Türkmenistanyň „Türkmenbaşy“ paýdarlar täjirçilik bankynyň Müdiriýetiniň başlygynyň
2021-nji ýylyň 05-nji awgustda 161a-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan
„Bank hyzmatlary üçin tölegi hasaplamagyň we almagyň tertibi“ hakynda Düzgünnamanyň 1-nji goşundysy

Türkmenistanyň „Türkmenbaşy“ paýdarlar täjirçilik bankynyň Müdiriýetiň başlygynyň
2022-nji ýylyň 10-njy ýanwaryndaky 3-iş belgili buýrugy bilen tassyklanan

Türkmenistanyň „Türkmenbaşy“ paýdarlar täjirçilik banky
tarapyndan ýerine ýetirilýän amallaryň we hyzmatlaryň Nyrhnamasy
I. MILLI PULDAKY AMALLAR WE HYZMATLAR
A. Hojalyk subýektleri üçin amallar we hyzmatlar
2022-nji ýylyň 14-nji ýanwardan güýje girýär

a) Edara görnüşli taraplara (aýrybaşga bölümlerine)
hasaplaryny açmak.

1.

Milli puldaky
hasaby açmak

Milli pulda
nagt däl
hasaplaşyklar
boýunça
amallar

hasaplaşyk

b) Kärdeşler arkalaşyklary we jemgyýetçilik guramalarynyň gündelik
hasaplaryny açmak (Döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän (hojalyk
hasaplaşygynda işleýänlerinden beýleki) edara-kärhanalar, TMB-nyň
Döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän guramalaryna deňeşdirilen düzüm
birlikleri,
şahamçalary,
wekilçilikleri
we
edara-kärhanalary,
“Türkmenbaşy” PTB-nyň kärdeşler arkalaşygy guramasy, dini guramalar,
Türkmenistanyň Maýyplar jemgyýeti, Garrylar we ýetim çagalar öýleri
muňa girmeýär)

Amal we hyzmat üçin
tölegiň alynýan wagty

50,00

15%

Hasap açylan pursatynda ýada şol senäniň ertesi gelýän
iş güniň dowamynda

20,00

15%

Hasap açylan pursatynda ýada şol senäniň ertesi gelýän
iş güniň dowamynda

Hasap açylan pursatynda ýada şol senäniň ertesi gelýän
iş güniň dowamynda
a) Müşderiniň hasaplaşyk resminamalaryny amal etmek (Salgytlar, paçlar, ýygymlar, zähmet haky we şuňa deňeşdirilen tölegler hem-de
„Türkmenbaşy” paýdarlar täjirçilik bankynyň ulgamynda hyzmat edilýän müşderilere geçirilýän gaýry tölegler muňa girmeýär):
a.a) Döwlet eýeçiligindäki edara görnüşli (aýrybaşga bölümleri) taraplara Her 20000 manada çenli töleg
Hasaplaşyk resminama amal
(Döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän (hojalyk hasaplaşygynda
resminama üçin 2,0 manat,
edilen pursatda ýa-da şol
işleýänlerinden beýleki) edara-kärhanalar, TMB-nyň Döwlet býujetinden
20000 manatdan ýokary her
15%
senäniň ertesi gelýän iş
maliýeleşdirilýän guramalara deňeşdirilen düzüm birlikleri, şahamçalary,
töleg resminama üçin 0,02%,
günüň dowamynda
wekilçilikleri we edara-kärhanalary muňa girmeýär)
(ýokary möçberi 2500 manat).
a.b) Kärdeşler arkalaşyklaryna we jemgyýetçilik
guramalaryna
Hasaplaşyk resminama amal
15%
(Türkmenbaşybankyň kärdeşler arkalaşyklary guramalarynyň, Dini Her töleg resminama üçin 2,00
edilen pursatda ýa-da şol
1
ç) Hususy telekeçilere hasaplaşyk hasaplaryny açmak

2.

Amal we hyzmat üçin tölegiň möçberi
GBüS
Amalyň we hyzmatyň
bahasy (manatda)

Amalyň we hyzmatyň görnüşi

T/B

50,00

15%

guramalaryň, Maýyplaryň jemgyýetçilik guramalarynyň, Garrylar we
Ýetim çagalar öýleriniň tölegleri muňa girmeýär).

senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda

Her 25000 manada çenli töleg
Hasaplaşyk resminama amal
resminama üçin 5,0 manat,
a.ç) Döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplara (aýrybaşga
edilen pursatda ýa-da şol
25000 manatdan ýokary her
15%
bölümlerine) we hususy telekeçilere
senäniň ertesi gelýän iş
töleg resminama üçin 0,02%,
günüň dowamynda
(ýokary möçberi 5000 manat).
a.d) Şahsy adamlardan nagt we nagt däl puly kabul edip üstiaşyr hasabyň üsti bilen degişli hasaplara nagt däl görnüşde geçirmek (komunal
hyzmatlaryna (elektroenergiýa, gaz, suw tölegleri) geçirilýän tölegler muňa girmeýär)
Hasaplaşyk resminama amal
edilen pursatda ýa-da şol
a.d.a) 1-2000 manada çenli pul geçirimi üçin
1,00
15%
senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda
Hasaplaşyk resminama amal
edilen pursatda ýa-da şol
a.d.b) 2001-20000 manada çenli pul geçirimi üçin
20,00
15%
senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda
Hasaplaşyk resminama amal
edilen pursatda ýa-da şol
a.d.ç) 20001 manat we ondan ýokary bolan pul geçirimi üçin
50,0
15%
senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda

3.

Milli pulda
nagt pul
serişdeler
bilen
baglanyşykly
kassa
amallary

a) Döwlet eýeçiligindäki edara görnüşli taraplara (aýrybaşga bölümlerine), kärdeşler
arkalaşyklary guramalaryna (Döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän (hojalyk hasaplaşygynda
işleýänlerinden beýleki) edara-kärhanalar, TMB-nyň Döwlet býujetinden maliýeleşdirilýän
guramalaryna deňeşdirilen düzüm birlikleri, şahamçalary, wekilçilikleri we edarakärhanalary, “Türkmenbaşy” PTB-nyň kärdeşler arkalaşyklary guramasy, dini guramalar,
Türkmenistanyň Maýyplar jemgyýeti, Garrylar we ýetim çagalar öýleri guramalary muňa
girmeýär) we jemgyýetçilik guramalaryna nagt pullary bermek ýa-da bank kartlarynyň
hasaplaryna geçirmek
b) Döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplara, telekeçilere we onuň taraplaryna
(aýrybaşga bölümlerine) nagt pullary bermek ýa-da bank kartlarynyň hasaplaryna geçirmek;

0,5%-den
2,0%-e çenli

0,5%-den
2,0%-e çenli

15%

Nagt pul serişdeleri berlen
(geçirlen) pursatda ýa-da şol
senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda

15%

Nagt pul serişdeleri berlen
(geçirlen) pursatda ýa-da şol
senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda

ç) Hususy telekeçilere nagt pullary bermek:
(Hususy telekeçiniň, şol sanda lomaý söwda işini amala aşyrýan hususy telekeçiniň telekeçilik maksatlary üçin bir senenama aýyň dowamynda nagt
pul görnüşinde hasaplaşyk hasabyndan çykdajylary etmekligiň möçberleri aşakdakylardan ybarat:)
ç.a) Hususy telekeçiniň şol aýda hasaplaşyk hasabyna nagt pul görnüşinde tabşyran möçberiniň
Nagt pul serişdeleri berlen
75 göteriminiň çäklerinde.
(geçirlen) pursatda ýa-da şol
Şunda, ýokarda görkezilen çykdajylaryň bölek söwda işini amala aşyrýan hususy telekeçiniň
0,5%
15%
senäniň ertesi gelýän iş
lomaý söwda işini amala aşyrýan hususy telekeçi bilen baglaşylan satyn almak-satmak
günüň dowamynda
şertnamasy esasynda, bölek söwda işini amala aşyrýan hususy telekeçiniň hasaplaşyk hasabyna
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nagt pul görnüşinde tabşyrylan möçberinden lomaý söwda işini amala aşyrýan hususy telekeçi
bilen hasaplaşyklar geçirilen ýagdaýynda, galan pul möçberine amala aşyrlyp bilner. (müşderi
tarapyndan goýum hasabyna we “Ýyldyrym pul geçirim ulgamynyň üsti bilen geçirmeklik üçin
girdeji kassa tabşyran pul serişdeleri muňa girmeyär);
ç.b) Hususy telekeçiniň şol aýda hasaplaşyk hasabyna fiziki şahslar bilen töleg terminallaryny
ulanmak arkaly geçirilen hasaplaşyklardan gelen möçberiniň 50 göteriminiň çäklerinde. (müşderi
tarapyndan goýum hasabyna we “Ýyldyrym pul geçirim ulgamynyň üsti bilen geçirmeklik üçin
girdeji kassa tabşyran pul serişdeleri muňa girmeyär);
ç.ç) Lomaý söwda işini amala aşyrýan hususy telekeçiniň bölek söwda işini amala aşyrýan
hususy telekeçiler bilen baglaşylan satyn almak-satmak şertnamalary esasynda hasaplaşyklar
geçirilende, bölek söwda işini amala aşyrýan hususy telekeçiniň öz hyzmat edilýän karz
edarasyna nagt görnüşinde pul serişdelerini tabşyryp, töleg tabşyrygy esasynda lomaý söwda
işini amala aşyrýan hususy telekeçiniň hasaplaşyk hasabyna nagt däl görnüşinde geçiren
serişdelerden onuň telekeçilik maksatlary üçin nagt pullar 70 göteriminiň çäginde çykdajylary
etmeklige rugsat berilýär. (müşderi tarapyndan goýum hasabyna we “Ýyldyrym pul geçirim
ulgamynyň üsti bilen geçirmeklik üçin girdeji kassa tabşyran pul serişdeleri muňa girmeyär);
d) Bankyň ýerleşýän ýerinden daşarda ýerleşýän girdeji kassasyna nagt pullary kabul etmek

1,5%-den
2,0%-e
çenli*

1,5%

1,0%

15%

Nagt pul serişdeleri berlen
(geçirlen) pursatda ýa-da şol
senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda

15%

Nagt pul serişdeleri berlen
(geçirlen) pursatda ýa-da şol
senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda

15%

Nagt pul serişdeler kabul
edilen pursatda ýa-da şol
senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda

a) Eýeçiligiň görnüşine garamazdan bank kepilliklerini bermek:

4.

*Milli we
daşary ýurt
pulundaky
bank
kepilliklerini
bermek

a.a) 1 ýyla çenli
a.b) 1 ýyldan ýokary
a.ç) Bank kepillik hatynyň möhletini uzaltmak ýa-da üýtgetmeler
girizmek

Bank kepilliginiň möçberiniň
2,0%-i
Bank kepilliginiň möçberiniň
2,5%-i
Uzaldylan kepilliginiň
möçberinden 2,0%-i

15%
15%
15%

Şertnamada bellenilen
möhletlerde
Şertnamada bellenilen
möhletlerde
Şertnamada bellenilen
möhletlerde

a) Döwlet eýeçiligindäki edara görnüşli taraplara (aýrybaşga bölümlerine):

5.

Milli pulda
berilýän
karzlardan we
faktoring
amallaryndan
alynýan
ýygymlar

a.a) Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlary we hökümet çözgütleri
esasynda karz bermek

Karzyň möçberinden 0,01% 0,1% çenli

15%

Karz pul berlen pursatda

a.b) Gaýry esaslar boýunça karz bermek

Karzyň möçberinden 0,1% 1,0% çenli

15%

Karz pul berlen pursatda

Karz şertnamasynyň
möçberinden 0,5%

15%

Karz pul berlen pursatda

Faktoringiň möçberinden 0,5%

15%

Faktoring berlen pursatda

a.ç) Karz akymlary boýunça
a.d) Faktoring amallary boýunça

b) Döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplara (aýrybaşga bölümlerine) we hususy telekeçiler:
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b.a) 100 000 (hasaba almak bilen) çenli

Karzyň möçberinden 0,3%

15%

Karz pul berlen pursatda

b.b) 100 000 ýokary

Karzyň möçberinden 0,1%

15%

Karz pul berlen pursatda

Karz şertnamasynyň
möçberinden 0,5%

15%

Karz pul berlen pursatda

Faktoringiň möçberinden 0,5%

15%

Faktoring berlen pursatda

1000,00

15%

Gaýtadan resmileşdirilen
pursatda

Karzyň möçberinden 0,1%

15%

Karz pul berlen pursatda

1000,00

15%

Gaýtadan resmileşdirilen
pursatda

Plastiki kartlara geçirlen
möçberiniň 1,0%

15%

Karz pul berlen pursatda

Nagt we nagt däl görnüşinde
berlen karzyň möçberiniň 1,0%

15%

Karz pul berlen pursatda

1,0%

15%

Karz pul berlen pursatda

100,00

15%

Gaýtadan resmileşdirilen
pursatda

Karzyň möçberinden 100,00
manat

15%

Karz pul berlen pursatda

Karzyň möçberinden 0,5%

15%

Karz pul berlen pursatda

d.ç) Raýatlaryň hususy eýeçiligine berilen ýer böleklerinde özbaşdak
ýaşaýyş jaýlaryny gurmaga karz bermek we dolandyrmak

100,00

15%

Karz pul berlen pursatda

e) Raýatlara melleginde ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek
maksady bilen, kiçi göwrümli karzlary bermek.

100,00

15%

Karz pul berlen pursatda

a) Müşderiniň hasabyndaky pul serişdeleriň galyndysy barada kepilnama
bermek

10,00

15%

Güwähat berlen pursatda

Her aýyna 10,00

15%

Güwähat berlen pursatda

20,00 manat

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda

b.ç) Karz akymlary boýunça
b.d) Faktoring amallary boýunça

b.e) Berlen karzlaryň zamun we girewini çalyşmak esasynda
gaýtadan resmilleşdirmek
ç) Fiziki şahslara:
ç.a) Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlary we hökümet çözgütleri
esasynda karz bermek
ç.a.a) Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlary we hökümet çözgütleri
esasynda berlen karzlary gaýtadan resmilleşdirmek
ç.b) Şahsy taraplara sarp ediş maksatlaryna berilýän karzlar
ç.b.a) Talyp karzy

ç.ç) fiziki şahslara berlen karzlaryň zamun we girewini çalyşmak
esasynda gaýtadan resmilleşdirmek
d) Gozgalmaýan emlägi satyn almak üçin:
d.a) ýaşaýyş maksatly
d.b) ýaşaýyş däl maksatly

6.

Amallaryň we
hyzmatlaryň
beýleki
görnüşleri

b) Müşderiniň hasabynyň hereketi barada güwähat bermek
b.a) Internet-banking ulgamy arkaly müşderi bank hasabynyň hereketini
görmek we ony çap edip almak hyzmaty (müşderi hyzmatdan
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peýdalanmak üçin bir gezeklik birikldirilende)
ç) Müşderä hasabyň açylandygy hakynda güwähat bermek

10,00

15%

Güwähat berlen pursatda

d) Müşderiniň hasabyndaky №2 tekjäniň ýagdaýy barada güwähat bermek
e)Müşderiniň bankyň öňündäki bergisiniň ýagdaýy barada güwähat
bermek

10,00

15%

10,00

15%

Güwähat berlen pursatda
Güwähat berlen
pursatda

ä) TDHÇMB geleşikleri boýunça tassyknama bermek (her geleşik üçin)

30,00

15%

Tassyknama berlen pursatda

f) Auditor üçin tassyknama bermek

30,00

15%

Tassyknama berlen pursatda

g) Müşderiniň hasaplaşyk resminamasynyň nusgasyny bermek (bir
resminamanyň nusgasy üçin)

10,00

15%

Nusga berlen pursatda

10,00

15%

Hat berlen pursatda

i.a).1-nji görnüşli depozitar öýjükler (1 aý üçin)

10,00

15%

i.b).2-nji görnüşli depozitar öýjükler (1 aý üçin)

15,00

i.ç).3-nji görnüşli depozitar öýjükler (1 aý üçin)

20,00

i.d).4-nji görnüşli depozitar öýjükler (1 aý üçin)

25,00

i.e).5-nji görnüşli depozitar öýjükler (1 aý üçin)

30,00

h) Müşderä a, ç, d, e bentler (pesinden 2 bent) boýunça maglumatlary
jemläp bir hat görnüşinde bermek
i) Depozitar öýjükleri kärendesine bermek:

i.f).Depozitar öýjükleriň açarlary üçin girew tölegi (задаток)

Öňünden töleg

15%

Öňünden töleg

15%

Öňünden töleg

15%

Öňünden töleg

15%

Öňünden töleg
Şertnama baglaşylan
pursatynda

50,00

j) iş wagty depozitariýa barmak (1 gezek barmak üçin)

10,00

15%

Öňünden töleg

z) iş wagtyndan daşary depozitariýa barmak (1 gezek barmak üçin)

10,00

15%

Öňünden töleg

k) Hasaplaşyk resminamasyny taýýarlamak (bir toplumy)

10,00

15%

l) 1 sahypa teksti taýýarlamak (setirleriniň sanyna garamazdan)

5,00

15%

m) Kassanyň galyndysynyň çägini kesgitleýän maglumatyň göçürmesini
bermek

10,00

15%
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Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda

n) Gaýtadan (2-nji we ondan soňky gezekler üçin) hasap boýunça
göçürme bermek (her bir göçürme üçin)
ň) Türkmenbaşybank ulgamyna girmeýän bank edaralarynyň
we
eýeçiligiň görnüşine garamazdan beýleki ýuridiki hem-de ýuridiki däl
edara görnüşli taraplaryň nagt pul serişdelerini saklap bermek üçin kassa
kabul etmek

5,00

15%

Göçürme berlen pursatda

Şertnama baglaşmak arkaly her
aýda 400-den pes bolmadyk
möçberde

15%

Her aýyň soňunda

o.a) Nagt gatanç bildirişi resmileşdirmek

2,00

15%

o.b) özi nusgalanýan görnüşi resmileşdirmek

2,00

15%

o) Blanklary doldurmak boýunça hyzmatlar:

o.ç) Gümrük geçelgelerde ulanylýan 005 kitapçasyny
(kwitansiýalaryň 1 töleg üçin toplumy) resmileşdirmek, GBüS şol sanda
o.d) Türkmenistanyň dahylsyzlaryna (rezidenti däller) daşary ýurt pulunyň
çalşylandygyny tassyklaýan sertifikaty resmileşdirmek (GBüS şol sanda)
o.e) Gollaryň nusgalary we möhüriň yzy goýulan kartoçkasyny
resmileşdirmek (her biri üçin)

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda

7,00
7,00

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda

5,00

15%

5,00

15%

2,00

15%

ö.a) 25 sahypalyk

20,00

15%

ö.b) 50 sahypalyk

35,00

15%

p) Türkmenistanyň pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan geçirlen
serişdeleri şertnama esasynda pensiýa we kömek pullaryny paýlamak.

Paýlanan pul möçberinden 0,8%
şol sanda GBüS

15%

Hasabat berlen pursatynda

r) Türkmenistanyň pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan geçirlen
serişdeleri şertnama esasynda pensiýa toplamalaryny tölemek

Paýlanan pul möçberinden 0,1%
şol sanda GBüS

15%

Hasabat berlen pursatynda

o.ä) Hasap açmak üçin arzanyň blankyny resmileşdirmek
o.f) Çek kitapçasyny almak üçin arzanyň blankyny resmileşdirmek (her
biri üçin)
ö) Çek kitapçalaryny hasaba almak we taýýarlamak:

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda

s) “Türkmenbaşy” banky ulgamyndan gaýry bank edaralaryna geçirilýän
töleglerde müşderi tarapyndan tölegi alyjy babatda maglumatlaryň
nädogry görkezilendigi ýa-da doly görkezilmändigi sebäpli alyjynyň
banky tarapyndan 28201 belgili balans hasaba girdeji edilen serişdeler
boýunça tassyknama bermek

10,00

15%

Hasaplaşyk resminama amal
edilen pursatda ýa-da şol
senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda

t) Import şertnamalary boýunça geleşigiň pasportyny resmileşdirmek üçin

Şertnamanyň möçberiniň 0,05%
(iň köp möçberi 50 manat)

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda
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u) Milli pulda gymmatly kagyzlar bilen baglanşykly geçirlen hasaplaşyklar boýunça amallar:
u.a) Emitent tarapyndan hödürlenýän gymmatly kagyzlaryny gazna
biržasyna çykarmak we gazna biržalarynda geleşikleri amala aşyrmak
hyzmatlaryny ýerine ýetirmek.

Geleşigiň geçirlen möçberinden
0,5%
Her geleşik üçin

15%

Hasaplaşyk resminama amal
edilen pursatda ýa-da şol
senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda

B. Goýumlar bilen baglanyşykly ilat üçin amallar we hyzmatlar
Amalyň we hyzmatyň görnüşi

T/B

a) Goýum kitapçany bermek (resmileşdirmek)

1.

2.

3.

Milli pulda
goýum
hasabyny
açmak bilen
baglanyşykly
amallar we
hyzmatlar

„Ýyldyrym“
ulgamy
boýunça pul
geçirmeleri

Milli pulda
goýum hasaby
we bank
kartlary bilen
baglanyşykly
amallar

Amal we hyzmat üçin tölegiň möçberi
GBüS
Amalyň we hyzmatyň
bahasy (manatda)
10,00
15%

Amal we hyzmat üçin
tölegiň alynýan wagty
Kitapça berlen pursatda

b) Ýitirilen goýum kitapçanyň ýerine täzesini bermek (resmileşdirmek)

10,00

15%

Kitapça berlen pursatda

ç) Talap edilýänçä goýum hasabyny açmak (karzyň esasy bergisini we
hasaplanan göterimlerini nagt däl görnüşinde tölemek üçin açylýan goýum
hasaby muňa girmeýär)

10,00

15%

Hasap açylan pursatynda

d) Möhletli goýum hasabyny açmak

10,00

15%

Hasap açylan pursatynda

a) 1-5000 manada çenli pul geçirimi üçin

1,00

15%

b) 5001-20000 manada çenli pul geçirimi üçin

10,00

15%

ç) 20001 manat we ondan ýokary bolan pul geçirimi üçin

50,0

15%

0,75%

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda

1,0%

15%

Serişdeler berlen pursatda

Geçirilen pul serişdeleriň 1,5%

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda

a) Goýum hasabyna nagt däl görnüşinde gelip düşen pul serişdeleri
(zähmet hakyny we oňa deňeşdirilýän (aliment, awtorlyk gonorary, oba
hojalygy bilen meşgullanýan kärendeçileriň girdejileri) tölegleri) nagt
görnüşinde bermek
b) Goýum hasabyna nagt däl görnüşinde gelip düşen pul serişdeleri
(zähmet haky we oňa deňeşdirilýän töleglerden gaýry tölegleri) nagt
görnüşinde bermek
ç) Raýatlaryň goýum hasabyna hususy telekeçileriň hasaplaşyk
hasabyndan nagt däl görnüşinde (zähmet hakyna we oňa deňeşdirilen
töleglerden gaýry) gelip düşen tölegleri bank kartlarynyň hasaplaryna
geçirmek
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Geçirilen pul serişdeleri
nagt berlen pursatynda
çykdajynyň möçberinden
Geçirilen pul serişdeleri
nagt berlen pursatynda
çykdajynyň möçberinden
Geçirilen pul serişdeleri
nagt berlen pursatynda
çykdajynyň möçberinden

d) Hususy telekeçileriň hasaplaşyk hasabyndan nagt däl görnüşinde
(zähmet hakyna we oňa deňeşdirilen töleglerden gaýry) gelip düşen
tölegleri bank kartlarynyň hasaplaryna geçirmek
e) Jan saglygyna ýetirlen zyýanyň ýa-da ekleýjisiniň aradan çykmagy
bilen baglanyşykly zyýanyň öwezini dolmaklyk üçin goýum hasaplaryna
nagt däl görnüşinde geçirlen serişdeleri nagt görnüşinde bermek

Geçirilen pul serişdeleriň 1,5%

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda

Nagt berilýän serişdäniň 0,1%

15%

Serişdeler berlen pursatda

ä) Goýumlardan pensiýa puly alnanda, bank hyzmatlary üçin ýygymlar:
ä.a.) kärhana tarapyndan goýumçynyň gündelik hasabyna geçirlen
(pensiýanyň möçberinden daşary) serişdelerden alynmaly;

Pensiýanyň möçberinden 0,8%

Serişdeler berlen pursatda

ä.b.) Türkmenistanyň pensiýa gaznasynyň ýerli edarasy tarapyndan
goýumçynyň gündelik hasabyna geçirlen (pensiýanyň möçberinden
daşary) serişdelerden alynmaly;

Pensiýanyň möçberinden 0,8%

Serişdeler berlen pursatda

f) Goýumçynyň arzasy boýunça goýum hasabyndaky pul serişdeleri
Türkmenbaşybank ulgamyndan gaýry banklara geçirmek
g) Goýum kart hasabyndaky pul serişdelerini nagt görnüşinde bermek
üçin, goýum hasabynyndan bankyň kassasyndan nagt pul çykaryp
berlende nagt puluň möçberinden

Geçirmäniň möçberinden 0,2%

15%

Serişdäniň möçberiniň 0,5%
(iň köp möçberi 500,00)

15%

Hyzmat ýerine ýetirlen
pursatynda
Geçirilen pul serişdeleri
nagt berlen pursatynda
çykdajynyň möçberinden

Ç. Bank kartlaryny dolanşyga goýbermek üçin amallar we hyzmatlar
Amal we hyzmat üçin tölegiň möçberi
Amalyň we hyzmatyň
GBüS
bahasy (manatda)

Amalyň we hyzmatyň görnüşi

T/B

a).Täze we gaýtadan taýýarlanan plastik kartlar we pin-bukja Satyn alynan nyrhy + bankyň ýygymy
ýa-da min. 20 manat 00 teňňe.
üçin

1

Bank
kartlaryny
dolanşyga
goýbermek:

a.b) Bank kartyny resmileşdirmek boýunça
(resminamalary toplamak, bank kart hasabyny açmak)

hyzmatlar

Umumy
özüne
düşýän
gymmaty
ndan 15%

5,00

15%

a.ç) Bank kartlaryny (täze, ýitirilen, döwülen) embossirlemek
arkaly personallaşdyrmak

3,00

15%

a.d) PIN-konwertleri (täze, ýitirilen, zaýalanan) taýýarlamak
(täzeden taýýarlamak)

2,00

15%
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Amal we hyzmat üçin
tölegiň alynýan wagty
Müşderilerden sargytlary
(arzalary) kabul edilen ýa-da
karty goýberilen pursatda
Müşderilerden sargytlary
(arzalary) kabul edilen ýa-da
karty goýberilen pursatda
Müşderilerden sargytlary
(arzalary) kabul edilen ýa-da
karty goýberilen pursatda
Müşderilerden sargytlary
(arzalary) kabul edilen ýa-da
karty goýberilen pursatda

2

3

Halkara
plastik
kartlary VISA/Master
Card we ş.m.
kartlar

Milli pulda
bank kartlary
bilen
baglanyşykly
amallar

a.e) Bank kartlaryny we Pin bukjasyny (zaýalanan,döwlen)
taýýarlamak (täzeden taýýarlamak)

5,00

15%

Halkbankyň hyzmaty

1,00

15%

Müşderilerden sargytlary
(arzalary) kabul edilen ýa-da
karty goýberilen pursatda

b) Ýitirilen bank kartlaryny täzeden taýýarlamak (kartyň özüne
düşýän gymmatyndan daşgary)

5,00

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda

ç) Müşderiniň islegi boýunça hereket edýän bank kartyň
dublikatyny ýasap bermek (kartyň özüne düşýän gymmatyndan
daşgary)

5,00

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda

20,00

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda

20,00

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda

Geçirlen möçberden 1%

15%

Pul serişdeleri geçirlen
pursatda ýa-da şol senäniň
ertesi gelýän iş günüň
dowamynda

50,00

15%

20,00

15%

0,75%

15%

0,20

15%

1,0%

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda

Nagt puluň möçberinden 0,75%

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda

2,00

15%

2,00

15%

a).Halkara plastik kartlaryň hasabyny açmak we resmileşdirmek
b).Halkara plastik kartlaryň hasabyny doldurmak
a.1.) “Türkmenbaşy” PT bank ulgamy tarapyndan emissiýa edilen
bank kartlarynyň hasaplaryna;
a.2.) “Türkmenbaşy” PT bank ulgamyndan daşgary beýleki
banklardan serişdeleriň geçirilmegi (karz kart hasabyna geçirmeler
muňa girmeýär).
b).Töleg terminalyny bankyň öz hasabyna satyn alyp, gurnamak
ýöretmek hyzmaty üçin aýlyk tölegi
ç).Töleg terminalyny müşderiniň öz hasabyna satyn alyp,
gurnamak we ýöretmek hyzmaty üçin töleg.
d).Şahsy taraplar bankomatlardan we terminallardan alan nagt
pulunyň möçberinden
e).Şahsy taraplar bankomatlardan we terminallardan nagt däl
tölegler amala aşyrlanda her bir geçirlen töleg üçin
ä).Bank kart hasabyndaky nagt pul serişdelerini bankyň
kassasynda ornaşdyrylan terminallardan nagt pul çykaryp berlende
nagt puluň möçberinden
f).Zaýalanan, döwlen, ýitirlen bank kartyny täzeden
resmileşdirilýänçe, Bank kart hasabyndaky serişdelerini
(programma üpjünçiliginden) nagt görnüşinde bermek
g).Müşderiniň bank kart hasabyndaky pul serişdeleriniň hereketi
baradaky maglumaty bermek (A4 kagyzyň bir sahypasy üçin)
h) Müşderiniň bank kartlary boýunça gaýtadan maglumat
(rekwizit) bermek
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Her aýyň başyna geçen aý
üçin
Her aýyň başyna geçen aý
üçin
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatda

Kart hasabynyň hereketi
berlen pursatda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda

II.DAŞARY ÝURT PULUNDAKY AMALLAR WE HYZMATLAR

Amalyň we hyzmatyň görnüşi

T/B

1.

Amal we hyzmat üçin tölegiň möçberi
Amalyň we hyzmatyň bahasy (ABŞ
GBüS
dollarynda, puluň görnüşi
görkezilmedik ýerinde amal edilýän
daşary ýurt pulunda)

Daşary ýurt
pulunda
hasaby açmak

a) Edara görnüşli taraplara (aýrybaşga bölümlerine) we hususy
telekeçilere

50,00 ABŞ dollary

15%

b) Fiziki şahslara

20,00 ABŞ dollary

15%

a) Daşary ýurt pulundaky serişdeleri Türkmenistanyň çäginde
geçirmek boýunça müşderileriň hasaplaşyk resminamalaryny amal
etmek (“Türkmenbaşy” banky ulgamynda hyzmat edilýän
müşderileriň arasyndaky geçirmeler we Türkmenistanyň Döwlet
býujetine salgytlary geçirmek muňa girmeýär)

2.

Daşary ýurt
pulunda
geçirmeler

Serişdäniň möçberiniň 0,1%
(iň az möçberi 10,00 , iň köp möçberi
500,00)

15%

Amal we hyzmat üçin
tölegiň alynýan wagty
Hasap açylan pursatynda
ýa-da şol seneden soňra
gelýän iş günüň dowamynda
Hasap açylan pursatynda
ýa-da şol seneden soňra
gelýän iş günüň dowamynda
Serişdeler geçirilen
pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
günüň dowamynda

b) Daşary ýurt pulundaky serişdeleri Türkmenistanyň çäginden daşary geçirmek boýunça müşderiniň hasaplaşyk resminamalaryny amal etmek (şol
sanda, müşderiniň ýüz tutmasy esasynda import gelişkleri boýunça geleşigiň pasportyny resmileşdirmek:
b.a) Edara görnüşli taraplara (aýrybaşga bölümlerine) we hususy
Geçirilen serişdeler
telekeçilere. Şunda, hyzmat üçin tölegiň möçberi hasaplaşyk
Serişdäniň möçberiniň 0,35%
buhgalter ýazgysynda amal
resminamanyň ABŞ dollaryndaky möçberinden, ýa-da hasaplaşyk
(araçy banklaryň ygymlaryny
15% edilen pursatynda ýa-da şol
resminamanyň möçberi beýleki daşary ýurt pulunda bolan hasaba almazdan, iň az möçberi 30,00 ,
seneden soňra gelýän iş
halatynda, oňa barabar derejedäki ABŞ dollarynyň möçberinden
iň köp möçberi 500,00)
günüň dowamynda
ugur alyp ABŞ dollarynda hasaplanylýar.
b.b) Fiziki şahslara.
Geçirilen serişdeler
Şunda, hyzmat üçin tölegiň möçberi hasaplaşyk resminamanyň
Serişdäniň möçberiniň 0,35%
buhgalter ýazgysynda amal
ABŞ dollaryndaky möçberinden, ýa-da hasaplaşyk resminamanyň
(iň az möçberi 30,00 ,
15% edilen pursatynda ýa-da şol
möçberi beýleki daşary ýurt pulunda bolan halatynda, oňa barabar
iň köp möçberi 500,00)
seneden soňra gelýän iş
derejedäki ABŞ dollarynyň möçberinden ugur alyp ABŞ
günüň dowamynda
dollarynda hasaplanylýar.
Puluň başdaky görnüşinden serişdäniň
b.ç) Müşderileriň hasaplaşyk resminamalaryndaky tabşyryklaryna
Geçirilen serişdeler
möçberiniň 0,5%-i töleýjiniň
laýyklykda, olaryň hasaplaryndaky daşary ýurt pulundaky
buhgalter ýazgysynda amal
hasabyndan alynýar (şunda, bu amal
serişdeleriniň bar bolan görnüşinden başga görnüşde (konwersion
15% edilen pursatynda ýa-da şol
üçin töleg 2.b.a) we 2.b.b) bentlerindäki
geçirmeleri) Türkmenistanyň çäginden daşary geçirilmegini amal
seneden soňra gelýän iş
görkezilen amallar üçin töleglerden
etmek bilen bagly amallar
günüň dowamynda
daşary alynýar)
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ç) Halkara pul geçirmeleriniň ulgamy boýunça pul geçirmeleri
ibermek ýa-da almak
d) Dahyllylar bilen dahylsyzlaryň arasynda
baglaşylýan
raýat-hukuk
häsiýetli
zähmet
şertnamalary boýunça zähmet haky we pul töleginiň
başga görnüşlerini, şeýle hem iş sapar
çykdajylarynyň
töleglerini
fiziki
şahslaryň
hasaplaryna girdeji etmek boýunça geçirmeler

Serişdäniň möçberiniň 1,0%
(şunda,töleg resminamasyny beriji, girdeji edilen
daşary ýurt puluny fiziki şahslaryň hasabyndan nagt
bermek boýunça 5.ç.b) bendindäki amal üçin tölegiň
töleýjisi bolup çykyş edip biler)

e) Müşderiniň ýüz tutmasy esasynda S.W.I.F.T. ulgamynyň üsti
bilen iberilen habaryň göçürme nusgasyny bermek
a) Daşary ýurt kepillendiriji bankyndan gelen kepilnamany hiçhili borçnamasyz bildiriş etmek (awizo)

3.

Kepillikler
boýunça
hyzmatlar

Halkara pul geçirmeleriniň ulgamynyň
nyrhlary boýunça

b) Daşary ýurt kepillendiriji bankyndan gelen kepilnamanyň
şertleriniň üýtgemegi barada hiç-hili borçnamasyz bildiriş etmek
(awizo)
ç) Daşary ýurt kepillendiriji bankyndan gelen kepilnama boýunça
habarnamany hiç-hili borçnamasyz bildiriş etmek (awizo)
d) Kepilnama boýunça hakujy tölegi yzyna gaýtarmak baradaky
daşary ýurt kepillendiriji banky tarapyndan kabul edilen töleg
talapnamany ýerine ýetirmek

Her bir göçürme nusgasy üçin 100,00
manat
250,00
(amal edilýän daşary ýurt pulunyň
hümmeti ABŞ dollaryndan pes bolan
ýagdaýynda, 250,00 ABŞ dollary)
100,00
(amal edilýän daşary ýurt pulunyň
hümmeti ABŞ dollaryndan pes bolan
ýagdaýynda, 100,00 ABŞ dollary)
100,00
(amal edilýän daşary ýurt pulunyň
hümmeti ABŞ dollaryndan pes bolan
ýagdaýynda, 100,00 ABŞ dollary)
Serişdäniň möçberinden 0,2% (iň az
möçberi 100,00 , amal edilýän daşary
ýurt pulunyň hümmeti ABŞ dollaryndan
pes bolan ýagdaýynda, iň az möçberi
100,00 ABŞ dollary)

15%

Pul serişdeleri iberilen
pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
günüň dowamynda

15%

Pul serişdesini alan ýa-da
iberen pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
günüň dowamynda

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da seneden
soňra gelýän iş günüň
dowamynda

15%

Kepilnamada bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda

15%

Kepilnamada bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda

15%

Kepilnamada bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda

15%

Kepilnamada bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda

a) Eksport akkreditiwleri:

4.

Akkreditiw
boýunça
amallar we
hyzmatlar

a.a) Akkreditiwi öňünden bildiriş etmek

100,00

15%

a.b) Akkreditiwi bildiriş etmek

250,00

15%

Akkreditiwiň möçberinden her 90
(togsan) kalendar güni üçin ýa-da onuň
böleginden 0,2% (iň az möçberi 100,00)

15%

a.ç) Akkreditiwi tassyklamak
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Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda

a.d) Akkreditiw boýunça resminamalary kabul etmek, barlamak
we tölemek

0,15% (iň az möçberi 100,00)

15%

a.e) Tapawutlyklary bolan resminamalary tabşyrmak

150,00

15%

a.ä) Akkreditiwiň şertlerini üýtgetmek

100,00

15%

a.f) Müşderiniň haýyşy boýunça akkreditiwiň ýatyrylmagy

100,00

15%

a.g) Akkreditiw boýunça tölegiň möhletini yza süýşirmek

Tölegiň möçberinden her 30 (otuz)
kalendar güni üçin 0,1%
(iň az möçberi 100,00)

15%

Akkreditiwiň möçberinden
0,2 % (iň az möçberi 100,00)

15%

100,00

15%

100,00

15%

100,00

15%

a.h) Akkreditiwi transferirlemek
a.i) Müşderiniň ýüz tutmasy boýunça akkreditiwe degişli habary
daşary ýurt bankyna S.W.I.F.T. arkaly ibermek we/ýa-da daşary
ýurt bankynyň S.W.I.F.T. habaryna laýyklykda habary müşderä
ýetirmek
a.j) Müşderiniň ýüz tutmasy boýunça akkreditiwe degişli
resminamalary we/ýa-da habarnamalary hiç hili borçnamasyz
poçta arkaly ugratmak
a.k) Daşary ýurt bankyndan poçta arkaly gelýän akreditiwe degişli
resminamalry we/ýa-da habarnamalary müşderä ýetirmek

Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda

b) Import akkreditiwleri:
Akkreditiwiň möçberinden her 30 (otuz) kalendar güni, ýada onuň bölegi üçin 0,1% bolup, iň az möçberi 100,00 we
iň köp möçberi 5000,00

15%

Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda

b.b) Akkreditiwiň möhletini uzaltmak

Akkreditiwiň möhletiniň uzaldylan senesindäki
galyndysyndan her 30 (otuz) kalendar güni ýa-da onuň
bölegi üçin 0,1% bolup, iň az möçberi 100,00 we iň köp
möçberi 3000,00

15%

Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda

b.ç) Akkreditiwiň möçberini köpeltmek

Akkreditiwiň köpeldilen möçberinden her 30 (otuz)
kalendar güni ýa-da onuň bölegi üçin 0,1% bolup, iň az
möçberi 100,00 we iň köp möçberi 3000,00

15%

Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda

b.a) Import akkreditiwi açmak
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b.d) Akkreditiw boýunça resminamalary kabul etmek, barlamak
we tölemek (şol sanda, müşderileriň ýüz tutmasy boýunça
S.W.I.F.T. ulgamynyň üsti bilen iberilen habaryň göçürme
nusgasyny bermek).

0,15% (iň az möçberi 100,00)

15%

Tölegiň möçberinden her 30 (otuz)
kalendar güni üçin 0,1%
(iň az möçberi 100,00)

15%

b.ä) Akkreditiw boýunça tapawutlyklar bilen resminamalary
tabşyrmak

150,00

15%

b.f) Akkreditiwiň şertlerini üýtgetmek

100,00

15%

b.g) Müşderiniň ýüz tutmasy boýunça akkreditiwiň ýatyrylmagy

100,00

15%

Serişdäniň möçberiniň 1,0%
(iň az möçberi 10,00)

15%

b.e) Akkreditiw boýunça tölegiň möhletini yza süýşirmek

a) Nagt puly görnüşinde tölegi kabul etmek we degişli hasaplara
oturtmak (Türkmenistanyň Döwlet býujetine, “Altyn Asyryny”
ösdürmegiň döwlet gaznasyna we Kazyýetiň Çözgütleri esasynda
geçirilýän serişdeler, şeýle hem gümrük nokatlarynda kabul
edilýän nagt tölegler muňa girmeýär)
b) Müşderiniň hasabyndan nagt daşary ýurt puluny bermek:
b.a) Döwlet eýeçiligindäki edara görnüşli taraplaryň (aýrybaşga
bölümleriniň) hasabyndan

5.

Daşary yurt
pulundaky
kassa
amallary

b.b) Fiziki şahslaryň hasabyndan nagt pullary bermek (fiziki
şahslar tarapyndan hasaplaryna nagt salnan puluň möçberiniň
çäginde nagt bermek muňa girmeýär)
b.ç) Döwlet eýeçiligine degişli bolmadyk edara görnüşli
taraplaryň (aýrybaşga bölümleriniň) hasabyndan
ç) Müşderiniň ýüz tutmasy boýunça daşary ýurt puluny
(banknotyny) barlap bermek

d) Nagt daşary ýurt puluny banklara ýerlemek
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Serişdäniň möçberiniň 2,0%

15%

Serişdäniň möçberiniň 3,0%

15%

Serişdäniň möçberiniň 2,0%

15%

Barlanylýan daşary ýurt pulunyň
möçberiniň 0,5%
(1 000 ABŞ dollaryna çenli ABŞ
dollarynyň ekwiwalendinde milli
manatda almaly)
Serişdäniň möçberiniň
2,0%

Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Akkreditiwde bank
çykdajylaryny tölemegiň
şertine laýyklykda
Nagt pul serişdeleri kabul
edilen pursatynda

Amal ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
güniň dowamynda
Amal ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
güniň dowamynda
Amal ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
güniň dowamynda

15%

Barlag geçirilen pursatynda
ýa-da şol seneden soňra
gelýän iş günüň dowamynda

15%

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da şol

a) Müşderiniň ýüz tutmasy boýunça güwähat bermek (mysal üçin:
hasabyň bardygy ýa-da ýokdugy, hasabyň galyndysy, geçirilen
tölegler, daşary ýurt pulunyň hümmeti, bank rekwizitleri we
beýlekiler barada)

Her bir güwähat üçin
10,00 ABŞ dollary

15%

b) Müşderiniň ýüz tutmasy boýunça daşary ýurt pulundaky
hasabynyň göçürmesini bermek

Her bir kalendar aýy üçin
10,00 ABŞ dollary

15%

ç) Müşderiniň ýuz tutmasy esasynda geleşigiň pasportyny resmileşdirmek:
ç.a) Müşderiniň ýuz tutmasy esasynda eksport geleşikleri boýunça
geleşigiň pasportyny resmileşdirmek;

6.

Daşary ýurt
pulunda gaýry
amallar we
hyzmatlar

senäniň ertesi gelýän iş
günüň dowamynda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da seneden
soňra gelýän iş günüň
dowamynda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da seneden
soňra gelýän iş günüň
dowamynda

Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da seneden
soňra gelýän iş günüň
dowamynda
ç.b) Müşderiniň ýuz tutmasy esasynda import geleşikleri boýunça
Hyzmat ýerine ýetirilen
geleşigiň pasportyny resmileşdirmek;
15%
pursatynda ýa-da seneden
100,00 manat
soňra gelýän iş günüň
dowamynda
Hyzmat ýerine ýetirilen
d) Müşderiniň ýuz tutmasy boýunça import şertnamalaryň töleg
50,00 ABŞ dollary
pursatynda ýa-da şol
15%
şertlerine netije bermek
(her bir netije üçin)
seneden soňra gelýän iş
günüň dowamynda
Hyzmat ýerine ýetirilen
e) Müşderiniň ýüz tutmasy boýunça tölegleriň ýagdaýyny
50,00 ABŞ dollary
pursatynda ýa-da şol
yzarlamak, yzyna çagyrmak, maglumatlaryny üýtgetmek bilen (Araçy banklaryň ýygymlaryny hasaba
15%
seneden soňra gelýän iş
bagly iş geçirmek
almazdan)
günüň dowamynda
Amal ýerine ýetirilen
ä) Daşary ýurt bankyndan gelen tölegi yzyna gaýtarmak
10,00 ABŞ dollary
pursatynda ýa-da şol
(ABŞ dollary ekwiwalentinde 1000 çenli gelen tölegler muňa
15%
(hyzmat haky gelen tölegden tutulýar)
seneden soňra gelýän iş
girmeýär)
günüň dowamynda
Hyzmat ýerine ýetirilen
f) Türkmenistanyň dahyllylary bolan müşderileriň ýuz tutmasy
50,00 ABŞ dollary
pursatynda ýa-da şol
boýunça daşary ýurt karz edaralaryndaky hasaplaryny bellige
15%
(her bir hasap üçin)
seneden soňra gelýän iş
almak
günüň dowamynda
g) Eýeçiligiň görnüşine garamazdan edara görnüşli taraplaryň (aýrybaşga bölümleriniň), hususy telekeçileriň we fiziki şahslaryň ýewrodaky
hasaplarynda pul serişdelerini saklamagyň ýyllyk depozit ýygymy
g.a) Hasabyň galyndysynyň möçberi 0,00 ýewrodan ýokary bolan
*Ýewropanyň Merkezi Bankynyň
15%
Ayda bir gezek alynýar
ýagdaýynda
hereket edýän depozit göterim
derejesiniň möçberi
g.b) Hasabyň galyndysynyň möçberi 15.000.000,00 ýewrodan
*Ýewropanyň Merkezi Bankynyň
15%
Ayda bir gezek alynýar
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100,00 manat

15%

ýokary bolan ýagdaýynda
g.ç) Hasabyň galyndysynyň möçberi 30.000.000,00 ýewrodan
ýokary bolan ýagdaýynda

depozit göterim derejesiniň möçberi + (0,10%)
*Ýewropanyň Merkezi Bankynyň
depozit göterim derejesiniň möçberi + (0,20%)

15%

Ayda bir gezek alynýar

15%

Karz pul berlen pursatda

15%

Karz pul berlen pursatda

Karzyň möçberinden 0,5%

15%

Karz pul berlen pursatda

Karzyň möçberinden 0,1%

15%

Karz pul berlen pursatda

Karz şertnamasynyň möçberinden 1,0%

15%

Karz pul berlen pursatda

a) Döwlet eýeçiligindäki edara görnüşli taraplara (aýrybaşga bölümlerine)
a.a.) Türkmenistanyň Prezidentiniň kararlary we hökümet
çözgütleri esasynda karz bermek
a.b) Gaýry esaslar boýunça karz bermek
7.

8.

9.

10

11

Daşary ýurt
pulunda karz
bermek

Konwersion
amallary

Karzyň möçberinden
0,01% - 0,1% çenli
Karzyň möçberinden
0,1% - 1,0% çenli

b) Döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplara (aýrybaşga bölümlerine) we hususy telekeçilere:
b.a) TMB-niň resmi hümmeti boýunça milli puldaky ekwiwalenti
100 000 (hasaba almak bilen) manada çenli
b.b) TMB-niň resmi hümmeti boýunça milli puldaky ekwiwalenti
100 000 manatdan ýokary
b.ç) Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş bankynyň serişdeleriniň
hasabyna berilýän karzlary
Bir daşary ýurt puluny başga bir daşary ýurt puluna çalyşmak
(nagt we nagt däl görnüşinde)

Serişdäniň möçberiniň 0,5%
(iň az möçberi 10,00 iň köp möçberi
10000,00)

Müşderiniň arzasy esasynda Türkmenistanyň Bankara walýuta
Türkmenistanyň
birzasynda milli manada daşary ýurt puluny satyn almak
TBWB-niň ýygymyny
Bankara walýuta
(Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary esasynda Türkmenistanyň hasaba almazdan serişdäniň
biržasynda
möçberiniň 0,2%
daşary ýurt puluny Bankara walýuta birzasynyň ýygymyndan boşadylanlardan bu hyzmat
haky alynmaýar)
satyn almak
Türkmenistanyň Bankara walýuta biržasyndan daşarky banklara pul
Serişdäniň möçberiniň 0,1%
bazarlarynda nagt däl görnüşinde milli manada daşary ýurt pulunyň walýuta
ýagdaýyny başga banklara satmak (TMB muňa girmeýär)
Loro
hasaplaryny
açmak we
hyzmat etmek
boýunça
amallar

a).Loro hasabyny açmak

50,00 ABŞ dollary

Serişdäniň möçberiniň 0,25%
(araçy banklaryň ygymlaryny
hasaba almazdan, iň az möçberi 40,00 ABŞ
dollary, iň köp möçberi 500,00 ABŞ dollary)
ç).Müşderiniň ýüz tutmasy boýunça tölegleriň ýagdaýyny
50,00 ABŞ dollary
yzarlamak, yzyna çagyrmak, maglumatlaryny üýtgetmek bilen
(Araçy banklaryň ýygymlaryny hasaba
b).Daşary ýurt pulynda Swift ulgamy boýunça töleg
geçirmek

15

15%

15%

15%

15%

15%

15%

Geçirlen konwersiýa
buhgalter ýazgysynda amal
edilen pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
günüň dowamynda
Geçirilen alyş-çalyş
buhgalter ýazgysynda amal
edilen pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
güniň dowamynda
Geçirilen alyş-çalyş
buhgalter ýazgysynda amal
edilen pursatynda.
Hasap açylan pursatynda
ýa-da şol seneden soňra
gelýän iş günüň dowamynda
Serişdeler geçirilen
pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
günüň dowamynda
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da şol

bagly iş geçirmek

almazdan)

d).Daşary ýurt bankyndan gelen tölegi yzyna gaýtarmak
(ABŞ dollary ekwiwalentinde 1000 çenli gelen tölegler muňa
girmeýär)
e).Hasaby ýöretmek
ä).Müşderiniň ýüz tutmasy esasynda SWIFT ulgamynyň üsti bilen
iberilen habaryň göçürme nusgasyny bermek
f).Bir daşary ýurt puluny başga bir daşary ýurt puluna çalyşmak
(nagt däl görnüşinde)
g).Daşary ýurt pulunda Türkmenistanyň çäginde bankara tölegleri
geçirmek

20,00 ABŞ dollary
(hyzmat haky gelen tölegden tutulýar)

15%

100,00 ABŞ dollary

15%

Her bir göçürme nusgasy üçin 20,00
ABŞ dollary

15%

Serişdäniň möçberiniň 0,5%
(iň az möçberi 10,00 ABŞ dollary iň köp
möçberi 10000,00 ABŞ dollary)

15%

Serişdäniň möçberine garamazdan her
bir töleg üçin 40,00 ABŞ dollary

15%

seneden soňra gelýän iş
günüň dowamynda
Amal ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
günüň dowamynda
Ýylda bir gezek alynýar
Hyzmat ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
günüň dowamynda
Amal ýerine ýetirilen
pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
günüň dowamynda
Serişdeler geçirilen
pursatynda ýa-da şol
seneden soňra gelýän iş
günüň dowamynda

Bellik:
1. „Uglewodorod serişdeleri hakynda“ Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda işleýän daşary ýurtly potratçylardan we olaryň kömekçi potratçylaryndan alynýan
hyzmat haky ýygymlary üçin GBüS möçberi 0% bellenen;
2. GBüS hasaby aýyň dowamynda ýerine ýetirilen hyzmatlar boýunça ýygymlar hasabat aýyna degişli edilmelidir.
3. Nyrhnamanyň mazmuny boýunça “çenli” – diýmek, hasaba girýär diýmek.
4. Şu Nyrhnama Türkmenistanda ulanylýan hukuk kadalaşdyryjy namalara laýyklykda hereket edýär.
5. Türkmenistanyň Merkezi bankynyň hasaplaşyk, kassa we beýleki hyzmatlary üçin nyrhnamasyna üýtgeşmeler girizilenligi sebäpli, Nyrhnamanyň käbir
maddalaryna üýtgetmeler we goşmaçalar girizildi.
6. Dokumentar akkreditiwleriň unifisirlenen düzgünlerine we kadalaryna laýyk getirmek maksady bilen, eger-de akkreditiwiň walýutasy manatda bolan
ýagdaýynda, onda Nyrhnamada akkreditiw boýunça amallar we hyzmatlar maddasyndaky bellenilen möçberler Türkmenistanyň Merkezi bankynyň şol günki
bellän resmi hümmeti boýunça milli pulda alynýar.
7. “Milli pulda bank kartlary bilen baglanyşykly amallaryň “e” bendi prosessing merkeziniň ýygymlarynyň alnyşy boýunça programma üpjünçiligini doly işe
girizilenden soňra, degişli amallar boýunça bank ýygymlaryny almaly”
8. Bank kartlaryny dolanşyga goýbermek üçin amallar we hyzmatlar bölüminiň “Bank kartlaryny dolanşyga goýbermek” maddasy Halkbank tarapyndan ýerine
ýetirilýän amallaryň we hyzmatlaryň Nyrhnamasyna laýyklykda hereket etmeli.
9. Milli pulda nagt pul serişdeler bilen baglanyşykly kassa amallarynyň “ç.b” bendine bellik: “Hasabat aýyndan öňki aýda töleg terminallaryndan geçen
tölegleriň möçberi 1.000.000,00 (bir million) manat 00 teňňeden geçen ýagdaýynda 1,5% ulanylyp bilner”.
10. *Depozit ýygymlar halkara nyrhnamanyň üýtgemegine görä üýtgäp biler.
11. Milli we daşary ýurt pulundaky bank kepilliklerini bermek amallarda Nyrhnamada bellenilen möçberler hyzmatyň walýutasyna görä alynmalydyr.
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