
 

«РСК Банк» ААК Тарифтер боюнча 
комитетинин 21.09.2020ж. № ТК-87 

редакциясында бекитилди. 
Тарифтер  05.10.2020ж. тартып 

колдонула баштайт. 
 

Жеке адамдар үчүн VISA Infinite төлөм карталарын чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер  
 

№ 

Тейлөө кызматтарынын аталышы   VISA Infinite Анын 
ичинд

е 
сатуу
дан 

салык 

Аны
н 

ичин
де 

КНС 

KGS USD 

1. VISA Infinite төлөм картасы ачуу жана тейлөө 
 

  

1.1. Эсеп (эсепти стандарттык режимде ачуу Бишкек шаары 
боюнча 5 (Беш) жумуш күндө ачылат, КР аймактары 
боюнча 10 (Он) жумуш күндө ачылат. 

 
Акысыз 

  

1.2. Негизги картаны жылдык тейлөөнүн 1-жылдагы төлөм 
акысы (комиссия) 

15 000 200 
2% 12% 

1.2.1. Кошумча картаны жылдык тейлөөнүн 1-жылдагы төлөм 
акысы (комиссия) 

15 000 200 
2% 12% 

1.3. Негизги картаны жылдык (кийинки жылдарда) тейлөө 
үчүн  төлөм акы (комиссия) 

10 000 120 2% 12% 

1.3.1. Кошумча картаны жылдык (кийинки жылдарда) 
тейлөө  үчүн  төлөм акы (комиссия) 

10 000 120 2% 12% 

1.4. Негизги карта боюнча камсыздандыруу депозити  
Талап коюлбайт 

  

1.5. Негизги картаны/кошумча картаны жоготуу, зыянга 
учуроо, магниттик сызыктын бузулушу, PIN-кодду 
жоготуп алуу,  картанын аракеттенүү мөөнөтүнүн 
аякташы себептеринен улам кайра басып чыгаруу 

 
Акысыз  

  

1.6. Банктык картаны тез арада чыгаруу 3000 40 2% 12% 

1.7. Банктын түзүлмөлөрүндө PIN – кодду алмаштыруу  Акысыз   
2. Нак / нак эмес акча каражаттарын төлөө:    

2.1. Нак акча каражаттарын төлөө үчүн төлөм (комиссия) 
(Банктын түзүлмөлөрүндө жана бөлүмдөрүндө) 

Акысыз   

2.2. Карта эсептерин cash-in функциясы менен банкоматтар 
аркылуу толуктоо 

Акысыз   

3. Нак акча каражаттарын алуу:     

3.1. Банкоматтарда:     

3.1.1.  «РСК Банк» ААК түзүлмөлөр желесинде Акысыз 2% 12% 

3.1.2. 
Башка банктардын түзүлмөлөр желесинде 
 

1% 2% 12% 

Мин. 
150 

Мин. 3 
2% 12% 

3.2.  ПВН кассалык-терминалдарда     

3.2.1. «РСК Банк» ААК түзүлмөлөр желесинде Акысыз 2% 12% 

3.2.2. 
Башка банктардын түзүлмөлөр желесинде 

1% 2% 12% 

Мин. 
150 

Мин. 3 
2% 12% 

4. Товарларга  жана тейлөө кызматтарына нак эмес 
төлөө: 

    

4.1. - соода жана кызмат көрсөтүү түйүндөрүндө карта 
Кармоочудан  Банктын комиссиясы 

Акысыз   

5. Банкта ачылган картага картадан акча каражаттарын которуу: 
 

  

5.1. Банктын бөлүмүндө Кардардын арызы боюнча Акысыз    



5.2. «РСК Банк» ААКнын VISA картасынан  «РСК Банк» 
ААКнын Банктын өзүн-өзү тейлөөчү түзүлмөлөрүндөгү 
VISA же MasterCard картасына акча каражаттарын 
которуу (суммасына карабастан бир транзакция үчүн). 

3 сом 3 сом 

2% 12% 

5.3. Башка Банкта ачылган (Банктын бөлүмүндө) банктык 
эсепке карта-эсебинен акча каражаттарын которуу   

 «РСК Банк» 
ААКнын «Которулмалуу 
операциялар» тарифине 

ылайык 

2% 12% 

5.4. Башка төлөмдөр Банктын тарифтерине 
ылайык 

2% 12% 

5.5. ТСПда сатып алуулар үчүн эсептешүүлөр валютасынан 
айырмалоодо акча каражаттарын алмаштыруу 
(конвертация) үчүн төлөм 

Акысыз 
  

6. Төлөм картасын пайдалануунун 
артыкчылыктары: 

    

6.1 «Манас» аэропортунун  VIP-залына кирүүгө болот Бир жылда 4 жолу 

акысыз, андан кийинки 

кирүү  3500 сом (“Манас 

эларалык аэропорту” 

ААКнун жеңилдетилген 

тарифи боюнча) 

 

  

6.2 Бишкек шаары боюнча  акча каражаттарын ташып 
жеткирүүчү  "Акчаны үйүңүзгө” инкассация тейлөө 
кызматы 

Бир жылда 3 жолу 

акысыз, андан кийинки 

кызмат  Банктын 

тарифтери боюнча) 

 

  

6.3. Lounge-аймагына* кирүү үчүн төлөм акы Бир жылда 6 жолу 

акысыз, андан кийинки 

кирүүлөр  “Манас 

эларалык аэропорту” 

ААКнун тарифи боюнча 

32 АКШ доллары (Lounge 

Key тарифине ылайык) 

 

2% 12% 

6.3.1. Cash-back Суммадан 1%, Cash-back 

максималдуу суммасы 

1000 сом 

  

6.4. Камсыздандыруу сервистери** Акысыз   

6.5. Консьерж сервистери Акысыз   

6.6. Speed Pass*** Акысыз   

6.7. Саякатчыларга эл аралык медициналык жана 
маалыматтык жардам 

Акысыз   

6.8.  Кичинекей коопсуздук ячейканы ижарага алуу Акысыз   

7. Карта-эсебинин абалы тууралуу маалымат/балансы 
сурап билүү: 

    

7.1. Карталар боюнча ай сайын көчүрмөлөрдү карта 
кармоочунун жеке электрондук дареги боюнча алуу 

Акысыз 
  

7.2. 12 айдан ашпаган мөөнөткө (белгилүү бир мезгил үчүн) 
кошумча көчүрмө 

40 сом 1$ 
2% 12% 



7.3. "РСК Банк" ААКнын банкоматтарында чакан көчүрмө 10 сом 0,2$ 2% 12% 

7.4. Ички процессинг системасынын (Банктын бириккен 
катышуучуларынын) банкоматтарындагы чакан көчүрмө  

50 сом 1$ 
2% 12% 

7.5 Балансты сурап алуу      

7.6. «РСК Банк» ААК түзүлмөлөр желесинде карта-эсеп 
боюнча  балансты сурап алуу 

Акысыз 2% 12% 

7.7. Ички процессинг системасынын (VISA программасынын 
бириккен катышуучуларынын) банктык  түзүлмөлөр 
желесинде балансты сурап алуу 

50 сом 1$ 2% 12% 

7.8. Башка банктардын түзүлмөлөр желесинде карта-эсеп 
боюнча балансты сурап алуу 

80 сом 1.5$ 2% 12% 

8. Төлөм картасы менен операцияларды токтото 
туруу/калыбына келтирүү 

    

8.1. Картаны  бөгөттөө Акысыз   

8.2. VISA системасында Токтотуу Баракчасына (Стоп Лист) 
жазуу менен картаны бөгөттөө 

100 1.5$ 
2% 12% 

8.3. Картанын бөгөтүн алып салуу Акысыз   

8.4. Карталык эсепти жабуу үчүн төлөм Акысыз   

9. Башка тейлөө кызматтары     

9.1. SMS-кабарлоо кызматы үчүн ай сайынкы абоненттик 
төлөм 

Акысыз   

9.2. Кардар тарабынан Банктын банкоматтарында унутулуп 
калган акчаларды кайтарып берүү үчүн комиссия.Акча 
кезектеги инкассация мезгилинде же он (10) жумуш 
күндөн ашпаган мөонөттө кайтарылып берилет. 

50 сом 1$ 2% 12% 

9.3. Банктын түзүлмөлөрүндө (банкоматында, акча берүү 
пунктунда же соода түйүнүндө) алынып калынган  
картаны кайтаруу үчүн төлөм. Карталарды кайтаруу 
кезектеги инкассация мезгилинде же  
(60) алтымыш жумуш күндөн ашпаган мөөнөттө 
кайтарылып берилет (КР чегинде). 

 
 

Акысыз 

 
 

Акысыз 

  

9.4. Банктын Бишкек шаарындагы түзүлмөлөрүндө алынып 
калынган учурда картаны 2 (эки) жумуш күндүн ичинде  
дароо кайтарып берүү үчүн төлөм. 

240 сом 5$ 2% 12% 

9.5. Банктын Бишкек шаарынан тышкары аймактардагы (КР 
чегинде) түзүлмөлөрүндө калган учурда картаны 5 
(Беш) жумуш күндүн ичинде  дароо кайтарып берүү үчүн 
төлөм. 

240 сом 5$ 2% 12% 

9.6. Башка банктын  түзүлмөсүндө жүргүзүлгөн операция 
боюнча  каржылык дооматты кароо үчүн  төлөм. 
Кароонун стандарттык мөөнөтү – 30 (Отуз) жумуш күнгө 
чейин. 

100 сом 2$ 2% 12% 

9.7. Банктын Банкоматтар тармагындагы  карта боюнча PIN-
кодду алмаштыруу 

Акысыз   

9.8. Visa Infinite карта үчүн Verified by Visa сервисин 
туташтыруу 

Акысыз   

* Кармоочудан жана ар бир коштоочу үчүн  өзүнчө (отчеттук айдан кийинки айдын ичинде акцептсиз 
тартипте карта эсебинен чыгарылат) 
**  1 000 000 (бир миллион) АКШ долларына чейин камтуу менен бир нече сапарларды 
камсыздандыруу 
*** дүйнө жүзү боюнча аэропорттордо коштоо 

 

"РСК Банк" ААК тарабынан көрсөтүлүүчү башка тейлөө кызматтары 

1. 
Башка тейлөө кызматтары 

 
Тариф 

Анын 
ичинде 

сатуудан 
салык 

Анын 
ичинде 

КНС 

1.1 
Эмитенттин башка түзүлмөлөрдө конвертациялоосунда 
төлөмү 

1,25% 2%  



1.2 
Башка уюмдар жана башка уюмдардын кардарлары үчүн 
Банктын банкоматтарындагы  көрмө-байкоону сурап алуу. 

1000 сом 2% 12% 

1.3 
Кардардын карта-эсеби боюнча жүзөгө ашырылган талаштуу 
бүтүмдөрү (транзакциялары)  боюнча башка банктардын 
банкоматтарындагы  көрмө-байкоону сурап алуу. 

1000 сом 2% 12% 

1.4 
Кардар тарабынан башка Банкта калтырып койгон  акча 
каражаттарын кайтарып алууга өтүнмө. 

300 сом 2% 12% 

1.5 
"РСК Банк" ААКнын түзүлмөлөрү аркылуу нак акча 
каражатындагы төлөмдөрдү кабыл алуу 

4 сом 2%  

1.6 
"РСК Банк" ААКнын түзүлмөлөрүндө башка Банктар 
тарабынан чыгарылган Золотая Корона системасынын 
карталарын тейлөө 

1% 2%  

1.7 
"РСК Банк" ААКнын кассалык терминалдарында башка 
банктардын VISA/Mastercard/Union Pay International  
системасынын карталарын тейлөө 

2% 2%  

1.8. 
Чет өлкө Банктары тарабынан чыгарылган VISA/Mastercard 
төлөм карталары  боюнча  “РСК Банк” ААКнын 
банкоматтарында акча каражаттарын нак алуу. 

150 
сом/3$ 

2% 12% 

1.9 
«РСК Банк» ААК орнотмолорунун тармагында чет  Банктар 
тарабынан эмитацияланган Union Pay International төлөм 
карталары аркулуу накталай алуу 

акысыз   

 
Өзүнчө  Тарифтер кыргыз сомундагы карта эсептер үчүн кыргыз сомунда, АКШ долларындагы карта 
эсептер үчүн АКШ долларында,  Евро карта эсептери үчүн евро түрүндө  көрсөтүлдү. 

 

  

 

«Утверждено» 
 Тарифным комитетом ОАО «РСК Банк» 

в редакции № ТК-87 от 21 сентября 2020 г. 
Тарифы действуют с 05.10.2020 г. 

 

Тарифы по выпуску и обслуживанию платежных карт VISA Infinite  для физических лиц 

 

№ 

Наименование услуги  VISA Infinite В том 
числе 

налог с 
продаж 

В том 
числе 
НДС 

KGS USD 

1. Открытие и обслуживание платежной карты – VISA Infinite   

1.1. Открытие счета (открытие счета в стандартном режиме составляет 
5 (Пять) рабочих дней по г.Бишкек, 10 (Десять) рабочих дней по 
регионам КР) 

 
бесплатно 

  

1.2. Комиссия годового обслуживания основной карты в 1-й год 15 000 200 2% 12% 

1.2.1. Комиссия годового обслуживания дополнительной карты в 1-й год 15 000 200 2% 12% 

1.3. Комиссия за годовое обслуживания основной карты (в последующие 
годы) 

10 000 120 2% 12% 

1.3.1. Комиссия за годовое обслуживание дополнительной карты (в 
последующие годы) 

10 000 120 2% 12% 

1.4. Страховой депозит по основной карте  
Не требуется 

  

1.5. Перевыпуск основной карты/дополнительной карты по причине ее 
утраты, повреждения, размагничивания магнитной полосы, утраты 
PIN-кода, окончания срока действия карты 

 
Бесплатно 

  

1.6. Срочное изготовление банковской карты 3000 40 2% 12% 

1.7. Смена PIN – кода в устройствах Банка Бесплатно   

2. Взнос наличных/безналичных денежных средств:    

2.1. Комиссия за взнос наличных денежных средств (в устройствах и 
отделениях Банка) 

Бесплатно   

2.2. Зачисление денежных средств на карту через банкомат с функцией 
cash-in 

бесплатно   

3. Получение наличных денежных средств:     

3.1. В банкоматах:     



3.1.1. В сети устройств ОАО «РСК Банк» Бесплатно 2% 12% 

3.1.2. 
в сети устройств других Банков 

1% 2% 12% 

Мин. 
150 

Мин. 3 
2% 12% 

3.2. В ПВН кассовых-терминалах     

3.2.1. в сети устройств ОАО «РСК Банк» Бесплатно 2% 12% 

3.2.2. 
В сети устройств других банков 

1% 2% 12% 
Мин. 
150 

Мин. 3 
2% 12% 

4. Безналичная оплата товаров и услуг:     

4.1. - в торговых и сервисных точках, комиссия Банка с Держателя карты Бесплатно   

5. Перевод денежных средств с карты на карту, открытый в Банке:   

5.1. По заявлению клиента в отделении Банка Бесплатно   

5.2. Перевод денежных средств с карты VISA ОАО «РСК Банк» на карту 
VISA или MasterCard ОАО «РСК Банк» в устройствах 
самообслуживания Банка (за одну транзакцию вне зависимости от 
суммы). 

3 сом 3 сом 

2% 12% 

5.3. Перевод денежных средств с карт-счета на банковский счет, 
открытый в другом Банке (в отделении Банка) Согласно тарифа «Переводные 

операции» ОАО «РСК Банк» 

2% 12% 

5.4. Прочие платежи Согласно тарифов Банка 2% 12% 

5.5. Комиссия за конвертацию денежных средств при отличии от валюты 
расчетов при покупке в ТСП 

Бесплатно 
  

6. Привилегий за использование платежной карты:     

6.1 Посещение VIP-Зала аэропорт «Манас» Бесплатно 4 раз в год, 
последующее прохождение -

3500сом (по льготному тарифу 
ОАО «МАМ») 

  

6.2 Услуга «Деньги на дом» служба инкассации по доставке денежных 
средств по городу Бишкек 

Бесплатно до 3 раз в год, 
последующая услуга по 

тарифам Банка. 

  

6.3. Комиссия за посещение Lounge-зоны* Бесплатно до 6 раз в год, 
последующее прохождение -32 
долларов США (Согласно 
тарифа Lounge Key) 

2% 12% 

6.3.1. Cash-back 1% от суммы max сумма cash-
back 1000 сом  

  

6.4. Страховые сервисы** бесплатно   

6.5. Консьерж сервисы бесплатно   

6.6. Speed Pass*** бесплатно   

6.7. Международная медицинская и информационная помощь 
путешествующим 

бесплатно   

6.8. Аренда малой сейфовой ячейки бесплатно   
7. Информация о состоянии карт – счета / запрос баланса:     

7.1. Получение ежемесячных выписок по Картам на электронный адрес 
картодержателя 

Бесплатно 
  

7.2. Дополнительная выписка (за определенный период) не более 12 
месяцев 

40 сом 1$ 
2% 12% 

7.3. Мини выписка в банкоматах ОАО «РСК Банк» 10 сом 0,2$ 2% 12% 

7.4. Мини выписка в банкоматах внутрипроцессинговой системы 
(ассоциированных участников  Банка) 

50 сом 1$ 
2% 12% 

7.5 Запрос Баланса:    

7.6. Запрос баланса по карт-счету в сети устройств ОАО «РСК Банк» Бесплатно 2% 12% 

7.7. Запрос баланса в сети устройств банков внутрипроцессинговой 
системы (ассоциированных участников  программы VISA) 

50 сом 1$ 2% 12% 

7.8. Запрос баланса по карт-счету в сети устройств других банков 80 сом 1.5$ 2% 12% 

8. Приостановление/возобновление операции с платежной картой     

8.1. Блокирование Карты  Бесплатно   
8.2. Блокирование карты с занесением в Стоп Лист в системе VISA 100 1.5$ 2% 12% 



8.3. Разблокирование карты Бесплатно   

8.4. Комиссия за закрытие карточного счета Бесплатно   

9. Другие услуги     

9.1. Ежемесячная абонентская плата по услуге SMS оповещение Бесплатно   

9.2. Комиссия за возврат забытых клиентом денег в банкоматах Банка. 
Возврат производится в период очередной инкассации или в срок не 
более 10 (Десяти) рабочих дней. 

50 сом 1$ 2% 12% 

9.3. Комиссия за возврат карты, изъятой в устройствах банка и другого 
банка  (в банкомате, пункте выдачи наличных или торговой точке). 
Возврат карты производится в период очередной инкассации или в 
срок не более 60 (Шестидесяти) рабочих дней (В пределах КР). 
 

 
 

бесплатно 

 
 

бесплатно 

  

9.4. Комиссия за срочный возврат карты в течение 2 (Двух) рабочих 
дней при изъятии карты устройством Банка в г.Бишкек.  

240 сом 5$ 2% 12% 

9.5. Комиссия за срочный возврат карты в течение 5 (Пяти) рабочих 
дней при изъятии карты устройством Банка за пределами г. Бишкек 
(В пределах КР). 

240 сом 5$ 2% 12% 

9.6. Комиссия за рассмотрение финансовой претензии по операции, 
проведенной в устройстве другого банка. Стандартный срок 
рассмотрения до 30 (Тридцати) рабочих дней. 

100 сом 2$ 2% 12% 

9.7. Смена PIN-кода по карте в сети банкоматов Банка бесплатно   

9.8. Подключение сервиса Verified by Visa для карт Visa Infinite бесплатно   

*с держателя и отдельно за каждого сопровождающего (списывается с карточного счета в безакцептном порядке в течении 
месяца, следующего за отчетным) 
** страхованию многократных поездок с покрытием до 1 000 000 долларов США 
*** сопровождения в аэропортах по всему миру 

 

Прочие услуги, оказываемые ОАО «РСК Банк» 

1. Прочие услуги Тариф 
В том числе 

налог с 
продаж 

В том 
числе НДС 

1.1 Комиссия Эмитента при конвертации в чужих устройствах 1,25% 2%  

1.2 
Запрос видео наблюдения в банкоматах Банка для сторонних организаций 
и клиентов сторонних организаций. 

1000 сом 2% 12% 

1.3 
Запрос видео наблюдения в банкоматах сторонних банков по спорным 
транзакциям, проведенным по карт-счету Клиента 

1000 сом 2% 12% 

1.4 
Запрос на возврат денежных средств, оставленных Клиентом стороннего 
Банка. 

300 сом 2% 12% 

1.5 
Приём платежей наличными денежными средствами через устройства 
ОАО «РСК Банк» 

4 сом 2%  

1.6 
Обслуживание карт системы Золотая Корона, эмитированных другими 
Банками в устройствах ОАО «РСК Банк» 

1% 2%  

1.7 
Обслуживание карт системы VISA/Mastercard/Union Pay International 
сторонних банков в кассовых терминалах ОАО «РСК Банк» 

2% 2%  

1.8. 
Обналичивание денежных средств в банкоматах ОАО «РСК Банк» по 
платежным картам VISA/Mastercard эмитированных иностранными 
Банками  

150 
сом/3$ 

2% 12% 

1.9 
Обналичивание денежных средств в банкоматах ОАО «РСК Банк» по 
платежным картам Union Pay International эмитированных сторонними  
Банками 

бесплатно   

 
Отдельные Тарифы указаны в кыргызских сомах для карт счетов в кыргызских сомах, в долларах США для карточных счетов в 
долларах США, в Евро для карточных счетов в евро. 
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