Жеке жактын талап кылганга чейин карточка эсебинин келишимин түзүүгө
АЙКЫН ОФЕРТА (ЖАЛПЫ ЖАРЫЯ-СУНУШ)
Ушул оферта (мындан ары – Оферта) жеке жактарга даректелет, Кыргыз
Республикасынын Жарандык кодексинин 398-беренесинин 2-бөлүмүнө ылайык айкын
болуп саналат жана “КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы” ААКнын (мындан ары – Банк)
Банк менен шарттары ушул Офертада камтылган Жеке жактын талап кылганга чейин
карточка эсебинин жана MBank Online кызматын колдонуу келишимин түзүүгө сунуш деп
эсептелет.
Келишим жеке жак (мындан ары – Кардар) белгиленген формада эсепти ачууга
арызга кол койгондон баштап же MBank Online кызматы аркылуу электрондук кол тамганы
колдонуу аркылуу эсепти ачкандан баштап түзүлдү деп эсептелет, бул ушул Офертанын
толук жана шартсыз акцептин жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 402беренесине ылайык кайсы бир алып коюуларсыз же чектөөлөрсүз Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарынын жана Банктын жергиликтүү ченемдик актыларынын
талаптарына ылайык карт-эсепти ачуу үчүн зарыл болгон документтердин Кардар
тарабынан тапшыруу шарттарында Кардардын бул офертанын бардык шарттарын кабыл
алуусун билдирет.
Ушул Оферта күчүн жоготту деп тааныганга чейин же болбосо Банктын www.cbk.kg
сайтында өзгөртүүлөрдүн күчүнө киришине чейин 10 (он) банк күн мурун жаңы Офертаны
жарыяланышына чейин күчүндө болот.
1. ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР
Аралыктан далдаштыруу (идентификация) – жеке катышуусуз электрондук
формада алынган кардардын маалыматтарын колдонуу менен жеке жактарды – Кыргыз
Республикасынын жарандарын идентификациялоо жана верификациялоо.
Банк картасы – карт-эсепти тескөө, накталай акча каражаттарын алуу, терминалдар
же башка түзмөктөр аркылуу, ошондой эле интернет тармагында товарларды жана
кызматтарды төлөө үчүн арналган төлөм аспабы.
Бенефициардык ээ – акырында (ээлик кылуу жана көзөмөл тутумдары аркылуу)
тикелей же кыйыр түрдө (үчүнчү жактар аркылуу) менчик укугуна ээ же атынан же
кызыкчылыктары үчүн операция (бүтүм) ишке ашып жаткан кардарды же болбосо жеке
жакты көзөмөлдөгөн жеке жак.
Жогору тобокелдеги өлкөлөр
- кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана
террористтик ишти каржылоого каршы аракеттенүү боюнча эл аралык стандарттарды
колдонбогон же жетиштүү даражада колдонбогон мамлекеттер жана аймактар (түзүлүү),
ошондой эле оффшордук аймактар.
Депозит (банк аманаты) – жеке жак тарабынан улуттук да, чет өлкөлүк да
валютада жайгаштырылган, карточка эсебинде төлөм жөндөмдүүлүгү, камсыз болушу,
мөөнөтүүлүк жана кайтарымдуулук шарттарында сакталган акча каражаттары.
Далдаштыруу –ТИК/ККЛКА (террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу
кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү) чөйрөсүндө улуттук
мыйзамдар менен аныкталган Кардарлар, алардын өкүлдөрү жана бенефициардык ээлер
тууралуу маалыматтарды тапшырылган документтердин түпнускаларынын жана (же)
талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүнүн негизинде аныктоо боюнча Банктын ишчаралардын жыйындысы.
Карточка эсеби (карт-эсеп) – банк төлөм картасынын же аралыктан тейлөө
каналдарынын жардамы менен тескөөсү ишке ашырылган банк эсеби.
Кардар – ушул Офертага кошулган жеке жак.
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«MBank Online» кызматы – бул Кардарга мобилдик түзмөк жана/же Интернет
глобалдык компьютердик тармагы аркылуу банк эсептериндеги акча каражаттарын
башкаруу боюнча банк кызматтарын көрсөтүү үчүн арналган программалык-техникалык
каражаттардын жана уюштуруу иш-чаралардын системасы.
Сыр (коддук) сөз - карта кармоочусун банкка телефон боюнча же башка расмий
Банктын байланыш каналы аркылуу кайрылуусунда далдаштыруу үчүн зарыл болгон сыр
сөз.
Тараптар – Банк жана Кардардын бирдиктүү аталышы.
Чектелген банк эсеби – бул жөндөөчү жактын ченемдик укуктук актыларына
ылайык, Аралыктан кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо тартибине
ылайык белгиленген чектөөлөр жана лимиттер менен эсеп.
PAN карталар (Primary Account Number) – алдыңкы бетинде жайгашкан банк
картасынын номуру.
CVV/CVC код (Card Verification Value/Code) – картанын арткы тарабында
жайгашкан үч орундуу код, картанын аныктыгын текшерүү үчүн арналган.
Карта PIN-коду (Жеке далдаштыруу номуру) - Кардардын карт-эсебинде сакталган
акча каражаттарына жетүү үчүн сыр код түрүндө 4 сандын айкалышы.
«MBank Online» (мобильный банкинг) кызматы – бул Кардарга мобилдик түзмөк
жана/же глобалдык Интернет компьютердик тармагы аркылуу карточка эсептериндеги акча
каражаттарын аралыктан башкаруу боюнча банк кызматтарын көрсөтүү үчүн арналган
программалык-техникалык каражаттардын жана уюштуруу иш-чаралардын системасы.
FATCA – Америка жарандарынын жана резиденттердин салыкты төлөөдөн
качышына каршы арналган чет өлкөлүк эсептер боюнча салык отчеттуулугу тууралуу
мыйзам.
2. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ
2.1.
Келишим талап кылганга чейин карт-эсебин (мындан ары карт-эсеп) ачуу жана банк
картасын (мындан ары – карта) колдонуу менен же колдонуусуз операцияларды ишке
ашыруу учурунда Банк менен Кардардын (мындан ары – Тараптар) өз ара мамилелеринин
юридикалык жана финансылык шарттарын аныктайт.
2.2. Келишим боюнча Банк Кардарга арызда көрсөтүлгөн валютада талап кылганга
чейин карт-эсепти ачат жана Кыргыз республикасынын колдонуу мыйзамдары (мындан
ары – Мыйзамдар), Банктын Тарифтери, ушул Келишимдин шарттары, VISA эл аралык
төлөм системасын колдонуу эрежелери жана ЭЛКАРТ улуттук төлөм системасын
колдонуу эрежелерине (мындан ары – Эреже) ылайык аны тейлейт.
3. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР
3.1. Ушул Оферта карт-эсепти ачуу тартибин аныктайт, ошондой эле ушул Келишим
боюнча милдеттерди аткарууда пайда болгон Банк менен Кардар арасындагы мамилелерди
жөндөйт.
3.2. Тараптар арасындагы ушул макулдашуу Кардардын ушул Офертанын акцепти
аркылуу түзүлөт. Оферта акцепти болуп Кардардын Оферта шарттары менен толук жана
шартсыз макул болуу катары каралган ушул Офертанын 6-бөлүмүнө ылайык аракеттерди
ишке ашыруу саналат. Ушул Офертанын шарттарынын акцепти менен кардар шартсыз
карт эсепти ачуу жөнүндө айкын Офертанын шарттары менен Арызды толтуруп, кол
койгондон кийин же Аралыктан кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо
тартибине ылайык аралыктан идентификациялоону жана верификациялоону өткөндөн
кийин макул болот.
3.3. Талап кылганга чейин карт – эсептердеги акча каражаттары эгер бул Тараптар
арасындагы өзүнчө келишим /макулдашуу менен каралбаса, Банк тарабынан кошулуп
эсептелбейт жана төлөнбөйт.
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3.4. Банк кардарга Банктын төмөнкү расмий сайтына жайгаштыруу аркылуу бардык
зарыл болгон маалыматты берет: www.cbk.kg
3.5. Кардардын Офертаны акцепти ушул Оферта жана Кардардын жеке маалыматтарын
иштетүү шарттары менен макулдугун билдирет.
3.6. Кардардын жеке маалыматтарын иштетүү мөөнөттү чектебестен, кайсы болбосун
мыйзамдуу ыкма менен, анын ичинде жеке маалыматтардын маалымат системаларында
автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен же андай каражаттарды колдонбостон
ишке ашат.
4. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ
Кардар милдеттүү:
4.1.
Карт-эсепти эсептешүүлөр үчүн, ошондой эле ишкердик жана/же ушундай
ишмердүүлүк менен байланышпаган акча каражаттарын сактоо жана чогултуу үчүн
колдонууну.
4.2. Кызматтардын наркын Банктын тарифтерине ылайык төлөөнү жана www.cbk.kg
Банктын сайтында жайгаштырылган Келишим шарттарынын, Эрежелердин жана Банк
Тарифтеринин өзгөрүүлөрүн көзөмөлдөө.
4.3. Банкка Кардардын карт-эсебинен кызматтарды төлөө үчүн акча каражаттарын,
ошондой эле Банк жана үчүнчү жактар жаңылып которуп алган акча каражаттарын же
Тараптар арасында түзүлгөн келишимдер жана макулдашуулар менен каралган башка
милдеттер боюнча акцептсиз эсептен чыгарууга укук берүү.
4.4. Банктын талабы боюнча 3 (үч) банк күнү ичинде кайсы болбосун суралган
маалыматты, ошондой эле Кардардын ишмердүүлүгүнө жана ал жүргүзгөн банк
операцияларына тиешелүү документтерди берүү.
4.5. Банкты жеке маалыматтардын, анын ичинде даректин, телефон номурларынын,
электрондук даректин жана башкалардын өзгөрүшүн жазуу жүзүндө билдирүүнү. Антпесе
бардык Банктын Кардардын акыркы белгилүү дареги боюнча жөнөтүлгөн корреспонденция
Кардар тарабынан талаптагыдай алынды деп эсептелинет.
4.6. Эгер ал АКШнын салык резиденти болсо, бул тууралуу Банкты жазуу жүзүндө
Банкка АКШнын салык органдарына кардар тууралуу маалыматты тапшыруу укугун берүү
менен маалымдоону.
Кардар укуктуу:
4.7. Өз алдынча карт-эсептеги акча каражаттарын тескөөгө жана Мыйзамдар менен
каралган учурларды кошпогондо картаны ушул Келишимдин шарттарына, Эрежелерге
жана Банк Тарифтерине ылайык колдонууга.
4.8. Жеке PIN-код менен картаны, ошондой эле акча каражаттарынын бирдей
калдыктарына ээ, бир эле карт-эсепке тиешелүү кошумча карталарды алууга.
4.9. Карт-эсепке акча каражаттарын накталай жана накталай эмес формада салууга.
4.10. Өз алдынча карт-эсеп боюнча жеке лимиттерди белгилөө аркылуу акча
каражаттарынын сарпталышын чектөөгө. Жеке лимиттерди белгилөө / өзгөртүү Кардарды
жазуу түрүндөгү арызынын негизинде ишке ашырылат.
4.11. Жазуу жүзүндөгү арыздын негизинде Банктын бөлүмүнө кайрылып, Кардардын
өздүгүн тастыктаган документи көрсөтүү менен сыр (код) сөздүү белгилөөгө.
4.12. Банктын Тарифтерине ылайык талап кылынган мезгил үчүн карт-эсеп боюнча
көчүрмө бөлүктү алууга.
4.13. Картанын жоголушу же бузулушу учурунда колдонуудагы Банк Тарифтерине
ылайык тийиштүү комиссияларды төлөгөндөн кийин Банкка жаңы картаны алуу үчүн
кайрылууга.
4.14. 10 (он) банк күнүнөн кем эмес убакыт мурун карт-эсепти жабуу үчүн арызды
тапшыруу жана картаны Банкка кайтаруу аркылуу Банкты алдын ала жазуу жүзүндө
билдирүү менен бир тараптуу тартипте Келишимди бузууга.
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4.15. Аралыктан кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо тартибине
ылайык чектөөлөр жана лимиттер чегинде чектелген банк эсебин ачуу. (Тиркеме 1)
Банк милдеттенет:
4.16. Мыйзамдарга, Келишим шарттарына, Эрежелерге жана Банк Тарифтерине ылайык
банктык тейлөөнү ишке ашырууну.
4.17. Өздүктү тастыктаган документти көрсөткөндө же Кардар сыр (коддук) сөздү
билдирген (анын ичинде телефон же башка расмий байланыш каналдары боюнча)
шартында картаны тосмолоону.
4.18. Келип түшкөн акча каражаттарын Кардардын карт-эсебине Банкка тийиштүү төлөм
документи келип түшкөн күндөн кийинки бир банк күнүнөн кеч эмес убакытта чегерип
эсептөөгө.
4.19. Кардарды пайыздык схеманын жана пайыздык чендердин, кызматтардын наркынын
жана кызмат көрсөтүү шарттарынын өзгөрүшү тууралуу ушул Келишимдин 4.20.
пунктунда көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө жана шарттарда маалымдоону.
4.20. Кардарга карт-эсептеги акча каражаттарынын калдыгын колдонуу мүмкүнчүлүгүн
түзүүнү.
Банк укуктуу:
4.21. Кардарды Банктын маалымат такталарында жана www.cbk.kg Банктын сайтында
өзгөртүүлөр күчүнө киргенге чейин 10 (он) банк күн мурун жайгаштыруу аркылуу
Кардарды маалымдап, бир тараптуу тартипте Келишимдин шарттарын, Эрежелерди жана
Тарифтерди өзгөртүүгө же толуктоого.
4.22. Кардардан 3 банк күнү ичинде акча каражаттарынын булактарынын документтик
ырастоосун талап кылууга.
4.23. Алдын ала билдирүүсүз карт-эсеп боюнча банк операцияларын токтотуп турууга
жана/же төмөнкү учурларда 10 (он) банк күн мурун Келишимди бузуу тууралуу кайсы
болбосун жеткиликтүү байланыш каражаттары боюнча билдирүү жөнөтүү аркылуу бир
тараптуу тартипте Келишимди бузууга: анык эмес маалыматты берүү, эсепти ачуу жана
ал боюнча операцияларды ишке ашыруу талаптарын аткаруу үчүн, кардарды далдаштыруу
жана бенефициардык ээни, Кардардын террористтик ишке жана кылмыштуу кирешелерди
легалдаштырууга (адалдоого) катышуусу тууралуу маалыматтардын болушун аныктоо
үчүн зарыл болгон документтерди бербей коюу, ошондой эле Келишим шарттарын кайсы
болбосун түрдө бузган учурда.
4.24. Кардар тарабынан 12 (он эки) календардык ай ичинде даярдалган картаны талап
кылынбашында, андан ары жок кылуу менен картаны тосмолоого.
4.25. Кардардын буйругу боюнча 12 (он эки) ай бою эсеп боюнча кыймылдын жана/же
операциянын жок болушунда бир тараптуу тартипте эсепти жабууну.
4.26. Карт-эсептен кызматтарды төлөө үчүн акча каражаттарын, ошондой эле Банк жана
үчүнчү жактар жаңылып которуп алган акча каражаттарын же Тараптар арасында түзүлгөн
Келишим шарттарында жана Эрежелерде каралган башка милдеттер боюнча акцептсиз
эсептен чыгарууга.
4.27. Эгер Кардардын операциялары боюнча шектүү операциялардын белгилери
байкалса жана мындай операциялар боюнча колдонулган акча каражаттарынын
экономикалык мааниси жана булагын ырастаган документтер жок болсо/анык эмес
документтер берилсе, эсептен чыгаруу суммасынан 10% өлчөмүндө акча каражаттарынан
комиссияны кармап калууга.
4.28. Банктын ченемдик документтеринин жана колдонуудагы Мыйзамдардын
өзгөрүшүнө байланыштуу Келишим шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө.
4.29. Банктын кассалык терминалдары аркылуу акча каражаттарын алууда Кардардын
өздүгүн идентификациялаган документти талап кылууга.
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4.30. Банк кызматкерине орой / ылайыксыз мамиле учурунда, аныкталган фактылардын
болушунда, Кардарды жазуу жүзүндө билдирүү аркылуу Келишимди бузуу тууралуу
маселени демилгелөөгө.
5. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
5.1.
Кардар Мыйзамдарга жана ушул Келишим шарттарына ылайык Банкка карт-эсепти
ачуу боюнча талаптарды аткаруу үчүн, Кардарды тийиштүү түрдө далдаштыруу жана картэсеп боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн зарыл болгон документтерди тапшырбай
койгону үчүн жооп берет.
5.2. Кардар ыйгарым укукка ээ болбогон жактарга картаны бергени же аларга картага
жетүү мүмкүнчүлүгүн түзгөнү, ошондой эле карт-эсепти тескөө жана карта боюнча
транзакцияларды аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматты (ПИН-код), сыр (коддук) сөз ж.б.)
ачканы үчүн жооп берет.
5.3. Кардар Байланыш-борбору менен Кардар арасында телефон сүйлөшүүлөрүн жазууга
макулдугун берет. Бул аудиожазуу Кардарды кайрылуу фактысын ырастайт.
5.4. Кардар Интернет аркылуу төлөм учурунда картаны санкцияланбаган колдонуу
менен байланыштуу мүмкүн болгон каржы тобокелдерин карта кармоочу өзү тартат
экенине макул. Муну менен бирге Банкка дооматтары жок болот.
5.5. Кардар сатып алуулар, төлөм жүргүзүү, накталай акчаларды алуу жана банк картасы
аркылуу ишке ашырылган башка операцияларды аткаруу учурунда төлөм картасы аркылуу
ишке ашырылган операциялар үчүн жеке жоопкерчиликти тартат.
5.6. Банк Кардар тарабынан картаны ыйгарым укукка ээ болбогон адамдарга бергени же
алардын картага санкцияланбаган жетүүсү үчүн, ошондой эле карт-эсепти тескөө жана
карта боюнча транзакцияларды аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматты (PIN-код, PAN
карталар, CVV/CVC код, сыр (коддук) сөз, картанын колдонулуу мөөнөтү ж.б.) ачканы
үчүн, анын ичинде Интернет тармагы боюнча банк картасынын өзүнчө маалым даректерин
электрондук формада киргизүү аркылуу товарларды жана кызматтарды сатып алуу
/тапшырык берүү боюнча транзакциялар үчүн жооп бербейт.
5.7. Банк корреспондент банктын айынан жана/же туура эмес маалым даректерди
көрсөткөн Кардарды айынан төлөм кармалган учурда жооп бербейт.
5.8. Банк Кардар Келишим шарттарын жана ушул Офертада көрсөтүлгөн Эрежелерди
бузган учурда пайда болгон зыян үчүн жооп бербейт.
5.9. Банк FATCA мыйзамынын алкагында АКШ салык органдары тарабынан Кардардын
эл аралык төлөмүнөн 30% кармап калышы үчүн жооп бербейт.
5.10. Банк эгер операция жогорку тобокелдеги өлкөлөрдү ишке ашырылса, Кардардын
аракеттери үчүн жооп бербейт.
5.11. Банк ушул Келишим шарттарына, Банктын ченемдик актыларына, Эрежелерге жана
Мыйзамдарга ылайык Кардардын карт-эсеби боюнча операцияларды өз убагында жана
туура ишке ашыруу үчүн жооп берет.
5.12. Банк Кардардын карт-эсеби боюнча операциялардын сыры үчүн жооп берет.
Кардардын карт-эсеби боюнча маалыматтар жалгыз Кардарга гана берилиши мүмкүн.
Калган учурларда маалыматтар так Мыйзамдардын талаптарына ылайык берилет.
5.13. Ушул Келишимди бузган учурда Кардарга берилген бардык карталар анык эмес деп
эсептелет жана Банкка кайтарылууга жатат, муну менен бирге Банктын кызматтары үчүн
жылдык төлөмдөрдүн орду толтурулбайт.
5.14. Бул Келишимди бузган учурда Банк Кардардын карт-эсеби боюнча калдыктарды
берет.
5.15. Ушул Келишимди бузуу Кардардын карт-эсебин жабуу үчүн негиз боло алат.
6. КАРТ-ЭСЕПТИ ТАРИЗДӨӨ ЖАНА БАНК ТӨЛӨМ КАРТАСЫН БЕРҮҮ
ШАРТТАРЫ
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6.1. Карт- эсепти тариздөө Кардардын Банк бөлүмүнө кайрылуу учурунда Арызды
толтуруу жана кол коюу же кардардын сүрөтүн салыштырып текшерүү менен аралыктан
идентификациялоодон жана верификациялоодон өтүү аркылуу Банктын ички ченемдик
документтери, Эрежелер жана Мыйзамдар менен каралган Кардарды идентификациялоо
үчүн зарыл болгон документтерди берүү менен ишке ашат.
6.2. Кардардын ушул Оферта менен таанышып, Арызга кол коюу менен же жөнөкөй
электрондук кол тамга менен кол коюп, аралыктан тейлөө аркылуу Келишим шарттарын
кабыл алгандан кийин ушул Келишим Мыйзамдардын бардык талаптарына ылайык
түзүлдү деп эсептелинет.
6.3. Банк төлөм картасы Банктын ички ченемдик документтери менен аныкталган
мөөнөттөрдө Мыйзамдарга ылайык Кардарды талаптагыдай идентификациялоо аркылуу
берилет.
7. КЕЛИШИМДИН КОЛДОНУЛУУ МӨӨНӨТҮ ЖАНА АНЫ БУЗУУ ТАРТИБИ
7.1.
Ушул Келишим Кардар тарабынан ушул офертаны офертанын 3.2 пунктуна ылайык
акцепт күнүнөн баштап түзүлдү деп саналат жана аны бузганга чейин күчүндө болот.
7.2.
Келишим төмөнкү учурларда бузулушу мүмкүн:
 Кардар тарабынан – Банкты карт-эсепти жабуу жөнүндө арыз түрүндө жазуу
жүзүндө билдирүү аркылуу;
 Банк тарабынан – Кардар Келишим шарттарын аткарбай койгон учурда;
 Банк тарабынан – 12 айдан ашык эсеп боюнча кыймылдын жок болушунда.
8. ТАЛАШ-ТАРТЫШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ ТАРТИБИ
8.1.
Тараптар арасында Келишим боюнча же ага байланыштуу пайда болгон бардык
талаш-тартыштар жана келишпестиктер Мыйзамдарга ылайык чечилет.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Жеңилгис күч жагдайларынын (форс-мажордун) пайда болушунда Тараптар
Келишим боюнча алынган милдеттерди аткарбагандыгы же талаптагыдай аткарбагандыгы
үчүн жоопкерчиликтен бошотулушат, муну менен бирге милдеттерди аткаруу мөөнөтү
мындай жагдайлар жана кесепеттери күчүндө болгон убакытка барабар жылдырылат.
10. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР
10.1. Кардар ушул Келишим боюнча ушул Келишимдин шарттары, Тарифтер жана
Эрежелер, www.cbk.kg сайтында жайгаштырылган «MBank Online» кызматын колдонуу
эрежелери менен таанышканын жана макул болгонун, ошондой эле ушул Офертанын
шарттарынын жана ушул Келишим менен байланыштуу Банк Тарифтеринин өзгөрүшүнө
көзөмөл жүргүзөрүн ырастайт.
10.2. Эмгек акы долбоорунун алкагында банктык тейлөөсү боюнча Шарттар жана
Тарифтер Уюм менен кызматтарды көрсөтүү келишими менен аныкталат.
10.3. Келишимге кирбеген башка шарттар Мыйзамдар менен регламенттелет.
11. БАНКТЫН МААЛЫМ ДАРЕКТЕРИ
«КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» ААКсы
Дарек: Бишкек ш., Тоголок Молдо көчөсү, 54А
Индекс: 720033
ЖСН: 02712199110068
ИУЖК: 20137117
БИК: 103001
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“ТОПТОЛМО” ДЕПОЗИТИН АЧУУГА МАКУЛДАШУУ
жеке жактын талап кылганга чейин карточка эсебинин келишимине
1. ДЕПОЗИТ ШАРТТАРЫ:
1.1.
Банк Кардарга “Топтолмо” депозитин (мындан ары – Депозит же банк аманаты)
талап кылганга чейин карт-эсебине кошумча тариздейт.
1.2. Банк депозиттик эсепти тейлөөнү Мыйзамдар, Банк Тарифтери жана Макулдашуу
шарттарына ылайык ишке ашырат.
1.3. Банктын бөлүмдөрүндө “Топтолмо” эсебин ачуу үчүн минималдуу сумма - улуттук
валютадагы салымдар үчүн 1000 (миң) сомду, АКШ долларындагы салымдар үчүн 50
(элүү) АКШ долларын, россиялык рубль менен - 1000 (миң) рублду түзөт. Ал эми MBANK
Online кызмат көрсөтүүсү аркылуу ачылган “Топтолмо” депозитинин минималдуу суммасы
жок.
1.4. Кардар депозиттик эсепке минималдуу сумманы салууга милдеттүү:
А) Банк бөлүмдөрүндө эсепти ачуу учурунда акча каражаттары эсепке эсепти ачуу күнүнөн
кеч эмес салынат;
Б) MBANK Online кызматы аркылуу аралыктан ачкан учурда эсепти ачкан күндөн баштап
30 календардык күн ичинде. Белгиленген мөөнөт аягына чыкканда акча каражаттарынын
калдыгы нөл болгон шарттарда Банк депозиттик эсепти Кардарды алдын ала билдирүүсүз
эле жабат.
1.5. Банк Депозиттик эсепке пайыздардык депозиттик эсепти ачкан учурга колдонуудагы
пайыздык чендерге ылайык (“Топтолмо” депозитинин пайыздык схемасы) пайыздарды
кошуп эсептейт (www.cbk.kg/kg/consumer/deposit/depozit-nakopitelnyy)
1.6. Депозит боюнча пайыздарды кошуп эсептөө күндө ар бир кошумча төгүмгө жүргүзүлөт
жана Кардардын Депозитинде сумманын болгон мезгилине көз каранды.
1.7. Депозит суммасына пайыздар анын Банкка келип түшкөн күнүнөн кийинки күндөн
баштап Аманатчыга кайтарган күнгө чейин кошулуп эсептелет.
1.8. Пайыздарды кошуп эсептөө үчүн эсептик база болуп Депозиттин Банктын
сактоосунда болгон иш жүзүндө календардык күндүн саны саналат, ал эми бир жылда
күндөрдүн саны болуп 365ке (366-толук жылда) барабар календардык күндөрдүн саны
эсептелет.
1.9. Депозит боюнча кошулуп эсептелген пайыздарды төлөө айдын акыркы күнүндө
ишке ашырылат жана талап кылганга чейин карт-эсепке которулат.
1.10. Депозиттин максималдуу мөөнөтү Макулдашууну мөөнөтүнөн мурда бузуу
мүмкүнчүлүгү менен 24 айды түзөт.
1.11. Депозиттин мөөнөтү аяктаганда Депозиттин суммасы талап кылганга чейин картэсепке которулат жана талап кылганга чейин депозит шарттарында күчүндө болот.
1.12. Эгер Депозитти кайтаруу датасы жумуш эмес банк күнүнө туура келсе, анда
Депозиттин суммасын жана ал боюнча кошулуп эсептелген пайыздарды которуу бул
датадан кийинки жумуш күнүндө жүргүзүлөт.
1.13. Макулдашууну Кардардын демилгеси менен мөөнөтүнөн мурда бузуу учурунда
Банк жайгаштырылган Депозит суммасын, ошондой эле ал боюнча кошулуп эсептелген
пайыздарды Макулдашууну бузган учурга колдонуудагы пайыздык ченге ылайык кайтарат.
1.14. Макулдашуу Кардар Депозиттик эсепке акча салгандан баштап күчүнө кирет жана
Тараптардын Макулдашуу боюнча милдеттерин толук аткаргандан кийин токтойт.
1.15. Банк Мыйзамдарга ылайык банк Депозитинин сырын кепилдейт.
2. БАНКТЫН МААЛЫМ ДАРЕКТЕРИ
«КЫРГЫЗСТАН коммерциялык банкы» ААКсы
Дарек: Бишкек ш., Тоголок Молдо көчөсү, 54А
Индекс: 720033
ЖСН: 02712199110068
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ИУЖК: 20137117
БИК: 103001
Тиркеме №1
Сүрөттү салыштырып текшерүү аркылуу аралыктан
верификациялоо учурунда операциялар жана лимиттер:
1 Товарларды
жана
кызматтарды
төлөө
максатында которуулар
(алуучу-резиденттердин
пайдасына)
2 Товарларды
жана
кызматтарды
төлөө
максатында которуулар
(алуучу-резидент
эместердин пайдасына)

идентификациялоо

жана

Операциянын максималдуу суммасы: 30 000 сом;
Бир ай ичинде которуулар суммасы: 60 000 сом.
Жогорку тобокелдеги уюмдарга төлөмдөргө тыюу
салынат.
Операциянын максималдуу суммасы: 30 000 сом;
Бир ай ичинде которуулар суммасы: 60 000 сом.

3 Жеке жактар арасында Операциянын максималдуу суммасы: 15 000 сом;
которуулар (резиденттер Бир ай ичинде которуулар суммасы: 30 000 сом.
арасында)
Төлөөчү жана алуучу жок дегенде кардарды тийиштүү
текшерүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн жол-жобосунан өтүш
керек.
4 Которуулар
(резидент Операциянын максималдуу суммасы: 15000 сом;
эместердин катышуулары Бир ай ичинде которуулар суммасы: 30 000 сом.
менен)
Кыргыз Республикасынын резиденти
жок дегенде
кардарды тийиштүү текшерүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн жолжобосунан өтүш керек.
5 Мамлекеттик бюджеттин Чектөөлөрсүз
пайдасына которуулар
6 Накталай
Кардар банк бөлүмүндө толук идентификациядан өтүш
акчаларды/төлөм
керек.
картасын алуу
7 Жеке жактын пайдасына Тыюу салынат, операция мурун аткарылган төлөмдү
юридикалык жактан же кайтарууга (мисалы, товардан же кызматтан баш
жеке
ишкерден тартууга) байланыштуу аткарылган учурларда эске
которуулар
албаганда
8 Чектелген банк эсебин Максималдуу
баланска
лимиттин
алкагында
толтуруу
чектөөлөрсүз.
9 Баланстагы
калдыкка Максималдуу уруксаат берилген сумма 30 000 сом.
талаптар
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