
№ Кызматтын аталышы Тариф анын ичинде КНС

1.1. Эсепти ачуу акысыз
1.1.1 Резидент эместер учун эсеп ачуу 300 сом
1.2 Азайбаган калдык Каралган эмес
1.3. Насыялоо максатында атайын эсеп ачуу акысыз
1.4. Эскроу-эсеп ачуу акысыз
1.4.1
.

Эскроу-эсепти тейлөө
суммадан 0,3%-

1% 
1.4.2
.

Мамлекеттик программалар боюнча насыялоонун алкагында эскроу-эсепти тейлөө акысыз

1.5. 
Тендердик арыздарды берүү үчүн, салык / салык эмес төлөмдөр үчүн, элчиликке 
маалымкат алуу үчүн эсеп ачуу

100 сом

2.1.
Банктын кардарынын пайдасына, Банктын кардарынын тапшыруусу боюнча 
төлөмдөрдү жүргүзүү (филиалдарынын арасында да, бир Банктын чегинде да).

10 сом

2.2.
Банктын башка кардарларынын пайдасына Банктын кардарынын тапшыруусу 
боюнча накталай эмес төлөм жүргүзүү (клиринг төлөмдөрү)

2.2.1. 20 000 сомго чейин 20 сом
2.2.2.  20 000,01 сомдон 100 000 сомго чейин 25 сом
2.2.3. 100 000,01 сомдон 500 000 сомго чейин 45 сом
2.2.4. 500 000,01 сомдон 1 000 000 сомго чейин 60 сом

2.3.
Кардардын тапшыруусу боюнча бир филиалдын чегинде бир эсептен экинчи эсепке 
төлөм жүргүзүү

акысыз

2.4.  "ГРОСС" тутуму боюнча төлөм жүргүзүү* 150 сом
2.5.  "Кыргыз Трансфер" акча которуулары*

2.5.1. 50 000 сомго чейин 50 сом
2.5.2. 50 000 сомдон жогору 0,1%
2.6. Эсепти түз дебеттөө ыкмасы менен кардардын тапшырмасын аткаруу 100 сом

3.1. Кардардын эсебинен накталай каражаттарды берүү:
3.1.1. кардар тарабынан берилген накталай сумманын чегинде акысыз
3.1.2. накталай эмес жол менен түшкөн5 0,3.-3%

3.1.3.
накталай эмес жол менен түшкөн "Сатуучунун эсебине" "Жеткиликтуу турак жай" 
программасынын алкагында.

акысыз

3.2. Кардардын эсебин накталай толтуруу* акысыз
3.3. Банктын кардарынын пайдасына накталай төлөм кабыл алуу  *4

3.3.1. 100 сомго чейин 10 сом
3.3.2. 100,01 сомдон 5 000 сомго чейин 20 сом
3.3.3. 5 000,01 сомдон 10 000 сомго чейин 30 сом
3.3.4. 10 000,01 сомдон 100 000 сомго чейин 50 сом
3.3.5. 100 000,01 сомдон жогору 0,05%

3.4.
Башка Банктын кардарларынын пайдасына накталай төлөм кабыл алуу (банк аралык 
төлөмдөрдү жүргүзүүнү эске алуу менен) *4

3.4.1. 100 сомго чейин 20 сом
3.4.2. 100,01 сомдон 5 000 сомго чейин 30 сом
3.4.3. 5 000,01 сомдон жогору жана  10 000 сомго чейин 40 сом
3.4.4. 10 000,1 сомдон 150 000 сомго чейин 70 сом
3.4.5. 150 000,01 сомдон жогору 0,05%

3.5.
Насыялар боюнча карызды жоюу үчүн Банктын зайымчыларынан накталай төлөм 
кабыл алуу

акысыз

3.6.
Административдик тартип бузуулар үчүн Ички Иштер министрлигинин пайдасына 
төлөм кабыл алуу

30 сом

3.7.
Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин пайдасына төлөмдү 
кабыл алуу

10 сом

4.1. ГКВ жана ГКО сатып алуулар үчүн комиссиялар
4.1.1. резиденттер үчүн акысыз

 

1. Эсепти ачуу

2. Которуучу операциялар

4. Баалуу кагаздар менен операциялар

 Кызматтарга тарифтер КР улуттук валютасында

3. Кассалык операциялар

«БЕКИТИЛДИ»
"РСК Банк" ААК Тарифтик Комитети тарабынан

№TK-106, 09.08.2022ж. редакциясы.
Тарифтер  18.08.2022-жылдан баштап иштейт.

I. ЖЕКЕ АДАМДАРГА   көргөзүлүүчү кызматтарга тарифтер 



4.1.2. резидент эместер үчүн
келишимдин 

суммасынан 0,2%, 
  4.2. КРУБ нот сатып алуулар үчүн комиссиялар, кирешенин суммасынан

4.2.1. резиденттер үчүн акысыз

4.2.2. резидент эместер үчүн

10%, бирок  100 
сомдон көп эмес 

жана  1000 сомдон 
көп эмес

4.3.
Кардардын арыз бергенден кийин баалуу кагаздарды сатып алуудан баш тартканы 
үчүн  комиссия

келишимдин 
суммасынан 5%

5.1. Маалымкаттарды берүү:  
5.1.1. Эсептин бар экендиги жана жабылгандыгы тууралуу маалымакат 200 сом 12%
5.1.1.
1 Эсептин бар экендиги жана жабылгандыгы тууралуу англис тилинде маалымкат 300 сом 12%

5.1.2 Кардардын арызы боюнча 1-толомду тастыктоо тууралуу маалымкат:

5.1.2.
1 учурдагы жыл үчүн 200 сом 12%

5.1.2.
2 бир жылдан тартып кийин 3 жылга чейинки мезгил аралыгында 300 сом 12%

5.1.2.
3 3 жылдан тартып 5 жылга чейинки мезгил аралыгында 400сом 12%

5.1.2.
4. 5 жылдан тартып андан жогору мезгил аралыгында 500 сом 12%

5.1.3. Кыргыз Эл Банкынын салымдары боюнча индексация боюнча 10 сом 12%
5.2. ГКВ жана ноттор боюнча КРУБ жумалык эсеп чендерин берүү*:
5.2.1. бир жолку алганы үчүн 20 сом 12%
5.2.2. жума сайын алганы үчүн айына 50 сом 12%

5.3. Кардардын сурамы боюнча акча белгилердин аныктыгын текшерүү 
суммадан 3 % , 

min 10 сом                                                                                                                                                                                 
max 500 сом

5.4.
Кардардын сурамы боюнча акча каражаттарын кайра эсептөө (төмөнкү 
номиналдардын банкноту, тыйын):

5.4.1. 500 сомго чейин акысыз

5.4.2. 500 сомдон жогору суммадан 1%

5.5. Акча салымынын китепчесин берүү акысыз

5.6. Окуу жайларынын окуучуларынын  "РСК Банк" ААК практикадан өтүүсү (бир айга)* 2 000 сом 12%

5.7. Кардардын сурамы боюнча банк көчүрмөлөрүн кайталап берүү
5.7.1. документтердин бир пакети, А4 форматтагы 10 баракка чейин пакет документтер 12%
5.7.2. документтердин бир пакети, А4 форматтагы 10 барактан көп ар бир 10 барак 12%
5.8. Акча каражаттарын жана баалуулуктарды ташуу боюнча кызматтар
5.8.1. Инкассатордук сумка берүү Акысыз
5.8.2. Шаардын чегинде бир жолку баруу (кайра келген жолун эске алуу менен) 900 12%

5.8.3. Шаардын сыртына бир жолку баруу (кайра келген жолун эске алуу менен)*6 ар бир километр  
үчүн 30 сом

12%

5.9. Кабыл алынган арыздар боюнча насыя тарыхын билуу үчүн комиссия 90 сом

5.9.1.
Эмгек акы долбоорлордун алкагында овердрат боюнча насыя тарыхын билуу  үчүн 
комиссия*8

30 сом 

5.10.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынын пайдасына 

Cash-in өз алдынча тейлөө жабдуусу аркылуу нак төлөмдөрдү өткөрүү.
20 сом 

5.11.

Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин пайдасына нак эмес төлөмдөрдү 
жүргүзүү (Cash-in өзүн-өзү тейлөө түзүлмөлөрү аркылуу тамак-аш жана материалдык-
техникалык жардам көрсөтүү үчүн) 

20 сом 

6.1.
6.1.1. күнүнө 15 сом
6.1.2. айына 400 сом
6.1.3. кварталда 1000 сом
6.1.4. жарым жыл 1800 сом
6.1.5. жылына 3500 сом
6.2.

6.2.1. күнүнө 20 сом
6.2.2. айына 500 сом
6.2.3. кварталда 1300 сом
6.2.4. жарым жыл 2500 сом
6.2.5. жылына 4500 сом
6.3.

6.3.1. күнүнө 25 сом
6.3.2. айына 700 сом
6.3.3. кварталда 1800 сом
6.3.4. жарым жыл 3300 сом
6.3.5. жылына 6000 сом
6.4.

6.4.1. күнүнө 15 сом
6.4.2. айына 400 сом
6.4.3. кварталда 1000 сом

6. Коопсуз ячейкаларды ижарага беруу
Кичине ячейкалар Бишкек ш.:

Орто ячейкалар Бишкек ш.:

5. Башка кызматтар  

Чон ячейкалар Бишкек ш.:

Орто ячейкалар регион боюнча:



6.4.4. жарым жыл 1800 сом
6.4.5. жылына 3500 сом
6.5.

6.5.1. күнүнө 20 сом
6.5.2. айына 500 сом
6.5.3. кварталда 1300 сом
6.5.4. жарым жыл 2500 сом
6.5.5. жылына 4500 сом
6.6. Камсыздандыруу депозити 3000 сом
6.7. Ачкычты жоготуу/бузуу учун салынган штраф 100 USD

* Ош филиалында гана бар

6.8.
Ижара келишиминин иштөө мөөнөтү аяктары менен сактоо чөнөктөрүн өз убагында 
бошотпогондук үчүн айып пулдар

6.8.1. Бишкек шаары боюнча чакан чөнөктөр 24 саатка 15 сом 
6.8.2. Бишкек шаары боюнча орточо чөнөктөр 24 саатка 20 сом 
6.8.3. Бишкек шаары боюнча ири чөнөктөр 24 саатка 25 сом 
6.8.4. Ош шаары боюнча орточо чөнөктөр 24 саатка 15 сом 

6.8.5. Ош шаары боюнча ири чөнөктөр 24 саатка 20 сом 

№ Кызматтын аталышы Тариф  анын ичинде  КНС

1.1 Эсепти ачуу акысыз
1.1.1 Резидент эместер учун эсеп ачуу 300 сом
1.2 Азайбаган калдык Каралган эмес
1.3. Насыялоо максатында атайын эсеп ачуу акысыз
1.4. Эскроу-эсеп ачуу акысыз
1.4.1. Эскроу-эсепти тейлөө суммадан 0,3%-1%

1.4.2. Мамлекеттик программалар боюнча насыялоонун алкагында эскроу-эсепти тейлөө акысыз

1.5.
Тендердик арыздарды берүү үчүн, салык / салык эмес төлөмдөр үчүн, элчиликке 
маалымкат алуу үчүн эсеп ачуу

100 сом

2.1 Кардарлардын тапшыруусу боюнча АКШ доллары менен төлөмдөрдү  жүргүзүү 1*

2.1.1. Жөнөтүүчүнүн эсебинен  которуу  (OUR):
0,2%, min 20 USD 

max 200 USD

2.1.2. Жөнөтүүчүнүн эсебинен бенефициарга келген кепилденген сумманы которуу (OUR/OUR)
0,2%, min 20 USD 

max 200 USD + 20 
USD

2.1.3. Жөнөтүүчүнүн эсебинен комиссия  (BEN бенефициары):
0,1%, min 10 USD 

max 100 USD
2.2 Кардарлардын тапшыруусу боюнча Евро  менен төлөмдөрдү  жүргүзүү 1*

2.2.1. Жөнөтүүчүнүн эсебинен бенефициарга келген кепилденген сумманы которуу (OUR)
0,2%, min 25 EURO 

max 200 EURO + 20 
EURO

2.2.2. Жөнөтүүчүнүн эсебинен комиссия  (BEN бенефициары):
0,1%, min 10 EURO 

max 100 EURO
2.3. Кардарлардын тапшыруусу боюнча казак теңгеси  менен төлөмдөрдү  жүргүзүү *

2.3.1. Жөнөтүүчүнүн эсебинен  которуу  (OUR):
0,1%, min 1 000 

тенге                                                                                                                                                                               
max 3 000 тенге

2.4. Кардарлардын тапшыруусу боюнча  кытай юаны  менен төлөмдөрдү  жүргүзүү, CNY*

2.4.1. Жөнөтүүчүнүн эсебинен  которуу  (OUR):
суммадан 0,2% , 

min 1 000 сом max 
6 500 сом 

2.4.2. Аткарууга кабыл алынгандан кийин төлөм нускамасынын шарттарын өзгөртүү 2 000 сом
2.4.3. Кайтаруу  (модификация) 1 500 сом

2.4.4. Кардарлардын тапшыруусу боюнча сурамдар, изилдөөлөр жана алып салуу (аннуляция) 1 500 сом

2.5.
Кардарлардын тапшыруусу боюнча англис фунт-стерлинг  менен төлөмдөрдү  
жүргүзүү*

2.5.1. Которуу үчүн комиссия
0,2%, min 20 EURO 

max 200 EURO
2.6. Кардарлардын тапшыруусу боюнча россия рублу менен төлөмдөрдү  жүргүзүү*

2.6.1. Жөнөтүүчүнүн эсебинен  которуу  (OUR):
0,1% min 200 

рубль                                                                                                                                                                                    
max 1 000 рубль 

2.7.
Кабыл алынгандан кийин СКВ эсептери боюнча аткарууга жаткан которууга төлөм 
нускамаларынын шарттарын өзгөртүү ( АКШ доллары, евро, фунт- стерлингдер)*:

2.7.1. 90 күнгө чейин 65 USD
2.7.2. 90 күн бүткөндөн кийин 75 USD

Кызматтарга тарифтер чет элдик  валютада 

1. Эсепти ачуу

2. Которуучу операциялар

(Тарифтер төлөгөн  күндөгү КРУБ эсеп курсу боюнча улуттук валютада алынат)

Чон ячейкалар регион боюнча:



2.8.
Кабыл алынгандан кийин ОКВ эсептери боюнча аткарууга жаткан которууга төлөм 
нускамаларынын шарттарын өзгөртүү ( рублдар, юань, теңге)*:

20 USD

2.9.
Кардарлардын СКВ га  тапшырмасы (изилдөөлөр, кардардын тапшыруусун аткаруу 
туурасындагы тастыктоону алуу ж.б.) боюнча чет өлкөдөгү банктарга сурамдар (АКШ 
доллары, евро, фент-стерлинг):

2.9.1. 90 күнгө чейин 50 USD
2.9.2. 90 күн бүткөндөн кийин 75 USD

2.10.
Кардарлардын ОКВ га  тапшырмасы (изилдөөлөр, кардардын тапшыруусун аткаруу 
туурасындагы тастыктоону алуу ж.б.) боюнча чет өлкөдөгү банктарга сурамдар (рублдар, 
юань, теңге)*:

30 USD

2.11.
Кардарлардын тапшыруусу боюнча чет өлкөлүк банктарга сурамдар ( кардардын 
реквизиттеринин тууралыгын тастыктоо алуу үчүн жөнөтүүчү банкка түз сурамдар)

50 USD

2.12.
 "MoneyGram", "Western Union", "Золотая Корона", "Юнистрим", "Лидер", "Contact" 
тутумдары боюнча акча каражаттарын которуу

Акча которуу 
тутумдарынын 

тарифтерине 
ылайык 

2.14.
Кардарлардын тапшыруусу боюнча Банктын кардарынын пайдасына  төлөмдөрдү  
жүргүзүү*

2.14.
1.

бир филиалдын чегинде акысыз

2.14.
2.

башка филиалдагы эсепке 10 сом

2.15.  "Кыргыз Трансфер" акча которуулары АКШ доллары, ЕВРО, россия рублу менен
суммадан  0,1%, 

min 50 сом

2.15.
1.

 "Кыргыз Трансфер" тутумунун  USD,EUR, RUB  которуулары боюнча накталай каражаттарын 
кабыл алуу *2

Күн сайын 
орнотулат

3.1. Кардардын эсебинен накталай каражаттарды берүү:
3.1.1. кардар тарабынан төгүлгөн накталай сумманын чегинде акысыз
3.1.2. валютада накталай эмес жол менен түшкөн каражаттарды накталоо ( руль, теңге) 0,3%
3.1.3. валютада накталай эмес жол менен түшкөн каражаттарды накталоо ( евро) 3%

3.1.4.
АКШ доллары валютасында банктык которуу жолу менен алынган акча каражаттарын 
накталай алуу:

3.1.4.
1. 1000 АКШ долларына чейин 0,5%
3.1.4.
2. 1000 АКШ доллардан жогору 3%
3.1.5. калган валюталарда накталай эмес жол  менен келген каражаттарды накталоо 1.-3%
3.2. Накталай каражаттарды кабыл алуу:
3.2.1. эсепте сактоо үчүн акысыз
3.2.2
.

USD, EURO, рублдин каалаган суммасына накталай акчаны кабыл алуу
Күн сайын 
орнотулат

3.2.2
.1.

10 000 рублга чейин накталай акчаны орус рублинде кабыл алуу акысыз

3.3.
Эски банкнотторду валюталык-алмаштыруу операциялары, эсепке кабыл алуу 
(Банктын талабына ылайык) 

суммадан 1%

3.4. Төмөн номиналдарды эсепке кабыл алуу (Банктын талабына ылайык) суммадан 1%

3.5.
Насыялар боюнча карызды жоюу үчүн Банктын зайымчыларынан накталай төлөм 
кабыл алуу

акысыз

4.1. Маалымкаттарды берүү:
4.1.1. Эсептин бар экендиги жана жабылгандыгы тууралуу маалымкат 200 сом 12%
4.1.1.
1 Эсептин бар экендиги жана жабылгандыгы тууралуу англис тилинде маалымкат 300 сом 12%

4.1.2 Кардардын арызы боюнча 1-толомду тастыктоо тууралуу маалымкат:

4.1.2.
1 учурдагы  жыл үчүн 200 сом 12%

4.1.2.
2 бир жылдан тартып кийин 3 жылга чейинки мезгил аралыгында 300 сом 12%

4.1.2.
3 3 жылдан тартып 5 жылга чейинки мезгил аралыгында 400 сом 12%

4.1.2.
4 5жылдан тартып андан жогору мезгил аралыгында 500 сом

12%

4.2. КРУБ валюталарынын эсеп курсун берүү:
4.2.1. бир жолку алганы үчүн 20 сом 12%
4.2.2. көп жолу алганы үчүн айына 50 сом 12%

4.3. Кардардын сурамы боюнча акча белгилердин аныктыгын текшерүү 
суммадан 3 % , 

min 50 сом                                                                                                                                                                                 
max 500 сом

4.4. Кардардын сурамы боюнча банк көчүрмөлөрүн кайталап берүү

4.4.1. документтердин бир пакети, А4 форматтагы 10 баракка чейин
пакет документтер 

үчүн 100 сом
12%

4.4.2. документтердин бир пакети, А4 форматтагы 10 барактан көп
ар бир 10 барак 

үчүн 100 сом
12%

4. Башка кызматтар  

3. Кассалык операциялар



5.1. Накталай/накталай эмес валютасын сатып алуу/сатуу *7 Күн сайын орнотулат, 
буйрук боюнча

*

*1

*2

*3

*4

*5

               *
*7
*8 Кредиттик комитеттин чечимине ылайык

№ Наименование услуги Тариф в том числе НДС

1.1. Открытие счета бесплатно
1.1.1
.

Открытие счета для нерезидентов 300 сом

1.2 Неснижаемый остаток не предусмотрен

1.3. Открытие специального счета для целей кредитования бесплатно
1.4. Открытие эскроу-счета бесплатно
1.4.1
.

Обслуживание эскроу-счета
0,3%-1% от 

суммы
1.4.2
.

Обслуживание эскроу-счета в рамках кредитования по государственным программам бесплатно

1.5.
Открытие счета для подачи тенедерных заявок. Налоговых/не налоговых платежей или 
получения справки в посольство

100 сом

2.1.
Проведение платежей по поручению клиентов Банка в пользу клиентов Банка* (как 
межфилиальных, так и в пределах одного филиала Банка)

10 сом

2.2.
Проведение безналичных платежей по поручению клиентов Банка в пользу клиентов 
других Банков  (клиринговые платежи)

2.2.1. до 20 000 сом 20 сом
2.2.2. от 20 000,01 сом до 100 000 сом 25 сом
2.2.3. от 100 000,01 сом до 500 000 сом 45 сом
2.2.4. от 500 000,01 сом до 1 000 000 сом 60 сом

2.3.
Проведение платежей по поручению клиента с одного счета на другой его счет в 
пределах одного филиала

бесплатно

2.4. Проведение платежей по системе "ГРОСС"* 150 сом
2.5. Денежные переводы "Кыргыз Трансфер"*

2.5.1. до 50 000 сом включительно 50 сом
2.5.2. свыше 50 000 сом 0,1%
2.6. Исполнение поручений клиента методом прямого дебетования счета 100 сом

3.1. Выдача наличных средств со счета клиента:
3.1.1. в пределах сданных клиентом наличных сумм бесплатно

1. Открытие счетов

2. Переводные операции

3. Кассовые операции

 

5. Конверсиялык операциялар  

Арызда Банк-корреспонденттин же/жана алуучу банктын SWIFT кодун которуу жок болгон учурда кошумча 10 USD доллары алынат, которуунун 
суммасынан көз карандысыз Банк-корреспонденттин арызы жок болгон учурда (Intermediary bank),  которуунун суммасынан көз карандысыз  5  USD 
доллары алынат, Банк-корреспондент РСК Банктын корреспонденти болуп саналган учурдан башка (Intermediary bank).

Банктын өзүнчө бөлүмдөрү үчүн мурда кабыл алынган Банктын тарифтери боюнча буйруктардан башка

 "Золотая корона" тутуму боюнча Кытайга акча которууларын кошкондо, каражаттарды кабыл алууга тариф жана  "Кыргыз Трансфер" акча которуулары 
күн сайын Башкармалыктын Төрагасынын Орун басарынын буйругунун негизинде орнотулат.

Банк башка Банктардын комиссиясын жана кардардын операцияларын аткаруу учурунда пайда болгон үчүнчү жактардын башка комиссияларына 
кошумча комиссия алууга укуктуу.

Эскертүү:
Банк башка Банктардын комиссиясын жана кардардын операцияларын аткаруу учурунда пайда болгон үчүнчү жактардын башка комиссияларына 
кошумча комиссия алууга укуктуу.

 Тарифы на услуги в национальной валюте КР

Келишим боюнча башка баалар болушу мүмкүн.

 Бул тариф Бишкек шаары боюнча Банк бөлүмдөрүндө курьерлик кылган  Башкармалыктын Төрагасынын орун басарынын колу менен өзүнчө буйрук 
менен өзгөртүлө алат, ал эми өзүнчө регионалдык бөлүмдөрдө филиалдын Директорунун колу менен өзүнчө буйрук менен өзгөртүлөт.  

Белгилүү бир суммага келишим боюнча башка курстар болушу мүмкүн

 Бул тариф Башкармалыктын Төрагасынын эки орун басарынын колу менен өзүнчө Буйрук менен өзгөртүлө алат.



3.1.2. поступивших безналичным путем*4 0,3-3%

3.1.3.
поступивших безналичным путем на счет "Продавца" в рамках кредитования "Доступное 
жилье"

бесплатно

3.2. Пополнение счета клиента наличными* бесплатно
3.3. Прием наличных платежей в пользу клиентов Банка*3

3.3.1. до 100 сом включительно 10 сом
3.3.2. свыше 100,01 сом до 5 000 сом включительно 20 сом
3.3.3. свыше 5 000,01 сом до 10 000 сом включительно 30 сом
3.3.4. свыше 10 000,01 сом до 100 000 сом включительно 50 сом
3.3.5. свыше 100 000,01 сом 0,05%

3.4.
Прием наличных платежей в пользу клиентов другого Банка (с учетом проведения 
межбанковских платежей) *3

3.4.1. до 100 сом включительно 20 сом
3.4.2. свыше 100,01 сом до 5 000 сом включительно 30 сом
3.4.3. свыше 5 000,01 сом сом до 10 000 сом включительно 40 сом
3.4.4. свыше 10 000,1 сом до 150 000 сом включительно 70 сом
3.4.5. свыше 150 000,01 сом 0,05%

3.5.
Прием наличных платежей от заемщиков Банка для погашения задолженности по 
кредитам

бесплатно

3.6.
Прием платежей в пользу Министерства Внутренних Дел за административное 
нарушение

30 сом

3.7.
прием платежа в пользу Жалал-Абадского государственного университета им 
Б.Осмонова 

10 сом 

4.1. Комиссионные за покупку ГКВ и ГКО
4.1.1. для резидентов бесплатно

4.1.2. для нерезидентов 0,2% от суммы 
сделки, min 100 

4.2. Комиссионные за покупку нот НБКР, от суммы дохода
4.2.1. для резидентов бесплатно

4.2.2. для нерезедентов
10%, но не менее 

100 сом и не 
болепе 1000 сом

4.3. Комиссия за отказ клиента от приобретения ценных бумаг после подачи заявки
5% от суммы 

сделки

5.1. Выдача справок:  
5.1.1. Справка о наличии,закрытии счета, об оборотах. 200 сом 12%
5.1.1.
1. Справка о наличии,закрытии счета, об оборотах- на английском языке 300 сом 12%

5.1.2 Справка по заявлению клиента о подтверждении 1 платежа:

5.1.2.
1 за текущий год 200 сом 12%

5.1.2.
2 в период от года до 3-х лет 300 сом 12%

5.1.2.
3 в период свыше  с 3-х лет до 5 лет 400 сом 12%

5.1.2.
4 в период от 5-ти лет и выше 500 сом 

5.1.3 по индексации по вкладам Кыргыз Эл Банка 10 сом 12%
5.2. Предоставление еженедельных учетных ставок НБКР по ГКВ и нотам*:
5.2.1. за разовое получение 20 сом 12%
5.2.2 за еженедельное получение в месяц 50 сом 12%

5.3. Проверка денежных знаков на подлинность по запросу клиента 
3 % от суммы, 

min 10 сом                                                                                                                                                                                 
max 500 сом

5.4. Пересчет денежных средств (банкнот низних номиналов, монет) по запросу клиента:

5.4.1. до 500 сом включительно бесплатно
5.4.2. свыше 500 сом 1% от суммы
5.5. Выдача книжки денежного вклада бесплатно

5.6. Прохождение практики в ОАО "РСК Банк" учащимися учебных заведений (за месяц)* 2 000 сом 12%

5.7. Повторная выдача банковских выписок по запросу клиентов:

5.7.1. один пакет документов, до 10 страниц формата А4
100 сом за пакет 

документов
12%

5.7.2. один пакет документов, более 10 страниц формата А4
100 сом за каждые 

10 страниц
12%

5.8. Услуги по перевозке денежных средств и ценностей
5.8.1. Предоставление инкассаторских сумок Бесплатно
5.8.2. Разовая поездка в пределах города (с учетом обратной дороги)* 900 12%

5.8.3. Разовая поездка за пределами города (с учетом обратной дороги)*6 30 сом за каждый 
километр

12%

5.9. Комиссия за запрос кредитной истории по одобренным заявкам 90 сом

5.9.1.
Комиссия за запрос кредитной истории по овердратам в рамках зарплатных проектов*8 30 сом 

4. Операции с Ценными бумагами

5. Прочие услуги  



5.10.
Проведение наличных платежей в пользу Государственной налоговой службы при ПКР 
посредствам устройств самообслуживание Cash-in

20 сом 

5.11.

Проведение наличных платежей в пользу Дошкольные образовательные учреждения (за 
питание и материальную техническую помощь) посредствам устройств самообслуживание 
Cash-in

20 сом 

6.1.
6.1.1. в день 15 сом
6.1.2. в месяц 400 сом
6.1.3. в квартал 1000 сом
6.1.4. за полугодие 1800 сом
6.1.5. в год 3500 сом
6.2.

6.2.1. в день 20 сом
6.2.2. в месяц 500 сом
6.2.3. в квартал 1300 сом
6.2.4. за полугодие 2500 сом
6.2.5. в год 4500 сом
6.3.

6.3.1. в день 25 сом
6.3.2. в месяц 700 сом
6.3.3. в квартал 1800 сом
6.3.4. за полугодие 3300 сом
6.3.5. в год 6000 сом
6.4.

6.4.1. в день 15 сом
6.4.2. в месяц 400 сом
6.4.3. в квартал 1000 сом
6.4.4. за полугодие 1800 сом
6.4.5. в год 3500 сом
6.5.

6.5.1. в день 20 сом
6.5.2. в месяц 500 сом
6.5.3. в квартал 1300 сом
6.5.4. за полугодие 2500 сом
6.5.5. в год 4500 сом
6.6. Страховой депозит 3000 сом
6.7. Штраф за утерю/порчу ключа 100 USD

* Ячейки по регионам есть только в Ошском филиале.

6.8.
Штраф за не своевременное освобождение сейфовой ячейки после истечения срока 
действия договора аренды 

6.8.1. Малые ячейки по г. Бишкек 15 сом в сутки
6.8.2. Средние ячейки по г. Бишкек 20 сом в сутки
6.8.3. Большие ячейки по г. Бишкек 25 сом в сутки
6.8.4. Средние ячейки по г. Ош 15 сом в сутки
6.8.5. Большие ячейки по г.Ош 20 сом в сутки

№ Наименование услуги Тариф  в том числе НДС

1.1 Открытие счета бесплатно
1.1.1 Открытие счета для нерезидентов 300 сом
1.2 Неснижаемый остаток не предусмотрен
1.3. Открытие специального счета для целей кредитования бесплатно
1.4. Открытие эскроу-счета бесплатно
1.4.1. Обслуживание эскроу-счета 0,3%-1% от суммы
1.4.2. Обслуживание эскроу-счета в рамках кредитования по государственным программам бесплатно

1.5. 
Открытие счета для подачи тенедерных заявок. Налоговых/не налоговых платежей или 
получения справки в посольство

100 сом

2.1 Проведение платежей по поручению клиентов Банка в долларах USA

2.1.1. Перевод за счет отправителя (OUR)
0,2%, min 20 USD 

max 250 USD

2.1.2.
Перевод за счет отправителя с гарантированной суммой поступления бенифициару 
(OUR/OUR)

0,2%, min 20 USD 
max 250 USD + 25 

USD

2.1.3. Перевод за счет получателя (бенефициара BEN)
0,1%, min 10 USD 

max 100 USD
2.2 Проведение платежей по поручению клиентов Банка в EURO

2.2.1. Перевод за счет отправителя с гарантированной суммой поступления бенифициару(OUR)
0,2%, min 25 EURO 

max 200 EURO 

2.2.2. Перевод за счет получателя (бенефициара BEN)
0,1%, min 10 EURO 

max 100 EURO
2.3. Проведение платежей по поручению клиентов Банка в казахских тенге*

Тарифы на услуги в иностранной валюте 
(Тарифы взимаются в национальной валюте по учетному курсу НБКР на день оплаты)

1. Открытие счетов

Большие ячейки по г. Бишкек:

Средние ячейки по регионам:*

Большие ячейки по регионам:

2. Переводные операции

6. Аренда сейфовых ячеек
Малые ячейки по г. Бишкек:

Средние ячейки по г. Бишкек:



2.3.1. Перевод за счет отправителя (OUR)
0,1%, min 1 000 

тенге                                                                                                                                                                               
max 3 000 тенге

2.4. Проведение платежей по поручению клиентов в китайских юанях, CNY*

2.4.1. Перевод за счет отправителя (OUR)
0,2% от суммы, min 

1 000 сом max 6 
500 сом 

2.4.2. Изменение условий платежной инструкции на перевод после принятия его к исполнению 2 000 сом

2.4.3. Возврат (модификация) 1 500 сом
2.4.4. Запросы, расследования и отмена (аннуляция) по поручению клиентов 1 500 сом

2.5.
Проведение платежей по поручению клиентов Банка в английских фунтах-
стерлингов*

2.5.1. Комиссия за перевод
0,2% min 20 GBP 

max 200 GBP
2.6. Проведение платежей по поручению клиентов Банка в российских рублях*

2.6.1. Перевод за счет отправителя (OUR)
0,1% min 200 

рублей                                                                                                                                                                                    
max 1 000 рублей 

2.7.
Изменение условий платежной инструкции на перевод, после принятия его к 
исполнению по счетам в СКВ (доллары США, евро, фунты стерлингов)*:

2.7.1 до истечения 90 дней 65 USD
2.7.2 после истечения 90 дней 75 USD

2.8.
Изменение условий платежной инструкции на перевод, после принятия его к 
исполнению по счетам в ОКВ (рубли, юани, тенге)*:

20 USD

2.9.
Запросы в иностранные банки по поручению клиентов (расследование, получение 
подтверждения об исполнении поручения клиента и пр.) в СКВ (доллары США, евро, 
фунты стерлингов)*:

2.9.1. до истечения 90 дней 50 USD
2.9.2. после истечения 90 дней 75 USD

2.10.
Запросы в иностранные банки по поручению клиентов (расследование, получение 
подтверждения об исполнении поручения клиента и пр.) в ОКВ (рубли, юани, 
тенге)*:

30 USD

2.11.
Запросы в иностранные банки по поручению клиентов (запрос напрямую в банк 
отправителя для получения подтверждения правильности реквизитов клиента)

50 USD

2.12.
Перевод денежных средств по системе "MoneyGram", "Western Union", "Золотая 
Корона", "Юнистрим", "Лидер", "Contact"

Согласно тарифам 
систем денежных 

переводов 
2.14. Проведение платежей по поручению клиентов Банка в пользу клиентов Банка*
2.14.
1.

в пределах одного филиала бесплатно

2.14.
2.

на счет в другом филиале 10 сом

2.15. Денежные переводы "Кыргыз Трансфер" в долларах США, ЕВРО, российских рублях
0,1% от суммы, 

мин. 50 сом
2.15.
1. Прием наличных средств по переводам системы "Кыргыз Трансфер" в USD,EUR, RUB *1

Устанавливается 
ежедневно

3.1. Выдача наличных средств со счета клиента*:
3.1.1. в пределах сданных клиентом наличных сумм бесплатно
3.1.2. обналичивание средств поступивших безналичным путем в валюте ( рубли, тенге) 0,3%
3.1.3. обналичивание средств поступивших безналичным путем в валюте (евро) 3%
3.1.4 обналичивание средств поступивших безналичным путем в долларах США:
3.1.4.
1

до 1 000 долларов США 0,5%
3.1.4.
2

свыше  1 000 долларов США 3%
3.1.5. обналичивание средств поступивших безналичным путем в остальных валютах 1-3%
3.2. Прием наличных средств:
3.2.1 для хранения на счете бесплатно
3.2.2
. Прием наличных денежных средств на любую сумму USD, EURO, рублей*

Устанавливается 
ежедневно

3.2.2
.1. Прием наличных денежных средств в российских рублях в размере до 10 000 рублей бесплатно

3.3.
Прием на счет, валюто-обменные операции ветхих банкнот (в соответствии с 
требованиями Банка ) 

1% от суммы

3.4. Прием на счет банкнот низких номиналов (в соответствии с требованиями Банка)*6 1% от суммы

3.5.
Прием наличных платежей от заемщиков Банка для погашения задолженности по 
кредитам

бесплатно

4.1. Выдача справок:
4.1.1. Справка о наличии, закрытии счета, об оборотах 200 сом 12%
4.1.1.
1 Справка о наличии, закрытии счета, об оборотах - на английском языке 300 сом 

12%

4.1.2 Справка по заявлению клиента о подтверждении 1 платежа:
4.1.2.
1 за текущий год 200 сом 12%

3. Кассовые операции

4. Прочие услуги  



4.1.2.
2 в период от года до 3-х лет 300 сом 12%

4.1.2.
3 в период свыше 3-х лет до 5ти лет 400 сом 12%

4.1.2.
4. в период от 5-ти лет и выше 500 сом 

12%

4.2. Предоставление учетных курсов валют НБКР:
4.2.1. за разовое получение 20 сом 12%
4.2.2. за многократное получение в месяц 50 сом 12%

4.3. Проверка денежных знаков на подлинность по запросу клиента 
3 % от суммы, 

min 50 сом, max 
500 сом

4.4. Повторная выдача банковских выписок по запросу клиентов:

4.4.1. один пакет документов, до 10 страниц формата А4
100 сом за пакет 

документов
12%

4.4.2. один пакет документов, более 10 страниц формата А4
100 сом за каждые 

10 страниц
12%

5.1. Покупка/продажа наличной/безналичной валюты*7

Устанавливается 
ежедневно, согласно 

распоряжения

*
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8 Согласно решению кредитного комитета

Банк имеет право дополнительно взимать комиссии других Банков и другие комиссии третьих лиц, возникших при выполнении операций клиента.
Кроме распоряжений по тарифам Банка, принятых ранее для отдельных подразделений Банка
 Данный тариф может быть изменен отдельным Распоряжением за подписью, курирующего Заместителя Председателя Правления в отделениях Банка 

Кроме заемщиков Банка, при погашении задолженности по кредитам

Примечание:
Банк имеет право дополнительно взимать комиссии других Банков и другие комиссии третьих лиц, возникших при выполнении операций клиента.
Данный тариф может быть изменен отдельным Распоряжением за подписью двух Заместителей Председателя Правления.

Возможны иные расценки по договору.

Тариф на прием средств, включая денежные переводы в Китай по системе "Золотая корона" и денежные переводы "Кыргыз Трансфер" устанавливается 

5. Конверсионные операции

Рыночные курсы свыше определенной суммы могут быть договорными


	жалпы тарифтер

