Урматтуу колдонуучулар,

Кийинки сервистер боюнча кардардык комиссиянын өзгөрүлгөндүгү тууралуу маалымдайбыз:
•
•

•
•

•
•

2021-жылдын 26-октябрынан тартып, «Dos Credobank кредитин төгүү» сервиси боюнча
комиссиясы «Мой О!» тиркемесинде 0,5%ды түзөт.
2021-жылдын 26-октябрынан тартып, «Dos Credobank кредиттери» сервиси боюнча
комиссиясы «Грин Телеком Сервис» ЖЧК төлөм терминалдарында 1%ды түзөт.
2021-жылдын 1-октябрынан тартып «Грин Телеком Сервис» ЖЧК төлөм терминалдары
аркылуу Halyk Bank кредиттерин төгүү, карталарын жана эсептерин толуктоо 0,5%ды түзөт.
2021-жылдын 4-октябрынан тартып «О!Деньги» капчыгы аркылуу «Жаңы китеп» сервиси
үчүн төлөө комиссиясы 5 сомго чейин төмөндөтүлдү.
2021-жылдын 15-августунан тартып «О!Деньги» капчыгы аркылуу төлөгөн учурда «ОшГУ»
сервиси боюнча комиссия 20 сомду түзөт.
2021-жылдын 1-августунан 2021-жылдын 31-октябрына чейин "Компаньон Банк" ЖАКтын
кызматтары боюнча, кийинки кардардык комиссия бекитилген:
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•

2021-жылдын 12-июлунан тартып, Элкарт кызматы боюнча комиссия 0,5%га төмөндөгөн.

•

2021-жылдын 8-июлунан тартып, "Кыргызстан Коммерциялык банкынын" кызматтарына:
MBank Online толуктоо жана эсептерди толуктоого кардардык комиссия жокко чыгарылган.

•

2021-жылдын 1-июнунан тартып, «Мой О!» тиркемесиндеги «О!Деньги» капчыгы аркылуу
бардык банктардын Visa жана Mastercard карталары менен тѳлѳѳдѳ комиссия 0% түзѳт.
2021-жылдын 1-июнунан тартып, «Грин Телеком Сервис» ЖЧК тѳлѳм терминалдары
аркылуу «О!Деньги» капчыгын толуктоодо комиссия 0% түзѳт.
2021-жылдын 1-июнунан тартып, «Траст Юнион» МККнын Бишкек жана Токмоктогу
филиалдарынын кызматтарын «Грин Телеком Сервис» ЖЧК тѳлѳм терминалдары аркылуу
тѳлѳѳ үчүн комиссия 1% түзѳт.
2021-жылдын 29-январынан тартып Россия Федерациясынын Visa, Mastercard, «МИР»
карталарын толуктоодо төмөнкү комиссия киргизилет:

•
•

•

o 0сомдон3000сомгочейинтолуктоодо–60(алтымыш)сом;
o 3001сомжанаанданашыксуммагатолуктоодо–2,5(экижарым)%.
•

2021-жылдын 15-январынан тартып "Грин Телеком Сервис" ЖЧКсынын терминалдык
түйүндөрүнө комиссия киргизилет:

o О!байланышкызматтарынтөлөөдө–3(үч)сом.
o «О!Деньги»капчыгынтолуктоодо–3(үч)сом.
o «О!Агент»сервисинтолуктоодо–0,3(нөлбүтүнондонүч)%.
•

•
•

2020-жылдын 30-декабрынан тартып «Грин Телеком Сервис» ЖЧКнын терминалдык
түйүнүндө «ВостокЭлектро» ААКнын кызматтарын төлөөдө (электр энергиясы үчүн төлөм,
туумдар жана туташтыруу) 5 (беш) сом өлчөмүндө комиссия киргизилет.
2020-жылдын 1-ноябрдан тартып Demirbank («ДКИБ» ЖАК) банкынын кошулган банктык
картасы аркылуу төлөгөн учурда комиссия 1 (бир) %ды түзөт.
2020-жылдын 3-декабрдан тартып Казакстандын банктарынын карталарын толуктаган
учурда комиссия төлөмдүн суммасынын 1,5 (бир бүтүн ондон беш) %ын түзөт.

