 ден күчүнө кирет 

"Өсүмдүк өстүрүүчүлүк" насыясы

Жүгүртмө капиталга
(үрөөн материалдарын, жер 

семирткичтерин, өсүмдүктөрдү коргоо 
каражаттарын сатып алуу жана өсүмдүк 
өстүрүү үчүн башка чыгымдарды төлөө)
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Насыя боюнча негизги карыздын суммасы 
боюнча  карызды төлөөнү кечиктиргени 

үчүн колдонулуучу пайыздык чен

Насыяны максаттуу колдонбогону үчүн айып

Комиссияларды жана башка төлөмдөрдү, 
алардын катарында Банктын кайтарылбаган 

чыгымдарын төлөөнү кечиктиргени үчүн 
айып

 Кардардын 
ипотека/күрөө/камсыздандыруу 
келишимин түзүү боюнча милдеттенмесин 
жана күрөөлүк документтерди талаптагыдай 
тариздөөгө байланыштуу башка 
милдеттенмелерин өз убагында 
аткарбагандыгы, анын ичинде күрөөлүк 
камсыздоо боюнча документтердин түп 
нускаларынын топтомун өз убагында 
кайтарып бербегендиги үчүн айып 

Кредиттик келишимге ылайык финансылык 
отчетту өз убагында бербегендиги үчүн айып 
(сумма > $50 000 финансылык отчет Банкка 
чейрек сайын берилиш керек; <$50 000 – 
жарым жыл сайын); 2 ай ичинде берилиш 
керек.

Кредиттик келишимге кол коюлгандан 
кийин кредиттен/кредиттик 
линиядан/овердрафттан баш тарткан учурда 
билдирмени карагандыгы үчүн комиссия

Өзгөчө белгилер:

Эгер насыянын суммасы Бишкекте  >$50,000 
жана башка региондордо >$30,000 жана ОЗ 

АЛДЫНЧА баалоо компаниясы жасаса
Баалоо компаниянын тарифтерине ылайык                                                                                                                   

берилген насыянын суммасынан 1%

ар бир төлөм кечиктирилген күн үчүн, суммадан 0,5% 

Башка шарттар

1. Насыяга комитетинин чечимине ылайык күрөөгө жараша талап кылынат

Күрөөнүн наркын баалоо

1. Күрөөгө жараша талап кылынат.                                                                                                                                

3. Күрөөнү баалоо комиссиясын кардар төлөйт

келишимде көрсөтүлгөн насыя боюнча пайыздык ченге барабар болгон пайыздык 
чен

ар бир  мөөнөтү өткөрүлгөн күн үчүн насыянын суммасынан 0,05%  

ар бир мөөнөтү өткөрүлгөн күн үчүн насыянын суммасынан 0,05%  

Кредиттин/кредиттик линиянын/ 
 овердрафттын суммасынан 1%, мин 100 АКШ доллары                              

2. Банкка ылайыктуу баалоочу тарабынан жасалат                                                                                                                                                                         

Күрөөнү камсыздандыруу
2. Банкка ылайыктуу камсыздандыруучу компания тарабынан жасалат                     

3. Камсыздандыруучу сумма - күрөөнүн базар баасынан 100% же насыянын 
суммасынан 1,5 эсе чоң эн азы дегенде.

4. Күрөөнү камсыздандыруу үчүн комиссия кардар тарабынан төлөнөт.

Эсептелген пайыздарды төлөөнү 
кечиктиргени үчүн айып

юридикалык жактарга жана дыйкан чарбаларына - жылына 180% (күнүнө 0,5%)  

жеке жактарга жана жеке ишкерлерге - келишимде көрсөтүлгөн насыя боюнча 
пайыздык ченге барабар болгон пайыздык чен



1. Жогорудагы шарттар кайра берилүүчү насыяларга, алардын катарында мындан мурда жактырылган насыя линияларынын алкагындагы насыяларга колдонулат.

2. Пайыздык чендер жана комиссиялар салыктарды эске алуусуз көрсөтүлгөн. Салыктар Банк тарабынан, учурдагы КР Салык Кодексине ылайык кошумча алынат.

 
3. Банк, кардардын насыя тарыхына жана эсеп/тери боюнча операцияларынын көлөмүнө жараша индивидуалдуу пайыздык чендерди коюууга укуктуу. 

ДКИБ ЖАК Башкаруу кеңеши мүчөлөрү тарабынан жактырылган


