
 
 
 
“Дос-Кредобанк” ААКнын Элкарт төлөм карталары боюнча жеке жана юридикалык жактар үчүн стандарттуу 

чектөөлөрү 
Жеке жактар (магниттик жана чиптүү карталар) 

          
Транзакциянын тиби Чектөөнүн шарттары  Эскертүүлөр   
  Транзакциянын 

мүмкүн болгон 
саны  сом менен 
(сутка ичинде) 

Жалпы 
сумма 
сом 
менен 
(сутка 
ичинде) 

  

Накталай акча берүүчү 
пункттардан (ПВН русс.) 
толуктоо 

10 500 000 Накталай акча берүүчү пункттардын (ПВН 
русс.)  терминалдарынан толуктоо (бардык 
банктардын)  

АТМ-Банкоматтардан 
накталап алуу (Cash ATM) 

10 150 000 Банкоматтардан акча алуу (бардык 
банктардын)  

Накталай акча берүүчү 
пункттардан (ПВН русс.) 
накталап алуу (Cash POS) 

10 150 000 Накталай акча берүүчү пункттардын (ПВН 
русс.)  терминалдарынан акча алуу (бардык 
банктардын) 

Соода-сервистик 
ишканалардан (ТСП русс.) 
сатып алуу (Purchase) 

20 200 000 Товарлар жана кызматтар үчүн соода-
сервистик ишканалардын (ТСП русс.) 
терминалдары аркылуу төлөм жүргүзүү 
(дүкөндөрдө, маркеттерде, кафелерде ж.б.) 

Интернет транзакциясы 
(E-commerce) * 

10 70 000 Интернет талаасында транзакция жүргүзүү  

Интернет Банкинг 
(WSIB07) 

10 200 000 Интернет Банкингдин жардамы менен 
операция жүргүзүү  

Банктын төлөм 
терминалдары аркылуу 
жана Balance.kg 
(BALANCE07) электрондук 
капчыгы аркылуу 
толуктоо 

10 150 000 Balance.kg эектрондук капчыгы, ошондой 
эле Банктын төлөм терминалдары аркылуу 
толуктоо 

Эсептен (WSCH07) 
толуктоо/накталай алуу 

10 300 000 Бул пункт Банктагы эсептен 
толуктоо/накталай алууга тиешелүү  

Акча которуулар (Р2Р) ** 10 100 000 Карталардын ортосунда акча которуулар 
(мисалы Элкарт Мобайл аркылуу) 

 
1. Пенсиялык/Социалдык Карталар   

                                     
Транзакциянын тиби Чектөөнүн шарттары Эскертүү  
  Транзакцияны

н мүмкүн 
болгон саны  
сом менен 
(сутка ичинде)  

Жалпы 
сумма 
сом 
менен 
(сутка 
ичинде)  

  



 
 

Накталай акча берүүчү 
пункттардан (ПВН русс.) 
толуктоо 

10 100 000 Накталай акча берүүчү пункттардын (ПВН русс.)  
терминалдарынан толуктоо (бардык 
банктардын)  

АТМ-Банкоматтардан 
накталап алуу (Cash 
ATM) 

10 70 000 Банкоматтардан акча алуу (бардык 
банктардын)  

Накталай акча берүүчү 
пункттардан (ПВН русс.) 
накталап алуу (Cash POS) 

10 100 000 Накталай акча берүүчү пункттардын (ПВН русс.)  
терминалдарынан акча алуу (бардык 
банктардын) 

Соода-сервистик 
ишканалардан (ТСП русс.) 
сатып алуу (Purchase) 

20 100 000 Товарлар жана кызматтар үчүн соода-
сервистик ишканалардын (ТСП русс.) 
терминалдары аркылуу төлөм жүргүзүү 
(дүкөндөрдө, маркеттерде, кафелерде ж.б.) 

Интернет транзакциясы 
(E-commerce) * 

10 70 000 Интернет талаасында транзакция жүргүзүү 

Интернет Банкинг 
(WSIB07) 

10 70 000 Интернет Банкингдин жардамы менен 
операция жүргүзүү  

Банктын төлөм 
терминалдары аркылуу 
жана Balance.kg 
(BALANCE07) 
электрондук капчыгы 
аркылуу толуктоо 

10 70 000  Balance.kg эектрондук капчыгы, ошондой эле 
Банктын төлөм терминалдары аркылуу 
толуктоо 

Эсептен (WSCH07) 
толуктоо/накталай алуу 

10 100 000 Бул пункт Банктагы эсептен толуктоо/накталай 
алууга тиешелүү 

Акча которуулар (Р2Р) ** 10 70 000 Карталардын ортосунда акча которуулар 
(мисалы Элкарт Мобайл аркылуу) 

2. Бизнес Карталар 
 

Транзакциянын тиби Чектөөнүн шарттары Эскертүү  
  Транзакциянын 

мүмкүн болгон 
саны  сом 
менен (сутка 
ичинде)  

Жалпы 
сумма 
сом 
менен 
(сутка 
ичинде)  

  

Накталай акча берүүчү 
пункттардан (ПВН русс.) 
толуктоо 

50 1 000 
000 

Накталай акча берүүчү пункттардын (ПВН русс.)  
терминалдарынан толуктоо (бардык банктардын)  

АТМ-Банкоматтардан 
накталап алуу (Cash 
ATM) 

20 150 000 Банкоматтардан акча алуу (бардык банктардын)  

Накталай акча берүүчү 
пункттардан (ПВН русс.) 
накталап алуу (Cash 
POS) 

20 1 000 
000 

Накталай акча берүүчү пункттардын (ПВН русс.)  
терминалдарынан акча алуу (бардык 
банктардын) 

Соода-сервистик 
ишканалардан (ТСП русс.) 
сатып алуу (Purchase) 

20 100 000 Товарлар жана кызматтар үчүн соода-сервистик 
ишканалардын (ТСП русс.) терминалдары аркылуу 
төлөм жүргүзүү (дүкөндөрдө, маркеттерде, ж.б.) 



 
 

Интернет 
транзакциясы (E-
commerce) * 

50 200 000 Интернет талаасында транзакция жүргүзүү 

Интернет Банкинг 
(WSIB07) 

50 2 000 
000 

Интернет Банкингдин жардамы менен операция 
жүргүзүү  

Банктын төлөм 
терминалдары аркылуу 
жана Balance.kg 
(BALANCE07) 
электрондук капчыгы 
аркылуу толуктоо 

10 50 000  Balance.kg эектрондук капчыгы, ошондой эле 
Банктын төлөм терминалдары аркылуу толуктоо 

 
3. Ко-Бренд Карталар 

 
Транзакциянын тиби Чектөөнүн шарттары Эскертүү  
  Транзакциянын 

мүмкүн болгон 
саны  сом 
менен (сутка 
ичинде)  

Жалпы 
сумма 
сом 
менен 
(сутка 
ичинде)  

  

Накталай акча берүүчү 
пункттардан (ПВН русс.) 
толуктоо 

50 100 000 Накталай акча берүүчү пункттардын (ПВН 
русс.)  терминалдарынан толуктоо (бардык 
банктардын)  

АТМ-Банкоматтардан 
накталап алуу (Cash ATM) 

10 50 000 Банкоматтардан акча алуу (бардык 
банктардын)  

Накталай акча берүүчү 
пункттардан (ПВН русс.) 
накталап алуу (Cash POS) 

10 50 000 Накталай акча берүүчү пункттардын (ПВН 
русс.)  терминалдарынан акча алуу (бардык 
банктардын) 

Соода-сервистик 
ишканалардан (ТСП русс.) 
сатып алуу (Purchase) 

20 100 000 Товарлар жана кызматтар үчүн соода-
сервистик ишканалардын (ТСП русс.) 
терминалдары аркылуу төлөм жүргүзүү 
(дүкөндөрдө, маркеттерде, кафелерде ж.б.) 

Интернет транзакциясы (E-
commerce) * 

10 50 000 Интернет талаасында транзакция жүргүзүү 

Интернет Банкинг 
(WSIB07) 

10 70 000 Интернет Банкингдин жардамы менен 
операция жүргүзүү 

Банктын төлөм 
терминалдары аркылуу 
жана Balance.kg 
(BALANCE07) электрондук 
капчыгы аркылуу 
толуктоо 

10 100 000  Balance.kg эектрондук капчыгы, ошондой эле 
Банктын төлөм терминалдары аркылуу 
толуктоо 

Эсептен (WSCH07) 
толуктоо/накталай алуу 

10 50 000 Бул пункт Банктагы эсептен 
толуктоо/накталай алууга тиешелүү 

Акча которуулар (Р2Р) ** 10 50 000 Карталардын ортосунда акча которуулар 
(мисалы Элкарт Мобайл аркылуу) 

 
4. Айлык акы долбоорлору   



 
 
 

Транзакциянын тиби Чектөөнүн шарттары Эскертүү  
  Транзакциянын 

мүмкүн болгон 
саны  сом 
менен (сутка 
ичинде)  

Жалпы 
сумма 
сом 
менен 
(сутка 
ичинде)  

  

Накталай акча берүүчү 
пункттардан (ПВН русс.) 
толуктоо 

10 150 000 Накталай акча берүүчү пункттардын (ПВН 
русс.)  терминалдарынан толуктоо (бардык 
банктардын)  

АТМ-Банкоматтардан 
накталап алуу (Cash ATM) 

10 75 000 Банкоматтардан акча алуу (бардык 
банктардын)  

Накталай акча берүүчү 
пункттардан (ПВН русс.) 
накталап алуу (Cash POS) 

10 100 000 Накталай акча берүүчү пункттардын (ПВН 
русс.)  терминалдарынан акча алуу (бардык 
банктардын) 

Соода-сервистик 
ишканалардан (ТСП русс.) 
сатып алуу (Purchase) 

20 150 000 Товарлар жана кызматтар үчүн соода-
сервистик ишканалардын (ТСП русс.) 
терминалдары аркылуу төлөм жүргүзүү 
(дүкөндөрдө, маркеттерде, кафелерде ж.б.) 

Интернет транзакциясы (E-
commerce) * 

10 70 000 Интернет талаасында транзакция жүргүзүү 

Интернет Банкинг 
(WSIB07) 

10 70 000 Интернет Банкингдин жардамы менен 
операция жүргүзүү 

Банктын төлөм 
терминалдары аркылуу 
жана Balance.kg 
(BALANCE07) электрондук 
капчыгы аркылуу 
толуктоо 

10 70 000  Balance.kg эектрондук капчыгы, ошондой эле 
Банктын төлөм терминалдары аркылуу 
толуктоо 

Эсептен (WSCH07) 
толуктоо/накталай алуу 

10 150 000 Бул пункт Банктагы эсептен 
толуктоо/накталай алууга тиешелүү 

Акча которуулар (Р2Р) ** 10 100 000 Карталардын ортосунда акча которуулар 
(мисалы Элкарт Мобайл аркылуу) 

*Интернет талаасында транзакция жүргүзүү опциясы бардык карталар үчүн шарттуу түрдө жабык болот. Бул 
опцияны ачтыруу үчүн арыз толтуруу талап кылынат.   
**МИР төлөм системасынын карталарынан өз ара акча которуулар учурунда МИР төлөм системасынын 
курсу колдонулат. 
 


