
№ Xizmat nomi "Chakana biznes"/ "Розничный бизнес" tarifi

Tarif rejasining narxi Oyiga 150 000 so'm

I. Mijozlarning milliy valyutadagi hisob raqamlari bo’yicha operatsiyalar

I.I Mijozlarning hisob raqamlarini ochish, yopish

1.1
Hisob raqamlarni ochish - asosiy yoki ikkilamchi, hisob raqamni qayta ro'yxatga olish, hisob 

raqamlarni yopish
Bepul

I.II Mijozlarning hisob raqamlaridan mablag' o'tkazish

1.2.1
«Kapitalbank» ATB tizimi ichida va O’zbekiston Respublikasidagi boshqa tijorat banklariga 

to’lov hujjati bo’yicha mablag’larni o’tkazish 
Bepul

1.2.2 To'lov hujjatlarini qabul qilish va tranzaktsiyalarni o'tkazish uchun xizmat haqi har bir toʻlov hujjati uchun 1 000,00 soʻm

I.III Hisob raqamni yuritish bo'yicha xizmatlar

1.3.1 Hisob raqamlarini (asosiy / ikkilamchi) yuritish va ularga xizmat ko’rsatish uchun abonent to’lovi Bepul

1.3.2 Mijozlarning passiv hisob raqamlariga xizmat ko'rsatish 150 000 so'm

1.3.3 Kundalik ko'chirmalarni taqdim etish Bepul

1.3.4
Hisobdagi aylanmalar haqidagi ma'lumotlar bilan mijozning so'rovlariga ma'lumotnomalar 

berish (shu jumladan, elektron ko'rinishda)
20 000 so'm

I.IV. Kassaga doir xizmat koʻrsatish ushbu tarifda taqdim etilmaydi

I.V Hisob raqamiga masofadan turib xizmat koʻrsatish

"Internet Bank-mijoz" («iBM»)

1.5.1 Hizmatni ulash Bepul

"InfoServis"  (SMS xabar)

1.5.4 Hizmatni ulash Bepul

1.5.5

Mijozlar hisob raqamlarini “InfoServis” tizimiga masofadan turib elektron xizmat koʻrsatish boʻyicha 

yuritganlik va ularga hizmat koʻrsatganlik uchun vositachilik haqi (Har bir uyali telefonning raqamiga 

SMS Info)

Bepul

«Mobile 24»

1.5.6 Hizmatni ulash Bepul

I.VI Milliy valyutada akkreditivlar ushbu tarifda taqdim etilmaydi

I.VII Plastik kartalar bilan amalga oshiriladigan operatsiyalar ushbu tarifda taqdim etilmaydi

I.VIII “Kapitalbank” ATB terminallari orqali plastik kartalarni toʻlov uchun qabul qilish boʻyicha savdo-servis korxonalariga (SXK) xizmat koʻrsatish

1.8.1
So'mlik plastik kartalardan to'lovlarni qabul qilish bo'yicha terminallarga xizmat ko'rsatish uchun har 

oylik komissiya to'lovi

 savdo-servis nuqtalarida o'rnatilgan "Kapitalbank" ATB ning har bir terminali 

uchun bepul

“Kapitalbank” ATB bilan shartnoma tuzgan savdo-servis korxonasida o'rnatilgan "Kapitalbank" ATB 

terminallari orqali so'm kartochkalarida amalga oshirilgan tranzaksiyalarni qayta ishlash
tranzaksiya summasidan 0,2%

"Kapitalbank" ATB bilan shartnoma tuzgan savdo-servis korxonasida o'rnatilgan "Kapitalbank" ATB 

terminali orqali Visa va Mastercard kartalaridan milliy valyutadagi tranzaksiyalarni qayta ishlash
Tranzaksiyadan 1 %

1.8.3
Savdo plastik kartasini yaroqsiz holatgacha keltirilganligi / yo`qotilganligi uchun jarima (savdo 

kartasi)
75 000 so'm

1.8.4
So'm plastik kartochkalari bo'yicha to'lovlarni qabul qilish uchun E-POS-terminallariga xizmat ko'rsatish 

uchun vositachilik to'lovi
tranzaksiya summasidan 1,5%

1.8.5 Toʻlovlarni qabul qilish boʻyicha NKM POS-terminallar ijarasining oylik summasi 
“Kapitalbank” ATBning SSK (Savdo-servis korxonasi)da oʻrnatilgan har 

bir KKM POS- terminali boʻyicha oyiga 25 000 soʻm

1.8.6
“Kapitalbank” ATB bilan shartnoma tuzgan savdo-servis korxonasida oʻrnatilgan 

“Kapitalbank” ATBning NKM POS-terminali orqali tranzaksiyalarni o`tkazish
tranzaksiya summasidan 0,2%

1.8.7
Ta'mirlanishi mumkin bo'lgan NKM POS - terminali yoki so'm plastik kartalaridan to'lovlar 

qabul qilish terminalini ishdan chiqarilganligi uchun jarima

O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq, QQS ni 

hisobga olgan holda, 200 000 so'm jarima va NKM POS-terminalini 

ta'mirlash qiymatining qoplanishi

1.8.8
NKM POS - terminali yoki so'm plastik kartalaridan to'lovlar qabul qilish terminali 

yoʻqotilganligi / taʼmirlashga yaroqsiz holatgacha keltirilganligi uchun jarima

O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq, QQS ni 

hisobga olgan holda, 200 000 so'm jarima va NKM POS-terminalini 

qoldiq qiymatining qoplanishi

II. Mijozlarning chet el valyutasidagi hisob raqamlari bo’yicha operatsiyalar ushbu tarifda taqdim etilmaydi

Izoh:

-

-

-

-

-

-

- Mazkur Tariflarda bank xizmatlari narxi QQSsiz ko'rsatilgan.

"CHAKANA BIZNES / РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС" T A R I F I

Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun

yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarning topshiriqlarini bajarganlik uchun komissiya mukofotiga

(01.06.2021-yildan kuchga kiradi)

Bankning mazkur tariflarda ko'rsatilmagan xizmatlari taqdim etilmaydi

1.8.2

Ushbu tarif rejasida barcha xizmatlar MBX (masofaviy bank xizmati) va/yoki "Kapitalbank" ATB sayti orqali taqdim etiladi

Mazkur tarif rejasida xorijiy valyutadagi barcha xizmatlar shuningdek chek daftarchalari orqali kassa xizmatlari taqdim etilmaydi

Hisob raqami boʻyicha harakatlar bir kalendar oyi davomida amalga oshirilmasa, ushbu oy uchun hisob raqamini yuritganlik uchun haq hisoblanmaydi va undirilmaydi

Yuridik shaxslar yoki yuridik shaxs tashkil etilmagan yakka tartibdagi tadbirkorlar hisob raqamlaridan soliqlar va boshqa majburiy toʻlovlarni Oʻzbekiston Respublikasining Davlat 

byudjetiga toʻlaganda haq undirilmaydi

Ushbu tariflarning imzolanishi bilan tomonlar avvalgi tariflar o'z kuchini yo'qotishiga rozilik bildiradilar
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